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Stronne różnicowanie techniki wysoko zaawansowanych
zawodników w siatkówce
W³odzimierz Starosta1, £ukasz Lamcha2
1Wy¿sza Szko³a Wychowania Fizycznego i Turystyki w Bia³ymstoku
2Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu - Zamiejscowy Wydzia³ Kultury
Fizycznej w Gorzowie Wlkp.

Wstêp
Stronne zró¿nicowanie techniki w rozmaitych
dyscyplinach sportu stanowi nie do koñca poznany problem.
Mimo licznych publikacji dotycz¹cych teorii sportu, wci¹¿
pozostaj¹ bez odpowiedzi pytania m.in.: jaka jest
efektywnoœæ w grach zespo³owych zawodników prawo lub
leworêcznych? Stronne zró¿nicowanie ruchów kojarzy siê
g³ównie z przewag¹ jednej z koñczyn lub ca³ego cia³a.
Jednak, cz³owiek zbudowany jest wed³ug symetrii
dwubocznej. Ogólna zasada symetrii dotyczy dwóch czêœci
cia³a rozpatrywanych wzglêdem p³aszczyzny poœrodkowej.
Od tej zasady symetrii wystêpuj¹ liczne odstêpstwa
dotycz¹ce budowy cia³a, a wa¿niejsze wielu jego funkcji.
Decyduj¹ o nich pó³kule, które s¹ zorganizowane krzy¿owo
(kontralateralnie), tzn. bodŸce z jednej strony cia³a s¹
przetwarzane g³ównie w przeciwleg³ej pó³kuli i z niej s¹
wysy³ane impulsy do miêœni. Innymi s³owy prawa po³owa
cia³a sterowana jest przez lew¹ pó³kulê mózgu, a lewa
po³owa przez praw¹. Obydwie pó³kule maj¹ odmienne
obszary zadañ. Dotyczy to wiêkszoœci funkcji: przetwarzania
i reakcji w obszarach emocjonalnych, percepcji, zrêcznoœci
oraz przywo³ywania zapamiêtanych treœci. Zazwyczaj jedna z
pó³kul dominuje nad drug¹, gdy dominuje lewa, cz³owiek jest
praworêczny, a gdy prawa czêœciej pos³ugujemy siê lew¹
rêk¹. Zagadnienie symetrii i asymetrii nie doczeka³o siê wielu
opracowañ (Fischer, 1989; Oberbeck, 1988; Starosta, 1975,
1990, 1993, 2003, 2008), a tylko nieliczne z nich badañ
dotyczy³y siatkarzy (tab. 1).
Ostatnio obserwuje siê zwiêkszone zainteresowanie zawodnikami leworêcznymi. Szczególnie, w grach zespo³owych,
w których ich odmiennoœæ ruchowa ma du¿e znaczenie
i mo¿e byæ elementem taktyki. Dotyczy to zw³aszcza pi³ki
siatkowej. Gra ta jest z³o¿ona technicznie, charakteryzuje j¹
krótki czas dok³adnego odbicia pi³ki. Wszystkie elementy
techniki s¹ ze sob¹ œciœle powi¹zane, jeœli jeden z nich
zawiedzie trudno liczyæ na udan¹ akcjê. Problem ten podjêto
dlatego, gdy¿ dotychczas nie zajmowano siê porównaniem
efektywnoœci gry zawodników prawo i leworêcznych
(Starosta, 1990, 2008), a tym bardziej w oparciu o wyniki
obserwacji zawodników wysoko zaawansowanych. Niewiele
z nich dotyczy³o siatkówki, która jest gr¹ bardzo dynamiczn¹
i w dalszym ci¹gu siê rozwijaj¹c¹. Przepisy jej s¹ stale
modyfikowane tak, aby akcja trwa³a d³u¿ej, co znacznie
uatrakcyjnia widowisko sportowe. Trenerzy, chc¹c osi¹gn¹æ
poziom mistrzowski prowadzonych dru¿yn i osi¹gaæ
zwyciêstwa, musieli dostosowywaæ taktykê gry do
zmieniaj¹cych siê przepisów. Temat niniejszej pracy mia³ te¿

zachêciæ selekcjonerów kadry narodowej i najlepszych
klubów do zwrócenia szczególnej uwagi na siatkarzy
leworêcznych. Technika i taktyka indywidualna tych
zawodników mo¿e znacznie rozszerzyæ liczbê wariantów w
ka¿dym elemencie technicznym umo¿liwiaj¹cym zdobywanie punktów, szczególnie w ataku.
L.p.

Autor

Rok

N

Dyscyplina
sportowa

Czas trwania
eksperymentu/
rodzaj zawodów

Uzyskane wyniki

1.

Puni, A.C.

1959

10

Koszykówka

4 miesi¹ce

7-krotne zwiêkszenie celnoœci rzutów do kosza i
ponad
2-krotne umiejêtnoœci koz³owania

2.

Skwierczyñska, H.,
Starosta, W.

1977

45

Koszykówka

4 miesi¹ce

Znaczne wyrównanie umiejêtnoœci ruchowych
prawej i lewej rêki (grupa eksperymentalna
uzyska³a lepszy czas podczas koz³owania
slalomem
i wy¿sz¹ skutecznoœæ rzutów
podczas testu)

3.

Niemyjska, T.,
Starosta, W.

1977

20

Koszykówka

8 miesiêcy

W grupie eksperymentalnej wzros³a dok³adnoœæ
wykonywania æwiczeñ praw¹ i lew¹ rêk¹, co
przejawia³o siê w szybszym tempie koz³owania i
wiêkszej celnoœci rzutów

4.

Zarzycki, A.
Starosta, W.

1977

96

Koszykówka

Turniej 10 pol skich
dru¿yn I-ligowych

Celnoœæ rzutów lew¹ rêk¹ by³a wy¿sza prawie o
5%, a w rzutach wykonanych w strefie
podkoszowej o 7%

5.

Grabianowski, M.,
Starosta, W.

2008

340

Koszykówka

Mistrzostwa Œwiata, liga
NBA

6.

Dylewicz, A.,
Starosta, W.

1979

26

Pi³ka rêczna

Akademickie Mistrzostwa
Œwiata, Mistrzostwa
Œwiata, Igrzyska
Olimpijskie

Praworêczni wykonali 96,7% rzutów praw¹ rêk¹,
leworêczni 100% lew¹ rêk¹

7.

Sobieszczuk, K.,
Starosta, W.

1978

96

Pi³ka rêczna

Akademickie Mistrzostwa
Œwiata

Leworêczni wszystkich z espo³ów mieli wy¿sz¹
skutecznoœæ rzutów, ni¿ œrednie ich dru¿yny

8.

Trzciñski, Z.,
Starosta, W.

1978

114

Pi³ka rêczna

Turniej Miêdzynarodowy

Pi³karki Polski i Rumuni uzyska³y 100%
skutecznoœæ „praktyczn¹” szybkich ataków
zakoñczonych rzutem lew¹ rêk¹

9.

Starosta, W.

1990

20

Siatkówka

10 miesiêcy

Istotny wzrost dok³adnoœci wykonywanych ruchów
„s³absz¹” rêk¹

10.

Rybak, K.,
Starosta, W.,

1982

61

Siatkówka

Sonda¿

W atakach niewymagaj¹cych przejawiania
maksymalnej si³y i szybkoœci wzrasta³a liczba
zawodników pos³uguj¹cych siê mniej sprawn¹ rêk¹

11.

Karwowski, A.,
Starosta, W.

1978

121

Pi³ka no¿na

11 spotkañ I ligi

3-krotnie wy¿sza celnoœæ „strza³ów” praw¹ nog¹.
Znacznie wiêksz¹ celnoœæ lew¹ nog¹
zaobserwowano w przypadku wykonywania ich
z pola karnego

12.

Grabda, M.,
Starosta, W.

1980

134

Pi³ka no¿na

Fina³y Mistrzostw Œwiata

Mistrz œwiata – dru¿yna Argentyny zdoby³a
najwiêcej bramek, z czego 45% lew¹ nog¹,
a 27,3% praw¹ nog¹

Leworêczni w rzutach ze strefy podkoszowej r êk¹
„s³absz¹” osi¹gnêli o 25,9% wy¿sz¹ celnoœæ od
praworêcznych. Nie zwa¿aj¹c na strefy boiska
leworêczni uzyskali wy¿sz¹ (o 14,3%) celnoœæ
rzutów po koz³owaniu rêk¹ „s³absz¹”.

Tab. 1. Syntetyczne wyniki badañ stronnego zró¿nicowania
techniki u zawodników wybranych zespo³owych gier sportowych w ujêciu ró¿nych autorów [Grabianowski, 2009], n=1083.

Cele:
1. Okreœlenie skutecznoœci zagrywki z uwzglêdnieniem
techniki stosowanej przez zawodników leworêcznych i praworêcznych.
2. Porównanie skutecznoœci gry w ataku siatkarzy
praworêcznych i leworêcznych.
3. Ustalenie skutecznoœci rozegrania pi³ki przez siatkarzy
leworêcznych i praworêcznych.
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30% ich zagrañ zosta³o zakwalifikowanych do nieudanych.

Metoda i materia³
W pracy stosowano poœredni¹ metodê obserwacji, jak¹
jest zapis video i dvd. Umo¿liwi³a ona wielokrotn¹ analizê
poszczególnych elementów techniki i ich precyzyjne
rozmieszczenie w przedzia³ach czasowych. Dla u³atwienia
dok³adniejszej analizy pos³u¿ono siê freewarowymi
programami komputerowymi do obróbki video (oczyszczanie
i wyostrzanie obrazu). W pracy wykorzystano arkusz
obserwacji dostosowany do celów prowadzonych badañ (ryc.
1). Umo¿liwia³ on zapis graficzny poszczególnych dzia³añ
technicznych: zagrywkê, atak, blok, rozegranie, obronê,
przyjêcie zagrywki, miniêcie bloku i akcje sytuacyjne. Dla
u³atwienia analizy treœci poszczególnych setów,
wprowadzono podzia³ na trzyminutowe przedzia³y czasowe.
ZAWODNIK Zp Zl Ap Al B R
Zp – zagrywka praw¹ rêk¹
Zl – zagrywka lew¹ rêk¹
Ap – atak praw¹ rêk¹
Al – atak lew¹ rêk¹
B – blok
R – rozegranie
Rp – rozegranie praw¹ rêk¹
Rl – rozegranie lew¹ rêk¹

Rp

Rl

Oo

Op Ol Pd Pg Mp Ml S

Oo – obrona obur¹cz
Op – obrona praw¹ rêk¹
Ol – obrona lew¹ rêk¹
Pd – przyjêcie sposobem dolnym
Pg – przyjêcie sposobem górnym
Mp – miniêcie bloku praw¹ rêk¹
Ml – miniêcie bloku lew¹ rêk¹
S – akcje sytuacyjne

Ryc. 1. Autorski arkusz obserwacji dzia³añ technicznych
uwzglêdniaj¹cy lewo i prawo rêcznoœæ siatkarzy.

Ze wszystkich analizowanych elementów techniki
w niniejszej pracy wyj¹tkowo szczegó³owo opisano
zagrywkê i atak lew¹ oraz praw¹ rêk¹ i rozegranie. Badaniu
poddano piêæ dru¿yn bior¹cych udzia³ w fazie grupowej oraz
rundzie fina³owej Ligi Œwiatowej 2007 i 2008. Nale¿a³y
do nich reprezentacje: Brazylii, Bu³garii, Japonii, W³och
i Egiptu, bo w ka¿dej z nich wystêpowa³ gracz leworêczny.
Grupê badawcz¹ stanowi³o 50 siatkarzy, z których 6
pos³ugiwa³o siê "lustrzan¹" technik¹.
Wyniki badañ
1. Analiza techniki zagrywki techniki zawodników
prawo i leworêcznych
Zagrywka jest jedynym elementem gry, w którym
siatkarz w pe³ni odpowiada za jej wykonanie. Czynnikiem
ograniczaj¹cym zawodnika w tym dzia³aniu technicznym by³
okreœlony przepisami tej dyscypliny czas oœmiu sekund na
jej wykonanie. Od tego jak pi³ka zostanie zagrana, zale¿y
ca³a rozpoczêta akcja. G³ównym zadaniem zawodnika
zagrywaj¹cego jest jak najwiêksze utrudnienie przeciwnikom
przyjêcia pi³ki. Serwis w nowoczesnej siatkówce spe³nia
takie zadanie, bo charakteryzuje siê du¿¹ arytmi¹ si³y
zagrania i kierunku. Im bardziej urozmaicone jest to
dzia³anie techniczne tym wiêksze szanse na "zaskoczenie"
dru¿yny przeciwnej.

50
40
30
[%]
20
10
0

35,1

30

49,4

40
21

6,6

14
3,9

LEWORÊCZNI

PRAWORÊCZNI

B. DOBRA (as serwisowy)
DOBRA (utrudnienie rywalom przyjêcia zagrywki)
£ATWA (przyjêta dok³adnie przez rywali)
NIEUDANA (zagrywka w aut lub siatkê)
Ryc. 2. Porównanie skutecznoœci zagrywki zawodników prawo
i leworêcznych n = 45.

Wyniki tej statystyki wskazuj¹ na to, ¿e siatkarze
wprowadzaj¹cy pi³kê na stronê przeciwnika praw¹ rêk¹
bardziej "szanowali" zagrywkê, ale wiêc u³atwiali rywalom
przyjêcie i dok³adne dogranie pi³ki do rozgrywaj¹cego.
Najwiêkszy odsetek stanowi³y zagrania dobre, u leworêcznych wyniós³ on - 49,4%, a u praworêcznych - 35,1%.
Zagrywka wykonywana przez siatkarzy leworêcznych
odznacza³a siê du¿¹ zmiennoœci¹ si³y i kierunku.
Wiêkszoœæ zagrywek wykonywanych przez graczy
praworêcznych, bo a¿ 40%, nie sprawia³a trudnoœci
przyjmuj¹cym, co znacznie u³atwia³o przeprowadzenie
skutecznej akcji. Ich ³atwy serwis dru¿yna przeciwna
przyjmowa³a dok³adnie do rozgrywaj¹cego i wyprowadza³a z
niego szybk¹, efektown¹ akcjê powodowa³, ¿e reprezentacja
ta zdobywa³a "falowo" punkty. B³êdem jest nieudana
zagrywka, ale jeszcze wiêkszym u³atwienie rywalom jej
przyjêcia. Dla porównania zmiennoœci kierunku i rodzaju
serwisu zestawiono dzia³ania leworêcznego Ricardo z reprezentacji Brazylii i praworêcznego Zhekova z reprezentacji
Bu³garii (ryc. 3). Analizê oparto na podstawie obserwacji 93.
meczu XVII edycji Ligi Œwiatowej w 2007 roku. Obaj
zawodnicy przebywali na boisku przez ca³e piêciosetowe
spotkanie i wykonali po 16 zagrywek.
PRAWORÊCZNY
ZAWODNIK ZHEKOV

LEWORÊCZNY
ZAWODNIK RICARDO

Silna
z wyskoku

Skrót
za siatkê

Szybuj¹ca
z podskoku
„Brazylijka”

ZAGRYWKA
Siatkarze leworêczni osi¹gnêli prawie dwukrotnie
wy¿sz¹ skutecznoœæ w dzia³aniach bardzo dobrych (ryc.
2). Jednak ryzyko podjête podczas serwisu spowodowa³o, ¿e

Ryc. 3. Kierunki zagrywki praworêcznego Zhekova i leworêcznego Ricardo.
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Zhekov zagrywk¹ kilka razy sprawi³ "k³opot"
przyjmuj¹cym Brazylii, choæ nie zdoby³ bezpoœrednio w tym
elemencie ¿adnego punktu. Rozgrywaj¹cy Bu³garii
w odró¿nieniu do leworêcznego Ricardo zagrywa³ wy³¹cznie
z jednego miejsca - z prawej strony pola serwisowego.
Zhekov "posy³a³" na stronê rywali dwa typy serwisów: silny
z wyskoku i taktyczny "brazylijkê". W pierwszych dwóch
setach meczu wybiera³ zagrywkê siln¹, a w póŸniejszych
zmieni³ j¹ na zadaniow¹. Siln¹ zagrywkê kierowa³ po
przek¹tnej boiska staraj¹c siê trafiæ miêdzy dwóch
zawodników stoj¹cych w strefach pierwszej i szóstej.
Natomiast zagrywkê taktyczn¹ Zhekov kierowa³ wzd³u¿ linii
bocznej boiska w okolice ósmego metra, staraj¹c siê
wykluczyæ z ataku przyjmuj¹cego w pi¹tej strefie zawodnika.
Rozgrywaj¹cy dru¿yny Brazylii Ricardo mia³ najbardziej
zró¿nicowan¹ zagrywkê ze wszystkich podanych obserwacji.
Wprowadzana przez niego pi³ka do gry nie by³a silna
(50-70km/h)*, lecz zadaniowa. Stara³ siê ni¹ wykluczyæ
z ataku przyjmuj¹cych bêd¹cych w pierwszej linii. Dalekie
pi³ki przeplata³ "skrótami" spadaj¹cymi w okolice trzeciego
metra (linii ataku). W polu zagrywki ustawia³ siê w trzech
miejscach: centralnie, z lewej i prawej strony. Najwiêcej pi³ek
podawa³ z lewej strony boiska w ró¿nych kierunkach. Analiza
kierunków i rodzaju zagrywki wykaza³a wiêksz¹
wszechstronnoœæ tego leworêcznego siatkarza od praworêcznego. Ró¿nicowanie serwisów przez rozgrywaj¹cego
Brazylii by³o efektowne i podoba³o siê publicznoœci, ale
tak¿e by³o efektywne (tab. 2).

PRAWORÊCZNY

ZHEKOV

0

B. DOBRA (AS)

2

4

DOBRA

8

7

£ATWA

4

5

NIEUDANA

2

16

OGÓ£EM

16

LEWORÊCZNY

RICARDO

Tab. 2. Porównanie skutecznoœci zagrywki siatkarza
leworêcznego i praworêcznego.

Przeprowadzona analiza tego dzia³ania technicznego
wyraŸnie wskazywa³a na wy¿sz¹ skutecznoœæ zawodnika
leworêcznego. Ricardo zdoby³ bezpoœrednio dwa punkty z
serwisu, a a¿ osiem jego zagrywek sprawi³o trudnoœæ
rywalom i spowodowa³o ich niedok³adne przyjêcie pi³ki.
Równie¿, w zakresie zagrañ nieudanych, ta statystyka
ukaza³a w lepszym "œwietle" siatkarza pos³uguj¹cego siê
"lustrzan¹" technik¹. Pope³ni³ on o trzy b³êdy mniej od
zawodnika praworêcznego przy takiej samej liczbie
wykonywanych serwisów. Trenerzy, posiadaj¹cy w sk³adzie
swojej dru¿yny zawodników dysponuj¹cych tak szerokim
"wachlarzem" zagrañ jak leworêczny Ricardo, mogli bez
ograniczeñ wydawaæ dyspozycjê do najtrudniejszych zagrañ,
poniewa¿ i tak wiedzieli, ¿e zostan¹ one wykonane w sposób
bliski perfekcyjnemu.
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zdobytych w ataku wyniós³ najwiêcej, bo a¿ 85%. Siatkarze
leworêczni czêœciej wybierali ryzykowne warianty ataku.
Kierowali swoje zagrania w naro¿niki boiska lub przy liniach
bocznych, co znacznie ogranicza³o mo¿liwoœæ ich obrony.
Skutecznie omijali oni blok rywali atakuj¹c w koñcowe strefy
boiska.
Siatkarze leworêczni osi¹gnêli o 10,7% wy¿sz¹
skutecznoœæ w tym elemencie od praworêcznych (ryc. 4).
Na tak wysokim i wyrównanym poziomie stanowi to du¿e
zró¿nicowanie i mo¿e decydowaæ o odniesionym sukcesie
w rywalizacji. Kolejnym faktem "przemawiaj¹cym" na
korzyœæ siatkarzy leworêcznych, jest liczba pope³nionych
b³êdów. W tym dzia³aniu technicznym wynios³a ona 10,5%,
co stanowi³o o 6,4% wynik ni¿szy od siatkarzy atakuj¹cych
praw¹ rêk¹.
65,2

60

[%] 40

28,6

24,3

16,9

10,5

20
0

54,5

LEWORÊCZNI

PRAWORÊCZNI

B. DOBRY (punktow y)

DOBRY (obroniony, w yasekurow any)

NIEUDANY (zablokow any, autow y)

Ryc. 4. Porównanie skutecznoœci ataku zawodników prawo
i leworêcznych, n = 45.

ATAK
Z analizy przeprowadzonych obserwacji wynika³ jeszcze
jeden bardzo wa¿ny wniosek. Siatkarze leworêczni czêœciej
podejmowali ryzyko atakuj¹c pi³ki sytuacyjne lub
niedok³adnie wystawione przez rozgrywaj¹cego. Nie bali
siê braæ odpowiedzialnoœci na siebie za zagrania ryzykowne
mog¹ce naraziæ ich dru¿ynê na utratê punktu. Dla
porównania skutecznoœci ataku zawodnika leworêcznego
i praworêcznego (ryc. 5) przeanalizowano dzia³ania dwóch
atakuj¹cych: Nikolova praworêcznego reprezentanta Bu³garii
i Andre leworêcznego siatkarza wystêpuj¹cego w barwach
dru¿yny z Brazylii. Obaj zawodnicy wystêpowali
podstawowych sk³adach swoich dru¿yn podczas meczu
rundy fina³owej Ligi Œwiatowej w 2007 roku.
PRAWORÊCZNY

LEWORÊCZNY

Atak
z I strefy
Atak
z II strefy
Atak
z IV strefy

NIKOLOV

ANDRE

2. Analiza techniki gry w ataku siatkarzy prawo
i leworêcznych

Ryc. 5. Kierunki ataku leworêcznego reprezentanta Brazylii

W ca³ej analizie zawodnicy wykonali 742 ataki. Tym
dzia³aniem technicznym dru¿yny zdoby³y najwiêksz¹ iloœæ
punktów. W reprezentacji Brazylii odsetek punktów

Podstawowy atakuj¹cy Bu³garii z drugiej linii uderza³
pi³kê po prostej celuj¹c pod liniê koñcow¹ boiska. Drugi
wariant ataku z pierwszej strefy polega³ na mocnym "zbiciu"

Andre i praworêcznego reprezentanta Bu³garii Nikolova.
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pi³ki w œrodkow¹ czêœæ boiska. Rozgrywaj¹cy "uruchamia³"
swojego atakuj¹cego tak¿e na lewym skrzydle. Nikolov
z czwartej strefy stosowa³ dwa typy zagrañ kieruj¹c pi³kê po
ostrym skosie na wysokoœæ pi¹tego metra lub w œrodek pola
obrony. Taki styl gry utrudnia³ antycypacjê zagrañ tego
zawodnika. Zaobserwowano te¿, ¿e Nikolov nie wykona³
¿adnego udanego ataku z drugiej strefy boiska. Ataki Andre
by³y bardzo urozmaicone. Z pierwszej strefy wiêkszoœæ pi³ek
kierowa³ po skosie w okolicê linii bocznej rywali.
"L¹dowa³y" one miêdzy szóstym, a siódmym metrem.
Atakami z drugiej strefy mija³ on blok rywali kieruj¹c je
precyzyjnie w naro¿nik boiska. Kilka pi³ek Andre uderzy³
w ustawieniu bokiem do siatki atakuj¹c wzd³u¿ linii bocznej,
co znacznie utrudnia³o obronê. Z lewego skrzyd³a ataki
leworêcznego Brazylijczyka by³y odbiciem lustrzanym
zagrañ z drugiej strefy. Zmiennoœæ wariantów ataku
prze³o¿y³a siê na skutecznoœæ zawodników (tab. 1).

PRAWORÊCZNY

ZHEKOV

0

B. DOBRA (AS)

2

4

DOBRA

8

7

£ATWA

4

5

NIEUDANA

2

16

OGÓ£EM

16

LEWORÊCZNY

RICARDO

3. Porównanie skutecznoœci ataku zawodnika
leworêcznego i praworêcznego.

Tab.

Obaj siatkarze wykonali zbli¿on¹ liczbê ataków podczas
bezpoœredniej rywalizacji. Zawodnik leworêczny uzyska³
skutecznoœæ 59%, a praworêczny 44%. Oba wyniki nie
nale¿a³y do najlepszych, ale obrazuj¹ jak wyrównana by³a
rywalizacja. Zawodnik leworêczny pope³ni³ tylko jeden b³¹d
w ataku, a praworêczny pomyli³ siê trzykrotnie. Równie¿
liczba bezpoœrednio zdobytych punktów wskazuje na przewagê atakuj¹cego lew¹ rêk¹, który zdoby³ dla swojej dru¿yny
o trzy punkty wiêcej od praworêcznego Nikolova.
3. Analiza skutecznoœci rozegrania pi³ki przez
siatkarzy leworêcznych i praworêcznych
Rozgrywaj¹cy pe³nili rolê "konstruktorów gry" i czêsto
okreœlano ich mianem "mózgu" dru¿yny. Od ich
kreatywnoœci i urozmaicania zagrañ zale¿a³ w du¿ej mierze
sukces poszczególnych akcji. Ich g³ównym zadaniem by³o
takie rozegranie pi³ki, by jak najbardziej utrudniæ
przeciwnikom organizacjê gry w obronie. Rozgrywaj¹cy
musieli byæ bardzo dobrze zgrani z zawodnikami atakuj¹cymi i znaæ ich mo¿liwoœci, takie jak szybkoœæ dojœcia do
ataku i maksymalny zasiêg, z którego mog¹ uderzyæ pi³kê.
80
60

75

[%] 40

71
25

26

20
0

3
LEWORÊCZNI

B. DOBRE (bez bloku lub na pojedynczy blok)

PRAWORÊCZNI
DOBRE (na podw ójny lub potrójny blok)

NIEUDANE (b³¹d w rozegraniu)

Ryc. 6. Porównanie skutecznoœci rozegrania zawodników
prawo i leworêcznych, n = 5.

ROZEGRANIE
Siatkarze leworêczni we wszystkich analizowanych
meczach nie pope³nili ¿adnego b³êdu podczas rozegrania
pi³ki (ryc. 6). Trudno by³o zauwa¿yæ ró¿nice w grze
zawodników leworêcznych i praworêcznych. Rozgrywaj¹cy
w zagraniach dobrych i bardzo dobrych uzyskali podobn¹
skutecznoœæ. Pozycja rozgrywaj¹cego na boisku
predysponuje do gry osoby leworêczne ze wzglêdu na to,
¿e przy wystawieniu pi³ki ustawiaj¹ siê one prawym
barkiem do siatki, co stwarza zagro¿enie bezpoœredniego
ataku odebranej lub obronionej dok³adnie pi³ki.
Niejednokrotnie poprzez takie dzia³anie rozgrywaj¹cy
potrafili zaskoczyæ obronê rywali. Praworêczni siatkarze nie
unikali gry "kombinacyjnej" jednak, gdy dogranie pi³ki by³o
niedok³adne, szukali mniej skomplikowanych rozwi¹zañ
u³atwiaj¹c sobie wystawienie pi³ki do ataku. Odwrotnie
sytuacja wygl¹da³a w akcjach tworzonych przez leworêcznych rozgrywaj¹cych. Siatkarze ci starali siê
maksymalnie utrudniæ blokuj¹cym rywalom antycypacje
kolejnych rozegrañ. Grali nie pos³uguj¹c siê czytelnymi
schematami wystawy pi³ki, przyspieszali grê na skrzyd³a,
podejmowali wiêksze ryzyko, u³atwiaj¹c tym samym atak
kolegom z dru¿yny.
Dyskusja
Analiza przeprowadzona w niniejszej pracy pozwoli³a
zwróciæ uwagê na rolê i znaczenie zawodników
leworêcznych w pi³ce siatkowej. Ka¿da licz¹ca siê
w œwiecie reprezentacja posiada przynajmniej jednego
zawodnika leworêcznego. System treningowy jakiemu siê
ich poddaje przygotowano dla osób praworêcznych. Wyniki
obserwacji przedstawione w niniejszej pracy wykaza³y
wy¿sz¹ skutecznoœæ zawodników leworêcznych, co wskazuje
nie tylko na du¿¹ przydatnoœæ, ale te¿ skutecznoœæ gry
siatkarzy pos³uguj¹cych siê "lustrzan¹" technik¹. Wyniki
przeprowadzonej analizy mog¹ zachêciæ trenerów do
tworzenia indywidualnego toku treningowego dla graczy
leworêcznych, co umo¿liwi na jeszcze wiêksze
wykorzystanie ich umiejêtnoœci. Zalecany by³by trening
polegaj¹cy na symetryzacji ruchów zawodników leworêcznych i praworêcznych nie tylko w siatkówce, ale i innych
dyscyplinach. Czego wartoœæ potwierdzaj¹ wyniki badañ
A.C. Puniego [1959]. Po 4-miesiêcznej symetryzacji techniki
u koszykarzy odnotowano 7-krotne zwiêkszenie celnoœci ich
rzutów do kosza i ponad 2-krotne umiejêtnoœci koz³owania.
Tak¿e przy doborze i selekcji winna ulec zmianie tendencja
szukania jedynie osób wysokich, zwinnych i szybkich.
Wykonanie wiêkszoœci elementów technicznych obserwowanych w niniejszej pracy wykaza³ przewagê zawodników
leworêcznych nad praworêcznymi. Wydaje siê, ¿e trenerzy
winni siê skupiæ w ramach prowadzonego doboru tak¿e na
poszukiwaniu osób leworêcznych i poddaæ je odpowiedniemu treningowi. S³usznoœæ tej propozycji potwierdzaj¹ te¿
wyniki badañ K. Sobieszczuka, W. Starosty [1978, 1990,
2008] przeprowadzone podczas Akademickich Mistrzostw
Œwiata w pi³ce rêcznej, jak te¿ W. Starosty i M.
Grabianowskiego [2008] dotycz¹ce koszykarzy œwiatowej
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elity i ligi NBI. Stwierdzili oni, ¿e leworêczni zawodnicy
wszystkich zespo³ów mieli wy¿sz¹ skutecznoœæ rzutów, ni¿
œrednie ich dru¿yny. Potwierdzi³y to te¿ ostatnie mistrzostwa
œwiata w pi³ce rêcznej.
Z analizy badañ wynika, ¿e osoby leworêczne stanowi¹
niewielki odsetek zawodników uprawiaj¹cych zespo³owe gry
sportowe. Ich skutecznoœæ w wielu dzia³aniach technicznych
jednak przewy¿sza praworêcznych. Dotychczasowe badania
przepro-wadzane g³ównie przez W. Starostê [1990, 2008]
wykaza³y, ¿e niezale¿nie od rodzaju zespo³owych gier
sportowych zawodnicy leworêczni lub lewono¿ni wykazuj¹ wy¿sz¹ skutecznoœæ w najwa¿niejszych elementach
gry.
Porównanie dzia³añ technicznych siatkarzy czo³ówki
œwiatowej umo¿liwi³o zaobserwowanie ró¿nic w wykonywaniu poszczególnych elementów przez zawodników
leworêcznych i oceniæ ich efektywnoœæ. Wyniki dotycz¹ce
ataku i rozegrania ustalone w niniejszych badaniach
potwierdzi³y obserwacje przeprowadzone wczeœniej przez
A. Poloczek [2000]. Ocenia³a ona skutecznoœæ wysoko
zaawansowanych siatkarzy Ligi Œwiatowej. Zbie¿ne wyniki
uzyska³ £. Lamcha [2008] obserwuj¹c siatkarzy œwiatowej
ligi w 2007 r. W wy¿ej wymienionych dzia³aniach siatkarze
leworêczni osi¹gnêli wy¿sz¹ skutecznoœæ zagrañ. Przewaga
zawodników pos³uguj¹cych siê "lustrzan¹" technik¹
wynika³a g³ównie z ich "odmiennoœci" ruchowej. Zagrania
tych zawodników by³y trudniejsze do przewidzenia dla
siatkarzy praworêcznych, co by³o zwi¹zane w du¿ej mierze
z niewielk¹ liczb¹ graczy leworêcznych. Jeœli zawodnicy nie
mieli stycznoœci na treningach i w grach kontrolnych
z zawodnikami pos³uguj¹cymi siê technik¹ "lustrzan¹",
to w konfrontacji z dru¿yn¹ posiadaj¹c¹ takiego gracza byli
"nara¿eni" na element zaskoczenia. Jeœli reprezentacja czy
dru¿yna klubowa posiada³a w swoim sk³adzie zawodnika
leworêcznego, to nie tylko trener mia³ do dyspozycji szerszy
"wachlarz" rozwi¹zañ taktycznych, ale i jego podopieczni
mogli zapoznaæ siê ze struktur¹ ruchu tego zawodnika
w poszczególnych dzia³aniach technicznych. Ma³a liczba
pope³nionych b³êdów œwiadczy o tym, ¿e zawodnicy
z czo³ówki œwiatowej charakteryzuj¹ siê bardzo wysokim
poziomem wyszkolenia technicznego. Przy tak
wyrównanych umiejêtnoœciach coraz wiêkszej liczby
dru¿yn uzasadnione, a nawet konieczne staje siê
w³¹czenie do dru¿yny zawodnika leworêcznego, którego
niekonwencjonalne zagrania mog¹ sprzyjaæ w osi¹gniêciu
mistrzostwa sportowego. Po wejœciu na boisko siatkarzy
leworêcznych gra staje siê o wiele bardziej urozmaicona,
rozszerza siê liczba wariantów taktycznych oraz wzbogaca
siê widowisko sportowe.
Wnioski
Siatkarze leworêczni wykazali siê wy¿sz¹ skutecznoœci¹
zagrañ w takich elementach jak: atak, zagrywka, rozegranie:
1. Atakuj¹cy lew¹ rêk¹
efektywnoœci¹ zagrañ
gracze praworêczni.
2. Leworêczni siatkarze
wy¿sz¹ skutecznoœci¹

odznaczyli siê o 10,7% wy¿sz¹
w tym dzia³aniu technicznym ni¿
wykazali siê prawie dwukrotnie
w dzia³aniach bardzo dobrych (as
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serwisowy) podczas zagrywki.
3. Rozegranie by³o najbardziej wyrównanym elementem
gry. Minimaln¹ 4% przewagê w zagraniach bardzo
dobrych (wystawienie pi³ki bez bloku lub na pojedynczy
blok) uzyskali siatkarze leworêczni, którzy nie pope³nili
¿adnego b³êdu w tym dzia³aniu technicznym. Natomiast
u siatkarzy praworêcznych zagrania nieudane stanowi³y
3%.
Zalecenia
Ze wzglêdu na rosn¹ce zainteresowanie zawodnikami
leworêcznymi w sporcie, a w szczególnoœci w grach
zespo³owych, gdzie odmiennoœæ ruchowa ma du¿e znaczenie,
powinno siê stworzyæ dla nich odpowiedni system
treningowy. Brak zró¿nicowania metod treningowych dla
siatkarzy leworêcznych nie daje mo¿liwoœci wykorzystania
ca³ego ich potencja³u. Dlatego nale¿a³oby:
1. W doborze do siatkówki zwróciæ szczególn¹ uwagê na
osoby leworêczne.
2. W selekcji promowaæ osoby leworêczne, jeœli nawet nie
wyró¿niaj¹ siê one w pocz¹tkowym okresie szkolenia
dobrymi wynikami lub ich rozwój fizyczny (szczególnie
wysokoœæ cia³a) jest ni¿szy od rówieœników.
3. Wprowadziæ znacznie wiêksz¹ indywidualizacjê
stosowanych æwiczeñ i metod treningowych dla
wszystkich graczy.
4. Powo³aæ do sk³adu dru¿yny co najmniej dwóch siatkarzy
leworêcznych, z czego jeden powinien graæ na pozycji
atakuj¹cego lub przyjmuj¹cego, by wykorzystaæ jego
odmienn¹ technikê w ataku.
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Sprawność fizyczna studentów wychowania fizycznego
Jan Jopkiewicz1, Zdzis³awa Wy¿nikiewicz-Kopp2
1 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
2 Wy¿sza Szko³a Wychowania Fizycznego i Tyrystyki w Bia³ymstoku

Wstêp
Chocia¿ cele praktyczne w wychowaniu fizycznym
mo¿na osi¹gaæ ró¿nymi sposobami, to jednak niski poziom
sprawnoœci i umiejêtnoœci sportowych nauczyciela nie jest
³atwy do zast¹pienia innymi walorami osobowoœciowymi.
Sprawnoœæ fizyczna i umiejêtnoœci ruchowe s¹ wa¿nym
czynnikiem w kszta³towaniu jakoœci ¿ycia osobistego
i wywieraj¹ wp³yw na relacje spo³eczne, a zatem nale¿¹ do
istotnych wartoœci przekazywanych uczniom. Przygotowanie
studenta do zawodu nauczyciela wychowania fizycznego
obejmuje wiele zabiegów metodycznych, umiejêtnoœci
wyk³adowców, a tak¿e posiadania przez studenta
odpowiedniej sprawnoœci fizycznej i pozyskania wiedzy
teoretycznej o cz³owieku i kulturze fizycznej. Sprawny
fizycznie nauczyciel, który potrafi demonstrowaæ nauczane
techniki sportowe imponuje uczniom i staje siê dla nich
wzorem do naœladowania. Wœród ró¿nych oczekiwañ
uczniów, pokaz trudnych æwiczeñ stawiany jest przez nich
wci¹¿ na wysokiej pozycji (por. W. Sak³ak i wspó³aut. 1999;
M. Napiera³a, 2003). Chocia¿ cele praktyczne w wychowaniu
fizycznym mo¿na osi¹gaæ ró¿nymi sposobami, to jednak
niski poziom sprawnoœci i umiejêtnoœci sportowych
nauczyciela nie jest ³atwy do zast¹pienia innymi walorami
osobowoœciowymi.
"Wa¿nym obowi¹zkiem nauczyciela jest sprawowanie
kontroli nad rozwojem somatycznym i motorycznym
uczniów" (Biblioteczka Reformy 26, MEN, 2000).
Co wiêcej, nauczyciel zobowi¹zany jest do przekazywania
wiedzy na temat prostych metod samokontroli i zapoznawania uczniów z wybranymi testami oraz wdra¿ania uczniów
do pomiarów w³asnej sprawnoœci fizycznej od I. etapu
edukacyjnego (s. 16) - "Uczeñ zna wybrane zadania testowe
sprawnoœci fizycznej" oraz "umie zastosowaæ wybrany przez
siebie test lub próbê testow¹ do oceny w³asnej sprawnoœci
fizycznej i odpowiednio zinterpretowaæ" (s. 19). Do zadañ
szko³y nale¿y "Tworzenie warunków do doskonalenia
sprawnoœci ruchowej i kondycji fizycznej" oraz "dokonywanie oceny postawy cia³a i poziomu sprawnoœci ucznia
z monitorowaniem rozwoju psychofizycznego" (II etap
edukacyjny, s. 17-18). Jednym z trzech celów III. etapu
edukacyjnego jest "doskonalenie sprawnoœci kondycyjnej
i koordynacyjnej" (s. 20-21). Na tym etapie uczniowie
powinni byæ przygotowani do "Diagnozowania w³asnej
sprawnoœci fizycznej i umiejêtnoœci ruchowych" (Standardy
osi¹gniêæ") i wiedzieæ "jakie w³aœciwoœci motoryczne
(kondycyjne i koordynacyjne) sk³adaj¹ siê na pojêcie
sprawnoœci fizycznej" ("Wiadomoœci," s. 22) oraz "potrafiæ
zastosowaæ dowolny test do oceny w³asnej sprawnoœci

i odpowiednio go zinterpretowaæ dla w³asnych potrzeb
("Umiejêtnoœci" s. 22). "Utrwalanie i pog³êbianie znajomoœci
zasad racjonalnej troski o zdrowie i sprawnoœæ fizyczn¹"
zosta³o postawione wœród celów edukacyjnych IV etapu
(liceum) na pierwszym miejscu (s. 25).
Zatem, przysz³y nauczyciel wychowania fizycznego musi
znaæ nie tylko metody oceny sprawnoœci fizycznej, umieæ
interpretowaæ wyniki pomiarów, lecz równie¿ dobieraæ
w lekcji wychowania fizycznego odpowiednie do potrzeb
i zainteresowañ uczniów treœci programowe.
Wymaga to od nauczyciela wychowania fizycznego
wysokich kompetencji opartych nie tylko na wiedzy, ale
równie¿ sprawnoœci i kondycji fizycznej, która jest niezbêdna
do przeprowadzenia kilku kolejnych lekcji dziennie,
demonstracji programów motorycznych, asekuracji æwicz¹cych, sta³ego kontrolowania ich zachowañ, czuwania nad
bezpieczeñstwem uczniów, gotowoœci do niesienia pomocy,
a niekiedy nawet ratowania ¿ycia w sytuacjach zagro¿eñ,
które mog¹ siê pojawiæ w chwilach nieuwagi lub
niesubordynacji uczniów.
Do 1990 roku nauczycieli wychowania fizycznego
kszta³ci³y w Polsce wy³¹cznie akademie wychowania
fizycznego w trybie 4-4,5 letnich studiów magisterskich.
Na przestrzeni lat, akademie wychowania fizycznego
podejmowa³y ró¿ne próby modyfikacji egzaminu wstêpnego,
zw³aszcza w czêœci teoretycznej i stosowanych "preferencji"
(Buchta, 2002), lecz z egzaminu sprawnoœciowego nigdy nie
zrezygnowa³y. W czêœci praktycznej egzamin wstêpny
obejmowa³ zazwyczaj p³ywanie, wybrane konkurencje
lekkoatletyczne, wybrane elementy z gimnastyki sportowej
i wybrane testy fundamentalnych umiejêtnoœci gry
w siatkówkê, koszykówkê, pi³kê rêczn¹ i pi³kê no¿n¹
(kandydaci wybierali 2. spoœród 4. gier sportowych).
Uzyskanie przez studenta, w czasie studiów, bardzo dobrej
oceny w danej dyscyplinie sportowej predysponowa³o go do
uzyskania stopnia instruktora.
Sprawnoœci fizycznej i umiejêtnoœciom ruchowym
studentów akademii wychowania fizycznego poœwiêcono
w przesz³oœci wiele prac naukowych. Wykazywano w nich
ró¿nice miêdzy studentami wychowania fizycznego
a studentami innych kierunków studiów, nie tylko
w poziomie sprawnoœci fizycznej, lecz równie¿ w budowie
cia³a. K. Mekota i V. Prukner (2004) ponownie potwierdzili,
¿e studenci wychowania fizycznego ró¿ni¹ siê od reszty
populacji uniwersyteckiej pod wzglêdem umiejêtnoœci
i zdolnoœci motorycznych, jak równie¿ pod wzglêdem
somatotypu. Jednoczeœnie autorzy stwierdzili, ¿e w ró¿nych
osi¹gniêciach sportowych studentów wychowania fizycznego
somatotyp jest s³abo zaznaczony, gdy¿ populacja ta jest
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w znacznym stopniu homogeniczna.
Spontanicznie powstaj¹ce po 1990 roku trzyletnie,
wy¿sze szko³y zawodowe, rozszerzy³y dostêpnoœæ do
studiów wychowania fizycznego kandydatom, którzy nie
spe³nili lub nie spe³niliby stosowanych w renomowanych
akademiach wychowania fizycznego kryteriów egzaminu
konkursowego. W miarê zwiêkszania siê iloœci prywatnych,
wy¿szych szkó³ zawodowych pojawi³a siê miêdzy nimi
konkurencja w pozyskiwaniu kandydatów na studia. Istotnym
elementem w tej konkurencji jest redukowanie kryteriów
egzaminu wstêpnego. Z powy¿szych wzglêdów uwa¿a siê,
¿e poziom sprawnoœci fizycznej studentów wy¿szych szkó³
zawodowych jest niski. Na tym tle rodzi siê pytanie jaki jest
poziom studentów wychowania fizycznego przyjmowanych
na studia bez egzaminu wstêpnego.
Nakreœlona sytuacja sk³ania do zbadania poziomu
sprawnoœci fizycznej studentów wychowania fizycznego
realizuj¹cych trzyletni program studiów licencjackich
i sprawdzenia nastêpuj¹cych hipotez:
1. Utworzone w dwóch ostatnich dekadach wy¿sze szko³y
zawodowe umo¿liwi³y podjêcie studiów na kierunku
wychowania fizycznego wielu kandydatom, którzy nie
zostaliby zakwalifikowani na studia w renomowanych
akademiach wychowania fizycznego z powodu wymagañ
egzaminu wstêpnego i limitów ograniczaj¹cych liczbê
przyjêæ. Z tych wzglêdów uwa¿a siê, ¿e poziom
sprawnoœci fizycznej studentów
wy¿szych szkó³
zawodowych jest niski.
2. Realizowany w czasie studiów program zajêæ
dydaktycznych oraz wymagania zwi¹zane z zaliczeniem
zajêæ praktycznych wywieraj¹ pozytywny wp³yw na
podwy¿szenie ogólnej sprawnoœci fizycznej studentów.
Dla dokonania oceny poziomu sprawnoœci fizycznej
studentów oraz kierunków zmian jakie zachodz¹ w czasie
studiów w poziomie zdolnoœci motorycznych pod wp³ywem
realizowanego programu dydaktycznego w przedmiotach
praktycznych postawiono nastêpuj¹ce pytania badawcze:
1. Jaki poziom sprawnoœci fizycznej prezentuj¹ kandydaci
przyjêci na studia wychowania fizycznego - na tle
populacji m³odzie¿y polskiej ?
2. Jakie zmiany zachodz¹ w rozwoju zdolnoœci
motorycznych u studentów pod wp³ywem realizacji
3 -letniego programu studiów wychowania fizycznego ?
Badane osoby i metody badañ
Zdaj¹c sobie sprawê ze z³o¿onoœci sytuacji wystêpuj¹cej
obecnie w polskim szkolnictwie wy¿szym oraz zwi¹zanych z
tym trudnoœci w przeprowadzeniu szerszych badañ, kwestiê
sprawnoœci fizycznej studentów postanowiono naœwietliæ na
przyk³adzie badañ wykonanych w Akademii Bydgoskiej (od
2005 roku Uniwersytet Kazimierza Wielkiego).
Badaniami objêto studentów trzyletnich studiów
licencjackich na kierunku: wychowanie fizyczne,

studiuj¹cych w systemie stacjonarnym. Zostali oni
zakwalifikowani na studia na podstawie egzaminu
wstêpnego, który obejmowa³ sprawdzian umiejêtnoœci
praktycznych z p³ywania, gimnastyki, lekkoatletyki
i zespo³owych gier sportowych (kandydaci wybierali dwie
z czterech gier: pi³ki rêcznej, pi³ki no¿nej, siatkówki
i koszykówki). Kryteria egzaminacyjne by³y nieco ni¿sze
od zastosowanych w Akademii Wychowania Fizycznego
i Sportu. Na podstawie "Zasad i kryteriów przyjmowania
kandydatów na studia w Akademii Bydgoskiej (2000)"
z egzaminu wstêpnego w ca³oœci zwolniono piêciu
sportowców posiadaj¹cych klasê mistrzowsk¹ w dyscyplinach olimpijskich oraz czterech kandydatów posiadaj¹cych klasê mistrzowsk¹ w dyscyplinach objêtych
egzaminem wstêpnym. Zajêcia dydaktyczne na pierwszym
roku studiów rozpoczê³o 103 studentów. Po pierwszym roku
studiów skreœlono 18 studentów, po drugim - 6 studentów.
Trzeci rok studiów ukoñczy³o 70 studentów. Wyniki badañ
tych studentów poddano analizie statystycznej.
Do oceny poziomu sprawnoœci fizycznej przyjêtych na
studia studentów zastosowano Europejski Test Sprawnoœci
Fizycznej. Budowê somatyczn¹ okreœlono na podstawie
wysokoœci i masy cia³a. Badania wysokoœci i masy cia³a oraz
zdolnoœci motorycznych przeprowadzono na pocz¹tku
pierwszego roku studiów i powtórzono je w ka¿dym
kolejnym roku studiowania.
Wyniki badañ i ich interpretacja
Wiek i budowa cia³a
W grupie studentów rozpoczynaj¹cych pierwszy rok
studiów 86% ukoñczy³o 19 rok ¿ycia. Rozpiêtoœæ wieku
wynios³a 19-21 lat. Wysokoœæ cia³a na pocz¹tku 1-szego roku
studiów wynios³a M=180±6 cm przy rozpiêtoœci 165 -198
cm. W ci¹gu trzyletnich studiów wartoœci te nie uleg³y
istotnej statystycznie zmianie.
W masie cia³a zauwa¿ono wzrost wartoœci minimalnej
z 59,0 do 62,5 kg i maksymalnej z 98,0 do 102,0 kg. Œrednia
arytmetyczna masy cia³a wzros³a z 74,81±7,73 kg
w pierwszym roku studiów do 76,86±7,13 kg w trzecim roku
studiów (ró¿nice nieistotne statystycznie).
Do scharakteryzowania wysokoœci i masy cia³a
przyjêtych na studia kandydatów wykorzystano
opublikowane przez J. Saczuk i A. Wasiluk (2005) dane
z pomiarów studentów 1. roku studiów stacjonarnych
wychowania fizycznego w Akademii Wychowania
Fizycznego w Warszawie oraz Zamiejscowego Wydzia³u
Wychowania Fizycznego w Bia³ej Podlaskiej. Œrednia
arytmetyczna wysokoœci cia³a studentów bydgoskich by³a
ni¿sza o 0,65 cm od studentów z Bia³ej Podlaskiej, a ró¿nica
miêdzy studentami bydgoskimi i warszawskimi by³a znikoma
(0,05 cm). Œrednie arytmetyczne masy cia³a studentów
zarówno z Bia³ej Podlaskiej jak i z Warszawy okaza³y siê
nieco wy¿sze (0,51 i 0,87 kg, odpowiednio) od studentów
z Bydgoszczy.
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Sprawnoœæ fizyczna
Wyniki pomiarów zdolnoœci motorycznych studentów
wychowania fizycznego, dokonanych Europejskim Testem
Sprawnoœci Fizycznej przedstawiono w tab. 1. Poziom
osi¹gniêtych przez studentów rezultatów testowych
okreœlono na podstawie wyników badañ populacji m³odzie¿y
polskiej w wieku 19,5 lat (R. Przewêda i J. Dobosz, 2003).

1. Stukanie w kr¹¿ki (Tapping test)
Wartoœæ œredniej arytmetycznej czasu wykonania zadania
testowego przez studentów I. roku studiów wynios³a 10,87 ±
1.01s, przy rozpiêtoœci wyników od 9.50 do 13.30s.
Porównuj¹c wyniki œrednich arytmetycznych uzyskanych
przez studentów w kolejnych latach studiów z wartoœci¹
œredniej arytmetycznej populacji m³odzie¿y polskiej (10.19s)
okaza³o siê, ¿e spoœród przyjêtych na studia kandydatów 70%
uzyska³o wynik gorszy od œredniej arytmetycznej populacji
(tab. 2). Na II. roku studiów uleg³y poprawie niektóre wyniki
najs³absze, lecz 57% wyników pozosta³a poni¿ej œredniej
populacji. W trzecim roku studiów wyniki najs³absze uleg³y
dalszej poprawie, lecz nadal poziom osi¹gniêæ 41%
studentów pozosta³ w tym zadaniu testowym ni¿szy od
œredniego poziomu populacji m³odzie¿y polskiej. Na drugim
roku studiów wyniki najwy¿sze poprawi³o 5. studentów,
a na trzecim roku 12. Wspó³czynniki zmiennoœci wskazuj¹
na znaczne rozproszeniu wyników (rozstêp wynosi 3,80s).
Wœród wyników najni¿szych wyst¹pi³o wiêksze zró¿nicowanie ni¿ wœród wyników wy¿szych.

uzyska³o tylko 6 studentów. Dopiero na III roku studiów
œrednia arytmetyczna wyników studentów (25.69 cykli)
zbli¿y³a siê do œredniego poziomu populacji, lecz wyniki
47% studentów pozosta³y ni¿sze.
4. Skok w dal z miejsca
W skoku w dal z miejsca najwy¿szy wynik uzyskany
przez studenta I roku studiów wyniós³ 258 cm, a najni¿szy
183 cm. Œrednia arytmetyczna badanych studentów wynios³a
221±15 cm, a œrednia wartoœæ m³odzie¿y polskiej 222,22 cm.
Ró¿nica miêdzy œrednimi arytmetycznymi jest statystycznie
nieistotna. Wartoœci œrednich arytmetycznych we wszystkich
terminach badañ s¹ zbli¿one do mediany. Wspó³czynnik
zmiennoœci 6.75% œwiadczy o sporej rozpiêtoœci wyników
(rozstêp wynosi 75 cm). W kolejnych latach badañ wyniki
œrednich arytmetycznych i mediany oraz wartoœci minimalne
i maksymalne uleg³y podwy¿szeniu, a rozstêpy miêdzy
wynikami najwy¿szymi i najni¿szymi oraz wartoœci
wspó³czynników zmiennoœci zmniejszeniu. Wyniki ni¿sze od
œredniego poziomu m³odzie¿y polskiej uzyska³o
w pierwszym terminie badañ 57,1% studentów. W trzecim
roku studiów z wynikiem ni¿szym pozosta³o 8,6%
studentów.

3. Siady z le¿enia
W sile miêœni tu³owia, mierzonej liczb¹ "siadów
z le¿enia ty³em", wartoœæ œredniej arytmetycznej studentów
I. roku studiów wynios³a 23.24±1.79 cykli i jest statystycznie
istotnie ni¿sza od poziomu œredniego populacji m³odzie¿y
polskiej (25.72 cykle). Najwy¿szy wynik w grupie studentów
wyniós³ w badaniach wyjœciowych 28 cykli, a najni¿szy 19
cykli. Ni¿sze wyniki od œredniego poziomu m³odzie¿y
polskiej osi¹gnê³o a¿ 91% studentów. Wy¿sze wyniki

Œrednia
arytmetyczna
z odchyleniem
standardow ym

Zadania testowe/

Min - Max

V (%)

10,87 ±1.01 s

13.30 - 9.50s

9.25

II 10.64 ± 0.96 s

13.00 - 9.20s

8.98

10.37 ± 0.95 s

12.30 - 8.70s

9.20

Równowaga cia³a I

21.6 ± 1.9 s

17.5 - 26.0 s

8.66

II

22.4 ± 1.9 s

19.2 - 28.6 s

8.29

III

23.9 ± 2.0 s

20.2 - 30.5 s

8.29

Rok studiów
Stukanie w kr¹¿ki I
III

2. Œcisk dynamometru (si³a rêki)
Najwy¿szy wynik osi¹gniêty przez studenta na pocz¹tku
I roku studiów wyniós³ 56 kg, a najni¿szy 36 kg. Wartoœæ
œredniej arytmetycznej studentów I. roku studiów wynios³a
45,5 ±3.9kg. i jest o 4 kg ni¿sza od œredniego poziomu
populacji m³odzie¿y polskiej, która wynosi 49.64±9.19 kg.
Ró¿nica miêdzy œrednimi arytmetycznymi jest istotna
statystycznie. Wyniki 59 studentów (84%) s¹ ni¿sze od
œredniego poziomu populacji. Wartoœæ œredniej arytmetycznej
jest zbli¿ona do mediany. Wspó³czynnik zmiennoœci 8.60%
œwiadczy o du¿ej rozpiêtoœci wyników (rozstêp wynosi
20 kg). Œrednie arytmetyczne wyników badañ przeprowadzonych na II roku (49.6±3.9 kg) i na trzecim roku
studiów (49.1±3.2kg) by³y wy¿sze, lecz nie przekroczy³y
poziomu œredniego populacji m³odzie¿y polskiej.
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Sk³on w siadzie

Œcisk rêki
(dynamometr )

I

22.7 ± 2.1 cm

19.0- 28.0 cm

9.21

II

23.9 ± 1.8 cm

21.0- 29.0 cm

7.60

III

25.2 ± 2.1 cm

21.0- 31.0 cm

8.50

I

45.5 ± 3.9 kg

36.0 -56.0 kg

8.60

II 49.6 ± 3.9 kg

38.0 - 60.0 kg

7.77

49.1 ± 3.2 kg

40.0 - 60.0 kg

6.49

I 23.24±1.79 cykli

19 - 28 cykli

7.7

III
Siady z le¿enia

Zwis na dr¹¿ku

Skok w dal

II

24.16±1.67 cykli

21 - 29 cykli

6.9

III

25.69±1.74 cykli

23 - 30 cykli

6.8

I

33.82 ± 3.14 s

26.6 - 40.1 s

9.3

II

35.93 ± 2.58 s

28.6 - 41.7 s

7.2

III

37.83 ± 2.99 s

30.3 - 46.0 s

7.9

I

221 ± 15 cm

183 - 258 cm

6.75

II

232 ± 13 cm

204 - 265 cm

5.79

III

237 ± 12 cm

208 - 266 cm

5.07

I

19.4 ± 0.91 s

21.4 - 17.4 s

4.7

II

18.6 ± 0.84 s

21.0 - 16.6 s

4.6

III

18.6 ± 0.85 s

20.8 - 16.5 s

4.6

Wytrzyma³oœciowy
bieg wahad³owy I
II

71 ± 3.94 cykle

61 – 81 cykle

3.93

73 ± 4.27 cykle

64 – 83 cykle

5.8

III

78 ± 7.18 cykle

65- 101 cykle

7.18

Bieg 10 x 5 m

Tab. 1. Poziom ogólnej sprawnoœci fizycznej studentów
(n=70).
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5. Zwis na dr¹¿ku
Œrednia arytmetyczna czasu zwisu na dr¹¿ku studentów
I. roku studiów wynios³a 33.82±3.14 s i nie ró¿ni siê istotnie
statystycznie od œredniej wartoœci populacji m³odzie¿y
polskiej, która wynosi 32,87 s, lecz wyniki ni¿sze od
poziomu œredniego prezentowa³o a¿ 32,87% studentów.
Najwy¿szy wynik, uzyskany przez studenta, wyniós³ 40,1 s,
a najni¿szy 26.06 s. Wskutek postêpów osi¹gniêtych przez
studentów w toku studiów, œrednia arytmetyczna wyników
podwy¿szy³a siê w trzecim roku badañ do wartoœci 37.83 s.
Wzros³a tak¿e wartoœæ mediany. Wspó³czynnik zmiennoœci
9.3% œwiadcz¹cy o znacz¹cej rozpiêtoœci wyników
wyjœciowych, uleg³ w czasie studiów zmniejszeniu do 7.9%.
Interesuj¹cym w prezentowanych wynikach jest wiêkszy
przyrost wyników najwy¿szych w porównaniu z najni¿szymi.
6. Bieg wahad³owy 10 x 5 m
Œrednia arytmetyczna czasu biegu studentów I. roku
studiów wynios³a 19.4 ±0.91 s i nie ro¿ni siê istotnie
statystycznie od wartoœci œredniej populacji m³odzie¿y
polskiej, która wynosi 19.33 s. Najwy¿szy wynik wyniós³
17.4 s, a najni¿szy 21.4 s. Wartoœæ œredniej arytmetycznej
wzros³a w II. roku studiów z 19.4 do 18,6 s. Od I. do III. roku
studiów poprawi³y siê wyniki minimalne i maksymalne.

m³odzie¿y", do której odwo³ywano siê w niniejszym tekœcie,
zastosowali prawdopodobnie pomiar z Miêdzynarodowego
Testu Sprawnoœci Fizycznej, w którym punkt zerowy
znajduje siê na wysokoœci stóp. Tymczasem, wed³ug
instrukcji EUROFIT'u - punkt zerowy wysuniêty jest 15 cm
od oparcia stóp o skrzyniê.
Dla orientacji w zakresie gibkoœci studentów, dodano do
œredniej arytmetycznej m³odzie¿y polskiej 15 cm i uzyskano
wynik 24,48 cm. Jest on wy¿szy od uzyskanego przez
studentów I. roku studiów o 1.78 cm. W porównaniu z t¹
wartoœci¹ 80% studentów uzyska³o wyniki ni¿sze od œredniej
arytmetycznej populacji m³odzie¿y polskiej.
9. Równowaga cia³a
W badaniu równowagi cia³a, zamiast liczyæ ile razy
student j¹ utraci³, mierzono czas utrzymania równowagi cia³a
w pozycji "flamingo" na wykonanej do pomiarów "ma³ej
równowa¿ni". Œrednia arytmetyczna w I. roku studiów
wynios³a 21.6±1.9s, w II. 22.4±1.9 s i w III roku studiów
23.9±2.0 s. W toku studiów podwy¿szy³y siê wyniki
minimalne i maksymalne, wzros³a wartoœæ mediany
i dominanty. Odchylenia standardowe i wspó³czynniki
zmiennoœci nie wykaza³y istotnych zmian.
Dyskusja

7. Wytrzyma³oœciowy bieg wahad³owy
Œrednia arytmetyczna wyników wytrzyma³oœciowego
biegu wahad³owego studentów I. roku studiów wynios³a 71
±3.94 dwudziestometrowych cykli i jest nieco wy¿sza od
œredniej arytmetycznej populacji m³odzie¿y polskiej, która
wynosi 70.06 cyklów. Ró¿nica miedzy œrednimi
arytmetycznymi jest nieistotna statystycznie, lecz wyniki 37
studentów (52.9%) by³y ni¿sze od œredniego poziomu
populacji. Najwy¿szy wynik uzyskany przez studenta
I roku studiów wyniós³ 81 cykli, a najni¿szy 61 cykli.
W ci¹gu studiów, œrednia arytmetyczna, mediana, wynik
najni¿szy i najwy¿szy uleg³y podwy¿szeniu. W wynikach
wy¿szych od œredniej arytmetycznej wyst¹pi³o wiêksze
zró¿nicowanie ni¿ w wynikach ni¿szych. Wspó³czynnik
zmiennoœci wzrós³ z 5.6% w I. roku studiów do 9.2%
w III. roku studiów. Rozpiêtoœæ miêdzy wynikiem
najni¿szym i najwy¿szym powiêkszy³a siê z 20 cykli
w badaniach wyjœciowych do 36 cykli w pomiarach
koñcowych.

Przeprowadzone na pocz¹tku studiów badania
Europejskim Testem Sprawnoœci Fizycznej wykaza³y du¿e
zró¿nicowanie miêdzy wynikami osi¹gniêtymi przez
studentów w poszczególnych zadaniach testowych. Jest to
bezpoœredni skutek ró¿nic w poziomie sprawnoœci miêdzy
zawodnikami trenuj¹cymi na wysokim poziomie
zaawansowania sportowego i pozosta³ymi studentami.
Mimo przeprowadzonego egzaminu wstêpnego,
obejmuj¹cego ró¿ne aspekty sprawnoœci fizycznej, du¿a
czêœæ studentów pierwszego roku studiów prezentowa³a
ni¿szy poziom sprawnoœci od œredniego poziomu populacji
m³odzie¿y polskiej (tab. 2). W poszczególnych zadaniach
testowych EUROFITu, ni¿szy poziom od œredniego populacji
prezentowa³o od 32% - w sile ramion (zwis na dr¹¿ku)
do 91,4% - w sile tu³owia (siady z le¿enia) studentów.
Potwierdza to w du¿ej mierze hipotezê nr 1 o niskim
poziomie sprawnoœci fizycznej studentów rozpoczynaj¹cych
studia wychowania fizcznego.
Zadania testowe

8. Sk³on w siadzie
Wartoœæ œredniej arytmetycznej studentów I. roku
studiów w sk³onie w przód w siadzie wynios³a 22.71±2.09
cm. Najwy¿szy osi¹gniêty wynik wyniós³ 28 cm, a najni¿szy
19 cm.
Wyniki studentów nie s¹ porównywalne z poziomem
wyników populacji m³odzie¿y polskiej ze wzglêdu
na ró¿ni¹cy siê sposób wykonania pomiarów. Œrednia
arytmetyczna populacji wynosi 9.48 cm (R. Przewêda
i J. Dobosz, 2003. Tak du¿a ró¿nica spowodowana jest tym,
¿e autorzy publikacji "Kondycja fizyczna polskiej

Œrednia
arytmetyczna
populacji
m³odzie¿y polskiej

Liczba
studentów,
którzy osi¹gnêli
wynik

Procent studentów
z wynikiem

wy¿szy

ni¿szy

wy¿szym

ni¿szym

Siady z le¿enia

25 cykli

6

64

8.6

91.4

Si³a œcisku rêki

49.64 kg

11

59

15.7

84.3

Sk³on w siadzie

24.48 cm

14

56

20.0

80.0

Stukanie w kr¹¿ki

10,19 s

21

49

30.0

70.0

Skok w dal

222.22 cm

30

40

42.9

57.1

Bieg 10 x 5m

19.33 s

30

40

42.9

57.1

Wytrzyma³oœciowy
bieg wahad³owy
Zwis na dr¹¿ku

70.06 cykli

33

37

47.1

52.9

32.87 s

47

23

67.1

32.9

Tab. 2. Zestawienie liczbowe i procentowe wyników wy¿szych
i ni¿szych od œredniego poziomu populacji m³odzie¿y polskiej badania wyjœciowe.
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Pod wp³ywem realizowanego podczas studiów programu
zajêæ praktycznych, poziom sprawnoœci studentów uleg³
podwy¿szeniu. Jednak¿e w poszczególnych zadaniach
testowych pozosta³o od 8,6 do 42,8% studentów z wynikami
ni¿szymi od przeciêtnego (tab.3).
Zmniejszone procenty studentów o ni¿szym poziomie
sprawnoœci od œredniego poziomu populacji m³odzie¿y
polskiej potwierdzaj¹ hipotezê nr 2 o pozytywnym wp³ywie
realizowanych w czasie studiów zajêæ praktycznych na
podwy¿szenie ogólnej sprawnoœci fizycznej, lecz dla czêœci
studentów udzia³ w tych zajêciach okaza³ siê
niewystarczaj¹cy do osi¹gniêcia poziomu œredniego.

Siady z le¿enia

Œrednia
arytmetyczna
populacji
m³odzie¿y polskiej
25.72 cykli

25.69 cykli

Liczba
studentów
którzy osi¹gnêli
wynik ni¿szy
19

Si³a œcisku rêki

49.64 kg

49.10 kg

30

42.8

Sk³on w siadzie

24.48 cm

25.21 cm

25

35.7

Stukanie w kr¹¿ki

10.19 s

10.37 s

29

41.4

Skok w dal

222.22 cm

237.0 cm

6

8.6

Bieg 10 x 5m

19.33 s

18.6 s

10

14.3

Wytrzyma³oœciowy
bieg wahad³owy
Zwis na dr¹¿ku

70.06 cykli

78.0 cykli

11

15.7

32.87 s

37.83 s

7

10.0

Zadania testowe

Œrednia
arytmetyczna
studentów III r

Procent
studentów, którzy
osi¹gnêli wynik
ni¿szy
27.1

Tab. 3. Zestawienie liczbowe i procentowe wyników wy¿szych
i ni¿szych od œredniego poziomu populacji m³odzie¿y polskiej badania koñcowe.

Dynamikê zmian w sprawnoœci fizycznej w procesie
kszta³cenia studentów przeœledzi³ S. Drozdowski (1980).
Analizuj¹c wyniki szesnastu wykonanych pomiarów si³y,
gibkoœci, mocy i wytrzyma³oœci w dwóch grupach studentów
zró¿nicowanych pod wzglêdem poziomu wyjœciowego
spostrzeg³, ¿e studenci o ni¿szym poziomie sprawnoœci
fizycznej wykazali wy¿sz¹ dynamikê zmian ani¿eli studenci
o wy¿szej sprawnoœci. Przyczynê takich rezultatów autor
t³umaczy stawianiem jednakowych wymagañ wszystkim
studiuj¹cym. Grupa s³abszych studentów dla sprostania
stawianym "wymaganiom zaliczeniowym", zmuszona jest do
efektywniejszej pracy, wskutek czego uzyskuje wy¿sze
przyrosty w sprawnoœci.
Poziomem sprawnoœci fizycznej studentów licencjatu
wychowania fizycznego zainteresowa³ siê równie¿
R. Baka (2006). Autor dokona³ oceny studentów wychowania
fizycznego studiuj¹cych w Nauczycielskim Kolegium
w Bia³ymstoku Rewalidacji, Resocjalizacji i Wychowania
Fizycznego. W badaniach pos³u¿y³ siê Miêdzynarodowym
Testem Sprawnoœci Fizycznej, a uzyskane wyniki
prze³o¿y³ na punkty w skali T, opublikowanej przez
R. Trzeœniowskiego i S. Pilicza w 1989 roku. Z tego wzglêdu
bezpoœrednich porównañ z wynikami bydgoskich studentów
mo¿na by³o dokonaæ tylko w tych zadaniach testowych, które
pokrywaj¹ siê w obydwu testach. W sile miêœni brzucha
mierzonej siadami z le¿enia ty³em wyniki studentów
bia³ostockich i bydgoskich by³y w poszczególnych latach
studiów zbli¿one. W skoku w dal z miejsca œrednia
arytmetyczna studentów I. roku studiów w Bia³ymstoku
wynios³a 186±30,11 cm, II. roku 199±19.23 cm, III. roku
189±26.01 cm. Poziom tych wyników jest zdecydowanie
ni¿szy od uzyskanego przez studentów bydgoskich, którzy

15

w kolejnych latach studiów uzyskali nastêpuj¹ce rezultaty
œrednie: 221±15 cm; 232±13 cm; 237±12 cm. Ró¿nice
miêdzy porównywanymi wynikami wynosz¹: 35 cm, 33 cm
i 48 cm odpowiednio. W zwisie na dr¹¿ku studenci I. roku
studiów w Bia³ymstoku uzyskali wynik 38.9 ±25.75 s, lecz
wynik ten zosta³ obni¿ony na II. roku do 29.8±15.80 s i na
III. roku studiów do 24.0±6.21s (odchylenie standardowe
zosta³o wyraŸnie zmniejszone). W przeciwieñstwie do tego,
wyniki studentów bydgoskich wykaza³y trend rosn¹cy.
Na I. roku studiów œrednia arytmetyczna wyników w zwisie
na dr¹¿ku wynios³a 33.82±3.14 s i by³a ni¿sza od osi¹gniêtej
przez studentów bia³ostockich. W kolejnych latach studiów
studenci bydgoscy podwy¿szyli swoje wyniki do 35.93±2.58
s - na II r. studiów i do 37.83±2.99 s - na III r. studiów.
Wznosz¹cy siê trend wyników sprawnoœciowych studentów
bydgoskich odzwierciedli³a pozytywny wp³yw zajêæ
praktycznych.
M. Dornowski (2004) przedstawi³ wyniki badañ III roku
studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Akademii
Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdañsku.
Z wykonanych pomiarów Europejskim Testem Sprawnoœci
Fizycznej wynika, ¿e studiuj¹cy w trybie stacjonarnym
uzyskali we wszystkich zadaniach testowych wyniki wy¿sze.
Poziom sprawnoœci fizycznej studentów studiów
niestacjonarnych by³ ni¿szy. T³umaczyæ to mo¿na starszym
wiekiem kalendarzowym tych studentów, a tak¿e inn¹
organizacj¹ kszta³cenia. W tapping teœcie studenci stacjonarni
AWFiS osi¹gnêli wynik 8.24 s. Jest to rezultat lepszy o 2.13
s od wyników III r. studentów bydgoskich. W siadach
z le¿enia œrednia arytmetyczna by³a wy¿sza o prawie 10
cykli. W biegu wahad³owym 10x5m wyniki porównywanych
grup by³y podobne. Natomiast w biegu wytrzyma³oœciowym
nieco wy¿sze wyniki uzyskali studenci III roku
w Bydgoszczy.
J. Drabik i wspó³. (2003) dokonali porównania
"wytrzyma³oœci si³owej i gibkoœci oraz reakcji uk³adu
kr¹¿enia na wysi³ek submaksymalny i szybkoœæ restytucji
u studentów stacjonarnych i zaocznych" AWFiS. Oceny
wytrzyma³oœci si³owej tu³owia autorzy dokonali przy
pomocy siadów z le¿enia ty³em w czasie jednej minuty.
Gibkoœæ by³a mierzona sk³onem w przód w siadzie. Reakcjê
uk³adu kr¹¿enia badano w czasie jednej minuty. Reakcjê
uk³adu kr¹¿enia badano w czasie i po zakoñczeniu
3-minutowego step-testu rejestruj¹c czêstoœæ skurczów serca
w czasie wysi³ku i podczas pierwszej minuty odpoczynku.
W sk³onie w przód w siadzie, studenci AWF i S po ukoñczeniu II. roku studiów stacjonarnych uzyskali wynik 29.7 cm,
który jest o 4.7 cm wy¿szy od uzyskanego przez studentów
bydgoskich. Natomiast wynik studentów III roku studiów
niestacjonarnych by³ ni¿szy od studentów bydgoskich
o 0.2 cm. Wyniki siadów z le¿enia ty³em nie s¹ porównywalne, poniewa¿ studenci gdañscy wykonywali to zadanie
testowe w ci¹gu jednej minuty, a bydgoscy w ci¹gu 30 s .
W 2004 roku D. Olszewska i A. Wasiluk opublikowali
wyniki badañ studentów IV roku Zamiejscowego Wydzia³u
Wychowania Fizycznego w Bia³ej Podlaskiej. Autorzy
dokonali oceny zdolnoœci motorycznych studentów
za pomoc¹ Miêdzynarodowego Testu Sprawnoœci Fizycznej.
Porównanie przedstawionych przez autorów rezultatów
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z wynikami odpowiednich zadañ Europejskiego Testu
Sprawnoœci Fizycznej pokaza³o, ¿e w pomiarze
dynamometrycznym si³y d³oni studenci bydgoscy uzyskali
ni¿sze wyniki o 5kg, a w sile tu³owia ni¿sze o oko³o trzy
cykle ruchowe.
Szukaj¹c materia³ów porównawczych napotkano
doniesienie z Miñska pokazuj¹ce rozpiêtoœæ wyników
granicznych dla studentów, m.in. w skoku w dal. Jest ona
zawarta w przedziale 250-200 cm. Natomiast w Bydgoszczy
wartoœci te wynosz¹ 258-183 cm. Wynika z tego, ¿e na ocenê
bardzo dobr¹, student w Bydgoszczy musi skoczyæ 8 cm
dalej, a najs³abszy student uzyska zaliczenie wynikiem
o 7 cm ni¿szym.
Dla ukazania poziomu sprawnoœci wspó³czesnych
studentów wy¿szych szkó³ zawodowych dokonano
porównania uzyskanych przez nich wyników z poziomem
studentów akademii wychowania fizycznego w latach
wczeœniejszych. Ze wzglêdu na to, ¿e w ocenie sprawnoœci
fizycznej stosowano ró¿ne metody pomiarowe, porównania
mo¿na by³o dokonaæ tylko w skoku w dal z miejsca, który
wystêpowa³ we wszystkich zestawach testowych.
Badani w 1977 roku studenci, którzy podjêli studia
w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu osi¹gnêli
w skoku w dal œredni wynik 254±14.91 cm, a studenci
Gorzowa Wielkopolskiego 247.±13.87 cm (S. Drozdowski
i wspó³., 1980). Badani przez J. Migasiewicza i wspó³. (1981)
studenci z Wroc³awia osi¹gnêli 248.40±16,63 cm. Wszystkie
te wyniki s¹ wy¿sze od prezentowanych przez R. Bakê
(2006) na wszystkich latach studiów i od badanych w tej
pracy studentów bydgoskich. Œrednia arytmetyczna wyników
skoku w dal z miejsca studentów badanych przez
J. Œlê¿yñskiego (1991) wynios³a 235.0±19.36 cm i jest
o 20 cm ni¿sza od œredniej z badañ przeprowadzonych
w 1977 roku (przy wiêkszym odchyleniu standardowym).
Natomiast w porównaniu z osi¹gniêciami studentów
pierwszego roku studiów w Bydgoszczy jest o 14 cm wy¿sza,
a od wyników studentów bia³ostockich o 49 cm.
Na tym tle rodzi siê pytanie: czym kieruj¹ siê kandydaci
w wyborze zawodowych studiów wychowania fizycznego
w naszym kraju. Zainteresowany t¹ kwesti¹ J. Wêglarz
(2006) zapyta³, m.in., o to studentów trzeciego roku studiów
stacjonarnych Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Zawodowej
w Tarnowie. Odpowiedzi zosta³y zebrane technik¹
swobodnych wypowiedzi, na piœmie. Okaza³o siê, ¿e
wiêkszoœæ mê¿czyzn kierowa³o siê w wyborze tego kierunku
studiów w³asn¹ aktywnoœci¹ sportow¹ w latach wczeœniejszych oraz atrakcyjnoœci¹ tego zawodu - o wiele wy¿sz¹ ni¿
innych specjalnoœci nauczycielskich. Wyrazi³ to jeden ze
studentów nastêpuj¹co: "wuefista mo¿e oddzia³ywaæ na
wychowanków wielowymiarowo". Osób, które nie wi¹¿¹
swej przysz³oœci z zawodem nauczycielskim by³o stosunkowo ma³o. Wybra³y one wychowanie fizyczne, poniewa¿
"gdzieœ trzeba by³o siê zaczepiæ".
Przed
ograniczeniem
motorycznej
sprawnoœci
i sportowych umiejêtnoœci ruchowych w naborze do studiowania programu kszta³cenia nauczycieli wychowania
fizycznego przestrzega³ U. Hanke [2003]. Odwo³uj¹c siê
do badañ przeprowadzonych w Szwajcarii, autor zwróci³
uwagê, ¿e osobista wiêŸ nauczyciela ze sportem

(przyjemnoœæ czerpana z czynnego uprawiania sportu)
wykaza³a wysokie korelacje z radoœci¹ nauczania, natomiast
wiêkszoœæ nauczycieli nie prowadz¹cych aktywnego ¿ycia
sportowego postrzega³o nauczanie jako obowi¹zek.
Jak trudna jest kwestia odpowiedniego doboru kandydatów na studia wychowania fizycznego ukazali L. Heinila
(1988) i L. Laakso (1992) na podstawie badañ przeprowadzonych w Finlandii, którzy przez wiele lat analizowali
wyniki modyfikowanych kryteriów selekcyjnych w œwietle
ostatecznych osi¹gniêæ studentów. Co roku do Wydzia³u
Wychowania Fizycznego i Wychowania Zdrowotnego
zg³asza³o siê oko³o 1200 kandydatów, spoœród których oko³o
900 wskazywa³o Program Wychowania Fizycznego jako
pierwszy wybór. Rocznie przyjmowano 50-60 studentów.
Kwestia sprawnoœci fizycznej jest problemem budz¹cym
zainteresowanie na arenie miêdzynarodowej, gdy¿ wraz
ze spadkiem poziomu sprawnoœci fizycznej, który jest
skutkiem obni¿onej aktywnoœci fizycznej, obserwuje siê
wzrost kosztów opieki zdrowotnej. E. F. Zeigler (2006)
zwraca uwagê, ¿e w latach 1994 - 2004 koszt opieki
zdrowotnej wzrós³ o 100%. Autor jednoczeœnie sugeruje, ¿e
powy¿sze koszty mog³yby byæ o 50% ni¿sze, gdyby ludzie
zaczêli praktykowaæ to czego nauczyli siê podczas lekcji
wychowania fizycznego i wdro¿yli aktywnoœæ fizyczn¹
w ¿ycie codzienne.
To wyzwanie warto mieæ na uwadze w kszta³ceniu
wspó³czesnych nauczycieli wychowania fizycznego.
Wnioski
1. Na studia wychowania fizycznego w wy¿szych szko³ach
zawodowych przyjmowani s¹ studenci o ni¿szym
poziomie sprawnoœci fizycznej od przeciêtnego poziomu
populacji m³odzie¿y polskiej. Jest to skutek obni¿ania
wymagañ kwalifikacyjnych lub zaniechania egzaminów
wstêpnych w ogóle.
2. Pod wp³ywem obci¹¿eñ fizycznych, wynikaj¹cych
z realizacji programu kszta³cenia nauczycieli wychowania fizycznego w przedmiotach praktycznych, podnosi
siê w czasie studiów ogólny poziom sprawnoœci fizycznej, lecz u niektórych studentów jest on niewystarczaj¹cy do osi¹gniêcia œredniego poziomu sprawnoœci
populacji m³odzie¿y polskiej. Z tego wzglêdu wyjœciowy
poziom ogólnej sprawnoœci fizycznej nie powinien byæ
przy naborze na studia wychowania fizycznego
lekcewa¿ony.
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Subiektywne i rzeczywiste obciążenia treningowe
w biegu na 400m przez płotki przyczynek do dyskusji nad optymalizacją treningu
Jakub Adamczyk
Zak³ad Teorii Sportu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Pi³sudskiego w Warszawie
Zak³ad Rehabilitacji Oddzia³u Fizjoterapii II Wydzia³u Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Wstêp
Spoœród wielu czynników, które sk³adaj¹ siê na wynik
sportowy, kluczowe miejsce zajmuj¹ obci¹¿enia treningowe.
Niew¹tpliwym warunkiem w³aœciwego planowania jest
posiadanie odpowiedniej wiedzy dotycz¹cej dotychczas
realizowanych obci¹¿eñ, reakcji organizmu na zadany
wysi³ek czy kierunku zmian jakie maj¹ byæ wywo³ane.
Na polu teorii sportu istnieje wiele metod pozwalaj¹cych
opisywaæ obci¹¿enia treningowe - od metod ca³kowicie
opisowych uwzglêdniaj¹cych tylko treœæ treningu, poprzez
analizy fizjologiczne informuj¹ce o "koszcie pracy", analizy
biomechaniczne (wyra¿aj¹ce pracê w wielkoœciach
fizycznych).
Dla rzetelnej analizy niezbêdne jest przyjêcie
podstawowego za³o¿enia, czym s¹ obci¹¿enia treningowe?
Funkcjonuj¹ca definicja okreœlaj¹ca je jako wielkoœæ pracy
okreœlonego rodzaju i intensywnoœci zrealizowana przez
zawodnika w danym æwiczeniu pozwala na ujêcie obci¹¿eñ
treningowych zarówno pod wzglêdem treœci jak i intensywnoœci. Dwie sk³adowe obci¹¿eñ - objêtoœæ i intensywnoœæ opisuj¹ bowiem nie tylko jakie zadanie (o jakim kierunku
oddzia³ywania) wykona³ zawodnik, ale równie¿ jakiego
rodzaju mechanizmy energetyczne by³y zaanga¿owane
w pracê. Czêœæ z proponowanych metod (fizjologicznych czy
biochemicznych), ze wzglêdu na swoje skomplikowanie lub
fakt, ¿e mog¹ byæ realizowane tylko w warunkach
laboratoryjnych nie spe³nia kryterium przystêpnoœci. Dla
mo¿liwoœci realizacji w rzeczywistych warunkach pracy,
przyjêta metoda musi spe³niaæ kryteria wynikaj¹ce z szeregu
ograniczeñ. Ponadto nie mo¿e zak³ócaæ procesu szkolenia.
Za³o¿enia te spe³nia metoda dokumentowania
i analizowania danych o obci¹¿eniach treningowych
opracowana w Zak³adzie Teorii Sportu Akademii
Wychowania Fizycznego w Warszawie (Sozañski
i Œledziewski, 1989; Sozañski i Kosmol, 1991; Sozañski
i Zaporo¿anow, 1993). Klasyfikacja obci¹¿eñ obejmuje dwa
podstawowe obszary oddzia³ywania, identyfikuj¹ce charakter
wykonanej pracy: informacyjny i energetyczny (Sozañski,
1986). Dodatkowe zastosowanie technologii komputerowej
(program TreOb) zwiêksza mo¿liwoœci analizy.
Poleganie tylko na danych trenerskich wydaje siê byæ
jednak nie wystarczaj¹ce. Czym innym bowiem mog¹ byæ
za³o¿enia trenerskie co do zaplanowanej i zrealizowanej
pracy, a czym innym odczucia zawodników. Prawid³owo
prowadzony proces kierowania treningiem sportowym musi
uwzglêdniaæ przep³yw informacji pomiêdzy obydwiema

stronami. Informacja zwrotna ze strony zawodnika mo¿e
i powinna byæ bowiem wa¿nym elementem uwzglêdnianym
przy planowaniu obci¹¿eñ. Wydaje siê jednak, ¿e brak jest
odpowiednich narzêdzi, które w sposób uniwersalny
wspomagaj¹ trenera w prawid³owym planowaniu objêtoœci
i intensywnoœci treningu.
Celem
pracy
by³o
skonfrontowanie
danych
o obci¹¿eniach treningowych zgromadzonych przy pomocy
klasycznej metody dokumentacji z subiektywn¹ ocen¹
intensywnoœci treningu przez zawodników.
Materia³ i metoda
Do analizy wykorzystano program komputerowy TreOb4
opracowany w Zak³adzie Teorii Sportu Akademii
Wychowania Fizycznego w Warszawie (Sozañski
i Œledziewski 1995). Klasyfikacji obci¹¿eñ treningowych
dokonano wg rejestru grup œrodków treningowych w biegu
na 400 m pp³ (Iskra, 1995). W pracy skupiono siê na tzw.
obszarze energetycznym oddzia³ywania obci¹¿eñ, na który
z³o¿y³y siê:
T1 oddzia³ywanie o charakterze podtrzymuj¹cym, strefa
przemian tlenowych,
T2 strefa przemian tlenowych (kszta³tuj¹cych),
T3 strefa przemian o charakterze mieszanym (tlenowo beztlenowym),
T4 strefa przemian o charakterze beztlenowym kwasomlekowym,
T5 strefa przemian o charakterze beztlenowym niekwasomlekowym.
Kryterium przydzia³u do poszczególnych stref stanowi³a
czêstotliwoœæ skurczów serca (HR) z uwzglêdnieniem czasu
trwania wysi³ku. W metodzie tej okreœlono równie¿ liczbê
zrealizowanych jednostek treningowych (JT) oraz ca³kowit¹
wielkoœæ obci¹¿enia dla danego cyklu (TR).
Intensywnoœæ treningu w trakcie makrocyklu rocznego
okreœlano w okresie przygotowawczym (podokres przygotowania wszechstronnego - PPW i podokres przygotowania
specjalnego - PPS) i startowym (OS). Ankieta zawiera³a
piêciopunktow¹ skalê zaproponowan¹ przez Bednarczuka
(2008), gdzie kolejne stopnie oznacza³y: 1 - intensywnoœæ
bardzo ma³¹; 2 - intensywnoœæ ma³¹; 3 - intensywnoœæ œredni¹
(umiarkowan¹); 4 - intensywnoœæ du¿¹; 5 - intensywnoœæ
bardzo du¿¹.
Ponadto zebrano informacje o czêstotliwoœci treningów
w poszczególnych okresach makrocyklu, uwzglêdniaj¹c
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w tym przypadku okres przejœciowy jako oddzieln¹ czêœæ.
Subiektywnej oceny obci¹¿eñ dokonywali zawodnicy
startuj¹cy na dystansie 400 m przez p³otki podczas
Mistrzostw Polski Seniorów w Lekkiej Atletyce. Ankiety
wype³ni³o 16 spoœród 20 uczestników fina³u.
Wyniki
W pierwszej czêœci badania zadaniem ankietowanych
p³otkarzy by³o okreœlenie czêstotliwoœci treningów
w poszczególnych okresach cyklu rocznego. Co zrozumia³e
najwiêcej jednostek treningowych w tygodniu realizowanych
jest w okresie przygotowawczym. Okres startowy przynosi³
u badanych spadek czêstotliwoœci treningów. Interesuj¹ce, ¿e
blisko 10% p³otkarzy deklaruje w okresie przygotowawczym
treningi 4-5 razy w tygodniu, co na etapie szkolenia
specjalnego jest wartoœci¹ zastanawiaj¹co nisk¹. Zgodnie
z przewidywaniami okresem o najmniejszej liczbie jednostek
treningowych jest okres przejœciowy (tab. 1).
LICZBA TRENINGÓW W TYGODNIU
Cykl roczny
Okres przygotowawczy
Okres startowy
Okres przejœciowy

3
66,7%

4 do 5
8,3%
8,3%
66,7%
25,0%

6 do 7
91,7%
91,7%
33,3%
8,3%

Wiêcej
-

Tab. 1. Deklarowana czêstotliwoœæ treningu p³otkarzy
w poszczególnych okresach makrocyklu (% ogó³u).

W podokresie przygotowania wszechstronnego
wiêkszoœæ zawodników wskazuje na niewielk¹ intensywnoœæ
treningu (skala 1-2). Jest to zastanawiaj¹ce, poniewa¿
pomijaj¹c pocz¹tkowe wdra¿anie do pe³nych obci¹¿eñ,
trening w tym okresie powinien ulegaæ stopniowej
intensyfikacji. Prawdopodobnie jednak g³ówn¹ odczuwaln¹
zmian¹ dla zawodników jest ta dotycz¹ca objêtoœci treningu.
W tym okresie zawodnicy najczêœciej (spoœród ca³ego
makrocyklu) wskazuj¹ na intensyfikacjê treningu gibkoœci
oraz stopniowe zwiêkszanie siê natê¿enia treningu si³owego
(tab. 2) Zwraca równie¿ uwagê bardzo niska intensywnoœæ
treningu techniki (kszta³towana w tym czasie jest g³ównie
poprzez indywidualne æwiczenia przy p³otkach b¹dŸ marsze
plotkarskie), rytmu i szybkoœci. Znajduje to potwierdzenie w
rzeczywistej analizie intensywnoœci treningu (ryc. 3), gdy¿
obci¹¿enia w strefie przemian beztlenowych-niekwasomlekowych (odpowiadaj¹cych wysi³kowi sprinterskiemu)
w najmniejszym stopniu realizowane by³y w PPW (ryc. 3).
W opinii zawodników podokres przygotowania
specjalnego przynosi zdecydowan¹ intensyfikacjê treningu
(tab. 2). Znaczna wiêkszoœæ cech motorycznych jest wg
p³otkarzy kszta³towana w sposób intensywny (ocena 4 - tab.
2). Jedyn¹ cech¹, której trening jest w tym okresie
³agodniejszy to gibkoœæ.

Intensywnoœæ treningu w PPS
Technika
Wytrzyma³oœæ
Si³a
Szybkoœæ
Rytm
Gibkoœæ
Intensywnoœæ treningu w OS
Technika
Wytrzyma³oœæ
Si³a
Szybkoœæ
Rytm
Gibkoœæ
Intensywnoœæ treningu w PPW
Technika
Wytrzyma³oœæ
Si³a
Szybkoœæ
Rytm
Gibkoœæ

1
33,3%

33,3%
1
8,3%
8,3%
16,7%

16,7%
1
58,3%
33,3%
41,7%
75,0%
83,3%
50,0%

2
16,7%
8,3%
16,7%
16,7%
16,7%
2
16,7%
16,7%
16,7%
8,3%
41,7%
2
25,0%
33,3%
8,3%
8,3%
8,3%
8,3%
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3
33,3%
33,3%
33,3%
16,7%
3
25,0%
25,0%
33,3%
8,3%
33,3%
25,0%
3
16,7%
16,7%
33,3%

33,3%

4
25,0%
41,7%
33,3%
25,0%
50,0%
33,3%
4
16,7%
33,3%
33,3%
16,7%
25,0%
8,3%
4
16,7%
8,3%
8,3%

5
25,0%
25,0%
16,7%
25,0%
33,3%
5
33,3%
16,7%
66,7%
41,7%
8,3%
5

8,3%

8,3%

Tab. 2. Subiektywne odczucie intensywnoœci treningu
poszczególnych aspektów przygotowania sprawnoœciowego
przez p³otkarzy, w podokresie przygotowania wszechstronnego
(PPW), podokresie przygotowania specjalnego (PPS) i okresie
startowym (OS) - (% ogó³u).

Ryc. 1. Struktura treningu - ca³kowitego obci¹¿enia
treningowego dla danego cyklu (TR) oraz liczby jednostek
treningowych w podokresie przygotowania wszechstronnego
(PPW), podokresie przygotowania specjalnego (PPS)
i okresie startowym (OS).

Ryc. 2. Struktura treningu w obszarze energetycznym obci¹¿eñ tlenowych podtrzymuj¹cych (T1), obci¹¿eñ
tlenowych kszta³tuj¹cych (T2) oraz obci¹¿eñ mieszanych
tlenowo-beztlenowych (T3) w podokresie przygotowania
wszechstronnego (PPW), podokresie przygotowania
specjalnego (PPS) i okresie startowym (OS).
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Ryc. 3. Struktura treningu w obszarze energetycznym obci¹¿eñ beztlenowych kwsomlekowych (T4) oraz obci¹¿eñ
beztlenowych niekwasomlekowych (T5) w podokresie
przygotowania wszechstronnego (PPW), podokresie
przygotowania specjalnego (PPS) i okresie startowym (OS).

Zgodnie z prawid³owoœci¹ budowania formy sportowej
trening w podokresie przygotowania specjalnego ulega
intensyfikacji, co potwierdza analiza obci¹¿eñ treningowych
zrealizowanych przez zawodników. Na PPS przypada
najwiêksza liczba zrealizowanych jednostek treningowych
oraz ca³kowita wielkoœæ obci¹¿enia (ryc. 1), jak równie¿
obci¹¿eñ realizowanych w najwy¿szych strefach intensywnoœci - T4 i T5 (ryc. 3). Ponadto zgodnie z oczekiwaniami, natê¿eniu uleg³ trening rytmowy zawodników.
W podokresie przygotowania specjalnego realizuje siê
równie¿ najwiêcej treningów, a w opinii zawodników jest to
najczêœciej 6-7 jednostek treningowych w trakcie
tygodniowego mikrocyklu (tab. 1). Potwierdza to analiza
obci¹¿eñ, z której wynika, ¿e najwiêcej treningów
w makrocyklu jest realizowanych w³aœnie w PPS.
Okres startowy to w opinii zawodników treningi
o najwiêkszej intensywnoœci w zakresie szybkoœci, techniki
i rytmu. Dwie trzecie p³otkarzy wskazuje, ¿e treningi
szybkoœci s¹ realizowane na maksymalnych prêdkoœciach
(tab. 2). W zwi¹zku z koniecznoœci¹ przygotowania siê
do startów w zawodach, p³otkarze w treningu stosuj¹
rozwi¹zania o funkcjonalnym (d³ugoœæ odcinka, prêdkoœæ
biegu zbli¿ona do startowej) i strukturalnym (d³ugoœæ
dobiegu, odleg³oœci miêdzy p³otkami, wysokoœæ p³otków)
podobieñstwie do wysi³ków startowych, st¹d te¿ du¿a
intensywnoœæ zajêæ. Jednoczeœnie zauwa¿alny jest spadek
intensywnoœci treningu wytrzyma³oœci (tab. 2), którego to
czêœæ realizuje siê za pomoc¹ odcinków p³otkarskich.
Dyskusja
Przeprowadzona analiza ukazuje, ¿e tradycyjne zbieranie
informacji o zrealizowanych obci¹¿eniach treningowych
mo¿e i powinno byæ uzupe³nione o subiektywne odczucia
zawodników. Dotyczy to nie tylko generalnych (tak jak
w tym przypadku) odczuæ na temat intensywnoœci treningu
w poszczególnych okresach cyklu rocznego, ale równie¿
odczuwania wysi³ku fizycznego podczas ka¿dej realizowanej
jednostki treningowej.
Dotychczasowe opracowania dotycz¹ce obci¹¿eñ
treningowych skupia³y siê g³ównie na objêtoœci
i intensywnoœci realizowanych æwiczeñ. Kwestia
indywidualnej reakcji zawodnika pozostawa³a niemal¿e
nietkniêta. Przyczyn¹ takiego stanu rzeczy by³ nie tyle brak
mo¿liwoœci okreœlenia fizjologicznego kosztu pracy, bo takie

mo¿liwoœci oczywiœcie istniej¹, lecz trudnoœci z przeprowadzaniem okreœlonych badañ i pomiarów w warunkach
terenowych prowadzenia treningu sportowego.
Punktowa ocena intensywnoœci wysi³ku nie jest
koncepcj¹ zupe³nie now¹. Niemal klasycznym rozwi¹zaniem
stosowanym jednak przede wszystkim poza sportem, jest
20-stopniowa skala Borga. Subiektywna ocena wysi³ku
odczuwanego przez æwicz¹cego jest na ogó³ wiarygodnym
wskaŸnikiem wzglêdnego zmêczenia. Jakkolwiek istniej¹
pewne ró¿nice w bie¿¹cej ocenie zmêczenia przez ludzi,
to wydaje siê, ¿e w kolejnych próbach jest ona wzglêdnie
sta³a (Evans, 199l; Zawadzka-Byœko i Dziduszko-Fedorko,
2003).
Jedn¹ z pierwszych prób zastosowania oceny punktowej
wysi³ku sportowców, by³a praca Ogolcowa i wspó³autorów
(1975). Okreœlili oni zale¿noœæ pomiêdzy czêstotliwoœci¹
skurczów serca a prêdkoœci¹ biegu (na nartach) i opracowali
dziêki temu punktow¹ skalê intensywnoœci pracy. Inn¹ z kolei
prób¹ wdro¿eniow¹ by³a praca Nikiforowa i Wiktorowa
(1978). Autorzy przygl¹daj¹c siê ró¿nym aspektom treningu
bokserskiego okreœlali skalê intensywnoœci pracy opart¹
o pomiar czêstotliwoœci skurczów serca.
Charakterystyczne, ¿e wielu z teoretyków sportu
rozwija³o te koncepcje w odniesieniu do konkretnych
dyscyplin sportu. I tak Costill (1988) by³ prekursorem takiego
podejœcia w biegach wytrzyma³oœciowych. Innym
opracowaniem z lekkiej atletyki jest praca Dicka (1978),
który w zapisie obci¹¿eñ treningowych uwzglêdnia³
intensywnoœæ szacowan¹ w punktach. Z kolei praca
Counsilmana (1968) stanowi³a istotny krok w rozwijaniu
koncepcji treningowych w p³ywaniu. Jeszcze inn¹ propozycj¹
punktowej oceny obci¹¿eñ by³o opracowanie Buhbindera
(1973). Zaproponowa³ on ocenê intensywnoœci w skali
od 2 do 10 punktów odpowiadaj¹c¹ obci¹¿eniu bardzo
ma³emu, ma³emu, œredniemu, du¿emu i bardzo du¿emu.
Warto zwróciæ uwagê, ¿e wszystkie z powy¿ej
przytoczonych sposobów polegaj¹ na trenerskiej ocenie
intensywnoœci wysi³ku. Celem przyœwiecaj¹cym tej pracy
by³o przeanalizowanie, czy zaproponowana skala szacowania
intensywnoœci treningu przez zawodników, mo¿e byæ
adekwatnym sposobem oceny realizowanych obci¹¿eñ
treningowych. W chwili obecnej wydaje siê, ¿e jest to dosyæ
unikalne podejœcie. Tak¹ sam¹ skalê piêciopunktow¹
zastosowa³ Bednarczuk (2008) w swoich badaniach
dotycz¹cych zawodników graj¹cych w koszykówkê
na wózkach. Zauwa¿y³ on, ¿e ocena zawodników jest mocno
zindywidualizowana i zale¿y tak¿e od innych czynników
takich jak np. obecnoœæ trenera podczas realizacji zadania.
Z drugiej strony jest to z pewnoœci¹ krok w kierunku
indywidualizacji i podmiotowego traktowania zawodników
w procesie treningu (Bednarczuk, 2008).
Du¿a zbie¿noœæ pomiêdzy rzeczywistymi wynikami
dokumentacji obci¹¿eñ a subiektywnym odbiorem treningu
przez zawodników sprawia, ¿e zastosowane narzêdzie mo¿e
byæ stosowane jako dope³nienie informacji o szkoleniu. Fakt,
¿e mamy do czynienia z ocen¹ zawodników daje trenerowi
znaczne mo¿liwoœci indywidualizacji procesu treningowego.
Dziaæ siê to mo¿e niejako na trzech poziomach.
Po pierwsze mo¿e s³u¿yæ ocenie samopoczucia
zawodnika przed treningiem (tu jednak mog³aby siê okazaæ
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konieczna inna skala, której rozpoznanie nie stanowi³o
przedmiotu tej pracy). Jest to istotne, bowiem celem treningu
nie jest zrealizowanie planu treningowego ustalonego
wczeœniej, o czym czêsto zapominaj¹ trenerzy d¹¿¹c do
realizacji za³o¿eñ za wszelk¹ cenê. Celem jest osi¹gniêcie jak
najwy¿szego stopnia wytrenowania a droga do tego mo¿e byæ
przecie¿ ró¿na. Maj¹c rzeteln¹ informacjê (warunkiem jest
tu jednak wysoka œwiadomoœæ zawodników by nie "zani¿ali"
swej oceny by wykonaæ mniejsz¹ pracê) na temat
samopoczucia zawodnika przed rozpoczêciem treningu,
szkoleniowiec mo¿e dostosowaæ obci¹¿enia do sygnalizowanej dyspozycji. Mo¿na to zawrzeæ w krótkiej zasadzie
"gdy czujê siê gorzej - trenujê l¿ej, gdy czujê siê lepiej trenujê ciê¿ej (wiêcej, d³u¿ej)".
Po drugie mo¿e s³u¿yæ ocenie intensywnoœci ju¿
odbytego treningu. Daje to informacjê o potencjalnych
efektach wykonanej pracy. Nie zawsze bowiem reakcja
zawodnika na nawet identyczne obci¹¿enie zewnêtrzne
(np. dystans, czas, liczba powtórzeñ) jest taka sama.
Sportowiec chory, zmêczony, kontuzjowany, przetrenowany
czy choæby zmartwiony bêdzie odczuwa³ trening w zupe³nie
inny sposób. W ten sposób nawet przy braku zebrania
informacji o samopoczuciu przed zajêciami, weryfikujemy
z jak¹ rzeczywist¹ intensywnoœci¹ oddzia³ywaliœmy na
organizm. Jest to tak¿e narzêdzie do weryfikacji jakoœci
i intensywnoœci pracy w kontroli okresowej (Sozañski, 1999).
Po trzecie wreszcie, analizuj¹c dane o zrealizowanych
obci¹¿eniach, a nastêpnie konfrontuj¹c je z subiektywnym
odbiorem wykonanej przez zawodnika pracy, tworzymy
swoisty rejestr œrodków treningu o mniejszym b¹dŸ
wiêkszym wp³ywie na samopoczucie i stan wytrenowania
sportowca. Poszukujemy w ten sposób rozwi¹zañ
najskuteczniejszych.
Podsumowanie i wnioski
Podjêta w pracy próba analizy obci¹¿eñ treningowych
zrealizowanych przez p³otkarzy czterystumetrowców
i wyników ankiety dotycz¹cej subiektywnego odczuwania
intensywnoœci, objêtoœci i czêstotliwoœci treningu przez
zawodników, pozwoli³a na pozytywne zweryfikowanie
trafnoœci u¿ytego narzêdzia. Konkluduj¹c mo¿na stwierdziæ,
¿e zastosowany sposób okaza³ siê zbie¿ny z wynikami
analizy obci¹¿eñ treningowych dokonanej metod¹ klasyczn¹.
Ocena taka mo¿e zatem byæ dobrym elementem
uzupe³niaj¹cym wiedzê trenersk¹, u³atwiaj¹cym trafne
planowanie obci¹¿eñ i w efekcie przyczyniaæ siê do
optymalizacji procesu szkolenia.
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Teoretyczne zasady klasyfikacji elementów składowych
rytmizacji ruchów i ich znaczenie dla różnych dyscyplin
sportu, a szczególnie gier zespołowych
W³odzimierz Stronczyñski1, W³odzimierz Starosta2
1Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu - Zamiejscowy Wydzia³ Kultury Fizycznej w Gorzowie
2Wy¿sza Szko³a Wychowania Fizycznego i Turystyki w Bia³ymstoku

Wstêp
W istniej¹cej obiektywnie rzeczywistoœci ¿ycia cz³owieka,
a szczególnie jego aktywnoœci ruchowej znane jest zjawisko
rytmu i arytmii. Zjawiska te wywo³uj¹ wszelkie równomierne
i nierównomierne nastêpstwa przejawiaj¹ce siê w czasie zarówno
w makro, jak te¿ mikroskali. St¹d postrzegany wizualnie
rytm ró¿nych przejawów ¿ycia cz³owieka, a tak¿e rytm ukrytych procesów ¿yciowych organizmu przebiegaj¹cych na
poziomie molekularnym. Charakterystyczna dla rytmu,
okresowoœæ zjawisk, stanowi podstawê zdolnoœci adaptacyjnych niezbêdnych dla funkcji spe³nianych przez cz³owieka.
Mówimy wtedy o ró¿nym rytmie wykonywanych czynnoœci.
Przejawianie w ich trakcie niew³aœciwego rytmu jest przyczyn¹ dezorganizacji ruchowej. Umiejêtne przechodzenie
od jednego do innego rodzaju rytmu nazywamy arytmi¹.
Sterowanie zmianami rytmu mo¿e odbywaæ siê w sposób
kontrolowany przez œwiadomoœæ cz³owieka. Jednak z regu³y
ka¿dy cz³owiek stosuje zmiany w zakresie miarowoœci nastêpstw

(arytmiê) w³¹czaj¹c podœwiadome funkcjonowanie struktur
czynnoœciowych mózgu. St¹d mo¿emy twierdziæ o odczuwaniu rytmu nie w pe³ni kontrolowanego przez œwiadomoœæ
np. ekstatyczny taniec.
Rozpatruj¹c sk³adowe rytmizacji ruchu mamy na uwadze
wewnêtrzny oraz zewnêtrzny obiektywny wymiar rytmu (ryc.1).
Pierwszy, dotyczy rytmu indywidualnego uwarunkowanego
genetycznie zapewniaj¹cego czucie rytmu okreœlonego impulsacj¹ wewnêtrzn¹. Drugi, jest rytmem sytuacyjnym uwarunkowanym œrodowiskowo, w którym sterowanie czêstotliwoœci¹ rytmu jest wyznaczane impulsacj¹ zewnêtrzn¹
[Stronczyñski, Starosta, 1996]. Dlatego, regulacja rytmu
ruchów u cz³owieka posiada indywidualny, autonomiczny
wymiar. Sterowanie rytmem zale¿y w g³ównej mierze od zdolnoœci odczuwania impulsacji wewnêtrznej ró¿nej dla ka¿dego
osobnika. St¹d istnieje zró¿nicowanie miêdzyosobnicze
w zakresie autonomicznej zdolnoœci rytmizacji ruchów. Ró¿nice
miêdzy ludŸmi wystêpuj¹ tak¿e w zakresie sterowania rytmem
ruchów wyznaczonego impulsacj¹ zewnêtrzn¹. St¹d, wysoka
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Ryc.1. Orientacyjna klasyfikacja elementów sk³adowych rytmizacji ruchu, [Stronczyñski, Starosta, 1996]
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zdolnoœæ analizy dŸwiêków sprzyja uzyskaniu przez
sportowca "transu rytmicznego" np. ³y¿wiarstwie figurowym,
gimnastyce artystycznej, sportowym tañcu turniejowym itp.
Ten¿e "trans rytmiczny" jest równie¿ zapewniany przez
zdolnoœæ wspó³brzmienia motorycznego lub ruchowego
w przyjêtym rytmie z partnerem, czy te¿ z partnerami
(np. w ósemkach wioœlarskich). Zgodne w czasie i przestrzeni
wspó³granie ruchów partnerów sprzyja ekonomicznemu,
zatem skutecznemu dzia³aniu zespo³owemu np. w parach
sportowych lub tanecznych ³y¿wiarstwa figurowego. Inny
rodzaj "transu rytmicznego" wywo³uje odczuwanie bodŸców
dotykowych doœwiadczanych np. w sportach walki.
Najtrudniejszy do uzyskania jest rytm przejawiany w zmiennych warunkach, tj. na III poziomie koordynacji ruchowej
[Farfela, 1960], którego istota polega na wizualnym spostrzeganiu sytuacji walki sportowej np. w grach sportowych.
Reasumuj¹c, mo¿na przyj¹æ, i¿ ró¿ne rodzaje rytmu
przejawiane przez sportowców podczas wykonywania ruchów
wynikaj¹ z rozmaitych przyczyn sterowania nimi. St¹d
dalsze pog³êbianie analizy uwarunkowañ struktury zdolnoœci
rytmizacji ruchów jest szczególnie aktualne.
Problem rytmizacji ruchów w dotychczasowych
badaniach
Cz³owiek dysponuje wielk¹ liczb¹ rytmów wrodzonych,
których Ÿród³o znajduje siê w naturze procesów biologicznych.
Na przyk³ad, p³acz dziecka jest czêsto uwarunkowany utrat¹
kontaktu fizycznego z matk¹. Zwi¹zane jest to z brakiem
wyczuwania rytmu bicia serca matki [Malcho, 1997]. Ponowny
kontakt z regu³y uspokaja dziecko posiadaj¹ce autonomiczny
kod rytmiczny. Decyduje on o niezale¿nej rytmicznej pracy
uk³adu endogennego i systemu nerwowego organizmu.
Zjawisko rytmu znajduje specyficzny, rozwojowy
wymiar w ekspresji ruchowej cz³owieka. Przyjête wzorce
rytmiczne okreœlaj¹ skutecznoœæ ruchow¹ typow¹ dla ró¿nych
zachowañ lokomocyjnych sportowca. Zdolnoœæ przejawiania
w³aœciwego rytmu zawodnik nabywa i rozwija w czasie
aktywnego uczestniczenia w procesie treningowym. St¹d,
rozwój zdolnoœci rytmizacji ruchów dotyczy progresywnych
zmian w zakresie dynamiczno-czasowej strukturze ruchu,
którego podstawê stanowi okresowa zmiennoœæ napiêcia
i rozluŸnienia miêœni [Meinel, 1967; Starosta, 2009]. •ród³em
kszta³towania wysokiej zdolnoœci napinania i rozluŸniania
miêœni jest rytmiczna praca uk³adu nerwowego. Wed³ug
K. Meinela: "...rytmiczny przebieg procesów nerwowych polega niew¹tpliwie na periodycznych wahaniach pobudzania
i hamowania w centralnym systemie nerwowym... Pobudzenie wzmaga napiêcie, hamowanie pracy miêœni prowadzi do
rozluŸnienia we w³aœciwym czasie miêœni nie zaanga¿owanych
w danym momencie" [1967, 195]. Dlatego, istniej¹ce
zró¿nicowanie miêdzyosobnicze w zakresie uzdolnieñ
rytmicznych uwarunkowane jest ró¿norodnoœci¹ typów nerwowych.
Autorzy rozwijaj¹cy teoriê motorycznoœci cz³owieka
zaliczaj¹ zdolnoœæ rytmizacji ruchów do podstawowych
zdolnoœci koordynacyjnych [Æelikowsky, 1979, 1985; Hirtz,
1985, Pöhlman, 1986; Ljach, 1979; Blume, 1978, 1981; Starosta, 1995, 2003, 2006]. W bogatej i wa¿nej monografii K. Meinel
wskazuje na œcis³y zwi¹zek pomiêdzy rytmem muzy-
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cznym a rytmem ruchowym [Meinel, 1967]. Zak³ada on
jednak, ¿e w sporcie wa¿niejszym jest ruch, a nie muzyka.
Na podstawie badañ nale¿y uznaæ uwarunkowanie rytmiczne
tych dyscyplin sportowych, w których rytm jest wyznaczony
zdolnoœci¹ pe³nego przetwarzania otrzymywanych z zewn¹trz
informacji akustycznych - m.in. w ³y¿wiarstwie figurowym,
gimnastyce artystycznej i sportowej [M³odzikowska,
Tukiendorf, 1993]. Z kolei w innych pracach odnosi siê
problem zdolnoœci rytmizacji ruchów do czynnoœci ruchowych
np. G. Schnabel [1987], J. Raczek, W. Mynarski [1992],
M. M³odzikowska, C. Tukiendorf [1991]. Prócz kilku opracowañ naukowych literatura przedmiotu nie dostarcza
istotnych, analityczno-syntetycznych rozwi¹zañ problemu
rytmizacji ruchów. Nie zaobserwowano znacznego zainteresowania badaczy w zakresie eksploracji problematyki dotycz¹cej struktury, poziomu i uwarunkowañ zdolnoœci
rytmizacji ruchów. Na podstawie badañ ankietowych podano,
¿e rytm jest zdolnoœci¹ koordynacyjn¹ najmniej determinuj¹c¹ rozwój sprawnoœci typowej dla trzeciego poziomu
koordynacji, gdzie sportowiec funkcjonuje w zmiennych
warunkach np. w grach sportowych [Zimmermann, 1995;
Ljach, 1995].
Dotychczas wiêkszoœæ autorów rozwi¹zuj¹cych problem
rytmizacji ruchów uwa¿a³o, ¿e mo¿e byæ ona postrzegana
wy³¹cznie przez pryzmat zdolnoœci pe³nego przetwarzania
otrzymywanych z zewn¹trz bodŸców akustycznych. Zauwa¿ono
tak¿e istotne znaczenie rytmu w cyklicznych dyscyplinach
sportu, w których regularna powtarzalnoœæ ruchu u³atwia
jego analizê pod wzglêdem rytmicznym.
Zatem mo¿na przyj¹æ, ¿e istniej¹cy baga¿ pojêciowy nie
u³atwia prób okreœlenia pojêcia rytmu i wynikaj¹cych z tego
konsekwencji merytorycznych. Dlatego spróbowano dokonaæ klasyfikacji sk³adowych zdolnoœci rytmizacji ruchu i ich
hierarchii, a jednoczeœnie systematyzacji. St¹d okreœlono
wstêpn¹ strukturê dotycz¹c¹ zdolnoœci rytmizacji ruchu
[Stronczyñski, Starosta, 1997]. Stanowi³a ona kontynuacjê
wczeœniejszej próby systematyzacji sk³adowych rytmu
podjêtej w w¹skim zakresie jedynie przez K. Meinela [1993].
Kategoryzacja sk³adowych rytmizacji ruchów
K. Meinel uwa¿a, ¿e przyswajanie rytmów w æwiczeniach sportowych dokonuje siê na drodze optycznej, akustycznej i zw³aszcza kinestetycznej [1967, 200]. Po g³êbszej
analizie problemu dostrzegliœmy tak¿e inne rodzaje sterowania rytmem. Zatem, oprócz uwarunkowañ wizualnych, akustycznych, kinestetycznych istniej¹ uwarunkowania autonomiczne, taktylne, synkinetyczne. Sportowiec steruje rytmem
ruchów odbieraj¹c, przetwarzaj¹c (selekcjonuj¹c) i dekoduj¹c wewnêtrzne bodŸce czuciowe oraz zewnêtrzne
wzrokowe, s³uchowe, dotykowe oraz bodŸce wynikaj¹ce ze
wspó³prze¿ywania ruchu z partnerem. W szczególny sposób
oddzia³uj¹ na "uchwycenie rytmu", bodŸce kinestetyczne.
Dlatego, uzasadnienie posiada pogl¹d o wp³ywie zdolnoœci
czuciowo-rytmicznych na harmonijn¹ realizacjê z³o¿onych
aktów ruchowych.
Dotychczas w dostêpnej nam piœmiennictwie ¿aden
z autorów nie próbowa³ skategoryzowaæ przyczyn sterowania rytmem w zespo³owych grach oraz innych dyscyplinach
sportu. W rozwa¿aniach nad tym problemem ustalono,
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KATEGORIE ZDOLNOŒCI STEROWANIA RYTMEM
RUCHÓW

Sterowanie kinestetyczne rytmem

Sterowanie kinestetyczne

wyznaczone impulsacj¹ zewnêtrzn¹

rytmem wyznaczone impulsacj¹
wewnêtrzn¹

Sterowanie akustyczne rytmem

Sterowanie autonomiczne

Sterowanie synkinetyczne

rytmem

rytmem

Lekka atletyka

£y¿wiarstwo figurowe

Wioœlarstwo - jedynki

Gimnastyka artystyczna

£y¿wiarstwo figurowe -

Sterowanie

Sterowanie

taktylne rytmem

wizualne rytmem

Boks

Gry sportowe

- judo

Szermierka

Tenis ziemny

Sporty walki

pary sportowe

Kajakarstwo - jedynki

Taniec sportowy

Wioœlarstwo zespo³owe

- zapasy

Tenis ziemny

P³ywanie

Aerobik

Kajakarstwo zespo³owe

- sambo

Tenis sto³owy

Kolarstwo

Fitness

Kolarstwo torowe -

Strzelectwo

- debel
Tenis sto³owy
- debel

zespo³owe

Harmonia ruchów
wynikaj¹ca z „czucia cia³a”

Autonomiczna harmonia indywidualna

przeciwnika

Harmonia wspó³dzia³ania zespo³u

Indywidualna harmonia ruchów we
wspó³dzia³aniu z zespo³em

Umiejêtnoœæ harmonijnej synchronicznej rytmizacji ruchów realizowanych na I i II

Umiejêtnoœæ harmonijnej synchronicznej i asynchronicznej rytmizacji ruchów

poziomie koordynacji

realizowanych na III poziomie koordynacji

Ryc.2. Propozycja kategoryzacji rytmu ruchów wystêpuj¹cych na ró¿nych poziomach koordynacji ruchowej, [Stronczyñski,
Starosta, 1998]

¿e kategoriami wyraŸnie ró¿nicuj¹cymi zdolnoœæ rytmizacji
ruchów jest autonomiczne, akustyczne, synkinetyczne,
taktylne i wizualne sterowanie rytmem (ryc. 2). Poza tym,
ze wzglêdu na inny charakter poszczególnych dyscyplin sportu
istnieje zró¿nicowanie w zakresie stopnia nasycenia ró¿nymi
sposobami sterowania rytmem w zale¿noœci od uprawianego
rodzaju sportu. Wstêpn¹ propozycjê okreœlaj¹c¹ powy¿sze
treœci przedstawiono na ryc.3 ukazuj¹c ró¿nice wystêpuj¹ce
miêdzy dyscyplinami sportowymi w zakresie trzech poziomów
koordynacji wg koncepcji W. Farfela [1960] poszerzonej przez
W. Starostê [1989, 2003, 2006].
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11

10

9

Sposób sterowania *
II
III
IV
4
1
3
4
1
3
4
3
4
3
4
4
4
1
4
2
4
1
-

1. hokej na ³y¿wach i na wrotkach
2. pi³ka rêczna i no¿na
3. koszykówka
4. siatkówka
5. judo
6. zapasy
7. szermierka
8. tenis ziemny
9. tenis sto³owy
10. badminton

I
5
5
5
5
5
5
5
4
4

II poziom
przestrzenna
dok³adnoœæ
ruchów
wykonywanych
w minimalnych
jednostkach
czasu
(w warunkach
prawie
standardowych)

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

kolarstwo szosowe
kajakarstwo
narciarstwo zjazdowe
gimnastyka sportowa
skoki narciarskie
skoki do wody
gimnastyka artystyczna
kolarstwo torowe
³y¿wiarstwo szybkie
podnoszenie ciê¿arów
³y¿wiarstwo i wrotkarstwo
figurowe

4
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5

5
5
4
4
4
4
5
5
5
4
4

5
5
5

I poziom
przestrzenna
dok³adnoœæ
ruchów
wykonywanych
wed³ug wzorca

22.
23.
24.
25.

³ucznictwo
strzelanie z pistoletu
³y¿wiarstwo podstawowe
wrotkarstwo podstawowe

4
4
4
4

4
4
3
3

5
5

III poziom
przestrzenna
dok³adnoœæ
ruchów
wykonywanych
w minimalnych
jednostkach
czasu i w
zmieniaj¹cych siê
warunkach

V
2
2
2
1
5
5
-

VI
5
5
5
5
3
3
5
5
5

4
4

5
-

3
3
5
3
4
3
3
3
1
1

-

1
1
-

5
5
1
1

8

7

6

5

4

3

2

1

*) I - kinestetyczny
II - autonomiczny
III - akustyczny
IV - synkinetyczny
V - taktyczny
VI - wizualny

Ryc.3. Orientacyjna wielkoœæ stopnia nasycenia odpowiednim
sposobem sterowania rytmem ruchów w ró¿nych dyscyplinach
sportowych i grach zespo³owych w skali 1-5 pkt. w zale¿noœci
od poziomu koordynacji ruchowej, [Stronczyñski, Starosta,
1998]

Podsumowanie
Zaproponowana klasyfikacja ró¿nych kategorii sterowania rytmem w zale¿noœci od dyscypliny sportowej jest
orientacyjna. Jest ona otwarta na zmiany i uzupe³nienia.
Autorzy nie s¹dz¹, ¿e stanowi ona ostateczne rozwi¹zanie,
gdy¿ podjêty problem rytmizacji jest wielce z³o¿ony
i obszerny. Dlatego wymaga dalszych badañ i teoretycznych
analiz. Jednak autorzy s¹ przekonani, ¿e nawet takie
orientacyjne, ale syntetyczne ujêcie sprzyjaæ bêdzie rozwojowi dalszych koncepcji teoretycznych, jak te¿ ich implikacjom
praktycznym.
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Przyczyny rezygnacji klientek z uczestnictwa w zajęciach
fitness w opinii instruktorów i kadry zarządzającej klubami
Ewa Stêpieñ1, Jacek Stêpieñ2
1Pañstwowa Szko³a Wy¿sza Papie¿a Jana Paw³a II w Bia³ej Podlaskiej
2Zamiejscowy Wydzia³ Wychowania Fizycznego w Bia³ej Podlaskiej

Pozytywnym zjawiskiem, jakie obserwuje siê w ostatnich
latach, jest nie tylko zwiêkszaj¹ce siê zainteresowanie kobiet
aktywnoœci¹ fizyczn¹, ale równie¿ zwiêkszaj¹ce siê
uczestnictwo w rekreacji ruchowej. Coraz wiêcej kobiet
podejmuje œwiadomie zorganizowane formy ruchu. Wed³ug
M. Lipowskiego (2000) wp³ywa na to moda lansuj¹ca
sylwetkê szczup³¹ i wysportowan¹, jako idea³ urody.
Wnioski wyp³ywaj¹ce z wyników badañ naukowych,
dotycz¹ce ró¿nych aspektów aktywnoœci fizycznej kobiet,
wdra¿aj¹ w praktyce stowarzyszenia i placówki rekreacyjne.
Jedn¹ z pierwszych instytucji kultury fizycznej na œwiecie,
która ju¿ pod koniec lat 60-tych zaczê³a upowszechniaæ
rekreacjê w rodzinie, ³¹cz¹c j¹ g³ównie z aktywnoœci¹
fizyczn¹ kobiety, by³o Towarzystwo Krzewienia Kultury
Fizycznej (Z. Miko³ajczak 1972, H. Rozwadowska 1986,
T. Wolañska 1989). Wed³ug T. Wolañskiej (1989), TKKF jest
prekursorem tego ruchu w Europie. Przyk³adem nowoczesnoœci w dzia³alnoœci programowej TKKF jest to, ¿e kiedy
w latach 80-tych pojawi³a siê moda na aerobik, niemal
natychmiast Towarzystwo wykorzysta³o j¹ do o¿ywienia
udzia³u kobiet w tej formie gimnastyki rekreacyjnej.
Z. Miko³ajczak (1989) podaje, ¿e w latach 1983-1885
dzia³a³o w tym kraju 448 zespo³ów aerobiku, prowadzonych
przez ogniska TKKF. Zaczêto te¿ szkoliæ kadry, wydawaæ
materia³y metodyczno szkoleniowe i propagandowe.
Przegl¹d literatury dotycz¹cej aktywnoœci fizycznej kobiet
w czasie wolnym wskazuje, ¿e oferta sportowo rekreacyjna
adresowana do kobiet jest coraz bogatsza. Wzrasta te¿ liczba
klubów fitness, które proponuj¹ nowoczesny, kompleksowy
program zajêæ i wychodz¹ naprzeciw potrzebom i zainteresowaniom sportowo-rekreacyjnym wspó³czesnej kobiety.
Cel, metoda i teren badañ
Niniejszy artyku³ jest czêœci¹ szerszych badañ na temat
potrzeb kobiet w zakresie aktywnoœci fizycznej oraz ich
zaspokajanie przez udzia³ w zajêciach w klubach fitness
w wybranych miastach wschodniej Polski. Celem doniesienia jest ustalenie przyczyn rezygnacji z zajêæ w klubach
fitness oraz poznanie czynników ograniczaj¹cych udzia³
kobiet w tych zajêciach.
W badaniach wykorzystano metodê sonda¿u diagnostycznego oraz metody statystyczne.
Do gromadzenia informacji zastosowano wzajemnie
uzupe³niaj¹ce siê techniki:

- obserwacjê
- ankietê
- wywiad
- badanie dokumentów.
Narzêdziem systematycznej obserwacji planowej by³
wczeœniej przygotowany arkusz obserwacyjny. Kwestionariusz ankiety opracowano w trzech wersjach, dla
uczestniczek zajêæ, instruktorów fitness i kadry zarz¹dzaj¹cej
klubami. Pytania sformu³owane by³y jednoznacznie
i konkretnie, w wiêkszoœci mia³y charakter zamkniêty,
zaopatrzone by³y w tak zwan¹ kafeteriê zamkniêt¹,
pó³otwart¹ lub koniunkturaln¹. Uzupe³niaj¹ce informacje
zgromadzono przy pomocy wywiadu przeprowadzonego
w oparciu o przygotowany wczeœniej kwestionariusz, oraz
analizy dokumentacji badanych klubów fitness, dotycz¹cej
organizacji pracy i dzia³alnoœci merytorycznej.
Wyniki badañ poddano analizie statystycznej przy u¿yciu
programów Excel i Statistica v.7.1. Wszystkie obliczenia
statystyczne wykonano z wy³¹czeniem braków danych.
Zastosowano statystyki opisowe, takie jak œrednia
arytmetyczna i odchylenie standardowe.
Wykorzystano:
- wspó³czynnik V Cramera,
- test t-Studenta,
- analizê wariancji (ANOVA), oraz testy post-hoc.
Materia³ badañ
Badania przeprowadzono w 14 klubach fitness
funkcjonuj¹cych w wybranych miastach wschodniej Polski:
Bia³ymstoku, Siedlcach, Bia³ej Podlaskiej, Che³mie,
Lublinie, Rzeszowie i Tarnobrzegu. Objêto nimi 489 kobiet
systematycznie uczestnicz¹cych w zajêciach fitness, 62
instruktorów prowadz¹cych zajêcia w tych placówkach oraz
13 osób kadry zarz¹dzaj¹cej klubami fitness.
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Najliczniejsz¹ grupê wœród zarz¹dzaj¹cych stanowi³y
osoby m³ode, miêdzy 25 a 34 rokiem ¿ycia (50%). Du¿y
odsetek stanowili respondenci w wieku od 35 do 44 lat
(33,3%). Powy¿ej 45 lat by³o 16,7% badanych. Wœród
instruktorów dominowa³y osoby miêdzy 25 a 34 rokiem ¿ycia
(69,4%), znacznie mniej by³o m³odszych od 18 do 24 lat
(16,1%) i najmniej w wieku od 35 do 44 lat (14,5%).
Uczestniczki zajêæ w badanych klubach to kobiety m³ode
miêdzy 25 a 34 rokiem ¿ycia (44,6%) i poni¿ej 25 lat
(35,8%). Bardzo nieliczn¹ grupê stanowi³y respondentki
powy¿ej 45 lat (4,9%).
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Ryc.2. Wykszta³cenie badanych

Poziom wykszta³cenia badanych przedstawia ryc. 2.
We wszystkich trzech grupach dominowali respondenci
legitymuj¹cy siê wykszta³ceniem wy¿szym magisterskim,
w tym: 67% instruktorów, 50% kadry zarz¹dzaj¹cej klubami
i 43% uczestniczek zajêæ. Wykszta³cenie na poziomie
wy¿szym licencjackim posiada podobna liczba badanych
w poszczególnych grupach (20,9% instruktorów, 25% kadry
zarz¹dzaj¹cej i w 24% klientki klubów fitness).
Z wykszta³ceniem œrednim najwiêcej jest uczestniczek
(30,5%) a najmniej instruktorów (11,3%).
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Doœæ czêsto zdarza siê, ¿e kobiety uczestnicz¹ce
w zajêciach fitness nagle z nich rezygnuj¹ albo zaczynaj¹ je
opuszczaæ. Dlatego chc¹c ustaliæ przyczynê tego zjawiska,
podjêto próbê zbadania, jakie s¹ tego przyczyny. Pytania
na ten temat skierowano do instruktorów zajêæ i kadry
zarz¹dzaj¹cej klubami fitness. Do instruktorów skierowano
wiêksz¹ liczbê pytañ dotycz¹cych przyczyn rezygnacji
klientek z uczestnictwa w zajêciach fitness ni¿ do
zarz¹dzaj¹cych klubami, dlatego analizy dokonano w odniesieniu do tych grup oddzielnie. Opinie instruktorów oraz
kadry zarz¹dzaj¹cej dotycz¹ce przyczyn rezygnacji z zajêæ
w klubach oraz czynników ograniczaj¹cych uczestnictwo
w zajêciach zbadano stosuj¹c piêciostopniow¹ skalê wa¿noœci, w której 1 oznacza najmniej wa¿n¹ przyczynê, 2 ma³o
wa¿n¹, 3 przeciêtnie wa¿n¹, 4 wa¿n¹ a 5 najwa¿niejsz¹.
Analiza wyników badañ wykaza³a, ¿e najczêstszymi
przyczynami rezygnacji z klubowych zajêæ wed³ug
instruktorów s¹: "konkurencyjna oferta innych klubów",
"niesprzyjaj¹ca atmosfera w klubie" oraz niezadowolenie
z kontaktów z instruktorami". Za najmniej istotne przyczyny
instruktorzy uznali: "brak mo¿liwoœci odbywania æwiczeñ
z partnerem", "niebezpieczn¹ dzielnicê" i "niedogodn¹
lokalizacjê klubu" ( tabela 1).
Analiza wyników badañ wykaza³a, ¿e czynnikami
ograniczaj¹cymi uczestnictwo w zajêciach fitness, zdaniem
instruktorów, jest "brak chêci i wytrwa³oœci". Œrednia ich
odpowiedzi w skali od 1 do 5 punktów (w której 1 oznacza
czynnik najmniej wa¿ny a 5 najwa¿niejszy), wynosi 4,06,pkt,
oraz "brak motywacji" 4,03 pkt. Oznacza to, ¿e instruktorzy
w swej opinii s¹ prawie jednomyœlni, dlatego nie by³o du¿ego
zró¿nicowania w ich wypowiedziach. Wed³ug instruktorów
najmniej istotnymi czynnikami, które ograniczaj¹ uczestnictwo w zajêciach jest "s³abe wyposa¿enie klubu" i "niekorzystna atmosfera na zajêciach". Czynniki ograniczaj¹ce
uczestnictwo w zajêciach fitness przedstawia tabela 2.
a rozk³ad œrednich rycina 4.

Ryc.3. Œrednie ocen wa¿noœci przyczyn rezygnacji klientek z us³ug fitness w opiniach instruktorów
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Przyczyny rezygnacji z us³ug klubu fitness

x

s

Niska jakoœæ œwiadczonych us³ug

3,32

1,46

Nieprofesjonalna obs³uga i kadra instruktorska

3,27

1,73

Brak zamierzonych efektów

3,19

1,21

Nieatrakcyjny sposób prowadzenia zajêæ

3,24

1,31

Niezadowolenie z kontaktów z instruktorami

3,52

1,21

Niski standard pomieszczeñ

3,00

0,94

Konkurencyjna oferta innych klubów

3,82

1,15

Wybór innej dysc ypliny rekreacyjnej

3,24

0,80

W¹ska oferta us³ug

3,50

1,05

Cena us³ug

3,48

1,17

Niesprzyjaj¹ca atmosfera w klubie

3,56

1,33

S³aba motywacja do æwiczeñ

3,15

1,20

Zmiana miejsca pracy przez instruktorów

3,31

1,03

Brak mo¿liwoœci odbywania æwiczeñ z partnerem

2,52

1,17

Niski poziom kultury personelu

2,87

1,30

S³aba renoma klubu

2,82

1,02

Niedogodna lokalizacja

2,69

1,14

Niebezpieczna dzielnica

2,63

1,43

Brak parkingu

3,06

1,37

Brak opieki nad dzieæmi

2,76

1,38

Wzglêdy zdrowotne

3,02

1,34

Obowi¹zki rodzinne

3,19

1,29

Przyczyny losowe

3,18

1,54

Tab. 1 . Opinia instruktorów na temat przyczyn rezygnacji
kobiet z us³ug w klubie

Czynniki ograniczaj¹ce uczestnictwo
w zajêciach fitness
Wysoka cena us³ug

x
3,95

s
0,93

Opinie instruktorów i kadry zarz¹dzaj¹cej dotycz¹ce
przyczyn rezygnacji klientek z zajêæ fitness ró¿ni¹ siê.
Instruktorzy twierdz¹, ¿e wynika to g³ównie z du¿ej
konkurencyjnoœci na rynku fitness oraz ciekawszej i bogatszej oferty innych klubów. Wed³ug zarz¹dzaj¹cych
natomiast, najczêstszymi przyczynami rezygnacji klientek
z us³ug jest "niska motywacja do æwiczeñ", "nieodpowiednia
atmosfera" oraz "nieatrakcyjny sposób prowadzenia zajêæ".
Mo¿e to sugerowaæ, ¿e wi¹¿¹ oni rezygnacjê respondentek
z zajêæ z niedoci¹gniêciami ze strony instruktorów.

Ryc. 4. Opinie instruktorów fitness na temat czynników
ograniczaj¹cych uczestnictwo w zajêciach fitness

Przyczyny rezygn acji z zajêæ w klubie fitness

x

s

Niska, jakoœæ œwiadczonych us³ug

3,92

1,24

Niskie kwalifikacje kadry

3,42

1,16

Nieatrakcyjny sposób prowadzenia zajêæ

3,92

0,90

Niski standard pomieszczeñ

3,42

1,08

Niski standard sprzêtu

3,17

1,27

Konkurencyjna oferta us³ug innych klubów

3,42

1,44

Wysokie ceny us³ug

3,67

1,07

Brak czasu

3,71

1,09

Odleg³oœæ od miejsca zamieszkania

3,63

0,91

Brak chêci i wytrwa³oœci

4,06

0,72

Nieodpowiednia atmosfera w klubie

4,17

1,11

Brak motywacji

4,03

0,72

Niska motywacja do æwiczeñ

4,08

1,08

S³abe wyposa¿enie klubu

2,60

0,86

Brak mo¿liwoœci æwiczenia z partnerem, rodzin¹

2,58

1,00

Niekorzystna atmosfera na zajêciach

3,13

1,38

S³aba renoma/ m arka klubu

2,67

1,23

Niedogodna lokalizacja klubu

3,25

1,42

Z³y dojazd

3,50

1,17

Niebezpieczna dzielnica

3,08

1,00

Brak opieki nad dzieæmi

2,92

1,00

Wzglêdy zdrowotne

3,58

1,08

Obowi¹zki rodzinne

3,25

1,36

Brak wytrwa³oœci i silnej woli

4,33

0,65

Odejœcie instruktora

2,75

1,22

Osobowoœæ instruktora i styl jego pracy

3,53

1,25

Tab. 2. Opinie instruktorów na temat czynników ograniczaj¹cych uczestnictwo w zajêciach fitness

Wed³ug kadry zarz¹dzaj¹cej klubami fitness, najczêstsz¹
przyczyn¹ rezygnacji z us³ug klubu jest "brak wytrwa³oœci
i silnej woli" uczestniczek zajêæ, "nieodpowiednia atmosfera
w klubie" oraz "niska motywacja do æwiczeñ". Z wywiadów
przeprowadzonych z kadr¹ zarz¹dzaj¹c¹ klubami wynika, ¿e
za nieodpowiedni¹ atmosferê na zajêciach i nisk¹ motywacjê
do æwiczeñ w stopniu najwy¿szym odpowiedzialni s¹
instruktorzy. Za najmniej wa¿ny czynnik rezygnacji z klubowych us³ug w³aœciciele klubów i menad¿erowie uznaj¹ "brak
mo¿liwoœci æwiczenia z partnerem i rodzin¹" oraz "s³ab¹
renomê/ markê klubu".

Tab. 3. Opinie kadry zarz¹dzaj¹cej klubami fitness na temat
przyczyn rezygnacji z zajêæ w klubie fitness
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motywacjê do æwiczeñ".

Dyskusja i wnioski
Niezwykle wa¿nym i czêsto podejmowanym w badaniach naukowych, jest problem barier utrudniaj¹cych
uczestnictwo w rekreacji ruchowej (T. Wolañska 1993,
B. Kunicki 1984, W. Kulesza i wsp. 1998, A. Zawadzka
i wsp. 1998, Z. Pelc 2000 i inni). Wyniki tych badañ
wskazuj¹, ¿e najczêœciej wymienianymi przez respondentki
barierami s¹: trudnoœci finansowe, brak czasu, niedostatecznie rozwiniêta infrastruktura sportowo- rekreacyjna
w œrodowisku lokalnym, niski poziom umiejêtnoœci w zakresie sportów rekreacyjnych. Wielu autorów miêdzy innymi
T. Wolañska (1993), B. Kunicki (1984) i inni, twierdzi,
¿e najpowa¿niejsze i najtrudniejsze do przezwyciê¿enia
s¹ bariery tkwi¹ce w œwiadomoœci - w postawach, systemach
wartoœci, wzorach kulturowych itp.
5,0

œrednia ocen wa¿noœci
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4,2 4,1
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Odejœcie instruktora

Obowi¹zki rodzinne

Brak wytrwa³oœci i silnej woli

Wzglêdy zdrowotne

Brak opieki nad dzieæmi

Z³y dojazd

Niebezpieczna dzielnica

S³aba renoma/ marka klubu

Niedogodna lokalizacja klubu

Niska motywacja do æwiczeñ

Brak mo¿liwoœci æwiczenia z partnerem,rodzin¹

Wysokie ceny us³ug

Nieodpowiednia atmosfera w klubie

Niski standard sprzêtu

Konkurencyjna oferta us³ug innych klubów

Niskie kwalifikacje kadry

Nieatrakcyjny sposób prowadzenia zajêæ

Niska jakoœæ œwiadczonych us³ug

Niski standard pomieszczeñ

1,5
1,0
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Przyczyny rezygnacji z us³ug klubu fitness

Ryc. 5. Œrednie ocen wa¿noœci czynników rezygnacji z zajêæ
fitness wed³ug opinii kadry zarz¹dzaj¹cej klubami.

W naszych badaniach nie mo¿na dokonaæ analizy
porównawczej z wy¿ej wymienionymi wynikami, poniewa¿
dotyczy³y one osób uczestnicz¹cych w zajêciach fitness
a wiêc aktywnych fizycznie. Dlatego te¿ nie interesowa³y nas
bariery uniemo¿liwiaj¹ce uczestnictwo, a przyczyny rezygnacji z zajêæ i czynniki ograniczaj¹ce uczestnictwo w nich.
Analizie poddano opinie na ten temat instruktorów i kadry
zarz¹dzaj¹cej klubami fitness. Uzyskano interesuj¹ce wyniki
wskazuj¹ce na ró¿nicê w opiniach tych dwóch grup
respondentów. Instruktorzy uznali, ¿e g³ówne przyczyny
rezygnacji to "konkurencyjna oferta innych klubów",
"niesprzyjaj¹ca atmosfera w klubie" oraz "niezadowolenie
z kontaktów z instruktorami". Natomiast niesystematyczne
uczêszczanie na zajêcia spowodowane jest, zdaniem
instruktorów, brakiem chêci i wytrwa³oœci kobiet oraz
brakiem motywacji. Osoby zarz¹dzaj¹ce klubem na
pierwszym miejscu wœród przyczyn rezygnacji klientek
z zajêæ wymienili "brak wytrwa³oœci i silnej woli", w dalszej
kolejnoœci "nieodpowiedni¹ atmosferê w klubie" oraz "nisk¹
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Zdrowotny wpływ ćwiczeń Power-Yogi na wybrane wskaźniki
psychofizjologiczne kobiet
Anna Mróz, Dmytro Poliszczuk
Zak³ad Fizjologii Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Pi³sudskiego w Warszawie

Streszczenie
Celem pracy by³a ocena wp³ywu uczestnictwa kobiet
w zajêciach Power-Yoga na tlenow¹ wydolnoœæ fizyczn¹ oraz
w³aœciwoœci psychiczne.
W badaniach uczestniczy³o 46 kobiet w wieku 20 - 30 lat,
które zosta³y podzielone na trzy grupy: grupê I stanowi³y
kobiety bior¹ce udzia³ przez pó³ roku w zajêciach PowerYogi, do grupy II nale¿a³y kobiety systematycznie
uczestnicz¹ce w zajêciach Power-Yogi od kilku lat, natomiast
grupa III to kobiety nie uczestnicz¹ce w ¿adnej formie
aktywnoœci fizycznej (grupa kontrolna). Kobiety z grupy
I poddane zosta³y badaniom dwukrotnie, przed rozpoczêciem
eksperymentu oraz po jego zakoñczeniu, a kobiety z grupy II
i III wziê³y udzia³ w badaniach jednorazowo.
Wydolnoœæ tlenow¹ oceniono wykorzystuj¹c metodê
poœredni¹ wg Astranda. Badania psychologiczne przeprowadzono wykorzystuj¹c Inwentarz Osobowoœci NEOFFI, zdiagnozowano style radzenia sobie ze stresem
z wykorzystaniem formularza CIS, okreœlono stany
i nastroje badanych za pomoc¹ Profilu Nastroju (POMS).
W wyniku przeprowadzonych badañ stwierdzono, ¿e
udzia³ w tej formie aktywnoœci fizycznej, jak¹ jest PowerYoga, korzystnie wp³ywa na niektóre w³aœciwoœci
psychiczne. Uczestnictwo w zajêciach Power-Yogi nie ma
natomiast wp³ywu na poziom wydolnoœci tlenowej.
Wstêp
Joga, zarówno w krajach kultury zachodniej jak
i w Polsce, od wielu lat cieszy siê du¿¹ popularnoœci¹.
Towarzyszy temu podkreœlanie jej niezwykle korzystnego
wp³ywu na organizm i psychikê cz³owieka, co przyczynia siê
do pozyskiwania wci¹¿ nowych osób podejmuj¹cych tê
formê aktywnoœci. Równie czêsto joga zalecana jest jako
uzupe³niaj¹ca czêœæ profesjonalnego treningu w ró¿nych
dyscyplinach sportowych [22].
Trening Power-Yogi wyró¿nia siê przede wszystkim
zwiêkszon¹ intensywnoœci¹ æwiczeñ w porównaniu
z innymi systemami jogi, jak równie¿ izometrycznym
napiêciem miêœni oraz dynamicznym charakterem po³¹czeñ
miêdzy kolejnymi asanami. Zajêcie treningowe Power-Yogi,
które trwa przeciêtnie od 1 do 1,5 godziny, jest swego rodzaju
uk³adem choreograficznym, w którym æwicz¹cy wykonuje
æwiczenia (asany) w rytmie w³asnego oddechu. Bior¹c pod
uwagê specyfikê wykonywanego wysi³ku, Power-Yoga ró¿ni
siê zarówno od jogi klasycznej, jak i od æwiczeñ relaksowokoncentruj¹cych. Uwa¿a siê, ¿e Power-Yoga stanowi trening
nie tylko najciekawszy, ale tak¿e najbardziej wszechstronnie

rozwijaj¹cy wiele cech motorycznych jednoczeœnie [17].
Liczne dane w literaturze wskazuj¹ na pozytywny wp³yw
jogi na w³aœciwoœci psychiczne cz³owieka [8, 14]. Kjellgren
i wsp. [5] po 6-ciu miesi¹cach codziennych æwiczeñ jogi
przez 55-osobow¹ grupê doros³ych osób stwierdzili istotny
wzrost u badanych poziomu optymizmu, obni¿enie poziomu
stresu, lêku i depresji. Siek i wsp. [19] badaj¹c wp³yw
uprawiania jogi na poziom lêku i agresywnoœci wykazali, ¿e
badani uczestnicz¹cy w zajêciach jogi charakteryzowali siê
ni¿szym poziomem wymienionych cech.
Niewiele natomiast naukowych opracowañ weryfikuje
istniej¹ce powszechnie przekonanie na temat pozytywnego
wp³ywu aktywnoœci fizycznej zwi¹zanej z æwiczeniem jogi
na osoby zdrowe, które podejmuj¹ aktywnoœæ ruchow¹
w celu poprawy wydolnoœci fizycznej.
Materia³ i metody badañ
W badaniach wziê³o udzia³ 46 kobiet, które utworzy³y
trzy grupy, a ich charakterystykê antropometryczn¹
przedstawiono w tabeli 1.
Grupê I stanowi³o 12 kobiet, które wyrazi³y chêæ udzia³u
w pó³rocznym eksperymencie. Ówczeœnie nie uczestniczy³y
one w ¿adnych zajêciach rekreacyjno-ruchowych, jak te¿
nigdy nie bra³y udzia³u w zajêciach Power-Yogi. Ka¿da z
badanych kobiet podczas trwania eksperymentu uczestniczy³a w zajêciach Power-Yogi, które odbywa³y siê dwa razy
w tygodniu przez szeœæ miesiêcy i ka¿dorazowo trwa³y 1 - 1,5
godz. Grupê II stanowi³y kobiety systematycznie uczestnicz¹ce w zajêciach Power-Yogi od kilku lat (n = 10). W grupie
III (n = 12) znalaz³y siê kobiety nie uczestnicz¹ce w ¿adnej
formie aktywnoœci fizycznej (grupa kontrolna).
Badane grupy

Grupa I
(eksperymentalna, n=12)
Badanie 1

Badanie 2

Grupa II

Grupa III

(trenuj¹ca, n=10)

(kontrolna, n=12)

Wiek [lata]

24,2 ±5,8

24,7 ±5,8

33,2 ±7,6

22,8 ±3,5

Wysokoœæ cia³a [cm]

168,4 ±6,3

168,4 ±6,3

165,7 ±4,5

164,2 ±5,9

Masa cia³a [kg]

60,0 ± 6,9

60,0 ±6,1

56,9 ±5,4

61,6 ±11,2

BMI

21,2 ±2,6

21,2 ±2,5

20,6 ±1,8

22,8 ±3,1

Tab. 1. Antropometryczna charakterystyka badanych grup
kobiet (œrednie ±SD)

Badane kobiety zosta³y poinformowane o celu badañ
i wyrazi³y pisemn¹ zgodê na udzia³ w pomiarach oraz na
dwukrotne pobranie krwi ¿ylnej. Badania zosta³y
zaakceptowane przez Komisjê Etyki Badañ Naukowych.
Wydolnoœæ tlenow¹ oceniono na podstawie wskaŸnika
VO2max wyliczonego metod¹ poœredni¹ wg Astranda [1].
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Badane osoby wykona³y 6-minutowy wysi³ek na ergometrze
rowerowym Monark 824 E (Szwecja). Obci¹¿enie dobierane
by³o indywidualnie tak, aby czêstoœæ skurczów serca podczas
wysi³ku wynosi³a ok. 130-150 ud/min. Do rejestracji têtna
wykorzystano Sport-tester Polar (Finlandia). Wartoœæ
VO2max wyliczono na podstawie œredniej wartoœci czêstoœci
skurczów serca uzyskanej w czasie stanu równowagi
funkcjonalnej podczas wysi³ku. Wyniki podano w l/min
i ml/kg/min oraz sklasyfikowano poziom wydolnoœci
wykorzystuj¹c normy Astranda uwzglêdniaj¹ce wiek i p³eæ
badanych.
W badaniach psychologicznych wykorzystano
standardowe narzêdzia psychologiczne:
1. Inwentarz Osobowoœci NEO-FFI P. Costy i R. McCrae'a
w polskiej adaptacji B. Zawadzkiego, J. Strelaua, M.
Œliwiñskiej i P. Szczepaniaka (1998). Kwestionariusz ten
s³u¿y do diagnozy piêciu podstawowych cech
osobowoœci: neurotycznoœci, ekstrawersji, otwartoœci na
doœwiadczenia, ugodowoœci oraz sumiennoœci [25],
2. Kwestionariusz do diagnozowania stylów radzenia sobie
ze stresem N.S. Endlera i J.D.A. Parkera (CISS)
w polskiej adaptacji P. Szczepaniaka, J. Strelaua,
K. Wrzeœniewskiego (1996). Kwestionariusz opisuje
ró¿ne zachowania i reakcje, jakie ludzie mog¹
podejmowaæ w sytuacjach stresowych. Okreœlana jest
czêstotliwoœæ, z jak¹ badany reaguje danym zachowaniem na sytuacje stresowe. Wyniki ujmowane s¹ na
trzech skalach, przy pomocy których szacowane jest
nasilenie trzech stylów radzenia sobie ze stresem:
zadaniowe, emocjonalne oraz unikowe [20],
3. Profil Nastroju D. M. McNaira, M. Lorra i L. F.
Droppelmana POMS (Profile of Mood States) w polskiej
adaptacji B. Dudka i J. Koniarka (1987). Skala POMS
w polskiej wersji sk³ada siê z 65 przymiotników, które
okreœlaj¹ ró¿ne ludzkie stany i nastroje. Przy pomocy
tego testu diagnozuje siê siedem stanów nastroju, w tym
piêæ negatywnych (gniew, zak³opotanie, przygnêbienie,
znu¿enie, napiêcie) i dwa pozytywne (wigor, ¿yczliwoœæ)
[4].
Do obliczeñ statystycznych wykorzystano program
Statistica wersja 5.5 StatSoft. W grupie I istotnoœæ ró¿nic
pomiêdzy pierwszym a drugim badaniem okreœlono
za pomoc¹ nieparametrycznego testu Wilcoxona dla grup
zale¿nych. W celu porównania wyników pomiarów
w trzech grupach badanych kobiet (eksperymentalnej, grupy
instruktorek i grupy kontrolnej) wykonano analizê wariancji
testem ANOVA. Do okreœlenia istotnoœci ró¿nic pomiêdzy
œrednimi w poszczególnych grupach zastosowano test post
hoc Tukeya. Istotnoœæ statystyczna uzyskanych ró¿nic
wyników we wszystkich testach rozpatrywana by³a na
poziomie ufnoœci p<0,05.
Przez 6 miesiêcy, dwa razy w tygodniu po 1 - 1,5 godz.
ka¿da z badanych kobiet z grupy eksperymentalnej (grupa I)
uczestniczy³a w zajêciach Power-Yogi. Pod wzglêdem
trudnoœci zestaw æwiczeñ przeznaczony by³ dla osób
pocz¹tkuj¹cych. Zajêcia prowadzi³ instruktor Power-Yogi.
Podczas zajêæ uczestniczki wykonywa³y standardowy uk³ad
æwiczeñ we w³asnym tempie, regulowany liczb¹ oddechów.
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Jednostka treningowa podzielona by³a na kilka etapów
ró¿ni¹cych siê przybieranymi pozycjami cia³a w poszczególnych asanach.
Æwiczenia wstêpne - dwa dynamiczne cykle æwiczeñ,
trwaj¹ce oko³o 12 min, w których æwicz¹ce porusza³y siê
zgodnie z rytmem w³asnego oddechu od jednej pozycji do
nastêpnej. W ka¿dym z cyklów w jednej z pozycji g³ow¹
w dó³, nastêpowa³o zatrzymanie ruchu na okres piêciu
g³êbokich oddechów. Ca³oœæ powtarzano 5 razy. Uk³ad ten
mia³ na celu zaktywizowaæ cia³o, rozgrzaæ je i wstêpnie
rozci¹gn¹æ przygotowuj¹c do nastêpnych æwiczeñ.
Pozycje stoj¹ce - seria statycznych æwiczeñ rozci¹gaj¹cych i wzmacniaj¹cych przede wszystkim miêœnie nóg
trwa³a oko³o 15 min. We wszystkich æwiczeniach ciê¿ar cia³a
opiera³ siê na stopach. W ka¿dej z pozycji æwicz¹ce przebywa³y przez okres 5 g³êbokich oddechów (10-20 s). Przejœcia
miêdzy pozycjami odbywa³y siê za pomoc¹ dynamicznych,
choæ krótkich ruchów i skoków. Ka¿de æwiczenie wraz
z elementami wejœcia i wyjœcia w pozycjê rozpoczyna³o siê
i koñczy³o w postawie zasadniczej. Charakter wysi³ku by³
typowo statyczny. Intensywnoœæ æwiczeñ i stopieñ rozgrzania
cia³a przez ca³y etap stopniowo wzrasta³.
Pozycje siedz¹ce - seria ró¿norodnych æwiczeñ
statycznych trwaj¹cych oko³o 30 min, przyjmowanych
z siadu prostego, który stanowi dla pozycji siedz¹cych
odpowiednik postawy zasadniczej. W ka¿dej z pozycji
æwicz¹cy przebywa³ przez okres piêciu g³êbokich oddechów
(10-20 s w zale¿noœci od rytmu oddechowego). Miêdzy
æwiczeniami, w celu podtrzymania rozgrzania cia³a,
zastosowane by³y cyklicznie powtarzane elementy z æwiczeñ
wstêpnych. W cyklu pozycji siedz¹cych intensywnoœæ
wysi³ku utrzymywana by³a na wzglêdnie sta³ym, ale
wy¿szym poziomie, w porównaniu z æwiczeniami stoj¹cymi.
Æwiczenia z g³ow¹ w dó³ - æwiczenia te stanowi³y cykl
pozycji statycznych utrzymywanych przez d³u¿szy czas
(od 10 do 25 oddechów), maj¹cy na celu ³agodne
zakoñczenie æwiczeñ. Rozpoczyna³y siê g³êbokim sk³onem
do przodu, potem nastêpowa³o stanie na barkach, nastêpnie
stanie na g³owie, a na koniec cykl pozycji z nogami
skrzy¿owanymi. Æwiczenia te trwa³y oko³o 15 minut.
Æwiczenia koñcowe - by³y one ostatni¹ pozycj¹
sekwencji koñcowej. W pozycji tej æwicz¹ce podnosi³y
z ziemi biodra wraz ze skrzy¿owanymi nogami
i pozostawa³y oparte jedynie na rêkach. Stara³y siê wykonaæ
ten intensywny wysi³ek statyczny przez jak najd³u¿szy czasu
(25, a zaawansowani nawet 100 oddechów), oddychaj¹c przy
tym g³êboko. By³ to ostatni intensywny wysi³ek przed
koñcowym relaksem. Napinane by³y miêœnie ca³ego cia³a po
to, aby w nastêpnym etapie szybko ca³kowicie je rozluŸniæ.
Wypoczynek - na zakoñczenie sesji stosowany by³
ca³kowity relaks w le¿eniu, a æwicz¹ce wypoczywa³y
w ten sposób oko³o 10 minut.
Wyniki
Œrednie wartoœci maksymalnego poboru tlenu badanych
kobiet przedstawiono w tabeli 2.
Najwy¿sz¹ wartoœæ VO2max stwierdzono w grupie II
(kobiety trenuj¹ce) i wynosi³a ona 2,77 l/min. Wartoœci

Roczniki Naukowe Wy¿szej Szko³y Wychowania Fizycznego i Turystyki w Bia³ymstoku - 2009

32

30

najni¿sze uzyska³y kobiety nale¿¹ce do grupy kontrolnej 2,59 l/min. Stwierdzono, ¿e ró¿nice w maksymalnym
poch³anianiu tlenu miêdzy badanymi grupami kobiet nie by³y
statystycznie istotne.
Grupa I
(eksperymentalna, n=12)

Grupa II
Grupa III
(trenuj¹ca, n=10) (kontrolna, n=12)

WskaŸniki *

Badanie 1

Badanie 2

VO2max [l/min]

2,72 ±0,51

2,66 ±0,50

2,77 ±0,45

2,59 ±0,50

VO2max [ml/kg/min]

45,67 ±9,23

44,58 ±8,44

48,70 ±6,41

42,40 ±9,40

1 badanie

GRUPA II (trenuj¹ca)

20

15

10

5

0
Wigor

* VO2max - maksymalne poch³anianie tlenu

Wydolnoœæ fizyczna, oceniana na podstawie
maksymalnego zu¿ycia tlenu w ml/kg/min wg klasyfikacji
Astranda przedstawionej w tabeli 3, by³a w grupie II
na poziomie bardzo wysokim (48,70 ml/kg/min), w grupie
I zarówno w 1 jak i w 2 badaniu na poziomie wysokim
(odpowiednio 45,67 i 44,58 ml/kg/min), natomiast
w grupie III na poziomie œrednim (42,40 ml/kg/min).
Wiek

B. niska

Niska

Œrednia

Wysoka

B. wysoka

20-29

≤ 28

29 - 34

35 - 43

44 - 48

≥ 49

30-39

≤ 27

28 - 33

34 - 41

42 - 47

≥ 48

¯yczliwoœæ

statystycznie istotnie ni¿sze w porównaniu z badaniem 2 (p<0,05)

Ryc. 1. Poziom wigoru i ¿yczliwoœci w kwestionariuszu POMS
w badanych grupach kobiet

30
GRUPA I (eksperymentalna)
1 badanie

GRUPA II (trenuj¹ca)

GRUPA III (kontrolna)

2 badanie

25

20
POMS [pkt]

Tab. 2. Maksymalne poch³anianie tlenu (VO2max) w badanych grupach kobiet w l/min oraz w ml/kg/min (œrednie ±SD)

GRUPA III (kontrolna)

2 badanie

25

POMS [pkt]

Badane grupy

GRUPA I (eksperymentalna)

15

10

5

0
Gniew

Tab. 3. Klasyfikacja wydolnoœci na podstawie maksymalnego
zu¿ycia tlenu (VO2max) w ml/kg/min wg Astranda [6]

W tabeli 4 i na ryc. 1 i 2 zamieszczono œrednie wartoœci
cech okreœlaj¹cych profil nastrojów: gniewu, zak³opotania,
przygnêbienia, znu¿enia, napiêcia, wigoru i ¿yczliwoœci,
ocenianych ankiet¹ POMS.
W grupie eksperymentalnej, miêdzy 1 a 2 badaniem
stwierdzono, ¿e nastrój gniewu po pó³rocznym æwiczeniu
jogi obni¿y³ siê znamiennie, zmniejszeniu uleg³o równie¿
napiêcie oraz wzros³o poczucie ¿yczliwoœci i wigor. Poziom
zak³opotania, przygnêbienia i znu¿enia nie uleg³ istotnym
zmianom.
Nale¿y zaznaczyæ, ¿e kobiety z grupy II uzyska³y
najni¿sze wartoœci takich nastrojów jak: gniew,
przygnêbienie, znu¿enie i napiêcie, a najwy¿sze wartoœci
wigoru i ¿yczliwoœci. By³y to jednak ró¿nice nieistotne
statystycznie.
Badane grupy

Grupa I
(eksperymentalna, n=12)

WskaŸniki

Grupa II
(trenuj¹ca, n=10)

Grupa III
(kontrolna, n=12)

Badanie 1

Badanie 2

19,63 a ±11,20

10,88 ±8,92

8,90 ±7,34

15,50 ±7,34

Zak³opotanie

14,63 ±5,45

12,13 ±6,96

7,40 ±3,44

9,58 ±3,87

Przygnêbienie

Gniew

30,88 ±14,51

19,75 ±15,59

8,50 ±8,09

18,08 ±12,30

Znu¿enie

18,00 ±6,00

13,00 ±5,88

5,70 ±7,23

12,58 ±7,57

Napiêcie

21,50 a ±9,43

12,38 ±7,56

12,00 ±8,93

14,25 ±6,82

Wigor

11,25 a ±4,98

19,75 ±4,15

21,50 ±3,75

16,02 ±4,98

¯yczliwoœæ

15,38 a ±4,93

16,50 ±3,66

20,50 ±3,37

15,00 ±5,42

a - statystycznie istotne ró¿nice w porównaniu z badaniem 2 (p<0,05)

Tab. 4. Profil nastrojów wyra¿ony w punktach oceniany
kwestionariuszem POMS w badanych grupach kobiet (œrednie
±SD)

Napiêcie

statystycznie istotnie wyższe w porównaniu z badaniem 2 (p<0,05).

Ryc. 2. Poziom gniewu i napiêcia w kwestionariuszu POMS
w badanych grupach kobiet.

W tabeli 5 przedstawiono wartoœci piêciu cech
osobowoœci badanych kobiet, ocenianych testem NEO-FFI:
neurotycznoœci, ekstrawersji, otwartoœci, ugodowoœci
i sumiennoœci.
Badane grupy

Grupa I
(eksperymentalna, n=12)

WskaŸniki

Grupa II
(trenuj¹ca, n=10)

Grupa III
(kontrolna, n=12)

Badanie 1

Badanie 2

Neurotycznoœæ

24,00 ±6,48

26,13 ±7,86

20,30 ±7,41

20,25 ±4,65

Ekstrawersja

24,13 ±5,59

26,63 ±6,32

35,20 a ±3,94

27,08 ±2,84

a

Otwartoœæ

31,13 ±2,30

29,88 ±5,67

35,50 ±5,89

25,50 ±3,40

Ugodowoœæ

29,38 ±3,89

31,25 ±2,19

34,70 a ±4,64

25,67 ±4,54

Sumiennoœæ

23,63 ±8,57

21,38 ±9,43

32,50 ±6,33

30,83 ±5,49

a - statystycznie istotne wy¿sze w porównaniu z grup¹ III (p<0,05)

Tab. 5. WsakŸniki psychologiczne wyra¿one w punktach
w kwestionariuszu NEO-FFI w badanych grupach kobiet
(œrednie ±SD)

Stwierdzono, ¿e kobiety uprawiaj¹ce jogê przez kilka lat
(grupa II) charakteryzowa³y siê znamiennie wy¿szym
poziomem ekstrawersji, otwartoœci na doœwiadczenia oraz
ugodowoœci w porównaniu z grup¹ III (kontroln¹). Ró¿nice w
poziomie tych cech przedstawiono na ryc. 3. W grupie
eksperymentalnej miêdzy 1 a 2 badaniem nie zaobserwowano istotnych statystycznie zmian.
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statystycznie istotnie wyższe w porównaniu z grupą III (p<0,05).

Ryc. 3. Wybrane wskaŸniki psychologiczne w kwestionariuszu
NEO-FFI w badanych grupach kobiet

W tabeli 6 przedstawiono œrednie wartoœci cech
oceniaj¹cych zachowanie w sytuacjach stresowych oraz style
radzenia sobie ze stresem (test CISS). Jak wynika z danych,
brak by³o istotnych ró¿nic miêdzy badanymi grupami kobiet.
Badane grupy

Grupa I
Grupa II
(trenuj¹ca, n=10)

Grupa III
(kontrolna, n=12)

49,38 ±13,79

59,20 ±6,05

58,83 ±5,41

49,00 ±11,20

38,80 ±10,83

43,42 ±4,81

53,25 ±8,21

47,75 ±13,51

45,10 ±8,85

48,33 ±6,21

Czynnoœci zastêpcze

23,75 ±4,77

21,63 ±6,67

19,40 ±4,97

21,58 ±3,32

Poszukiw. towarzystwa

20,00 ±3,66

17,25 ±4,83

18,20 ±3,61

18,17 ±3,49

(eksperymentalna, n =12)
WskaŸniki

Badanie 1

Badanie 2

Styl zadaniowy

57,25 ±6,30

Styl emocjonalny

52,00 ±8,57

Styl unikowy

Tab. 6. WskaŸniki psychologiczne wyra¿one w punktach
w kwestionariuszu CISS w badanych grupach kobiet (œrednie
±SD)

Dyskusja
Ró¿norodne odmiany jogi by³y i s¹ przedmiotem
zainteresowania osób podejmuj¹cych próbê wieloaspektowej oceny jej uprawiania. W Polsce badania takie
podjêli miêdzy innymi Pasek [13], Szopa [21] i Kulma-tycki
[7]. Zainteresowania tych autorów koncentrowa³y siê na
psychologicznych i, w ograniczonym zakresie, fizjologicznych nastêpstwach uprawiania tej formy aktywnoœci
ruchowej.
Na podstawie danych z piœmiennictwa mo¿na stwierdziæ,
¿e æwiczenie jogi wywiera korzystny wp³yw na organizm
cz³owieka. Dostêpne dane wykazuj¹ pozytywne skutki jej
uprawiania, szczególnie u osób z ró¿nymi schorzeniami.
Niewiele natomiast przeprowadzono badañ, z których
jednoznacznie wynika, ¿e joga mo¿e byæ wykorzystywana
jako aktywnoœæ ruchowa kszta³tuj¹ca wydolnoœæ fizyczn¹.
Brak równie¿ danych okreœlaj¹cych te cechy organizmu, na
które uprawianie jogi pozostaje bez wp³ywu. Popularnoœæ
jogi powoduje, ¿e zwiêksza siê liczba osób podejmuj¹cych tê
aktywnoœæ fizyczn¹, maj¹c na celu m. in. zmniejszenie masy
cia³a, redukcjê tkanki t³uszczowej, wzrost poziomu
wydolnoœci fizycznej czy poprawê samopoczucia.
W niniejszej pracy ustalono, ¿e æwiczenia w systemie
Power-Yogi nie mia³y wp³ywu na wydolnoœæ tlenow¹
badanych kobiet. Uzyskane wyniki badañ wykaza³y, ¿e
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najwy¿sz¹ wartoœci¹ VO2max charakteryzowa³y siê kobiety
zajmuj¹ce siê treningiem jogi w sposób systematyczny przez
kilka lat. Jednoczeœnie nie zaobserwowano istotnych zmian
tego wskaŸnika w efekcie pó³rocznego uczestnictwa
wy³¹cznie w zajêciach Power-Yogi.
Jednak¿e
zestawiaj¹c
wyniki
maksymalnego
poch³aniania tlenu uzyskane przez kobiety nale¿¹ce do II
grupy z klasyfikacj¹ Astranda, nale¿y przypuszczaæ, ¿e
wieloletni trening mo¿e wp³ywaæ na tlenowe zdolnoœci
wysi³kowe. Z drugiej strony 6-miesiêczny udzia³
w zajêciach Power-Yogi, wg klasyfikacji Astranda, nie
spowodowa³ poprawy wydolnoœci tlenowej u kobiet
z grupy eksperymentalnej.
Dane dotycz¹ce wp³ywu æwiczeñ jogi na wydolnoœæ
fizyczn¹ organizmu nie s¹ jednoznaczne. Tran i wsp. [23]
stwierdzili poprawê maksymalnego poch³aniania tlenu
o 7% u kobiet i mê¿czyzn w wieku 18-27 lat praktykuj¹cych
jogê przez 8 tygodni. Autorzy ci stwierdzili tak¿e, ¿e o ile
uprawianie jogi jako jedynej formy aktywnoœci nie
skutkowa³o zmian¹ badanych parametrów, o tyle po³¹czenie
jej z innymi formami aktywnoœci fizycznej ró¿nicuje je
w zasadniczym stopniu.
Ray i wsp. [15] badaj¹c populacjê ¿o³nierzy w wieku
19-23 lat æwicz¹cych jogê przez 6 miesiêcy (codziennie przez
45 do 60 minut) wykazali istotne ró¿nice w wartoœciach
VO2max, ale oprócz zajêæ jogi badani uczestniczyli w innych
zajêciach fizycznych. Podobne efekty zaobserwowali
Balasubramanian i wsp. [2], którzy stwierdzili wzrost
maksymalnego poch³aniania tlenu i obni¿enie mocy
anaerobowej w grupie studentów po 6-tygodniowym treningu
jogi.
Parshad [12] twierdzi³, ¿e joga, oprócz korzyœci
fizycznych, odpowiada za redukcjê stresu, stabilizuje
autonomiczny uk³ad nerwowy z tendencj¹ do aktywacji
czêœci przywspó³czulnej, obni¿a ryzyko wyst¹pienia chorób,
szczególnie uk³adu kr¹¿enia i oddechowego. Zagadnienia
dotycz¹ce zmian psychiki na skutek uprawiania jogi
poruszali w swojej pracy równie¿ Michalsen i wsp. [10].
Stosuj¹c kwestionariusze dotycz¹ce oceny nastrojów
(POMS), skali depresji, lêku i stresu, zauwa¿yli oni, ¿e po 3
miesi¹cach uczestnictwa w zajêciach jogi u kobiet o œredniej
wieku 38 lat, nast¹pi³a poprawa w odczuwaniu stresu,
samopoczucia, wigoru, obni¿y³ siê poziom lêku jako cecha
i jako stan, odczucie zmêczenia i depresji. Schell i wsp. [16]
z kolei stwierdzili u m³odych kobiet trenuj¹cych jogê wy¿szy
poziom satysfakcji z ¿ycia i otwartoœci, ni¿szy poziom
pobudliwoœci, agresji oraz niezadowolenia z powodu
dolegliwoœci somatycznych w porównaniu z grup¹ nie
uczestnicz¹c¹ w zajêciach. Autorzy ci wykazali równie¿, ¿e
kobiety z grupy æwicz¹cej charakteryzowa³y siê wy¿szym
stanem duchowoœci i ekstrawertycznoœci. Wyniki uzyskane w
niniejszej pracy potwierdzaj¹, ¿e najwy¿szy wskaŸnik
ekstrawertycznoœci uzyska³y kobiety uprawiaj¹ce jogê przez
wiele lat.
Wyniki licznych badañ wskazuj¹, ¿e æwiczenie jogi mo¿e
przynosiæ korzyœci nie tylko ludziom zdrowym, ale te¿
osobom z ró¿nymi schorzeniami. Joga zredukowa³a poziom
lêku, depresji i stresu oraz wp³ynê³a pozytywnie na
samopoczucie, nastrój i jakoœæ ¿ycia u pacjentów m.in.
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z chorobami uk³adu kr¹¿enia [9], z depresj¹ [18]. Uprawianie
jogi korzystnie oddzia³ywuje na zdrowie psychiczne u osób w
starszym wieku [3, 11].
Puymbroeck [24] stosuj¹c m.in. kwestionariusz orientacji
¿yciowej (SOC) nie odnotowa³ istotnych zmian w badanych
cechach psychicznych w grupie osób w wieku oko³o 60 lat,
æwicz¹cych jogê przez 8 tygodni. Warto zaznaczyæ, ¿e grupie
kontrolnej (nieæwicz¹cej) autor ten stwierdzi³ istotne
obni¿enie koherencji. W grupach kobiet badanych w obecnej
pracy równie¿ nie odnotowano zmian ani ró¿nic w zakresie
sk³adowych poczucia koherencji (zrozumienia, zaradnoœci,
sensownoœci).
Rekreacja jest to odnawianie si³ fizycznych
i psychicznych cz³owieka za pomoc¹ rozmaitych form
aktywnoœci umys³owej lub fizycznej, ale nie wynikaj¹cych
z obowi¹zków codziennego ¿ycia. Podkreœliæ nale¿y,
¿e w badaniach, jakie przeprowadzono dla potrzeb niniejszej
pracy, stwierdzono ró¿nice w wynikach kwestionariusza
oceniaj¹cego profil nastroju (POMS) oraz kwestionariusza
oceniaj¹cego osobowoœæ (NEO-FFI). Pó³roczne systematyczne uczestnictwo w zajêciach Power-Yogi spowodowa³o
korzystne zmiany nastroju u badanych kobiet z grupy
I. Nast¹pi³ u nich istotny wzrost wigoru i ¿yczliwoœci oraz
obni¿enie odczuwania gniewu i napiêcia. Na podstawie
przeprowadzonych badañ wykazano ponadto, ¿e kobiety
praktykuj¹ce jogê przez wiele lat (grupa II) charakteryzowa³y
siê najwy¿szym poziomem ekstrawersji, otwartoœci oraz
ugodowoœci (kwestionariusz NEO-FFI).
Uzyskane obecnie wyniki badañ psychologicznych
pozwalaj¹ stwierdziæ, ¿e uprawianie Power-Yogi mia³o
korzystny wp³yw na niektóre, poddane ocenie w³aœciwoœci
psychiczne uczestniczek. Nie wykazano natomiast
negatywnego oddzia³ywania æwiczenia Power-Yogi na
badane cechy i zdolnoœci.
Podsumowuj¹c mo¿na stwierdziæ, ¿e zarówno dane
innych autorów jak i wyniki uzyskane w niniejszej pracy
wykazuj¹, ¿e uprawianie Power-Yogi jako g³ównej lub
uzupe³niaj¹cej formy aktywnoœci fizycznej jest korzystne
i mo¿e przyczyniæ siê do polepszenia wybranych elementów
jego stanu psychicznego. Zajêcia Power-Yogi pozosta³y
jednak bez wp³ywu na wskaŸniki wydolnoœci tlenowej.
Wnioski
1. Uczestnictwo w zajêciach Power-Yogi ma pozytywny
wp³yw na niektóre wskaŸniki psychologiczne. Kobiety
praktykuj¹ce jogê przez wiele lat charakteryzowa³y siê
najwy¿szym poziomem ekstrawersji, otwartoœci oraz
ugodowoœci.
2. Szeœciomiesiêczny udzia³ w zajêciach Power-Yogi nie
spowodowa³ poprawy wydolnoœci tlenowej u kobiet.
3. Zajêcia Power-Yogi jako g³ówna lub uzupe³niaj¹ca forma
aktywnoœci
fizycznej
mo¿e
przyczyniæ
siê
do polepszenia wybranych elementów stanu
psychicznego.
4. Æwiczenia Power-Yoga mo¿na zalecaæ jako korzystn¹ dla
zdrowia formê fizycznej aktywnoœci rekreacyjnej.
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Klub sportowy N.E.C Nijmegen
- wybrane aspekty sportowe i organizacyjne klubu
Witold Mroziewski
Wy¿sza Szko³a Wychowania Fizycznego i Turystyki w Bia³ymstoku

Wstêp
Sta¿ trenerski w holenderskim klubie N.E.C Nijmegen
odby³em w okresie 22.06.2004 - 30.06.2004 r. Dru¿yna tego
klubu rozpoczê³a pracê w okresie przygotowawczym jako
pierwszy zespó³ ze wszystkich w Eredivisie. Powodem tego
by³o przygotowanie zespo³u do I rundy Pucharu Intertoto
NEC - Malmöe FF.
Wybieraj¹c klub do sta¿u trenerskiego kierowa³em siê
zasad¹ filozofii futbolu holenderskiego. A ta filozofia to
doskona³a technika, praca z pi³k¹ przy nodze, systematyka
pracy treningowej, wprowadzenie elementów ofensywnych
do zadañ taktycznych, gra dla kibiców, preferowanie akcji
ofensywnych nad defensywnymi.
Wyje¿d¿aj¹c do Holandii wierzy³em, ¿e zobaczê coœ
nowego, coœ, co pozwoli mi ulepszyæ mój warsztat trenerski,
coœ, co na ¿ywo pozwoli mi zaobserwowaæ wdra¿anie
najnowszych trendów pi³ki europejskiej.
Nie bez znaczenia by³a te¿ moja znajomoœæ z reprezentantem polski - napastnikiem Andrzejem Niedzielanem, który
by³ moim przewodnikiem po klubie, Nijmegen, Holandii.
W swojej pracy mia³em okazjê spotkaæ siê z wieloma
ludŸmi, ale spotkanie i rozmowy z trenerem Johanem
Neskensem to olbrzymie wyró¿nienie.
Jad¹c na sta¿ do Holandii chcia³em poszerzyæ swoj¹
wiedzê na temat futbolu holenderskiego, metod pracy
stosowanych w tym futbolu, oraz co najwa¿niejsze - poznaæ
filozofiê pracy i gry pi³karzy pracuj¹cych w N.E.C Nijmegen.
Pracuj¹c przez wiele lat w polskim futbolu,
uczestniczy³em w kursokonferencjach, sympozjach,
spotkaniach pi³karskich, ale bez w¹tpienia kilkudniowy pobyt
w innym œrodowisku pozwala poszerzyæ swoje horyzonty.
Nawet czytanie najnowszej literatury, ogl¹danie najnowszych
biuletynów nie zast¹pi tego, co trener mo¿e obejrzeæ na
¿ywo.
Sta¿ swój uwa¿am za ciekawy. Spe³ni³ on moje
oczekiwania.
W opracowaniu tym chcia³bym pokazaæ informacje na
temat wybranych aspektów organizacyjnych i sportowych
tego klubu. Jak wygl¹da organizacja I zespo³u i jeden
mikrocykl tygodniowy letniego okresu przygotowawczego
z dok³adnym opisem œrodków treningowych.
Metoda badawcza
Podstawowymi metodami badawczymi zastoso-wanymi
w tej pracy s¹ obserwacje treningów, obserwacja ¿ycia klubu
i robienie notatek ze wszystkich rzeczy, które widzia³em.
Odbyte rozmowy indywidualne z zawodnikami, z pra-

cownikami klubu oraz z trenerem Johanem Neskensem da³y
mi pe³ny obraz pracy i funkcjonowania klubu.
W sumie obejrza³em 12 jednostek treningowych, 2 gry
towarzyskie, 6 odpraw taktycznych, 1 prezentacjê sprzêtu.
Codzienna obserwacja ¿ycia klubu pozwala wyci¹gn¹æ
wnioski o du¿ej tolerancji Holendrów, o ich du¿ej
pracowitoœci, oszczêdnoœci i pomys³owoœci.
Bez w¹tpienia najwiêcej mogê zawdziêczaæ pi³karzowi
Andrzejowi Niedzielanowi, który roztoczy³ wokó³ mnie
pe³n¹ opiekê i by³ przewodnikiem po klubie, po Nijmegen
i po Holandii (wyprawa do Amsterdamu czy Arnhem).
Znajomoœæ jêzyka niemieckiego pozwoli³a mi na kontakt
z pracownikami klubu oraz z zawodnikami. Bez w¹tpienia
gwiazd¹ w klubie by³ trener Johan Neskens (by³y doskona³y
pi³karz). Odby³em z nim kilka rozmów. Ta wielka "gwiazda"
okaza³a siê wspania³ym kompanem i doskona³ym rozmówc¹.
Przekaza³ mi swoj¹ filozofiê i pogl¹dy na temat futbolu,
opowiada³ o œrodkach treningowych. Dlaczego stosuje
w³aœnie te a nie inne, dlaczego dobiera takiego a nie innego
zawodnika do zespo³u. Przekaza³ równie¿ ca³¹ filozofiê ¿ycia
i pracy w Holandii. Jest to du¿a osobowoœæ, bardzo spokojny
trener, który w rzeczowy sposób potrafi przekazaæ
zawodnikowi czego od niego oczekuje i jakie ma w stosunku
do niego wymagania.
Jego treningi charakteryzuj¹ siê du¿¹ dynamik¹, du¿ymi
obci¹¿eniami. Widaæ, ¿e s¹ przemyœlane, prowadzone
metodycznie. Egzekwowanie pracy zawodników to du¿a
umiejêtnoœæ a tak¹ bez w¹tpienia posiada Johan Neskens.
Du¿a kultura osobista tego szkoleniowca pozwala s¹dziæ, ¿e
osi¹gnie on w swojej pracy jeszcze wiele sukcesów.
Moje spotkanie z tak¹ osobowoœci¹ pi³karsk¹ to dla mnie
zaszczyt, szacunek dla jego pracy, wiele spêdzonych chwil,
które bez w¹tpienia bêdê mile wspomina³. Jego metody
pracy, warsztat trenerski bêdê chcia³ wprowadziæ do procesu
szkolenia polskich pi³karzy.
Holenderski Zwi¹zek Pi³ki No¿nej (KNVB)
Organem dowodz¹cym w pi³ce "pomarañczowych" jest
Królewskie Stowarzyszenie Futbolowe (KNVB) powsta³e
w 1889 roku. Na œwiatowej arenie zaistnia³o po wst¹pieniu
do FIFA w 1904 roku, zaœ cz³onkiem UEFA sta³o siê w roku
1954 i jest to data uwa¿ana za pocz¹tek profesjonalizmu
w holenderskim futbolu.
Podstawowe sukcesy "Oranjes" na œwiatowej arenie
to 6-krotny udzia³ w Mistrzostwach Œwiata, v-ce mistrzostwo
globu w latach 1974 i 1978, Mistrzostwo Europy w 1988
roku, br¹zowe medale w ME w latach 1976, 1982, 2000. Trzy
razy zajmowali III miejsce na Igrzyskach Olimpijskich
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w latach 1908, 1912 i 1920.
W reprezentacji Holandii wystêpowa³o i wystêpuje wiele
indywidualnoœci. Zawodnicy w niej wystêpuj¹cy graj¹
w czo³owych europejskich dru¿ynach. Prym wiod¹: Denis
Bergkamp, Edgar Dawids, Patrick Kluivert, Marc Overmars,
Ruud Van Nistelroy.
Obecnie w lidze holenderskiej ton rywalizacji nadaj¹
takie kluby jak: PSV Eindhoven, Ajax Amsterdam, Fejnoord
Roterdam, AZ Alkmaar.
W Holandii istniej¹ 2 ligi zawodowe: Eredivisie (18
dru¿yn) - liga pierwsza, oraz Ereste Divisie - druga liga.
Z pierwszej Divisie bezpoœrednio spada jeden zespó³, a 16
i 17 gra w bara¿u z drug¹ i trzeci¹ dru¿yn¹ Ereste Divisie.
Z II ligi nie ma automatycznego spadku jak równie¿ awansów
dla zespo³ów graj¹cych o klasê ni¿ej - Zaterdandgamaterus.
Dzieje siê tak, i¿ dru¿yna pragn¹ca wystêpowaæ w lidze
zawodowej musi spe³niæ szereg kryteriów (tzw. licencyjnych), jakie stawia przed nimi specjalna komisja futbolu
zawodowego.
Amatorzy w Holandii skupieni s¹ w dwóch g³ównych
ligach: Zaterdandgamaterus (trzy poziomy A, B, C po 14
zespo³ów) oraz Zondagamaterus (trzy poziomy A, B, C po 14
zespo³ów), jest to podzia³ œciœle regionalny - na po³udnie
i pó³noc. Zwyciêzcy obu kategorii graj¹ ze sob¹ o miano
amatorskiego Mistrza Holandii. Drog¹ kontaktu z zawodowcami jest jedynie Puchar Holandii.
W lidze holenderskiej gra³o wielu Polaków. Aktualnie gra
w niej: Aleksander Ptak (De Graafschap), Zbigniew
Ma³kowski (Feyenoord Rotterdam), Andrzej Niedzielan
(N.E.C Nijmegen), Arkadiusz Radomski (SC Heerenveen),
Tomasz Rz¹sa (SC Heerenveen).
Podstawowe dane o klubie
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Data za³o¿enia - 15.10.1900 r.
Adres klubu - Stadionplein 1 6532 AJ NIJMEGEN
Stadion - De Goffert (12.500 miejsc siedz¹cych)
Barwy klubu - czerwono - zielono - czarne
Prezes - Hans von Delft
Trener - Johan Neeskens
Telefon - 024/359 03 60
G³ówny sponsor - Setpoint men fashion AG Neovo LCD
Monitors
i) Sukcesy - awans do Eredivisie: 1967, 1975, 1985, 1989,
1944 r. fina³ Pucharu Holandii: 1974, 1983, 1994 r.
j) Najwy¿sza pozycja w lidze 5 miejsce w 2003 r.
7 miejsce w 1972, 1976 r.
8 miejsce w 1971, 1998 r.
k) Œrednia widzów - 11.388 osób
l) Kadra I zespo³u - 28 zawodników
Struktura organizacyjna I zespo³u
Trener - Johan Neeskens
Asystenci trenera - Rou De Groot, Cees Lok
Trener bramkarzy - Wilfried Brookhuis
Trener fitness - Theo Joosten
Lekarz - dr. S.J. de Vries
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Fizykoterapeuci - Cees van der Lindeu, Sander van Dijk
Kadra:
a) bramkarze:
Dennis Gentenaar
Albert van der Sleen
Raymon van Emmerik
b) obroñcy:
Chaimil Mormon
Arjan Ebbinge
Charles Kazlauskas
Jeffrey Leiwakabessy
Muslu Nalbantoglu
Nick Paymans
Patrick Pothuizen
José Valencia
Rob Wielaert
Peter Wiesgerhof
c) pomocnicy:
Jim van Alst
Said Boutahar
Ralph de Haan
Edgar Barreto
Pascal Heije
Roel Hendriks
Jarda Simr
Tininho
Björn van der Doelen
d) napastnicy:
Aleksander Prent
Frank Demouge
Romano Denneboom
Thijs Hendriks
Andrzej Niedzielan
Rutger Worm

30.09.1975
30.04.1963
11.01.1980
06.12.1974
12.11.1982
23.02.1981
24.11.1983
06.01.1984
15.05.1972
19.03.1982
29.12.1978
19.11.1979
01.02.1985
12.08.1982
03.01.1984
15.07.1984
02.10.1979
05.03.1985
31.01.1979
24.10.1977
24.08.1976
25.05.1983
25.01.1982
29.01.1981
05.03.1985
27.02.1979
01.02.1986

Sponsorzy
•ród³em finansowania klubu s¹ dotacje z bud¿etu
pañstwa. Holandia jest krajem, który przywi¹zuje du¿¹ wagê
do sportu a w szczególnoœci do sportu zawodowego. Pi³ka
no¿na w mieœcie to du¿a tradycja i wielkie przywi¹zanie do
regionu.
W klubie rozwiniêty jest system sponsoringu: szeroko
dzia³aj¹cy Klub Biznesu. Struktura sponsorów przedstawia
siê nastêpuj¹co:
1. G³ówny sponsor: Setpoint ( firma odzie¿owa produkuj¹ca
odzie¿ mêsk¹), Neovo ( firma produkuj¹ca sprzêt AGD)
2. Partnerzy: Robobank (wszyscy pracownicy klubu maj¹
konta w tym banku), Toyota ( wszyscy pracownicy klubu
je¿d¿¹ samochodami firmy Toyota), Mc DOS,
Scholten Awater and Partners
3. Partnerzy biznesowi: Hofmans Tapijten, Novio Vervoer,
Belkin, Randstad Vitzendbureau
4. G³ówny sponsor Szko³y Pi³karskiej - Robobank
Nijmegen
5. Fundantorzy: Coca - Cola Enterprises Nederland, Nijon
6. Sponsorzy mniejsi: na dzia³alnoœæ klubu ma wp³yw tzw.
Klub Biznesu, który skupia oko³o 60 firm dzia³aj¹cych na
terenie Nijmegen i pomagaj¹cych klubowi w ró¿ny
sposób np. finansowy lub rzeczowy.
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Stadion, baza treningowa
Goffert Stadion zosta³ zbudowany we wrzeœniu 1999 r. na
miejscu starego. Jest ca³kowicie zadaszony, posiada 12.500
krzese³ek plastikowych u³o¿onych w barwach klubu. Stadion
jest podgrzewany (siedzenia + murawa boiska). Pod
siedzeniami widzów znajduje siê pe³na sieæ gastronomiczna,
bulwary spacerowe, biura klubu, pomieszczenia socjalne
(szatnie, gabinety odnowy biologicznej, sanitariaty itp.).
Stadion jest nowoczeœnie oœwietlony. Wielkie otwarcie
Œroda
23.06.2004 r.
9.00 – Odprawa
taktyczna

Czwartek
24.06.2004 r.
9.00 – Odprawa
taktyczna

10.15 – Trening
(technika + taktyka)

10.15 – I trening
(wytrzyma³oœæ
ogólna)

12.30 – Obiad
12.30 – Obiad
13.30 – Prezentacja
zespo³u i
sprzêtu
firmy „Lotto”

14.30 – II trening
(TAG)
16.15 – Odnowa
biologiczna

Pi¹tek
25.06.2004 r.
9.00 – Zebranie z
zarz¹dem
klubu
10.30 – Trening
(technika
+
wytrzyma³oœæ
specjalna)
12.45 – Odprawa
taktyczna

odby³o siê 25 stycznia 2000 r.
Baza treningowa jest po³o¿ona przy g³ównym stadionie w
parku. Do dyspozycji s¹ trzy boiska trawiaste o idealnej
nawierzchni i jedno boisko ze sztuczn¹ traw¹. Wszystkie
cztery s¹ oœwietlone a tym samym przeznaczone do pracy
wieczorami. Pod trybunami g³ównego stadionu jest si³ownia
- kompletnie wyposa¿ona. Przy szatniach zawodników
znajduj¹ siê gabinety odnowy biologicznej (sauna, basen do
solanek, urz¹dzenie do hydroterapii itp.).

Sobota
26.06.2004 r.
10.30 – odprawa
taktyczna
11.30 – I trening
(Technika + TAG)
14.00 – Obiad

Niedziela
27.06.2004 r.

DZIEÑ

15.30 – Odprawa
przedmeczowa
17.00 – Zawody
towarzyskie
NEC – NEC Jong

Poniedzia³ek
28.06.2004 r.
9.00 – Zebranie
organizacyjne

Wtorek
29.06.2004 r.
10.30 – Odprawa
taktyczna

10.15 – I trening
(wytrzyma³oœæ
specjalna + TAG)

11.30 – I trening
(Technika + TAG)
15.00 – Obiad

12.30 – Obiad

WOLNY

19.00 – Odnowa
biologiczna

14.30 – II trening
(TAG)
16.15 – Odnowa
biologiczna

18.00 – Zawody
towarzyskie
QUICK 1988 – NEC
20.00 – Odnowa
biologiczna

Ryc. 1. Mikrocykl treningowy. Ramowy plan pracy z akcentami treningowymi.

Opis œrodków treningowych

Środa
Miejsce:
Godz.:

23.06.2004 r.
boisko
10.15

1. Rozgrzewka - 15'
- rozbieganie z pi³kami (ka¿dy indywidualnie), ró¿ne
formy prowadzenia
¿onglerki
- prze³o¿enie pi³ki z nogi lewej na nogê praw¹ i odwrotnie
- zwody z pi³k¹
- przebie¿ki z pi³k¹ do 10 m na 50% - 60%
- ¿onglerki
- przyjêcia pi³ki ró¿nymi sposobami + odprowadzenie do
boku
2. Æwiczenia techniki w dwójkach.
5' - podania + starty po klepce
5' - podania d³ugich pi³ek ze zmian¹ miejsca po zagraniu
3. Stretching - 6'
4. Æwiczenia techniki w czwórkach - akcent: podania
do³em wewnêtrzn¹ czêœci¹ stopy.
a) Zmiana miejsca po zagraniu - za pi³k¹. Zespó³ podzielony
na dwie grupy. Grupa pierwsza æwiczy na jednej po³owie,
grupa druga na drugiej. Odleg³oœæ pomiêdzy zawodnikami mo¿na regulowaæ w zale¿noœci od przyjêtego
natê¿enia æwiczenia. Czas æwiczenia 2*6' = 12'.
W przerwie stretching 3-4'.

Ryc. 2. Podanie do³em wewnêtrzn¹ czêœci¹ stopy

b) Jak w punkcie a) tylko zawodnicy w miejscach B
i D po klepce wykonuj¹ zwrot przez prawy bark i
wychodz¹ do zagranej pi³ki. Czas æwiczenia 2*6' = 12'.
W przerwie stretching 3-4'.

Ryc. 3. Podanie do³em wewnêtrzn¹ czêœci¹ stopy

5. Gra uproszczona 9+1 × 9+1 (3 × 10').
- ustawienie 3 - 4 - 2
- presing w wyznaczonych strefach
- przesuwanie w strefach

Ryc. 4. Schemat gry uproszczonej 9+1 x 9+1

10' - gra z realizowaniem ustalonych za³o¿eñ; bramki
ustawione na 16 m
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5' - stretching + analiza gry przez T
10' - gra
5' - stretching + analiza gry przez T
10' - gra
6. Rozbieganie indywidualne 6 - 7'.

Czwartek
I trening
Miejsce:
Godz.:

24.06.2004 r.
boisko
10.15

1. Rozgrzewka - 20'
3' - rozbieganie w grupie
12-'-Na odcinkach AB zawodnicy wykonuj¹ æwiczenia
wskazane przez T, pozosta³e odcinki trucht. Po
skoñczonym æwiczeniu trucht do pocz¹tku. Na odcinkach
AB np. kr¹¿enia RR, skipy A, podskoki, przebie¿ki, 2
przewroty w przód itp.

Ryc. 5. Schemat rozgrzewki

4. Gra uproszczona 9+1 × 9+1.
- ustawienie 3 - 4 - 2
- przenoszenie ciê¿aru gry z lewej strony boiska na praw¹ i
odwrotnie
- 10' - gra wg za³o¿eñ
- 5' - æwiczenia si³y w dwójkach
5. Powtórzenie biegów po oznaczonym torze jak w pkt. 3
tylko w odwrotn¹ stronê.
Bieg w grupach wg uk³adu: 45" trucht, 45" bieg 70%, 45"
trucht. Liczba powtórzeñ - 4.
6. Stretching - 5'.

II trening
Miejsce:
Godz.:

boisko
14.30

1. Rozgrzewka z pi³karzami - 20'.
- rozbieganie
- ¿onglerka
- ró¿ne formy zwodów
- prowadzenie z zamachami na lew¹ i praw¹ stronê
- w ¿onglerce ró¿ne formy przyjêæ
- podania + przyjêcia w 2 - kach w ruchu
- stretching
2. Gra uproszczona 8+1 × 8+1 - 50'.

5' - stretching
2. Æwiczenia techniki w czwórkach- 15'
Czas æwiczeñ 2×5'. W przerwie 2' - uzupe³nianie p³ynów.
Zespó³ podzielony na dwie grupy. Odleg³oœci pomiêdzy
zawodnikami od 15 do 25 m.

Ryc. 8. Schemat gry uproszczonej 8+1 x 8+1

Gra 6×6 + po dwóch zewnętrznych ustawionych
w wyznaczonych sektorach. Boisko w wymiarach
50m×50m. Bramka zdobyta za 1 pkt.; jeśli piłkę odegrają
zewnętrzni zawodnicy - bramka za 3 pkt. Zewnętrzni
odgrywają z pierwszej piłki. Zmieniają się po 5'.
Ryc. 6. Podania w czwórkach

3. Æwiczenia biegów po oznaczonym torze.
Zespó³ podzielony na 4 grupy: A, B, C, D. Biegi
w grupach wg uk³adu: 45" trucht, 45" bieg d³ugim krokiem
na 60% - 70% swoich mo¿liwoœci, 45" trucht. Liczba
powtórzeñ - 5.

Gra wg układu czasowego:
5' - gra
3' - stretching
5' - gra
3' - uzupełnienie płynów
5' - gra
3' - stretching
5' - gra
3' - uwagi T
5' - gra
3' - uzupełnianie płynów
5' - gra
3. Rozbieganie.

Ryc. 7. Biegi po oznaczonym torze
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Piątek
Miejsce:
Godz.:

25.06.2004 r.
boisko
10.30

1. Rozgrzewka
- 20'
- rozbieganie z pi³k¹
- prowadzenia - ró¿ne formy
- ¿onglerki
- klepki w dwójkach
- zwody w prowadzeniu pi³ki
2. Æwiczenia biegów tempowych.
Zawodnicy z pi³k¹ przy nodze ustawieni ³aw¹. Liczba
powtórzeñ - 4. Wg uk³adu: bieg 70%, powrót - trucht. Czas
na jedno powtórzenie ³¹cznie z biegiem - 1'.

Sobota
Miejsce:
Godz.:
I trening

26.06.2004 r.
boisko
11.30

1. Rozgrzewka
- 20'
- rozbieganie (kr¹¿enia RR, nak³adanie AA, luŸne podskoki)
- na odcinku 5 m - skip A + przebie¿ka 40 m na 50%- luŸny
trucht + marsz z powrotem - 3×
- starty 10 m na 80% - 4× + marsz z powrotem
- stretching 6'
- dowolne dogrzewanie 2'
2. Æwiczenia techniki.
a) podania pi³ki (krótkie, d³ugie, do³em, gór¹) do dowolnych
zawodników, którzy ci¹gle zmieniaj¹ miejsce,
b) æwiczenia strza³ów w dwóch grupach 2×15' = 30'
15'

Ryc. 9. Schemat biegów tempowych

3. Æwiczenia techniki w 2 - kach.
3' - dowolne podania do³em, gór¹, krótkie, d³ugie
3' - to samo z ró¿nymi zawodnikami
4. Æwiczenie techniki w 4 - kach.
Zespó³ podzielony na II grupy. odleg³oœæ pomiêdzy
zawodnikami oko³o 20 m. Czas æwiczenia - 5' + 2'
odpoczynku + 5' w odwrotn¹ stronê.

Akcent: odskoczyæ
od obroñcy przy klepce

Akcent:
a) nabieg na s³upki
w pe³nym gazie
b) dok³adnie doœrodkowaæ

Ryc. 12. Przyk³ady rozegrania akcji w trójkach

3. Gra uproszczona 9+1 × 9+1 15'.
- ustawienie 2-5-2 (2 obroñców gra 1×1 z napastnikami
+ 2 defensywnych pomocników z rozegraniem od ty³u)

Ryc. 10. Podanie pi³ki w czwórkach

5. Gra uproszczona 9+1 × 9+1 - 45'
Za³o¿enia:
- ustawienie 3 - 4 - 2
- presing w wyznaczonej strefie boiska
- krycie 1×1 w wyznaczonej strefie boiska

Ryc. 13. Schemat ustawienia do gry uproszczonej 9+1 x 9+1

4. Sta³e fragmenty gry 8'.
5. Rozbieganie 5'.

II trening
Miejsce:
Godz.:
Ryc. 11. Ustawienie zawodników do gry uproszczonej
9+1 x 9+1.

Gra wg schematu:
10' - gra wg za³o¿eñ
5' - æwiczenia si³y w dwójkach
10' - gra
5' - æw. si³y w dwójkach
10' - gra
6. Rozbieganie - 7'.

Boisko
17.00

ZAWODY TOWARZYSKIE N.E.C - N.E.C JONG
12 : 0
(6 : 0)
Uwagi do meczu:
1. Ca³y zespó³ wychodzi na rozgrzewkê (zawodnicy
z drugiej jedenastki l¿ejsza rozgrzewka).
2. Konsekwencja w grze (widaæ by³o, ¿e graj¹ to co na
treningach).
3. Ustawienie: 4 - 4 - Skracanie pola gry.
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Niedziela
DZIEŃ WOLNY

27.06.2004 r.

Poniedziałek
I Trening
Miejsce:
Godz.:

28.06.2004 r.
boisko
10.15

1. Rozgrzewka
- 30'
- rozbieganie z pi³k¹ (prowadzenie w ró¿nych kierunkach,
¿onglerki)
- zwody z pi³k¹ (balasty cia³em)
- przyjêcie pi³ki i odprowadzenia ze zwodem (po
¿onglerce)
- stretching + æwiczenia rozci¹gaj¹ce z pi³kami
- przebie¿ki z pi³kami przy nodze - 70m na 55 - 60% - 4×
- stretching
- podania do dowolnych zawodników (sposób na szukanie
partnera w grze)
2. Biegi interwa³owe z pi³k¹ w grupach.
Zawodnik A prowadzi pi³kê na 100% i przekazuje j¹
zawodnikowi B - ten na 100% prowadzi do kolejnego
z grupy A i biegnie 60% bez pi³ki do chor¹giewek i wraca
truchtem do miejsca A.
Czas pracy wg uk³adu:
5' biegi + 3' stretching
5' biegi + 3' uzupe³nianie p³ynów
5' biegi + 3' stretching

II trening
Miejsce:
Godz.:
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boisko
14.30

1. Rozgrzewka
- 20'
6' - zawodnicy ustawieni ³aw¹ wykonuj¹ na d³ugoœci 70 m
æwiczenia ogólnousprawniaj¹ce (np. kr¹¿enia RR, skipy,
cwa³y bokiem, lekkie przebie¿ki) - wracaj¹ truchtem
8' - w dwójkach (klepki, odegrania prostym podbiciem,
odegrania nog¹)
6' - podania pi³ek (gór¹, do³em, krótkie, d³ugie) zawsze do
innego zawodnika

Ryc. 16. Schemat ustawienia zawodników do rozgrzewki

2. Ma³e gry 5 × 5 × 5
- 15'.
Dwa zespo³y A i B graj¹ miêdzy sob¹ na utrzymanie siê
przy pi³ce. Trzeci zespó³ C ustawiony na zewn¹trz. Pi³kê
mo¿na wymieniæ z zewnêtrznym - który mo¿e odegraæ
z pierwszej pi³ki. Gra na 3 kontakty. Czas gry 2,5'.

Ryc. 17. Schemat ustawienia ma³ej gry 5 x 5 x 5

3. Gra szkolna 7+1 × 7+1
Akcent:
- gra kombinacyjna
- du¿a liczba strza³ów
- gra na 3 kontakty
Gra wg schematu:
5' gra + 2' æw. si³y
5' gra + 2' æw. si³y itd.

- 30'.

Ryc. 14. Przyk³ad biegów interwa³owych z pi³k¹

3. Gra uproszczona 8+1 × 8+1
- 36'.
- ustawienie 3-4-1
- gra wg schematu:
8' gra + 4' æw. si³y na miêœnie brzucha
8' gra + 4' æw. si³y
8' gra

Ryc. 18. Schemat ustawienia do gry uproszczonej 7+1 x 7+1

4. Rozbieganie

Wtorek
I trening
Miejsce:
Godz.:
Ryc. 15. Schemat gry 8+1 x 8+1.

4. Rozbieganie + stretching - 6'.

5'.

29.06.2004 r.
boisko
12.30

1. Rozgrzewka
- 20'.
- rozbieganie z pi³k¹ przy nodze
- zwody, prowadzenia, ¿onglerki
- podania w dwójkach itp.
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2. Æwiczenia techniki - 15' (7' lew¹ stron¹ + 7' praw¹ stron¹).

Ryc. 19. Przyk³ad æwiczenia techniki w trójkach

3. Gra uproszczona 8+1 × 8+1
- 12'.
Ustawienie: 3-4-1
Akcent: przenoszenie ciê¿aru gry z lewej strony na praw¹
i odwrotnie

2. Utworzenie systemu sponsorowania klubów w oparciu
o tzw. Kluby Biznesu.
3. Ujednolicenie systemy szkolenia w PZPN.
4. Ujednolicenie systemu szkolenia w danych klubach.
5. Utworzenie bazy treningowej z prawdziwego zdarzenia.
6. Wprowadzenie najnowszych trendów treningowych
przez polskich trenerów - niezale¿nie od szczebla
rozgrywek.
7. Pomoc PZPN w odbywaniu sta¿u przez polskich
trenerów.
8. Wprowadzenie dobrych, sprawdzonych wzorów
z zachodnich klubów do pracy w polskich klubach.
Piœmiennictwo

Ryc. 20. Schemat ustawienia zawodników do gry uproszczonej
8+1 x 8+1.

4. Sta³e fragmenty gry

II trening
Miejsce:
Godz.:

- 10'.

boisko
18.00

ZAWODY TOWARZYSKIE N.E.C - QUICK 1988 (amatorzy)

16 : 1
(9 : 0)

Wnioski - podsumowanie tematu
W niniejszej pracy przedstawi³em niektóre aspekty
organizacyjne i sportowe jednego z holenderskich klubów
N.E.C Nijmegen. Klub posiada du¿¹ tradycjê w futbolu
holenderskim, jest œwietnie zorganizowany pod wzglêdem
bazy treningowej, funkcjonowania w strukturach KNVB
(Holenderski Zwi¹zek Pi³ki No¿nej), organizacji pracy klubu
i funkcjonowania I zespo³u seniorów, pod wzglêdem
struktury finansowej.
Dziœ z perspektywy czasu wiem, ¿e warto by³o odbyæ sta¿
trenerski w tym klubie. Mogê poleciæ polskim trenerom sta¿
w tym klubie lub innym z ligi holenderskiej. Pozna³em ca³¹
filozofiê pracy ludzi w Holandii, pracy w zawodowym klubie
zachodnim, a w aspekcie sportowym jeden mikrocykl
treningowy w letnim okresie przygotowawczym.
Kontakt i spotkanie z trenerem Johanem Neskensem to
wielkie wyró¿nienie i poznanie czêœci jego warsztatu
trenerskiego.
Myœlê, ¿e nale¿y wiele rzeczy, które widzia³em przenieœæ
na polskie warunki i polskie kluby. Wiem, ¿e jest to mo¿liwe,
szczególnie jeœli chodzi o organizacjê klubów i proces
treningowy.
Wnioski z pobytu w holenderskim klubie:
1. Stworzenie przy klubach I i II ligi profesjonalnie
dzia³aj¹cych szkó³ek futbolowych, aby by³ du¿y dop³yw
pi³karzy do kadry I zespo³u.
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Poziom koordynacji ruchowej i skoczności oraz ich
uwarukowania u uczniów i uczennic szkół baletowych
W³odzimierz Starosta1, Aleksandra Karpiñska2
1Wy¿sza Szko³a Wychowania Fizycznego i Turystyki w Bia³ymstoku
2Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu

Wstêp
Przygotowanie do zawodu tancerza obejmuje okres
dziewiêciu lat nauki w szkole baletowej. W tym czasie
uczniowie winni opanowaæ z³o¿on¹ technikê tañca
klasycznego i wybrane elementy innych form tanecznych,
m.in. tañca wspó³czesnego i charakterystycznego. Dziêki
opanowywaniu nowych æwiczeñ wzrasta poziom ich
zdolnoœci koordynacyjnych. Jedynie wysoki poziom tych
zdolnoœci umo¿liwia poprawne wykonanie z³o¿onych
elementów technicznych tañca, a poœrednio œwiadczy
o zaawansowaniu tancerza. Do wiod¹cych w tañcu nale¿¹
nastêpuj¹ce zdolnoœci: zachowania równowagi statycznej
i dynamicznej, orientacji przestrzenno-czasowej, ³¹czenia
i ró¿nicowania ruchów, ich rytmizacji, szybkiej reakcji,
wyrazistoœci (ekspresji) i symetryzacji ruchów. Do
najbardziej z³o¿onych zadañ ruchowych, nie tylko w ró¿nych
rodzajach tañca, nale¿¹ æwiczenia z obrotami w tym te¿
skoki. S¹ one nieod³¹czn¹ czêœci¹ ka¿dej odmiany tañca.
Przegl¹d literatury wykaza³, i¿ dotychczas niewiele
miejsca poœwiêcono okreœleniu poziomu koordynacji
u tancerzy [Fostiak, 1994; Fostiak i in., 1994; Starosta, 2001,
2003, 2006; Starosta i in. 2001; Starosta, Karpiñska 2002,
2009], a tym bardziej nie prowadzono pomiarów globalnej
koordynacji ruchowej i skocznoœci wœród uczennic
i uczniów szkó³ baletowych. Dlatego celem niniejszej pracy
by³o:
1. Ocena poziomu koordynacji ruchowej i skocznoœci
u uczniów i uczennic szkó³ baletowych.
2. Ustalenie dominuj¹cego kierunku obrotów u badanych
osób.
3. Porównanie poziomu koordynacji i skocznoœci badanych
obu p³ci.
4. Porównanie poziomu koordynacji uczniów szkó³
baletowych, tancerzy klasycznych - zawodowych
i tancerzy wspó³czesnych - amatorów.
5. Porównanie poziomu koordynacji i skocznoœci uczniów
szkó³ baletowych w zale¿noœci od wieku i sta¿u.
6. Wspó³zale¿noœæ poziomu koordynacji i skocznoœci.
Materia³ i metody badawcze
Badania przeprowadzono na uczennicach i uczniach
dwóch szkó³ baletowych - w Poznaniu i w Warszawie.
Badaniami objêto ³¹cznie 145 osób w wieku od 13 do 19 lat.
W grupie tej 79 osób stanowili uczniowie z Poznania , a 66
uczniowie z Warszawy. Wœród badanych zdecydowan¹
wiêkszoœæ stanowi³y dziewczêta (n=126), a pozosta³¹ czêœæ
ch³opcy (n=19). Badani uczêszczali do klas od 4 do 9, a ich

sta¿ w zakresie tañca by³ zró¿nicowany i wynosi³ od 1 roku
do 9 lat.
Poziom globalnej koordynacji ruchowej oceniono przy
pomocy dwóch zadañ testu W. Starosty [1978]. Z trzech
pomiarów maksymalnego obrotu w wyskoku w prawo
i w lewo (obunó¿ i jednonó¿) w obliczeniach uwzglêdniono
wyniki najlepsze, które zsumowano i poddano obliczeniom.
Poziom skocznoœci oceniono przy pomocy testu i skocznoœciomierza W. Starosty [1978]. Z trzech wyskoków obunó¿
wybrano do obliczeñ wynik najlepszy. Zebrane wyniki
opracowano podstawowymi metodami statystycznymi.
Wyniki badañ
1. Poziom koordynacji ruchowej i skocznoœci
u uczniów szkó³ baletowych
1.1. Poziom koordynacji ruchowej
Badani odznaczali siê doœæ wysokim poziomem
koordynacji ruchowej. Uczniowie obu szkó³ baletowych
uzyskali w wyskoku obunó¿ z obrotem w obu kierunkach
wynik 789,8o (57 punktów w skali "T" ) [Starosta 1978].
Uczniowie z Poznania byli nieco lepsi od uczniów
z Warszawy o 13,2o, jednak ró¿nica ta nie by³a istotna
statystycznie (p=0,5; dla p<0,05). Przy wykonaniu
pierwszego zadania testowego (maksymalnego obrotu
w wyskoku obunó¿), w obu badanych grupach dominowa³
kierunek obrotu w prawo. Tendencja ta potwierdza
wyniki wczeœniejszych badañ tancerzy zawodowych
zajmuj¹cych siê tañcem klasycznym i osób amatorsko
uprawiaj¹cych taniec wspó³czesny [Starosta, Karpiñska
2002, 2009]. Dominuj¹cy kierunek obrotów móg³ byæ
skutkiem treningu stosowanego w tañcu, w którym wiêkszoœæ
zadañ ruchowych rozpoczyna siê i wykonuje w prawo.
Poziom globalnej koordynacji ruchowej mierzony
drugim, bardziej z³o¿onym zadaniem testowym (obrotem
w wyskoku jednonó¿) by³ znacznie ni¿szy - œrednio 567o
(33 punkty w skali "T"). Lepsi okazali siê uczniowie
z Warszawy uzyskuj¹c wynik 579,1o. Ró¿nica wynios³a
19,2o w porównaniu z badanymi z Poznania i by³a nie istotna
statystycznie (p=0,3; dla p<0,05). W zadaniu tym równie¿
dominowa³ kierunek obrotu w prawo (Ryc. 1). Stronne
zró¿nicowanie ruchu w ró¿nych odmianach tañca (w szczególnoœci techniki z³o¿onych æwiczeñ z obrotami) dostrzegli
te¿ inni autorzy [Dêbczyñska - Wróbel, Starosta, 2007;
Fostiak, 1994; Karpiñska, 2006, Starosta, 2003, 2006, 2008;
za Starost¹, Karpiñsk¹, 2009, s.200].
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2. Uwarunkowania poziomu koordynacji ruchowej
i skocznoœci
2.1. Poziom koordynacji i skocznoœci w zale¿noœci od
p³ci

Ryc. 1. Poziom globalnej koordynacji ruchowej mierzonej
testem W. Starosty [1978] (wielkoœæ obrotu) uczniów i uczennic
szkó³ baletowych, n=145

Stronne zró¿nicowanie wyników wykonania zadania
w prawo i w lewo nie by³o du¿e. U dziewcz¹t ró¿nica
wynios³a 16,2o dla obrotów w wyskoku obunó¿ i 16,5o dla
obrotów jednonó¿. U ch³opców odpowiednio 44,6o i 17,5o.
Niewielkie zró¿nicowanie wyników testów œwiadczy
o symetryzowaniu ruchów w treningu stosowanym
w tañcu. Symetryczne wykonywanie æwiczeñ wp³ywa
korzystnie na rozwój koordynacji ruchowej i przyczynia siê
do wzrostu poziomu techniki. "Pozytywn¹ wartoœæ zabiegów
symetryzacji ruchów potwierdzi³y wyniki licznych badañ, na
których podstawie opracowano now¹ koncepcjê nauczania
i doskonalenia techniki æwiczeñ" [Dêbczyñska-Wróbel,
Starosta, 2007; Starosta, 1975, 1990, 2003, 2008, Starosta T.,
Starosta W., 1971; za Starost¹, Karpiñska, 2009, 198].

Rodzaj N
zadania

Miasto

Poznañ

Warszawa

We wszystkich zadaniach testowych wy¿sze wyniki
uzyskali osobnicy p³ci mêskiej (Ryc.3). Œwiadczy to o ich
wy¿szym poziomie zarówno koordynacji jak te¿ skocznoœci.
Tendencjê tê potwierdzaj¹ wyniki licznych badañ
zdolnoœci koordynacyjnych i skocznoœciowych [Belej,
Starosta 1994; Starosta, Hirtz 1989; Radziñska, Starosta
2002].

Ryc. 3. Porównanie poziomu globalnej koordynacji ruchowej
(wielkoœæ obrotu) uczniów i uczennic szkó³ baletowych, n=145

Maksymalny obrót w wyskoku Maksymalny obrót w wyskoku
obunó¿
jednonó¿
Prawo Lewo Suma P+L Prawo Lewo Suma P+L
x

x

x

s

x

x

x

S

K

67

395,3

374,6

769,9

95

288,3

268,7

557,0

89

M

12

478,1

461,1

939,2 182 296,4

279,0

575,4

98

K+M

79

408,0

387,9

795,9 127 289,6

270,3

559,9

90

K

59

385,2

374,0

759,2

294,5

283,4

577,9 100

M

7

536,4

444,4

980,8 163 301,5

283,8

585,3

34

K+M

66

401,2

381,5

782,7 111 295,6

283,4

579,1

92

76

K - kobiety, M - mê¿czyŸni, x - œrednia, s - odchylenie standardowe

Tab. 1 Poziom globalnej koordynacji ruchowej (wielkoœæ
obrotu) u uczennic i uczniów dwóch szkó³ baletowych, n=145

Ró¿nica wielkoœci sumy maksymalnych obrotów obunó¿
w prawo i w lewo badanych osób p³ci ¿eñskiej i mêskiej
wynios³a 190o i by³a istotna statystycznie (p=0,00; dla
p< 0,05), a obrotów jednonó¿ 14,4O (nie istotna
statystycznie). W programie nauczania tañca klasycznego
w szkole baletowej wystêpuj¹ ró¿nice uzale¿nione od p³ci.
Uczniowie wykonuj¹ wiêcej elementów zawieraj¹cych skoki,
co mo¿e sprzyjaæ rozwojowi skocznoœci i decydowaæ o jej
wy¿szym poziomie. W zadaniu testowym na skocznoœciomierzu uczniowie uzyskali wynik 54,2cm (50 pkt.), a wiêc
wy¿szy od wyniku uczennic o 10,7cm. Ró¿nica ta by³a
istotna statystycznie (p=0,00; dla p<0,01) (Tab.2, Ryc.3).

1.2. Poziom skocznoœci
Poziom skocznoœci badanych osób nie by³ wysoki.
Uczniowie uzyskali w wyskoku obunó¿ wynik 44,9cm
(39 pkt.). Œrednie wyniki osi¹gniête przez badanych uczniów
w Poznaniu i w Warszawie ró¿ni³y siê nieznacznie
(0,4cm)(Ryc. 2).

Maksymalny
wyskok obunó¿
x
S

Miasto

Rodzaj
zadania

N

K

67

43,2

4,1

Poznañ

M

12

55,4

6,8

K+M

79

45,1

6,3

K

59

43,8

4,1

M

7

52,1

5,3

K+M

66

44,7

4,9

K+M

145

44,9

5,7

Warszawa
Razem

K - dziewczêta, M - ch³opcy, x - œrednia, s - odchylenie standardowe

Tab. 2. Poziom skocznoœci u uczennic i uczniów szkó³
baletowych, n=145

Ryc. 2. Poziom skocznoœci mierzonej testem W. Starosty
[1978] uczniów i uczennic dwóch szkó³ baletowych, n=145
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2.3 Poziom koordynacji ruchowej i skocznoœci
uczniów szkó³ baletowych w zale¿noœci od klasy

Ryc. 4. Porównanie poziomu skocznoœci mierzonej testem W.
Starosty [1978] uczniów i uczennic szkó³ baletowych, n=145

Œrednie wyniki pomiaru koordynacji i skocznoœci by³y
zró¿nicowane u uczniów uczêszczaj¹cych do ró¿nych klas.
Poziom koordynacji ruchowej (maksymalnego obrotu
w wyskoku) najni¿szy by³ u uczniów klasy 4 i wzrasta³ do
klasy 6, a nastêpnie "utrzymywa³" siê na zbli¿onym
poziomie. Zaobserwowano tendencjê do "stabilizacji" tego
poziomu. U uczniów klas od 6 do 9 wystêpowa³y nieznaczne
"wahania" œrednich wyników testów, zarówno w obrocie
obunó¿ jak i jednonó¿ (Ryc. 6). Najwiêksze "obni¿enie"
wyników stwierdzono u uczniów klasy 7.

2.2. Poziom koordynacji uczniów szkó³ baletowych,
tancerzy zawodowych i osób amatorsko uprawiaj¹cych
taniec wspó³czesny
Porównanie wyników badañ uczniów szkó³ baletowych,
tancerzy zawodowych i amatorów [Starosta, Karpiñska 2002]
œwiadczy o stosunkowo wysokim poziomie koordynacji
ruchowej wszystkich tancerzy i dominacji u nich obrotów
w praw¹ stronê. Najwy¿sze wyniki w pierwszym zadaniu
testowym (maksymalnym obrocie z wyskoku obunó¿)
uzyskali tancerze zawodowi, a w drugim zadaniu
(maksymalnym obrocie z wyskoku jednonó¿) tancerze
z grupy amatorskiej (Ryc. 5). Œwiadczyæ to mo¿e o lepszym
"czuciu cia³a", wiêkszej wszechstronnoœci i umiejêtnoœci
wykorzystania go przez tancerzy uprawiaj¹cych taniec
wspó³czesny. Byæ mo¿e, by³o to skutkiem innego ujêcia
treningu, w którym tancerze uprawiaj¹cy taniec klasyczny
staraj¹ siê przede wszystkim zachowaæ pionowe po³o¿enie
w³asnego cia³a (tzw. aplomb), natomiast tancerze zajmuj¹cy
siê tañcem wspó³czesnym szukaj¹ rozwi¹zañ poza nim. To
drugie podejœcie, zwi¹zane z ró¿nym po³o¿eniem cia³a mo¿e
wszechstronniej rozwijaæ zdolnoœci koordynacyjne. Taniec
klasyczny ró¿ni siê od wspó³czesnego inn¹: estetyk¹ ruchu,
form¹ wykonania, przemieszczaniem œrodka ciê¿koœci
w³asnego cia³a i po³o¿enia miednicy. W tañcu wspó³czesnym
wystêpuje wiêksza swoboda poruszania siê i spontanicznoœæ
rozwi¹zañ ruchowych.
Wyniki uzyskane w testach przez uczniów szkó³
baletowych zarówno w obrotach z wyskoku obunó¿ jak
i jednonó¿, œwiadcz¹ o ich znacznie ni¿szym poziomie
koordynacji w porównaniu z tancerzami zawodowymi.
Wskazuj¹ zarazem na podnoszenie siê poziomu
koordynacji wraz z d³ugoœci¹ sta¿u (Ryc. 6).

Ryc. 6. Poziom globalnej koordynacji ruchowej uczniów szkó³
baletowych w zale¿noœci od d³ugoœci sta¿u (klasy) n=145

Œrednie wyniki skocznoœci by³y te¿ zró¿nicowane.
Poziom skocznoœci "wzrasta³" w kolejnych latach nauki
w szkole baletowej. Jedynie w klasie 7 zaobserwowano
niewielki "spadek" poziomu tej zdolnoœci o 0,6cm. (nie
istotny statystycznie). Ró¿nica poziomu skocznoœci
pomiêdzy klas¹ 4 a 9 wynios³a 3,4cm. i by³a istotna
statystycznie (p=0,04; dla p <0,5) (Ryc.7).

Ryc. 7. Poziom skocznoœci uczniów szkó³ baletowych
w zale¿noœci od d³ugoœci sta¿u (klasy) n=145

Ryc. 5. Porównanie poziomu globalnej koordynacji ruchowej
(wielkoœæ obrotu) uczniów szkó³ baletowych (n=145), tancerzy
zawodowych (n=40) i tancerzy amatorów (n=26)

Wyniki te potwierdzaj¹ tendencjê ustalon¹ przez
M. Radziñsk¹ i W. Starostê [2002] dotycz¹c¹ dynamicznego
przyrostu skocznoœci u dziewcz¹t 14-letnich i ch³opców
13-14 letnich oraz 17-18-letnich. Wyniki omawianych badañ
wskazuj¹ te¿ na dymorficzne zró¿nicowanie poziomu
skocznoœci. Uczniowie w ka¿dym przedziale wiekowym
uzyskiwali wy¿sze rezultaty od uczennic, a poziom tej
zdolnoœci "wzrasta³" u nich wraz z wiekiem. Niski poziom
skocznoœci ch³opców 17-letnich móg³ wynikaæ ze zbyt ma³ej
liczby badanych osób w tym przedziale wiekowym.
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U uczennic poziom zdolnoœci skocznoœciowych wzrasta³ do
15 roku ¿ycia a potem nieznacznie siê obni¿a³ (Ryc. 8).

Ryc. 8. Porównanie poziomu skocznoœci uczennic i uczniów
szkó³ baletowych w zale¿noœci od wieku, n=145

3. Wspó³zale¿noœæ poziomu koordynacji ruchowej
i skocznoœci

i skocznoœci ni¿ uczennice. Móg³ on byæ w niewielkim
stopniu uzale¿niony od programu nauczania tañca
klasycznego w szko³ach baletowych. Wyniki te
potwierdzi³y tendencjê obserwowan¹ w niektórych
badaniach [Starosta, Hirtz, 1989].
4. Uczniowie szkó³ baletowych prezentowali ni¿szy poziom
koordynacji ruchowej od tancerzy zawodowych, co
œwiadczyæ mo¿e o wzroœcie poziomu tej zdolnoœci wraz
z d³ugoœci¹ sta¿u.
5. Poziom koordynacji i skocznoœci najni¿szy by³ u uczniów
klasy 4 i "wzrasta³" dynamicznie do klasy 6. U uczniów
wy¿szych klas ró¿nice wielkoœci maksymalnego obrotu
w wyskoku i wyskoku obunó¿ by³y nieznaczne.
6. Wyniki przeprowadzonych badañ wykaza³y du¿¹
wspó³zale¿noœæ poziomu globalnej koordynacji ruchowej
i skocznoœci u uczniów oraz uczennic szkó³ baletowych.
Piœmiennictwo

Wspó³zale¿noœæ poziomu koordynacji i skocznoœci
obliczono w oparciu o wskaŸnik W. Starosty i A. Pionka
[1990]. WskaŸnik ten okreœla³ wzajemny stosunek wyników
obu testów, poprzez iloraz wyniku koordynacji i skocznoœci.
Wks =

k
__
s

gdzie: k - poziom koordynacji
p - poziom skocznoœci
Obliczony wskaŸnik informowa³, ile stopni obrotu
przypada³o na 1cm wyskoku. Im wartoœæ wskaŸnika by³a
wy¿sza, tym wspó³zale¿noœæ silniejsza. Analiza
wspó³zale¿noœci poziomu koordynacji i skocznoœci
wykaza³a, ¿e u uczniów szkó³ baletowych wskaŸnik ten by³
bardzo wysoki i wynosi³ 17,6. Wyniki uczniów
poszczególnych klas ró¿ni³y siê wartoœci¹ wskaŸnika.
Najwy¿szy by³ on u uczniów klasy 6 (18,2) i 8 (18,5),
a najni¿szy klasy 4 (16,5).
Podsumowanie
Poziom globalnej koordynacji ruchowej i skocznoœci by³
stosunkowo wysoki u uczniów i uczennic szkó³ baletowych.
Dominuj¹cym kierunkiem obrotu w wyskoku obunó¿
i jednonó¿ by³ kierunek w prawo, jednak ró¿nice pomiêdzy
obrotem w prawo i w lewo nie by³y istotne statystycznie.
Œwiadczy to o symetrycznym nauczaniu techniki w tañcu
klasycznym. We wszystkich zadaniach wy¿sze wyniki
uzyskali mê¿czyŸni, co dowodzi o ich wy¿szym poziomie
zarówno koordynacji jak i skocznoœci. Wyniki uzyskane
w testach przez badane uczennice i uczniów œwiadcz¹ o ich
ni¿szym poziomie koordynacji w porównaniu z tancerzami
zawodowymi. Wskazuj¹ zarazem na podnoszenie siê
poziomu koordynacji wraz z d³ugoœci¹ sta¿u.
Wnioski
1. Poziom wybranego elementu koordynacji ruchowej
(maksymalnego obrotu w wyskoku) i skocznoœci by³
stosunkowo wysoki u uczniów oraz uczennic szkó³
baletowych.
2. U uczniów szkó³ baletowych przewa¿a³ kierunek obrotu
w praw¹ stronê, jednak ró¿nice wielkoœci obrotu w prawo
i w lewo by³y nie istotne statystycznie.
3. Uczniów charakteryzowa³ wy¿szy poziom koordynacji
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Bariery uczestnictwa studentów kierunku
turystyka i rekreacja w rekreacji ruchowej
1

1

2

Joanna Baj-Korpak , Andrzej Soroka , Filip Korpak
1

Pañstwowa Szko³a Wy¿sza w Bia³ej Podlaskiej
Zamiejscowy Wydzia³ Wychowania Fizycznego w Bia³ej Podlaskiej

2

Wstêp
Rekreacja ruchowa powinna zajmowaæ sta³¹ pozycjê
w kulturze czasu wolnego. Niestety mimo licznych
argumentów przemawiaj¹cych za systematycznym podejmowaniem wysi³ku fizycznego, mimo atrakcyjnych ofert
sportowo-rekreacyjnych, systematycznie wzbogacanych
o nowe formy ruchu, aktywny wypoczynek wci¹¿ jeszcze nie
stanowi powszechnie odczuwalnej potrzeby [Baj-Korpak,
Korpak 2008; Bergier, Pañczuk 2006; Korpak, Baj-Korpak
2009; ¯i¿ka-Salamon 2008].
Przeszkód na drodze uczestnictwa w rekreacji ruchowej
jest wiele. W literaturze spotykamy siê z podzia³em barier na
obiektywne oraz psycho-spo³eczne [Parnicka 2003, 2007].
Do barier obiektywnych zaliczyæ nale¿y takie czynniki jak:
deficyt czasu, niedostatek bazy sportowo-rekreacyjnej, brak
œrodków finansowych oraz rzadziej wymieniane uwarunkowania geograficzno-przestrzenne a tak¿e morfologicznofunkcjonalne w³aœciwoœci organizmu. Praktycy zwracaj¹
uwagê na bariery tkwi¹ce w zbiorowej œwiadomoœci - bariery
psycho-spo³eczne. Te ró¿norodne, wzajemnie przenikaj¹ce
siê czynniki wynikaj¹ m.in. z postaw, przekonañ, systemów
wartoœci, wzorów kulturowych [Kunicki 1984, Lipoñski
1990], a przy tym pokonanie ich wymaga d³ugotrwa³ych
zabiegów [Parnicka 2003,2007].
Cel i metoda badañ
Celem niniejszego opracowania by³o poznanie g³ównej
determinanty utrudniaj¹cej b¹dŸ wrêcz uniemo¿liwiaj¹cej
uczestnictwo studentów kierunku turystyka i rekreacja
w pozaobowi¹zkowych formach aktywnoœci ruchowej.
Postanowiono dokonaæ próby porównania sposobu spêdzania
wolnego czasu przez studentów dwóch bialskich uczelni:
Pañstwowej Szko³y Wy¿szej i Zamiejscowego Wydzia³y
Wychowania Fizycznego.
W pracy zastosowano metodê sonda¿u diagnostycznego
z wykorzystaniem kwestionariusza anonimowej ankiety
w³asnego autorstwa.
Materia³ badawczy
Badania empiryczne przeprowadzono w roku
akademickim 2008/2009. Sonda¿em objêto ³¹cznie 158 osób
studiuj¹cych w Bia³ej Podlaskiej, z czego 72 ankietowanych
to studenci Pañstwowej Szko³y Wy¿szej, natomiast 86 to
studenci Zamiejscowego Wydzia³u Wychowania Fizycznego.
Doboru próby z analizowanej zbiorowoœci dokonano

w sposób celowy, uwzglêdniono przez to studentów
pierwszego, drugiego i trzeciego roku studiów stacjonarnych
I stopnia na kierunku Turystyka i Rekreacja. Przyjêto
bowiem, i¿ interesuj¹cym mo¿e okazaæ siê poznanie barier
utrudniaj¹cych podejmowanie pozaobowi¹zkowej aktywnoœci ruchowej przysz³ych specjalistów z zakresu turystyki
i rekreacji.
Grupa badawcza studentów Pañstwowej Szko³y Wy¿szej
(n=72) obejmowa³a 30 respondentów pierwszego roku, 20
drugiego roku oraz 22 trzeciego roku. Wœród studentów
Zamiejscowego Wydzia³u Wychowania Fizycznego (n=86)
30 respondentów to studenci pierwszego roku, 29 drugiego
roku i 27 trzeciego roku. Wiek badanych zawiera siê
w przedziale 19-25 lat.
Bior¹c pod uwagê p³eæ badanych stwierdzono, ¿e 56%
ogó³u ankietowanych stanowi¹ mê¿czyŸni (n=88) - tab.1.
Rozpatruj¹c miejsce zamieszkania respondentów wykazano,
i¿ wiêkszoœæ z nich pochodzi z miast (64% ogó³u badanych)
- tab.2.
Uczelnia

P³eæ

Rok
studiów

Pañstwowa
Szko³a
Wy¿sza
Zamiejscowy
Wydzia³
Wychowania
Fizycznego
Ogó³em

Kobieta
N
16
10
7

I
II
III

Ogó³em

%
22,9
14,3
10,0

Mê¿czyzna
N
%
14
15,9
12
13,6
13
14,8

N
30
22
20

%
19,0
13,9
12,7

I

6

8,6

24

27,3

30

19,0

II
III

10
21
70

14,3
30,0
44

17
8
88

19,3
9,1
56

27
29
158

17,1
18,4
100

%
19,3
17,5
19,3

N
30
22
20

%
19,0
13,9
12,7

Tab.1. P³eæ badanych studentów

Uczelnia

Rok
studiów

Pañstwowa
Szko³a
Wy¿sza
Zamiejscowy
Wydzia³
Wychowania
Fizycznego
Ogó³em

Miejsce zamieszkania
Miasto
Wieœ
%
N
18,8
11
11,9
10
8,9
11

Ogó³em

I
II
III

N
19
12
9

I

25

24,8

5

8,8

30

19,0

II
III

19
17
101

18,8
16,8
63,9

8
12
57

14,0
21,1
36,1

27
29
158

17,1
18,4
100

Tab.2. Miejsce zamieszkania badanych studentów

Wyniki badañ
Podejmuj¹c próbê omówienia barier uczestnictwa
w rekreacji ruchowej przysz³ych specjalistów z zakresu
turystyki i rekreacji pod uwagê wziêto przede wszystkim
czynniki obiektywne.
G³ówn¹ przyczyn¹ utrudniaj¹c¹ zazwyczaj podejmowanie aktywnoœci ruchowej jest brak wolnego czasu
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[Parnicka 2003, 2007]. Wydaje siê , i¿ warto by³o by
zastanowiæ siê nad tym, czym jest to spowodowane?
Rycina 1. przedstawia czynniki, które wed³ug ogó³u
studentów w najwiêkszym stopniu utrudniaj¹ im
podejmowanie aktywnoœci ruchowej. Bior¹c pod uwagê
wszystkie opinie studentów - zarówno z Pañstwowej Szko³y
Wy¿szej jak i z Zamiejscowego Wydzia³u Wychowania
Fizycznego, dla 32% ankietowanych osób brak wolnego
czasu wynika z programu studiów (zajêcia, przygotowanie do
zajêæ).

i trzeciego rocznika istotn¹ przeszkod¹ w aktywnym
wypoczynku jest brak w œrodowisku oferty sportoworekreacyjnej. Jest to zastanawiaj¹ce, gdy¿ Zamiejscowy
Wydzia³ Wychowania Fizycznego ma charakter uczelni
sportowej, dysponuje przy tym doskona³¹ baz¹ sportoworekreacyjn¹ dostêpn¹ dla studentów m.in. w ramach tzw.
godzin samorz¹dowych.
Rodzaj czynnika

Brak czasu ze wzglêdu na obowi¹zki domowe
Brak czasu ze wzglêdu na studia
Brak umiejêtnoœci sportowo-rekreacyjnych
Brak w œrodowisku oferty sportowo-rekreacyjnej
Brak bazy sportowo-rekreacyjnej
Brak akceptacji partnera/partnerki na ten rodzaj aktywnoœci poza domem
Brak zainteresowañ aktywnoœci¹ ruchow¹

2%
15%

4%

Brak czasu ze
Brak czasu ze
wzglêdu na
wzglêdu na
obowi¹zki
studia
domowe

I PSW

21%

10%

32%

Ryc. 1. Czynniki w najwy¿szym stopniu utrudniaj¹ce
studentom uczestnictwo w rekreacji ruchowej (n=158)

Kolejn¹ barier¹ w znacznym stopniu utrudniaj¹c¹
respondentom uczestnictwo w rekreacji ruchowej (ryc.1) jest
brak wolnego czasu spowodowany obowi¹zkami domowymi
(21%). Trzeci¹ pozycjê wœród czynników stanowi¹cych
w opinii studentów barierê aktywnego wypoczynku zajmuje
brak w œrodowisku oferty sportowo-rekreacyjnej (16%).
Baza sportowo-rekreacyjna jest jednym z g³ównych
czynników warunkuj¹cych powszechnoœæ aktywnoœci
ruchowej [Baj-Korpak, Korpak 2008]. Wielkoœæ bazy, jej stan
i dostêpnoœæ rzutuj¹ na zasiêg i jakoœæ rekreacji fizycznej
w danym œrodowisku [Parnicka 2007]. Wyniki przeprowadzonych badañ wskazuj¹, i¿ brak zaplecza sportoworekreacyjnego zosta³ sklasyfikowany przez studentów na
czwartym miejscu (15%).
Przyjmuj¹c za kryterium klasyfikacji respondentów rok
studiów oraz rodzaj uczelni stwierdzono ró¿nice w czynnikach utrudniaj¹cych uczestnictwo w rekreacji ruchowej
(tab.3).
W grupie studentów pierwszego roku Pañstwowej Szko³y
Wy¿szej g³ówn¹ barier¹ utrudniaj¹c¹ aktywny wypoczynek
jest brak oferty sportowo-rekreacyjnej. Ten sam czynnik nie
stanowi istotnej przeszkody dla respondentów wy¿szych
roczników z tej samej uczelni. Studenci drugiego roku na
pierwszym miejscu wymieniaj¹ brak bazy sportoworekreacyjnej. Dla najstarszego badanego rocznika g³ówn¹
barier¹ utrudniaj¹c¹ aktywny wypoczynek jest brak czasu ze
wzglêdu na studia.
Opinie studentów trzech roczników Zamiejscowego
Wydzia³u Wychowania Fizycznego odnosz¹ce siê do
czynników utrudniaj¹cych uczestnictwo w rekreacji
ruchowej by³y bardzo zbli¿one. Zarówno dla respondentów
studiuj¹cych na pierwszym, drugim jak i na trzecim roku
g³ówn¹ barierê stanowi brak wolnego czasu spowodowany
obowi¹zkami zwi¹zanymi z nauk¹, przygotowaniem do zajêæ
(tab. 3). Zwraca uwagê fakt, i¿ dla studentów drugiego

Rok studiów i rodzaj uczelni

I
ZWWF

16%

49

II PSW

II
ZWWF

III PSW

III
ZWWF

Brak
umiejêtnoœci
sportoworekreacyjnych

Brak w
œrodowisku
oferty
sportoworekreacyjnej

Brak bazy
sportoworekreacyjnej

Brak
akceptacji
Brak
partnera/ki na zainteresowañ
ten rodzaj
aktywnoœci¹
ruchow¹
aktywnoœci
poza domem

Suma
punktów

18

34

20

52

34

9

13

Miejsce

V

III

IV

I

II**

VII

VI

Suma
punktów

30

62

21

21

20

13

3

Miejsce

II

I

III**

IV

V

VI

VII

Suma
punktów

46

48

5

8

53

0

2

Miejsce

III

II

V

IV

I

VII

VI

Suma
punktów

28

48

18

38

19

2

3

Miejsce

III

I

V

II

IV

VII

VI

Suma
punktów

32

38

10

12

12

0

6

Miejsce

II

I

V

IV

III**

VII

VI

Suma
punktów

48

71

20

27

8

0

9

Miejsce

II

I

IV

III

VI

VII

V

* Uwaga - Respondenci wybierali trzy czynniki stanowi¹ce najwiêksze
przeszkody w aktywnoœci ruchowej i hierarchizowali je wed³ug stopnia
utrudnienia. Za postawienie odpowiedzi na I miejscu przyznawano 3
pkt., na II miejscu 2 pkt., na III - 1 pkt.
**wiêcej odpowiedzi za 3 punkty

Tab.3. Czynniki w najwy¿szym stopniu utrudniaj¹ce studentom
uczestnictwo w rekreacji ruchowej - z uwzglêdnieniem roku
studiów i rodzaju uczelni

Uczestnictwo w rekreacji ruchowej w znacznym stopniu
uwarunkowane mo¿e byæ posiadaniem sprzêtu sportoworekreacyjnego. Mimo i¿ uprawianie wielu form rekreacji nie
wymaga specjalistycznego wyposa¿enia, to jednak niektóre
sporty, zw³aszcza modne i atrakcyjne, wymagaj¹
kosztownego sprzêtu i ubiorów sportowych. Wydawaæ by siê
mog³o, i¿ zwi¹zane z tym spore wydatki stanowiæ mog¹
powa¿n¹ barierê uczestnictwa w aktywnym wypoczynku.
Najpopularniejszym sprzêtem sportowo-rekreacyjnym
w grupie wszystkich respondentów okaza³ siê rower (PSW
79% i ZWWF 94%).
Ró¿norodnoœæ sprzêtu sportowego nale¿¹cego do
ankietowanych studentów wskazuje na odmienny charakter
obu uczelni. Analiza danych zawartych w tabeli 4 wykaza³a,
i¿ studenci uczelni sportowej (ZWWF) czêœciej deklaruj¹
posiadanie w³asnego sprzêtu.
Bior¹c pod uwagê powy¿sze dane mo¿na przypuszczaæ,
¿e zasoby sprzêtu sportowo-rekreacyjnego bêd¹cego
w posiadaniu badanych studentów nie powinny utrudniaæ
uczestnictwa w rekreacji ruchowej. Przeprowadzone badania
dowodz¹ jednak, i¿ sam fakt posiadania niestety nie œwiadczy
o praktycznym wykorzystaniu go do aktywnego wypoczynku. Ankietowani studenci tylko w nieznacznym stopniu
korzystaj¹ z w³asnego sprzêtu - najczêœciej jest to rower,
pi³ka siatkowa, pi³ka no¿na oraz sprzêt atletyczny.
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I rok
Sprzêt
sportowy

PSW

II rok

ZWWF

PSW

III rok

ZWWF

PSW

ZWWF

N

%*

N

%*

N

%*

N

%*

N

%*

N

%*

kometka

3

10,0

2

6,7

0

0,0

2

7,4

2

10,0

8

27,6

narty

3

10,0

1

3,3

4

18,2

7

25,9

1

5,0

10

34,5

pi³ka siatkowa

6

20,0

22

73,3

6

27,3

16

59,3

6

30,0

18

62,1

pi³ka no¿na

6

20,0

20

66,7

7

31,8

16

59,3

10

50,0

11

37,9

pi³ka
koszykowa

6

20,0

12

40,0

6

27,3

12

44,4

10

50,0

10

34,5

4

³y¿wy

9

30,0

3

10,0

18,2

3

11,1

3

15,0

11

37,9

sprzêt
atletyczny

2

6,7

14

46,7 10 45,5

9

33,3

12

60,0

7

24,1

rakiety do
tenisa ziemnego

0

0,0

4

13,3

0

0,0

9

33,3

2

10,0

7

24,1

0

6

rakiety do
tenisa sto³owego

0,0

6

20,0

27,3

11

40,7

6

30,0

13

44,8

24 80,0

28

93,3 18 81,8

24

88,9

15

75,0

29

100,0

pi³ka pla¿owa

1

3,3

8

26,7

2

9,1

5

18,5

0

0,0

9

31,0

inne

2

6,7

2

6,7

1

4,5

0

0,0

2

10,0

4

13,8

rower

*Uwaga! - procenty nie zawieraj¹ siê w 100 - respondenci mogli wybraæ
wiele odpowiedzi

Tab. 4. Sprzêt sportowo-rekreacyjny
w posiadaniu ankietowanych studentów

znajduj¹cy

siê

Kolejn¹ barier¹ ograniczaj¹c¹ aktywnoœæ ruchow¹
badanych studentów jest brak umiejêtnoœci sportowych
(tab.5).
Wyniki analizy deklarowanych przez respondentów z obu
uczelni umiejêtnoœci sportowych wskazuj¹ na to, ¿e przyszli
specjaliœci z zakresu turystyki i rekreacji posiadaj¹
podstawowe przygotowanie do uczestnictwa w aktywnym
wypoczynku. Zadowalaj¹cym jest fakt, i¿ niemal ka¿dy
z ankietowanych potrafi p³ywaæ a blisko 40% ogó³u
badanych potrafi jeŸdziæ na nartach.
I rok
Umiejêtnoœci
sportowe

PSW
N %*

II rok

ZWWF

%*

9 30,0 18 60,0 10 45,5 15 55,6 13 65,0 14

48,3

3 10,0

6

20,0 12 54,5

9

33,3 12 60,0

7

24,1

0

6

20,0 4 18,2

9

33,3

8

27,6

Je¿d¿ê rowerem 9 30,0 14 46,7 16 72,7 14 51,9 15 75,0 23

79,3

Je¿d¿ê na
nartach
Je¿d¿ê na
³y¿wach
Gram w
kometkê

%*

N

2

%*

ZWWF

69,0

0,0

N

PSW

N

Gram w
siatkówkê
Gram w
koszykówkê
Gram w tenisa
ziemnego

%* N %*

ZWWF

27 90,0 22 73,3 20 90,9 17 63,0 18 90,0 20

P³ywam

N

PSW

III rok

10,0

9 30,0

4

13,3 12 54,5 11 40,7 10 50,0 14

48,3

1

3,3

4

13,3 4 18,2

4

14,8

3

15,0

8

27,6

2

6,7

0

0,0

4 18,2

4

14,8

2

10,0 10

34,5

¯eglujê

0

0,0

0

0,0

2

9,1

1

3,7

0

0,0

1

3,4

inne

2

6,7

2

6,7

2

9,1

10 37,0

5

25,0

8

27,6

*Uwaga! - procenty nie zawieraj¹ siê w 100 - respondenci
mogli wybraæ wiele odpowiedzi

i 69% studentów trzeciego roku.
Pod pojêciem "inne umiejêtnoœci sportowe" kryje siê
m.in. windsurfing, sporty walki, taniec, snowboard.
Podsumowanie i wnioski
W œwietle uzyskanych wyników badañ oraz treœci
prezentowanych w literaturze [Bergier, Pañczuk 2006; ¯i¿kaSalamon 2008] œrodowisko studenckie mo¿emy okreœliæ jako
specyficzne, w którym czêsto zachodzi spiêtrzenie
i nak³adanie siê kilku barier utrudniaj¹cych b¹dŸ wrêcz
uniemo¿liwiaj¹cych uczestnictwo w rekreacji ruchowej.
Wnikliwa analiza zgromadzonego materia³u upowa¿nia
autorów do sformu³owania nastêpuj¹cych wniosków
koñcowych:
1. Czynnik braku wolnego czasu wynikaj¹cy ze studiowania

jest g³ówn¹, ale nie jedyn¹ barier¹ utrudniaj¹c¹
uczestnictwo w rekreacji ruchowej studentów.
2. Istotn¹ przeszkod¹ w korzystaniu przez respondentów
z ró¿nych form rekreacji ruchowej jest brak wolnego
czasu spowodowany obowi¹zkami domowymi.
3. Zasoby sprzêtu sportowo-rekreacyjnego nie stanowi¹ dla
badanej m³odzie¿y znacz¹cej bariery utrudniaj¹cej
aktywny
wypoczynek.
Ankietowani
studenci
Zamiejscowego Wydzia³u Wychowania Fizycznego
w porównaniu ze studentami Pañstwowej Szko³y
Wy¿szej dysponuj¹ wiêksz¹ iloœci¹ wspomnianego
sprzêtu.
4. Analizowane
œrodowisko
studenckie
posiada
podstawowe
przygotowanie
do
uczestnictwa
w aktywnym wypoczynku. Umiejêtnoœci sportowe nie
stanowi¹ dla respondentów du¿ej przeszkody.
Zauwa¿alny jest jednak brak nale¿ytego przygotowania
do uprawiania elitarnych sportów takich jak ¿eglarstwo
czy tenis ziemny.
Piœmiennictwo
1. Baj-Korpak J., Korpak F. [2008]: Aktywnoœæ fizyczna

2.

3.

Tab. 5.Deklarowane umiejêtnoœci studentów w zakresie
ró¿nych sportów

Bior¹c pod uwagê rodzaj uczelni stwierdzono, ¿e 90%
studentów Pañstwowej Szko³y Wy¿szej ka¿dego rocznika
posiada umiejêtnoœæ p³ywania. W przypadku studentów
uczelni sportowej (ZWWF) umiejêtnoœæ t¹ deklaruje 73%
studentów pierwszego roku, 63% studentów drugiego roku

4.
5.

w ocenie w³asnej studentów I roku kierunku
Kosmetologia Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Zawodowej
i Zamiejscowego Wydzia³u Wychowania Fizycznego
w Bia³ej Podlaskiej. W: Kultura fizyczna i zdrowotna
wspó³czesnego cz³owieka. Teoretyczne podstawy
i praktyczne implikacje. (red.) KaŸmierczak A.,
Maszorek-Szymala A., Dêbowska E.,Wydawnictwo
Uniwersytetu £ódzkiego, £ódŸ, s. 183-189.
Bergier B., Pañczuk A. [2006]: Aktywnoœæ ruchowa
studentów kierunku turystyki i rekreacji PWSZ w Bia³ej
Podlaskiej. W: Teoria i praktyka rekreacji ruchowej,
(red.) D. Na³êcka, M. Bytniewski. Wyd. PWSZ w Bia³ej
Podlaskiej, Bia³a Podlaska.
Korpak F., Baj-Korpak J. [2009]: Aktywnoœæ sportoworekreacyjna nauczycieli bialskich szkó³. W: Rekreacja
ruchowa w edukacji i promocji zdrowia. (red.) Kubiñska
Z., Na³êcka D. Wydawnictwo PWSZ im. Papie¿a Jana
Paw³a II w Bia³ej Podlaskiej. Instytut Turystyki
i Rekreacji. t.I, s.229-239.
Kunicki J. [1984]: Spo³eczne bariery rekreacji fizycznej.
Wyd. AWF, Warszawa 1984.
Lipoñski W. [1990]: Psychologiczne bariery w uprawianiu sportu rekreacyjnego. W: Psychologiczne
i spo³eczne uwarunkowania rekreacyjnej dzia³alnoœci
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sportowej. Monografie, nr 282, Wyd. AWF, Poznañ.
6. Parnicka U. [2003]: Aktywnoœæ ruchowa matek dzieci
w wieku przedszkolnym. Wyd. AWF, Warszawa 2003.
7. Parnicka U. [2007]: Rodzinne uwarunkowania rekreacji
fizycznej kobiet aktywnych zawodowo. Wyd. AWF,
Warszawa.
8. ¯i¿ka-Salamon D. [2008]: Aktywnoœæ sportoworekreacyjna studentów Podhalañskiej Pañstwowej
Wy¿szej Szko³y Zawodowej w Nowym Targu. W:
Kultura fizyczna i zdrowotna wspó³czesnego cz³owieka.
Teoretyczne podstawy i praktyczne implikacje, (red.) A.
KaŸmierczak, A. Maszorek-Szymala, E. Dêbowska. Wyd.
Uniwersytetu £ódzkiego, £ódŸ.
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Porównanie poziomu koordynacji ruchowej oraz skoczności
młodych zawodniczek gimnastyki artystycznej
i ich nie trenujących rówieśniczek
W³odzimierz Starosta1, Karolina Podciechowska2
1Wy¿sza Szko³a Wychowania Fizycznego i Turystyki w Bia³ymstoku
2Zamiejscowy Wydzia³ Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp.

Streszczenie
Gimnastyka artystyczna jest z³o¿on¹ koordynacyjnie
dyscyplin¹ sportu w której wykonywanie ruchów po³¹czone
jest z muzyk¹ i z "manipulacj¹" przyborem. Perfekcyjne
opanowanie uk³adów æwiczeñ z przyborami, w których
wystêpuje du¿a liczba æwiczeñ z obrotami i skokami,
wymaga od zawodniczek wysokiego poziomu niemal
wszystkich zdolnoœci koordynacyjnych. Poziom ten nie
czêsto by³ przedmiotem badañ u zawodniczek gimnastyki
artystycznej (Starosta, Fostiak 1998; Starosta, Grabska,
Fostiak 1989; Wolf-Cvitak, Starosta 1997). Niedobór ten
spowodowa³ podjêcie badañ, których celem by³o:
1. Porównanie poziomu koordynacji ruchowej zawodniczek gimnastyki artystycznej i ich nie trenuj¹cych
rówieœniczek.
2. Porównanie poziomu skocznoœci gimnastyczek i ich nie
trenuj¹cych rówieœniczek.
3. Okreœlenie wspó³zale¿noœci poziomu koordynacji
ruchowej i skocznoœci u zawodniczek gimnastyki
artystycznej i ich nie trenuj¹cych rówieœniczek
Badaniom poddano dwie grupy uczennic klas I - V szko³y
podstawowej w wieku 7 - 11 lat, z których pierwsz¹
stanowi³y 53 gimnastyczki artystyczne, a drug¹ 53 dzieci
nietrenuj¹ce. Poziom koordynacji ruchowej i skocznoœci
oceniano przy pomocy testów W. Starosty (1978). Wyniki
badañ opracowano podstawowymi metodami statystycznymi.
Poziom zdolnoœci koordynacyjnych i skocznoœciowych
by³ uzale¿niony od wieku i sta¿u zawodniczego badanych
osób. Porównanie wyników gimnastyczek artystycznych
i dzieci nietrenuj¹cych wykaza³o wy¿szy poziom koordynacji ruchowej i skocznoœci u gimnastyczek. W prostym
zadaniu testowym - w wyskoku obunó¿ uczennice
nietrenuj¹ce lepsze wyniki uzyskiwa³y w obrotach w lewo,
natomiast gimnastyczki w obrotach w prawo. W z³o¿onym
zadaniu testowym - w wyskoku jednonó¿ obie badane grupy
lepsze wyniki uzyskiwa³y w obrotach w prawo. Najwy¿sze
rezultaty w obu testach odnotowano u dziewcz¹t
najstarszych - 11-letnich.
Wstêp
Gimnastyka artystyczna jest jedn¹ z bardziej z³o¿onych
technicznie dyscyplin sportu. Opanowanie jej licznych
i ró¿norodnych elementów technicznych, jak te¿ po³¹czenie
ich z "manipulacj¹" (¿onglowaniem) ró¿nymi przyborami

i muzyk¹ wymaga wysokiego poziomu koordynacji
ruchowej. Poziom ten umo¿liwia te¿ osi¹gniêcie po wielu
latach treningu mistrzostwa technicznego. Uk³ady z przyborami obfituj¹ w elementy techniczne z obrotami wokó³
ró¿nych osi o zró¿nicowanym stopniu z³o¿onoœci. Du¿a
ró¿norodnoœæ æwiczeñ, w tym te¿ skoków z obrotami
wymaga wysokiego poziomu globalnej koordynacji
ruchowej [Starosta, 2006].
Ocena tego poziomu, a tym bardziej u m³odych
zawodniczek gimnastyki artystycznej nie czêsto by³a
przedmiotem badañ [Starosta, Fostiak 1998; Wolf-Cvitak,
Starosta 1997; Fostiak 1994; Starosta, Grabska-Fostiak
1989]. Dotychczas nie porównywano poziomu
koordynacji ruchowej i skocznoœci u zawodniczek
gimnastyki artystycznej i ich nie trenuj¹cych
rówieœniczek. Dlatego, celem podjêtych badañ by³o:
1. Porównanie poziomu koordynacji ruchowej zawodniczek
gimnastyki artystycznej i ich nie trenuj¹cych
rówieœniczek.
2. Porównanie poziomu
skocznoœci
zawodniczek
gimnastyki artystycznej i ich nie trenuj¹cych
rówieœniczek.
3. Okreœlenie wskaŸnika wspó³zale¿noœci poziomu
koordynacji ruchowej oraz skocznoœci u zawodniczek
gimnastyki artystycznej i
ich nie trenuj¹cych
rówieœniczek.
Materia³ i metody
Pomiarom poddano dwie grupy uczennic klas I - V szko³y
podstawowej w wieku 7 -11 lat. Pierwsz¹ grupê stanowi³y 53
zawodniczki gimnastyki artystycznej uczêszczaj¹ce do
Szko³y Podstawowej w Poznaniu. Grupê kontroln¹ stanowi³y
53 dziewczêta nieuprawiaj¹ce sportu te¿ Szko³y
Podstawowej w Poznaniu. Pomiary prowadzono w godzinach
porannych przed obci¹¿eniem fizycznym. W badaniach
wykorzystano testy globalnej koordynacji ruchowej
i skocznoœci W. Starosty [1978, 1978a] przeprowadzone na
przyrz¹dach do pomiaru tych zdolnoœci (koordynacjomierzu
i skocznoœciomierzu). Z pierwszego testu wykorzystano dwa
zadania o ró¿nym stopniu z³o¿onoœci: maksymalny obrót
w wyskoku obunó¿ (prostsze) i jednonó¿ (bardziej z³o¿one)
w prawo oraz w lewo. Ka¿de zadanie testowe badani
wykonywali trzykrotnie. W obliczeniach uwzglêdniono
jedynie wyniki najlepsze. Uzyskane wyniki badañ
opracowano podstawowymi metodami statystycznymi.
Obliczono œrednie wartoœci, odchylenia standardowe,
poziomy istotnoœci ró¿nic oraz wskaŸnik wspó³zale¿noœci.
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Wyniki
1. Porównanie poziomu globalnej koordynacji
ruchowej zawodniczek gimnastyki artystycznej i ich nie
trenuj¹cych rówieœniczek
1.1. Poziom globalnej koordynacji
zawodniczek gimnastyki artystycznej

ruchowej

W zadaniu testowym - maksymalnym obrocie
w wyskoku obunó¿ najlepsze wyniki uzyska³y gimnastyczki
najstarsze (11-letnie), a w wyskoku jednonó¿ gimnastyczki
10- letnie (ryc.1). W obydwu zadaniach wy¿sze wyniki
gimnastyczki uzyskiwa³y w obrotach w prawo. Istotne
ró¿nice
poziomu
koordynacji
ruchowej
(sumy
maksymalnego obrotu w wyskoku obunó¿ w prawo i lewo)
wyst¹pi³y pomiêdzy uczennicami nastêpuj¹cych grup
wiekowych: 7 a 8 lat (p=0,0005 dla p<=0,01), 8 a 9 lat
(p=0,0378 dla p<=0,05), 8 a 10 lat (p=0,0129 dla p<=0,05),
8 a 11 lat (p=0,0049 dla p<=0,01). Najbardziej istotne ró¿nice
wyników w bardziej z³o¿onym zadaniu testowym (obrocie
w wyskoku jednonó¿) wyst¹pi³y pomiêdzy uczennicami:
7 a 8-letnimi (p=0,0013 dla p<=0,01), 8 a 9-letnimi
(p=0,0066 dla p<=0,01), 8 a 10-letnimi (p=0,0003 dla
p<=0,01) i 8 a 11-letnimi (p=0,0069 dla p<=0,01). Œrednie
odchylenie standardowe wynosi³o 105,99° w maksymalnym
obrocie w wyskoku obunó¿ i 101,35° w wyskoku jednonó¿.

suma max p+I
[o]

obrót w wyskoku obunó¿

koordynacji

obrót w wyskoku jednonó¿

Ryc. 2. Œrednia wielkoœæ maksymalnego obrotu w wyskoku
obunó¿ jednonó¿ dzieci nietrenuj¹cych w ró¿nym wieku, n=53

1.3. Porównanie poziomu globalnej koordynacji
ruchowej gimnastyczek i dziewcz¹t nietrenuj¹cych
Wy¿szy poziom koordynacji ruchowej charakteryzowa³
zawodniczki gimnastyczki artystycznej (ryc.3, 4 i 5).
W zadaniu testowym (maksymalnym obrocie wyskoku
obunó¿) œrednia suma obrotów w obu kierunkach wynios³a
619,21° (51 punktów w skali "T"). W wyskoku jednonó¿,
œrednia ta by³a ni¿sza o 141,62° i wynosi³a 477,59° (40 pkt.).
Stosownie do oczekiwañ, poziom globalnej koordynacji
ruchowej dzieci nietrenuj¹cych by³ ni¿szy, a suma obrotów
wynios³a odpowiednio 569,32° (47 pkt.) i 429,89° (36 pkt.).
W obu zadaniach testowych ró¿nice uzyskanych wyników
by³y istotne statystycznie (dla obrotu w wyskoku obunó¿
p=0,0088 dla p<=0,01; dla obrotu w wyskoku jednonó¿
p=0,0100 dla p<=0,05).

obrót w wyskoku jednonó¿

Ryc. 1. Œrednia wielkoœæ maksymalnego obrotu w wyskoku
obunó¿ i jednonó¿ gimnastyczek w ró¿nym wieku, n=53

1.2. Poziom
nietrenuj¹cych

obrót w wyskoku obunó¿

ruchowej

u

gimnastyczki artystyczne

dziewczêta nietrenuj¹ce

Ryc. 3. Maksymalny obrót w wyskoku obunó¿ w prawo i w lewo
gimnastyczek i dzieci nietrenuj¹cych w ró¿nym wieku, n=106

dzieci

Obydwa zadania testowe (maksymalny obrót
w wyskoku obunó¿ i jednonó¿) najlepiej wykona³y
uczennice 10-letnie. Najni¿sze wyniki uzyska³y dziewczêta
w wieku 8 lat (ryc.2). W prostszym zadaniu testowym
(maksymalnym obrocie w wyskoku obunó¿) wy¿sze wyniki
osoby badane osi¹ga³y w obrotach w lewo, a w zadaniu
bardziej z³o¿onym (maksymalnym wyskoku jednonó¿)
w obrotach w prawo. Œrednie odchylenie standardowe
wynosi³o w zadaniu prostszym - 85,19°, a w zadaniu bardziej
z³o¿onym - 75,51°.

gimnastyczki artystyczne

dziewczêta nietrenuj¹ce

Ryc. 4. Maksymalny obrót w wyskoku jednonó¿ w prawo
i w lewo gimnastyczek i dzieci nietrenuj¹cych w ró¿nym wieku,
n=106
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Dominuj¹cym kierunkiem obrotów w wyskoku
obunó¿ u gimnastyczek by³ kierunek w prawo,
a u dziewcz¹t nietrenuj¹cych - w lewo. W wyskoku
jednonó¿ obie badane grupy wy¿sze wyniki uzyska³y
w obrotach w prawo (ryc.5).

gimnastyczki

dziewczêta nietrenuj¹ce

Ryc. 7. Poziom skocznoœci w grupie gimnastyczek i w grupie
nietrenuj¹cej, n=106

gimnastyczki

dziewczêta nietrenuj¹ce

Ryc. 5. Maksymalny obrót w wyskoku obunó¿ i jednonó¿
w prawo i w lewo gimnastyczek i dzieci nietrenuj¹cych
w ró¿nym wieku, n=106

2. Porównanie poziomu skocznoœci gimnastyczek i ich
nietrenuj¹cych rówieœniczek
W teœcie skocznoœci najwy¿sze œrednie wyniki
uzyska³y gimnastyczki 10-letnie (41,2cm), a wœród dziewcz¹t
nietrenuj¹cych - 11-latki (31,75cm) (ryc.6). Dziewczêta obu
badanych grup charakteryzowa³ stopniowy "wzrost"
wyników. Gimnastyczki - do 11. roku ¿ycia, a dziewczêta
nietrenuj¹ce - do 10. roku ¿ycia. Zwi¹zane by³o to
z wystêpuj¹cym w wieku 7-11 lat okresem sensytywnym
w rozwoju skocznoœci [Radziñska, Starosta, 2002].
Najwiêksza wielkoœæ wyniku indywidualnego w maksymalnym wyskoku u gimnastyczek wynios³a 45cm, a u dziewcz¹t nietrenuj¹cych 41cm. Gimnastyczki uzyska³y w teœcie
skocznoœci œrednie wyniki wy¿sze od ich rówieœniczek
nieuprawiaj¹cych sportu o 3,75cm (ryc.7). Ró¿nica œrednich
wyników skocznoœci obu badanych grup by³a istotna
statystycznie (p=0,00006 dla p<=0,01). Odchylenie
standardowe w grupie gimnastyczek wynosi³o œrednio
6,88cm, a w grupie nietrenuj¹cej 5,60cm.

3. Wspó³zale¿noœæ poziomu globalnej koordynacji
ruchowej i skocznoœci u zawodniczek gimnastyki
artystycznej i ich nie trenuj¹cych rówieœniczek
Wspó³zale¿noœæ tê okreœlono z pomoc¹ wskaŸnika (Wks)
bêd¹cego ilorazem wyniku uzyskanego w teœcie koordynacji
ruchowej i skocznoœci [Starosta, Pionk 1990]. Im wy¿szy by³
ten wskaŸnik, tym wiêksza istnia³a wspó³zale¿noœæ badanych
zdolnoœci motorycznych. WskaŸnik ten wyliczono dla
badanych z obu grup i dla uczennic w ró¿nym wieku (tab.1).
Gimnastyczki artystyczne n=53
7-11
lat

Wks

7 lat

8 lat

9 lat

10 lat 11 lat

Dziewczêta nietrenuj¹ce n=53
7-11
lat

7 lat

8 lat

9 lat

10 lat 11 lat

18,68 18,50 19,74 19,29 17,04 18,09 19,75 23,98 18,30 18,47 22,17 18,85

Tab. 1. Wielkoœæ wskaŸników wspó³zale¿noœci koordynacji
ruchowej i skocznoœci zawodniczek gimnastyki artystycznej
i ich nietrenuj¹cych rówieœniczek, n = 106

Wspó³zale¿noœæ wyników globalnej koordynacji
ruchowej i skocznoœci w obu badanych grupach by³a
wysoka. Wy¿sza jednak, by³a u dziewcz¹t nietrenuj¹cych
Najwy¿szy wskaŸnik wspó³zale¿noœci charakteryzowa³
8-letnie gimnastyczki i najm³odsze dziewczêta nietrenuj¹ce.
Uzyskane wyniki potwierdzaj¹ tendencjê okreœlon¹ przez
W. Starostê i A. Pionka [1990], i¿ najwy¿sze wskaŸniki
wspó³zale¿noœci ocenianych zdolnoœci motorycznych
(koordynacji i skocznoœci okreœlanych testami
W. Starosty) wystêpuj¹ wœród dzieci.
Podsumowanie

gimnastyczki artystyczne

dziewczêta nietrenuj¹ce

Ryc. 6. Maksymalny wyskok gimnastyczek i dzieci nietrenuj¹cych w ró¿nym wieku, n=106

Poziom globalnej koordynacji ruchowej i skocznoœci
by³ wy¿szy u m³odych zawodniczek gimnastyki artystycznej. Jednak, jego stosunkowo nie du¿e zró¿nicowanie
w stosunku do nietrenuj¹cych dziewcz¹t zdaje siê œwiadczyæ
m.in. o: niew³aœciwym doborze dzieci do gimnastyki
artystycznej w badanym zespole, nie w pe³ni racjonalnym
wyborze æwiczeñ ukierunkowanych na rozwój koordynacji
ruchowej, nieodpowiedniej czêstoœci zajêæ treningowych,
niedostatecznej lub nadmiernej wielkoœci stosowanych
obci¹¿eñ treningowych, a w sumie o nieoczekiwanie ma³ej
efektywnoœci stosowanego dla badanej grupy szkolenia
sportowego.
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Wnioski
1. W obu zadaniach testu globalnej koordynacji
ruchowej W. Starosty wy¿sze wyniki uzyska³y m³ode
zawodniczki gimnastyki artystycznej, ni¿ ich nie
trenuj¹ce rówieœniczki.
2. Poziom globalnej koordynacji ruchowej u dziewcz¹t
trenuj¹cych i nietrenuj¹cych zale¿y w znacznym stopniu
od ich wieku, a w przypadku gimnastyczek tak¿e od
sta¿u.
3. W teœcie koordynacji - maksymalnym obrocie
w wyskoku obunó¿ - dominuj¹cym u gimnastyczek
by³ kierunek w prawo, a u nietrenuj¹cych dziewcz¹t w
lewo.
4. W teœcie skocznoœci wy¿sze wyniki uzyska³y
zawodniczki gimnastyki artystycznej, ni¿ ich
nieuprawiaj¹ce sportu rówieœniczki.
5. Poziom skocznoœci "wzrasta³" wraz z wiekiem badanych
do 10 lat u zawodniczek gimnastyki artystycznej i do 9.
roku ¿ycia u ich nietrenuj¹cych rówieœniczek. Tendencjê
tê ustalono na podstawie badañ przekrojowych.
Piœmiennictwo
1. Fostiak D. [1994]: Koordynacja ruchowa u zaawansowanych zawodników uprawiaj¹cych technicznie z³o¿one
dyscypliny sportu. Praca doktorska. AWF Poznañ.
2. Starosta W., Podciechowska K. [2009]: Uwarunkowania
i zmiennoœæ poziomu koordynacji ruchowej u zawodniczek gimnastyki artystycznej. Miêdzynarodowe Stowarzyszenie Motoryki Sportowej, Akademia Wychowania
Fizycznego w Poznaniu - Zamiejscowy Wydzia³ Kultury
Fizycznej w Gorzowie Wlkp., Warszawa-Poznañ.
3. Radziñska M., Starosta W. [2002]: Znaczenie, rodzaje
i struktura skocznoœci oraz jej uwarunkowania.
Miêdzynarodowe Stowarzyszenie Motoryki Sportowej,
Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Instytut
Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp.,Gorzów
Wielkopolski 2002, 57.
4. Starosta W. [1978]: Nowy sposób pomiaru i oceny
koordynacji ruchowej. Seria: Monografie, Skrypty,
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5. Starosta W. [1978a]: Nowa metoda pomiaru tzw.
skocznoœci. [W:] Metody badawcze w wychowaniu
fizycznym i sporcie. AWF Poznañ, Monografie, 96: 251255.
6. Starosta
W.
[2003]:
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Miêdzynarodowe
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Poziom wybranych zdolności koordynacyjnych
u piłkarzy wodnych w trzyletnim cyklu treningowym
Krzysztof Garbolewski1, W³odzimierz Starosta2,
Henryk Kos1, Tadeusz Rynkiewicz1
1 Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu - Zamiejscowy Wydzia³ Kultury
Fizycznej w Gorzowie Wlkp.
2 Wy¿sza Szko³a Wychowania Fizycznego i Turystyki w Bia³ymstoku

Wstêp
Wynik badañ

cyklu

Metoda i materia³
Badaniom poddano 9 zawodników kadry narodowej
Polski seniorów w pi³ce wodnej w trzech okresach
przygotowawczych i startowych (I i II badanie - 1997; III i IV
badanie - 1998; V i VI badanie - 1999). £¹cznie
przeprowadzono pomiary w 6 terminach. Globaln¹ si³ê
izometryczn¹ mierzono w æwiczeniu "ci¹g w le¿eniu
przodem na poziomej ³awce", a lokaln¹ siedz¹c w stawie
³okciowym w ustabilizowanej pozycji k¹towej zbli¿onej do
900 metod¹ Schulte - Puni - Starosta [Starosta i in., 1992].
Okreœlono si³ê obu koñczyn górnych. Na podstawie wartoœci
maksymalnych wyliczono dla ka¿dego zawodnika po³owê
zmierzonych wartoœci si³y. Badani w trzech pomiarach uczyli
siê przejawiania po³owy si³y. Nastêpnie, piêciokrotnie
odtwarzali oni 50% wartoœci si³y bez kontroli wzrokowej,
tj. na podstawie wra¿eñ kinestetycznych. Do oceny poziomu
globalnej koordynacji ruchowej wykorzystano test
W. Starosty [1978, 2006].

Ryc. 1. Si³a maksymalna globalna i lokalna u badanych pi³karzy wodnych w okresach
przygotowawczych i startowych (1997-1999).
n=9
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2. Ustalenie jego
treningowym.

We wszystkich okresach startowych (badanie II, IV, VI)
obserwowano wiêksz¹ wartoœæ si³y maksymalnej w pomiarze
o charakterze globalnym w stosunku do okresów
przygotowawczych (badanie I, III, V). Zawodnicy uzyskali
w IV badaniu najwiêksz¹ a w I najmniejsz¹ wartoœæ si³y
maksymalnej o charakterze globalnym. Ró¿nica ta nie by³a
istotna statystycznie. W pomiarach o lokalnym charakterze
tj. praw¹ i lew¹ rêk¹ zarejestrowano najwiêksz¹ wartoœæ si³y
maksymalnej dla PR-538,3N i LR 514,2N w badaniu
V. Jednoczeœnie otrzymane wyniki by³y dwukrotnie wy¿sze
ni¿ w okresach przygotowawczych i startowych 1997 i 1998
roku. Ró¿nica statystycznie istotna wyst¹pi³a miêdzy
wartoœci¹ si³y maksymalnej uzyskan¹ praw¹ rêk¹
w badaniach ( I i III; t =2,63) oraz (I i II; t = 2.36) [ t (0.05)
= 2.12]. Zwi¹zek statystycznie istotny miêdzy wartoœci¹ si³y
maksymalnej uzyskany praw¹ i lew¹ rêk¹ odnotowano
w badaniach II (r=0,74); III (r=0,84); IV (r=0,83); V (r=0,69);
VI (r=0,73).

Okres startowy
1997

1. Okreœlenie poziomu wybranych zdolnoœci koordynacyjnych u pi³karzy wodnych.

1. Wartoœæ si³y maksymalnej o charakterze globalnym
i lokalnym

Okres
przygotowawczy
1997

Pi³kê wodn¹ zalicza siê do dyscyplin z³o¿onych
koordynacyjnie. Wiod¹c¹ zdolnoœci¹ koordynacyjn¹
warunkuj¹c¹ optymalne dzia³anie pi³karza wodnego w grze
jest ró¿nicowanie ruchów, a szczególnie wielkoœci si³y,
a wiêc "dok³adnoœæ si³owa". Adaptacja zawodnika do
œrodowiska wodnego polega na wyczuleniu niezbêdnych
receptorów (m.in. dotyku, ucisku, temperatury) umo¿liwiaj¹cych ró¿nicowanie si³y w niezwykle ma³ych granicach
[Grottel, Krutki, 1996]. Przejawianie wysokiego poziomu
zdolnoœci ró¿nicowania wielkoœci si³y i zachowanie go mimo
narastaj¹cego zmêczenia podczas gry do koñca spotkania
decyduje o skutecznym wykonywaniu ruchu. Ma ono
wyj¹tkowe znaczenie dla oceny efektywnoœci walki
sportowej. Wiêkszoœæ autorów badania ukierunkowa³a na
okreœlenie poziomu zdolnoœci kondycyjnych [Pawe³ko, 1969,
1979; Czabañski, 1980], a tylko nieliczni na ustalenie
poziomu zdolnoœci koordynacyjnych w wieloletnim cyklu
treningowym [Garbolewski i in. 1999; Starosta, 2006;
Starosta, Garbolewski, 2000, 2001]. St¹d, celem pracy by³o:

Ryc. 1. Si³a maksymalna globalna i lokalna u badanych pi³karzy
wodnych w okresach przygotowawczych i startowych (19971999), n=9
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Ryc. 2. "Dok³adnoœæ si³owa" u badanych pi³karzy wodnych w okresach przygotowawczych
i startowych (1997-1999).
n=9
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Ryc. 2. “Dok³adnoœæ si³owa” u badanych pi³karzy wodnych
w okresach przygotowawczych i startowych (1997-1999), n=9

3. Zmiany poziomu globalnej koordynacji ruchowej
Spadek poziomu koordynacji ruchowej w II badaniu u 6
zawodników w stosunku do badania I sygnalizowa³o byæ
mo¿e zbyt marginalne traktowanie koordynacji w treningu.
Prawdopodobnie wprowadzenie licznych zmian do programu
treningowego,
stosowanie
ró¿norodnych
æwiczeñ
rozwijaj¹cych koordynacjê ruchow¹ doprowadzi³o do
wzrostu poziomu koordynacji w pozosta³ych okresach

Ryc. 3. Poziom koordynacji ruchowej u pi³karzy wodnych w okresach
przygotowawczych i startowych (1997 - 1999).
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W pomiarach o charakterze globalnym najwiêksz¹
"dok³adnoœæ si³ow¹" zarejestrowano w badaniu II i V.
Wielkoœæ pope³nionych b³êdów w pozosta³ych badaniach
by³a 2 lub 3-krotnie wiêksza. Zdecydowana poprawa
"dok³adnoœci si³owej" w okresie startowym 1997 (u 4
zawodników) oraz okresie przygotowawczym 1999 roku (u 5
zawodników) potwierdza u nich wy¿szy poziom
ró¿nicowania wielkoœci si³y. Zachowa³a siê proporcja
pomiêdzy wielkoœci¹ pope³nionego b³êdu, a wartoœci¹ si³y
maksymalnej w pomiarze globalnym (badanie I i II).
Odnotowano ró¿nicê statystycznie istotn¹ miêdzy
"dok³adnoœci¹ si³ow¹" w pomiarze globalnym jak¹ uzyskano
w I badaniu i III (t=2,92; t(0,05) =2,12). Prawie we
wszystkich przeprowadzonych badaniach o charakterze
lokalnym stwierdzono wiêksz¹ "dok³adnoœæ si³ow¹" rêki
lewej. Najwy¿szy poziom "dok³adnoœci si³owej"
zarejestrowano w I badaniu (rêka lewa okaza³a siê 20-krotnie
lepsza od prawej). Tutaj, te¿ stwierdzono zwi¹zek miêdzy
wielkoœci¹ pope³nionego b³êdu w pomiarze globalnym
a lokalnym (dla PR r=2,42 i LR r=2,88). Wartoœæ odchylenia
standardowego (s) wskaza³a, i¿ rêkê lew¹ charakteryzowa³
mniejszy rozrzut wyników we wszystkich przeprowadzonych
badaniach "dok³adnoœci si³owej" w stosunku do prawej.
Odwrotn¹ tendencjê obserwowano jedynie w badaniu
V. Uzyskiwanie coraz wiêkszej dok³adnoœci w pomiarach
lokalnych przy jednoczesnym 2-krotnym wzroœcie wartoœci
maksymalnych, umo¿liwia wybór z badanych zawodników
najsilniejszych i jednoczeœnie najdok³adniejszych.

startowych (badanie IV, VI) u 5 zawodników. Du¿ym
osi¹gniêciem by³o uzyskanie w IV badaniu wy¿szego
poziomu koordynacji u 8 zawodników w stosunku do badania
III. Sta³o siê to mo¿liwe dziêki naciskowi jaki po³o¿ono na
rozwój zdolnoœci koordynacyjnych uwa¿anych za
priorytetowe.

Okres
przygotow aw czy
1997

2. "Dok³adnoœæ si³owa" w pomiarach o globalnym
i lokalnym charakterze
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Ryc. 3. Poziom koordynacji ruchowej u pi³karzy wodnych
w okresach przygotowawczych i startowych (1997-1999), n=9

Dyskusja
Poprawa "dok³adnoœci si³owej" w pomiarach o globalnym i lokalnym charakterze pozwala wybraæ z grupy
zawodników tych, którzy najlepiej adaptuj¹ siê do
stosowanych obci¹¿eñ. Uzyskanie wiêkszej wartoœci si³y
maksymalnej przy jednoczesnym obni¿eniu wielkoœci
pope³nionego b³êdu potwierdza dobre przygotowanie
zawodników oraz w³aœciw¹ realizacjê programu
przygotowañ. We wszystkich przeprowadzonych badaniach
rêka lewa charakteryzowa³a siê wiêksz¹ dok³adnoœci¹ ni¿
rêka prawa. Przypuszczalnie, by³ to efekt stosowania zbyt
du¿ych obci¹¿eñ dla rêki wiod¹cej. Œwiadczy to o braku
w³aœciwych proporcji jakie nale¿a³o zachowaæ podczas
wykonywania æwiczeñ praw¹ i lew¹ rêk¹. Zauwa¿alny wzrost
poziomu koordynacji u badanych zawodników (np. badanie
IV, VI) by³ konsekwencj¹ akcentowania podczas treningów
rozwoju zdolnoœci koordynacyjnych.
Piœmiennictwo
1. Czabañski B. (1980): Model uczenia siê i nauczania
sportowych czynnoœci motorycznych. AWF Wroc³aw.
Studia i Monografie nr 1, AWF Wroc³aw.
2. Garbolewski K., Starosta W., Kos H., Rynkiewicz
T. (1999): Change In the level of selected co-ordination
abilities In waterpolo players In a Tyree years cycle. [In:]
Theories of Human Motor Performance and their
Reflections in Practice (ed. V. Strojnik, A. Uœaj). Faculty
of Sport University of Ljubljana, 134-137.
3. Grottel K., Krutki P. (1996): Organizacja miêœnia
i sterowanie ruchem. AWF Poznañ. Seria :Podrêczniki
Nr 46, Warszawa - Poznañ.
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W. Osiñski, R. Muszkieta). AWF Poznañ, 303-307.
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Wiedza z zakresu kultury fizycznej
na podstawie analizy badań wśród uczniów
Publicznego Gimnazjum nr 23 w Białymstoku
Sylwia Sobolewska - Karolczuk
Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku

Wstêp
Rozwój cywilizacji ogranicza naturalne formy ruchu
i powoduje, ¿e wiêkszoœæ ludzi wiedzie „siedz¹cy” tryb
¿ycia. Œwiadom¹ aktywnoœæ fizyczn¹ na miarê swoich
mo¿liwoœci, w czasie wolnym podejmuje niewielka czêœæ
spo³eczeñstwa. Jest to w du¿ym stopniu uzale¿nione od
œrodowiska spo³ecznego, nie mniej jednak zakoñczenie edukacji szkolnej powoduje najczêœciej zaniechanie dotychczas
obowi¹zkowej aktywnoœci ruchowej. Kultura fizyczna to
zespó³ form aktywnoœci ruchowej cz³owieka, podejmowanych œwiadomie i celowo dla zachowania zdrowia, rozwoju
sprawnoœci fizycznej i pomna¿ania urody cz³owieka, podporz¹dkowanych wzorowi osobowoœci wszechstronnej, dynamicznej i harmonijnej. Dlatego istotnym zadaniem, które stoi
przed nauczycielem wychowania fizycznego jest rozbudzenie
zainteresowania uczniów aktywnoœci¹ ruchow¹ i kszta³towanie pozytywnych postaw wobec zachowañ prozdrowotnych.
Aby jednak zachêciæ ich do œwiadomego uczestnictwa w kulturze fizycznej niezbêdne jest wyposa¿enie m³odego cz³owieka w odpowiedni zasób wiedzy z tej dziedziny ju¿ od najwczeœniejszych lat edukacji szkolnej. Praca z m³odzie¿¹ niedostosowan¹ spo³ecznie, pochodz¹c¹ z ró¿nych œrodowisk,
czêsto patologicznych, maj¹c¹ zró¿nicowane sytuacje rodzinne oraz waga problemu, który poruszam, zachêci³y mnie do
przeprowadzenia badañ w szkole, w której pracujê.
Problematyka badañ
Spoœród wielu kwestii zwi¹zanych z kultur¹ fizyczn¹ wybra³am zagadnienie dotycz¹ce: zrozumienia roli i wp³ywu
aktywnoœci ruchowej na organizm cz³owieka.
Zawarty w zagadnieniu problem g³ówny stanowi³ podstawê do sformu³owania pytañ badawczych dla uczniów zawartych w za³. 1.
Do ka¿dego z pytañ podane by³y do wyboru 3 lub 4 mo¿liwe odpowiedzi.
Metody badañ i ich organizacja
W swojej pracy zastosowa³am test pedagogiczny z³o¿ony
z 5 pytañ, który przeprowadzi³am w celu zbadania poziomu
wiedzy o kulturze fizycznej z okreœlonego aspektu wœród
uczniów klas trzecich gimnazjum (za³. 1). Zalet¹ metody
testowej jest to, ¿e w krótkim czasie (ok. 10 minut) pozwala
przebadaæ uczniów ca³ej klasy.

Cel badañ
Celem badania jest poznanie stanu wiedzy z zakresu
okreœlonego aspektu dotycz¹cego kultury fizycznej wœród
uczniów gimnazjum specjalnego.
Przebieg badania i charakterystyka œrodowiska
Badaniom poddano uczniów klas 3A i 3B Publicznego
Gimnazjum Nr 23 w Bia³ymstoku. £¹cznie badaniem objêto
48 osób. Do badañ wykorzysta³am anonimow¹ ankietê,
któr¹ przeprowadzi³am przy pomocy nauczycieli wychowania fizycznego. Wiêkszoœæ uczniów ze wzglêdu na specyfikê
szko³y posiada opinie poradni psychologiczno pedagogicznych o dostosowaniu wymagañ edukacyjnych do indywidualnych mo¿liwoœci oraz orzeczenia o potrzebie kszta³cenia specjalnego ze wzglêdu na niedostosowanie spo³eczne
lub zaburzenia zachowania. Szko³a posiada zaadaptowan¹
z pomieszczeñ piwnicznych, malutk¹ salê gimnastyczn¹ oraz
si³owniê. Uczniowie na zajêciach mog¹ korzystaæ z trawiastego boiska do pi³ki no¿nej oraz pokrytego piaskiem boiska
do pi³ki siatkowej, bie¿ni do biegu na 60m pokrytej betonem
i miejsca do skoku w dal. Szko³a jest s³abo zaopatrzona
w sprzêt i pomoce dydaktyczne.
Wyniki badañ
Pytania zawarte w teœcie dotyczy³y rozumienia roli
aktywnoœci ruchowej i wiedzy na jej temat, mo¿liwoœci wp³ywu cz³owieka na rozwój fizyczny, sposobu wypoczywania po
pracy umys³owej, wp³ywu wysi³ku fizycznego na organizm.
Na pyt. 1) poprawnie odpowiedzia³a niewiele ponad po³owa badanych.(tab.1, ryc.1). Dla jednej czwartej ankietowanych uprawianie æwiczeñ fizycznych jest mod¹.
Mo¿liwe odpowiedzi
Moda
Dzia³anie prozdrowotne
Naœladowanie innych
Nie wiem
Razem

Liczba uczniów [L] [%]
12
25
25
52
10
21
1
2
48
100

Tab.1 Uprawianie ćwiczeń fizycznych, rekreacji, turystyki to wg
Ciebie...

Roczniki Naukowe Wy¿szej Szko³y Wychowania Fizycznego i Turystyki w Bia³ymstoku - 2009

60

Na pyt. 3) pozytywnie odpowiedzia³a spora grupa, bo a¿
75 %, blisko 15 % - negatywnie.
Na pyt. 4) dobrze odpowiedzia³ spora grupa, a¿ 73 % badanych, poza tym 23 % osób jako formê wypoczynku wybra³o ogl¹danie telewizji.
Na pyt. 5) poprawnie odpowiedzia³o tylko 39,6 %, prawie
tyle samo odpowiedzia³o b³êdnie.
Ryc. 1. Zestawienie liczbowe i procentowe respondentów
odpowiadających na pytanie dotyczące zrozumienia wpływu
aktywności ruchowej na organizm człowieka.

Na pyt. 2) poprawnie odpowiedzia³o ponad 60 % osób,
natomiast niepokoj¹ce jest to, ¿e blisko jedna trzecia badanych wiedzê z wychowania fizycznego traktuje jedynie

Mo¿liwe odpowiedzi
Liczba uczniów [L]
Mia³ dobre stopnie na œwiadectwie
16
Umia³ kierowaæ swoim rozwojem fizycznym
29
Wykorzysta³ j¹ do rozwi¹zywania krzy¿ówek
1
Nie wiem
2
Razem
48

Mo¿liwe odpowiedzi
Ogl¹danie telewizji
Jazda na rowerze
Czytanie ksi¹¿ek
Nie wiem
Razem

Liczba uczniów [L]
11
35
1
1
48

[%]
23
73
2
2
100

Tab.4 Którą czynność powinieneś zastosować po długotrwałej pracy
umysłowej?

[%]
33,33
60,42
2,1
4,15
100

Tab.2 Wiedza z zakresu wychowania fizycznego i sportu potrzebna Ci
jest, abyś...

Ryc. 4. Zestawienie liczbowe i procentowe respondentów
odpowiadających na pytanie dotyczące znaczenia pracy umysłowej
i odpoczynku.

Mo¿liwe odpowiedzi
Liczba uczniów [L]
Dostarczenie wiêkszej iloœci tlenu do tkanek
19
Dostarczenie mniejszej iloœci tlenu do tkanek
18
Wysi³ek fizyczny nie ma wp³ywu na iloœæ dostarczanego tlenu
9
Nie wiem
2
Razem
48

[%]
39,6
37,5
18,75
4,15
100

Tab.5 Podczas wysiłku fizycznego następuje.
Ryc. 2. Zestawienie liczbowe i procentowe respondentów
odpowiadających na pytanie dotyczące znaczenia wiedzy
w podejmowaniu działań służących rozwojowi fizycznemu.

przedmiotowo jako sposób na lepsze oceny.

Mo¿liwe odpowiedzi
Tak
Nie
Nie wiem
Razem

Liczba uczniów [L]
36
7
5
48

[%]
75
14,6
10,4
100

Tab.3 Czy człowiek jest w stanie samodzielnie wpływać na swój rozwój
fizyczny?

Ryc. 3. Zestawienie liczbowe i procentowe respondentów
odpowiadających na pytanie dotyczące znaczenia wpływu człowieka
na rozwój fizyczny.

Ryc. 5. Zestawienie liczbowe i procentowe respondentów
odpowiadających na pytanie dotyczące znaczenia wpływu wysiłku na
gospodarkę tlenową organizmu.

G³ównym celem pracy by³o zbadanie za pomoc¹ przygotowanego testu wiadomoœci poziomu wiedzy uczniów
Gimnazjum Publicznego Nr 23 w Bia³ymstoku z zakresu
okreœlonego aspektu kultury fizycznej. Wyniki prowadzonych w tym obszarze badañ wskazuj¹, ¿e niezale¿nie od ocenianej grupy wiekowej, terenu badañ i zastosowanego narzêdzia oceny, poziom wiadomoœci uczniów na temat kultury fizycznej jest niski - najni¿szy w zakresie wiedzy praktycznej.
Ma to wp³yw na œwiadome podejmowanie przez m³odzie¿ aktywnoœci ruchowej.
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Na podstawie analizy danych zawartych w tabelach mo¿na stwierdziæ, ¿e uczniowie dostrzegaj¹ mo¿liwoœci cz³owieka dotycz¹ce wp³ywu na swój rozwój fizyczny (75% poprawnych odpowiedzi), wiêkszoœæ z nich wie, jak nale¿y wypoczywaæ po d³ugotrwa³ej pracy umys³owej (73% poprawnych
odpowiedzi). Ponad 60% badanych rozumie znaczenie wiedzy na temat kultury fizycznej. Najwiêcej problemów sprawi³o uczniom okreœlenie wp³ywu wysi³ku fizycznego na organizm cz³owieka. Temat w ujêciu ca³oœciowym przedstawia
ryc. 6.

Ryc. 6 Zrozumienie roli wpływu aktywności ruchowej na organizm
człowieka.

Podsumowanie i wnioski
Niski poziom wiedzy œwiadczy o tym, ¿e m³odzie¿
uczestniczy w zajêciach ruchowych nie w pe³ni œwiadomie,
a wiêc jest "przedmiotem obróbki", co jest sprzeczne z zasad¹ œwiadomoœci oraz podmiotowego traktowania ucznia.
Efekt dydaktyczny, jakim jest wyposa¿enie ucznia w zasób wiedzy z zakresu kultury fizycznej, jest niezadowalaj¹cy
i wp³ywa na niewystarczaj¹ce przygotowanie m³odzie¿y do
systematycznego podejmowania aktywnoœci ruchowej.
Uczeñ nie potrafi zastosowaæ zdobytej wiedzy w sytuacjach praktycznych, nie posiada gruntownych podstaw
samooceny i samokontroli.
Aby ten stan rzeczy w badanej placówce zmieniæ nale¿a³oby:
- Zwróciæ wiêksz¹ uwagê na sposób przekazywania wiadomoœci z zakresu kultury fizycznej (stosowaæ metody
aktywizuj¹ce, wykorzystywaæ multimedia).
- Zachêciæ uczniów do podejmowania aktywnoœci ruchowej poprzez organizacjê atrakcyjnych form spêdzania
czasu wolnego (sekcje sportowe, ko³a zainteresowañ, wycieczki, rajdy).
- Opracowaæ i upowszechniæ skuteczne sposoby kontroli
realizacji dzia³u wiadomoœci z zakresu kultury fizycznej
(testy wiadomoœci, przygotowywanie gazetek tematycznych, organizowanie konkursów, quizów tematycznych).
- Nawi¹zaæ wspó³prace z organizacjami zajmuj¹cymi siê
szeroko rozumian¹ kultur¹ fizyczn¹.
- Umo¿liwiæ m³odzie¿y czêstsze uczestnictwo w imprezach i zawodach sportowych.
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Mariusz Zaruski - prekursor narciarstwa i ratownictwa
górskiego w Polsce.
W rocznice - 100 lat TOPR1 i 90 lat PZN2
Kazimierz Vyšata
Wy¿sza Szko³a Wychowania Fizycznego i Turystyki w Bia³ymstoku

Mariusza Zaruskiego
bez najmniejszej przesady
mo¿na nazwaæ "cz³owiekiem renesansowym". Niewiele jest dziedzin, które ten
wyj¹tkowy cz³owiek pozostawi³ poza sfer¹ swoich
zainteresowañ. Los spowodowa³, ¿e jego ¿ycie by³o
barwne i ciekawe, a historia
da³a mu mo¿noœæ prezentowania wszechstronnej aktyFot. 1. Mariusz Zaruski
wnoœci w rozmaitych miejscach, ró¿nych okresach
i bardzo zró¿nicowanych œrodowiskach. Sprawdza³ siê jako
cz³owiek, walcz¹c z ¿ywio³ami - w stepie, na morzu
i w górach.
Mariusz Zaruski - by³ cz³owiekiem kontrastu.
Ze stepów poszed³ w morze, z którego jako oficer rosyjskiej
floty zostaje zes³any na Syberiê za antyrosyjsk¹ konspiracjê.
Z morza przenosi siê w góry. Malarz realista, pisarz i poeta
zwi¹zany z "M³od¹ Polsk¹". Twórca sonetów tatrzañskich
i morskich. Legionista walcz¹cy u boku Józefa Pi³sudskiego
w wielu bitwach a zarazem przeciwnik majowej rebelii
Marsza³ka. Wielki propagator i entuzjasta masowej
taternickiej i morskiej edukacji polskiej m³odzie¿y.
Zdecydowany zwolennik i obroñca "ciszy i majestatu gór".
Przeciwnik tzw. "boiskowego" i zawodniczego narciarstwa
a zarazem uczestnik zawodów i organizator wielu kursów
narciarskich. Romantyczny eseista i twórca systemów
porozumiewania siê w górach na odleg³oœæ.
Zdecydowany dzia³acz lewicy i adiutant generalny
Prezydenta Rzeczypospolitej.
Postaæ Mariusza Zaruskiego pomimo wielu kontrastów
mo¿e i powinna stanowiæ wzorzec osobowy dla wspó³czesnej
m³odzie¿y szukaj¹cej recept na ¿ycie aktywne, ciekawe
i po¿yteczne.
Genera³ Mariusz Zaruski by³ jednym z pionierów
polskiego narciarstwa, taternictwa i ratownictwa górskiego,
a tak¿e wywar³ ogromny wp³yw na rozwój i kszta³t
¿eglarstwa w Polsce. Jego patriotyczna postawa, ukochanie
rzeczy mu drogich w morzu i w górach, które by³y dla niego
równie¿ œrodkiem do wychowania m³odzie¿y, konsekwencja

i upór w dzia³aniu, to przymioty, które stawiaj¹ go w gronie
ludzi wybitnych i przynosz¹cych chwa³ê naszemu
spo³eczeñstwu.
Po wielu latach zapomnienia ludzi takich jak Mariusz
Zaruski ze wzglêdu na sytuacjê polityczn¹, obecnie
po dwudziestu latach wolnoœci, nadszed³ czas i pojawi³a siê
okazja ponownego zaprezentowania jego sylwetki, jako
wzorca do naœladowania dla obecnego pokolenia, poniewa¿
jego chwa³a bierze siê z duszy jak¹ posiada³ i z prawych
zasad jakimi siê kierowa³. Warto wiêc pamiêtaæ
i przypominaæ sylwetkê Mariusza Zaruskiego, jako tego,
który widzia³ sens w rozwoju takich dziedzin jak narciarstwo
i ¿eglarstwo, przez które chcia³ pomóc swoim rodakom
i OjczyŸnie.
Z Podola do Zakopanego
Mariusz Zaruski urodzi³ siê 31 stycznia 1867 roku
w Durmanowie na Podolu w rodzinie o silnych tradycjach
narodowych - dziadek, ojciec i stryj byli uczestnikami
powstania listopadowego (1831) i styczniowego (1863).
Gimnazjum ukoñczy³ w Kamieñcu Podolskim, sk¹d
po œmierci ojca wyjecha³ wraz z rodzin¹ do Odessy, gdzie
podj¹³ studia na wydziale matematyczno-fizycznym
tamtejszego uniwersytetu. W okresie studiów w czasie
wakacji jako zwyk³y marynarz p³ywa³ na rosyjskich statkach
handlowych i przemierzaj¹c szlaki daleko-wschodnie pozna³
Indie, Chiny i Japoniê. Po ukoñczeniu studiów zdecydowa³
siê na naukê w szkole morskiej.
Przejawiaj¹c
szczególne
cechy
przywódcze
i organizatorskie uczestniczy w zak³adaniu odeskiego
oddzia³u stowarzyszenia gimnastycznego "Sokó³", tworzy
wœród kolegów grupy mi³oœników literatury polskiej
i jako zwolennik lewicowych nurtów politycznofilozoficznych, bierze udzia³ w konspiracji maj¹cej na celu
przygotowanie m³odzie¿y do walki zbrojnej z caratem. Jako
27-letni m³odzieniec w 1894 roku za prowadzenie
konspiracyjnej dzia³alnoœci zostaje aresztowany i po
stosunkowo niewielkim piêcioletnim wyroku zes³any na
drugi kraniec Rosji do guberni archangielskiej, gdzie dziêki
przychylnoœci w³adz kontynuuje naukê w szkole morskiej.
Po ukoñczeniu z wyró¿nieniem szko³y nawigacyjnej
w Archangielsku otrzymuje patent kapitana ¿aglowców

1 TOPR - Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, zostało zarejestrowane w dniu 29 października 1909r. przez ówczesne władze galicyjskie (zabór austriacki), jako czwarta na
świecie organizacja ratownicza w górach.
2 PZN - Polski Związek Narciarski; po odzyskaniu przez Państwo Polskie niepodległości w 1918 roku, reaktywowane towarzystwa i kluby narciarskie utworzyły na zjeździe
Towarzystw Turystycznych w Krakowie komitet organizacyjny, z inicjatywy którego na zebraniu założycielskim w Zakopanem w dniu 26 grudnia 1919 roku uchwalono powołanie
PZN. Organizacje założycielskie, to; Karpackie Towarzystwo Narciarzy we Lwowie, Sekcja Narciarska Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Zakopanem, Tatrzańskie Towarzystwo
Narciarzy w Krakowie, Sekcja Narciarska Akademickiego Związku Sportowego w Krakowie i Wintersportklub des Beskiden Veraines w Bielsku.
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i pierwsze w ¿yciu dowództwo na dwumasztowym szkunerze
"Nadzieja". Bêd¹c jednak zes³añcem musi przyrzec, ¿e wraz
ze statkiem i za³og¹ bêdzie zawsze wraca³ do macierzystego
portu. ¯egluga po morzach pó³nocy skierowa³a Zaruskiego
w góry, których majestat, dzikoœæ i odmienna od mórz
i oceanów przestrzeñ spowodowa³a jego trwa³e zauroczenie
ich piêknem.
Po odbyciu ca³ej kary zes³ania Mariusz Zaruski wraca do
Odessy, gdzie ¿eni siê z córk¹ lekarza, Izabel¹ Kietliñsk¹.
Niesprzyjaj¹ce klimaty jakie otaczaj¹ by³ego zes³añca oraz
nieprzychylnoœæ w³adz spowodowa³y, ¿e w 1901 roku
Zaruski wraz z ¿on¹ i matk¹ przenosi siê do Krakowa, gdzie
na terenie Galicji pod ber³em Franciszka Józefa panuje nieco
bardziej sprzyjaj¹cy klimat polityczny.
W ¿yciorysie Zaruskiego jako "cz³owieka kontrastów"
pojawia siê nowa pasja. Trzydziestokilkuletni kapitan
¿aglowców po raz trzeci rozpoczyna studia, jednak tym
razem na Akademii Sztuk Piêknych, gdzie ucz¹c siê pod
kierunkiem Juliana Fa³ata, Wyczó³kowskiego, Mehoffera
i Wyspiañskiego koñczy wydzia³ malarstwa.
Wp³yw krakowskiego œrodowiska plastycznego, które od
wielu lat wyje¿d¿a³o do Zakopanego oraz widoki Tatr
w pogodne dni z Kopca Koœciuszki i ze wzgórza
wawelskiego sw¹ magnetyczn¹ si³¹ oddzia³ywania
spowodowa³y, ¿e nie opar³ siê im równie¿ Mariusz Zaruski.
Pierwsze jego kontakty z Zakopanem i Tatrami by³y jeszcze
w czasie studiów malarskich (1902-1904) czego dowodem
mo¿e byæ wst¹pienie w 1903 roku do Towarzystwa
Tatrzañskiego3 oraz zimowego wejœcia na Giewont, (Fot.2)
Kasprowy Wierch i przejœcie przez Zawrat do Doliny Piêciu
Stawów.
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do coraz modniejszego uzdrowiska, gdzie dzier¿awiony
pensjonat w willi "Krywañ" sta³ siê ich podstawowym
Ÿród³em utrzymania by³ spowodowany nie umi³owaniem
Tatr, lecz materialn¹ koniecznoœci¹ ¿yciow¹.
W Zakopanem
Mariusz Zaruski przez dziesiêæ lat mieszka³
w Zakopanem, gdzie by³ postaci¹ znan¹ i powszechnie
szanowan¹. Jako narciarz i taternik oraz twórca jednych
z pierwszych na œwiecie ratowniczych s³u¿b górskich, zyska³
sobie zas³u¿on¹ s³awê. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e Zaruski dla
Zakopanego dokona³ bardzo wiele nie tylko w turystyce
i narciarstwie. Jego spo³ecznikowska pasja wiod³a go tak¿e
do dzia³ania w dziedzinie ochrony przyrody, kultury, spraw
komunalnych i gospodarczych. By³ równie¿ wybitnym
zakopiañskim dziennikarzem, zdobywaj¹c jednoczeœnie
pierwsze szlify literackie. Szeroki zakres dzia³alnoœci
Zaruskiego nie przeszkadza mu równoczeœnie prowadziæ
bogatego ¿ycia towa-rzyskiego, czemu sprzyja nadzorowany
przez ¿onê pensjonat, który poza ostoj¹ dla licznych turystów,
staje siê wa¿nym zakopiañskim centrum kulturalnym.
Na bia³ym szlaku
Zaruski jako mieszkaniec Zakopanego ju¿ w sezonie
1904/1905, maj¹c 38 lat rozpoczyna naukê jazdy
na nartach, korzystaj¹c z austriackiego podrêcznika M.
Zdarsky'ego4 oraz ze wskazówek S. Barabasza5. Po opanowaniu podstaw techniki jazdy w lutym 1905 roku po raz
pierwszy spróbowa³ zimowej turystyki narciarskiej,
wchodz¹c na nartach na Giewont. Doskonal¹c umiejêtnoœci
narciarskie w kolejnym sezonie zimowym (1906) podejmuje
ju¿ dalekie kilkudniowe wyprawy - miêdzy innymi do Doliny
Starobociañskiej i Chocho³owskiej przez Ornak (Fot. 3).
W zimowych wyprawach narciarskich towarzyszy
Zaruskiemu coraz wiêksze grono osób wywodz¹ce siê
z artystycznego œrodowiska krakowskiego, takich jak;
Stanis³aw Ignacy Witkiewicz, Kazimierz M³odzianowski
i inni.

Fot. 2. Mariusz Zaruski z piêcioma kolegami 3 stycznia 1904
roku dokona³ pierwszego zimowego wejœcia na Giewont

Mariusz Zaruski po ukoñczeniu studiów jako 37 letni
kapitan bez morza i ¿aglowca, ale za to z dyplomem
Akademii Sztuk Piêknych zaczyna mieæ problemy
z utrzymaniem rodziny. Jego pobyt w Krakowie, gdzie
malarzy nigdy nie brakowa³o, a o podjêcie jakiejkolwiek
pracy, szczególnie "obcemu poddanemu" by³o bardzo trudno,
spowodowa³o, ¿e w 1904 roku wraz z ¿on¹ opuœci³ Kraków
przenosz¹c siê na sta³e do Zakopanego. Przyjazd Zaruskich

Fot. 3. Mariusz Zaruski na nartach

3 Towarzystwo Tatrzańskie, jako pierwsze stowarzyszenie turystyczne zrzeszające Polaków powstało w 1873 roku w Krakowie. W 1893 roku Towarzystwo zapoczątkowało organizację
wycieczek w góry, a w 1903 roku powstała Sekcja Turystyczna TT poświęcona działalności wysokogórskiej.
4Zdarsky Mathias (1856-1940) - austriacki teoretyk i nauczyciel narciarstwa, konstruktor wiązań narciarskich i nart, autor pierwszego podręcznika nauki jazdy na nartach -"Alpine
Lilienfelder Ski-fahrttechnik " (1897).
5Barabasz Stanisław (1856-1949) - pionier polskiego narciarstwa, jako dyrektor Szkoły Przemysły Drzewnego w Zakpanem jużw 1888roku prowadził pierwsze próby jazdy na
skonstruowanych przez siebie nartach, autor książki "Wspomnienia narciarza" (1914).
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W 1906 roku zakopiañskie œrodowisko narciarzy
umocni³o siê i okrzep³o tak bardzo, ¿e zrodzi³a siê myœl
za³o¿enia organizacji zrzeszaj¹cej mi³oœników zimowych
wycieczek narciarskich. Z inicjatywy Zaruskiego i S.
Barabasza5 28 lutego 1907 roku odby³o siê pierwsze zebranie
Zakopiañskiego Towarzystwa £y¿wistów, które po jednym
sezonie dzia³alnoœci postanowiono zwi¹zaæ organizacyjnie
z Towarzystwem Tatrzañskim, przyjmuj¹c nazwê
Zakopiañski Oddzia³ Narciarzy Towarzystwa Tatrzañskiego6,
którego pierwszym prezesem zosta³ nestor polskiego
narciarstwa Stanis³aw Barabasz. (Fot. 4)
Na zebraniu za³o¿ycielskim dnia 5 grudnia 1907 roku
cz³onkowie zarz¹du w sk³ad, którego wchodzi³ miêdzy
innymi wybitny taternik i czo³owy polski kompozytor Mieczys³aw Kar³owicz, postanowiono rozpocz¹æ swoj¹
dzia³alnoœæ od zorganizowania w Zakopanem pierwszego
cywilnego kursu jazdy na nartach. Kurs rozpocz¹³ siê 25
grudnia 1907 roku i trwa³ 9 dni, a uczestniczy³o w nim 67
osób z Zakopanego i ró¿nych stron kraju. Nauka jazdy na
nartach by³a bezp³atna a bezinteresowne kierownictwo kursu
obj¹³ uczeñ Mathiasa Zdarsky'ego instruktor wojskowych
oddzia³ów narciarskich z Neustadt porucznik Henryk
Bobkowski, którego z powodu choroby zast¹pi³ Mariusz
Zaruski.

Fot. 4. Cz³onkowie Zakopiañskiego Oddzia³u Narciarzy (drugi
z prawej M. Zaruski)

Sukces organizacyjny i szkoleniowy pierwszego kursu
narciarskiego, który ukoñczy³o 53 osoby, spowodowa³, ¿e
specjalnoœci¹ Zakopiañskiego Oddzia³u Narciarzy
Towarzystwa Tatrzañskiego sta³y siê narciarskie kursy
œwi¹teczno-noworoczne, na których g³ównym instruktorem
by³ Zaruski. Chc¹c u³atwiæ kursantom naukê jazdy na nartach
z jego inicjatywy w 1909 roku zostaje wydany przez ZONTT "Podrêcznik narciarstwa wed³ug zasad alpejskiej szko³y
jazdy na nartach"7, autorstwa Henryka Bobkowskiego
i Mariusza Zaruskiego.
Zakopiañski Oddzia³ Narciarzy, którego dzia³alnoœci¹
kierowa³ Zaruski od momentu powstania, a¿ do I wojny
œwiatowej, organizowa³ nie tylko szkolenie narciarskie, ale
podejmowa³ równie¿ akcje u³atwiaj¹ce dzia³alnoœæ
turystyczn¹ wyszkolonym narciarzom. Dziêki staraniom

Zaruskiego i Kar³owicza do zakopiañskich sklepów zaczêto
sprowadzaæ z Wiednia sprzêt sportowy i turystyczny.
Zapocz¹tkowano równie¿ znakowanie narciarskich tras
turystycznych oraz zaopatrywano w opa³ schroniska
tatrzañskie, przystosowuj¹c je do u¿ytkowania w okresie
zimowym.
Kiedy w 1910 roku Mariusz Zaruski zosta³ prezesem
ZON-TT w swoim pensjonacie "Krywañ" organizowa³ dla
zakopiañskich goœci odczyty po³¹czone z wyœwietlaniem
przeŸroczy ukazuj¹cych piêkno i uroki Tatr w zimowej
szacie. Prowadzi³ wiele akcji propaguj¹cych narciarstwo
w szerokich krêgach spo³ecznych, u¿ywaj¹c s³owa, druku
i w³asnego przyk³adu oraz niezachwianej wiary
w przysz³oœæ spo³ecznego ruchu, jakim powoli stawa³o siê
narciarstwo. Zaruski uwa¿a³, ¿e narciarstwo jest …"œrodkiem
daj¹cym dostêp do Ÿród³a si³y, orzeŸwiaj¹cym i oczyszczaj¹cym duszê z osadu, jaki siê w niej tworzy wskutek
niezdrowych warunków wspó³czesnego ¿ycia."
W dzia³aniach organizacyjnych cz³onków ZON-TT,
g³ównym celem narciarstwa by³a turystyka narciarska.
Pojawia³y siê jednak w za³o¿eniach programowych, tak¿e
s³owa o zamiarach organizowania w Zakopanem zawodów
polskich narciarzy. Pierwsza sportowa impreza narciarska
pod nazw¹ "Dzieñ Narciarski" odby³a siê w Dolinie
Goryczkowej 28 marca 1910 roku i obejmowa³a bieg i zjazd
("bieg zjazdowy"). Zaruski choæ sam kilkakrotnie bra³ udzia³
w rozmaitych zawodach nie by³ entuzjast¹ rodz¹cej siê
w narciarstwie rekordomanii. Nad slalom miêdzy bramkami,
przedk³ada³ prawdziwe naturalne trudnoœci, które sprawia³a
jazda po oblodzonych zboczach, w w¹skich ¿lebach czy
zalesionych stokach Tatr. Zdawa³ sobie sprawê, ¿e stoi na
straconej pozycji, jednak swojego niechêtnego stosunku do
narciarstwa "boiskowego" , jak go nazywa³ nie zmieni³ do
koñca ¿ycia.
Zakopiañski Oddzia³ Narciarz pod wodz¹ Mariusza
Zaruskiego dba³ g³ównie o popularyzacjê narciarstwa
uprawianego wœród hal i turni tatrzañskich. Chc¹c utrzymaæ
taki profil dzia³alnoœci na prze³omie 1911 i 1912 roku
zmieniono nazwê ZON na Sekcjê Narciarsk¹ Towarzystwa
Tatrzañskiego wprowadzaj¹c nowy statut, którego celem
by³o ograniczenie nap³ywu "boiskowych" narciarzy do
Sekcji. W statucie zapisano, ¿e aby zostaæ cz³onkiem
czynnym, nale¿a³o siê wykazaæ umiejêtnoœci¹ jazdy na
nartach wed³ug szko³y austriackiej, znajomoœci¹ topografii
Tatr oraz odbyæ co najmniej trzy zimowe wysokogórskie
wycieczki. Aby jednak nie pozbawiæ siê dop³ywu nowych
fachowych kadr, Zaruski oraz jego wspó³towarzysze
organizowali nadal kursy narciarskie, zarówno tradycyjne
kilkudniowe w okresie Bo¿ego Narodzenia oraz prowadzili
cykliczne lekcje, dwa razy w tygodniu w czasie ca³ego
sezonu zimowego. Chc¹c przysposobiæ i wychowaæ nowych
cz³onków na wniosek Zaruskiego powsta³o przy Sekcji ko³o

6 Tworzenie społecznego ruchu narciarskiego rozpoczęło się we Lwowie, gdzie w styczniu 1907 roku powstało Karpackie Towarzystwo Narciarzy, którego jednym z działaczy był Roman
Kordys. Na początku 1909 roku powstało krakowskie koło Karpackiego Towarzystwa Narciarzy, na czele którego stanął jeden z pionierów tatrzańskiego narciarstwa - Jan Fischer.
W 1910 roku koło krakowskie przekształciło się w samodzielną organizację, przyjmując nazwę Tatrzańskie Towarzystwo Narciarzy, którego wybitnym działaczem był późniejszy prezes
Polskiego Związku Narciarskiego i twórca kolejki linowej na Kasprowy Wierch - Aleksander Bobkowski
7 Pierwszy polski podręcznik narciarski autorstwa Józefa Schnaidera pt. "Na nartach skandynawskich-podręcznik dla zwolenników sportu narciarskiego" został wydany w 1898 roku
w Krakowie, jako 14-ta pozycja książkowa w światowej literaturze narciarskiej. Druga polska książka dotycząca narciarstwa, której autorem był Roman Kordys ukazała się w 1908
roku i nosiła tytuł "Narty i ich życie".
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dzieciêce. Dzia³ania skierowane w stronê m³odzie¿y
zaowocowa³y w 1912 roku organizacj¹ kursu dla uczniów
Szko³y Przemys³u Drzewnego w Zakopanem i dla m³odzie¿y
nowotarskiej. Rok póŸniej przy wydatnej pomocy i zaanga¿owaniu kierownictwa Sekcji Narciarskiej TT oraz
samego jej prezesa, powstaje w Zakopanem prywatna szko³a
ogólnokszta³c¹ca, w której wprowadzono obowi¹zkow¹
naukê jazdy na nartach.
Pomimo zaostrzonych rygorów statutowych nap³yw
cz³onków czynnych do Sekcji Narciarskiej nie zmniejszy³ siê,
a jej popularnoœæ ros³a, czego dowodem by³o, ¿e w jej sk³ad
wchodzili nie tylko mieszkañcy Zakopanego, lecz tak¿e
narciarze z ró¿nych stron podzielonego kraju. Na nartach
jeŸdzili prawnicy, nauczyciele, literaci i szczególnie liczni
malarze oraz wielu polityków miêdzy innymi Ignacy
Daszyñski - pose³ do austriackiego parlamentu a w przysz³oœci pierwszy premier polskiego rz¹du i marsza³ek Sejmu
Rzeczypospolitej.
Stanowi¹ca g³ówny cel dzia³alnoœci Sekcji - zimowa
turystyka i taternictwo, w których ³¹czono narciarstwo ze
wspinaczk¹ wysokogórsk¹, rozwija³y siê w latach przed
I wojn¹ œwiatow¹ bardzo dynamicznie, czego dowodem
mo¿e byæ fakt, ¿e w tym okresie zwiedzono zim¹ wszystkie
bardziej znane tatrzañskie szczyty i prze³êcze.
Na ratunek w góry
Obcowanie z natur¹ i groŸnymi ¿ywio³ami niesie
ze sob¹ dla cz³owieka zagro¿enie ¿ycia. W górach wypadki
zdarza³y siê zawsze od czasów gdy wkroczy³ w nie cz³owiek
i bêd¹ siê zdarza³y dot¹d, dopóki bêd¹ w nie chodzili ludzie.
Stwierdzenie, ¿e wypadki w górach zdarza³y siê
i bêd¹ siê zdarzaæ nie znaczy, ¿e nale¿y im zapobiegaæ
i staraæ siê nieœæ pomoc rannym i zagubionym. Takie
przes³anie dobrze rozumia³ Mariusz Zaruski, do którego jako
doœwiadczonego narciarza i taternika, zwracali siê
niejednokrotnie o pomoc cz³onkowie rodzin i wspó³towarzysze tych, którzy w górach ulegli wypadkowi czy zaginêli.
Pierwszym bezpoœrednim bodŸcem, który sk³oni³
Zaruskiego do podniesienia na forum publicznym
koniecznoœci zorganizowania towarzystwa ratowniczego by³
œmiertelny wypadek dwóch turystów na Œwinicy w lipcu
1907 roku. Ju¿ na pocz¹tku sierpnia tego roku w trakcie
obrad Sekcji Turystycznej TT Zaruski podnosi sprawê
pogotowia ratunkowego dla wypadków w górach.
W 1908 roku Mariusz Zaruski stworzy³ koncepcjê
organizacyjn¹, która w przysz³oœci stanowi³a podstawy
póŸniejszej dzia³alnoœci Tatrzañskiego Ochotniczego
Pogotowia Ratunkowego i z niewielkimi zmianami
przetrwa³a do chwili obecnej. Zdaniem Zaruskiego mia³a to
byæ organizacja spo³eczna, zwi¹zana z Towarzystwem
Tatrzañskim jako jego osobny oddzia³. Jak pisa³ - …
"W sk³ad oddzia³u powinni wejœæ przewodnicy miejscowi,
którzy by przez to obowi¹zani byli spieszyæ z pomoc¹ baz
zap³aty za swe us³ugi za potr¹ceniem tylko kosztów
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utrzymania podczas wyprawy; by³aby to dla nich szko³a
uczuæ obywatelskich i ludzkich, których brak dziœ jeszcze
czêsto u nich zauwa¿yæ siê daje. Obowi¹zek niesienia pomocy
w ten lub inny sposób ci¹¿y³ by zawsze na wszystkich
cz³onkach oddzia³u; ostatecznie, rzecz prosta, akcja
ratunkowa musia³aby siê oprzeæ o miejscowych taterników
i przewodników".
O zaanga¿owaniu Zaruskiego w sprawy zwi¹zane
z ratownictwem w górach, œwiadczy fakt, ¿e przez ca³y 1908
rok publikuje wiele artyku³ów i apeli o poparcie idei
Pogotowia. Niemal w ka¿dym numerze czasopisma
"Zakopane" w redagowanym przez niego dziale tatrzañskim,
powraca do sprawy Pogotowia i relacjonuje jego aktualny
stan organizacyjny. W tym te¿ okresie coraz czêœciej jest
wzywany do organizowania wypraw ratunkowych, w których
pomagaj¹ mu przewodnicy górscy i zamieszkali
w Zakopanem turyœci, g³ównie cz³onkowie Oddzia³u
Narciarskiego TT. Najaktywniejszym pomocnikiem
Zaruskiego w organizacji Pogotowia i uczestnikiem licznych
akcji ratowniczych by³ w tym okresie Mieczys³aw
Kar³owicz8 (Fot. 5).
Na pocz¹tku 1909 roku postanowiono zaapelowaæ
do spo³eczeñstwa o stworzenie funduszu dla Pogotowia
na dokonanie zakupów niezbêdnego sprzêtu ratunkowego.
Redagowaniu tej odezwy w dniu 7 lutego 1909 roku
poœwiêcone by³o w du¿ej czêœci ostatnie spotkanie Mariusza
Zaruskiego z Mieczys³awem Kar³owiczem, który w dwa dni
póŸniej nie wraca z samotnej wyprawy narciarskiej.

Fot. 5. Mieczys³aw Kar³owicz

Na wieœæ z zaginiêciu serdecznego przyjaciela Zaruski 10
lutego 1909 roku organizuje wyprawê poszukiwawcz¹, która
po jednym dniu dzia³alnoœci w górach, odnajduje cia³o
Kar³owicza w lawinisku pod Ma³ym Koœcielcem.
Pomimo faktu, ¿e pierwsza wyprawa ratownicza pod
zatwierdzon¹ nazw¹ Tatrzañskiego Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego, zorganizowana zosta³a dopiero na prze³omie
maja i czerwca tego roku - to ekspedycjê po Mieczys³awa
Kar³owicza uwa¿a siê oficjalnie za pocz¹tek dzia³alnoœci
TOPR (Fot. 6).

8 Mieczysław Karłowicz (1876 - 1909) - kompozytor, muzyk, taternik i jeden z pierwszych polskich instruktorów narciarskich. W muzyce wyznawał ideologię
grupy "Młodej Polski", twórca wielu pieśni solowych, autor fotografii i utworów literackich o tematyce górskiej. Jako taternik dokonał pierwszego wejścia na
Ciężką Turnię i wejścia zimowego na Kościelec i Żółtą Turnię. W 1907 roku przeniósł się z Warszawy do Zakopanego, gdzie 8 lutego 1909 roku zginął w lawinie
śnieżnej pod Małym Kościelcem.
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Fot. 6. Pierwsza ekipa ratownicza TOPR pod dowództwem
Mariusza Zaruskiego

Bezpoœrednio po œmierci Mieczys³awa Kar³owicza,
sprawy organizacyjne Pogotowia nabra³y przyspieszonego
tempa :
-

16 lutego 1909 roku z³o¿ony zostaje oficjalny wniosek
utworzenia sta³ego pogotowia ratunkowego w Zakopanem.

-

30 kwietnia 1909 roku opracowano statut Pogotowia,
w którym po raz pierwszy pojawi³a siê nazwa Tatrzañskie
Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe i który zosta³
przes³any do zatwierdzenia przez Namiestnictwo Galicji.

-

W dniach od 30 maja do 10 czerwca 1909 roku
prowadzone s¹ dzia³ania pierwszej oficjalnej wyprawy
ratowniczej TOPR.

-

29 paŸdziernika 1909 roku Tatrzañskie Ochotnicze
Pogotowie Ratunkowe zostaje zarejestrowane przez
ówczesne w³adze Galicji.

-

11 grudnia 1909 roku odby³o siê Walne Zgromadzenie
Tatrzañskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego,
na którym po przyjêciu i zatwierdzeniu statutu, dokonano
wyboru w³adz stowarzyszenia spo³ecznego jakim by³
TOPR.

Na Walnym Zgromadzeniu - Naczelnikiem Sta¿y
Ratunkowej - czyli formacji TOPR zrzeszaj¹cej cz³onków
czynnych, którzy byli zobowi¹zani bezpoœrednio
uczestniczyæ w akcjach ratowniczych wybrano Mariusza
Zaruskiego.
Kierowana przez Zaruskiego Stara¿ Ratunkowa sta³a siê
symbolem ofiarnoœci i poœwiêcenia, a jej cz³onkowie œciœle
przestrzegali œlubowania, w którym ka¿dy z nich
zobowi¹zywa³ siê s³owem honoru: póki zdrów jestem, na
ka¿de wezwanie Naczelnika lub jego zastêpcy, bez wzglêdu
na porê roku, dnia i stan pogody, stawiê siê w oznaczonym
miejscu i godzinie, odpowiednio do wyprawy zaopatrzony
i udam siê w góry wed³ug marszruty i wskazówek Naczelnika
lub jego zastêpcy w celu szukania zaginionego i niesienia mu
pomocy. Postanowienia statutu i regulaminu dla cz³onków
czynnych bêdê wykonywa³ œciœle, jak równie¿ rozkazy
Naczelnika lub jego zastêpcy i kierowników oddzia³ów,
obowi¹zki swe pe³ni³ bêdê sumiennie i gorliwie, pamiêtaj¹c,
¿e od mego postêpowania zale¿nym byæ mo¿e ¿ycie ludzkie".

Ryc. 1. God³o Tatrzañskiego Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego.
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EURO 2012 jako stymulant rozwoju
turystyki i potencjału społeczno-gospodarczego Polski
Tatiana Poliszczuk, Mateusz Ga³czyñski, Dmytro Poliszczuk
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Pi³sudskiego w Warszawie

Streszczenie
Mega imprezy sportowe zawsze, w mniejszym lub w wiêkszym stopniu oddzia³uj¹ na kraj je organizuj¹cy. Polsce
i Ukrainie zosta³o przyznane prawo do organizacji EURO 2012.
Kraje te pierwszy raz w historii bêd¹ gospodarzami przedsiêwziêcia o tak du¿ej skali. Celem analizy by³o przedstawienie korzyœci dla Polski jako wspó³gospodarza Mistrzostw
Europy w 2012 roku. Postanowiono skupiæ siê na omówieniu najwa¿niejszych inwestycji niezbêdnych do zrealizowania w celu sprawnego przeprowadzenia zawodów takich jak:
stadiony, lotniska, drogi, koleje, hotele i centra pobytowe.
Ponadto starano siê prognozowaæ ewentualny wp³yw wydarzenia
na kwestie makroekonomiczne: PKB i rozwój sektorów
bran¿owych. Pracê oparto na analizie treœci raportów, dokumentów i artyku³ów ekonomicznych i sportowych przedstawiaj¹cych procesy przygotowawcze do EURO 2012.
Materia³y do pracy skoñczono analizowaæ w paŸdzierniku 2009
roku, tak te¿ faktyczne skutki po zakoñczeniu imprezy mog¹
siê ró¿niæ od przedstawionych w pracy.
Wstêp
Po raz pierwszy od 1980 roku, kiedy to XXII Igrzyska
Olimpijskie odby³y siê w Moskwie wschodnia czêœæ Europy
- Polska i Ukraina zostali wspólnie gospodarzami
Mistrzostw Europy w 2012 roku, bêd¹ goœciæ tak wielk¹
imprezê sportow¹. Przyznanie obydwu krajom tej imprezy to
znak, ¿e zmiany jakie zasz³y w tej czêœci Europy na przestrzeni
ostatnich kilkunastu lat zosta³y dostrze¿one na zachodzie.
EURO 2012 wœród wielu Polaków jawi siê jako okazja na
ogromny skok gospodarczy, zbli¿aj¹cy nas do tej "lepszej"
czêœci Europy.
Mistrzostwa Europy w pi³ce no¿nej, to obok Mistrzostw
Œwiata i Igrzysk Olimpijskich najbardziej presti¿owe wydarzenie sportowe. Organizacja Euro 2012 niesie ze sob¹
mnóstwo szans i korzyœci dla organizatorów. Wi¹¿e siê bowiem
z budow¹ nowoczesnych stadionów, które po zakoñczeniu
imprezy bêd¹ s³u¿y³y równie¿ celom pozasportowym (takim
jak ró¿nego rodzaju imprezy kulturalne), jak równie¿
powstanie setek kilometrów dróg, rozbudow¹ bazy hotelowej
i lotniczej. Infrastruktura ta bêdzie s³u¿y³a podczas turnieju,
ale i nastêpnym pokoleniom.
Mistrzostwa Europy w pi³ce no¿nej skupiaj¹ uwagê
widowni nieporównywalnie wiêksz¹ od innych wydarzeñ
sportowych. Wymagaj¹ zaanga¿owania ogromnych kosztów
i przygotowañ. Mo¿na je rozwa¿aæ jako imprezy szeroko

rozpowszechnione o miêdzynarodowej skali, opisywane s¹
jako du¿e wydarzenia o globalnym zasiêgu i wysokim statusie.
Pe³ni¹ one bardzo wa¿n¹ rolê dla kraju i miasta w którym siê
odbywaj¹ [1, 8].
M. Roche definiuje je jako krótkotrwa³e zbiorowe
atrakcje kulturalne, które mimo swojego krótkiego okresu
trwania wywieraj¹ d³ugotrwa³e przed i po imprezowe skutki.
Wywieraj¹ one olbrzymie wra¿enie poœród innych wydarzeñ
za spraw¹ masowoœci, cyklicznoœci i szerokich wp³ywów jakie
posiadaj¹ [13].
Zadaniem ka¿dego kandydata by³o przedstawienie
d³ugoterminowej strategii rozwoju pi³ki no¿nej, oraz motywacji
do organizacji tej imprezy. Polsko-Ukraiñski sztab sformu³owa³
je nastêpuj¹co: "EURO 2012 umocni spo³eczn¹ spójnoœæ
naszych krajów oraz zdolnoœci zarz¹dcze naszych obywateli.
Nasze narody zjednocz¹ siê przy organizacji tak wspania³ej
imprezy, co umocni poczucie dumy narodowej naszych
spo³eczeñstw. W wyniku tego nasze kraje bêd¹ silniej zintegrowane z europejsk¹ rodzin¹ narodów oraz bardziej zaanga¿owane i zdolne do dalszego rozwijania wartoœci
europejskich w kwestiach spo³ecznych, gospodarczych oraz
politycznych" [22]. Istotnym elementem by³o równie¿,
¿e by³yby to fina³y rozgrywane w Europie wschodniej, co
jest zgodne ze strategi¹ rozwoju UEFA. Stanowiæ to bêdzie
znakomit¹ okazjê do integracji Ukrainy z innymi krajami
Europy Zachodniej.
Materia³ i metody
Celem analizy by³a próba okreœlenia potencjalnych korzyœci zwi¹zanych z organizacj¹ EURO 2012, wp³ywaj¹cych
na rozwój spo³eczno-gospodarczy Polski. Takie wydarzenia
zawsze obfituj¹ w korzyœci dla organizatorów, s¹ ona zreszt¹
jednym z powodów dla których kraje walcz¹ o prawa do ich
przeprowadzenia. Ocena dok³adnego stopnia rozwoju gospodarczego jest w tym momencie trudna, wrêcz niemo¿liwa.
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e turniej odbêdzie siê dopiero za dwa lata. Precyzyjne wnioski odnoœnie rozwoju spo³eczno-gospodarczego mo¿na dok³adnie sprecyzowaæ dopiero po zakoñczeniu danego przedsiêwziêcia. Wtedy to bêdzie mo¿na wykonaæ
skomplikowane modele ekonometryczne, które pozwol¹ oceniæ
stopieñ wp³ywu imprezy na nasz kraj. Materia³ami do
analizy by³y artyku³y z czasopism ekonomicznych i sportowych
oraz raporty z etapów realizacji przedsiêwziêæ, które poddano analizie. Analiza dokonana pod okreœlonym k¹tem,
wyznaczaj¹c potrzeby badawcze oraz interpretacji zawartych
w dokumentach treœci.
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Oczekiwany wp³yw EURO 2012 na gospodarkê i infrastrukturê Polski
Przedstawienie pewnych korzyœci wynikaj¹cych z organizacji EURO 2012 jest rzecz¹ trudn¹, wrêcz niemo¿liw¹.
Wp³yw na infrastrukturê mo¿na stosunkowo oceniæ, analizuj¹c w tym celu raporty, dotycz¹ce planowanych inwestycji,
natomiast poruszaj¹c siê po aspektach makroekonomicznych
mo¿na jedynie prognozowaæ. W tym przypadku warto pos³u¿yæ
siê danymi z pañstw, które mia³y przyjemnoœæ goœciæ
najlepszych sportowców œwiata.
Opinie Polaków na wieœæ o organizacji EURO 2012
i oczekiwanych korzyœciach dla Polski p³yn¹cych z faktu
organizacji przedsiêwziêcia odzwierciedlaj¹ wyniki badañ
przeprowadzonych przez Centrum Badania Opinii Spo³ecznej
w maju 2007 roku [2]. Badania zosta³y przeprowadzone na
grupie licz¹cej 946 osób w której sk³ad wchodzili doroœli
Polacy. Na podstawie raportu "EURO 2012 - nadzieje i obawy",
wystêpuje niemal powszechne przekonanie, ¿e korzystnymi
skutkami tej imprezy bêdzie przede wszystkim rozwój infrastruktury (90 %) i turystyki (88 %). Trzy czwarte rodaków
(78 %) spodziewa siê umocnienia stosunków z Ukrain¹. Tyle
samo (78 %) ankietowanych ma nadziejê na dalszy rozwój
gospodarczy. Dwie trzecie (66 %) wie¿y w poprawê kondycji polskiego sportu. Najbardziej sceptyczne podejœcie
Polaków (49 %) mo¿na zauwa¿yæ w nadziejach na poprawê
standardu ¿ycia przeciêtnego obywatela (tab.1).
Czy, Pana(i) zdaniem,
dziêki organizacji
Mistrzostwa Europy
w pi³ce no¿nej
w Polsce nast¹pi:
- rozwój infrastruktury
(autostrad, boisk, hoteli)
- rozwój turystyki
- wzrost zatrudnienia
-wzrost zainteresowania
sportem
- wzrost gospodarczy
kraju
- umocnienie stosunków
z Ukrain¹
- wzrost znaczenia
naszego kraju w Europie
- poprawa jakoœci
sportu
- polepszenie standardu
¿ycia obywateli

Zdecydowanie
tak

Raczej
tak

TAK

Raczej
nie

Zdecydowanie
nie

NIE

Trudno
powiedzieæ

8

w procentach
43

47

90

2

0

2

35

53

88

4

0

4

8

26

58

84

5

1

6

10

25

56

81

6

0

6

13

26

52

78

9

1

10

12

21

57

78

6

0

6

16

21

53

74

10

1

11

15

16

50

66

12

2

14

20

10

39

49

28

3

31

20

Tab. 1. Oczekiwane korzyœci dla Polski p³yn¹cych z faktu
organizacji EURO 2012 [2], •ród³o: CBOS, 2007

0,25%. PKB Polski w 2006 roku wyniós³ 1046, 6 miliarda
z³otych. Jeœli uznamy œredni roczny wzrost PKB Polski na
poziomie 4%, to prawdopodobnie w 2012 roku osi¹gnie oko³o
1,32 biliona z³otych. Mo¿na s¹dziæ, ¿e ca³kowity dodatkowy
wzrost gospodarczy zwi¹zany z organizacj¹ Mistrzostw Europy
w 2012 roku ukszta³tuje siê na poziomie 1,06-3,3 miliarda z³otych w skali roku [4].
EURO 2012, a rozwój sektorów bran¿owych
W chwili obecnej polski rynek osi¹ga dojrza³oœæ. Impreza
masowa taka jak Mistrzostwa Europy w pi³ce no¿nej bêdzie
stymulowa³a jego okresowy wzrost. Jak wynika z raportu
Finamo bran¿e: reklama, budownictwo, hotelarstwo i gastronomia na EURO 2012 zyskaj¹ najwiêcej. Bran¿a budowlana
rozwinie siê g³ównie dziêki przygotowaniom i budowie nowej
infrastruktury sportowej, transportowej i noclegowej. Korzyœci te powinny zrekompensowaæ straty budowlañców spowodowane
prognozowanymi utrudnieniami w budownictwie mieszkaniowym. Przedsiêbiorstwa te bêd¹ generowa³y równie¿ popyt
na: media, materia³y, us³ugi zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ budowlan¹
oraz maszyny i narzêdzia niezbêdne do wykonania prac [4].
W przypadku ga³êzi turystycznej, handlowej, hotelarskiej i reklamowej, efekt ten bêdzie równie¿ widoczny. Za
przyk³ad mog¹ tutaj pos³u¿yæ agencje reklamowe w Portugalii
i Niemczech, gdzie wzrost przychodów w zwi¹zku z odbywaniem siê imprezy na terenie danego pañstwa wyniós³
kolejno 7% (EURO 2004) oraz 1,9%. Specjaliœci szacuj¹
kilkuprocentowy wzrost dochodów polskich firm reklamowych.
Œrodki przeznaczone na reklamê w roku 2007 wynios³y ponad 18 mld z³, co jest wynikiem piêciokrotnie wy¿szym ni¿
dziesiêæ lat wstecz, kiedy to wynosi³y 3,5 mld z³. Wraz ze
wzrostem PKB zwiêkszaj¹ siê wydatki na reklamê [4].
Mega imprezy sportowe daj¹ równie¿ szanse stworzenia
nowych miejsc pracy. Szacuje siê, ¿e Mistrzostwa Europy
w Portugalii da³y zatrudnienie dla ponad 23 tys. osób. W Polsce
nowe miejsca pracy bêd¹ tworzy³y siê w g³ównych podmiotach zaanga¿owanych w obs³ugê imprezy. Najwiêksze zapotrzebowanie na pracowników bêdzie obecne w takich bran¿ach
jak: turystyka, gastronomia i handel. Mo¿na siê równie¿
spodziewaæ podwy¿szonego zapotrzebowania na pracowników
sezonowych [3].
Inwestycje infrastrukturalne

EURO 2012, a wzrost PKB
Jednym z najwiêkszych oczekiwañ zwi¹zanych z EURO
2012 jest dodatkowy wzrost Produktu Krajowego Brutto, czyli
PKB. Wszystkie pañstwa poza Holandi¹, które w ostatnim
czasie organizowa³y du¿e imprezy sportowe zanotowa³y
w roku organizacji wy¿sz¹ stopê wzrostu PKB ni¿ w roku
poprzednim. EURO 2012 mo¿e wiêc wygenerowaæ od 0,08
do 0,25 % dodatkowego wzrostu PKB. Przedstawione
szacunki dodatkowego wzrostu PKB znajduj¹cego siê w tym
przedziale maj¹ swoj¹ podstawê w badaniach podobnych
imprez. Nie ma dodatkowych przes³anek by s¹dziæ, ¿e
wzrost ten nie osi¹gnie wartoœci przekraczaj¹cej górn¹ granicê

Harmonogram planowanych inwestycji zwi¹zanych z EURO
2012 w Polsce obejmuje ponad 300 projektów, lecz przynajmniej w roku 2009 wiêkszoœæ przedsiêwziêæ bêdzie w fazie
przygotowawczej, która obejmuje opracowywanie projektów,
zdobywanie pozwoleñ i wybór wykonawców. Od 2010 roku
inwestycje bêd¹ w trakcie realizacji, dlatego te¿ szacuje siê,
¿e lata 2010-2011 bêd¹ dla polskiej gospodarki o wiele
lepsze ni¿ rok obecny oraz ubieg³y [16].
Z doniesieñ wynika, ¿e szacunkowa ca³kowita wartoœæ
inwestycji zwi¹zanych z EURO 2012 wyniesie 94,7 mld z³
(ryc. 1), czyli ponad dwukrotnie wiêcej ni¿ planowane projekty na Ukrainie. Dlatego te¿ nie powinien dziwiæ fakt nazywania jej przez wielu "najpotê¿niejsz¹ inwestycj¹ w dziejach
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Inwestycje zwiazane z EURO 2012 w Polsce
(razem 94,7 mld zl)

3%

7%

2%

4%

Transport drogowy
52%

Transport
kolejowy
Transport lotniczy
Stadiony i centra
treningowe
Infrastruktura
telekomunikacyjna
Infrastruktura
hotelowa

32%

Ryc. 1. Wartoœæ inwestycji zwi¹zanych z EURO 2012
•ród³o: PMR, Raport Euro 2012 w Polsce i na Ukrainie - Planowane inwestycje budowlane, 2009 [33, 38]

kraju" [12].
Lotniska
Rozwój transportu lotniczego na œwiecie oraz znaczna
odleg³oœæ miêdzy miastami-gospodarzami powoduje, ¿e jednym z podstawowych warunków sukcesu organizacyjnego
EURO 2012 jest mo¿liwoœæ przyjêcia setek tysiêcy pasa¿erów
podró¿uj¹cych transportem lotniczym. UEFA zak³ada, i¿ 50%
kibiców w 2012 roku przyleci na turniej samolotami w czasie 10 godzin przed meczem, a 10 godzin po spotkaniu bêd¹
wracaæ. Do takich wskaŸników musz¹ zostaæ dopasowane przepustowoœci portów lotniczych [9].
W zakresie transportu lotniczego zauwa¿yæ mo¿na œcis³¹
wspó³pracê miast goszcz¹cych. Po dokonaniu wstêpnych analiz, UEFA ka¿demu z podstawowych lotnisk w Polsce i na
Ukrainie nada³a kategoriê, wedle zmian jakie nale¿y przeprowadziæ w celu sprawnego rozegrania turnieju. Warto zauwa¿yæ, ¿e
¿aden z polskich portów nie zosta³ przypisany do czwartej
kategorii. W du¿o bardziej skomplikowanej sytuacji znajduje siê Ukraina, gdzie lotnisk s¹ nieprzygotowane do przeprowadzenia
turnieju.
Infrastruktura drogowa
Goszczenie EURO 2012 to dla Polski szansa na rozbudowê sieci autostrad i dróg ekspresowych. Przed przyznaniem
praw do organizacji turnieju w Polsce budowa³o siê zaledwie kilka kilometrów autostrad rocznie. Impreza ta spowodowa³a
nie tylko fakt konieczno-œci przyspieszenia prac nad budow¹
dróg, ale równie¿ wymusi³o niewielkie zmiany na rz¹dowej
liœcie priorytetów drogowych, opracowanej na lata 2007-2013.
Korekty te nie by³y znaczne, poniewa¿ inwestycje drogowe
niezbêdne do zrealizowania na rzecz EURO wpisuj¹ siê we
wczeœniej ustalony program [7].
Koleje
Plan inwestycji zwi¹zanych z transportem torowym zosta³

przygotowany na d³ugo przed przyznaniem Polsce i Ukrainie
praw do organizacji Mistrzostw Europy w 2012 roku.
Wiêkszoœæ z projektów ma zapisane terminy ukoñczenia przed
2012 rokiem. W sprawnie funkcjonuj¹cej kolei nale¿y upatrywaæ jednej z podstaw sukcesu organizacyjnego turnieju,
poniewa¿ to w³aœnie ona charakteryzuje siê najszybszym
i najsprawniejszym transportem osób. EURO 2012 stanowi
dla PKP nie tylko wyzwanie organizacyjne, ale przede
wszystkim daje szansê promocji polskich kolei jako najwiêkszego przedsiêbiorstwa transportowego w kraju jest naturalnym partnerem dla UEFA, bez którego niezmiernie ciê¿ko jest
wyobraziæ sobie sprawn¹ organizacjê mistrzostw. Turniej ten
jest okazj¹ do wyrobienia sobie marki rzetelnego operatora logistycznego i przewoŸnika [10].
Zakres podstawowych zmian obejmuje wymianê sieci trakcyjnej, nawierzchni torowej i urz¹dzeñ steruj¹cych ruchem,
budowa wiaduktów i likwidacja przejazdów drogowo-kolejowych na poziomie szyn. W sk³ad planowanych modernizacji wchodzi równie¿ budowa i odnowienie stacji, przystanków,
obiektów in¿ynieryjnych, przejœæ podziemnych, peronów
i k³adek dla pieszych dostosowanych dla osób niepe³nosprawnych.
Baza hotelowa
Fakt organizacji mistrzostw Europy wp³ynie równie¿ na
powstanie nowych miejsc noclegowych i centrów pobytowych,
co bezpoœrednio przyczyni siê do rozwoju turystyki w Polsce.
Obecne prognozy wskazuj¹, ¿e w 2012 roku odwiedzi nas
oko³o 21 mln turystów. Oznacza to wzrost nowych miejsc pracy, które kalkuluje siê na oko³o 100 tysiêcy. Szacuje siê,
¿e od 2007 roku budownictwo hotelowe wzroœnie niemal
2,5-krotnie [20].
Z raportu firmy konsultingowej PMR "Budownictwo
hotelowe w Polsce 2007 - prognozy rozwoju na lata 20072012" wynika, ¿e do 2012 roku œrednia wartoœæ inwestycji
hotelowych bêdzie ros³a o ok. 17 % rocznie, w koñcowym
etapie osi¹gaj¹c pu³ap 1,1 mld z³. Porównuj¹c to z obecn¹ sytuacj¹, wzrost wydaje siê olbrzymi [11].
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W prognozowanym okresie wzrostowym szacuje siê, ¿e
do 2012 roku powstanie oko³o 560 hoteli. Zatem w trakcie
przygotowañ do Mistrzostw Europy mo¿emy siê spodziewaæ
œrednio 110 hoteli, oddawanych co roku do u¿ytku publicznego.
£¹czny koszt inwestycji noclegowych powinien przekroczyæ
4 mld z³. Szacuje siê, ¿e najwy¿szy wzrost nowych pokoi
(bior¹c po uwagê standard) powstanie w segmencie obiektów 3-gwiazdkowych (15 tys.) oraz 1- i 2- gwiazdkowych
(ok. 12 tys.) [11]. Kluczow¹ inwestycj¹ w zakresie hotelarstwa s¹ jednak hotele o najwy¿szym standardzie, których
w naszym kraju jest niewystarczaj¹co.
Do najwiêkszych systemów hotelowych dzia³aj¹cych
w Polsce mo¿emy zaliczyæ takie firmy jak: Orbis, WAM Hotel, Start Hotel, Interferie, Qubus Hotel System, czy Gromada. W ostatnim okresie g³oœno by³o równie¿ o tym, ¿e np. Wyndham Hotels & Resorts, NH Hotels czy Choice Hotels, bêd¹ce
dot¹d firmami nie funkcjonuj¹cymi na polskim rynku maj¹
bardzo powa¿ne plany inwestycyjne na terenie naszego kraju. Na wieœæ organizacji EURO 2012 w Polsce czêœæ firm hotelarskich zmieni³a strategie, chc¹c zwiêkszyæ liczbê obiektów
w naszym kraju. Najwiêcej nowych pokoi powinno powstaæ
w sieci placówek Orbisu, konsorcjum Louvre Hotels Warimpeksu,
w sieciach Intercontinentalu i Komfort Express oraz w krajowej sieci hoteli klasy ekonomicznej - Chaber. Spó³ka
utworzona przez Polsk¹ Izbê Hotelarstwa zak³ada mo¿liwoœæ
budowania 200 takich hoteli [21].
Wymagania odnoœnie budowy obiektów hotelarskich s¹
du¿e, natomiast stawki europejskie wyj¹tkowo kusz¹ce. Zarówno
nowo powstaj¹ce hotele na cele turnieju, jak i te istniej¹ce poddawane modernizacji maj¹ szansê osi¹gn¹æ standardy europejskie. Warto zastanowiæ siê nad podnoszeniem kwalifikacji personelu, k³ad¹c najwiêkszy nacisk na umiejêtnoœæ komunikowania
siê w obcym jêzyku, a tak¿e poszerzaæ jakoœæ i zakres oferowanych us³ug. Kompetentny i wykwalifikowany
personel zyskuje w oczach potencjalnych klientów-kibiców,
zarazem podnosz¹c rangê i promuj¹c dany obiekt, a w konsekwencji kraj. Zarz¹dzaj¹cy infrastruktur¹ hotelow¹ powinni zastanowiæ siê równie¿ nad podejmowaniem wspó³pracy
z przedsiêbiorcami innych bran¿. Korzyœci¹ by³oby zapewnienie kibicom sprawnego transportu miêdzy miejscami rozgrywania spotkañ, a hotelem czy te¿ zapewnienie atrakcji
w czasie wolnym np. ukazanie ciekawych zak¹tków danego
regionu, co dodatkowo wp³ywa na promocjê danego obszaru.
Oczywistym wydaje siê fakt, ¿e klient wyje¿d¿aj¹cy z satysfakcj¹ czêsto póŸniej wraca do danego miejsca. Wa¿n¹ rolê
odgrywa równie¿ wspó³praca z bardziej doœwiadczonymi firmami, posiadaj¹cymi lepsz¹ markê i wiêksze doœwiadczenie.
Wymiana doœwiadczeñ z pewnoœci¹ przyczyni³by siê do
podniesienia standardu i renomy, daj¹c zwiêkszenie liczby
goœci.
Centra pobytowe
Przygotowanie baz pobytowych to œwietna promocja
oraz szansa na zarobek i rozwój. Po EURO do dobrych
oœrodków chêtnie przyjad¹ kluby na przedsezonowe zgrupowania. Nie dziwi wiêc fakt, ¿e do Ministerstwa Sportu nap³ynê³o
kilkaset zg³oszeñ od samorz¹dów marz¹cych o goszczeniu
finalistów turnieju. Po wstêpnej selekcji Ministerstwa Sportu

i PZPN lista kandydatów zosta³a skrócona do 110 potencjalnych oœrodków [6]. Nastêpna weryfikacja wy³oni³a 44
kandydatury na centra pobytowe. G³ównymi kryteriami wstêpnej oceny kandydatów by³y wymogi UEFA zawarte w dokumencie UEFA EURO Accommodation Requirements. Skompletowana lista kandydatów trafi³a do UEFA, która to w 2011
roku, kiedy bêd¹ znani uczestnicy turnieju, wybierze, jej zdaniem
najlepsze bazy [15].
Kryteria wyboru centrów pobytowych
Hotele pobytowe musz¹ odpowiadaæ standardowi 5 gwiazdek,
jednak dopuszczalne jest aby kilka z nich posiada³o standard
4 gwiazdkowy, pod warunkiem zagwarantowania wysokiego
poziomu bezpieczeñstwa, komfortu oraz prywatnoœci zespo³ów
w nich goszcz¹cych. Lokalizacja jest uzale¿niona tylko
i wy³¹cznie od danego zespo³u. Wszystkie bazy musz¹
jednak byæ w odleg³oœci nie d³u¿szej ni¿ 20 minut jazdy od
infrastruktury treningowej dla uczestników, zgodnej ze standardami wyznaczonymi przez UEFA. W wypadku wybrania
przez dan¹ reprezentacjê oœrodka poza miastem, oddalony
nie dalej ni¿ godzina jazdy autokarem od lotniska mog¹cego
obs³ugiwaæ 100-osobowe samoloty [5].
Konferencje i wypoczynek. Oprócz zakwaterowania
zespo³ów hotele pobytowe zobowi¹zane s¹ równie¿ zagwarantowaæ zespo³om dostêpnoœæ do stref wypoczynku, stref wy³¹cznej
dostêpnoœci do basenów i si³owni oraz sal konferencyjnych na
potrzeby spotkañ zespo³u. Niezbêdne jest równie¿ wydzielenie strefy jadalnej. W celu zapewnienia prywatnoœci zawodnikom i sztabowi nale¿y rozlokowaæ strefy tak, aby przemieszczaj¹cy siê cz³onkowie danej ekipy nie musieli przechodziæ przez
ogólnodostêpne powierzchnie hotelu [14, 19].
Hotel transferowy. Dru¿yny opuszczaj¹ bazê pobytow¹
na jeden dzieñ przed rozegraniem meczu, przenosz¹c siê do
hotelu transferowego zlokalizowanego w mieœcie rozgrywania spotkania. W wypadku dystansu mniejszego ni¿ 100 km
miêdzy centrem pobytowym a stadionem, zespo³y nie przenosz¹
siê do hotelu transferowego. Hotel transferowy jest opuszczany
przez zespo³y w dniu zakoñczenia meczu lub jeden dzieñ po
meczu.
Standard zakwaterowania. Ka¿dy z hoteli musi
dysponowaæ nie mniej ni¿ 50 standardowymi pokojami dwuosobowymi, w których znajdowaæ siê ma m.in. Internet,
minibar, telewizor i klimatyzacja. Poza tym w hotelu musi
znajdowaæ siê piêæ apartamentów o podwy¿szonym standardzie, posiadaj¹cych luksusowe pokoje oraz p³atn¹ telewizjê.
Powierzchnie biurowe i konferencyjne. W celu zapewnienie zespo³om odpowiedniego przygotowania do meczu niezbêdne
jest zapewnienie im powierzchni do omawiania oceny i taktyki gry. Personel administracyjny musi mieæ do swojej dyspozycji zabezpieczone powierzchnie biurowe posiadaj¹ce
Internet/WIFI, telefon, fax oraz minimum 40 osobow¹ salê
konferencyjn¹ wyposa¿on¹ m.in. w du¿y telewizor, tablice
prezentacyjn¹, projektor oraz dodatkow¹ salê z dostêpem do
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pomocy audiowizualnych.
Strefa wypoczynku dla zespo³ów. Stefy wypoczynku
musz¹ byæ odpowiednio wyposa¿one oraz dostêpne dla
ekipy o dowolnej porze. Wœród wymagañ mo¿na wyró¿niæ
200-300 m2 salon z fotelami, sofami, stolikami, telewizorem
wielkoformatowym, Internetem/WIFI oraz szerok¹ ofert¹ napojów i przek¹sek.
Strefa fizjoterapii. W celu odpowiedniego przegotowania do meczu wymagany jest dostêp do us³ug masa¿ystów
i fizjoterapeutów. Obs³ugê tak¹ mo¿na zapewniæ w specjalnie przygotowanych pokojach pod warunkiem, ¿e gwarantuj¹ one bezpieczeñstwo i prywatnoœæ: wydzielone, zamykane
na klucz zaplecze na potrzeby przechowywania sprzêtu i materia³ów.
Strefa jadalna. Cz³onkom ekip nale¿y zapewniæ dostêp
do wydzielonej strefy jadalnej. Ma to na celu zapewnienie
zawodnikom spo¿ywania posi³ków o odpowiednich porach,
dobranych bezpoœrednio do harmonogramu zajêæ przedmeczowych i treningu oraz na zachowanie nale¿nej prywatnoœci. Strefa ta powinna pomieœciæ minimum 40 osób. Dodatkowo
szef kuchni zespo³ów powinien posiadaæ dostêp do infrastruktury kuchennej w celu realizacji potrzeb ¿ywieniowych zawodników [5, 14, 19].
Podsumowanie
EURO 2012 nale¿y do najwiêkszych imprez œwiata.
Organizacja wielkiego turnieju sportowego, jakim jest
EURO 2012 to bez w¹tpienia zadanie skomplikowane i trudne.
W literaturze mo¿emy siê spotkaæ z dwoma okreœleniami
takiego przedsiêwziêcia: projekt i program. Projektem
mo¿na nazwaæ realizowane jednorazowo, niepowtarzalne przedsiêwziêcie, w skoñczonym przedziale czasu. Posiada on
jasno zaznaczony pocz¹tek i koniec, wyraŸny cel, a jego
realizacja przebiega wielopodmiotowo za pomoc¹ specjalnych
metod i technik [17]. Program to pewien ci¹g œciœle od siebie
zale¿nych projektów, po³¹czonych w logiczn¹ ca³oœæ, czêsto
znacznie rozci¹gniêtych w czasie [18].
Program ten jest trudny do zaplanowania i zdefiniowania. Jest bowiem bardzo silnie uwarunkowany politycznie, anga¿uje du¿¹ liczbê czêsto zmieniaj¹cego siê personelu oraz
bardzo trudno opracowaæ mu miary sukcesu. Równie¿ d³ugi
czas trwania i czêste zmiany kierownictwa stwarzaj¹ problemy utrzymania zaanga¿owania i motywacji.
Polska ma do czynienia z gigantycznym projektem. Projekt ten jednak z pewnoœci¹ siê op³aci. Mówi siê, ¿e jeszcze
¿aden kraj nie straci³ na organizacji takiego przedsiêwziêcia.
Wi¹¿e siê ono z budow¹ setek kilometrów dróg, infrastruktury stadionowej, bazy hotelarskiej czy te¿ portów lotniczych.
Infrastruktura powsta³a na rzecz imprezy bêdzie s³u¿y³a Polakom nie przez trzy tygodnie jej trwania, ale nastêpne dziesiêciolecia. Stworzenie jej z pewnoœci¹ u³atwi ¿ycie mieszkañcom naszego kraju, poprawi funkcjonowanie przemys³u
i gospodarki.
W EURO 2012 mo¿emy zapewne upatrywaæ szansê nad
wzrostem zainteresowania polsk¹ pi³k¹ oraz jej profesjonalizacji. Powsta³e nowoczesne stadiony i oœrodki treningowe
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bêd¹ s³u¿yæ m³odym zawodnikom do szkolenia swoich umiejêtnoœci i z ca³¹ pewnoœci¹ u³atwi¹ wejœcie w zawodowy
futbol.
Nie bez znaczenia pozostaje te¿ fakt, ¿e w trakcie
mistrzostw odwiedz¹ nas miliony turystów. Co wiêcej, powo³uj¹c siê na efekt barceloñski, kiedy to po Igrzyskach Olimpijskich w Barcelonie w 1992 roku ruch turystyczny w mieœcie
zwiêkszy³ trwale o po³owê, mo¿na spodziewaæ siê, i¿ i Polska zostanie odkryta dla zagranicznych turystów.
EURO 2012 jest równie¿ okazj¹ do promocji i zwiêkszenia
presti¿u kraju na arenie miêdzynarodowej. Sprawne przeprowadzenie takiego przedsiêwziêcia mo¿e mieæ wp³yw na poprawê
wizerunku Polski. Mistrzostwa Europy s¹ znakomit¹ szans¹
do zdobycia cennego doœwiadczenia w organizacji wielkich
wydarzeñ sportowych. Zdobycie go z ca³¹ pewnoœci¹ zwiêkszy nasze mo¿liwoœci w staraniach siê o imprezy podobnego
formatu w przysz³oœci. Powy¿sze wyniki mog¹ byæ podstaw¹ do wniosku, i¿ Polska i Ukraina bêd¹ przyk³adem
sukcesów gospodarczych i turystycznych efektów p³yn¹cych z organizacji EURO 2012.
Optymizmem mo¿e napawaæ tak¿e postawa Polaków wobec
tego wyzwania. Mimo, ¿e zdaj¹ sobie sprawê ze z³o¿onoœci
i skomplikowania tego zadania, przyt³aczaj¹ca wiêkszoœæ wierzy
w powodzenie ca³ego przedsiêwziêcia, przynosz¹c wymierne
korzyœci w postaci rozwiniêcia siê kraju. EURO 2012 to
tak¿e oprócz profitów, olbrzymia odpowiedzialnoœæ. Dlatego
te¿ nale¿y pomyœleæ o sprawnych systemach zapewniaj¹cych
bezpieczeñstwo na meczu i po jego zakoñczeniu. Sprawnie
i bezpiecznie przeprowadzony turniej z ca³¹ pewnoœci¹ zostawi
niezatarte wra¿enie na œwiadkach tego wspania³ego widowiska.
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Analiza intensywności ruchu turystycznego
we wschodnich województwach Polski
Pawe³ Jamróz, Krzysztof L. Sobolewski
Wy¿sza Szko³a Wychowania Fizycznego i Turystyki w Bialymstoku

Burzliwy rozwój turystyki na ca³ym œwiecie przynios³a
druga po³owa XX wieku. Wartoœæ liczbowa dotycz¹ca turystyki zagranicznej siêga w ostatnich latach blisko 900 mln uczestników zagranicznych podró¿y turystycznych rocznie. [12]
Ekonomiczne znaczenie turystyki krajowej wi¹¿e siê z aktywizacj¹ regionów i miejscowoœci, maj¹cych odpowiednie walory turystyczne jak na przyk³ad tereny górskie, nadmorskie.
Dziêki rozwojowi turystyki nastêpuje przep³yw pieni¹dza
z regionów zamo¿niejszych do rejonów recepcji turystycznej, co ³¹czy siê z tworzeniem nowych miejsc pracy.
Fundamentalnym czynnikiem rozwoju ruchu turystycznego
jest baza noclegowa turystyki. Pomiêdzy rozwojem bazy
a wielkoœci¹ ruchu turystycznego istnieje wyraŸna korelacja.
Analiz¹ objêto ruch turystyczny rejestrowany w bazie noclegowej zlokalizowanej na terenie czterech województw:
warmiñsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego i podkarpackiego. Zastosowano wskaŸniki rozwoju ruchu turystycznego, które umo¿liwi³y okreœlenie roli badanego regionu
w rozwoju sektora turystycznego w Polsce. [B¹k 2005, s. 43]
W ostatnich latach mo¿na zaobserwowaæ istotne zmiany
bazy noclegowej turystyki w Polsce. Dotyczy³y one jej
liczby oraz standardu obiektów. Dane o stanie i wykorzystaniu bazy noclegowej turystyki w Polsce pochodz¹ ze sta³ych
badañ statystycznych G³ównego Urzêdu Statystycznego,
opartych na sprawozdaniach o wykorzystaniu obiektu noclegowego na formularzach KT-1 i KT-1a. W Polsce od 2000
roku GUS prowadzi badanie bazy noclegowej turystyki co
kwarta³, zbieraj¹c dane miesiêczne. Wczeœniej, raz do roku
gromadzono dane za dziewiêæ miesiêcy danego roku i trzy
miesi¹ce roku poprzedniego. W zwi¹zku z koniecznoœci¹
pe³nego dostosowania polskiej statystyki turystyki do wymagañ unijnej Dyrektywy 95/57//EC z dnia 23 listopada 1995
roku, od roku 2003 badanie turystycznych obiektów zbiorowego
zakwaterowania jest badaniem miesiêcznym. [Turystyka
w 2006]
Wed³ug stanu na dzieñ 31 lipca 2006 roku w Polsce by³y
zarejestrowane 6694 obiekty zbiorowego zakwaterowania,
które oferowa³y 574612 miejsc noclegowych. W porównaniu
do roku 1980 liczba obiektów spad³a o 27,2%, a w porównaniu z rokiem 1990 spadek wyniós³ 18,2% (patrz rys. 1.).
Widaæ wyraŸn¹ tendencjê spadkow¹ liczby obiektów w analizowanych latach.
W 2006 roku obiekty noclegowe oferowa³y ³¹cznie 574612
miejsc. W porównaniu do 1980 roku spadek liczby miejsc
wyniós³ 17,4%, a do roku 1990 spadek wyniós³ 15%.
W badanych latach najmniej miejsc noclegowych tylko
569896 odnotowano w 2005 roku (patrz rys. 2). Natomiast
w 2006 roku zanotowano wzrost liczby miejsc noclegowych
w porównaniu z rokiem poprzednim o 0,8%.
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Rys. 1. Liczba obiektów zbiorowego zakwaterowania w Polsce
w wybranych latach 1980-2006. •ród³o: opracowanie w³asne
na podstawie [6-9].
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Rys. 2. Liczba miejsc noclegowych w Polsce w wybranych
latach 1980-2006. •ród³o: opracowanie w³asne na podstawie
[6-9].

Obserwowany spadek liczby miejsc w rejestrowanej bazie
noclegowej, to wynik zmniejszaj¹cej siê poda¿y miejsc przede
wszystkim w obiektach o ni¿szym standardzie oraz w bazie
sezonowej (domkach turystycznych, kempingach, schroniskach
m³odzie¿owych, oœrodkach wczasowych).
W 2006 roku z obiektów zbiorowego zakwaterowania skorzysta³o przesz³o 17,5 miliona turystów, w porównaniu
z rokiem poprzednim jest to wzrost o 5,5%. Natomiast porównuj¹c z rokiem 1980 nast¹pi³ wzrost o ponad 23%, a porównuj¹c z rokiem 1990 wzrost wyniós³ ponad 73%. Ponad 53%
wszystkich korzystaj¹cych z bazy noclegowej zatrzyma³a siê
w hotelach (9,4 mln), co oznacza wzrost o 8,2% w porównaniu z poprzednim rokiem (patrz rysunek 3).
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Rys. 3. Korzystaj¹cy w turystycznych obiektach zbiorowego
zakwaterowania w wybranych latach 1980-2006 (w tys.).
•ród³o: opracowanie w³asne na podstawie [6-9].

Turystka wewn¹trzkrajowa, pojmowana jako suma turystyki krajowej i zagranicznej przyjazdowej, ma nierównomierne
roz³o¿enie na obszarze Polski. Poniewa¿ poszczególne województwa charakteryzuje ró¿ny poziom warunków przyjêcia turystów krajowych i zagranicznych. Ró¿ny jest wiêc ich
udzia³ w ogólnej liczbie uczestników turystyki wewn¹trzkrajowej. Istnieje wiele czynników maj¹cych wp³yw na ruch w
danym regionie, na przyk³ad turystyczna atrakcyjnoœæ terenu.
Atrakcyjnoœæ turystyczna jest wypadkow¹ elementów poda¿y turystycznej, na przyk³ad [Panasiuk 2006, s. 98]:
- walorów turystycznych;
- elementów zagospodarowania turystycznego (m.in. bazy
noclegowej, bazy gastronomicznej);
- stanu œrodowiska naturalnego;
- dostêpnoœci komunikacyjnej;
- atrakcyjnoœci ekonomicznej oferowanych us³ug.
Jednak sama atrakcyjnoœæ regionu charakteryzuj¹ca poda¿
turystyczn¹ nie decyduje automatycznie o przyci¹gniêciu na
ten teren odpowiedniego co do wielkoœci i struktury ruchu
turystycznego. Niezbêdne jest kompleksowe oddzia³ywanie
na popyt turystyczny poprzez informacjê i reklamê turystyczn¹, która jest w stanie wylansowaæ modê na dan¹
miejscowoœæ lub region. [Gaworecki 2007, s. 133]
Najwiêcej turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania w roku 2006 mia³y województwa: zachodniopomorskie (850, co stanowi³o 12,7% wszystkich obiektów),
ma³opolskie (819, co stanowi³o 12,2% wszystkich obiektów)
i pomorskie (797, co stanowi³o 11,6%). Natomiast województwa: warmiñsko-mazurskie (365 obiektów), podkarpackie (335
obiektów), lubelskie (314 obiektów) oraz podlaskie (176 obiektów). S³absze wyniki od województwa podlaskiego osi¹gnê³y
jedynie województwa œwiêtokrzyskie (111 obiektów) i opolskie (114 obiektów).
Najwiêkszy wzrost liczby miejsc noclegowych w obiektach hotelowych we wschodnich województwach w 2006 roku
odnotowano w województwie warmiñsko-mazurskim (o 1148
miejsc), podkarpackim (o 753 miejsc), lubelskim (o 365 miejsc)
oraz w podlaskim (o 37 miejsc). Warto zwróciæ uwagê,
¿e w analizowanych województwach miasta wojewódzkie
maj¹ bardzo zró¿nicowany udzia³ w poda¿y. Na przyk³ad
1

w Lublinie koncentruje siê 49% ca³ej poda¿y miejsc w hotelach
w województwie lubelskim. Znaczna koncentracja bazy hotelowej
wystêpuje tak¿e w Bia³ymstoku (44% podlaskiego), z kolei
w Olsztynie znajduje siê zaledwie (19% miejsc), a w Rzeszowie (27% miejsc). Najwy¿sz¹ koncentracj¹ w skali kraju
poda¿y miejsc w hotelach charakteryzuje siê Warszawa wynosz¹c¹
82,5% miejsc w województwie mazowieckim. [por. Turystyka 2006]
Wype³nianie funkcji turystycznych poprzez poszczególne
obszary administracyjne mo¿e œwiadczyæ poziom wskaŸnika
Deferta1. W miejscowoœciach o niewielkim zagospodarowaniu turystycznym i s³abo rozwiniêtych przyjazdach turystów
wskaŸnik ten jest stosunkowo niski (do 100). Wed³ug tego
wskaŸnika, rzeczywista funkcja turystyczna zaczyna siê
wykszta³caæ dopiero wówczas, gdy osi¹ga wartoœæ 100, czyli
gdy pojemnoœæ bazy turystycznej jest równa liczbie mieszkañ
ludnoœci miejscowej (sta³ej). Przy wskaŸniku o wysokoœci 100500 funkcje turystyczne s¹ ju¿ na ogó³ dobrze rozwiniête.
[Warszyñska, Jackowski 1978, s. 209-210]
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Rys. 4. Wartoœæ wskaŸnika Deferta w wybranych
województwach w roku 2000 i 2006. •ród³o: opracowanie
w³asne na podstawie [6 i 9].

Z przedstawionych danych zawartych w rysunku 4,
wynika ¿e analizowane województwa w Polsce nie maj¹
wykszta³conej funkcji turystycznej. Poniewa¿ wartoœæ wskaŸnika Deferta przyjmowa³a wartoœci z przedzia³u od 0,9 do 7,5.
Spoœród wszystkich województw Polski relatywnie najlepiej
rozwiniêta baza noclegowa by³a w zachodniopomorskim.
W grupie badanych województw wschodnich relatywnie
lepiej od œredniej krajowej wypada województwo warmiñskomazurskie, natomiast pozosta³e znacz¹co najs³abiej maj¹
rozwiniêt¹ bazê noclegow¹. Na uwagê zas³uguje fakt, ¿e
w analizowanych województwach nast¹pi³ spadek wskaŸnika Deferta, co wynika ze spadku miejsc noclegowych
w bazie turystycznej. [B¹k 2005, s. 49]

POLSKA
lubelskie
ma³opolskie
podkarpackie
podlaskie
warmiñsko-mazurskie

WskaŸnik gêstoœci WskaŸnik gêstoœci
bazy noclegowej ruchu turystycznego
2000
2006
2000
2006
2
2
47
56
1
1
21
22
4
4
130
173
1
1
32
32
1
1
19
20
2
2
35
34

Tab. 1. WskaŸniki gêstoœci bazy noclegowej i gêstoœci ruchu
turystycznego w wybranych województwach w roku 2000
i 2006. •ród³o: opracowanie w³asne na podstawie [1, 6, 9].

Wskaźnik Deferta - to wskaźnik funkcji turystycznej wyrażony liczbą miejsc noclegowych, przypadającą na 100 mieszkańców stałych danej jednostki administracyjnej. [por. 3, 10]
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Kolejna analiza wschodnich województw dotyczy³a
liczby miejsc noclegowych i liczby turystów odwiedzaj¹cych, uwzglêdniaj¹ca jednoczeœnie ich powierzchniê. W tym
celu obliczono wskaŸniki gêstoœci bazy noclegowej2, które
obrazuj¹ liczbê miejsc noclegowych przypadaj¹cych na 1
km2 danego regionu oraz wskaŸniki gêstoœci ruchu turystycznego, okreœlaj¹ce liczbê turystów na 1 km2. W roku 2006
na 1 km2 powierzchni Polski przypada³y przeciêtnie 2 miejsca noclegowe (patrz tab. 1.), identyczna sytuacja mia³a miejsce
w 2000 roku. W województwach lubelskim, podkarpackim
i podlaskim gêstoœæ bazy noclegowej jest ni¿sza od œredniej
dla kraju wynosz¹c 1 miejsce na 1 km2 powierzchni tych regionów, jedynie w województwie warmiñsko-mazurskim odnotowano 2 miejsca na 1 km2. Jednym z najlepszych województw
w Polsce pod wzglêdem wskaŸnika gêstoœci bazy noclegowej jest ma³opolska, w której miernik ten wyniós³ 4.
Zmniejszaj¹ca siê liczba miejsc noclegowych w obiektach
turystycznych wp³ywa na spadek wskaŸnika gêstoœci bazy noclegowej. Nastêpnym wskaŸnikiem, który wyznaczono to
wskaŸnik gêstoœci ruchu turystycznego3 w wybranych województwach w roku 2000 i 2006 (patrz tab. 1.). W Polsce
w 2006 roku na 1 km2 przypada³o przeciêtnie 56 turystów, podczas gdy w 2000 roku tylko 47. Najwy¿sz¹ gêstoœci¹ ruchu
turystycznego charakteryzowa³o siê województwo ma³opolskie - 173 turystów na 1 km2. W analizowanych województwach
wschodnich najlepszy wynik osi¹gnê³o warmiñsko-mazurskie
z 34 turystami przed podkarpackim z 32 turystami, a najs³abszy lubelskie i podlaskie. [B¹k 2005, s. 50] Widaæ wiêc jaki
dystans dzieli województwa wschodnie od œredniej krajowej
tylko w przypadku tych dwóch wskaŸników w rozwoju
ruchu turystycznego.
Zró¿nicowanie obci¹¿enia ruchem turystycznym w wybranych
województwach mo¿na badaæ za pomoc¹ wskaŸników
Charvata4 i Schneidera5. Porównuj¹c wysokoœci obu wskaŸników
widaæ, ¿e najpopularniejsze w Polsce wœród turystów by³o województwo zachodniopomorskie. Województwa wschodnie
wypadaj¹ nawet dziewiêciokrotnie s³abiej od najlepszych.
Jedynie warmiñsko-mazurskie przekracza œredni¹ krajow¹,
a pozosta³e województwa jej nie osi¹gaj¹. W badanym okresie wyst¹pi³y zmiany w poziomie obci¹¿enia ruchem turystycznym. WskaŸnik Charvata ogólnie dla Polski wzrós³, jak
równie¿ dla województwa podkarpackiego i warmiñskomazurskiego, natomiast uleg³ obni¿eniu w lubelskim i podlaskim. Je¿eli chodzi o poziom wskaŸnika Schneidera, to nie
zanotowano jego spadku w województwach lubelskim i podlaskim, a brak zmiany w podkarpackim i warmiñsko-mazurskim
(patrz tab. 2).
W 2006 roku na jedno miejsce noclegowe w Polsce
przypada³o 30 turystów, czyli o 8 osób wiêcej ni¿ w roku 2000
(patrz rys. 5). WskaŸnik rozwoju bazy noclegowej okreœla
liczbê nocuj¹cych turystów przypadaj¹cych na jedno miejsce
noclegowe6. Przyjmuje on wy¿sze wartoœci w tych regionach,
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które przyjmuj¹ du¿¹ liczbê turystów, a ich baza noclegowa
jest stosunkowo s³abo rozwiniêta. Najni¿szy poziom wskaŸniWskaŸnik Charvata WskaŸnik Schneidera
2000
2006
2000
2006
POLSKA
127
134
38
46
lubelskie
67
59
23
26
ma³opolskie
207
231
61
81
podkarpackie
67
78
27
27
podlaskie
76
70
32
34
warmiñsko-mazurskie
155
160
57
57
zachodniopomorskie
559
538
85
91

Tab. 2. WskaŸniki Charvata i Schneidera w wybranych
województwach w roku 2000 i 2006. •ród³o: opracowanie
w³asne na podstawie [1, 6, 9, 13].
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Rys. 5. Wartoœæ wskaŸnika rozwoju bazy noclegowej
w wybranych województwach w roku 2000 i 2006. •ród³o:
opracowanie w³asne na podstawie [6 i 9].

ka zanotowano w województwie zachodniopomorskim, a najwy¿szy w ma³opolskim. Spoœród województw wschodnich
najni¿sz¹ wartoœæ posiada³o województwo warmiñskomazurskie, a najwy¿sz¹ podlaskie. [B¹k 2005, s. 54]
Zró¿nicowanie walorów œrodowiska i nierównomierne
zagospodarowanie powoduj¹, i¿ obszar Polski ma ró¿n¹ atrakcyjnoœæ turystyczn¹. Warunkuje to bardzo zró¿nicowany rozk³ad
przestrzenny ruchu turystycznego, poniewa¿ koncentruje siê
on tylko w pewnych województwach. Czego konsekwencj¹
jest ma³e znaczenie gospodarcze turystyki w regionie, bud¿etach terenowych oraz dochodach ludnoœci. W³aœciwie dla ¿adnego województwa w Polsce turystyka nie jest g³ównym Ÿród³em
dochodów ani wiod¹c¹ funkcj¹ gospodarcz¹. Spoœród analizowanych wschodnich województw, najlepiej rozwiniête funkcje turystyczne ma warmiñsko-mazurskie, a najs³abiej lubelskie i podlaskie. Dysproporcje w rozmieszczeniu ruchu
turystycznego s¹ pochodn¹ liczby obiektów jak i miejsc noclegowych. Regiony s³abiej wyposa¿one w obiekty turystyczne czêsto dysponuj¹ równie cennymi walorami turystycznymi i mog³yby przej¹æ czêœæ ruchu z terenów nadmiernie
obci¹¿onych. Jednak wi¹¿e siê to z poniesieniem znacznych
nak³adów inwestycyjnych.
Rozwój turystyki daje szansê aktywizacji województw
wschodnich, które nie maj¹ korzystnych warunków do rozwoju innych dziedzin gospodarki narodowej. Profesjonalnie zaprezentowany potencja³ turystyczny poprzez dobrze zorgani-

2

Wskaźnik gęstości bazy noclegowej - jest to stosunek liczby miejsc noclegowych na danym terenie do jego powierzchni wyrażonej w km2. [por. 4]

3

Wskaźnik gęstości ruchu turystycznego - jest to stosunek liczby turystów na danym terenie do jego powierzchni wyrażonej w km2. [por. 4]

4

2006
2000

Wskaźnik Charvata - jest to stosunek liczby udzielonych noclegów na danym terenie do liczby ludności zamieszkującej ten teren. Wskaźnik ten można liczyć
dla różnych przedziałów czasowych. [por 3, 9]
5
Wskaźnik Schneidera - to wskaźnik intensywności ruchu turystycznego wyrażony liczbą turystów korzystających z noclegów, przypadająca na 100 mieszkańców
stałych. [por 3, 9]
6
Wskaźnik rozwoju bazy noclegowej - jest to stosunek liczby gości nocujących do liczby turystycznych miejsc noclegowych w danym regionie. [por. 4]
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zowany i wprowadzony na rynek produkt turystyczny,
z pewnoœci¹ wp³yn¹³by na wzrost liczby odwiedzaj¹cych dany
region. Dziêki turystyce nastêpuje przemieszczanie siê œrodków pieniê¿nych z obszarów rozwiniêtych do miejsc wybranego
przez turystê jako cel podró¿y. W wyniku tego poprawiaj¹
siê warunki aktywizacji regionów turystycznych oraz mog¹
zmniejszaæ rozpiêtoœci standardu ¿yciowego mieszkañców
poszczególnych województw.
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Streszczenie
Rozwój turystyki daje szansê aktywizacji województw,
które nie maj¹ korzystnych warunków do rozwoju innych
dziedzin gospodarki narodowej. W artykule przedstawiono
analizê ruchu turystycznego rejestrowanego w bazie noclegowej zlokalizowanej na terenie czterech wschodnich województw. Zastosowano wskaŸniki rozwoju ruchu turystycznego, które umo¿liwi³y okreœlenie roli badanych regionów
w rozwoju sektora turystycznego w Polsce.
S³owa kluczowe: turystyka, wskaŸnik Deferta, Charvata,
Schneidera.

Analysis of intensity of tourist movement in polish eastern voivodships
Summary
The development of tourism lets the chance of activation
voivodships, which have not to development profitable conditions different fields of national economy. The analysis of
tourist movement in article was introduced recorded in hostel situated on terrain four eastern voivodships base. It the
coefficients of development were applied was tourist movement, which made possible the qualification of part studied
regions in development of tourist sector in Poland.
Keywords: tourism, ratio Defert, Charvat, Schneider.
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Turystyka w liczbach
Leonid Go³ubowski
Wy¿sza Szko³a Wychowania Fizycznego i Turystyki w Bia³ymstoku

Zasadniczym celem, przyœwiecaj¹cym autorowi, przy pisaniu niniejszego artyku³u, by³o:
-

-

uœwiadomienie czytelnikowi, w szczególnoœci studentom
naszej uczelni, znaczenia turystyki jako dzia³u
gospodarki narodowej w jego gospodarczym rozwoju;
idzie równie¿ oto aby uzmys³owiæ fakt, ¿e baza rozwoju
turystyki i gospodarki turystycznej nie zosta³y
zdominowane przez obcy kapita³ i z tego wzglêdu s¹
mo¿liwoœci do szerzenia przedsiêbiorczoœci w tym
obszarze;
zapoznanie czytelników z liczbami w turystyce,
zachêcenie przez to do dalszych analiz tego zjawiska;
przyuczenie studentów do opisywania wielkoœci
liczbowych, czytania z liczb, co jest niezbêdnym przy
pisaniu prac dyplomowych b¹dŸ magisterskich.

Gospodarka narodowa to ca³a dzia³alnoœæ gospodarcza
prowadzona w danym kraju, zwi¹zana z oddzia³ywaniem ludzi
na zasoby materialne w zakresie wytwarzania, obrotu towarowego i konsumpcji, a tak¿e dzia³alnoœæ we wszystkich
dziedzinach gospodarstwa krajowego. Gospodarka narodowa
obejmuje zbiór wszystkich podmiotów gospodarczych oraz
organizacji i instytucji wspó³pracuj¹cych jak równie¿
wszystkie zale¿noœci i sprzê¿enia zwrotne miêdzy nimi zachodz¹ce.
Turystyka jako czêœæ gospodarki narodowej, przy czym
gospodarki realnej, nale¿y obecnie, tak z punktu widzenia
spo³ecznego jak i gospodarczego, do wa¿niejszych dziedzin
i najszybciej rozwijaj¹cych siê. Stanowi wa¿ne miejsce zatrudnienia ludnoœci i przyczynia siê w znacznym stopniu do
aktywizacji regionów. Ma to szczególne znaczenie w sytuacji narastaj¹cego i utrwalaj¹cego siê poziomu bezrobocia
tak w Polsce jak, w Europie i ca³ym œwiecie. Niepokoj¹cym
w tym wzglêdzie faktem jest, ¿e owo bezrobocie uderza przede
wszystkim w ludzi m³odych i wykszta³conych. W odniesieniu do rozwoju regionalnego, na uwagê zas³uguje fakt, i¿ sytuacja kryzysowa na rynku finansowym, póki co, powoduje coraz
wiêksze dysproporcje w rozwoju regionów bogatych i biednych. W tym miejscu nale¿y zauwa¿yæ, i¿ regiony biedniejsze,
mniej rozwiniête, bywaj¹ czêsto bogatsze bazowo do rozwoju turystycznego.
Pod pojêciem turystyki, z punktu widzenia nie komercyjnego - w najszerszym znaczeniu, nale¿a³oby rozumieæ
wieloaspektowe zjawisko spo³eczne i gospodarcze, okreœlane
jako sfera dobrowolnej aktywnoœci cz³owieka, zwi¹zana ze
zmian¹ miejsca pobytu cz³owieka motywowana ró¿nymi celami.1

W ujêciu ekonomicznym, komercyjnym, turystyka to sfera
konsumpcji oraz produkcji dóbr i us³ug turystycznych
w okreœlonej strukturze gospodarki narodowej.2
Gospodarka turystyczna, jako pojêcie zbli¿one pojêciu
ekonomicznemu turystyki, oznacza ró¿ne dzia³y gospodarki
narodowej, wykazuj¹ce bezpoœrednio i poœrednio zwi¹zki
z obs³ug¹ turystów.3 Obejmuje ona ogó³ urz¹dzeñ i œrodków
s³u¿¹cych zaspokojeniu potrzeb turystycznych.
W 2006 roku wartoœæ europejskiego rynku turystycznego
- wyjazdy zagraniczne, podró¿e lotnicze i kolejowe, wynajem samochodów itp. wynios³a oko³o 249 mld EURO, co
jest wielkoœci¹ zbli¿on¹ do rocznego PKB naszego kraju.4
Od roku 2003 roœnie ona oko³o 3,5 mld EURO rocznie.
Prym w Europie wiod¹ biura niemieckie i brytyjskie. Cztery
biura niemieckie w pierwszej dziesi¹tce liderów maj¹ a¿
62% udzia³u w rynku europejskim. Nale¿¹ do nich: Tur Group,
Thomas Cook, REWE Touristik, My Trawel.
W Centralnej Ewidencji Organizatorów i Poœredników
Turystycznych w Polsce zarejestrowanych by³o 2.688 organizatorów lub poœredników turystycznych /stan na 7.01.2007r./.
Uwzglêdniaj¹c równie¿ agencje, które nie musz¹ siê rejestrowaæ, bêdzie to ponad 5 tys. jednostek. Najwiêcej biur
maj¹ województwa najludniejsze i najbardziej zurbanizowane.
Na pierwszym miejscu jest województwo mazowieckie z 507
biurami, a za najatrakcyjniejszy rynek uchodzi Warszawa.
Drugie jest œl¹skie /358 biur/, dalej ma³opolskie /322/ i dolnoœl¹skie /238/.
W 2008 roku w Polsce odnotowano 34,9 mln wyjazdów
Polaków w wieku 15 lat i wiêcej. Z tego na wyjazdy krótkookresowe zdecydowa³o siê 20,6 mln /59,0%/zaœ d³ugookresowe
14,3 mln tj: 41,0%.Oznacza³o to utrzymanie poziomu z roku
2007 oraz spadel o 9,4% w odniesieniu do 2006 r. Nasilenie
wyjazdów d³ugookresowych mia³o miejsce w dwóch miesi¹cach tj; lipcu - 3,25mln osób oraz w sierpniu - 3,15mln. Najmniej tego rodzaju wyjazdów mia³o miejsce w listopadzie 0,4mln oraz w paŸdzierniku i kwietniu po 0,5mln osób.
Wynika z tego, ¿e wyjazdy w lipcu /najwiêksze/ ponad oœmiokrotnie przewy¿sza³y wyjazdy listopadowe /najni¿sze/. Liczby te
œwiadcz¹ o zbyt du¿ej rozpiêtoœci wyjazdów w roku. Dowodziæ to mo¿e zbyt s³abej organizacji pracy jednostek turystycznych lub tzw. pracy na ¿ywio³.
Œrednia d³ugoœæ pobytu Polaków, wyra¿ona liczb¹ noclegów, przy podró¿ach d³ugookresowych wynosi³a w 2008r.
9,1, co oznacza³o wzrost do roku poprzedniego o 3,4%. Przy
wyjazdach krótkookresowych liczba noclegów tak roku
2008 jak i w 2007 wynosi³a 1,9. Tak z punktu widzenia rekrea-

1

Gołubowski L., Sobolewski K. L., Zarys ekonomiki turystyki z elementami gospodarki rynkowej, WSzWFiT w Supraślu, Supraśl 2006 s.10

2

Tamże s. 11

3

Patrz. Ekonomika turystyki, Red. A. Panasiuk, PWN, Warszawa 2006

4

WWW. Gazeta.pl.Turystyka 4.10.2009
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cyjnego jak i komercyjnego wyd³u¿enie pobytu jest pozytywn¹ tendencj¹.
Czêstotliwoœæ uczestnictwa Polaków w wyjazdach krajowych w wieku 15 lat i wiêcej w podró¿ach krótkookresowych
wynosi³a w 2008roku 3,1, przy zachowaniu wzrostu do
2007r. o 24%, zaœ przy wyjazdach d³ugookresowych wynios³a
1,5 co oznacza³o spadek w porównaniu do okresu poprzedniego o 12%.
Z okreœlonych przez badaj¹cych czterech celów wyjazdów
Polaków tj: turystyczno-wypoczynkowy, odwiedziny u krewnych
lub znajomych, s³u¿bowy i inny w roku 2008 w strukturze wyjazdów odpowiednio stanowi³y: 51%; 32%; 9% i 8% - przy
wyjazdach d³ugookresowych. Oznacza³o to miêdzy innymi
wzrost w strukturze wyjazdów w celach turystycznowypoczynkowych o 3pkt. oraz spadek wyjazdów w celach
s³u¿bowych o 2pkt. Procentowe. Celem krajowych wyjazdów krótkookresowych Polaków w wieku 15 lat i wiêcej
w roku 2008 by³y: odwiedziny u krewnych lub znajomych 52%; turystyczno-wypoczynkowy -29%; s³u¿bowy - 13%
i inne - 6%. W tych wyjazdach równie¿ zaobserwowano wzrost
o 2 pkt. procentowe podró¿y w celach turystycznowypoczynkowych. Nast¹pi³ równie¿ wzrost o 2pkt. procentowe wyjazdów s³u¿bowych, co przy tego rodzaju wyjazdach nale¿a³oby uznaæ za zjawisko typowe.
Sposób organizacji krajowych podró¿y zarówno d³ugojak i krótkookresowych œwiadczyæ mo¿e z jednej strony,
o zorganizowaniu w ogóle wyjazdów naszych obywateli
a z drugiej o mo¿liwoœciach rozwoju w tym zakresie. Dziel¹c
organizacjê wyjazdów trojako tj: a/ samodzielnie, b/ przez
zak³ad pracy i c/ biuro podró¿y/jednostkê turystyczn¹, w roku
2008 przedstawia³o siê to nastêpuj¹co:
-przy wyjazdach d³ugookresowych warianty wybrano:
a/ 83%;
b/ 14%;
c/ 3%.
-przy wyjazdach krótkookresowych odpowiednio:
a/ 87%
b/ 12%
c/ 1%.
Wielkoœci w tym wzglêdzie dowodziæ mog¹ o bardzo ma³ej
roli w organizacji wyjazdów poza miejsce zamieszkania naszych
rodaków jednostek turystycznych a wiêc profesjonalistów.
Dowodziæ to mo¿e zaœciankowoœci z jednej strony jak równie¿
niskim zaufaniu/braku zaufania/ obywateli do ich us³ug. Mo¿e
to byæ równie¿ nastêpstwem s³abej/mizernej/ organizacji pracy tych jednostek b¹dŸ wysokich cen na ich us³ugi. O tym
drugim mo¿e œwiadczyæ fakt wyboru przez naszych rodaków, przy organizacji podró¿y np. biur niemieckich a nie
polskich. O s³aboœci polskich biur podró¿y dowodziæ równie¿
mo¿e fakt, ¿e zarówno w roku 2007 jak te¿ 2008 autokar
/biura podró¿y/ jako œrodek lokomocji tak przy podró¿ach
krótko- jak i d³ugookresowych wybra³o tylko 5% wyje¿d¿aj¹cych. Sytuacja w tym przedmiocie wskazuje na potencjalne mo¿liwoœci rozwoju w tym przedmiocie.

5

W 2008 roku granice Polski przekroczy³o ponad 50 mln
naszych rodaków udaj¹cych siê do innych krajów, czyli o 5,6%
wiêcej ni¿ w poprzednim okresie. Z liczby tej 18,8 mln tj:
37,4% przekroczy³o granicê po³udniow¹, 17,6 mln tj: 35,0%
granicê zachodni¹, 7,2mln tj: 14,3% granicê wschodni¹. Z lotnisk skorzysta³o ponad 6mln osób zaœ granicê morsk¹ przekroczy³o
510 tys.. W tym okresie ponad jedn¹ trzeci¹/40%/ podró¿y
zagranicznych d³ugookresowych Polacy odbyli latem, 38%
wiosn¹ i jesieni¹ oraz 22% zim¹.
Œrednia d³ugoœæ pobytu podczas podró¿y Polaków w wieku
15 lat i wiêcej /liczona iloœci¹ noclegów/ wynosi³a w 2008
roku przy wyjazdach d³ugookresowych 16,7 i by³a krótsza
o 12,1% ni¿ w roku 2007.
Polscy turyœci w roku 2008 najczêœciej odwiedzali
Niemcy, Czechy, S³owacjê, Wielk¹ Brytaniê i W³ochy.
Celem zagranicznych podró¿y Polaków w latach 2007 2008 by³o: /%/

Turystyczno-wypoczynkowy
Odwiedziny u krewnych lub znajomych
S³u¿bowy
Inne

2007 2008 08/07/%
42 52
123,8
25 25
100,0
26 18
69,2
7
5
71,4

Analizuj¹c cele wyjazdów rodaków za granicê w latach
2007-2008, jako pozytywne zjawisko, tak z punktu widzenia
zdrowotno-rekreacyjnego jak i ekonomicznego, nale¿y
odnotowaæ znaczny /23,8%/ wzrost wyjazdów za granicê
w celach turystyczno-wypoczynkowych.
Jednym z celów wyjazdów zagranicznych Polaków
w latach 2007-2008 by³y wyjazdy s³u¿bowe. Dowodz¹ one
o zwi¹zkach komercyjnych przedsiêbiorców naszego kraju
ze œwiatem biznesu. Jako pozytywne zjawisko w tym wzglêdzie,
niezale¿nie od animozji politycznych, jest wzrost wyjazdów
s³u¿bowych polskich przedstawicieli przedsiêbiorstw w roku
2008 do krajów oœciennych tj: Niemiec, Rosji, Bia³orusi i na
Litwê. Wyjazdy do Niemiec wzros³y z 31% udzia³u we wszystkich wyjazdach w 2007roku do 37% w 2008, do Rosji z 3%
do 14%, na Litwê z oko³o 2% do9%, na Bia³oruœ z oko³o 2%
do 11%. Rozwój kontaktów s³u¿bowych z krajami oœciennymi mo¿e sprzyjaæ rozwojowi ma³ych i œrednich firm, które
dominuj¹ w gospodarkach narodowych krajów rozwiniêtych
daj¹c du¿y udzia³ w ogólnym zatrudnieniu.
Przeciêtne wydatki na krajowe podró¿e d³ugookresowe
Polaków w 2008 roku wynosi³y 941 PLN co oznacza³o
w przeliczeniu na dzieñ pobytu 93 PLN, zaœ na krajowe podró¿e krótkookresowe 344 PLN i na dzieñ pobytu 117 PLN.
Przeciêtne wydatki Polaka na podró¿e zagraniczne w 2008
roku zamknê³y siê sum¹ 2.387 PLN, z czego wyda³ on
50,9% tej kwoty przed podró¿¹, czyli w kraju. Wydatek na
dzieñ pobytu za granic¹ Polaka wynosi³ 78 PLN i by³ wy¿szy
tylko o 20 PLN od wydatku w kraju przy podró¿y krajowej
krótkookresowej i 24 PLN wy¿szy od wyjazdu d³ugookresowego.5 Zatem mo¿na œmia³o powiedzieæ, i¿ Polak bêd¹c za
granic¹ "liczy siê" z wydatkami.

Wszystkie dane przytoczone w niniejszym referacie dotyczące wyjazdów i przyjazdów turystycznych z i do Polski w latach 2007 i 2008 pochodzą z Instytutu
Turystyki w Warszawie
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Wed³ug szacunku Instytutu Turystyki6 w I pó³roczu 2009
roku by³o:
- 18,4mln wyjazdów Polaków za granicê tj. o oko³o 25%
mniej ni¿ w porównywalnym okresie roku poprzedniego;
- 25,74mln przyjazdów cudzoziemców tj. o11% mniej ni¿
w analogicznym okresie roku poprzedniego;
- liczba cudzoziemców w bazie noclegowej w ci¹gu 6
miesiêcy 2009 roku spad³a o 11%.
Jedyne kierunki sk¹d nast¹pi³ wzrost liczby przyjazdów
w I pó³roczu 2009 roku to Litwa i S³owacja. Odnosi siê to jedynie tylko do przyjazdów jednodniowych. Jako pozytywne
zjawisko, po du¿ym spadku w I kw. 2008r., nale¿y uznaæ wzrost
ruchu przygranicznego z Ukrainy i Rosji.7
W I kw. 2009 roku œrednia d³ugoœæ pobytu turystów
w Polsce by³a nieco krótsza ni¿ w porównywalnym okresie
2008 roku.
W pierwszym pó³roczu 2009 roku struktura celów pobytu nie uleg³a zmianie. Niezmiennie dominuj¹ przyjazdy s³u¿bowe
i w interesach. Najwiêkszy spadek turystów obserwowany by³
w 2009 roku z Niemiec i pozosta³ych /starych/ krajów UE.
Turystykê przyjazdow¹ do Polski charakteryzuje znaczna liczba wizyt tej samej osoby w ci¹gu roku.
W I pó³roczu 2009 roku znacznie spad³y przeciêtne wydatki /liczone w USD/. Odnosi siê to zarówno do turystów jak
i do odwiedzaj¹cych na jeden dzieñ. Z wyników badañ
przeprowadzonych przez Instytut Turystyki /IT/8 szacuje siê,
œrednie9 wydatki turystów poniesione na terenie Polski w I kw.
2009 roku by³y na poziomie 334 USD na osobê i blizko 70
USD na jeden dzieñ pobytu. Przeciêtne wydatki turystów
w I kw. 2009 roku na jedn¹ osobê wynosi³y np.: /dane w USD/
z krajów zamorskich
Belga
Niemca
W³ocha
Holendra
Czecha
Anglika
Wêgra
Rosjanina
Ukraiñczyka
Bia³orusina
Litwina

775
417
312
608
299
263
534
346
203
182
259
130

Przeciêtne dzienne wydatki turystów waha³y siê w granicach od oko³o 48 USD Litwina do 114 USD Francuza. I tak
na przyk³ad przeciêtne dzienne wydatki turystów w I kw. 2009
roku wynosi³y /w USD/:
Belga
Niemca
W³ocha
Holendra
Czecha
Anglika
Rosjanina
Ukraiñczyka
Bia³orusina

88
64
96
64
57
80
63
61
89

6

W I kw. 2009 roku, podobnie jak rok temu, najwiêcej
wydawa³y osoby wskazuj¹ce na przyjazdy w celach zdrowotnych, nastêpnie w celach typowo turystycznych oraz w sprawach
zawodowych i s³u¿bowych. Mniej ni¿ przeciêtnie wydaj¹
osoby odwiedzaj¹ce krewnych i znajomych co z punktu widzenia
spo³eczno-ekonomicznego jest zjawiskiem normalnym.
Wed³ug skorygowanych w czerwcu prognoz Instytutu
Turystyki nale¿y siê spodziewaæ spadku do oko³o 11,6 mln
liczby przyjazdów turystów, aby nastêpnie nast¹pi³ wzrost
do poziomu 13,2 mln.
Liczba przyjazdów turystów miêdzynarodowych osi¹gnê³a
w 2008 roku 922 mln, zachowuj¹c dynamikê 101,9%.
Œwiatowa Organizacja Turystyki /UNWTO/ szacuje, ¿e na
ca³ym œwiecie wp³ywy z miêdzynarodowej turystyki osi¹gnê³y
w 2008 roku poziom 944 mld USD wobec 857 mld USD
w 2007 roku - wzrost o 10,1%. Wp³ywy z miêdzynarodowego transportu pasa¿erskiego w tym okresie szacowane s¹
na 165 mld USD, co po dodaniu do wp³ywów z turystyki
miêdzynarodowej daje kwotê 1,1 bln USD - oko³o 3 mld
USD dziennie.
Francja nadal przewodzi w rankingu liczby wizyt, ale
zajmuje trzecie miejsce w rankingu wp³ywów. Stany Zjednoczone zajmuj¹ pierwsze miejsce pod wzglêdem przychodów
i odzyska³y drugie miejsce pod wzglêdem przyjazdów. Hiszpania zajmuje teraz trzecie miejsce w liczbie przyjazdów, ale
zdecydowanie utrzymuje pozycjê drugiego najwiêkszego na
œwiecie eksportera i pierwszego w Europie. Chiny s¹ czwarte
w liczbie przyjazdów i pi¹te pod wzglêdem wp³ywów.
Spadek przyjazdów turystycznych w Europie, zwi¹zany
g³ównie z pogorszeniem koniunktury gospodarczej a przez
to i spo³ecznej, jest tak znaczny jak siê obawiano i spodziewano.
Stosownie do danych zebranych przez Œwiatow¹ Organizacjê Turystyki wiele krajów odnotowa³o spadki dwucyfrowe
np. Portugalia -14%, Hiszpania -12%, a bardzo niewiele wzrost
/Islandia, Wêgry, Serbia, Macedonia/.
Sektor podró¿y s³u¿bowych zosta³ mocniej dotkniêty kryzysem ni¿ turystyka wypoczynkowa. Jest to uzasadnione trwaj¹cym na œwiecie kryzysem finansowym i innymi perturbacjami z nim zwi¹zanymi. Mniej ucierpia³y równie¿ wyjazdy
krajowe i wyjazdy do nieodleg³ych krajów. Maleje d³ugoœæ
pobytu i w konsekwencji mniejsze s¹ wydatki.
Prognozy UNWTO w zakresie rozwoju turystyki do
2020 roku s¹ nastêpuj¹ce:
- Liczba podró¿y na œwiecie wyniesie w 2020 roku 1.561
mln a wp³ywy osi¹gn¹ wartoœæ oko³o 2 bln USD;
- Europa pozostanie najczêœciej odwiedzanym regionem
œwiata - przewiduje siê 717 mln podró¿y w 2020 roku
i 40% udzia³ów w œwiatowym rynku;
- Wœród poszczególnych regionów Europy najwiêkszy
wzrost przyjazdów odnotuj¹ kraje Europy ŒrodkowoWschodniej - 223 mln oraz po³udniowo - wschodnich
regionów Morza Œródziemnego - 212 mln;
- Region Azji Wschodniej i Pacyfiku stanie siê drugim

Stosownie do ustaleń z Schengen brak kontroli na granicach wewnętrznych sprawia, że szacunki dokonywane są o pomiary: Instytutu Turystyki, Straży
Granicznej i miesięczne dane GUS
7
Dane turystyczne z roku 2009 pochodzą z WWW.intur . com.Turystyka na świecie 15.10.2009
8

Tamże

9

Średnie i przeciętne w tym artykule przyjmuje się alternatywnie
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z kolei po Europie najczêœciej odwiedzanym miejscem na
œwiecie a jego udzia³ wzroœnie do 25%;
Liczba podró¿y miêdzynarodowych, jak siê przewiduje,
bêdzie ros³a szybciej ni¿ liczba podró¿y wewn¹trz
regionów.
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Podstawy prawne rozwijania turystyki uzdrowiskowej
Tomasz Grzegorz O³dytowski, Krzysztof L. Sobolewski
Wy¿sza Szko³a Wychowania Fizycznego i Turystyki w Bia³ymstoku

Turystyka jest wielop³aszczyznowym zjawiskiem psychologicznym, spo³ecznym, ekonomicznym, kulturowym oraz
przestrzennym. Posi³kuj¹c siê stwierdzeniami ró¿nych autorów
mo¿na stwierdziæ, i¿ jest zjawiskiem podejmowanym dobrowolnie, zwi¹zanym ze zmian¹ miejsca pobytu. Jednym z bodŸców
sk³aniaj¹cych do podró¿y jest motyw zdrowotno - wypoczynkowy
obejmuj¹cy profilaktykê i rehabilitacjê, oparty na zapobieganiu schorzeniom, poprawie oraz regeneracji si³ fizycznych
i psychicznych. Ten specyficzny motyw zwi¹zany jest z turystyk¹ uzdrowiskow¹. Obszar, na którym prowadzone jest
lecznictwo uzdrowiskowe nazywany jest uzdrowiskiem. Znacz¹c¹
rolê w tej formie turystyki stanowi¹ uzdrowiska i zak³ady
lecznictwa uzdrowiskowego. Teren, na którym prowadzone
jest lecznictwo uzdrowiskowe nazywany jest uzdrowiskiem.
UZDROWISKO wg definicji pochodz¹cej z zapisów ustawy,
to obszar maj¹cy z³o¿a naturalnych surowców leczniczych,
dostêp do wody morskiej i klimat o w³aœciwoœciach leczniczych
(albo jeden z tych czynników) oraz zak³ady i urz¹dzenia
lecznictwa uzdrowiskowego, jak równie¿ sprzyjaj¹ce warunki œrodowiskowe i sanitarne, w którym prowadzone jest metodyczne leczenie okreœlonych chorób oraz mo¿e byæ prowadzona dzia³alnoœæ wypoczynkowo-turystyczna. Obszar ten
jest utworzony w celu wykorzystania i ochrony naturalnych
surowców leczniczych, spe³niaj¹cy warunki zgodne z Ustaw¹,
któremu nadano status uzdrowiska. Realizuj¹c zapisy ustawy
z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach
i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach
uzdrowiskowych, (dz. U. 05. 167. 1399) tj. ustawy art. 39,
ka¿da gmina która ubiega siê o status uzdrowiska lub ta
która jest ju¿ uzdrowiskiem statutowym jest zobowi¹zana do
sporz¹dzenia operatu uzdrowiskowego
Powy¿sza ustawa szczegó³owo okreœla:
www.intur.com.plTurystyka na œwiecie.
zasady nadawania oraz pozbawiania obszaru statusu
uzdrowiska albo statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej,
kierunki lecznicze uzdrowisk,
zasady finansowania oraz warunki prowadzenia
lecznictwa uzdrowiskowego,
zasady sprawowania nadzoru nad lecznictwem
uzdrowiskowym oraz zadania, jakie stawiane s¹ gminom
uzdrowiskowym.
Statusu uzdrowiska mo¿e uzyskaæ miejscowoœæ, która
spe³ni ³¹cznie nastêpuj¹ce warunki:
1) posiada z³o¿a naturalnych surowców leczniczych o
potwierdzonych w³aœciwoœciach leczniczych na zasadach
okreœlonych w ustawie;
2) posiada klimat o w³aœciwoœciach leczniczych
potwierdzonych na zasadach okreœlonych w ustawie;
3) na jego obszarze znajduj¹ siê zak³ady lecznictwa
uzdrowiskowego
i
urz¹dzenia
lecznictwa
uzdrowiskowego, przygotowane do prowadzenia

lecznictwa uzdrowiskowego;
4) spe³nia okreœlone w przepisach o ochronie œrodowiska
wymagania w stosunku do œrodowiska;
5) posiada infrastrukturê techniczn¹ w zakresie gospodarki
wodno-œciekowej, energetycznej, w zakresie transportu
zbiorowego, a tak¿e prowadzi gospodarkê odpadami.
1. Gmina, która zamierza wyst¹piæ o nadanie danemu
obszarowi statusu uzdrowiska albo statusu obszaru
ochrony uzdrowiskowej, w celu okreœlenia mo¿liwoœci
prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego na tym
obszarze, sporz¹dza operat uzdrowiskowy.
2. Operat uzdrowiskowy jest sporz¹dzany w formie
pisemnej, w podziale na czêœæ opisow¹ i graficzn¹.
3. Czêœæ opisow¹ operatu uzdrowiskowego sporz¹dza siê
równie¿ w formie elektronicznej.
4. W czêœci opisowej operatu uzdrowiskowego uwzglêdnia
siê w szczególnoœci:
1) nazwê gminy;
2) okreœlenie obszaru, który bêdzie objêty wyst¹pieniem
o nadanie statusu uzdrowiska albo statusu obszaru
ochrony uzdrowiskowej;
3) opis zagospodarowania przestrzennego obszaru,
o którym mowa w pkt. 2, z uwzglêdnieniem
poszczególnych stref ochronnych, o których mowa w art.
38 ust. 1; opis powinien zawieraæ wskazanie powierzchni
ka¿dego z wymienionych obszarów oraz dok³adne dane
o lokalizacji i stanie infrastruktury technicznej, w tym
komunikacyjnej, ze szczególnym uwzglêdnieniem
terenów przeznaczonych pod dzia³alnoœæ gospodarcz¹
oraz dzia³alnoœæ rekreacyjno-wypoczynkow¹ i lecznictwo uzdrowiskowe;
4) okreœlenie projektowanych stref ochronnych, o których
mowa w art. 38 ust. 1, wraz z okreœleniem koniecznych
do zachowania obszarów biologicznie czynnych oraz
okreœleniem czynnoœci zabronionych w poszczególnych
strefach ochronnych;
5) opis w³aœciwoœci leczniczych naturalnych surowców
leczniczych i w³aœciwoœci leczniczych klimatu na
obszarze, który bêdzie objêty wyst¹pieniem o nadanie
statusu uzdrowiska albo statusu obszaru ochrony
uzdrowiskowej;
6) œwiadectwa potwierdzaj¹ce w³aœciwoœci lecznicze
naturalnych surowców leczniczych i w³aœciwoœci
lecznicze klimatu;
7) informacje na temat dzia³aj¹cych zak³adów lecznictwa
uzdrowiskowego
oraz
urz¹dzeñ
lecznictwa
uzdrowiskowego lub dane o planach w tym zakresie;
8) wskazanie kierunków leczniczych i przeciwwskazañ dla
przysz³ego uzdrowiska;
9) opis istniej¹cych obszarów i terenów górniczych ze
wskazaniem, zgodnie z przepisami prawa geologicznego
i górniczego, ich wyznaczonych granic lub
projektowanego po³o¿enia, nazwy kopaliny g³ównej oraz
towarzysz¹cej;
10) informacje o ujêciach wody, sieci wodno-kanaliza-
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cyjnej, oczyszczalniach œcieków, gospodarce odpadami
oraz o mog¹cych wyst¹piæ zagro¿eniach ekologicznych;
11) informacje o stanie czystoœci powietrza oraz natê¿eniu
ha³asu, opracowane zgodnie z odrêbnymi przepisami;
12) datê sporz¹dzenia i podpis wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
5. Czêœæ graficzna operatu uzdrowiskowego obejmuje mapy
obszaru, któremu ma zostaæ nadany status uzdrowiska
albo status obszaru ochrony uzdrowiskowej, z zaznaczeniem poszczególnych planowanych stref ochronnych
oraz graficznym przedstawieniem informacji, o których
mowa w ust. 4 pkt 3, 4, 7, 9 i 10.
6. Czêœæ graficzn¹ sporz¹dza siê w skali nie mniejszej ni¿
1:10.000 dla projektowanej strefy ochronnej "A" oraz
1:25.000 dla strefy ochronnej "B" i "C".
Uzdrowiska oraz obszary ochrony uzdrowiskowej funkcjonuj¹ na podstawie nadanego statusu, który pokrywa siê z granic¹
administracyjn¹ gminy lub miasta z mo¿liwoœci¹ poszerzenia
obszaru planowanego uzdrowiska o tereny gminy s¹siedniej
(z zachowaniem takiego okreœlenia granicy by pokrywa³a siê
ona z granic¹ gminy s¹siedniej lub wybranych so³ectw).
W CELU NADANIA OBSZAROWI STATUSU UZDROWISKA
I PROWADZENIA LECZNICTWA UZDROWISKOWEGO,
GMINA WINNA USTANOWIÆ STATUT UZDROWISKA

obowi¹zuj¹cy w obszarze jego granic (lub kilku gmin);
Na obszarze uzdrowiska wydziela siê strefy ochronne A,
B, C:
W celu zapewnienia prawid³owej dzia³alnoœci lecznictwa
uzdrowiskowego okreœla siê szczegó³owe czynnoœci
zabronione w strefach ochronnych w zakresie:
- wymagañ sanitarnych:
- ochrony przed ha³asem, w szczególnoœci w strefie "A":
- estetyki budynków, sklepów i zak³adów us³ugowych
oraz placówek kulturalnych:
- zakazu handlu obnoœnego i obwoŸnego w strefie "A":
- ochrony jakoœci i iloœci naturalnych surowców leczniczych:
W poszczególnych strefach ochrony uzdrowiskowej
przyjmuje siê nastêpuj¹ce wskaŸniki terenów zielonych
oraz powierzchniê nowo wydzielanych dzia³ek:
- w strefie "A", gdzie odbywa siê lecznictwo
uzdrowiskowe, wskaŸnik powierzchni terenów zielonych
powinien wynosiæ nie mniej ni¿ 75 % powierzchni strefy
oraz minimaln¹ powierzchniê nowo wydzielanych
dzia³ek ;
- w strefie "B" stanowi¹cej otulinê strefy "A" wskaŸnik
powierzchni terenów zielonych powinien wynosiæ nie
mniej ni¿ 55 % powierzchni strefy oraz minimaln¹
powierzchniê nowo wydzielanych dzia³ek ;
- w strefie "C" wskaŸnik powierzchni terenów zielonych
ustala siê indywidualnie dla wszystkich rodzajów
zabudowy przy wielkoœciach minimalnych dzia³ek:
siedliskowych, rekreacyjnych, pensjonatowych.
Na terenie uzdrowiska okreœla siê udokumentowane
naturalne surowce lecznicze:
W uzdrowisku okreœla siê kierunkach lecznictwa
uzdrowiskowego:
Opracowuje siê za³¹cznik tekstowy do statutu:

- wykaz zak³adów lecznictwa uzdrowiskowego z okreœleniem funkcjonowania w nich zak³adów przyrodoleczniczych i urz¹dzeñ lecznictwa uzdrowiskowego;
- wykaz pomników przyrody na obszarze uzdrowiska.
Opracowuje siê za³¹czniki graficzny do statutu:
- mapê strefy "A" z naniesieniem istniej¹cych i projektowanych zak³adów lecznictwa uzdrowiskowego i urz¹dzeñ lecznictwa uzdrowiskowego i oznaczonymi ulicami
w skali nie mniejszej ni¿ 1:10.000;
- mapê strefy "B" w skali 1:25.000;
- mapê strefy "C" wraz z granicami obszaru "A" i "B"
w skali 1:25.000;
- mapê obszaru i terenu górniczego w skali 1:25.000.
Strefa "A" - obejmuje obszar, na którym s¹ zlokalizowane
lub planowane zak³ady i urz¹dzenia lecznictwa uzdrowiskowego,
a tak¿e inne obiekty s³u¿¹ce lecznictwu uzdrowiskowemu
lub obs³udze pacjenta lub turysty, w szczególnoœci: pensjonaty,
restauracje lub kawiarnie, w strefie ochronnej "A" zabrania
siê:
a) lokalizacji zak³adów przemys³owych,
b) lokalizacji budownictwa wielorodzinnego i jednorodzinnego, z wyj¹tkiem modernizacji obiektów
istniej¹cych, bez mo¿liwoœci zwiêkszenia powierzchni
ich zabudowy,
c) uruchamiania pól biwakowych i campingowych,
lokalizacji domków turystycznych i campingowych,
d) prowadzenia targowisk, z wyj¹tkiem punktów sprzeda¿y
pami¹tek, wyrobów ludowych, produktów regionalnych
lub towarów o podobnym charakterze, w formach
i miejscach wyznaczonych przez gminê,
e) trzymania zwierz¹t gospodarskich, w rozumieniu ustawy
z dnia 20 sierpnia 1997 r. o organizacji hodowli
i rozrodzie zwierz¹t gospodarskich (Dz. U. z 2002 r. Nr
207, poz. 1762 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 866),
f) prowadzenia dzia³alnoœci rolniczej, w rozumieniu ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us³ug
(Dz. U. Nr 54, poz. 535 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 113, Nr
90, poz. 756 i Nr 143, poz. 1199),
g) organizacji rajdów samochodowych i motorowych,
h) lokalizacji stacji paliw, punktów dystrybucji produktów
naftowych, nawozów sztucznych, sk³adowisk odpadów
sta³ych i p³ynnych, sk³adów opa³u,
i) lokalizacji parkingów w liczbie miejsc postojowych
wiêkszej ni¿ 10 % miejsc sanatoryjnych w obiekcie,
j) lokalizacji trwa³ych i tymczasowych obiektów i urz¹dzeñ, które mog¹ utrudniaæ lub zak³ócaæ przebywanie
pacjentów na tym obszarze, a w szczególnoœci: stacji
bazowych telefonii komórkowej, stacji nadawczych
radiowych i telewizyjnych, stacji radiolokacyjnych
i innych emituj¹cych fale elektromagnetyczne,
k) organizowania imprez masowych, w rozumieniu ustawy
z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeñstwie imprez
masowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 909),
zak³ócaj¹cych proces leczenia uzdrowiskowego
i dzia³alnoœci o charakterze rozrywkowym zak³ócaj¹cej
ciszê nocn¹ w godz. 22.00-6.00, z wyj¹tkiem imprez
masowych znajduj¹cych siê w harmonogramie imprez
gminnych,
l) lokalizacji obiektów mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na
œrodowisko, zgodnie z odrêbnymi przepisami, w
szczególnoœci takich jak: warsztaty samochodowe,
wêdzarnie ryb, garbarnie,
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m) wszystkich czynnoœci zabronionych, ujêtych w wykazie
dla strefy ochronnej "B" i "C"
Strefa "B" - obejmuj¹c¹ obszar przyleg³y do strefy "A"
i stanowi jej otoczenie, który jest przeznaczony dla nie maj¹cych negatywnego wp³ywu na w³aœciwoœci lecznicze uzdrowiska
lub obszaru ochrony uzdrowiskowej oraz nieuci¹¿liwych
w procesie leczenia obiektów us³ugowych, turystycznych,
rekreacyjnych, sportowych i komunalnych, budownictwa
mieszkaniowego oraz innych zwi¹zanych z zaspokajaniem
potrzeb osób przebywaj¹cych na tym obszarze lub objêty granicami parku narodowego lub rezerwatu przyrody albo jest lasem,
morzem lub jeziorem, w strefie ochronnej "B" zabrania siê:
a) lokalizacji nowych oraz rozbudowy istniej¹cych
zak³adów przemys³owych, punktów skupu z³omu
i punktów skupu produktów rolnych,
b) lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni wiêkszej
ni¿ 400 m2 z obiektami towarzysz¹cymi,
c) lokalizacji i uruchamiania stacji paliw lub urz¹dzeñ
emituj¹cych fale elektromagnetyczne mog¹cych
znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko, nie bli¿ej ni¿ 500
m od granicy obszaru strefy ochronnej "A", uruchamiania
punktów dystrybucji i sk³adowania œrodków
chemicznych, produktów naftowych i innych artyku³ów
uci¹¿liwych dla œrodowiska,
d) wyrêbu drzew leœnych i parkowych, z wyj¹tkiem ciêæ
sanitarnych,
e) pozyskiwania surowców mineralnych innych ni¿
naturalne surowce lecznicze,
f) prowadzenia robót melioracyjnych maj¹cych na celu
niekorzystn¹ zmianê istniej¹cych stosunków gruntowowodnych,
g) lokalizacji parkingów o wielkoœci powy¿ej 50 miejsc
postojowych dla samochodów osobowych, dostawczych
i autobusów,
h) wszystkich czynnoœci zabronionych ujêtych w wykazie
dla strefy ochronnej "C";
Strefa "C" - przyleg³a do strefy "B" i stanowi jej otoczenie, obejmuj¹c obszar maj¹cy wp³yw na zachowanie walorów
krajobrazowych, klimatycznych oraz ochronê z³ó¿ naturalnych
surowców leczniczych, w strefie ochronnej "C" zabrania siê:
a) nieplanowanego wyrêbu drzew,
b) prowadzenia dzia³añ powoduj¹cych niekorzystn¹ zmianê
stosunków wodnych,
c) lokalizacji nowych uci¹¿liwych obiektów budowlanych
i innych uci¹¿liwych obiektów, w tym zak³adów
przemys³owych,
d) prowadzenia dzia³añ maj¹cych wp³yw na fizjografiê
uzdrowiska i jego za³o¿enia przestrzenne lub w³aœciwoœci
lecznicze klimatu.
Gmina, która uzyska³a status uzdrowiska lub status obszaru ochrony uzdrowiskowej, sporz¹dza i uchwala miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego na zasadach okreœlonych
w odrêbnych przepisach, w terminie do 2 lat od dnia uzyskania statusu.
Operat uzdrowiskowy stanowi podstawow¹ dokumentacjê
uzdrowiska, zawieraj¹c¹ kompleksow¹ wiedzê o danej
miejscowoœci uzdrowiskowej. Zakres merytoryczny operatu
szczegó³owo przedstawia Ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku
o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach
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ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych
(Dz.U.05.167.1399) oraz odpowiednie rozporz¹dzenia
Ministra Zdrowia.
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Porosty nadrzewne jako wskaźniki warunków aerosanitarnych
Białegostoku - dla potrzeb sportu, rekreacji i turystyki
Anna Matwiejuk
Uniwersytet w Bia³ymstoku
Wy¿sza Szko³a Wychowania Fizycznego i Turystyki w Bia³ymstoku

Wstêp
Bia³ystok po³o¿ony na Nizinie Podlaskiej, w zachodniej
czêœci makroregionu zwanego Wysoczyzn¹ Bia³ostock¹ jest
najwiêkszym miastem pó³nocno-wschodniej Polski i stolic¹
województwa podlaskiego. Tereny zielone (lasy, parki,
cmentarze, skwery, zieleñce, zieleñ uliczna) zajmuj¹ oko³o
32% powierzchni miasta, z czego tereny zieleni naturalnej
ponad 90% ca³ej zieleni. W granicach administracyjnych
miasta wystêpuj¹ rozleg³e kompleksy leœne (1779 ha): Las
Pietrasze, gdzie dominuj¹ siedliska borów mieszanych, Las
Antoniuk - bory œwierkowe i mieszane oraz gr¹dy, Las
Zwierzyniecki - gr¹dy i ³êgi, Las Solnicki - bory mieszane,
Las Bacieczki - bory sosnowe, Las Uroczysko Bagno zdegenerowany las sosnowy z fragmentami drzewostanu
dêbowego i gr¹dowego, lasy komunalne po³o¿one na osiedlu
Jaroszówka oraz w s¹siedztwie Stawów Dojlidzkich [9]. Dwa
obszary leœne s¹ rezerwatami przyrody, o ³¹cznej powierzchni
105 ha - rezerwat Antoniuk powo³any m.in. do ochrony
specyficznego dla pó³nocno-wschodniej Polski typu
œwierczyn i rezerwat Las Zwierzyniecki dla zachowania
fragmentu lasu z dominuj¹cym zbiorowiskiem gr¹dowym,
a w obni¿eniach ³êgowym. Na terenie miasta znajduj¹ siê
tak¿e liczne parki: Park Branickich (9,57 ha), Park
Zwierzyniecki (16,2 ha), Planty (14,94 ha), Park ksiêcia
Poniatowskiego (4,76 ha), Park Lubomirskich, wokó³ Pa³acu
Lubomirskich (12,25 ha), Park Centralny (3,27 ha), Park im.
J. Dziekoñskiej (4,52 ha), Park Antoniuk (16 ha). Du¿y area³
terenów zielonych stanowi¹ tak¿e cmentarze, ogrody
dzia³kowe i przydomowe, skwery i zieleñce [6].
Porosty (Lichenes) s¹ wyspecjalizowan¹ grup¹ grzybów
i stanowi¹ wynik symbiotycznego po³¹czenia dwóch
organizmów - grzyba i glonu. Oba symbionty w pe³ni siê
integruj¹, tworz¹c zupe³nie now¹ jakoœæ biologiczn¹. S¹
organizmami, które porastaj¹ korê drzew i krzewów,
kamienie, beton, ska³y, martwe i murszej¹ce drewno oraz
glebê. Porosty tworz¹ plechy, które przyjmuj¹ formê:
skorupiast¹, ³useczkowat¹, listkowat¹, krzaczkowat¹.
Ze wzglêdu na to, ¿e porosty s¹ organizmami bardzo
wra¿liwymi na zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, g³ównie na zwi¹zki siarki, uznano je za jedne
z najlepszych biologicznych wskaŸników zanieczyszczeñ. Na
podstawie wystêpowania okreœlonych gatunków wskaŸnikowych istnieje mo¿liwoœci okreœlenia stopnia zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki. Najwiê-kszy walor
bioindykacyjny maj¹ porosty nadrzewne [4, 7].
Badania lichenologiczne w Bia³ymstoku przeprowadzono w latach 2007-2008. W oparciu o rozmieszczenie

stanowisk porostów nadrzewnych o ró¿nym stopniu
wra¿liwoœci na zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego oceniano walory zdrowotne terenów stolicy
Podlasia, gdzie zlokalizowane s¹ obiekty sportowe i s¹
miejsca rekreacyjne najczêœciej odwiedzane przez
mieszkañców miasta. Nazewnictwo porostów przyjêto
wed³ug Fa³tynowicza [5], poza gatunkami rodzaju brodaczka
Usnea i w³ostka Bryoria [1], [2].
Wyniki
Porosty Bia³egostoku s¹ znacz¹cym elementem jego
krajobrazu przyrodniczego. Na przebadanych stanowiskach
stwierdzono wiele gatunków porostów epifitycznych
(nadrzewnych).
W lasach odnotowano 79 gatunków porostów
nadrzewnych, które kolonizuj¹ korê drzew i krzewów
iglastych i liœciastych, czêsto od podstawy pni po najwy¿sze
konary. Wœród stwierdzonych w lasach porostów 24 gatunki
objête s¹ œcis³¹ ochron¹ prawn¹, 4 gatunki ochron¹ czêœciow¹
oraz 2 gatunki z rodzaju brodaczka - brodaczka kêpkowa
Usnea hirta i brodaczka kêdzierzawa U. subfloridana, dla
których wymagane jest ustalenie strefy ochrony w promieniu
50 m od granic stanowiska. Lasy stolicy Podlasia s¹ ostoj¹ 22
gatunków porostów umieszczonych na Czerwonej liœcie
porostów wymar³ych i zagro¿onych w Polsce [3]. Na terenie
Bia³egostoku wy³¹cznie w lasach stwierdzono rzadkie
w skali kraju gatunki: w³ostka br¹zowa Bryoria fuscescens
(Las Bacieczki), w³ostka Wrangiana B. vrangiana (Las
Solnicki), p³ucnica p³otowa Cetraria sepincola (Las
Bacieczki), literak w³aœciwy Graphis scripta (rezerwat Las
Zwierzyniecki), popielak pylasty Imshaugia aleurites (Las
Pietrasze, Las Bacieczki), przylepka wytworna Melanelia
elegantula (rezerwat Las Zwierzyniecki, Las Solnicki, Las
Bacieczki), tarczownica skalna Parmelia saxatilis (Las
Solnicki), odno¿yca kêpkowa Ramalina fastigiata (Las
Bacieczki) i brodaczka kêdzierzawa Usnea subfloridana (Las
Bacieczki, Las Solnicki).
Miejskie lasy Bia³egostoku zapewniaj¹ ró¿norodnoœæ
krajobrazu oraz neutralizacjê zanieczyszczeñ powietrza
atmosferycznego. Zachowanie lasów jest nieodzownym
warunkiem istnienia bioró¿norodnoœci gatunkowej roœlin,
grzybów i zwierz¹t. To tu panuj¹ dogodne warunki
siedliskowego dla rozwoju wielu gatunków porostów. Lasy
s¹ nielicznymi w mieœcie ostojami porostów rzadkich,
gin¹cych i chronionych. Gatunki porostów ¿yj¹ce w lasach epifity (porosty nadrzewne) na korze drzew, epigeity (porosty
naziemne) na glebie odpowiedzialne s¹ za wilgoæ,
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temperaturê i czystoœæ powietrza w biocenozie leœnej [8].
W bia³ostockich parkach i na cmentarzach, bêd¹cymi
ostojami wysokiej zieleni w mieœcie wiele drzew jest
pozbawionych porostów, albo korê drzew kolonizuj¹ gatunki
o szerokiej amplitudzie ekologicznej, które na licznych
pniach oraz na konarach zajmuj¹ znaczn¹ powierzchniê.
Najczêœciej zasiedlaj¹ korê pni i ga³êzi drzew orzast kolisty
Phaeophyscia orbicularis, obrost zmienny Physcia dubia,
obrost wzniesiony P. adscendens, liszajec Lepraria sp.,
miejscami równie¿ liszajecznik ziarnisty Candelariella
xanthostigma, brudziec kropkowaty Amandinea punctata,
z³otorost œcienny Xanthoria parietina. Pospolite s¹ tak¿e
pustu³ka pêcherzykowata Hypogymnia physodes i tarczownica bruzdkowana Parmelia sulcata. Na rozproszonych
stanowiskach rosn¹ gatunki rzadkie i chronione, np. m¹klik
otrêbiasty Pseudevernia furfuracea (Park Branickich,
cmentarz katolicki w Dojlidach, cmentarz ¿o³nierzy
radzieckich), brodaczka kêpkowa Usnea hirta (Park
Branickich, cmentarz obu wyznañ w Starosielcach, cmentarz
katolicki w Dojlidach), otwornica zwyczajna Pertusaria
albescens (Park Lubomirskich, cmentarz wojskowy),
odno¿yca m¹czysta Ramalina farinacea (Park Branickich,
cmentarz katolicki œw. Rocha), brunatka szarozielona Buellia
griseovirens, otwornica gorzka Pertusaria amara, otwornica
szkar³atna P. coccodes, odno¿yca jesionowa Ramalina
fraxinea (Park Lubomirskich), wabnica kielichowata
Pleurosticta acetabulum (cmentarz wojskowy), z³otlinka
jaskrawa Vulpicida pinastri (cmentarz komunalny).
Strefy wegetacji porostów nadrzewnych
Analizuj¹c rozmieszczenie porostów nadrzewnych, na
terenie Bia³egostoku wyraŸnie rysuj¹ siê 3 strefy wegetacji
porostów ró¿ni¹cych siê miêdzy sob¹ wra¿liwoœci¹ na
zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego - strefa III, IV
i V, które mo¿na przedstawiæ przestrzennie, a strefa I i II
wystêpuje punktowo [7]. Strefa I (bezwzglêdna pustynia
bezporostowa) i II (wzglêdna pustynia bezporostowa),
charakteryzuj¹ce siê ca³kowitym brakiem porostów lub
wystêpowaniem porostów najbardziej odpornych na
zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego zajmuj¹
niewielkie powierzchnie w centrum miasta i w okolicach
dworca autobusowego PKS i kolejowego PKP oraz
wystêpuj¹ punktowo na stanowiskach, przy ulicy Miko³aja
Kopernika, Wareckiej, Starobojarskiej, S³onimskiej,
Kolejowej, Œwiêtojañskiej, Jana III Sobieskiego, £¹kowej,
Henryka Sienkiewicza, Marmurowej, Brukowej i Artyleryjskiej. S¹ to strefy najbardziej niekorzystne dla wegetacji
porostów, ze wzglêdu na du¿e zanieczyszczenie powietrza.
Strefa III (wewnêtrzna strefa walki) obejmuje dzielnice
Bia³egostoku: Œródmieœcie, Marii Curie-Sk³odowskiej,
Kopernika, Przydworcowe, Piaski, Waryñskiego, M³odych,
Liniarskiego, Bojary, Kraszewskiego, Bojary-Chopina,
Traugutta, Bia³ostoczek, PrzyjaŸñ, Antoniuk, Sady
Antoniukowskie, Tuwima, Mickiewicza, Piasta oraz Park
Miejski i Górê œw. Marii Magdaleny. Rosn¹ tu porosty
o plechach skorupiastych i proszkowatych oraz o plechach
listkowatych. Strefa ta charakteryzuje siê ni¿szym stê¿eniem
ska¿enia powietrza dwutlenkiem siarki ni¿ strefy poprzednie.
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W strefie IV (œrodkowa strefa walki) korê drzew kolonizuj¹
liczne porosty nitrofilne i py³olubne o plechach listkowatych.
Strefa IV jest najbardziej rozleg³a w Bia³ymstoku. Obejmuje
zwart¹ i luŸn¹ zabudowê miasta na peryferiach, ze znacznym
udzia³em zieleni miejskiej. W jej granicach po³o¿one s¹
dzielnice miasta: Skorupy, Pieczurki, Wygoda, WysockiegoZgoda, Jaroszówka, Wy¿yny, Bagnówka, Pietrasze,
Dziesiêciny, Fasty-Bacieczki, Bacieczki 2, Zawady, Wysoki
Stoczek, Bema, Tysi¹clecia, Przemys³owe, Dojlidy,
S³oneczny Stok, Zielone Wzgórza, Leœna Dolina, Marczuk,
Starosielce, Nowe Miasto, Skorupy, Zawady, Kleosin,
Œcianka-Ba¿antarnia oraz lotnisko na Krywlanach, parki
zespo³ów pa³acowych Branickich i Lubomirskich oraz
Planty. W strefie V (zewnêtrzna strefa wegetacji),
o najbogatszej biocie porostów, rosn¹ gatunki najbardziej
wra¿liwe na zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego,
jak w³ostka kêpkowa Bryoria crispa, m¹kla tarniowa Evernia
prunastri, szarzynka skórzasta Parmelina tiliacea, wabnica
kielichowata Pleurosticta acetabulum, odno¿yca kêpkowa
Ramalina fastigiata, brodaczka kêpkowa Usnea hirta,
brodaczka kêdzierzawa U. subfloridana. Obszar V strefy
obejmuje tereny leœne Bia³egostoku: Las Pietrasze, Las
Bagno, Las Solnicki, Las Bacieczki, Las Zwierzyniecki
(czêœæ parkow¹ i objêt¹ ochron¹ rezerwatow¹) oraz cmentarz
wojskowy po³o¿ony na terenie Parku Zwierzynieckiego i
Miejsce Pamiêci Narodowej w Lesie Bacieczki. Jest to strefa
najbardziej czysta na terenie miasta.
Obiekty sportowe w Bia³ymstoku, np. Stadion Miejski,
Aeroklub Bia³ostocki, Hala sportowa Uniwersytetu
Medycznego (ul. Wo³odyjowskiego), kompleks obiektów
sportowych MOSiR (stadion z bie¿ni¹ tartanow¹, korty
tenisowe, lodowisko) znajduj¹ siê w strefie wystêpowania
porostów najbardziej wra¿liwych na zanieczyszczenia, czyli
w strefie o bardzo korzystnych warunkach aero-sanitarnych.
W po³udniowej czêœci V strefy (Las Zwierzyniecki, Las
Solnicki) znajduje siê tak¿e wiele œcie¿ek rekreacyjnych
i rowerowych. Ten rejon miasta stwarza doskona³e warunki
do spacerów i wypoczynku na œwie¿ym powietrzu.
Stwierdzenie najubo¿szej strefy porostowej - strefy III,
i lokalizacja tam infrastruktury sportowej œwiadczy o ma³o
korzystnych warunkach aerosanitarnych w tych obszarach.
Analiza sk³adu gatunkowego porostów nadrzewnych
wra¿liwych na zanieczyszczenie powietrza wykaza³a, ¿e
obszary rekreacyjne, obiekty sportowe na terenie
Bia³egostoku zlokalizowane s¹ w bardzo korzystnych
warunkach œrodowiskowych.
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Ekonomiczne aspekty ekologii
ekosystemów i bioróżnorodności
Ryszard Dziêcio³owski, Cezary Wysocki
Wy¿sza Szko³a Wychowania Fizycznego i Turystyki w Bia³ymstoku

Ubóstwo oraz utrata ekosystemów i bioró¿norodnoœci s¹
ze sob¹ nierozerwalnie zwi¹zane. Badania wykaza³y, ¿e
biedni zazwyczaj odnosz¹ najwiêksze korzyœci z ochrony
ekosystemów i bioró¿norodnosci. S¹ to drobni rolnicy
i hodowcy, rybacy i osoby korzystaj¹ce nieformalnie z lasu,
czyli wiêkszoœæ biednych ludzi na œwiecie. Roczne straty
œrodowiskowe s¹ szacowane na niskim poziomie kilku
punktów procentowych Produktu Narodowego Brutto.
Jeœli jednak przedstawimy je w kategoriach spo³ecznych
i w powi¹zaniu z nasz¹ wiedz¹ o przep³ywie korzyœci
przyrodniczych, wówczas argumenty za zmniejszeniem tych
strat wyraŸnie zyskaj¹ na sile.
Wiêkszoœæ badañ wykaza³a, ¿e stosujemy stopê dyskontow¹ w granicach 3-5% i wiêcej. Tymczasem stopa dyskontowa 4%-owa oznacza, ¿e cenimy us³ugi ekosystemowi dla
naszych wnuków (za 50 lat) na poziomie 1/7 korzyœci, które
my otrzymujemy, co jest trudne do obrony z etycznego
punktu widzenia.
Przyroda dostarcza ludziom wielu korzyœci takich jak
pokarm, w³ókna, czysta woda, zdrowa gleba i unieruchamianie (sekwestracja) wêgla, obok wielu innych. Mimo, i¿
nasz dobrobyt ca³kowicie zale¿y od trwa³ego dop³ywu tych
"us³ug ekosystemowych", s¹ to g³ównie dobra publiczne
pozbawione rynków i cen. S¹ zatem rzadko dostrzegane
przez nasz bie¿¹cy kompas ekonomiczny. W rezultacie
bioró¿norodnoœæ zmniejsza siê, nasze ekosystemy s¹
w sposób nieustanny degradowane a my sami boleœnie
odczuwamy tego konsekwencje.
Œwiat ju¿ straci³ wiele ze swej ró¿norodnoœci
biologicznej. Obecny nacisk na ceny surowców i ¿ywnoœci
ukazuje konsekwencje tych strat dla spo³eczeñstwa. Pilne
dzia³ania naprawcze s¹ konieczne, gdy¿ utrata gatunków
i degradacje ekosystemów s¹ œciœle zwi¹zane z dobrobytem
ludzi. Wzrost gospodarczy oraz przekszta³cenie naturalnych
ekosystemów na uprawy rolne bêd¹ oczywiœcie trwa³y.
Nie mo¿emy i nie powinniœmy hamowaæ uprawnionych
aspiracji krajów i osobników do rozwoju gospodarczego. Jest
jednak wa¿ne, by taki rozwój uwzglêdnia³ rzeczywist¹
wartoœæ naturalnych ekosystemów. To sprawa zasadnicza
zarówno dla polityki ekonomicznej jak œrodowiskowej.
Koszt braku dzia³añ, tzn. stosowanie zasady "business
as usual" da do 2050 r. powa¿ne konsekwencje:
- 11% obszarów naturalnych pozosta³ych w 2000 r. mo¿e
zostaæ utracone g³ównie za spraw¹ przekszta³cenia na
cele rolne, ekspansjê infrastruktury i zmiany klimatu;
- niemal 40% terenów obecnie wykorzystywanych przez
rolnictwo o formach wywieraj¹cych niewielki wp³yw
na œrodowisko mo¿e zostaæ przekszta³cone w intensywne
rolnictwo z dalszymi stratami w bioró¿norodnoœci;
- 60% raf koralowych mo¿e zostaæ utraconych nawet przed

2030 r. na skutek rybo³ówstwa, zanieczyszczeñ, chorób,
inwazyjnych gatunków obcych i blakniêcia korali z
powodu zmian klimatu.
Obecne tendencje zmian na l¹dzie i w oceanach wykazuj¹
dotkliwe straty, jakie utrata bioró¿norodnoœci oznacza dla
zdrowia i dobrobytu ludzi. Zmiana klimatu pog³êbia ten
problem. I podobnie jak poprzednio to biedni ludzie s¹
najbardziej zagro¿eni trwaj¹c¹ utrat¹ bioró¿norodnoœci. Ich
¿ycie najbardziej zale¿y od us³ug ekosystemów, które zostaj¹
podwa¿one przez niew³aœciw¹ analizê ekonomiczn¹ i b³êdy
polityczne.
Nies³ychanie wa¿ne jest dostarczenie twórcom polityki
narzêdzi potrzebnych do w³¹czenia prawdziwej wartoœci
us³ug ekosystemów do procesu podejmowania decyzji.
Ekonomika ekosystemów jest jesz ze dyscyplin¹ rozwijaj¹c¹
siê, zatem kluczowym wyzwaniem jest rozwijanie i
stosowanie odpowiedniej metodyki. Wystêpuj¹ tu wybory
etyczne pomiêdzy obecnymi a przysz³ymi pokoleniami oraz
pomiêdzy ludŸmi z ró¿nych czêœci œwiata i z ró¿nych etapów
rozwoju.
Obiecuj¹ce inicjatywy s¹ w trakcie realizacji i mog¹ byæ
testowane. Przyk³ady pochodz¹ z ró¿nych dziedzin, lecz
przynosz¹ wspólne wskazówki dla opracowania ekonomiki
ekosystemów i bioró¿norodnoœci:
- przemyœl dzisiejsze subsydia, by uwzglêdnia³y jutrzejsze
priorytety,
- nagradzaj obecnie nieuznawanie us³ugi ekosystemów
i zapewniaj by koszty szkód w ekosystemach by³y
rekompensowane poprzez tworzenie nowych rynków
i promowanie odpowiedniej polityki.
- dziel siê korzyœciami p³yn¹cymi z ochrony,
- mierz koszty i korzyœci us³ug ekosystemowych.
Wiêkszoœæ korzyœci przysparzanych przez bioró¿norodnoœæ i ekosystemy to dobra publiczne nie maj¹ce ceny.
Rozwi¹zaniu tego problemu s³u¿¹ ró¿ne podejœcia. Mo¿na
przyj¹æ zasady nagradzaj¹ce ochronê tych dóbr publicznych
lub przyj¹æ konkretne wartoœci dla dostarczania lub
wykorzystywania tych us³ug. Przyk³adem s¹ op³aty za us³ugi
ekosystemów. Mog¹ one pobudziæ zapotrzebowanie
i skorygowaæ brak równowagi, który szkodzi bioró¿norodnoœci i hamuje trwa³y rozwój.
Powstaj¹ ju¿ nowe rynki, które wspieraj¹ i wynagradzaj¹
us³ugi zapewniane przez ró¿norodnoœæ biologiczn¹
i ekosystemy. By osi¹gn¹æ sukces, potrzebuj¹ odpowiedniej
infrastruktury instytucjonalnej, bodŸców, finansowania
i zarz¹dzania, w skrócie - inwestycji i zasobów. W przesz³oœci
tylko pañstwo by³o uwa¿ane za odpowiedzialne za
gospodarowanie ekosystemami. Obecnie sta³o siê jasne, ¿e
rynek mo¿e równie¿ odgrywaæ sw¹ rolê, czêsto bez siêgania
po œrodki publiczne.
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Podstawowym wymogiem jest opracowanie miary
ekonomicznej skuteczniejszej ni¿ PKB dla oceny
funkcjonowania gospodarki. Pañstwowe systemy statystyczne powinny w³¹czyæ miary wa¿nych korzyœci oferowanych
ludziom przez ekosystemy i bioró¿norodnoœæ. Dziêki
zaprzestaniu ignorowania tych korzyœci, systemy pomog¹
politykom przyj¹æ w³aœciwe miary i zaprojektowaæ w³aœciwe
mechanizmy finansowania ochrony.
Pañstwa, firmy i osoby fizyczne powinny zrozumieæ
rzeczywiste koszty u¿ytkowania naturalnego kapita³u Ziemi
i konsekwencje, jakie polityka i dzia³ania indywidualne
i zbiorowe powoduj¹ wobec odpornoœci i trwa³oœci naturalnych ekosystemów. S¹dzimy, ¿e polityka lepiej odzwierciedlaj¹ca rzeczywist¹ wartoœæ bioró¿norodnoœci i naturalnych
eko-systemów, bêdzie przyczynia³a siê do trwa³ego rozwoju
pomagaj¹c w zapewnianiu dóbr i us³ug ekosystemowych,
zw³aszcza ¿ywnoœci i wody w sposób przejrzysty i spo³ecznie
sprawiedliwy. Ochroni to nie tylko ró¿norodnoœæ biologiczn¹, ekosystemy i zwi¹zane z nimi us³ugi, ale podniesie
dobrobyt obecnego i przysz³ych pokoleñ.
Bioró¿norodnoœæ i ekosystemy dzisiaj
Wzrasta liczba uciekinierów
Uciekinierów jest ju¿ ok. 25 mln a szacuje siê, ¿e do 2020
r. ok. 60 mln ludzi przeniesie siê z pustynnych regionów
subsaharyjskiej Afryki do Afryki pó³nocnej i do Europy.
Ta migracja z po³udnia na pó³noc jest jednak niczym
w porównaniu z migracj¹ wewn¹trz Afryki. Wiêkszoœæ
uchodŸców osiedla siê w aglomeracjach, co bior¹c pod
uwagê niedobór wody, jest potencjaln¹ katastrof¹. Uwiêzieni
w pogarszaj¹cym siê œrodowisku bez dostêpu do œwie¿ej
wody i trapieni rosn¹cymi cenami ¿ywnoœci, uchodŸcy
i miejscowi s¹ w jednakowym stopniu nara¿eni na
niedostatek, choroby i niepokoje.
Liczne wa¿ne gatunki, jak pandy, nosoro¿ce i tygrysy
znajduj¹ siê w obliczu zag³ady a lasy deszczowe, tereny
podmok³e, rafy koralowe i inne ekosystemy doœwiadczaj¹
ogromnego nacisku ze strony ludzi. Klêski naturalne, jak
powodzie, susze i usuwiska ziemi s¹ dziœ czêste, a niedobory
¿ywnoœci i wody koncentruj¹ uwagê œwiata.
Ludzkoœæ otrzymuje niezliczone korzyœci od œrodowiska
przyrodniczego w formie dóbr i us³ug (ogólnie ujêtych jako
zbiorcze us³ugi ekosystemów) takich jak pokarm, drewno,
czysta woda, energia, ochrona przed powodziami i erozj¹
gleb. Naturalne ekosystemy stanowi¹ równie¿ Ÿród³o wielu
ratuj¹cych ¿ycie leków a tak¿e zapewniaj¹ miejsca depozycji
odpadów, ³¹cznie z wêglem. Dobrobyt ka¿dej populacji ludzi
na œwiecie zasadniczo i bezpoœrednio zale¿y od us³ug
ekosystemowych.
W ci¹gu ostatnich 300 lat powierzchnia lasów na œwiecie
skurczy³a siê o ok. 40%. Lasy zniknê³y ca³kowicie z 25
krajów, a w 29 utraci³y ponad 90% powierzchni. Proces ten
trwa (FAO, 2001; 2006).
Od 1900 r. œwiat utraci³ ok. 50% swych terenów
podmok³ych. Co prawda wiêkszoœæ strat nast¹pi³a w krajach
pó³nocnych podczas pierwszych 50 lat XX. wieku, to jednak
wzrasta³ nacisk po 1950 r. na przekszta³cenie tropikalnych

i subtropikalnych terenów podmok³ych na inne sposoby
u¿ytkowania gruntów (Moser i in., 1996).
Oko³o 30% raf koralowych, które czêsto maj¹ wy¿szy
poziom bioró¿norodnoœci ni¿ lasy tropikalne, zosta³o
powa¿nie uszkodzonych przez rybo³ówstwo, zanieczyszczenia, choroby i wybielanie korali (Wilkinson, 2004).
Spowodowane przez ludzi (antropogeniczne) tempo
wymierania gatunków jest szacowane na 1000 razy szybsze
od "naturalnego" tempa wymierania charakterystycznego dla
d³ugofalowej historii Ziemi (Millenium Ecosystem
Assessment (2005).
Zmiany zintensyfikowa³y siê nawet w krótkim czasie od
opublikowania Millenium Ecosystem Assessments w 2005 r.
W 2007 r. po raz pierwszy w historii ludzkoœci wiêcej ludzi
mieszka³o na terenach miejskich ni¿ na wiejskich. W latach
2007 i 2008 nacisk na biopaliwa spowodowa³ du¿e zmiany
w u¿ytkowaniu gruntów oraz silny wzrost cen niektórych
podstawowych produktów ¿ywnoœciowych. Trwaj¹cy szybki
wzrost ekonomiczny niektórych du¿ych gospodarek
spowodowa³ poda¿ przekraczaj¹c¹ popyt zwiêkszaj¹c nacisk
na systemy naturalne. Najnowsze dane wykazuj¹, ¿e zmiana
klimatu wywiera o wiele szybszy i wiêkszy wp³yw ni¿
przewidywano wczeœniej i stwarza ryzyko konfliktów
spo³ecznych wywo³anych rywalizacj¹ o zasoby
bioró¿norodnoœci i us³ugi ekosystemów (WBGU, 2008).
Tendencje takie mog¹ zmieniæ nasz stosunek do
przyrody, lecz nie zmieni¹ naszej zale¿noœci od niej. Zasoby
naturalne oraz ekosystemy, które ich dostarczaj¹, s¹ wa¿ne
dla naszej dzia³alnoœci gospodarczej, jakoœci naszego ¿ycia
i wiêzi spo³ecznych. Sposób, w jaki organizujemy nasz¹
gospodarkê nie uwzglêdnia dostatecznie tej zale¿noœci - nie
ma gospodarki bez œrodowiska, natomiast s¹ œrodowiska bez
gospodarki.
By³o wiele prób zape³nienia tej luki w drodze ustalenia
pewnego rodzaju wartoœci pieniê¿nych us³ug ekosystemowych. Podejœcie takie mo¿e byæ pomocne, ale nade wszystko
potrzebujemy odzyskania poczucia pokory wobec œwiata
przyrody. Ludzie pierwotni rozumieli to, ¿e musimy
uwzglêdniaæ przyrodê z tej prostej przyczyny, ¿e ma ona swe
w³asne ograniczenia i prawa.
Wyczerpujemy bioró¿norodnoœæ œwiata i ekosystemów
w tempie nieumiarkowanym i zaczyna to mieæ powa¿ne
konsekwencje spo³eczno-gospodarcze. Jeœli mamy znaleŸæ
rozwi¹zania problemów, przed którymi stoimy, to musimy
zrozumieæ co dzieje siê z bioró¿norodnoœci¹ i ekosystemami
jak te zmiany wp³ywaj¹ na dobra i us³ugi dostarczane przez
ekosystemy. Powinniœmy zwracaæ uwagê na sposób, w jaki
stosujemy politykê gospodarcz¹, by zapewniæ, ¿e przysz³e
pokolenia bêd¹ mog³y korzystaæ z tych dóbr i us³ug.
Jest to wysoce z³o¿one wyzwanie, które musi byæ
podjête. Jednak¿e doœwiadczenie ostatniego stulecia
wykazuje, ¿e ludzkoœæ reaguje zwykle za s³abo i za póŸno
w obliczu podobnych zagro¿eñ. Przyk³ady: azbest, kwaœne
deszcze, spadek po³owów ryb, choroba wœciek³ych krów,
zanieczysz-czenia jezior i ostatnio zmiany klimatu.
Przeznaczenie tylko 1% dochodu narodowego brutto na
ochronê bioró¿norodnoœci do 2030 r. mo¿e spowodowaæ
istotn¹ poprawê w jakoœci powietrza i wody oraz zdrowia
ludzkiego i zapewniæ postêp w spowalnianiu zmian klimatu.
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Ekologiczno - poznawcza turystyka Grodna i jego okolic
w okresie międzywojennym (1921 - 1939)
Wiaczes³aw Shved
Pañstwowy Uniwersytet w Grodnie, Bia³oruœ

W okresie miêdzywojennym Grodzieñszczyzna by³a
terenem, który chêtnie odwiedzali turyœci. Miedzy innymi
i Ci, którzy pragnêli opuœciæ miasto i zanurzyæ siê w wiejskim
spokoju, od¿ywiaæ siê zdrowym jedzeniem, odpocz¹æ i poczuæ
jednoœæ z natur¹. Okolice Grodna obfitowa³y w takie w³aœnie
tereny, a ich gospodarze oferowali stosowne us³ugi, które
teraz nazywam agro- lub ekoturystyk¹.
W latach 1920 - 1930 wymienionymi rodzajami turystyki zajmowali siê tak gospodarze (w³aœciciele) maj¹tków
i dworów, jak równie¿ zwykli rolnicy. Warunki socjalne oraz
proponowane us³ugi by³y oczywiœcie na odpowiednio ró¿nym
poziomie.
Jednoczeœnie nale¿y podkreœliæ, i¿ rekreacja i turystyka
rozwija³a siê g³ównie przy traktach wodnych. Bardzo atrakcyjnym okaza³ siê Kana³ Augustowski. W 1909 roku
w sierpniu odby³a siê pierwsza piesza wycieczka zorganizowana przez spo³ecznoœæ polsk¹. W trzy lata póŸniej (1912r.)
opracowano trasy konne przebiegaj¹ce brzegiem Kana³u
Augustowskiego. Po wojnie, ruch turystów tak¿e by³ o¿ywiony
na tym terenie. W latach 1920-1939 na dwukomorowej
œluzie D¹brówka zorganizowano tak zwane "œwiêto morza".
Na trasie Grodno - Augustów - Grodno regularnie kursowa³ parowiec pasa¿erski. Aktywnie rozwijane by³y turystyczne sp³ywy kajakowe. Tworzono ró¿ne kluby ¿eglarskie.
Wydano tak¿e pierwszy przewodnik po kanale. Kana³ by³ atrakcyjny szczególnie dla turystów - entuzjastów, z uwagi na
mo¿noœæ organizowania sp³ywów kajakowych, odpoczynek
w "dzikich" miejscach i z uwagi na "przenoski" kajaków i ³odzi
w miejscach, gdzie nie mo¿na by³o nimi przep³yn¹æ.
Dzisiejsza wschodnia strona basenu Kana³u Augustowskiego
stanowi cenny ekosystem. Jest tutaj du¿a iloœæ jezior, strumieni
i bagien. Lewy dop³yw Niemna rzek¹ Czarna Hañcza ma krête
koryto i malownicze brzegi. Jej d³ugoœæ na terytorium dzisiejszej
Bia³orusi wynosi 35 km. W dolinach p³yn¹ rzeki Szlamica
i Marycha. W ich czystej i zimnej wodzie mo¿na spotkaæ
pstr¹gi. Do tej czêœci Puszczy Grodzieñskiej przyci¹gaj¹ czyste
jeziora Kawienia, Kalety, Zielenka. Obfitoœæ fauny
usytuowana jest w Sopoækiñskim Rezerwacie Biologicznym
i Sopoækiñskim Rezerwacie Dziko Rosn¹cych Roœlin Leczniczych.
Czêœæ roœlin trudno spotkaæ w innych rejonach Grodzieñszczyzny.
Tu mo¿na spotkaæ sarny europejskie, ³osie, jelenie, dziki,
wilki, rysie, bobry, g³uszce, cietrzewie i inne ptactwo wodne
oraz leœne. Wystêpuje tak¿e bocian czarny, ³abêdŸ trêbacz,
¿uraw szary, sowa b³otna zimorodek. Dorzecze Kana³u Augustowskiego jest jednym z najbardziej ekologicznie czystych
miejsc w obwodzie grodzieñskim.
Teren ten za czasów królewskich opiewa³ na 40 tysiêcy
hektarów wspania³ych lasów, du¿¹ iloœci¹ zwierzyny co sprawia³o, i¿ by³ prawdziwym rajem dla myœliwych. Za czasów
polskich styka³y siê tutaj dwa nadleœnictwa: Grodzieñskie

i Ho¿añskie. Dzisiaj to skrawki lasów z niewielk¹ iloœci¹ dzikiej
zwierzyny i zachowanymi terenami chronionymi: dwa rezerwaty biologiczne - Sopoækiñski i Ho¿owski oraz Jezierski
park krajobrazowy.
Nie tylko omawiany obszar by³ atrakcyjny pod wzglêdem zagospodarowania i mo¿liwoœci wypoczynku, rekreacji
i turystyki. Pomys³owoœæ budowania kana³ów siêga czasów
wczeœniejszych. Obfitoœæ wód w po³udniowej stronie Wielkiego
Ksiêstwa Litewskiego od dawna zachêca³a do kopania sp³awnych
kana³ów wodnych. Istnieje dot¹d kana³ z jeziora Sporowskiego
do miasta Bezdzie¿a w Kobryñskim.
W dalszej czêœci zosta³y pokrótce opisane istotne miejscowoœci pod wzglêdem wypoczynkowym. Zastosowano nastêpuj¹cy schemat opisu miejscowoœci turystyczno - letniskowych:
letniska po³o¿one na pó³nocny zachód od Grodna
w okolicach Niemna i Kana³u Augustowskiego,
miejscowoœci na pó³nocny wschód od Grodna
Grodno - zabytki i rekreacja w mieœcie,
atrakcyjnoœæ przyrodniczo - antropogeniczna na
po³udniowy wschód od Grodna.
Letniska po³o¿one na pó³nocny - zachód od Grodna
w okolicach Niemna i Kana³u Augustowskiego
Radziwi³ki, wieœ le¿¹ca na wschód od drogi z Sopoækin
do Sejn. Pierwszy park w tym miejscu zosta³ za³o¿ony w XVII
w. przez kamedulskich zakonników z Wigier. W 1820 r.
posiad³oœæ przesz³a do Górskich, którzy byli tutaj gospodarzami do 1939 r. Dwór Œwi¹ck Górskich le¿y na wschodnim
skraju tej wsi. Obok Radziwi³ek (Œwi¹cka Górskiego) znajdowa³a siê "Góra Angalia" - pó³nocno-zachodnia krawêdŸ
wynios³oœci zwanej p³yt¹ grodzieñsk¹, z której otwiera³ siê
widok na bezgraniczne lasy augustowskie.
Dwukondygnacyjny dom murowany zosta³ wybudowany
w 1828 r. przez Józefa Górskiego. Dom z dachem dwuspadowym mia³ uk³ad korytarzowy. Zabudowania gospodarcze w du¿ej mierze zachowa³y siê do czasów dzisiejszych:
stajnie, piwnice, ch³odziarnia, domki s³u¿by, oficyna, zak³ad
produkcji krochmalu i dwa domy mieszkalne dla
pracowników. Najciekawszy jest park siedziby. Z³o¿ony
z dwóch alej, na których rosn¹ ponad stuletnie liœciaste i iglaste
drzewa oraz piêciu stawów. Siedziba Górskich od po³owy XIX
w. rozwija³a siê bardzo prê¿nie zarówno gospodarczo, jak
i rolniczo.
Gospodyni tego dworu, Pani M. Górska, przekszta³ca³a
wieœ w kurort, gdzie od maja do paŸdziernika mo¿na by³o
dobrze wypocz¹æ. Goœcie byli zabawiani wymyœlnymi uciechami skierowanymi na duszê, ale i cia³u dostarczano niezapomnianych chwil w postaci swojskiego jedzenia i domowego
wina. Goœcie mogli spacerowaæ po piêknym parku i lesie,
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zwiedzaæ okolicê jad¹c bryczk¹, lub pop³yn¹æ ³ódk¹ Kana³em
Augustowskim, wyk¹paæ siê w jeziorze, a za dodatkow¹ op³at¹
zapolowaæ na kaczki lub ³owiæ ryby. Niektórzy mogli pograæ
w tenisa na prawdziwych kortach, inni mieli mo¿liwoœæ gry
na fortepianie (by³y takie 2), poczytaæ w ciszy i spokoju
ulubione ksi¹¿ki z bogatej, domowej biblioteki Górskich.
Goœcie mieli równie¿ mo¿liwoœæ obejrzenia bogatego zbioru
monet.
Miejscowoœci rekreacyjne na pó³nocny - wschód od
Grodna
Kotra - wieœ w powiecie pow. grodzieñskim, oddalona
ok. 25 km od Grodna, na wzgórzu przy dorzeczu rzeki
Kotry, prawego dop³ywu Niemna. Rzeka wyp³ywa z jez. Pielasy
w pow. Lidzki. Rozdziela siê na dwa koryta; prawym pod
nazw¹ Dubawki wpada do jeziora Duby; lewem - do Niemna powy¿ej Grodna.
Miejscowoœæ o charakterze piaszczystym, poroœniêta lasem
sosnowym, w okolicach której widoczne s¹ œlady kurhanów,
co pozwala przypuszczaæ, i¿ w okolicach ujœcia rzeki Kotry
do Niemna istnia³a dawna osada i cmentarzysko. Badañ archeologicznych jednak na omawianym terenie nie przeprowadzano.
Kotra to dawny teren dworu królewskiego. Nastêpnie
majêtnoœci Kotry nale¿a³y do Bogatków Kotra albo Kaszubice. W kolejnych dziejach upadaj¹cy maj¹tek Kotra odziedziczy³ Zygmunt Domañski. Stara³ siê on przywróciæ œwietnoœæ maj¹tku zasiewaj¹c i uprawiaj¹c rozleg³e pola, ³¹ki i lasy.
Z uwagi na ciekawe po³o¿enie geograficzno - przyrodnicze
by³ to teren znakomity do odpoczynku i atrakcyjnego spêdzania czasu wolnego. Turyœci mogli skorzystaæ z dobrodziejstw
oferowanych przez Wac³awê Romañsk¹. W domu drewnianym,
specjalnie przygotowanym na dom letniskowy, by³o 6. pokoi
na parterze, 8. pokoi na piêtrze (z balkonami), 2. kuchnie letnie, hol oraz sto³ówka. Standard wyposa¿enia pokoi by³ zbli¿ony
do Augustówka (omawiany poni¿ej), tylko zamiast specjalistycznych biurek by³y zwyk³e sto³y, poœciel zaœ na zamówienie. Gospodyni Wac³awa Romañska proponowa³a k¹piel
w ³aŸni, ³owienie ryb, p³ywanie kajakami, spacery po lesie,
grê w siatkówkê lub krykiet, radio oraz przeja¿d¿ki konne
(za dodatkow¹ op³at¹). Ca³odzienny koszt utrzymania z wy¿ywieniem (4. posi³ki dziennie) wynosi³ 3,5 - 4 z³ote od osoby.
Powodem ni¿szej ceny w stosunku do wspomnianego
Augustówka by³ brak mo¿liwoœci korzystania z pr¹du (brak
elektryfikacji).
Michaj³ówka to dobra powiatu grodzieñskiego, po³o¿one
na wysokiej skarpie Niemna.
Folwark Michaj³ówka do wojny nale¿a³ do jednego z braci
Tuka³³ów. Dzisiaj s¹ tutaj lipy, szcz¹tki kamiennych obór, zdzicza³y niewielki sad i ¿adnego œladu po dworku.
Po³o¿enie wskazywa³o na to, ¿e dotarcie do Michaj³ówki
z Grodna mo¿liwe by³o przede wszystkim parowcem. Tutaj
tak¿e z uwagi na piêkno przyrody oferowano miejsca noclegowe wraz z ¿ywieniem. Konkurencjê dla w³aœcicieli dworów
stanowili okoliczni rolnicy - w³aœciciele domków letniskowych
(dzia³ek). Ich oferty wypoczynku równie¿ cieszy³y siê powodzeniem wœród licznych turystów. Gospodyni, Pani Julia
Knobelsford mia³a murowany dom z kuchniami letnimi
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w sadzie. Pokoje znajdowa³y siê na parterze i na poddaszu.
Na ca³y sezon wypoczynkowy mo¿na by³o wynaj¹æ domek
obok lasu - 2. pokoje z kuchni¹. Goœcie mieli do dyspozycji
³ó¿ka z siatk¹ i materacem, lub mogli spaæ na drewnianych
pryczach z materacem siennym. Poœcieli nie dawano, sto³owanie
by³o 4. razy dziennie. Dla wypoczynku do depozycji goœci
by³a pla¿a, kajaki, radio, gramofon, za niewielk¹ dodatkow¹
równie¿ przeja¿d¿ki konne. Koszt dzienny takiego pobytu
waha³ siê w granicach 3 - 3,50 z³otego od osoby. Specyfik¹
dworu by³o to, ¿e gospodyni przyjmowa³a na wypoczynek
jedynie chrzeœcijan, a dzieci do 18 roku ¿ycia.
Karalino to tak¿e kolejna miejscowoœæ, w której
oferowano miejsca goœcinne turystom. Mieszka³a tutaj Zofia
Roszkowska, która oferowa³a turystom do wynajmowania
nowy drewniany dom, kryty gontami. Mia³ on parê pokoi
z meblami, wspóln¹ kuchnie i s³u¿bê. By³ tak¿e telefon i poczta. Goœcie mogli ³owiæ ryby, polowaæ, p³ywaæ ³ódk¹ po
Niemnie, zbieraæ grzyby w lesie i odpoczywaæ wœród uroczych
krajobrazów.
£osoœna (Kopaniki) wieœ w³oœciañska.
Z uwagi na atrakcyjny krajobraz bracia Wiktor i Olgierd
Makarewiczowie wynajmowali turystom swoje domki w lesie,
nieopodal Niemna i rzeczki £ososianki. By³ tam telefon i pr¹d.
Obok domków znajdowa³ siê piêkny sad i studnia ze zdrow¹
wod¹. Zalet¹ tego miejsca by³ równie¿ dogodny dojazd do
miasta - niedaleko bowiem od miejsca wypoczynku by³
przystanek autobusowy oraz stacja kolejowa. Wy¿ywienie
turystów by³o we w³asnym zakresie w dostêpnych dla nich
kuchniach. Wypoczynek by³ urozmaicany w podobny sposób
jak w Karalinie.
Kaszewniki po³o¿one nad brzegiem Niemna, to tak¿e
miejscowoœæ letniskowa. By³y tutaj drewniane domki
letniskowe oferowane przez Bronis³awa Wierzchowskiego
do wynajêcia turystom na miesi¹c i d³u¿ej. W ofercie turystycznej znajdowa³ siê równie¿ kemping (lub inaczej pole
namiotowe). Prawdopodobnie ma³a odleg³oœæ tej miejscowoœci od Grodna wabi³a turystów nawet na parê dni. Mo¿na tu
by³o pop³ywaæ w Niemnie, poopalaæ siê, ³owiæ ryby, uprawiaæ ma³e polowanie, czy zbieraæ jagody lub grzyby. Miejscowi
mieszkañcy proponowali œwie¿e mleko oraz jaja.
Góry Kredowe usytuowane nad brzegiem Niemna. Pok³ady
kredy maj¹ swoje przed³u¿enie pod Niemnem, wynurzaj¹ siê
po drugiej jego stronie i s¹ znane jako Góry Kredowe,
miejsce festynów i zabaw polskiej m³odzie¿y przed wojn¹.
Wieœ o takiej samej nazwie przyci¹ga³a turystów miejscami
zdrowymi, z kêpami sosen, pagórkami, wyrobiskami kredy
z b³êkitn¹ wod¹.
Turyœci mieszkali w drewnianych domach typu letniskowego.
Zazwyczaj domy te by³y wynajmowane na ca³y sezon (3-4.
miesi¹ce). W takim domu turyœci mieli do dyspozycji 1-3.
pokoje z kuchni¹, czasem z kuchni¹ letni¹ z oddzielnym
wejœciem. Wyposa¿enie w meble by³o minimalne, lecz na
specjaln¹ proœbê turystów warunki te mo¿na by³o polepszyæ.
Za dodatkow¹ odp³atnoœci¹ goœcie mogli równie¿ korzystaæ
ze s³u¿by. Swoje domki letniskowe turystom oferowali gospo-
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darze: Józef Wanatowski, Maria Mickiewicz, Mieczys³aw
¯yliñski, Roman Fia³kowski i Leonard Andruszkiewicz.
Teren ten charakteryzowa³ siê piêkn¹ piaskow¹ pla¿¹, gdzie
mo¿na by³o wynaj¹æ ³ódki, kajaki oraz udaæ siê na ³owienie
w miejsca do tego wyznaczone. Dooko³a rós³ piêkny las
obfity w jagody i grzyby. W miejscowoœci tej znajdowa³ siê
urz¹d pocztowy i telefon. Produkty spo¿ywcze mo¿na by³o
kupowaæ u miejscowych gospodarzy za niewielk¹ cenê: litr
mleka kosztowa³ 20 - 25 groszy, jaja 4 - 6 groszy za sztukê.
W czasach Polski niepodleg³ej wieœ, a konkretnie brzeg
pobliskiego Niemna, to miejsce obozów i æwiczeñ harcerskich
oraz wieców patriotycznych m³odzie¿y. Malownicze brzegi
rzeki, Kredowe Góry, zapach dymu z ognisk harcerskich, smak
mleka z t³ust¹ œmietan¹, smak czarnego chleba zapewne pozosta³y w pamiêci na wiele trudnych lat.
So³y - miejscowoœæ po³o¿ona nad brzegiem Niemna.
Rocznik statystyczny powiatu Grodzieñskiego z po³owy
lat dwudziestych zanotowa³, ¿e wzd³u¿ nastêpuj¹cej trasy
w latach dwudziestych XX wieku têtni³y ¿yciem gospodarczym nastêpuj¹ce maj¹tki: Grandzicze, Grandzicze-Mi¹czyn,
Grandzicze-Chutor, K¹kole Kownackie, Ostrówek, Prze³om,
Ho¿a, Ho¿ka, Po³otkowo, Wierceliszki, Rusota, Rusota-Boguszowce, Zab³ocie-Rusota, So³y Ba³y. £¹cznie w powiecie
grodzieñskim doliczono siê oko³o 100 maj¹tków. Obywatele
ziemscy nie wyró¿niali siê jednak wielkim area³em i malowniczymi szlacheckimi dworami.
Walor bliskoœci lasu warunkowa³ proponowane rodzaje
wypoczynku: zbieranie grzybów i jagód, k¹panie siê
w rzece, ³owienie ryb czy p³ywanie ³ódk¹. Na specjalne ¿yczenie (za dodatkow¹ op³at¹) mo¿na by³o pojeŸdziæ konno.
Turyœci zakwaterowani byli w jednym domu razem z gospodarzami, lub w mniejszym drewnianym domku, który proponowa³ Teodor Koz³ow. Domek ten by³ wyposa¿ony
w ³ó¿ka z materacami, stó³ oraz krzes³a.
Sonicze to wieœ rozrzucona przy prawym brzegu Kana³u
Augustowskiego. Przed mostem nale¿y skrêciæ w lewo.
Domki tradycyjnie drewniane. W miejscowoœci tej zachowa³
siê z tamtych lat piêkny ogród, kilka akacji oraz fundamenty
wynajmowanych domów. W dwudziestoleciu miêdzywojennym wioska ta by³a znan¹ baz¹ turystyczn¹. Wynalezienie
roweru wcale nie musia³o stanowiæ podstaw rozwoju agroturystyki. Wystarczy wykorzystaæ wiedzê mieszkañców Grodna i znaleŸæ odpowiedŸ na pytanie, czym jest turystyka naszych
czasów?! Zapewne wielu z nich wska¿e spacery po lesie,
zbieranie jagód i grzybów, odpoczynek nad rzek¹ czy jeziorem,
³owienie ryb, p³ywanie ³ódk¹ lub kajakiem, jako formê aktywnego odpoczynku. Wszystko to oferowali gospodarze zajmuj¹cy siê tak¹ w³aœnie dzia³alnoœci¹ turystyczn¹ (obecnie
agroturystyka) w latach 1920-1930 ubieg³ego stulecia.
W wyniku obserwacji zachowañ obecnego spo³eczeñstwa mo¿na wnioskowaæ, ¿e taka forma odpoczynku odpowiada równie¿
spo³eczeñstwu XXI wieku, czego dowodem s¹ licznie
powstaj¹ce gospodarstwa agroturystyczne, których pierwowzorem bez w¹tpienia by³y opisywane wy¿ej pensjonaty lub
domki letniskowe na GrodzieñszczyŸnie œwiadcz¹ce tego typu us³ugi turystyczne.

Nale¿y przy tym nadmieniæ, ¿e nie tylko aktywny wypoczynek
by³ wówczas atrakcj¹ tych dziewiczych terenów, ale równie¿
wiele, chêtnie odwiedzanych miejsc historii, takich jak pomniki czy miejsca pamiêci narodowej, tak samego miasta
Grodno jak i jego okolic.
Augustówek. Mienie Augustówek by³o jednym z najpiêkniejszych zak¹tków Grodzieñszczyzny. Le¿y ok. 3 km.
Od Grodna.
Miejscowoœæ z kilkoma okolicznymi folwarkami by³y
jakiœ czas we w³adaniu wdowy synów Maurycego jun, Tyrencjusza
i Patryka oraz córek Marii Jaho³kowskiej, Genowefy Zembrzuskiej, Aleksandry Miaczyñskiej. W latach Polski niepodleg³ej
z tej strony miasta znajdowa³y siê grunty folwarków Pyszki
i Stanis³awowo, wy¿ej, wzd³u¿ Niemna - Druck i Poniemuñ,
najbogatszy. Wszystko to nale¿a³o do ksiêcia DruckiegoLubeckiego. W porównaniu z maj¹tkami innych dziedziców
by³a to fortuna doœæ skromna.
Pyszki po³o¿one nad Niemnem, wchodzi³y w sk³ad dóbr
£abno. Pyszki to jednoczeœnie podmiejski las, za którym
znajdowa³o siê ulubione miejsce wypoczynku mieszkañców
Grodna, którzy radowali siê wycieczkami ³ódkami lub
parowcem po Niemnie. Obok znajdowa³y siê góry Kredowe.
Pyszki to równie¿ wielka baza turystyczna na brzegu Niemna, oddana na d³u¿szy czas dzieciom z rejonów Czarnobyla,
dzisiaj gospodaruj¹ca na w³asn¹ rêkê. Miejsca œliczne i zdrowe,
kêpy sosen, pagórki, wyrobiska kredy z b³êkitn¹ wod¹, wszystko to bardzo malownicze. Zajmowano siê tutaj upraw¹ ziemi, ale inn¹ form¹ zarobkowania by³a obs³uga przyjezdnych
na wypoczynek goœci przede wszystkim z pobliskiego
Grodna. Tak¹ form¹ zarabiania pieniêdzy zajmowa³o siê czterech
gospodarzy: Ksi¹¿ê Jan Drucki-Lubiecki, Alfons Szamatu³a
(mieszka³ w Adamkowiczach), Józef Kiczuk i Józef
Juchniewicz. Udostêpniali oni licznym turystom swoje
domy, oferuj¹c wyœmienit¹ kuchniê, udane ³owienie ryb,
p³ywanie, przeja¿d¿ki po Niemnie ³ódk¹, grzyby oraz jagody
z okolicznych lasów. Tak samo jak w Kredowych Górach,
domy te by³y drewniane z minimalnym umeblowaniem. Bardziej
przypomina³y one pensjonat.
Stanis³awowo. W okresie tym miejscowoœæ ta nale¿a³a do
Ksiêcia Druckiego-Lubieckiego. Znajdowa³ siê tu dworek
myœliwski Stanis³awa Augusta Poniatowskiego.
Bohatyrowicze po³o¿one nad Niemnem. - niegdyœ szlachecka posiad³oœæ nad Niemnem. Tam w³aœnie znajduje siê grób
"Jana i Cecylii", opisanych w utworze Elizy Orzeszkowej "Nad
Niemnem". Obok grobu widoczne s¹ du¿e kamienie z epoki
lodowcowej z enigmatycznymi odznaczeniami. Naocznymi
œwiadkami okresu miêdzylodowcowego s¹ tutejsze Ÿród³a torfu.
Dziêki Elizie Orzeszkowej sta³y siê miejscem kultu
pisarki i jej bohaterów. Po¿egnawszy dwór Hrabiny Krasiñskiej
jedziemy bardzo uwa¿nie, aby nie przeoczyæ Antka - drewnianego znaku, wskazuj¹cego kierunek na Bohatyrowicze oraz
Jaœka i Mojszyka - drewnianych pos¹gów prowadz¹cych do
mogi³y Jana i Cecylii.
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Z tej pary legendarnego kmiecia i szlachetnie urodzonej
pani ma swój pocz¹tek ród Bohatyrowiczów. Jaka by nie
by³a prawda i co by nie mówili naukowcy, wycieczkowicz
i tak wie, ¿e Jan i Cecylia s¹ protoplastami Bohatyrowiczów.
Jednak Józef Jodkowski twierdzi: "O "siole" Bohatyrowiczów
nie mogliœmy odnaleŸæ wiadomoœci nawet w aktach Metryki
Litewskiej. Nie znajdujemy jej równie¿ na mapach Sztabu
Generalnego." Jednak jakieœ wieœci docieraj¹ do nas z herbarzy
szlacheckich. W 1509 r., za czasów Zygmunta I Starego, jeden z Bohatyrowiczów by³ t³umaczem królewskim. Odnajdujemy równie¿ imiona Jana, Iwana, Hieronima Bohatyrowiczów, ziemian Powiatu Grodzieñskiego w po³owie XVI w.
Samo nazwisko "Bohatyrowicz" pochodzi od ruskiego
"Bohater". Do Rosji dotar³o na pewno z Tatarami, bo w ich
jêzyku s³owo brzmia³o "bohadur" i dotyczy³o œmia³ego,
walecznego wojownika. Chyba informacja o takim pochodzeniu nie skrzywdzi³aby wspó³czesnych Bohatyrowiczów - Tatarzy
przed wiekami tutaj osiedleni byli szanowani przez Polaków,
Litwinów, Bia³orusinów i samych w³adców. Trudno jednak
by³o udokumentowaæ ¿ycie Bohatyrowiczów.
Za czasów polskich Bohatyrowicze by³y oblegane przez
wycieczkowiczów z ca³ej Polski. Przyje¿d¿ali rowerami,
przyp³ywali kajakami, przychodzili na piechotê. Ci, którzy
przyje¿d¿ali bryczkami ob³adowanymi walizkami, pozostawali na d³u¿ej, p³ac¹c po 4 z³ote za dobê. Ka¿dy dom
w Bohatyrowiczach móg³ przyj¹æ goœci. A by³o tych domów
wtedy prawie dwadzieœcia, czystych i zadbanych. Za w³adzy
ludowej mieszkañcy nie mieli ju¿ w³asnych hektarów. Dziesiêæ
arów na polu ko³chozowym, w zagrodzie œwinia, kilka kur,
pies lub kot. Na ca³¹ okolice dwie krowy i ludnoœæ w liczbie
13 osób.
Miejscowoœæ Sopoækinie w latach 1920-1939 nale¿a³a
do Polski, do wo³owickiej gminy Powiatu Augustowskiego.
Miasteczko dawnego powiatu grodzieñskiego, województwa
trockiego. Pod koniec wieku XVIII osada otrzymuje prawo do
corocznych jarmarków. Miasteczko na przestrzeni lat czêsto
zmienia gospodarzy.
Koœció³ œw. Kuncewicza po³o¿ony na terenie Teolina,
dawnego przedmieœcia Sopoækinie, zosta³ za³o¿ony z fundacji Antoniego Wo³³owicza w 1789 r. W 1875 roku parafiê
zlikwidowano, zak³adaj¹c w niej prawos³awny klasztor ¿eñski. Koœció³ ponownie otwarto na pocz¹tku lat 20. XX w.
Do Sopoækiñ kursowa³y autobusy, by pokazaæ turystom
drewnian¹ œwi¹tyniê z XVII wieku. W pobli¿u Sopoækiñ w miejscowoœci Œwiack znajduje siê dawny pa³ac
Wo³³owiczów, obecnie luksusowy zak³ad leczniczy dla nerwowo wyczerpanych, uzale¿nionych od narkotyków i alkoholu. Wokó³ dworu, póŸniejszego szpitala, znajdowa³ siê piêkny
park z systemem wodnym.
Œwiack. W 1779 r. na zlecenie Antoniego Wo³³owicza
w Œwiacku zosta³ wzniesiony pa³ac murowany z dwiema
oficynami bocznymi, gdzie za³o¿ono park krajobrazowy z systemem sztucznych zbiorników wodnych.
Na pocz¹tku XIX w. do kompleksu pa³acowo-parkowego
w³¹czono kaplice w stylu neogotyckim i budowle gospodarcze. Czêœæ centralna pa³acu to monumentalny dwukondygnacyjny budynek z wysokim mansardowym dachem, ³¹czy w sobie cechy baroku i klasycyzmu. Zachowane czêœciowo elementy
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wystroju wykonane w stylu klasycyzmu wed³ug szkiców G.
Sacco przez malarzy A. Smuglewicza, T. Mankowskiego
oraz W³ocha Tambora. W parku krajobrazowym na 12. ha rosn¹ g³ównie miejscowe gatunki drzew - jesion, klon, lipa.
W czêœci po³udniowej jest niedu¿e wzgórze do obserwacji
okolic - Belweder. W systemie wodnym s¹ jeziora sztuczne
o powierzchni 3. ha, kana³y i odnogi. Na brzegu centralnego
jeziora, na pocz¹tku XIX w., zbudowano kaplice w stylu neogotyckim. W kaplicy znajduj¹ sie krypty. Do czasów dzisiejszych
to jedna z najlepiej zachowanych rezydencji polskich.
Grodno - zabytki i rekreacja w mieœcie
Grodno s³ynie z piêknych brzegów rzeki Niemna. Za
czasów Zygmunta Augusta koryto Niemna oczyszczano
z g³azów szkodz¹cych ¿egludze.
Przewodnik oprowadzaj¹cy w tamtych latach wycieczkê
po Grodnie proponowa³ rozpoczêcie zwiedzania miasta od
ogrodu zoologicznego, znajduj¹cego siê przy ul. Stanis³awowskiego Towarzystwa Mi³oœników Przyrody. PóŸniej proponowa³ zwiedzenie Muzeum Natury na ul. Botanicznej 6.
Nastêpnie zaprasza³ turystów do obejrzenia domów na ul.
Orzeszkowej, zbudowanych w czasach reform Tyzenhauza dla
zapraszanych z zagranicy Mistrzów Grodzieñskiej Manufaktury. Na tej samej ulicy znajdowa³ siê dom pisarki i dzia³aczki spo³ecznej Elizy Orzeszkowej, a na placu Tyzenhauza - jej
pomnik. Obok w ogrodzie botanicznym znajdowa³ siê teatr
za³o¿ony w czasach Tyzenhauza (jego baletowa trupa po³o¿y³a
podwaliny do powstania baletu w Warszawie). Niedaleko od
miejskiego ogrodu sta³ budynek starostwa (by³y pa³ac wice gubernatora Maksimowicza), gdzie podczas wojny w 1812
roku znajdowa³ siê sztab ¯eroma Bonaparte.
Ulic¹ Dominikañsk¹ dochodzili do placu Batorego.
Obok znajdowa³a siê ówczesna Fara Witolda. Naprzeciwko
niej, na rogu ul. Brygickiej - na wpó³ zburzona "Batoriewka"
- dom, w którym ¿y³ Stefan Batory podczas przebudowy starego
zamku. W domu tym mieszka³ równie¿ August II, kiedy odbywa³y siê tu Sejmiki Rzeczypospolitej. PóŸniej mieœci³ siê tu
trybuna³ WKL. Obok by³ Pa³ac Sapiehów (póŸniej Lubeckich),
w³asnoœæ Margolisa. Na placu sta³ ratusz z pocz¹tku XIX wieku,
którego dzisiaj ju¿ nie zobaczymy.
Ulic¹ Zamkow¹ turyœci trafiali do zamku, mijaj¹c po prawej
stronie, Synagogê z XVI wieku. Stary zamek by³ budowany
za czasów Wielkiego Ksiêcia Litewskiego Stefana Batorego,
który zreszt¹ tu zmar³. W zamku tym odby³o siê kilka
Sejmów Rzeczypospolitej. W okresie miêdzywojennym nale¿a³
on do w³adz wojskowych, które pozwoli³y umieœciæ tu równie¿
muzeum historyczno-etnograficzne. Na dziedziñcu zamku
w latach 1932-33 odkryto resztki starego zamku ksi¹¿êcego
(najstarszego na terenie Polski) oraz cerkwi z XI wieku,
resztki drewnianych budynków z XII-XIII wieku oraz kaplicy zamkowej z XIII wieku. Z czasów Wielkiego Ksiêcia
Litewskiego Witolda zachowa³a siê równie¿ czêœæ murów
obronnych, a tak¿e czworok¹tna wie¿a od strony Niemna.
Ze œwi¹tyñ znajduj¹cych siê w Grodnie turystom polecano
zwiedzenie XVII - wiecznego koœcio³a na ulicy Brygickiej,
oraz drewnianego lamusa w podwórzu klasztoru (wówczas
sta³a jeszcze okaza³a wie¿a z dzwonem). Schodz¹c ulic¹
Brygick¹ do placu Batorego mo¿na by³o obejrzeæ wówczas
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Jezuicki, a obecnie Koœció³ Farny z prze³omu XVII i XVIII
wieku. Opodal w kierunku Niemna na wzgórze sta³ koœció³
bernardyñski z prze³omu XV-XVI wieku. Naprzeciwko
niego - znajdowa³ siê Koœció³ Karmelitów. Obok nowego
Zamku po³o¿ony jest ¿eñski klasztor (wówczas Bazyliañski).
Najbardziej staro¿ytn¹ œwi¹tyni¹ w Grodnie by³a Cerkiew
Borysa i Gleba z XII wieku. Do dzisiaj zachowa³y siê,
w pó³nocnej czêœci, zamurowane otwory strzelnicze. Na uwagê
zas³ugiwa³y krzy¿e oraz figury geometryczne, wykonane
z p³yty mozaikowej, wmurowane w œcianie œwi¹tyni oraz
w pod³odze, a tak¿e ówczesne "nag³oœnienie" (gliniane akustyczne dzbany) umieszczone w wewnêtrznych œcianach
cerkwi.
Dla wielbicieli sportu w Grodnie dzia³a³y wówczas
ró¿ne kluby sportowe oraz towarzystwa sportowe. W pobli¿u
opisywanych zamków dzia³a³ wojskowy klub ¿eglarski
"Niemen"(wioœlarski) z przystani¹ nad Niemnem, obok na
ul. Mostowej 2 - ¿ydowski klub ¿eglarski "Linas-Hacedek".
Obok koszar, od strony placu Skidzielskiego znajdowa³ siê
stadion sportowy. Korty tenisowe posiada³ klub "Cresovia"
na ul. Narutowicza. Oprócz wspomnianych wy¿ej klubów dzia³a³y jeszcze: klub sportowy "Makabi", wojskowy klub sportowy
III dywizji samochodowej (Dyonu) na ul. Saperskiej i klub
sportowy sztabu D.O.K. "Grodno", a tak¿e liczne towarzystwa motocyklistów.
Licznie zwiedzaj¹cych Grodno turystów oczekiwa³y muzea:
pañstwowe, gdzie kustoszem by³ znany grodzieñski historyk
Józef Jodkowski oraz miejskie muzeum przyrody, którym
kierowa³ nie mniej s³ynny znawca przyrody Stanis³aw ¯ywna. W pierwszym muzeum zachowa³o siê kilka tysiêcy
eksponatów z historii naturalnej: okazy ssaków, ptaków, motyli,
muszle, korale i minera³y. Wœród nich na szczególn¹ uwagê
zas³ugiwa³y rogi Tura, Czarny Bóbr i Ryœ. Niew¹tpliwie ciekawostk¹ turystyczn¹ Grodna by³ ogród zoologiczny, za³o¿ycielem którego by³ Jan Kochanowski. Tak wtedy, jak
i dzisiaj, by³ to jedyny na ca³ym obszarze Bia³orusi ogród
zoologiczny.
Mi³oœnikom teatru proponowano liczne sztuki teatralne,
których prekursorem w koñcu XVIII wieku by³ wspomniany
Antoni Tyzenhauz. W Grodnie funkcjonowa³ wówczas równie¿
Teatr Wojskowy. Jednak z chwil¹ pojawienia siê kinematografii,
rozpoczê³a siê epoka kina. W mieœcie funkcjonowa³y i cieszy³y
siê ogromnym powodzeniem trzy kina: "Apollo", "Palace"
i "Saturn".
Turyœci mogli zatrzymaæ siê w luksusowym hotelu
"Europejski" i "S³owiañski", jak równie¿ w szeregu mniejszych
hoteli. Zjeœæ mo¿na by³o w restauracji przy hotelu "Europejski" i "Bagatela", w klubie "Muza" (latem serwowano posi³ki na zewn¹trz restauracji w pobli¿u parku od ulicy Akademickiej). W oficerskich koszarach mieœci³o siê Kasyno. Na
deser zaprasza³y cukiernie "Europejska" (na ulicy Dominikañskiej),
Maleszy i Szyprowskiego. Aby nie zgubiæ siê w mieœcie
podczas jego zwiedzania, ksiêgarnie "Ognisko", "Promieñ"
i E. Iberskiego proponowa³y do zakupienia bardzo szczegó³owy
plan Grodna.
By³o zatem na co popatrzeæ i co zwiedzaæ w samym Grodnie, jak równie¿ i w jego okolicach.

Atrakcyjnoœæ przyrodniczo - antropogeniczna na po³udniowy wschód od Grodna
Jeziory. Znajduj¹ siê 25 kilometrów od Grodna w kierunku
wschodnim. Jezioro Bia³e, Kañ i kilka innych da³y nazwê tej
miejscowoœci.
W dokumentach zaistnia³y w roku 1398 jako dwór Wielkego
Ksiêcia Witolda. Zygmunt I oddaje miasteczko w zastaw
J. Radziwi³³owi, staroœcie grodzieñskiemu. Zgodnie z królewskim
przywilejem, za Augusta II co tydzieñ odbywaj¹ siê targi
w Jeziorach. W 1679 roku, jak kronikarze podaj¹, wzniesiono katolick¹ œwi¹tyniê. Pod koniec wieku XVIII
wszystkie dobra jeziorskie dostaj¹ siê w rêce Micha³a hr.
Walickiego (Mickiewicza). Zak³ada on tutaj manufaktury, sukienn¹ i papierow¹ (1807-1809). Produkuje towary na rynek,
osi¹gaj¹c zyski. Po nim w Jeziorach gospodarzy Korneliusz
Walicki, który dobra Jeziorskie, "zgodnie z sumieniem",
przekazuje póŸniej Leopoldowi Walickiemu. Po kasacie,
w licytacji przeprowadzonej w 1871 r., dobra jeziorskie
naby³ Miko³aj hr. Lewaszów. Hrabskie maj¹tki: folwarki
Willa Nowa, Kozieje, Kamienny Most, Allertowszczyzna, Azet,
Lewaszówka, S³omianka oraz jeziora Bia³e i Mleczne, odziedziczy³a jego córka Maria z Lewaszowów, mieszkaj¹ca na
sta³e w Pary¿u. W koñcu XIX w. ponownie rusza praca fabryki papierowej, garbarnia, fabryka œwiec i jeszcze kilka drobnych rzemieœlniczych warsztatów, które ponownie powoli
rozwijaj¹ Jeziory. Rozbudowa przemys³u poci¹gnê³a za sob¹
wzrost liczby ludnoœci /spis ludnoœci z 1897 - 3.283 osoby/.
Jeziory wabi³y turystów, którzy uprawiali ró¿nego rodzaju sporty wodne. Centrum turystyki wodnej mieœci³o siê przy
jeziorze Bia³ym. St¹d kajakami mo¿na by³o dop³yn¹æ do jeziora pod Druskiennikami, jak równie¿ rzek¹ Pyr¹ i Kotr¹ do
samego Niemna.
Indura to miejscowoœæ po³o¿ona na po³udniowy wschód
od Grodna. Znajduje siê tutaj gród jeszcze z lat przedchrzeœcijañskich. W czasach znacznie nam bli¿szych osada
by³a w posiadaniu Dowojnów. Pierwszy koœció³ drewniany,
pod wezwaniem œw. Trójcy, ufundowa³ w 1542 r. Jan
Dowojna. Potem dobra te przesz³y do Kiszków, a jako posag
Anny Kiszczanki - do Radziwi³³ów. Po Dowojnach, Kiszkach
i Radziwi³³ach gospodarzami Indury na rzeczu³ce Indurka
zostali Pacowie, potem Wo³owicze, Izajkowscy, Mleczki
i Brzostowscy. Mo¿e nie w pe³ni posiadali te dobra, ale byli
zapisani jako w³aœciciele maj¹tku.
Osada doœæ znana w historii regionu, nigdy nie doros³a
do rangi centrum powiatu. Miasteczko parafialne, centrum
gminy w czasach polskich. Jednak zawsze mog³o szczyciæ siê,
¿e jest najstarsz¹ osad¹ w okolicy, centrum rzemios³ i handlu. W miasteczku dominowali ¿ydzi.
Trochê ponad sto lat temu maj¹tki Indura i ¯ytorodŸ nale¿a³y
do rodziny Koz³owskich. W 1920 r. u Jana Koz³owskiego
w ¯ytorodzi mieszka³y 83 osoby, g³owy rodzin z ma³¿onkami pracowa³y w maj¹tku.
Mo¿na tu by³o zobaczyæ kompleks drewnianych budynków
na Rynku G³ównym, "Górê Królowej Bony" (by³y to prehistoryczne wa³y, na których powstawa³o miasto), murowany koœ-
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ció³ z czasów Stanis³awa Augusta. W Indurze znajdowa³ siê
przed wojn¹ posterunek policji pañstwowej, poczta, synagoga,
cerkiew, koœció³, szko³a powszechna i s¹d polubowny.
Pod wzglêdem rekreacyjnym i sportowym Indura szczyci³a siê najwiêksz¹ inwestycj¹ w mieœcie, a mianowicie du¿ym
boiskiem sportowym. Do Indury mo¿na by³o dojechaæ autobusem.
Miniewicze po³o¿one by³y w pobli¿u Bohatyrowicz nad
Niemnem. Folwark, czyli Korczyn, wed³ug powieœci "Nad
Niemnem", znajdowa³ siê na skraju Bohatyrowiczów i nale¿a³
do rodziny Kamieñskich. Jako wiano w 1901 roku przesz³o
do rodziny Strza³kowskich - Klemensa Strza³kowskiego. Od
lat dwudziestych, a¿ do agresji sowieckiej, jego w³aœcicielem
by³ Klemens Strza³kowski.
Miniewicze zwi¹zane s¹ bezpoœrednio z losem Elizy
Orzeszkowej. To tu s³ynna pisarka spêdza³a lato. Znajomoœæ
z w³aœcicielami Maniewicz Kamieñskimi zaowocowa³a opisaniem
jednego z nich (uczestnika powstania 1863 r.) jako bohatera
swojego utworu "Nad Niemnem".
Po roku 1886 dojechaæ mo¿na by³o tutaj nie tylko bryczk¹,
ale i parostatkiem, który przyp³ywa³ z Grodna trzy razy
w tygodniu. Podró¿, wedle s³ów pisarki, trwa³a szeœæ godzin
i wcale nie by³a nudna. Obok Miniewiczów le¿y d³uga wieœ
na urwistym brzegu Niemna. Za dawnych czasów,wszystko tu
têtni³o ¿yciem z uwagi na piêkno natury tego terenu. Eliza
Orzeszkowa patrz¹c z wysokiej skarpy Niemna tak opisywa³a
ten obszar:
"Z jednej strony widnokrêgu wznosi³y siê niewielkie wzgórza
z ciemniej¹cymi na nich borkami i gajami; z drugiej wysoki
brzeg Niemna, piaszczyst¹ œcian¹ wyrastaj¹cy z zielonoœci
ziemi, a koron¹ ciemnego boru oder¿niêty od b³êkitnego nieba, ogromnym pó³kolem obejmowa³ równinê rozleg³¹ i g³adk¹, z której gdzieniegdzie tylko wyrasta³y dzikie pêkate grusze,
stare krzywe wierzby i samotne s³upiaste topole. Dnia tego
w s³oñcu ta piaszczysta œciana mia³a pozór pó³obrêczy z³otej,
przepasanej jak purpurowa wstêga tkwi¹ca w niej warstwa
czerwonego marglu. Na œwietlnym tym tle w zmieszanych
z dala zarysach rozpoznaæ mo¿na by³o dwór obszerny
i w niewielkiej od niego odleg³oœci na jednej z nim linii rozci¹gniêty szereg kilkudziesiêciu dworków ma³ych. By³ to
wraz z brzegiem rzeki zginaj¹cy siê nieco w pó³kole sznur
siedlisk ludzkich, wiêkszych i mniejszych, wychylaj¹cych ciemne
swe profile z wiêkszych i mniejszych ogrodów. Nad niektórymi dachami, w powietrzu czystym i spokojnym wzbija³y siê
proste i trochê tylko sk³êbione nici dymów; niektóre okna
œwieci³y siê od s³oñca jak wielkie iskry; kilka strzech nowych
miesza³o z³ocistoœæ s³omy z b³êkitem nieba i zielonoœci¹ drzew".
Urocze okolice sprzyja³y przyjazdom w celach
wypoczynkowych. Strza³kowski mia³ pensjonat - dom murowany
niedaleko od Niemna, dlatego te¿ w og³oszeniach celowo podkreœla³ walory obfitoœci Niemna w ryby, a okolicznych piêknych
lasów w jagody i grzyby. Pensjonat Pana Strza³kowskiego
mia³ 7. pokoi na parterze, z których ka¿dy wyposa¿ony by³
w ³ó¿ko z siatk¹, lub kanapê na sprê¿ynie. W piêknym sadzie
mo¿na by³o pospacerowaæ, a w licznych w altankach posiedzieæ
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na ³awach. Mo¿na by³o nawet dostaæ s³uchawki i skorzystaæ
z radia. W Miniewiczach gospodarzem by³ w³aœnie Kazimierz
Strza³kowski. Za pobyt w pensjonacie pobiera³ op³aty: koszt
wypoczynku wynosi³ oko³o 3 - 3,5 z³otego za osobê.
Reasumuj¹c mo¿na powiedzieæ, ¿e w okresie miêdzywojennym propozycje turystyczne Grodna i jego okolic obfitowa³y w tzw. obecnie "produkt turystyczny", zachêcaj¹c do
przyjemnego i ciekawego spêdzania czasu wolnego oraz aktywnego odpoczynku tak przyjezdnych, jak i swoich mieszkañców.
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Składniki mineralne (makro- i mikroelementy)
i ich znaczenie w żywieniu sportowców
Anna Matwiejuk
Uniwersytet w Bia³ymstoku
Wy¿sza Szko³a Wychowania Fizycznego i Turystyki w Bia³ymstoku

Wstêp
Do prawid³owego przebiegu procesów ¿yciowych
organizm cz³owieka potrzebuje dostarczania wraz
z po¿ywieniem oprócz bia³ek (bêd¹cych Ÿród³em
aminokwasów), wêglowodanów, lipidów i witamin równie¿
sk³adników mineralnych.
Poniewa¿ intensywny wysi³ek fizyczny znacznie
przyœpiesza tempo metabolizmu [3], generalnie zwiêksza on
te¿ zapotrzebowanie na sk³adniki mineralne i witaminy [6].
Celem tego artyku³u jest wskazanie roli makro- i mikroelementów w ¿ywieniu sportowców, oraz wskazanie
sk³adników mineralnych niezbêdnych do zapewnienia
przebiegu procesów biochemicznych zintensyfikowanych
w trakcie wysi³ku fizycznego.
Funkcja i podzia³ sk³adników mineralnych
Sk³adniki mineralne s¹ niezbêdne do prawid³owego
przebiegu wielu procesów metabolicznych [1, 2, 4, 5]. Pe³ni¹
one m. in. funkcje regulatorowe jak i budulcowe. Sk³adniki
mineralne dzielimy na:
- Makroelementy - niezbêdne w iloœciach wiêkszych ni¿
100 mg/d, takie jak wapñ (Ca), fosfor (P), sód (Na), potas
(K), chlorki (Cl), magnez (Mg),
- mikroelementy (pierwiastki œladowe) - zapotrzebowanie
mniejsze ni¿ 100 mg/d, takie jak ¿elazo (Fe), chrom (Cr),
miedŸ (Cu), cynk (Zn), wanad (V), selen (Se), kobalt
(Co), jod (I), mangan (Mn), molibden (Mo), fluor (F).
Charakterystyka makroelementów
Wapñ (Ca)
Jest ¿ywieniowym œrodkiem wspomagaj¹cym. Jest
makroelementem wystêpuj¹cym w naszym organizmie
w najwiêkszej iloœci, jego zawartoœæ siêga nawet 2% ogólnej
masy cia³a, czyli czasami ponad 2 kg. G³ównym jego Ÿród³em
s¹ produkty mleczne, warzywa str¹czkowe, warzywa
liœciaste, orzechy, sezam, mak. Zapotrzebowanie dla
sportowców wynosi - 800-1200 mg/d. Wapñ jest sk³adnikiem
koœci (jako nierozpuszczalny hydroksyapatyt wystêpuje
w macierzy pozakomórkowej tkanki kostnej) i zêbów
(w sumie stanowi 99%), wp³ywa na regulacjê czynnoœci
nerwów (przewodzenie impulsów nerwowych) i miêœni
(kurczliwoœæ), aktywuje enzymy rozk³adaj¹ce glikogen.
Bierze udzia³ w procesie krzepniêcia krwi (tzw. IV czynnik).
Dieta sportowca powinna zapewniaæ wystarczaj¹c¹ iloœæ tego
makroelementu. Suplementacja jest zalecana szczególnie,
kiedy spo¿ywane pokarmy nie pokrywaj¹ dziennego

zapotrzebowania. Dotyczy to g³ównie sportowców
niespo¿ywaj¹cych produktów mlecznych, zawodników
dyscyplin wymagaj¹cych kontroli masy cia³a, m³odych
kobiet z zatrzymaniem miesi¹czki. Wapñ mo¿e zapobiegaæ
przedwczesnej osteoporozie u zawodniczek. Jego podawanie
pozwala na wyrównanie niedoborów i wp³ywa na zwiêkszenie wytrzyma³oœci, a tak¿e skraca czas odnowy po
wysi³kowej. Przyswajanie wapnia jest zmniejszone przez
picie kawy, herbaty, alkoholu oraz kwasy wystêpuj¹ce
w owocach i warzywach.
Fosfor (P)
Jest ¿ywieniowym œrodkiem ergogenicznym. G³ównym
jego Ÿród³em s¹ miêso, ryby, owoce morza, mleko, warzywa
str¹czkowe, orzechy, zbo¿e. Dodatkowym Ÿród³em fosforu s¹
fosforany dodawane w procesach przetwarzania ¿ywnoœci,
np. przy produkcji serów topionych, niektórych wêdlin,
napojów orzeŸwiaj¹cych typu Coca- Cola! Zapotrzebowanie
dla sportowców wynosi - 800-1200 mg/d. Fosfor obok
wapnia jest g³ównym sk³adnikiem koœci i zêbów. Sole
fosforowe jako czêœæ adenozynotrójfosforanu ATP odgrywaj¹
podstawow¹ rolê w wytwarzaniu energii, s¹ niezbêdne dla
funkcjonowania witamin z grupy B tj. B1, B2, B6, B12, B3,
B5 i kwasu foliowego, oraz wykorzystania glukozy
w wysi³kach tlenowych, ponadto zwiêkszaj¹ VO2 max,
poprawiaj¹ sprawnoœæ. Bior¹ udzia³ w metabolizmie
wêglowodanów, bia³ek i t³uszczów. Poprzez fosforylacje tych
zwi¹zków s¹ uruchamiane procesy anaboliczne (tworzenie
bardziej z³o¿onych cz¹steczek) i kataboliczne (rozpad
cz¹steczek z uwolnieniem energii). Ich dawko-wanie wynosi
1 g fosforanu sodowego 4 x dziennie na 3-4 dni przed
zawodami.
Sód (Na)
G³ównym jego Ÿród³em jest sól kuchenna oraz sól
dodawana do pokarmów. Dzienne zapotrzebowanie
to minimum 500-700 mg/d. Sód wp³ywa na regulacjê
gospodarki kwasowo-zasadowej i wodno-elektrolitowej,
regulacjê funkcji uk³adu nerwowego (przekazywanie
bodŸców nerwowych) i miêœniowego (skurcz miêœni). Sód
jest g³ównym kationem p³ynu pozakomórkowego,
wystêpuj¹cym g³ównie w p³ynach ustrojowych. Sód dzia³a na
gospodarkê wodn¹ przeciwnie ni¿ potas - du¿a iloœæ sodu
powoduje zatrzymanie wody. Jony sodowe bior¹ udzia³
w transporcie glukozy i aminokwasów do komórki. Jon
sodowy jest tak¿e kofaktorem ATP-azy. Nie jest zalecana
dodatkowa suplementacja tego pierwiastka. Nadmiar tego
makroelementu mo¿e prowadziæ do nadciœnienia, problemów
z nerkami i w¹trob¹, podwy¿szonego poziomu cholesterolu.

98

Roczniki Naukowe Wy¿szej Szko³y Wychowania Fizycznego i Turystyki w Bia³ymstoku - 2009

Potas (K)
G³ównym Ÿród³em potasu w po¿ywieniu s¹ warzywa (np.
ziemniaki, broku³y, seler, pomidory), owoce (np. banany),
orzechy. Dzienne zapotrzebowanie to 2000 mg/d. Potas
bierze udzia³ w regulacji poziomu wody, gospodarki
kwasowo-zasadowej i wodno-elektrolitowej. Ponadto wp³ywa na regulacjê pracy miêœni, w tym miêœnia sercowego
(nadmiar potasu powoduje zwolnienie bicia serca) oraz na
funkcjê uk³adu nerwowego. Jony potasowe uczestnicz¹
w metabolizmie glukozy poprzez aktywacjê kinazy
pirogronianowej, pobudzaj¹ syntez¹ bia³ka drog¹ aktywacji
transferazy peptydowej, wspólnie z jonami sodowymi
uczestnicz¹ w tworzeniu gradientu elektrochemicznego po
obydwu stronach b³on plazmatycznych. Potas to g³ówny
kation wewn¹trzkomórkowy. U sportowców dodatkow¹
suplementacjê zaleca siê tylko w wyj¹tkowych sytuacjach,
np. wysi³ki d³ugotrwa³e.
Chlorki (Cl)
G³ównym ich Ÿród³em jest sól kuchenna. Bior¹ udzia³
w przemianach wodno-elektrolitowych i powstawaniu kwasu
solnego w soku ¿o³¹dkowym. Ponadto chlorki aktywuj¹
amylazê œlinow¹.
Magnez (Mg)
Jest ¿ywieniowym, ergogenicznym œrodkiem sportowym.
G³ównym jego Ÿród³em s¹ orzechy, liœciaste, zielone
warzywa, roœliny str¹czkowe, produkty zbo¿owe, owoce,
kakao, banany, czekolada. Dzienne zapotrzebowanie to 280400 mg/d, w sporcie ~500, a czasami 1000 mg/d. 50-75%
magnezu wystêpuje w koœciach w formie nierozpuszczalnych
kompleksów z fosforanami, 25% w miêœniach i zaledwie 1%
we krwi. Magnez bierze udzia³ w ponad 300 procesach
chemicznych, jest kofaktorem wielu enzymów uczestnicz¹cych w metabolizmie wêglowodanów, t³uszczów i bia³ek.
Odgrywa ogromn¹ rolê w mechanizmie powstawania skurczu
miêœni i regulacji dzia³ania uk³adu nerwowego.
U sportowców dieta powinna zapewniaæ wystarczaj¹c¹ iloœæ
magnezu, a suplementacja zalecana jest tylko u sportowców
kontroluj¹cych masê cia³a.
Charakterystyka mikroelementów
¯elazo (Fe)
G³ównym Ÿród³em Fe jest miêso, ryby, drób, szpinak,
ziemniaki, roœliny str¹czkowe, produkty zbo¿owe, owoce,
zw³aszcza suszone. Zapotrzebowanie na ten pierwiastek to 10
mg/d, w sporcie czasami do 20-40 mg/d. ¯elazo jest
sk³adnikiem hemoglobiny w erytrocytach (hemoglobina
gromadzi ok. 67% ogólnej iloœci tego pierwiastka), ferrytyny,
która skupia oko³o 27% Fe, mioglobiny w miêœniach (skupia
oko³o 4% Fe), enzymów hemowych, cytochromów.
Miêdzynarz¹do-wym przenoœnikiem Fe jest bia³ko osoczowe
- transferyna. Rezerwuarem tkankowym Fe jest kompleks
¿elazowo-bia³kowy - ferrytyna. Niedobór ¿elaza mo¿e
doprowadziæ do anemii. Za g³ówn¹ przyczyn¹
niedokrwistoœci u sportowców uznaje siê: potreningowe
zwiêkszenie objêtoœci osocza, hemolizê wysi³kow¹,
mo¿liwoœæ zaburzeñ erytropoezy oraz niedobór ¿elaza

w po¿ywieniu. Na stopieñ wysycenia organizmu ¿elazem
wp³yw ma wiele czynników, g³ównie stopieñ przyswajania
tego pierwiastka z po¿ywienia oraz jego ogólna zwartoœæ
w diecie. Najlepszym Ÿród³em tego pierwiastka jest tzw.
¿elazo hemowe wystêpuj¹ce w produktach miêsnych
i podrobach. Absorpcja ¿elaza z produktów pochodzenia
roœlinnego, w których wystêpuje ¿elazo niehemowe jest
bardzo niska i wynosi zaledwie 1%-5%. Dostêpnoœæ tej
odmiany ¿elaza w znacznym stopniu podnosi witamina C
oraz produkty miêsne.
Chrom (Cr)
G³ównym Ÿród³em tego mikroelementu s¹ produkty
pe³noziarniste, sery, orzechy, szparagi, dro¿d¿e, grzyby.
Dzienne zapotrzebowanie wynosi 50-200 mg/d. Chrom
uznaje siê za sk³adnik "czynnika tolerancji glukozy", który
zwiêksza wra¿liwoœæ na insulinê, nasila transport
aminokwasów do komórek miêœniowych, podwy¿sza
aktywnoœæ anaboliczn¹ insuliny, zmniejsza katabolizm
bia³ek. Nie ma jednoznacznego stanowiska na temat
skutecznoœci suplementacji chromem, ¿e obni¿a za-wartoœæ
t³uszczu w organizmie, i zwiêksza mas¹ miêœniow¹.
MiedŸ (Cu)
G³ównym Ÿród³em miedzi s¹ miêso, ryby i ziemniaki.
Dzienne zapotrzebowanie to 1,5-2,0 mg/d, u sportowców do
3 mg/d. Cu jest sk³adnikiem oksydaz, oksydazy cytochromu
c. Enzymy zawieraj¹ce Cu katalizuj¹ reakcje zachodz¹ce
z udzia³em tlenu cz¹steczkowego lub pochodnych tlenu.
MiedŸ bierze udzia³ w przemianach energetycznych.
Cynk (Zn)
G³ównym jego Ÿród³em jest miêso, ryby, ostrygi, jaja,
dro¿d¿e, warzywa, pestki dyni, mleko. Dzienne
zapotrzebowanie to 12-15 mg/d. Cynk nie kumuluje siê
w tkankach, jest wydalany z organizmu. Ale jego nadmierne
spo¿ycie mo¿e ograniczyæ wch³anianie ¿elaza i miedzi, co
mo¿e prowadziæ do anemii. Cynk jest kofaktorem licznych
enzymów (np. dehydrogenazy mleczowej, fosfatazy
zasadowej, anhydrazy wêglanowej). Ponadto wp³ywa na
syntezê bia³ek miêœniowych i wydzielanie takich hormonów
jak insulina, GH czy testosteron. Odpowiada za utrzymanie
prawid³owego stê¿enia witaminy A w osoczu oraz odgrywa
wa¿n¹ rolê w syntezie kolagenu. U sportowców dieta
powinna zapewniaæ wystarczaj¹c¹ iloœæ cynku. Suplementacja zalecana jest u zawodników unikaj¹cych miêsa i kontroluj¹cych masê cia³a.
Wanad (V)
G³ównym Ÿród³em tego pierwiastka s¹ owoce morza,
oleje roœlinne, miêso. Dzienne zapotrzebowanie nie jest
znane. Wanad bierze udzia³ w mineralizacji koœci
i zêbów. Brak jest jednoznacznego stanowiska na temat
skutecznoœci suplementacji wanadem. Teoria, ¿e wykazuje
dzia³anie anaboliczne wymaga dalszych badañ w celu
potwierdzenia. Nie jasny jest równie¿ wp³yw wanadu na
tkankê t³uszczow¹.
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Selen (Se)
G³ównym jego Ÿród³em s¹ miêso, podroby, owoce morza,
produkty zbo¿owe, orzechy, czosnek, zielony groszek. Jego
dobowe zapotrzebowanie to 55-65 µg/d. W organizmie
ludzkim selen wystêpuje, m.in. w miêœniach, krwinkach,
nerkach, w¹trobie oraz we w³osach i paznokciach. Jest
sk³adnikiem peroksydazy glutationowej - enzymy
antyoksydacyjnego, wspó³dzia³a z witamin¹ E, zapobiegaj¹c
peroksydacji przez wolne rodniki. Zawartoœæ selenu
w po¿ywieniu zale¿y od zawartoœci tego pierwiastka w
glebie. Jego przyswajalnoœæ mo¿e byæ zmniejszona przez
spo¿ycie du¿ych dawek witaminy C oraz s³odyczy.
Mikroelementy, takie jak kobalt, jod, mangan, molibden,
fluor, nie odgrywaj¹ specjalnego znaczenia u osób
uprawiaj¹cych sport. Ewentualne ich niedobory nale¿y
pokrywaæ stosuj¹c preparaty wielowitaminowe lub
witaminowo-elektrolitowe. Wa¿ne jest, aby suple-mentacja
sk³adników mineralnych by³a bezpieczna i odbywa³a siê pod
kontrol¹ specjalisty.
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Biznes plan - narzędzie skutecznego i efektywnego
zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym
Leonid Go³ubowski
Wy¿sza Szko³a Wychowania Fizycznego i Turystyki w Bia³ymstoku

Przedsiêbiorstwo jako podmiot gospodarczy, jest
podstawowym
ogniwem
gospodarki
narodowej.
Przedsiêbiorstwo turystyczne jest celowo zorganizowanym,
samodzielnym ekonomicznie i wyodrêbnionym pod
wzglêdem techniczno-us³ugowym, przestrzennym oraz
prawnym zespo³em ludzi, œrodków materialnych
i finansowych, powo³anym do prowadzenia okreœlonej
dzia³alnoœci gospodarczej zaspokajaj¹cej potrzeby ludnoœci
w sferze turystyki.
Na pojêcie przedsiêbiorstwa mo¿na patrzeæ z punktu
widzenia ró¿nych dyscyplin naukowych takich jak: prawo,
ekonomia, socjologia, teoria organizacji i zarz¹dzania,
psychologia, itp..
Mo¿na powiedzieæ, i¿ jest to zespó³ ludzi, podmiot
uprawiaj¹cy w sposób zorganizowany i systematyczny na
w³asny rachunek dzia³alnoœæ zarobkow¹ w celu osi¹gniêcia
korzyœci.
Zarz¹dzanie przedsiêbiorstwem traktowane jest jako
g³ówny proces gospodarczych decyzji prowadz¹cych
do osi¹gania za³o¿onych celów lub celowe dysponowanie
zasobami dla realizacji przyjêtych za³o¿eñ (planów).
Zarz¹dzanie mo¿e byæ operacyjne (bie¿¹ce) lub
strategiczne, odnosz¹ce siê do przysz³ych okresów
i zwi¹zane z ekspansj¹ rynkow¹.
Cele i plany przedsiêbiorstwa wynikaj¹ z jego misji
rozumianej jako zwiêz³e okreœlenie sensu istnienia
przedsiêbiorstwa, funkcji, jak¹ chce ono spe³niaæ wzglêdem
swego otoczenia.
Przyjmuj¹c najbardziej rozbudowan¹, a wiêc
trójszczeblow¹ hierarchiê planów wyró¿niamy plany:
- strategiczne,
- taktyczne,
- operacyjne.
Plan strategiczny dotyczy zwykle d³ugiego okresu
i obejmuje nastêpuj¹ce obszary:
- zasiêg dzia³ania przedsiêbiorstwa,
- alokacjê zasobów,
- wyró¿niaj¹ce kompetencje,
- synergiê.
Plany taktyczne dotycz¹ przewa¿nie œredniego okresu
i s¹ skierowane na osi¹gniêcie celów taktycznych.
Plany operacyjne odnosz¹ siê do krótkiego okresu i s¹
skierowane na wykonanie okreœlonych czêœci planu
taktycznego, za pomoc¹ realizacji celów operacyjnych
ustalonych na podstawie celów taktycznych i planów
taktycznych.
Planowanie finansowe, jako element racjonalnego
zarz¹dzania przedsiêbiorstwem jest zwi¹zane z procesem

podejmowania przysz³ych decyzji odnosz¹cych siê
do gromadzenia i przetwarzania strumieni finansowania
maj¹tku w celu jego wykorzystania w dzia³alnoœci jednostki.
Plan finansowy jest ujêtym w sposób iloœciowy planem
zagospodarowania zasobów, maj¹cym zapewniæ osi¹gniêcie
celów firmy. W planie finansowym przedstawia siê równie¿
w sposób opisowy za³o¿enia funkcjonowania firmy oraz
zewnêtrzne uwarunkowania dzia³ania.
Wbrew wielu obiegowym opiniom rola planowania
w skali przedsiêbiorstwa w gospodarce rynkowej jest
wiêksza, ani¿eli w gospodarce centralnie sterowanej. Wœród
zachodnich mened¿erów dominuje bowiem uzasadnione
przekonanie, ¿e skoro w warunkach nasilaj¹cej siê
niepewnoœci i wzrastaj¹cego ryzyka coraz trudniejsze staje
siê przewidywanie przysz³oœci, to nale¿y tê przysz³oœæ
projektowaæ.
Przedmiotem planowania w mikroskali w gospodarce
rynkowej s¹ wszelkiego rodzaju powa¿ne przedsiêwziêcia,
jakie przedsiêbiorstwo zamierza podejmowaæ w okreœlo-nym
czasie.
Plan strategiczny stanowi podstawê opracowania
planów dzia³alnoœci operacyjnej i rozwojowej i przybieraj¹
one nazwê biznes planów. Plany te s¹ opracowywane tak
przez firmy wiêksze jak i mniejsze.
Biznes plan (ang. business plan) to podstawowy
instrument strategicznego zarz¹dzania firm¹, zbiór
dokumentów, analiz, prognoz I programów, dotycz¹cych
wszystkich sfer dzia³alnoœci. Przedstawia jej zamierzenia
rozwojowe, strategiê dzia³añ zmierzaj¹cych do jej
osi¹gniêcia, niezbêdne œrodki w okreœlonych warunkach
dzia³ania, ramy czasowe, w jakich osi¹gniêcie celu jest
mo¿liwe oraz przewidywane wyniki koñcowe.
Biznes plan powinien byæ spójnym dokumentem,
a zawarte w nim dane i informacje powinny byæ realne
i wzajemnie siê wspieraæ. Plan taki mo¿na traktowaæ jako
zbiór informacji prezentuj¹cych w sposób ca³oœciowy spójny
i szczegó³owy opis dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa w d³u¿szym
okresie.
Dokument ten sporz¹dza siê celem przedstawienia
decydentom (radzie nadzorczej, itp.), inwestorom istniej¹cym
i potencjalnym, jednostkom finansuj¹cym, kontrahentom,
osobom dysponuj¹cym wolnym kapita³em, którzy chc¹
korzystnie, razem z firm¹ organizowaæ wspólne
przedsiêwziêcia.
Biznes plan pokazuje wysokoœæ potrzebnych nak³adów
finansowych, sposób ich wykorzystania oraz okresy,
w których s¹ najbardziej potrzebne. Niedobór kapita³u
stanowi najczêstsz¹ przyczynê niepowodzeñ (za³amania)
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przedsiêwziêcia.
Niektórzy uwa¿aj¹, ¿e biznes plan jest planem
mened¿erów, okreœlaj¹cym im zdolnoœæ do podejmowania
skutecznych decyzji, zmierzaj¹cych do trwa³ego usytuowania
siê na rynku, czyli finansowo efektywnego po³¹czenia okazji
rynkowej. Biznes plan umo¿liwia przygotowanie siê do
dzia³ania, pozwala na przewidzenie niezbêdnych zmian
i œrodków na ich realizacjê.
Biznes plan to dokument decyzyjny, w którym ujêta jest
wieloletnia projekcja gospodarki finansowej firmy, bazuj¹ca
na jej strategii marketingowej, stwarzaj¹cej przes³anki do
wykorzystania szans i unikania zagro¿eñ p³yn¹cych
z otoczenia, zw³aszcza rynkowego.
Dokument
taki
winien
byæ
opracowany
z uwzglêdnieniem istniej¹cych i mo¿liwych do prze-widzenia
uwarunkowañ o charakterze zewnêtrznym (rynek, bran¿a,
konkurencja) i wewnêtrznym (finanse, kooperacja,
technologia, kadry, organizacja).
Ka¿dy biznes plan spe³nia dwie podstawowe funkcje.
Pierwsza to funkcja zewnêtrzna polegaj¹ca na prezentacji
firmy wobec szeroko rozumianego otoczenia, w którym
funkcjonuje tj. na gie³dzie, wobec banków finansuj¹cych,
rzeczywistych i potencjalnych konkurentów, inwestorów,
w³adz pañstwowych i samorz¹dowych itp. Podmiotów.
Chodzi tu g³ównie o przedstawienie ca³oœci zamierzonych
dzia³añ oraz mo¿liwoœci ich realizacji. Wype³niaj¹c tê
funkcjê doprowadza siê do ujawnienia szans i zagro¿eñ, jakie
mog¹ siê pojawiaæ w otoczeniu firmy przy realizacji planu.
Druga funkcja ma znaczenie wewnêtrzne. Wyra¿a siê
tym, ¿e biznes plan jest dokumentem niezbêdnym
w kierowaniu firm¹, swego rodzaju przewodnikiem
w dzia³aniach personelu zarz¹dzaj¹cego ni¹, oraz
narzêdziem umo¿liwiaj¹cym sprawne prowadzenie
dzia³alnoœci gospodarczej. Realizuj¹c tê funkcjê biznes plan
ujmuje m.in.:
- prognozê
sprzeda¿y
w
ujêciu
iloœciowym
i wartoœciowym,
- niezbêdne przedsiêwziêcia w sferze wypo-sa¿enia
technicznego,
- zapotrzebowanie na œrodki finansowe,
- kierunki przebudowy struktury organizacyjnej i systemu
zarz¹dzania,
- zadania dotycz¹ce systemu informacji.
Realizacja wewnêtrznej funkcji biznes planu powinna
doprowadziæ do:
- ujawnienia mocnych i s³abych stron przedsiêbiorstwa
w realizacji przedsiêwziêcia,
- ustalenia realnych terminów wykonania zadania(ñ),
- okreœlenia odpowiedzialnych osób za realizacjê zadañ.
Obie funkcje s¹ ze sob¹ œciœle powi¹zane. Funkcja
zewnêtrzna wystêpuje g³ównie wtedy, gdy chodzi
o pozyskanie funduszy na dzia³alnoœæ firmy, funkcja
wewnêtrzna zaœ wystêpuje w ka¿dym przypadku.
Biznes plan s³u¿y oprócz rozwijania pomys³ów
zwi¹zanych z prowadzeniem przedsiêbiorstwa, stwarzaniu
mo¿liwoœci wszechstronnego rozwa¿ania ró¿nych aspektów
dzia³ania, sk³ania tak¿e do prze-myœlenia podjêcia innej
dzia³alnoœci ni¿ ta, która bez g³êbszych analiz wydawa³a siê
atrakcyjna. Dziêki temu pope³nia siê b³êdy na papierze, a nie
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w praktyce.
Opracowanie biznes planu nie jest rzecz¹ ³atw¹, wymaga
on bowiem od jego autorów odpowiedniego przygotowania,
obejmuj¹cego zarówno problemy merytoryczne, jak
i koniecznoœæ zapoznania siê ze specyfik¹ bran¿y.
Przy opracowaniu dobrego biznes planu nale¿y kierowaæ
siê nastêpuj¹cymi wskazówkami:
- objêtoœæ dokumentu powinna byæ ograniczona;
- biznes plan powinien byæ szczegó³owy, powinien
prowokowaæ do zadawania pytañ, a jednoczeœnie nie
pozostawiaæ w¹tpliwoœci co do istoty przedsiêwziêcia;
- przy konstrukcji biznes planu nale¿y u¿ywaæ jêzyka
fachowego, przy czym zrozumia³ego;
- biznes plan powinien byæ dokumentem przyci¹gaj¹cym
uwagê odbiorcy;
- prognozy i szacunki sformu³owane w do-kumencie
powinny byæ realne;
- struktura dokumentu powinna byæ przejrzysta;
- nie nale¿y unikaæ w biznes planie ujawniania s³abych
stron firmy.
Biznes plan ma pewien typowy uk³ad treœci.
W zale¿noœci od wielkoœci przedsiêbiorstwa, od rodzaju
przedsiêwziêcia, którego dotyczy itp., jego struktura mo¿e
byæ mniej lub bardziej skomplikowana. Najczêœciej
spotykana struktura tego dokumentu ma nastêpuj¹ce czêœci:
1. Streszczenie projektu przedsiêwziêcia.
2. Profil i zakres dzia³ania firmy.
3. Za³o¿enia planu strategicznego.
4. Plan techniczny.
5. Plan marketingowy.
6. Plan organizacyjny.
7. Plan finansowy.
8. Wnioski i podsumowania.
9. Za³¹czniki.
Ujmuj¹c merytorycznie, typowy biznes plan sporz¹dzany
przez firmy w gospodarce rynkowej, mo¿na podzieliæ na
dwie czêœci:
- diagnostyczn¹,
- prognostyczn¹.
Diagnostyczna czêœæ biznes planu obejmuje z regu³y
nastêpuj¹ce obszary:
- krótk¹ prezentacjê firmy w ujêciu marketingowym,
- charakterystykê otoczenia rynkowego,
- charakterystykê otoczenia instytucjonalnego,
- pozycjê firmy i jej produktów na rynku,
- powi¹zania z dostawcami i odbiorcami,
- potencja³ wytwórczy,
- sprawnoœæ i skutecznoœæ zarz¹dzania,
- kwalifikacje i motywacje kierownictwa i za³ogi,
- kondycjê finansow¹.
Rezultaty diagnostycznej czêœci biznes planu pozwalaj¹
kierownictwu firmy na weryfikacjê i sformu³owanie wstêpnej
wi¹zki celów ujêtych w planie strategicznym. Takimi celami
mog¹ byæ przyk³adowo:
- pomna¿anie maj¹tku (wartoœci rynkowej) firmy,
- utrzymanie siê na dotychczasowych rynkach zbytu,
- zdobycie przyczó³ków na nowych rynkach,
- poprawa reputacji firmy,
- zwiêkszenie efektywnoœci zaanga¿owanych kapita³ów.
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W czêœci prognostycznej biznes planu nale¿y
skoncentrowaæ siê na identyfikacji potencjalnych szans
i zagro¿eñ p³yn¹cych z szeroko rozumianego otoczenia,
wywieraj¹cego wp³yw na funkcjonowanie firmy dziœ
a zw³aszcza w przysz³oœci. Szanse i zagro¿enia mog¹
przyk³adowo wystêpowaæ w postaci:
- zmian politycznych i spo³ecznych,
- stosunków polityczno-gospodarczych z zagra-nic¹,
- zmian w za³o¿eniach polityki gospodarczej,
- otwierania (zamykania) rynków,
- zmian na rynku pracy,
- zmian w infrastrukturze technicznej kraju,
- nowych konkurentów,
- nowych technologii i produktów (us³ug).
Oceniaj¹c poszczególne szanse i zagro¿enia zespó³
badawczy powinien kierowaæ siê nastêpuj¹cymi kryteriami:
- znaczeniem danej szansy lub zagro¿enia,
- prawdopodobieñstwem jego wyst¹pienia,
- horyzontem czasowym, w którym szansa lub zagro¿enie
zaistniej¹.
Zidentyfikowane i ocenione szanse i zagro¿enia stanowi¹
podstawê etapu weryfikacji wa¿noœci i realnoœci celów firmy.
W efekcie weryfikacji kierownictwo jednostki sporz¹dza
ostateczn¹ w danym momencie listê celów firmy. Wi¹zka
tych celów jest nastêpnie bie¿¹co weryfikowana pod
wp³ywem istotnych okolicznoœci, które pojawi¹ siê w firmie
b¹dŸ jej otoczeniu.
Ostatnim elementem biznes planu s¹ wnioski oraz krótkie
podsumowanie zawieraj¹ce omówienie istoty ca³ego
przedsiêwziêcia, bowiem problemy, które rysuj¹ siê przed
wprowadzeniem w ¿ycie, wymagaj¹ zwykle uœciœlenia.
Wa¿ne jest równie¿ by w tej czêœci planu uwzglêdniæ
propozycje kierownictwa firmy, prowadz¹ce do eliminacji
zagro¿eñ lub przynajmniej ³agodzenia niepo¿¹danych
skutków.
Do dokumentów najczêœciej za³¹czanych do biznes planu
nale¿y sprawozdanie finansowe, wyniki badañ naukowych,
schematy organizacyjne, specyfikacje techniczne i patentowe, plan szkolenia za³ogi itp..
Jednym z celów opracowania biznes planu mo¿e byæ
uzyskanie
dofinansowania
z
Unii
Europejskiej
przedsiêwziêcia inwestycyjnego.
Przyjmuj¹c za fakt, i¿ to przedsiêwziêcie inwestycyjne
odnosi siê do gospodarstwa agroturystycznego, biznes plan jako narzêdzie zabezpieczaj¹ce jego realizacjê, przybra³oby
nastêpuj¹cy kszta³t:
I. Streszczenie
-przedstawienie przedmiotu przedsiêwziêcia,
-cel przedsiêwziêcia,
-atuty firmy,
-przewidywane koszty przedsiêwziêcia,
-udzia³ kosztów w³asnych w przedsiêwziêciu.
II. Opis przedsiêwziêcia
-atuty przedsiêwziêcia,
-lokalizacja i dojazdy,
-wyposa¿enie obiektu,
-atrakcje turystyczne.
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Uwarunkowania rozwoju gmin uzdrowiskowych
w aspekcie prawnym
(na przykładzie gminy Ustka)
Tomasz Grzegorz O³dytowski
Wy¿sza Szko³a Wychowania Fizycznego i Turystyki w Bia³ymstoku

Obszar, na którym realizowane s¹ zadania z zakresu
lecznictwa uzdrowiskowego nazywany jest uzdrowiskiem.
UZDROWISKO wg definicji zawartej w ustawie z dnia 28
lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i
obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach
uzdrowiskowych, (dz. U. 05. 167. 1399), to obszar maj¹cy
z³o¿a naturalnych surowców leczniczych, dostêp do wody
morskiej i klimat o w³aœciwoœciach leczniczych oraz zak³ady
i urz¹dzenia lecznictwa uzdrowiskowego, jak równie¿
sprzyjaj¹ce warunki œrodowiskowe i sanitarne, w którym
prowadzone jest metodyczne leczenie okreœlonych chorób
oraz mo¿e byæ prowadzona dzia³alnoœæ wypoczynkowoturystyczna. Obszar uzdro-wiska jest tworzony w celu
wykorzystania i ochrony naturalnych surowców leczniczych,
spe³niaj¹cy warunki zgodne z Ustaw¹, Zgodnie z zapisami
ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach
i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach
uzdrowiskowych, (dz. U. 05. 167. 1399) tj. art. 39, gmina,
która zamierza wyst¹piæ o nadanie danemu obszarowi statusu
uzdrowiska albo statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej,
w celu okreœlenia mo¿liwoœci prowadzenia lecznictwa
uzdrowiskowego na tym obszarze, sporz¹dza operat
uzdrowiskowy.
Uzdrowiska oraz obszary ochrony uzdrowiskowej
funkcjonuj¹ na podstawie nadanego statusu, który musi
pokrywaæ siê z granic¹ administracyjn¹ gminy
z mo¿liwoœci¹ poszerzenia obszaru uzdrowiska o tereny gmin
s¹siednich
W celu nadania obszarowi statusu uzdrowiska
i prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego, gmina winna
ustanowiæ statut uzdrowiska obowi¹zuj¹cy na obszarze jego
granic. Na obszarze uzdrowiska wydziela siê strefy ochronne
A, B, C. Tak¿e w celu zapewnienia prawid³owej dzia³alnoœci
lecznictwa uzdrowiskowego okreœla siê szczegó³owe
czynnoœci zabronione w strefach ochronnych w zakresie:
- wymagañ sanitarnych:
- ochrony przed ha³asem, w szczególnoœci w strefie "A";
- estetyki budynków, sklepów i zak³adów us³ugowych oraz
placówek kulturalnych;
- zakazu handlu obnoœnego i obwoŸnego w strefie "A";
- ochrony jakoœci i iloœci naturalnych surowców
leczniczych.
W poszczególnych strefach ochrony uzdrowiskowej
przyjmuje siê nastêpuj¹ce wskaŸniki terenów zielonych oraz
powierzchniê nowo wydzielanych dzia³ek:
- w strefie "A", gdzie odbywa siê lecznictwo
uzdrowiskowe, wskaŸnik powierzchni terenów zielonych
powinien wynosiæ nie mniej ni¿ 75 % powierzchni strefy

oraz minimaln¹ powierzchniê nowo wydzielanych
dzia³ek; Obszar ten obejmuje teren, na którym s¹
zlokalizowane lub planowane zak³ady i urz¹dzenia
lecznictwa uzdrowiskowego, a tak¿e inne obiekty s³u¿¹ce
lecznictwu uzdrowiskowemu lub obs³udze pacjenta lub
turysty, w szczególnoœci: pensjonaty, restauracje lub
kawiarnie,
- w strefie "B" stanowi¹cej otulinê strefy "A" wskaŸnik
powierzchni terenów zielonych powinien wynosiæ nie
mniej ni¿ 55 % powierzchni strefy oraz minimaln¹
powierzchniê nowo wydzielanych dzia³ek ; Obszar ten
obejmuje teren przyleg³y do strefy "A" i stanowi jej
otoczenie, który jest przeznaczony dla nie maj¹cych
negatywnego wp³ywu na w³aœciwoœci lecznicze
uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej oraz
nieuci¹¿liwych w procesie leczenia obiektów
us³ugowych, turystycznych, rekreacyjnych, sportowych
i komunalnych, budownictwa mieszkaniowego oraz
innych zwi¹zanych z zaspokajaniem potrzeb osób
przebywaj¹cych na tym obszarze lub objêty granicami
parku narodowego lub rezerwatu przyrody albo jest
lasem, morzem lub jeziorem,
- w strefie "C" wskaŸnik powierzchni terenów zielonych
ustala siê indywidualnie dla wszystkich rodzajów
zabudowy przy wielkoœciach minimalnych dzia³ek:
siedliskowych, rekreacyjnych, pensjonatowych. Obszar
ten obejmuje teren przyleg³a do strefy "B" i stanowi jej
otoczenie, obejmuj¹c obszar maj¹cy wp³yw na
zachowanie walorów krajobrazowych, klimatycznych
oraz ochronê z³ó¿ naturalnych surowców leczniczych.
Czêsto tak siê zdarza, ¿e mimo faktu funkcjonowania od
dziesiêciu, a nawet setek lat "starego" uzdrowiska, zaistnia³e
uwarunkowania przestrzenne oraz istniej¹ca infrastruktura
uzdrowiskowa nie odpowiadaj¹ wymogom aktualnym
przepisom prawa. Mo¿e równie¿ zaistnieæ sytuacja gdy
obszar istniej¹cego uzdrowiska jest zbyt ma³y lub surowce
lecznictwa uzdrowiskowego znajduj¹ poza granicami
administracyjnymi gminy uzdrowiskowej. Wówczas
jedynym wyjœciem z tej sytuacji jest nawi¹zanie wspó³prac
samorz¹dów w celu opracowania zakresu rozwoju turystyki
i infrastruktury uzdrowiskowej.
Z poœród 44 polskich statutowych uzdrowisk w trzech
ujawni³y siê okolicznoœci, które by³y w kolizji z wymogami
aktualnego prawa o uzdrowiskach. Dotyczy³o to g³ównie
wystêpowania surowców leczniczych wystêpuj¹cych poza
obszarem funkcjonowania "starego" uzdrowiska. Fakt ten
spowodowa³ koniecznoœæ nawi¹zania wspó³pracy pomiêdzy
samorz¹dem funkcjonuj¹cego uzdrowiska z s¹siedni¹ gmin¹
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UZDROWISKO USTKA
UK£AD STREF W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH
MIASTA I OBSZARU GMINY
SKALA 1: 25000
4cm
1km

0

8cm
2km

LEGENDA
Strefa ochrony uzdrowiskowej “A”
Strefa ochrony uzdrowiskowej “B”
Strefa ochrony uzdrowiskowej “C”
Granica Uzdrowiska

STREFA C

Granica Miasta Ustka
Granica Gminy Ustka
Granica So³ectw

STREFA A
STREFA B

Ryc. 1. Uk³ad stref ochrony uzdrowiskowej. Opracowanie w³asne.

na obszarze której to znajduj¹ siê pok³ady surowców
leczniczych. takie rozwi¹zanie zaistnia³o z "koniecznoœci"
w uzdrowisku Ustka. W efekcie podpisano Porozumienia
Miêdzygminnego pomiêdzy Gmin¹ Miasto Ustka, a Gmin¹
Ustka w sprawie nadania wspólnemu obszarowi, statusu
uzdrowiska.
Przyk³ad Ustki nie jest odosobniony. W Polsce
w chwili obecnej poza uzdrowiskiem Ustka w podobny
sposób nawi¹zania wspó³pracy w zakresie utworzenia
"partnerskiego
uzdrowiska"
post¹pi³
Augustów
i Muszyna. Dzia³ania te daj¹ œwiadectwo m¹droœci
i rozs¹dku samorz¹dów lokalnych w ³amaniu barier
i uprzedzeñ jakie czêsto wystêpuj¹ w polskim
spo³eczeñstwie. Zaproponowane wspólne za³o¿enie
funkcjonalno przestrzenne Ustki nie tylko da³y mo¿liwoœæ
utrzymania statusu miejscowoœci uzdrowiskowej dla Ustki
i dodania" nowej funkcji gminie wiejskiej Ustka, ale równie¿
zwiêkszy³y szansê utworzenia nowej struktury i formy,
miejscowoœci ³¹cz¹cej funkcjê uzdrowiskow¹ i turystyczn¹
pe³ni¹c¹ rolê jednego z ³adniejszych uzdrowisk na wybrze¿u
Ba³tyku.
Zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ w kraju wy¿ej przytoczon¹

Ustaw¹ oraz na podstawie przeprowadzonej analizy gminnej
przestrzeni kulturowej i przyrodniczej, z uwzglêdnieniem
aktualnej
infrastruktury
turystyczno-uzdrowiskowej,
aktualnych uwarunkowañ planistyczno-przestrzennych,
gmina Miasto Ustka i Gmina Ustka spe³nia ³¹cznie
nastêpuj¹ce warunki:
- Posiada z³o¿a naturalnych surowców leczniczych
o potwierdzonych w³aœciwoœciach leczniczych;
najcenniejszym zasobem naturalnym omawianego
obszaru jest kopalin¹ - peloid (borowina) przeznaczona
do wydobywania z obszaru górniczego Ustka I oraz
wody lecznicze; Wystêpowanie udokumentowanych z³ó¿
solanki (obszar i teren górniczy zatwierdzony w 1990r.,
z³o¿e "Ustka" dopuszczone do eksploatacji 1994r.,
pozwolenie wa¿ne 20 lat) wydane na podstawie
kompleksowych badañ fizykochemicznych, mikrobiologicznych oraz promieniotwórczoœci, które to
stanowi¹ Za³¹czniki niniejszego opracowania;
- Posiada klimat o potwierdzonych w³aœciwoœciach
leczniczych; klimat i bioklimat Ustki cechuje siê
w³aœciwoœciami leczniczymi i profila-ktycznymi, które
mog¹ byæ wykorzystywane w leczeniu klimatycznym
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chorób uk³adu kr¹¿enia i uk³adu oddechowego oraz
wspomagaæ leczenie uk³adu trawiennego; bioklimat
Ustki dziêki zró¿nicowanej bodŸcowoœci termicznej
posiada tak¿e walory hartuj¹ce uk³ad termoregulacyjny;
klimat Ustki uzyska³ œwiadectwo potwierdzaj¹ce jego
w³aœciwoœci lecznicze,
Na jej obszarze znajduj¹ siê zak³ady i urz¹dzenia
lecznictwa uzdrowiskowego, przygotowane do
prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego; uzdrowisko
Ustka, œwiadczy us³ugi balneologiczne, maj¹c
do dyspozycji sanatoria, zak³ad przyrodoleczniczy,
obiekty rekreacyjne, sale gimnastyczne i obiekty
kulturalne; zak³adami lecznictwa uzdrowiskowego s¹,
sanatoria uzdrowiskowe oraz przychodnie uzdrowiskowe;
Spe³nia okreœlone w przepisach o ochronie œrodowiska
wymagania w stosunku do œrodowiska;
Posiada infrastrukturê techniczn¹ w zakresie gospodarki
wodno-œciekowej, energetycznej, w zakresie transportu
zbiorowego, oraz prowadzi gospodarkê odpadami;
charakterystyka poszczególnych elementów infrastruktury technicznej zawarta zosta³a w rozdziale niniejszego
opracowania.

Spe³nienie powy¿szych za³o¿eñ da³o podstawê
Ministrowi Zdrowia, (w oparciu o przed³o¿ony operat
uzdrowiskowy) do wydania decyzji nr.25 z dnia 23 marca
2009 roku, potwierdzaj¹cej mo¿liwoœæ prowadzenia
lecznictwa uzdrowiskowego na obszarze uznanym
za uzdrowisko Ustka oraz ustalenia kierunków leczniczych
takich jak: choroby ortopedyczno - urazowe, choroby uk³adu
nerwowego,
choroby
reumatologiczne,
choroby
kardiologiczne i nadciœnieniowe, choroby górnych dróg
oddechowych, choroby dolnych dróg oddechowych i choroby
endokrynologiczne.
W wyniku wspólnych dzia³añ samorz¹dów,
funkcjonowanie uzdrowiska Ustka realizuj¹cego ustalenia
ustawy o Uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym jest
niezagro¿one i w po³¹czeniu z intensywnym rozwojem
turystyki leczniczej warunkuje dalszy rozwój gminy
miejskiej i czêœci gminy - wiejskiej Ustka jako jednego
z ³adniejszych nadmorskich oœrodków uzdrowiskowych
polskiego wybrze¿a.
Piœmiennictwo
1. Miejscowy plan ogólny zagospodarowania miasta Ustka
- 1992-1994,
2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego czêœci
obszaru wsi Przew³oka gmina Ustka- czerwiec 2000,
3. Miejscowy
plan
ogólny
zagospodarowania
przestrzennego gminy Ustka,
4. Operat uzdrowiskowy uzdrowiska Ustka, dr arch.
O³dytowski T., Ustka 2008,
5. Rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 marca 2006
r. w sprawie wzorcowego statutu uzdrowiska i wzorcowego statutu obszaru ochrony uzdrowiskowej (Dz. U.
06.56.396 z dnia 5 kwietnia 2006r.
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6. Studium walorów kulturowych miasta Ustka na potrzeby
studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta - Bogna Lipiñska i Regina Pernak
-"DOM" Sp zoo- wrzesieñ 2000-marzec 2001,
7. Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Ustka. Gospodarka morska. Dr M
Pacuk -Gdañsk, wrzesieñ 2000-luty 2001,
8. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 oraz z
2004 r. Nr 6, poz. .41, Nr 141, poz. 1492);

Doniesienia w języku obcym
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СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА И ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Кobryński M. E., Smotrycki A. L.
Białoruski Państwowy Uniwersytet Kultury Fizycznej
Одним из условий, обеспечивающих возможность
управления любой образовательной системой, является
получение обратной связи о процессе, результатах и
условиях ее функционирования для последующего
внесения необходимых корректив. Необходимость
получения обратной связи о деятельности системы
обусловливает
разработку
(выделение)
основных
критериев, показателей и индикаторов, подвергающихся
изучению и составляющих основу мониторинга. В связи с
этим в статье рассматривается система мониторинга
процесса повышения квалификации педагогических
кадров (на примере учителей физической культуры
общеобразовательных учреждений), включающая в себя
оценку эффективности и качества осуществления его
основных этапов.
В современной научно-методической литературе
сложились различные представления о структуре
образовательных
(педагогических)
систем
и
соответствующих
им
подходах
к
мониторингу
образовательного
процесса.
Указанные
проблемы
рассматриваются
в
работах
С.А. Антипова,
В.П. Беспалько,
Л.Е. Варфоломеевой,
А.И. Жука,
К. Зарипова, Н.В. Кузьминой, Н.В. Кухарева, А.Н.
Майорова,
В.П. Мезинцева,
Н.И. Мицкевича,
Л.В. Мозгарева,
И.П. Подласого,
В.С.
Решетько,
Н.А. Ситниковой, Г.И. Хозяинова и др.
При этом под мониторингом понимается постоянное
наблюдение за каким-либо процессом, объектом или
явлением с целью выявления их соответствия желаемому
результату или исходному положению [2], а
педагогическая
диагностика,
являясь
способом
получения информации в процессе мониторинга,
представляет собой «установление и изучение признаков,
характеризующих состояние различных элементов
педагогической системы и условий ее реализации (на всех
ее уровнях) для прогнозирования возможных отклонений
и предотвращения (путем педагогической коррекции)
нарушений нормальных тенденций ее функционирования
и развития» [3, с. 13].
Эффективность и качество, выступая в единстве и
взаимосвязи,
отражают
соответственно
степень
изменения достигнутых результатов и соответствие их
предъявляемым требованиям.
Изучение научно-методической литературы по
проблеме использования мониторинга в системе
повышения квалификации учителей физической культуры
общеобразовательных учреждений в частности и
педагогов в целом показывает, что в настоящее время
фактически отсутствует целостная система оценки
эффективности
и
качества
данного
процесса,
адаптированная к существующим в Республики Беларусь
условиям. Тем не менее, указанные вопросы не раз
становились
предметом
пристального
внимания
специалистов различных областей и отраслей знаний, что
позволило выработать определенные принципы, подходы,
формы, методы и средства его осуществления (см.,
например, 1—3 и др.).
Рассматривая систему повышения квалификации как
целостный процесс в его структуре можно выделить семь
основных
этапов,
начиная
с
предварительной

диагностики, направленной на выявление образовательных
запросов слушателей и формирования преподавательского
состава, и заканчивая анализом и оценкой изменений
происходящих в практической деятельности слушателей
после прохождения периода обучения. Основные этапы,
объекты и средства мониторинга эффективности и качества
процесса повышения квалификации представлены на
рис. 1.
В соответствии с представленной схемой на первом
этапе до начала курсового обучения выявляются
образовательные запросы слушателей и оценивается
профессиональный
потенциал
преподавателей,
приглашаемых для проведения занятий. В связи с
существующей в Республике Беларусь возможностью
направления учителей физической культуры в различные
институты повышения квалификации (институты развития
образования) проведение предварительной диагностики
целесообразно в тех регионах и общеобразовательных
учреждениях, с которыми заключены договоры о
сотрудничестве.
Выявлению
общей
структуры
образовательных запросов на рассматриваемом этапе
мониторинга способствует также система предварительных
заявок на обучение с использованием сайта ИППК.
Профессиональный
потенциал
педагогов,
приглашаемых для проведения занятий в системе
повышения квалификации, может быть оценен с
использованием следующих показателей:
– наличие образования, соответствующего профилю
выполняемой работы;
– наличие и длительность практического опыта работы в
общеобразовательной школе;
– педагогический стаж работы;
– стаж работы в системе повышения квалификации;
– наличие спортивного разряда;
– тренерская квалификация;
– квалификационная категория;
– наличие ученой степени;
– наличие ученого звания;
– количество проводимых авторских курсов (блоков,
модулей, разделов) и их объем в часах;
– использование современных технических средств
обучения;
– использование в учебном процессе активных методов и форм
обучения;
– количество и вид публикаций (статьи, пособия,
монографии и т.п.);
– наличие публикаций за последний год работы (в том
числе по темам проводимых занятий);
– прохождение курсов повышения квалификации по
направлению работы;
– участие в конференциях, семинарах и др.
Входная диагностика проводится в первый день заезда
слушателей на курсы повышения квалификации.
Основная цель данного этапа мониторинга —
оперативная
оценка
уровня
профессиональной
подготовленности и образовательных запросов
конкретной группы слушателей для последующей
корректировки содержания обучения.
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Рис. 1. Основные этапы, показатели и средства мониторинга процесса повышения квалификации учителей
физической культуры общеобразовательных учреждений в процессе непрерывного образования

Оценивая
уровень
профессиональной
подготовленности учителей физической культуры,
необходимо учитывать как минимум ее физическую,
психолого-педагогическую и предметно-методическую
составляющие.
Схожие
компоненты
диагностики
профессионализма педагогов в процессе повышения их
квалификации предлагает В.Н. Петраков [4]. Однако в
условиях
краткосрочного
обучения
комплексная
диагностика указанных компонентов в необходимом
объеме представляется нерациональной, прежде всего, в
связи со значительными затратами времени. Поэтому в
практике повышения квалификации на данном этапе
мониторинга
применяются
методы
оперативной
диагностики, связанные с использованием процедуры
тестирования, проводимого как в начале курсового
обучения, так и в процессе изучения конкретных
образовательных модулей, разделов.
Следующий этап мониторинга — оценка качества
процесса курсового обучения. Основными объектами
изучения здесь являются: деятельность преподавателя,
деятельность слушателя, содержание и форма обучения, а
также условия повышения квалификации.
Оценка качества осуществления процесса курсового
обучения является наиболее сложной задачей, ввиду
отсутствия
единых
прямых
показателей,
характеризующих входящие в его состав компоненты.
Тем не менее, анализ работ, выполненных в области
повышения
квалификации,
а
также
результаты
собственных
исследований,
позволяют
выделить
нижеследующие
количественные
и
качественные
показатели,
характеризующие
деятельность
преподавателей, слушателей, содержание и форму
обучения, а также условия организации и проведения
курсов.
Показатели деятельности преподавателя на
данном этапе мониторинга характеризуются в результате
оценки экспертов, слушателей курсов, либо самооценки
по показателям, представленным в табл. 1.
Кроме указанных в табл. 1 показателей деятельность
преподавателя на курсах повышения квалификации
характеризуют:

–
использование современных технических средств в
процессе проведения занятий;
– использование преподавателем в учебном процессе
активных методов и форм проведения занятий;
– нагрузка преподавателя на курсах повышения
квалификации, с учетом аудиторных и неаудиторных
форм работы;
– наличие и использование в процессе курсового обучения
авторских методик и разработок.
Деятельность слушателя в процессе курсового
обучения может быть оценена с учетом количества
пропущенных занятий; коэффициента напряженности
работы [1], рассчитываемого как отношение количества
учебных часов на курсах к длительности их проведения
(данный показатель целесообразно использовать в случае
поэтапного проведения курсов), а также показателей,
представленных в табл. 2. При этом активность слушателей
определяется в процессе учебных занятий, консультаций с
преподавателями и самостоятельной работы.
Показателями,
характеризующими
содержание
обучения, являются его актуальность, новизна, научность и
обоснованность, практическая значимость, коэффициент
подробности
изучения
учебного
материала,
рассчитываемый как отношение общего объема часов
учебного плана к количеству дисциплин (разделов или тем),
а также соотношение учебных часов, выделяемых на
изучение различных блоков, модулей учебного плана (в том
числе инвариантного и вариативного компонентов) в
зависимости от уровня квалификации педагога.
В целях анализа рациональности использования форм
обучения на курсах повышения квалификации, на наш
взгляд, целесообразно оценивать: объем учебных часов,
выделяемых на курсовое обучение; длительность обучения;
соответствие видов и форм проведения учебных занятий
уровню квалификации педагогов (в случае реализации
разноуровневого обучения); соотношение
активных
методов и форм проведения занятий с общим количеством
занятий; коэффициент равномерности прохождения
учебной нагрузки на курсах и др.[1].
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ьноличностного
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использование
учебного
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занятия

Таблица
1.
Основные
показатели
деятельности
преподавателя в процессе повышения квалификации
и способы их оценки

Таблица
2.
(активности)
квалификации

ни
зк
ая

ср
ед
ня

Участие
в
обсуждении
рассматриваемых на курсах
профессиональных проблем
и затруднений (степень
активности)
вы
со
ка

Выступление
на занятиях в
процессе
курсового
обучения
(кол-во)

Консультации с
преподавателями
и
методистами
(кол-во)

Использование
информационных ресурсов
библиотечный
фонд (кол-во
книговыдач)

интернет
(час)

Основные
показатели
деятельности
слушателя
в
процессе
повышения

В качестве первоочередных условий повышения
квалификации, оказывающих существенное влияние на
качество его осуществления, необходимо оценивать:
– уровень кадрового обеспечения (соотношение
преподавателей имеющих ученую степень и ученое
звание; работающих в штате и на условиях почасовой
оплаты труда);
– уровень информационно-методического обеспечения
(библиотечный фонд, материалы на электронных
носителях);
– материально-техническую базу (аудиторный фонд;
спортивное оборудование и инвентарь, технические
средства обучения).
Выходная диагностика проводится с целью оценки
эффективности курсового обучения и определения
актуальных проблем профессиональной деятельности для
их последующего решения в ходе межкурсового периода.
В качестве оцениваемых показателей, на наш взгляд,
целесообразно использовать:
–
коэффициент
удовлетворенности
слушателей
(отношение количества слушателей удовлетворенных
организацией и содержанием курсов к общему количеству
слушателей);
– результаты экзамена, зачета, собеседования;
– количество, объем и качество предоставляемых по
окончанию курсов слушателям информационных и
методических материалов;

–
коэффициент
качества
выпускных
работ,
рассчитываемый как отношение работ, рекомендованных к
внедрению в практику к их общему количеству, с учетом
отметок, полученных при защите.
– уровень профессионализма педагога (слушателя),
оцениваемый в результате самодиагностики по показателям
его обучающей деятельности
и служащий одним из
оснований
разработки
программы
дальнейшего
образования [5].
Повышение квалификации педагогов, организуемое в
межкурсовой период, является ввиду его значительной
продолжительности,
одним
из
ключевых
этапов
профессионально-личностного
совершенствования
учителей. Эффективность работы системы повышения
квалификации в данный период времени может быть
оценена как по результатам реализации индивидуальных
образовательных
маршрутов
педагогов,
имеющих
соответствующий уровень мотивации, так и по изменениям,
которые происходят в организации процесса физического
воспитания на уровне отдельного учреждения образования,
района, города, области и т.д. При этом одной из основных
функций учреждения повышения квалификации является
предоставление максимально возможного количества
образовательных услуг и формирование мотивации
непрерывного совершенствования педагогов.
Итоговая
оценка
качества
и
эффективности
деятельности системы повышения квалификации может
быть дана лишь при наличии реальных изменений в
практической деятельности педагогов, приводящих к
повышению
уровня
подготовленности
учащихся
общеобразовательных школ.
Таким образом, представленная система мониторинга
процесса повышения квалификации учителей физической
культуры общеобразовательных учреждений, разработанная
с учетом основных этапов его осуществления, позволяет
оценить эффективность и качество как отдельных его
элементов, так и всего процесса (системы) в целом. При
этом незначительная модификация представленной системы
мониторинга позволяет использовать ее в процессе
повышения
квалификации
различных
категорий
педагогических кадров Республики Беларусь.
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ШКОЛЬНЫЙ ТУРИЗМ В СИСТЕМЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Goman J. A.

Białoruski Państwowy Uniwersytet Kultury Fizycznej

Туризм – ценное средство физического воспитания
человека. Многообразие форм в совокупности с
воздействием факторов окружающей среды позволяет
обеспечить оздоровительную направленность занятий
туризмом. Особые условия туристской деятельности
способствуют
воспитанию
нравственных
качеств
личности:
взаимоподдержки,
взаимовыручки,
организованности и дисциплины, принципиальности,
чуткости и внимания к товарищам, смелости, стойкости и
мужества, чувства долга и ответственности, высоких
организаторских качеств. Это важно для воспитания
подрастающего поколения.
В качестве средства физического воспитания
школьников туризм используется долгое время. В
советский период туризм приобрел значимость массового
социального явления, стал успешно содействовать
решению многих воспитательных, образовательных и
оздоровительных задач [1]. В начале 90-х годов прошлого
века в силу исторических событий туризм потерял
позицию массового явления, что отразилось на состоянии
туризма и в Республике Беларусь. С этого времени
начался новый этап становления и развития туризма, в
том числе школьного.
Разнообразие форм туризма придает процессу
физического
воспитания
новизну
и
формирует
устойчивый интерес у учащихся к занятиям туризмом.
Вот некоторые из форм, применяемые в процессе
физического воспитания школьников: походы в
различных видах туризма (пешие, лыжные, водные и т. д.,
которые могут иметь различную продолжительность (от
одного до восьми дней и более), разные степени и
категории сложности), экскурсии, занятия в кружках,
секциях, клубах, туристские слеты, сборы, туристские
соревнования, праздники (вечера), турлагеря и другие.
Применение
туризма
в
качестве
средства
физического
воспитания
школьников
во
всем
разнообразии его форм имеет ряд преимуществ:
повышение двигательной активности, закаливание
организма, укрепление здоровья, развитие физических
качеств,
приобретение
прикладных
навыков
в
ориентировании на местности, преодолении естественных
препятствий, самообслуживании и т. д.
На современном этапе стала актуальной проблема
недостаточной двигательной активности школьников. В
силу реформирования системы образования Республики
Беларусь количество уроков физической культуры и
здоровья сокращено до двух раз в неделю. Это, по
результатам исследований, которые были проведены в 90х годах прошлого века научно-исследовательским
институтом детей и подростков Академии педагогических
наук СССР дает лишь 11 % необходимой детям нормы
потребности организма в двигательной активности [1].
Восполнить недостающую двигательную активность
возможно при акцентировании внимания на внеурочной
форме занятий физической культурой, в том числе и
туризмом.
Возможность применения школьного туризма в
качестве внеурочной формы занятий физической
культурой закреплена на законодательном уровне: «в
соответствии с Декретом Президента Республики

Беларусь от 17 июля 2008 г. № 15 «Об отдельных вопросах
общего среднего образования» образовательный процесс во
всех
общеобразовательных
учебных
заведениях
организуется в режиме шестидневной школьной недели,
включающей пятидневную учебную неделю и шестой день
для проведения с учащимися спортивно-массовых,
физкультурно-оздоровительных и иных мероприятий» [2].
В методических рекомендациях по совершенствованию
воспитательной работы в вышеназванный шестой
школьный день акцентируют внимание на проведении
массовых мероприятий, имеющих, в первую очередь,
спортивную и оздоровительную направленность [3].
Школьный
туризм
отвечает
предъявляемым
требованиям к организации шестого школьного дня, так как
его содержание в совокупности с факторами окружающей
среды и дозированием физической нагрузки обеспечивает
спортивную
и
оздоровительную
направленность
внеурочных занятий.
Помимо
организации
спортивно-массовых
и
физкультурно-оздоровительных мероприятий в шестой
школьный день в рамках внешкольного воспитания и
обучения для детей от 6 до 18 лет организуются
оздоровительные
лагеря.
Порядок
создания,
функционирования и деятельности оздоровительных
лагерей регулирует положение «Об оздоровительном
лагере», утвержденное постановлением Министерства
образования Республики Беларусь от 12 декабря 2002 года
№ 55 [4].
В данном положении отмечено, что оздоровительные
лагеря могут быть различных профилей, в том числе и
туристского. Также было выделено, что оздоровительные
лагеря могут функционировать на стационарной,
специально предназначенной для оздоровления базе, в том
числе с использованием арендованных помещений и
палаток.
При подготовке лагерей туристского профиля (полевых
лагерей)
вопросы
организации
физкультурнооздоровительной и спортивно-массовой работы в них
рассматриваются в методических материалах.
Из вышеизложенного следует, что администрации
школ сами вправе выбирать профили лагерей. На примере
школ Центрального района г. Минска рассмотрим, какие же
лагеря предпочитают руководители школ.
Летом 2009 года 19 школ Центрального района г.
Минска были готовы организовать и провести
оздоровительные детские лагеря. Четыре из них смогли
организовать полевые туристские лагеря, остальные, по
причине недостаточной подготовки учителей физической
культуры и здоровья в области туризма, отсутствия
материально-технической базы и нежелания администрации
заниматься данным вопросом обошлись стационарными
оздоровительными лагерями на территории Республики
Беларусь.
Помимо рассмотренных выше документов существует
«Типовой перечень спортивного и физкультурного
инвентаря и оборудования для общеобразовательных школ,
гимназий, лицеев Республики Беларусь», в котором, помимо
прочих, перечислен перечень необходимого туристского
инвентаря и оборудования которым должны быть
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обеспечены
упомянутые
в
нем
организации [5].
Таким
образом,
организовать
внешкольную
туристскую
работу
теоретически
может
любая
общеобразовательная школа, так как для этого
предусмотрены
все
составляющие:
нормативные
документы, материально-техническая база, учителя
физической культуры и здоровья, учащиеся.
Из вышесказанного следует, что организация
внешкольной работы по туризму рассматривается
администрациями общеобразовательных школ по своему
усмотрению.
Нас как исследователей заинтересовал вопрос:
используется ли туризм в качестве средства физического
воспитания школьников? Было проведено исследование,
выборка которого составила 19 общеобразовательных
школ Центрального района г. Минска. В школах методом
анкетирования изучались следующие показатели:
‒ анализ состояния материально-технической базы
общеобразовательных школ;
‒ уровень профессиональной подготовки руководителей
кружков по туризму;
‒ отношение школьников к занятиям туризмом, уровень
подготовленности занимающихся в кружках.
На базе 7 из 19 школ функционируют 9 кружков по
туризму, в которых занимаются более 120 школьников в
возрасте от 10 до 17 лет. Руководителями кружков
являются работники центра внешкольной работы
«Контакт» Центрального района г. Минска, которые
используют для организации занятий по туризму
инвентарь и оборудование, относящиеся к центру
внешкольной работы. Силами работников указанного
центра
значительное
количество
школьников
приобщаются к здоровому образу жизни через
туристскую подготовку, получая при этом помимо знаний
самое главное, – здоровье.
Анализ указанных выше показателей позволил
сделать следующие выводы:
1. Состояние материально-технической базы для
занятий туризмом в общеобразовательных школах
Центрального района г. Минска находится на
удовлетворительном
уровне.
Средний
показатель
оснащенности снаряжением действующих кружков по
туризму на базе 9 школ равен 70 %. Согласно указанному
выше типовому перечню спортивного и физкультурного
инвентаря и оборудования для общеобразовательных
школ, гимназий, лицеев Республики Беларусь, школы
имеют минимальное количество туристского снаряжения,
которое позволяет проводить внеурочные занятия по
туризму силами учителей физической культуры и
здоровья, но такие не проводятся.
2. Уровень
профессиональной
подготовки
руководителей кружков по туризму, осуществляющих
туристскую подготовку школьников на базе 9
общеобразовательных школ, высокий. Об этом позволяют
говорить следующие критерии оценки: стаж, высокие
достижения кружковцев в соревнованиях различного
уровня, использование специальной литературы при
планировании и подготовке занятий, опыт в организации
и проведении соревнований по технике туризма среди
школьников, количество проведенных внутрикружковых
мероприятий (походы, слеты, полевые туристские лагеря
и др.) в год.
3. Отношение школьников к туризму выражается в
стойком интересе, который проявляется в регулярном
посещении
внешкольных
занятий.
Уровень
подготовленности учащихся занимающихся в кружках по
туризму изучался по следующим критериям: наличие

спортивного
разряда
и
количество
правильных
(положительных) ответов на перечень подобранных
вопросов туристской тематики. Количество учащихся,
принявших
участие
в
определении
уровня
подготовленности с помощью опроса на туристскую
тематику, составило 30 человек (таблица).
Вопросы

Правильных
(положительны
х) ответов

Выражен
ные в %

Рассказывали ли вам на уроках
физической культуры о
туризме?

5

16,7

1

Знаете ли вы, что такое
бивуак?

26

86,7

2

Умеете ли вы пользоваться
компасом?

27

90,0

3

Умеете ли вы пользоваться
топографической картой?

27

90,0

4

Что находится в «хвосте»
Малой медведицы?

30

100,0

5

Куда указывает черная стрелка
компаса?

30

100,0

6

Знаете ли вы, что такое
азимут?

30

100,0

7

Умеете ли вы вязать
туристические узлы?

26

86,7

8

Владеете ли вы навыками
наведения навесной или
других видов переправ?

30

100,0

9

Что такое булинь?

29

96,7

10

Умеете ли сличать карту с
местностью?

29

96,7

11

Куда указывает Полярная
звезда?

30

100,0

№

Таблица 1. Результаты опроса учащихся туристских
кружков

Из таблицы следует, что почти все участники опроса
хорошо владеют и ориентируются в вопросах туризма.
Среднее значение процента участников, которые имеют
достаточные знания по туризму, составило 95,2 %.
В опрос также был включен вопрос: «рассказывали ли
вам на уроках физической культуры о туризме?». По
результатам опрошенных лишь у 5 из 30 школьников
учителя физической культуры и здоровья рассказывали на
уроках о туризме. Для популяризации туризма этого
недостаточно, отметим это одной из проблем развития
школьного туризма.
При оценке результатов наблюдалась зависимость
изучаемых показателей от стажа занятий туризмом: чем
больше стаж, тем вероятнее наличие спортивного разряда и
больше правильных (положительных) ответов на вопросы
туристской тематики.
В определении уровня подготовленности принимали
участие школьники, занимающиеся в кружках по туризму
от года и выше, так как оценка занимающихся туризмом
менее года не будет объективной в силу подобранных
критериев.
Таким
образом,
проанализировав
результаты
исследования, можно сделать вывод, что внеурочная форма
занятий туризмом существует, но в большинстве своем эти
занятия проводятся не силами общеобразовательных школ,
а другими организациями, обеспечивающими внешкольное
физическое воспитание учащихся средствами туризма. Это
можно отметить как положительный момент в туристской
подготовке школьников, так как занятия проводят
высококвалифицированные
специалисты,
способные
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обеспечить физическое воспитание учащихся средствами
и формами туризма.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТАФОРЫ КАК МОДЕЛИ ПОВЕДЕНИЯ В КОНФЛИКТНОЙ
СИТУАЦИИ НА УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЯХ У СТУДЕНТОВ СФЕРЫ СПОРТА
Zakołodnaja E. E.
Białoruski Państwowy Uniwersytet Kultury Fizycznej
Спортивная деятельность связана с необходимостью
преодоления
спортсменами
на
каждом
занятии
экстремальных физических и эмоциональных нагрузок.
Тренер требует от них при выполнении задания,
подавлять острое чувство утомления, иногда боли и
страха. На тренировочных занятиях часто складывается
обстановка,
в
которой
только
беспрекословное
подчинение требованиям преподавателя может уберечь от
травм и несчастных случаев, стать условием достижения
поставленной цели. Следовательно, важным условием
достижения необходимого педагогического эффекта на
тренировке является соблюдение учениками дисциплины.
Жесткое требование дисциплины, и наказания за
нарушение
предписаний
спортивного
режима
способствуют возникновению различных конфликтных
ситуаций между тренером и спортсменом. Разрешаться
они должны, прежде всего, педагогом. От педагога
требуется не избегание или подавление конфликтов, а
управление ими [1-2].
Конфликты в системе «педагог-ученик (ученики)»
являются самыми распространенными, и их разрешение
требует от педагога компетентности и определенного
профессионального мастерства.
«В мире ничего существенного не меняется, только
декорации подвижны», - говорили мудрецы в разное
время. Под декорациями понимались эпохи, смена стилей
в архитектуре и одежде, появление новых профессий и
упразднение старых, изменение стилистических речевых
оборотов, появлении новых «благ цивилизации» и прочее.
Однако механизмы возникновения конфликтов, бытовых
и внутриличностных проблем, сценарии поведения
людей, остаются неизменными [3].
Существуют различные средства и методы,
способствующие
предупреждению
и
разрешению
конфликтных ситуаций. Предлагаемая в статье авторская
методика разрешения конфликтов в сфере спортивной
деятельности прошла апробацию и внедрена в учебновоспитательный
процесс
студентов
Белорусского
государственного университета физической культуры.
Суть методики заключается в разрешении конфликтов с
помощью
косвенных
методов
воспитания
–
педагогических ситуации, основу которых составили
метафорические произведения (сказки, притчи, басни,
пословицы, поговорки). Этот метод был использован на
лекциях и практических занятиях по дисциплине
«Педагогика» и в работе со спортивным резервом по
волейболу и гандболу (девушки 12 -16 лет), а также
гандболистами высокой квалификации, некоторые из них
являются членами сборной национальной команды
Республики Беларусь.
Сказки, отражая различные конфликтные ситуации и
предлагая возможные способы их разрешения, указывают
на последствия отдельных попыток разрешения
конфликтов,
что
позволяет
впоследствии
при
возникновении проблемных ситуаций использовать их в
качестве модели поведения.

Метафорические произведения можно использовать в
учебном процессе по дисциплине «Педагогика» в любой
теме программы, а не только в разделе «Воспитание –
составляющая целостного педагогического процесса».
К месту рассказанная притча или сказка позволяет:
– создать интригу – в начале занятия, новой темы,
упражнения;
– подвести к обсуждению сложного вопроса или темы,
сделать акцент на ней;
– наглядно проиллюстрировать определенную ситуацию и
спровоцировать дискуссию по ней;
– обсудить сложную для понимания ситуацию на более
простом и понятном примере;
– подвести учебную группу студентов к определенным
выводам по теме;
– выйти из конфликтной или провокационной ситуации со
студентом или учебной группой, разрядить обстановку;
– напутствовать или воодушевить человека в какой-либо
деятельности [4].
На учебных занятиях студенты прослушав, казалось
бы, неявно касающуюся темы занятия притчу или сказку
формулируют из нее множество нестандартных выводов по
обсуждаемой теме, находят множество смыслов, часто
неожиданных даже для преподавателя.
Например, при изучении темы «Педагогическая
диагностика в учебном процессе» в конце занятия
студентам была предложена литературная сказка «Заяц и
черепаха» [5]:
«Черепаха с Зайцем нашли зеленый капустный лист.
– Делить его не будем, – говорит Заяц, – давай так: кто
быстрее добежит до своего дома, а потом вернется к
листу, тот его и съест.
– Согласна, – говорит Черепаха.
– Тогда я лист беру себе, – обрадовался Заяц, – тебе ли,
Черепахе, тягаться в беге со мной, Зайцем!
– Нет, – сказала Черепаха, – лист я беру себе. Мне и бежать
никуда не надо. Ведь я всегда у себя дома».
Многие студенты в поиске связи сути притчи с темой
лекции указали на то, что, оценивая свои возможности,
нужно учитывать и возможности других и выразили суть
сказки как притчи-нравоучения в следующих пословицах и
поговорках: «Умный в гору не пойдет, умный гору
обойдет»; «Век живи, век учись»; «Поспешишь – людей
насмешишь»; «Тише едешь – дальше будешь»; «Умный
глупому не соперник»; «Лучше всех смеется тот, кто
смеется последний» и др.
А после изучения темы «Физическое воспитание и
здоровый образ жизни» студентам была предложена притча
«Грамматик» следующего содержания:
«Перевозя некоего педанта через бурную реку, рыбак
сказал что-то такое, что показалось тому грамматически
неправильным.
- Разве ты никогда не изучал грамматику? - спросил ученый.
- Нет.
- Значит, ты потерял полжизни.
Через некоторое время поднялся ветер, и рыбак
обратился к своему пассажиру:
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- Учился ли ты когда-нибудь плавать?
- Нет, а что? - ответил тот.
- Значит, ты потерял всю жизнь - мы тонем!»
Смысл притчи студенты выразили в следующих
пословицах и поговорках: «Век живи, век учись», «
Людей не осуждай, а за собой примечай», «И солнце не
без пятен», «Всякая птица свои песни поет», «Умный
любит учиться, а глупый учить» и др.
Сюжеты волшебных народных сказок или притч
могут быть распределены не только по темам дисциплины
«Педагогика», но и типам конфликтов (например, в
зависимости от негативных качеств личности, из-за
которых и разгорелся конфликт).
Одной из значительных преград к счастью,
полноценной жизни является жадность. Она ослепляет, не
позволяет трезво смотреть на вещи, быть искренним и
доверительным в общении. Примером этому служит
притча «Соль»:
«Человек,
живущий
в
Афинах,
собираясь
возвратиться из Иерусалима домой, дал ребенку
несколько мелких монет, и сказал:
– Иди, купи и принеси мне такого кушанья, чтобы я поел,
насытился и то, что останется, мог бы взять в дорогу.
Ребенок пошел и принес ему соли.
– Вот, – сказал он, – то, что ты велел купить: клянусь, ты
и поешь, и насытишься, и чтобы в дорогу взять,
останется».
Самодовольство и глупость, также отрицательные
качества личности человека, которые приводят к
негативным последствиям, о чем повествует следующая
притча «Большой соловей»:
«Было в семье соловьев четыре птенчика. Три
маленьких и один большой.
– Если он в меня пойдет, – говорил папа соловей о
большом птенце, – то будет лучшим певцом в лесу.
Через некоторое время большой птенец вытолкнул
трех маленьких из гнезда и остался один.
– Один сынок остался, – сказал папа соловей, – зато какой
большой. Вот будет соловей так соловей!
Сынок подрос. И однажды, взмахнув крыльями,
поднялся на высокую ель и закричал на весь лес:
– Ку-ку!» [5].
Или посмотрим со стороны на последствия агрессии
и злости в притче древнегреческого мудреца Эзопа (ок.
640 – ок. 560 до н. э.) «Солнце и Ветер». Основная идея
притчи заключается в том, что сила и агрессия – не
лучший и не самый эффективный способ достижения
желаемого результата. Задача студентов заключалась в
том, чтобы провести аналогию между конфликтом людей
и соперничеством солнца и ветра. Студенты должны были
выявить сходство между метафорической и собственной
конфликтной
ситуацией
(реально
когда-либо
происходившей с ними) и сделать верные выводы.
Приводим текст притчи:
«Солнце и Ветер поспорили, кто сильнее, и Ветер
сказал: «Я докажу, что сильнее. Видишь, там старик в
плаще? Бьюсь об заклад, что смогу заставить его снять
плащ скорее, чем ты».
Солнце спряталось за тучу, а Ветер начал дуть всё
сильнее и сильнее, пока не превратился почти в ураган.
Но чем сильнее он дул, тем крепче закутывался старик в
свой плащ. Наконец Ветер стих и прекратился; и тогда
Солнце выглянуло из-за тучи и ласково улыбнулось
путнику. Путник повеселел и снял плащ. И Солнце
сказало Ветру, что ласка и дружелюбие всегда сильнее
ярости и силы».
Довольно часто, интерпретируя внешнюю ситуацию
как конфликтную, человек начинает вести себя по
правилам конфликтного взаимодействия, трансформируя
тем самым ситуацию в конфликт. В качестве главного

признака, на основании которого человек определяет
ситуацию как конфликтную, обычно рассматривается
воспринимаемая несовместимость собственной цели и
целей другой стороны. Пример такой несовместимости
представлен следующей притчей:
«Малыш Ваня подружился с барашком Одуванчиком,
который жил у соседей. Каждое утро мальчик приносил
барашку на завтрак немного травы и салата-латука. Ваня
часами находился с Одуванчиком. Однажды малыш решил,
что ревень полезнее салата. Одуванчик попробовал ревень,
нашел его невкусным и отвернулся от завтрака. Ваня
схватил одуванчика за рога и попытался заставить его
съесть ревень. Одуванчик легонько боднул Ваню. Когда
ребенок вновь стал проявлять усердие, Одуванчик боднул
его сильнее. Ваня споткнулся и упал, сильно ударившись
спиной. Мальчик обиделся и ушел навсегда. Несколько
дней спустя отец спросил сына, почему он последнее время
не подходит к барашку. Ваня ответил:
– Потому что он отверг меня.
Слишком часто мы видим других не такими, каковы
они на самом деле, а такими, каковы мы сами».
Не менее часто в коллективах (спортивных в том
числе), возникают конфликты, основой которых являются
непроверенные слухи. В такой ситуации обычные
нравоучения являются малоэффективным средством, лучше
также обратиться к притче:
«К Сократу прибежал человек и говорит:
– Я должен сказать тебе, что твой друг…
– Подожди, – перебил Сократ. – Просеял ли ты то, что
хочешь сказать мне, через три сита?
– Какие?
– Первое – это сито правды: то, что ты хочешь сказать, – это
правда?
– Не знаю, я так слышал…
– Достаточно! А просеял ли ты свои слова через сито
доброты? Действительно ли то, что ты хочешь мне
сказать – это что-то доброе, созидающее?
– Не знаю, наверное, нет!
– Тогда просеем еще через третье сито: так ли уж
необходимо, чтобы ты сказал мне то, с чем пришел?
– В этом нет необходимости!
– А значит, если в этом нет ни правды, ни доброты, ни
необходимости, то оставь это! Не говори и не обременяй
этим ни меня, ни себя».
А следующие две притчи являются напутствием, как
следует вести себя в обществе людей, чтобы научиться
избегать столкновений:
«Однажды к Учителю пришел юноша и попросил
разрешения учиться у него. Он хотел стать сильным и
непобедимым.
– Тогда стань им! Будь добр со всеми, вежлив и внимателен.
Добротой и вежливостью завоюешь себе уважение
других. Твой дух станет чистым и добрым, а значит,
сильным. Внимательность поможет тебе замечать самые
тончайшие изменения, что даст возможность найти
способ избежать конфликта, а значит, выиграть поединок,
не вступая в него. Если же ты научишься предотвращать
конфликты, то станешь непобедимым.
– Почему?
– Потому, что тебе не с кем будет сражаться».
И вторая притча «Формула жизни»:
«Перед смертью отец дает сыну наказ:
– На работу идешь – ни с кем не здоровайся. Круглый год в
сапогах новых разгуливай. Хлеб ешь только с медком.
Исполнишь?
– Исполню, батюшка.
Так и сделал сын. На работу идет – никому не
поклонится, никому слова доброго не скажет. Круглый год в
сапожках хромовых погуливает. А хлеб только с мёдом и
кушает.
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Через год со всеми соседями рассорился, богатство
развеял по ветру. Пошел куда глаза глядят. Идет, а сам
плачет, отца проклинает. Навстречу старик.
– О чем плачешь? – спрашивает.
Зря отца клянешь, – говорит старик, услышав рассказ
юноши. – Мудрый наказ дал он тебе, да волю отцовскую
ты не исполнил.
«На работу идешь – ни с кем не здоровайся» значит:
вставай чуть свет, когда все спят еще. Никого не
встретишь – не с кем и здороваться будет. «Круглый год в
сапогах новых разгуливай» – обувай сапоги по
праздникам, вот круглый год они как новые и будут.
«Хлеб ешь только с медком» – когда наработаешься, хлеб
сладким покажется, будто мёдом его намазали».
Сказки, притчи, отражая различные конфликтные
ситуации и предлагая возможные способы их разрешения,
указывают
на
последствия
отдельных
попыток
разрешения конфликтов, что позволяет взрослому, и тем
более ребенку или подростку, впоследствии при
возникновении проблемных ситуаций использовать их в
качестве модели поведения. Образы и ситуации внешнего
мира в метафорах следует рассматривать как «игру
символов». Как золото обретает ценность только, когда
его отделяют от земли, так и знание, заключенное в
символах, может открыться только тогда, когда человек
приложит к этому максимальные усилия.
Ядром метафорических произведений, так же как и
спорта, является символика и знаковость. Члены одного и
того же общества, существующие в рамках одних и тех же
социальных структур, могут ориентироваться на
различные эталоны поведения, действий, взаимодействий,
оценок. Поэтому так сложно бывает людям прийти к
компромиссному решению в конфликтной ситуации.
Спорт и физическая культура, являясь подсистемой
культуры, действуют в рамках определенных эталонов,
оценок. Общественные отношения в спорте являются
органичной частью культуры, содержание которой
включает знаки, символы, составляющие ядро физической
культуры. Пьедестал почета в спорте – один из символов
выделения своего «Я». Пребывая на высшей ступеньке
почета, спортсмен чувствует себя в центре искусственно
созданной ситуации в мире спорта. Но пьедестал почета –
это лишь один из многочисленных атрибутов спорта. От
олимпийской символики до государственных гимнов
победителям современных чемпионатов создается
палитра приемов красочности и торжественности
состязаний. Наиболее известны античные Олимпийские
игры со своей мифологией, символикой и знаковостью.
Один из символов Игр – флаг, белый фон которого
олицетворяет идею дружбы, пять переплетенных колец –
единство спортсменов пяти континентов. Огонь, клятва от
имени спортсменов и арбитров, девиз, гимн, талисманы,
часто выступающие в качестве персонажей мифов и
легенд стран, принимающих олимпиады. Церемонии
открытия и закрытия оказывают глубокое воздействие на
зрителя и болельщика именно благодаря символике,
которая не только поддерживает интерес к спортивным
соревнованиям,
но
и
обладает
особой
силой
завораживающих образов и решений. Примером этому
послужили летние Олимпийские игры в Китае, открытие
которых было назначено на 8 августа 2008 года, в 8 часов
8 минут после полудня.
Спорт отбирает в качестве верных своих служителей
людей с наиболее выраженным стремлением к
самоутверждению, славе, превосходству. Высокомерие,
вседозволенность, зазнайство – негативные стороны роста
масштабности личности в спорте (не обязательно
проявляющиеся,
но
потенциально
возможные)
характеризуют спорт как конфликтный вид деятельности.
В «метафороносителях» (притчах и сказках), в которых

заложен конфликт, предлагаются косвенные пути его
разрешения. Щадящая форма критики недостатков человека
особо актуальна для спортсменов, проникнутых чувством
своей исключительности и неповторимости, имеющих
обостренное самолюбие. Понимание многозначных и
многоплановых символов, метафор и аналогий в сказках и
притчах способствуют решению комплекса задач, стоящих
перед специалистом сферы спортивной деятельности, от
которых требуется знания не только реального, но и
символического мира.
К символическим объектам культуры относятся
ценности и нормы. Категория ценностей выходит на одно из
ведущих мест в понимании культуры, и в частности
физической культуры. Ценности формируются через
деятельность, сообразуются с ее основными направлениями
и являются отражением духовно-физической сущности
человека.
Сказки, притчи также отражают духовно-физическую
сущность человека. Изучая сказки разных народов
необходимо принимать во внимание мифологическую
символику этих народов. Анализ сказки всегда следует
начинать с учетом традиций той культуры, в которой
рождалась сказка. Особенностью работы со сказкой
является взаимодействие с ребенком, подростком и
взрослым на ценностном уровне. Педагогические проблемы
прорабатываются благодаря опоре на нравственные
ориентиры, духовные ценности и личностные потенциалы.
В силу своей образности, сказки легко запоминаются и
продолжают действовать в повседневной жизни человека.
Сказки даже в век «высоких» технологий по-прежнему
остаются успешными каналами передачи информации,
способствуют сохранению культурных ценностей, обучают
слушателей и доносят до них некую глубокую мудрость,
которая помогает им учиться и развиваться [6-10].
Применение метафорических произведений, которые
являются основой моделируемых конфликтных ситуаций на
учебно-тренировочных занятиях студентов, способствует:
самореализации студентов в моделируемой практической
деятельности; преодолению конфликтов, возникающих в
различных
видах
жизнедеятельности;
выявлению
отклонений от нормативного поведения, самопознание в
процессе анализа конфликтных ситуаций; коррекции
поведения;
социализации:
включению
в
систему
общественных отношений, усвоению норм человеческого
общежития.
Студентам-спортсменам приходилось осуществлять
моральный выбор, принимать непростые решения в
сложных
конфликтных
ситуациях,
анализировать
последствия принятых решений. Особое внимание
обращалось на нравственную оценку отношений человека в
обществе и его поведения, на роль общественного мнения
как основного регулятора нравственных отношений и
поступков личности, а также на их роль и значение в оценке
деятельности педагога. Большое внимание обращалось на
оценку студентами нравственного и безнравственного
поведения людей в различных конфликтных ситуациях.
Оценка конкретных жизненных ситуаций (основой
которых являются метафорические произведения) дает
возможность студентам более глубоко осознать получаемые
знания. Самостоятельное решение нравственной задачи в
созданной для этого конфликтной ситуации является
важным средством формирования личности студентаспортсмена.
Практическая
работа
с
метафорическими
произведениями в учебно-воспитательном процессе
студентов Белорусского государственного университета
физической культуры показала, что оптимальным методом
духовно-нравственного развития в сфере спортивной
деятельности, является педагогическая ситуация, основой
которых является метафорическое произведение.
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Умение работать с метафорой позволит будущим
специалистам сферы спорта повысить эффективность
учебно-воспитательного и тренировочного процессов,
выработать иммунитет к нестандартным педагогическим
(часто конфликтным) ситуациям, характерным для
спортивной деятельности, связанной с постоянными
перегрузками и стрессами.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
Kobryński M. E., Trigubowicz L. G.
Białoruski Państwowy Uniwersytet Kultury Fizycznej
Обострение
конкуренции,
глобализация,
нестабильность
и
стремительная
изменчивость
внешней среды организации деятельности во всех
отраслях народного хозяйства повлияли на систему
образования, изменив требования к профессиональным
компетенциям
будущих
специалистов
и,
соответственно,
требований
к
организации
педагогического
процесса.
В
этих
условиях
значительно актуализируется проблема мотивации
педагогической деятельности преподавателя вуза,
максимальное и всестороннее использование в
образовательном
процессе
всего
комплекса
профессионального потенциала преподавателя как
педагога, методиста, ученого.
Управленческая
деятельность в
образовании,
независимо от его уровня, направлена на стабильное
функционирование целостной педагогической системы.
На уровне высшего образования она охватывает
организацию работы студенческого, педагогического,
технического коллективов, эффективность деятельности
которых определяется многими факторами, а уровень
продуктивности может меняться даже на протяжении дня.
Кроме того, от профессиональной компетентности,
эрудиции, общей культуры и творческого отношения к
своей работе основных субъектов этого процесса –
педагогов непосредственно зависит качество образования.
Проблема
управления
педагогической
деятельностью многогранна, она затрагивает интересы
всех взаимодействующих субъектов образовательного
процесса, а ее рассмотрение актуализирует широкий
круг вопросов, связанных с изучением структуры
педагогического коллектива, закономерностей его
функционирования
и
развития,
моральнопсихологического климата в учреждении образования и
т.д.
Образовательный процесс представляет собой
единство целей и содержания, обеспечиваемых
посредством
реализации
стандартизированной
нормативно-программной
документации
преподавателями с использованием материальнотехнической, лабораторно-экспериментальной базы,
учебно-методической
литературы,
компьютерных
технологий, оборудования, оргтехники, библиотек и
других коммуникационных учебных и научных
ресурсов [3].
Анализ современных требований, предъявляемых
к качеству организации образовательного процесса,
сложившаяся практика работы высших учебных
заведений вызывают необходимость разработки новых
педагогических принципов построения системы
управления педагогическим коллективом. В этой
системе цели, задачи, содержание, нормы и критерии,
предъявляемые
педагогической
системой
к
деятельности преподавателя, являются внешними
объективными составляющими педагогического труда.
Конкретные методы и способы научно- педагогической

деятельности
преподавателя
носят
субъективный
характер,
обусловленный
индивидуальными
особенностями личности педагога и его способностями.
Труд преподавателя высшего учебного заведения
представляет собой сложную систему субъектных
отношений, основными элементами которой являются
следующие компоненты: педагогическая деятельность,
педагогическое общение, личность педагога. Причем,
личность, как стержневой фактор труда преподавателя,
определяет его профессиональную позицию и в
педагогической деятельности, и в педагогическом
общении. Она обусловливает ценностные ориентации
педагога, его идеалы, внутренний смысл самого
педагогического труда.
Педагогический коллектив высшего учебного
заведения – это интеграция отдельных личностей. У
каждой из них свой характер, стиль поведения, свои
манера преподавания и видение конечных результатов
собственной деятельности. Педагогический коллектив
влияет
на
коллектив
студентов
посредством
предъявления
определенных
целей,
требований,
подходов к обучающимся. Эти параметры, с одной
стороны, едины и одинаковы по отношению ко всем
студентам, что обусловлено нормативно-методической
базой высшего образования. С другой стороны, подходы
и требования, предъявляемые к студентам, субъективно
зависимы от личности конкретного преподавателя.
Определенный
импульс
к
осуществлению
педагогической деятельности преподавателей задает и
администрация вуза. В отличие от производства, где есть
конкретные исполнители и управленческий аппарат, и
руководитель вуза, и его заместители сами являются
педагогическими
работниками,
участвующими
в
организации и обеспечении учебно-воспитательного
процесса, что накладывает на процесс управления
педагогической деятельностью преподавателей вуза
дополнительную субъективную окраску, связанную с
личным педагогическим опытом и представлениями
руководства [4].
В современном образовательном пространстве
педагогическая деятельность требует высокой личной
творческой и профессиональной активности работника.
Его конкретные действия, задания, настроение,
понимание окружающей действительности направлены
не только на решение общепринятых традиционных
задач образовательного процесса в вузе (обучающая,
воспитывающая,
организаторская,
управленческая,
конструктивно-диагностическая). В рамках учебновоспитательного
процесса
происходит
раскрытие
творческого потенциала студентов, что, в свою очередь,
дает
возможность
будущим
специалистам
ориентироваться
в
мире
современной
терминологической,
педагогической,
научной
информации и накапливать опыт использования
полученных знаний в практической работе.
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Кроме
того,
повышение
эффективности
педагогического труда в современном образовательном
процессе невозможно без внедрения инноваций с
целью повышения качества образования, что, в свою
очередь,
требует
усиления
профессиональной
активности
педагога.
Однако
педагогическая
деятельность характеризуется высокой степенью
консервативности и стремлением к сохранению
привычных позиций и условий труда. В результате
нововведения, включаемые в образовательный процесс
учебного заведения, нередко сталкиваются со
значительным
сопротивлением
со
стороны
преподавателей, их нежеланием изменения привычной
деятельности.
Повышению
эффективности
педагогического
процесса в вузе, стимулированию использования
творческого
потенциала
профессорскопреподавательских
кадров
способствуют
целенаправленное изучение руководством высшего
учебного
заведения
мотивации
педагогической
деятельности
и
использование
полученной
информации при принятии решений в системе
управления педагогическим коллективом.
Управление трудом педагогических работников на
основе мотивации требует выявления интересов и
потребностей каждого работника с учетом его
персональных и профессиональных способностей,
определения
мотивационных
возможностей
и
альтернатив и для всего коллектива, и для конкретного
его участника. Оно должно быть не только направлено
на достижение целей учреждения образования,
выполнение решений, принятых руководством вуза,
усиление эффективности организации занятий и
усвоения знаний студентами, но и способствовать
обеспечению
заинтересованности
педагогических
работников высшего учебного заведения в результатах
своего труда [1].
На основе анализа и систематизации научной
литературы, связанной с организацией педагогического
труда, и выполнения практического исследования по
изучению
мотивационной
основы
деятельности
конкретного
педагогического
коллектива,
нами
разработана модель организационно-педагогической
системы управления педагогической деятельностью,
внедрение которой в практику работы вуза позволяет
обеспечить
создание
условий,
способствующих
повышению
профессиональной
активности
преподавателей и повышающих их заинтересованность
в результатах своего труда.
С целью изучения мотивационной основы
деятельности педагогического коллектива и выделения
реальных условий для построения организационнопедагогической системы, способствующей развитию
мотивации
труда
преподавателей
в
условиях
конкретного
вуза,
мы
выделили
первичное
информационное поле для принятия управленческих
решений, включающее 3 уровня:
1)
административно-управленческий уровень −
определение
потребностей
профессорскопреподавательского
состава
по
материальнотехническому и административному обеспечению
учебно-воспитательного
процесса
и
научной
деятельности;
2)
потенциально-профессиональный уровень −
определение
потребностей
профессорскопреподавательского состава по информационному и
квалификационному обеспечению педагогического
взаимодействия;
3)
потенциально-личностный
уровень
−
определение
потребностей
профессорско-

преподавательского
состава
по
повышению
эффективности
педагогического
взаимодействия,
самореализации и самосовершенствованию.
Исследование
реальных
потребностей
преподавателей, удовлетворяемых посредством трудовой
деятельности, затрагивало комплексное решение двух
задач:
1)
определить, какие потребности преподавателей
удовлетворяются в процессе труда в конкретных
условиях жизнедеятельности вуза, а какие – нет;
2)
установить возможность и целесообразность
создания условий для реализации тех внутренних
потребностей преподавателей, которые могут быть
удовлетворены
организационно-педагогическими
средствами в существующих условиях нормативноправового обеспечения и ограниченного финансирования
вуза.
В процессе выполнения исследования выделена
организационно-педагогическая
основа
управления
педагогической деятельностью преподавателей вуза,
объединяющая условия, которые повышают мотивацию
труда педагогов. В частности, к организационным
условиям относятся:
- технологические - определяющие характер труда
преподавателей,
такие
как
состояние
учебноматериальной и научной базы, условия труда, а также
степень участия работников в управлении всем этим;
- экономические - связанные с материальной
заинтересованностью педагогических работников;
- социальные - характеризующие степень удовлетворения
социальных потребностей, престижности и значимости
труда.
Педагогические условия повышения мотивации
труда преподавателей вуза – это:
- стратегическое понимание всеми преподавателями
миссии высшего учебного заведения, а также ценностей
и целей своей собственной деятельности как
существенного элемента общей системы вуза;
- нормативно-правовая база организации и обеспечения
учебного процесса;
- действенная система повышения квалификации
профессорско-преподавательского состава;
организация
семинаров
по
повышению
педагогического
мастерства,
ознакомлению
с
оригинальными
методиками
проведения
занятий,
внедрения новых образовательных технологий;
поддержка
управленческой
деятельности
руководителей структурных подразделений;
- проведение открытых занятий с применением
современных ТСО;
- наличие системы контроля качества преподавания и
усвоения студентами учебного материала [2].
Перечисленные
условия
традиционно
контролируются в системе управления высшим учебным
заведением посредством делегирования полномочий и
распределения обязанностей среди руководителей. Для
обеспечения мотивационной направленности системы
управления педагогическим коллективом в рамках
разработанной нами организационно-педагогической
системы управления педагогической деятельностью
предусматривается
дополнительное
распределение
областей ответственности за мотивацию трудовой
деятельности
педагогического
персонала
между
руководителями всех уровней (ректор, проректоры, деканы,
заведующие кафедрами, руководители отделов). Это означает
выделение в должностных обязанностях руководителей
вуза на всех ступенях управленческой иерархии таких
направлений работы, которые позволяют в реальной
практической деятельности учесть личные интересы и
потребности
преподавателей,
являющиеся
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мотивирующими факторами, и могут действительно
активизировать их практическую деятельность.
В
результате
происходит
взаимосвязанное,
взаимообусловленное, взаимозависимое переплетение
административных
решений
по
следующим
направлениям:
• проведению анализа потребностей преподавателей;
• созданию материально-технических условий для
улучшения
возможностей
проявления
педагогическими
работниками
инновационной
активности и творчества;
• организации
и
проведению
учебных,
методологических, научно-методических и других
видов занятий, круглых столов, семинаров,
конференций, в проведении которых в данный
момент
времени
существует
реальная
необходимость, выявленная в ходе анализа;
• контролю за внедрением инновационных механизмов
в учебно-воспитательный процесс с обязательным
анализом отношения к этому студентов как
внутренних потребителей образовательных услуг
вуза;
• оценке эффективности конкретной педагогической
деятельности и педагогического процесса в целом.
Такое
распределение
обязанностей
повышает
персональную
направленность
системы
управления
педагогическим коллективом, формирует благоприятную
социально-психологическую атмосферу и способствует
заинтересованности преподавателей в результатах своего
труда.
Таким образом, поиск и освоение новых
современных
методов
и
форм
организации
педагогической деятельности в высшем учебном
заведении, широкое внедрение инноваций в учебный
процесс
требуют
создания
соответствующей
организационно-педагогической среды. Одним из
механизмов
решения
данной
задачи
является
внедрение в вузе организационно-педагогической
системы управления педагогической деятельностью,
которая учитывала бы специфику организации учебновоспитательной работы в данном учреждении
образования,
мотивационные
основания
педагогической
деятельности
коллектива
и
соответствовала
бы
целям
развития
высшего
образования. Использование данной управленческой
технологии содействует обеспечению условий для
повышения
профессиональной
активности
профессорско-преподавательского состава, разработке
личностно-ориентированных
воспитательнообразовательных
технологий,
учитывающих
особенности
влияния
социально-экономических,
нравственно-этических и других факторов на
студенческую молодежь.
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ООПТ – основа развития экологического туризма в Республике
Беларусь (на примере Республиканского биологического заказника
«Споровский»)
Protasewicz I. P.
Białoruski Państwowy Uniwersytet Kultury Fizycznej
Беларусь располагает значительным естественноресурсным потенциалом для развития экологического
туризма благодаря наличию ценных и эстетически
привлекательных
ландшафтов,
не
затронутых
процессами урбанизации и хозяйственного освоения,
уникальной флоры и фауны, большого количества
редких и исчезающих видов, внесенных в белорусскую
и международную Красную книгу, сети особо
охраняемых природных
территорий.
Особую
привлекательность страны для экотуристов создает
этнокультурное наследие, разнообразие народных
праздников, обычаев, традиций, ремесел и промыслов.
Развитие экологического туризма позволяет обеспечить
использование
этого
естественно-ресурсного
потенциала для решения социально-экономических
проблем территорий, не нарушая при этом целостности
природных комплексов и не ухудшая качества жизни
местного населения, что представляется одним из
перспективных вариантов экономического развития
страны и ее отдельных регионов [7]. Несмотря на
объективные и субъективные трудности, экологический
туризм в стране развивается и принимает все более
отчетливые формы. Большую позитивную роль в этом
процессе играют такие факторы, как:
• поддержка ряда международных организаций;
• объединение
участников природоохранной и
экотуристской
деятельности
путем
создания
ассоциаций и фондов;
• проведение целевых конференций и саммитов.
Весьма
активно в последние
годы ведется
сотрудничество
с
такими
международными
организациями как ПРООН, ГЭФ, ЮНЕП, ВТО, МСОП,
проводятся тематические конференции, выделяются
гранты для развития программ экотуризма, учреждаются
общественные организации, например, «Ассоциация агрои экотуризма». Согласно закону Республики Беларусь
«Об особо охраняемых природных территориях»,
целевые рекреационные функции имеет лишь один вид
ООПТ - национальные парки [1]. Однако, важное
общественное значение развития экологического туризма
и его минимальное воздействие на природную среду (в
силу
особого
типа
туристской
мотивации
и
организованного
характера
посещения
природоохранных территорий) позволяют отнести к
числу ключевых объектов экологического туризма
также заповедники и заказники. При этом режим
туристского посещения ООПТ должен быть научно
обоснован и определен в индивидуальном порядке с
учетом уязвимости местных экосистем. Экологический
туризм является сектором туристского комплекса с
наиболее явно выраженной естественно-ресурсной
ориентацией,
что определяет
специфику
его
территориальной организации. В качестве базовых
центров экологического туризма национального уровня
выступают территории, соответствующие ряду критериев:
• высокая познавательная ценность и эстетическая
привлекательность местных элементов природного
и культурного наследия;

• уникальность природных и культурных комплексов,
их экзотичность для большинства отечественных и
зарубежных туристов;
• высокая степень сохранности природных объектов в
естественном состоянии,
минимальная
степень
антропогенного воздействия на экосистему;
• высокий природоохранный статус (международный
или национальный)
и
значительная
площадь
территории,
достаточная
для обеспечения
экологической устойчивости природных комплексов
(не менее 15 тыс, га, оптимальная 30—50 тыс, га).
Вышеобозначенным
критериям
полностью
соответствует заказник «Споровский» - уникальный не
только в природном отношении, но и в этнокультурном
аспекте регион Белорусского Полесья.
Республиканский
биологический
заказник
«Споровский» образован в 1991 году в целях сохранения
биоразнообразия уникальных, одних из наименее
трансформированных пойменных низинных болот в Европе.
В настоящее время заказник имеет международный
охранный статус водно-болотной территории (Рамсарское
угодье). Заказник расположен на территории Березовского,
Дрогичинского, Ивановского и Ивацевичского районов
Брестской области и занимает площадь 19 384 га [5].
Генезис низинных болот (его ландшафтная основа),
особенности
болотных
экосистем
и
отдельные
представители растительного и животного мира данных
экосистем представляют несомненный интерес для
экотуристов.
Типичным, привлекательным для туристов и
сравнительно легко формируемым туристским продуктом
особо охраняемых природных территорий являются
непродолжительные (двух-, трехдневные) экологические
походы (в том числе с активными способами передвижения)
и экскурсии по обустроенным экологическим тропам [3,4].
Поэтому, целью настоящего исследования являлась
разработка маршрута туристской экологической прогулки
по ландшафтно-географической тематике на территории
Республиканского биологического заказника «Споровский»
и оценка данного маршрута с точки зрения рекреационнопознавательной ценности.
К наиболее значимым факторам развития экотуризма в
заказнике относятся: угодья, разнообразие растительного и
животного мира, распределение почвенного покрова,
гидрология, климатические условия.
Угодья
заказника.
На
территории
заказника
«Споровский»
находится
одно
из
наименее
трансформированных пойменных низинных болот в Европе.
Территория подвержена сезонным затоплениям и
представляет собой плоскорельефную аллювиальную
равнину с озерами, речными долинами, надпойменными
террасами и уникальными минеральными островами.
Болота на территории заказника расположены цельным
массивом (75% территории), вытянутым вдоль реки Ясельда
на протяжении около 35 км. Пойменная растительность
представлена в основном низинными осоковыми лугами.
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Присутствуют также заросли тростника, ивняки и
сельскохозяйственные пастбища. По внешнему краю
поймы реки на возвышенностях расположены открытые
пространства и леса. Территория используется для
сенокошения и выпаса скота.
Растительный мир. Растительный мир заказника
очень разнообразен. В пределах ООПТ выявлено 543 вида
сосудистых растений, что составляет около 32%,
произрастающих в республике. Из них плаунообразных 3 вида (из 7 приводимых для Беларуси), хвощеобразных 5 (8), папоротникообразных - 7 (20), голосеменных - 3 (4),
покрытосеменных - 525 (1700).
Из охраняемых растений, занесенных в Красную
книгу РБ, здесь отмечено 18 видов. Это венерин
башмачок, горошек гороховидный, дремлик темнокрасный, касатик сибирский, камнеломка болотная,
кубышка малая, кувшинка белая, любка зеленоцветковая,
молодило русское, мытник скипетровидный, осока
теневая, пальчатокоренник майский, плаунок заливаемый,
пыльцеголовник
красный,
сальвиния
плавающая,
скабиоза голубиная, тайник овальный, прострел луговой.
На территории заказника произрастает значительное
количество глобально угрожаемых орхидей, а венерин
башмачок – исчезающий вид растений, занесенный в
Международную Красную книгу.
Животный мир. Заказник богат и разнообразен своей
фауной. Территория заказника является ключевым местом
гнездования глобально угрожаемого вида птиц –
вертлявой камышевки. Здесь самая высокая в мире
плотность этого вида (около 9% европейской популяции).
Заказник является ТВП, т.е. территорией, важной для
птиц.
Всего в пределах заказника отмечено 123 вида
гнездящихся птиц, из которых 27 занесены в Красную
книгу РБ, причем многие из них являются глобально
угрожаемыми, в первую очередь это коростель и дупель.
Остальные охраняемые виды птиц, это аист черный,
веретенник большой, выпь большая, выпь малая, журавль
серый, зимородок обыкновенный, крачка белощекая,
кроншнеп большой, орлан-белохвост, погоныш малый,
подорлик большой, сова болотная, турухтан, чайка малая,
шилохвость, большая белая цапля, домовой сыч, полевой
лунь, кобчик, чеглок, белоспинный дятел, пустельга
обыкновенная, филин, хохлатый жаворонок.
Кроме этого, в заказнике обитает 24 вида
млекопитающих (без учета мелких грызунов и
рукокрылых), 7 видов рептилий, 8 видов амфибий, 34
вида рыб и более 245 видов насекомых.
Почвенный покров. Территория представлена озерноаллювиальной равниной, заполненной торфяными, и
дерново-глеевыми песчаными почвами, на возвышениях
встречаются дерново-глееватые и совсем редко дерновоподзолистые временно избыточные песчаные почвы.
Торфяные занимают до 80% площади, мощностью 0,43,8м. По ботаническому составу торф тростниковый,
тростниково-осоковый. В отдельных местах имеется
сапропель, мощностью 0,1 -1,8м. Сапропель и
тростниковый торф указывают на то, что эта территория
две тысячи лет назад была огромным мелководным
озером с многочисленными островами, возвышающимися
над поверхностью воды.
Гидрологический режим. Территория относится к
Припятскому артезианскому бассейну. Грунтовые воды
гидрокарбонатно-кальциевого
и
гидрокарбонатнокальциево-магниевого типа. Питание происходит за счет
грунтовых вод и атмосферных осадков.
Состояние почвенного покрова и биология флоры и
фауны
находится
в
прямой
зависимости
от

гидрологических условий реки Ясельда и озера
Споровского, которые входят в состав заказника. Вода в
реке малой минерализации.
Несмотря на это пойма реки Ясельда, озеро Споровское
и сама река представляют несомненный интерес для
экологического туризма, так как сохранились главные
элементы растительного мира болот и условия для
проживания огромного количества околоводных животных
и птиц.
Климатические условия. Следует отметить, что
региональные климатические особенности территории
Полесья во многом осложнены микроклиматическими
различиями природной среды. Это касается регионов,
подвергшихся
крупномасштабной
осушительной
мелиорации, в первую очередь, освоенных и интенсивно
используемых торфяников и пойменных земель.
Массив низинных болот “Споровский” является
уникальным по площади и естественной сохранности для
Центральной части Европы и представляет собой одно из
крупнейших низинных болот Полесья. Весь водноболотный комплекс обеспечивает благоприятные условия
для сохранения целого ряда редких и уникальных видов
растений и животных, а также характерных в прошлом и
редких ныне для этого района растительных сообществ,
которые находятся под угрозой исчезновения.
Этнокультурное наследие. В д. Бездеж Дрогичинского
района работает этнографический музей «Бездежский
фартушок», в котором можно посмотреть экспонаты
старинных промыслов. В деревнях заказника имеется
большое
количество
мастеров,
занимающихся
лозоплетением, ткачеством, вышивкой, которые могут
предложить свои изделия в качестве сувениров. Кроме
этого, во время посещения заказника можно приобрести
местные продукты питания – мед, домашний хлеб, молоко,
творог и т.д.
Для гостей, посещающих заказник, местные жители
могут организовать конные поездки в заказник, как на
телегах, так и верховые, а также прогулки на лодках,
рыбалку.
Исходя из оценки эколого-туристского потенциала
заказника, при разработке модели маршрута экологической
прогулки к нему предъявлялись следующие обязательные
требования (критерии моделирования):
- Маршрут должен предоставлять возможность для
знакомства туристов с характерным для территории
заказника ландшафтом: плоскорельефной аллювиальной
равниной с озерами, речными долинами, надпойменными
террасами и уникальными минеральными островами;
- В качестве основного экскурсионного объекта маршрут
должен включать участок заболоченной территории,
расположенной в пойме реки Ясельда (охраняемый
компонент ландшафта) для знакомства туристов с
характерными растительными сообществами низинных
пойменных болот (в основном с низинными осоковыми
лугами);
- Маршрут должен предоставить возможность туристам
наблюдать видовое разнообразие птиц, гнездящихся на
болотах (в частности, наблюдать вертлявую камышевку,
плотность популяции которой на территории заказника
является самой высокой в мире) [5];
- Маршрут должен способствовать полноценному отдыху
туристов,
восстановлению
их
физических,
эмоциональных сил в рамках недельного цикла рекреации
с учетом вероятного участия в прогулке подростков, лиц
среднего и пожилого возраста.
С
учетом
представленных
выше
критериев
моделирования была разработана нитка маршрута
однодневной экологической туристской прогулки по
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территории Республиканского заказника «Споровский»
(рисунок 1):

Рисунок 1. Нитка маршрута однодневной экологической
туристской прогулки

Маршрут пеший
начинается
восточнее озера
Споровское. Протяженность - около шести км. Срок
пребывания на нем - не менее шести часов. Основные
объекты наблюдения связаны с особенностями биологии
болот и минеральных вкраплений по ходу маршрута. В
первую очередь, это ботанические объекты и болотные
угодья. К второстепенным можно отнести мир птиц и
насекомых.
К началу маршрута можно подъехать на
микроавтобусе. Размер группы туристов до 20 человек.
Маршрут берет начало с сосново-лещинового леса. Это
первый пункт осмотра – лесные травы и птицы. Втора
остановка – через 2 км, в урочище «Липица». Далее – на
юг, к реке Ясельда. Путь идет по «зимнику». Это третий
остановочный
пункт, где туристы знакомятся
с
болотным разнотравьем и птицами; пункт 4 – обед на
берегу Ясельды. Затем туристы движутся вдоль реки
Ясельда вверх по течению около 2 км до Нового канала и
далее - на север, к его началу.
Процесс создания маршрута экологического похода
многоразового
использования
(в
том
числе
маркированного маршрута) включает, по крайней мере,
два этапа. Вначале, с использованием картографических
материалов,
описаний
вероятных
экскурсионнопознавательных объектов и иных информационных
материалов, по результатам полевых изысканий
разрабатывается модель маршрута; затем данная модель
проходит тщательную опытную оценку на местности и в
нее, при необходимости, вносятся коррективы. Хорошо
разработанный маршрут является основой и непременным
условием эффективного достижения целей похода, без
лишних физических, организационных, финансовых
затрат для его участников и организаторов. При этом
значимыми целями проведения экологических походов
являются, прежде всего, рекреация туристов и
осуществление
намеченной
эколого-познавательной
программы.
Модель данного экопродукта – маршрута разрабатывалась на основании картографического метода
анализа и проектирования. Изучение местности
совершения похода велось
по туристской карте
территории заказника «Споровский» (масштаба 1:100000)
[5,6]. В качестве специальных информационных
источников при составлении модели
маршрута
использовалось также описание территории заказника
«Споровский» и потенциальных объектов экскурсионного
показа,
ландшафта
района
путешествия
[5].
Экспериментальная оценка и корректировка

предложенной модели проводилась по результатам
проведения экологической экскурсии с группой туристов
из Дании и Германии в июле 2009 г. (8 человек).
В итоге проведенных исследований разработан
маршрут
туристской
экологической прогулки по
ландшафтно-географической
тематике.
Проведена
экспериментальная
оценка маршрута; определены
параметры
маршрута,
пункты
экскурсионного
обслуживания и содержание экскурсий, познавательные
объекты наблюдения. Маршрут предназначен для
многоразового использования в течение мая -сентября;
является приемлемым с точки зрения физической нагрузки
для туристов различных возрастных групп, включая детей,
подростков, людей зрелого и пожилого возраста.
Экологический
туризм
является
приоритетным
направлением туристской деятельности в Республике
Беларусь [2]. Наиболее значимым потенциалом для
формирования и успешной реализации
экологотуристского продукта обладают особо охраняемые
природные территории Беларуси
с высоким уровнем
сохранности
естественных
ландшафтов,
наличием
интересных для туристов экскурсионных объектов,
соответствующих средств и условий для успешного
осуществления экологических путешествий. Поэтому не
случайно
на
территории
национальных
парков,
заповедников и заказников проходят экологические
маршруты, позволяющие использовать их как действенное
средство
возрождения
периферийных
территорий
республики, привлекая инвесторов к ценным историкокультурным и природным объектам.
Биологический заказник «Споровский» как ООПТ
представляет
естественный
природный
комплекс
низинных болот в пойме Ясельды со своеобразной
флорой и фауной, включающей редкие и исчезающие виды
животных и растений. Высокая степень сохранности
естественных
пойменно-болотных
ландшафтов
свидетельствует о наличии предпосылок для формирования
на основе заказника центра экологического туризма
национального, а в перспективе – международного
значения.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ
ПЛАНИРОВАНИЯ ДИСТАНЦИИ ТРЕНИНГА «ВЕРЕВОЧНЫЙ КУРС»
НИЗКОГО УРОВНЯ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО
СРЕДСТВА КОМАНДООБРАЗОВАНИЯ
Akulicz M. M.
Białoruski Państwowy Uniwersytet Kultury Fizycznej
Аннотация. В статье представлены результаты
экспериментальной оценки ряда методических приемов
планирования тренинга «веревочные курсы» направления
«групповая инициатива», оптимизирующих процесс
проведения тренинга с точки зрения командообразования.
Проведенные исследования позволили определить
оптимальное содержание тренинга (набор заданий и
упражнений)
с
учетом
выбранных
стандартов:
протяженности тренинга по времени, реализации
принципа командной работы и ряда иных. Показаны
преимущества кольцевой схемы дистанции для решения
задач рекреации и формирования навыков продуктивной
групповой деятельности участников тренинга.
Одной
из
активных
форм
рекреационноразвлекательных туристских мероприятий является лидер
по
популярности
и
престижу
в
туристскоразвлекательном бизнесе – особая форма корпоративного
отдыха на природе «team-building», а особенно близкая к
технике туризма его форма – веревочный курс [2, 5, 10].
Веревочный курс (далее ВК) представляет собой особую
форму рекреационно-спортивных соревнований, которая
заключается в преодолении отдельными участниками или
командами серии искусственных или естественных
препятствий, динамических и психологических ролевых
игр в природной среде [2, 11, 12]. Программы ВК т.н.
«низкого» уровня предполагают в частности преодоление
участниками
препятствий,
расположенных
на
поверхности земли, либо установленных на высоте, не
превышающей 1-1.5м от поверхности земли [2, 5]. Такие
программы направлены на формирование эффективного
группового взаимодействия (навыков коллективного
решения проблем), развитие (визуализацию) творческих,
лидерских и иных востребованных в коллективе качеств
личности. Т.о. ВК – это тщательно продуманный
интерактивный процесс, который предполагает систему
результативного взаимодействия членов коллектива,
используемую для формирования команды, способной
действовать эффективно и ориентированной на выигрыш
в разнообразных условиях [6, 10, 12].
С точки зрения методики организации и проведения
ВК весьма важно не только удовлетворить рекреационные
потребности участников курсов, но и повысить степень их
групповой сплоченности, сформировать у них умения
эффективного командного взаимодействия. Для этого, в
частности, весьма важно определить оптимальный набор
упражнений, заданий и необходимую тактическую схему
дистанции ВК, которые в рамках ограниченного времени
проведения мероприятия способствуют достижению
целей тренинга.

В связи с этим целью настоящего исследования
являлось
обоснование
методических
приемов
планирования
дистанции и оценка эффективности
формирования
навыков
совместной
деятельности
средствами тренинга ВК направления «групповая
инициатива».
На основании литературных данных [2, 3, 7, 11] и
собственного опыта организации рекреационно-спортивных
туристических мероприятий нами была спроектирована
модель дистанции тренинга ВК, которая исходя из
особенностей тренинга, должна была включать следующие
обязательные требования (критерии моделирования):
− дистанция должна включать логичный набор
упражнений (заданий), выполнение которых будет
способствовать решению задач рекреации участников,
формирования
навыков
их
продуктивного
взаимодействия, проявления индивидуальных качеств
личности (лидерство, уверенность в собственных
силах, способность к нестандартному мышлению и
пр.);
− дистанция по параметрам своей технической и
физической сложности должна быть приемлемой для
широкого круга участников: людей с разным уровнем
физической подготовленности, различного возраста и
социально-профессионального статуса;
− дистанция должна быть предельно безопасной и
обслуживаться
необходимым
и
достаточным
минимумом квалифицированных инструкторов;
− дистанция в целом и ее отдельные упражнения
(задания) должны иметь высокую «пропускную
способность», для того, чтобы активная программа
соревнований выполнялась в течение 2-8 часов;
− дистанция должна быть рассчитана для постановки на
городских парковых (лесопарковых) территориях с
применением необходимого минимума специального
страховочного и иного снаряжения.
Проектируемая модель дистанции рассчитывалась на
одновременное участие в тренинге до 10 команд по 6-15
участников при расчетном времени проведения ВК от 2-х
до 6 часов. Предварительный выбор упражнений и заданий
для тренинга направления «групповая инициатива»
осуществляли на основании литературных данных [2, 3, 6,
10, 12] и собственного опыта организации рекреационноспортивных туристских мероприятий. Эффективность
предложенных вариантов дистанции (моделей) оценивалась
нами экспериментально в рамках проведения учебных
тренингов низкого уровня. Исследовались результаты 4-х
тренингов, проведенных в сентябре, октябре 2008г. и
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апреле, июле 2009г. Участниками тренингов являлись
люди
различного
пола,
возраста,
социальнопрофессионального статуса: студенты трех учебных групп
Белорусского государственного университета физической
культуры (выборка - 32 человека),
слушатели
Республиканского Института Высшей Школы (РИВШ)
(выборка – 10 человек), сотрудники Института генетики и
цитологии НАН Беларуси (выборка – 6 человек) и
коммерческие организации (выборка – 34 человека). Для
оценки предложенных моделей дистанции учитывались
следующие показатели: динамичность проведения ВК (по
времени преодоления отдельных упражнений и
дистанции
в
целом);
степень
интереса
и
удовлетворенности участников мероприятием (по
качественным оценкам инструкторов и участников ВК,
указанных при их анкетировании).
Эффективность
формирования
умений
и
навыков
группового
взаимодействия в рамках проведения ВК оценивалась с
помощью специальных психологических тестов на
«групповую сплоченность» [1]. Тестировались группы
людей одного возраста и социального статуса (студенты
1-го курса БГУФК, направлений специальности
«менеджмент туризма», «спортивный и рекреационный
туризм»).
В рамках проведения учебных тренингов нами были
оценены около 20 упражнений и заданий, традиционно
применяемых в ВК низкого уровня, которые теоретически
должны были удовлетворять задачи повышения уровня
групповой сплоченности коллектива. По результатам
проведения тренингов с различным контингентом
участников нами были выбраны упражнения и задания
(альтернативы) наиболее приемлемые для проведения ВК
«групповая
инициатива».
Выбор
альтернатив
осуществляли
по
результатам
непосредственного
наблюдения
и
оценки
инструкторами
уровня
взаимодействия, интереса, эмоциональности участников в
процессе выполнения упражнений и заданий ВК, а так же
по времени выполнения упражнений и заданий. Кроме
того, на итоговый выбор альтернатив повлияло мнение
самих участников тренинга. Результаты анкетирования,
проведенного сразу после окончания ВК, позволили в
частности определить те упражнения, которые вызывали
наибольший интерес у участников ВК и стимулировали их
продуктивное взаимодействие при решении «проблем».
Примеры упражнений, наиболее высоко оцененных
участниками тренингов (от 56 до 71% положительных
ответов
на
соответствующие
вопросы
анкеты)
представлены в таблице 1.
В исследуемой модели мы применили кольцевую
тактическую схему дистанции, которая предусматривает
расположение отдельных упражнений по периметру
условной окружности на расстоянии 300-400м друг от
друга со стартом и финишем команд в ее центре. Такая
схема постановки дистанции ВК имеет определенные
преимущества. Во-первых, повышается динамичность
самого процесса проведения тренинга: сразу несколько
команд могут одновременно принимать старт, начиная с

Упраж
нение

Сеть

Скрестн
ые
веревки

Сороко
ножка

Оборудование и требования к
постановке упражнения
на местности

Условия
выполнения
упражнения

Между двумя деревьями натянута
сеть с различным размером
«окон» (размер «окон» от 50 х
50см до 70 х 70см). Количество
окон
должно
ровняться
количеству участников команды

Участники команды
должны
переместиться
с
одной стороны сети
на другую.
С
помощью
членов
команды, каждый
участник
должен
«пройти»
через
«свое окно», не
касаясь веревок
Каждый участник
должен
переправиться по
веревкам от одного
дерева до другого,
не касаясь земли.
Всем
участникам
команды
одновременно
необходимо пройти
эту
сеть,
не
коснувшись нитей
(ноги
участников
попарно
связаны
между собой)
Участники должны,
удерживая бревно
руками между ног,
пройти препятствие
на время, обходя
шесты с разных
сторон (проходить
между
шестами
можно
только
лицом вперед)
Команде
необходимо пройти
по лабиринту с
закрытыми глазами,
держась друг за
друга,
под
руководством
зрячего
«поводыря».
«Поводырь»
располагается
последним
в
колонне. Голосовые
команды
запрещены
Всем
участникам
команды
необходимо,
поддерживая друг
друга и используя
опорные петли на
деревьях, пройти по
веревке от первой
опоры до последней

Между двух деревьев скрестно и
туго натянуты в вертикальной
плоскости две веревки. Деревья
стоят на расстоянии 8-10м
Между четырех деревьев, на
высоте
50-60см
от
земли
горизонтально натянута сеть с
«окнами» в форме квадратов.
Длина сети около 8-10м

На расстояние 1м друг от друга в
землю в линию забито 6 шестов
высотой 1,5м. Команде выдается
бревно длиной 4-6м.
Лодка

Маркировочной
лентой
на
поверхности земли обозначается
«коридор движения» (лабиринт)
длиной около 20м и шириной
около 1,5м
Слепой
лабирин
т

Цепь

На высоте около 1м над
поверхностью земли туго и
последовательно натягивают 3-4
веревки от одной опоры к другой,
образуя
сплошную
зигзагообразную линию

Максима
льное
время
выполне
ния
упражне
ния
(мин)
10

15

10

3

15

15

Таблица 1. Содержание и условия выполнения упражнений
(заданий) тренинга «веревочные курсы» низкого уровня

выполнения различных упражнений и передвигаясь далее
по дистанции по кругу (например, по часовой стрелке).
Использование на дистанции 8-10 упражнений и
чередование физически и интеллектуально «простых» и
«сложных» упражнений способствует разделению команд в
пространстве: участники не ожидают очереди на
выполнение заданий, исключена ситуация заимствования
«выигрышных» стратегий
выполнения
заданий
у
соперников. Во-вторых, сами по себе переходы от
упражнения к упражнению по парковой зоне обеспечивают
необходимую рекреационную нагрузку на участников. За
время перехода инструктор ВК имеет возможность
обсудить с командой выполнение предыдущего упражнения
и мотивировать ее на дальнейшие продуктивные действия.
Такая схема дистанции успешно применялась ранее при
проведении
рекреационно-спортивных
туристских
соревнований [5,7].
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Экспериментальная
оценка
предложенного
содержания и тактической схемы дистанции показала ее
пригодность для достижения целей тренинга. При участии
4 команд с составом 6 человек и выполнении 8-10
упражнений общее время проведения ВК варьировало от
1,5 до 2 часов, что соответствует обычным плановым
показателям. В коммерческом варианте проведения
тренинга время выполнения активной части программы
ВК может увеличиваться за счет большего числа
участвующих в тренинге команд (6-10) и применения
дополнительных упражнений (общее их число составит
12-14). В этом случае тренинг по нашим расчетам
продлится около 4-6 часов.
Участники ВК постоянно находились в движении
(высокая «моторная плотность» тренинга), не теряли
интереса к программе ВК. Результаты анкетирования
показали, что в среднем по проведенным тренингам
получено 84% положительных ответов участников на
вопрос об их удовлетворенности мероприятием.
Эффективность формирования умений и навыков
группового взаимодействия в рамках проведения ВК
оценивалась с помощью специальных психологических
тестов на «групповую сплоченность». Применялся тест на
определение индекса групповой сплоченности Сишора и
тест
«Психологическая
атмосфера
в
команде»,
разработанный Ф. Фидлером [4].
Данные тесты учитывают ряд факторов (критериев)
сплоченности и эффективной групповой деятельности [1].
Такими факторами, в частности являются:
- характер взаимосвязи членов группы (чаще всего на
основе принятия ими общей — кооперативной и
конкурентной — стратегии поведения);
- удовлетворенность групповой деятельностью (как
часть общего удовлетворения трудом);
- дружеская,
располагающая
атмосфера
(межличностные отношения, складывающиеся между
членами группы)
Исследование показателей групповой сплоченности у
всех участников ВК проводили по одной схеме: перед
проведением тренинга они отвечали на вопросы
психологических тестов. По этим данным впоследствии
делали заключение об исходном уровне сплоченности
коллектива до проведения тренинга. Спустя две недели
после проведения тренинга участники повторно заполнили
бланки тестов. Таким образом, имелась возможность для
сравнения показателей сплоченности исследованных
коллективов до и после проведения тренинга и суждения
об уровне «сохранения» сплоченности коллектива,
достигнутой тренингом в обычной рабочей обстановке.
Сравнительный анализ показателей сплоченности
проводили при исследовании представителей учебных
студенческих групп БГУФК первого курса. Нами
осуществлялись два вида сравнений.
В первом, сравнивали балльные оценки сплоченности
в одной и той же выборке (группе) студентов до и после
проведения тренинга. Перед проведением тренинга
уровень сплоченности в исследуемой студенческой группе
по данным обоих примененных тестов характеризовался
как «средний». Среднее значение индекса групповой

сплоченности Сишора было равно 12,1 (при максимальновозможном значении 19). Среднее значение индекса теста
«Психологическая атмосфера в команде» было равно 3,4
(при максимально-возможном значении 5). Это, согласно
принятой
трактовке
результатов
тестов
[1,
9],
свидетельствует о том, что все участники группы
взаимодействуют, контактируют друг с другом, но скорее
для достижения собственных, а не общих целей. Вариация
значений индексов сплоченности оказалась достаточно
велика (от 8 до 16 баллов в случае индекса Ф. Сишора; от 2
до 5 баллов в случае индекса Ф. Фидлера). Это говорит о
существовании в коллективе микрогрупп, об отсутствии
командного мышления.
После проведения тренинга ВК уровень сплоченности в
исследуемой студенческой группе по данным обоих
примененных тестов вырос. Действительно, судя по тесту
«групповая сплоченность Сишора»
значение индекса
групповой сплоченности повысилось на три балла. Разность
сравниваемых значений индекса оказалась значимой
(значение T-критерия Вилкоксона равно 1,5, достоверно при
p ≤ 0,05). Сдвиг (показателя групповой сплоченности) в
положительном направлении при проведении тренинга не
случаен. Сходные результаты были получены при
сравнительном анализе индекса теста «Психологическая
атмосфера в команде». Индекс уровня сплоченности группы
студентов после проведения тренинга повысился примерно
на 1 балл по сравнению с исходным значением. Превышение
было статистически значимым (значение T-критерия
Вилкоксона равно 9, достоверно при p ≤ 0,05). Судя по
представленным данным сравнения с вероятностью больше
95% можно говорить о том, что тренинг повышает
сплоченность коллектива. Причем можно, по-видимому,
утверждать, что данный рост сплоченности группы не
является
кратковременным
эффектом
(повторное
тестирование проводилось спустя 2 недели по окончании
тренинга).
Во втором сравнении, сопоставляли показатели
сплоченности студенческой группы, принимавшей участие в
тренинге с показателями сплоченности контрольной (не
принимавшей участия в тренинге) группы. Значения
индексов сплоченности в контрольной и опытной группе, до
проведения тренинга,
оказались сходными. Среднее
значение индекса групповой сплоченности Сишора в
контрольной группе – 11,4 балла; в опытной – 12, 1 балла.
Среднее значение индекса сплоченности Ф. Фидлера в
контрольной группе – 3,3 балла; в опытной – 3,4 балла.
После проведения тренинга значение индексов
групповой сплоченности в контрольной и опытной группе
заметно изменились. Так значение индекса групповой
сплоченности Сишора опытной группы после проведения
тренинга превышало значение индекса сплоченности
контрольной группы на 3,5 балла. Превышение было
статистически значимым (значение U-критерия МаннаУитни было равно 9, достоверно при p ≤ 0,05). А значение
индекса сплоченности теста «Психологическая атмосфера»
опытной группы после проведения тренинга превышало
значение данного индекса контрольной группы на 0,8 балла.
Превышение было статистически значимым (значение U-
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критерия Манна-Уитни было равно 57, достоверно при p ≤
0,01).
Сравнительный анализ двух сопоставлений позволяет
нам сделать вывод о том, что тренинг ВК повышает
уровень сплоченности в команде.
В результате проведенных исследований можно
сделать заключение о том, что для эффективного
управления тренингом, достижения цели тренинга
«веревочные курсы» большое значение имеют следующие
методические приемы планирования и построения
дистанции: определение оптимальных по содержанию и
сложности
постановки
упражнений
и
заданий;
последовательности
их
выполнения
и
схемы
расположения на местности. Экспериментальная оценка
модельных дистанций ВК позволила определить
необходимый набор упражнений, показала преимущества
кольцевой схемы дистанции для проведения ВК
направления «групповая инициатива» в парковых,
лесопарковых городских зонах, а также доказала, что
использованная нами программа тренинга «групповая
инициатива» оказалась эффективной для повышения
продуктивности совместной деятельности в группах.
Значения определявшихся в работе индексов групповой
сплоченности достоверно возрастали в группах студентов,
после проведения тренинга.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
УЧАЩИХСЯ НА ПЕРВОЙ СТУПЕНИ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Kobryński M. E., Achremienko E. S.
Białoruski Państwowy Uniwersytet Kultury Fizycznej
Одной из целей современного общего среднего
образования
в
Республике
Беларуси
является
формирование
высокообразованной
духовнонравственной личности гражданина – носителя ценностей
национальной и мировой культуры. Немаловажно так же
сформировать
у
учащегося
систематизированные
представления о мире, обществе и человеке; ценностного
отношения к биосфере, здоровому образу жизни и
безопасному поведению. Необходимо способствовать
овладению
учащихся
общими
основами
наук,
формировать у них готовность к непрерывному
образованию, созидательному и ответственному участию
в жизнедеятельности, семьи, общества и государства [3].
Следует отметить, что всестороннее гармоническое
развитие каждого человека — программная цель нашего
общества, в то время как современные образовательные
программы по физическому воспитанию учащихся
общеобразовательных
школ
акцентированы
преимущественно на формирование двигательной
культуры с приоритетом развития двигательных качеств и
обучения двигательным умениям и навыкам. Являясь
важными аспектами физического воспитания, указанные
направления не позволяют в полном объеме решать те
задачи, которые стоят перед школьным физическим
воспитанием на первой ступени общего среднего
образования в Республике Беларусь [6].
Структура общего среднего образования в
Республике Беларусь представляет собой двухуровневую
систему. Первым уровнем является общее базовое
образование,
т.е.
завершение
обучения
в
общеобразовательных учреждениях (школах, гимназиях,
лицеях) после успешного окончания IX класса. Второй
уровень – это общее среднее образование, т.е. обучение на
протяжении одиннадцати лет и благополучное окончание
XI класса.
Уровни подразделяются на ступени. На современном
этапе обучение осуществляется на трех ступенях:
I
ступень
–
обучение
в
I-IV
классах
общеобразовательных учреждений (начальные классы);
II ступень – V- IX классы;
III ступень – обучение в X- XI классах.
К основным задачам общего среднего образования на
I ступени следует отнести:
- адаптацию учащихся к окружающей действительности,
школьной жизни, формирование статуса ученика;
- выявление и развитие учебно-познавательной мотивации;
- создание условий для включения учащихся в разнообразные виды деятельности (учебную, трудовую, коммуникативную и др.);
- формирование элементов базовых компонентов культуры, ценностного отношения к окружающему миру;
- формирование готовности к познанию фундаментальных закономерностей развития природы,
общества, человека [3].
Решение данных задач должно способствовать
формированию у учащихся начальных классов четкого
представления о важности и значимости физического

воспитания для их дальнейшей жизнедеятельности. В то же
время наблюдается недостаточность знаний учащихся в
области теории и методики физического воспитания,
личной гигиены, психологии и физиологии двигательной
деятельности. Так же не в полной мере сформированы
представления
о
ценности
занятий
физическими
упражнениями для повышения качества жизни человека в
современном обществе.
Для устранения данных недостатков необходимо
осуществлять непрерывный поиск путей, средств и методов
повышения эффективности занятий физической культурой в
начальных классах.
В Республике Беларусь на протяжении длительного
времени
ведется
работа
по
апробации
в
общеобразовательных учебных заведениях педагогических
инноваций,
ориентированных
на
создание,
экспериментальную проверку и распространение новых
образовательных моделей, учебно-дидактических и учебнометодических материалов, прогрессивных технологий
обучения и форм организации учебно-воспитательного
процесса, в том числе и по предмету «Физическая культура
и здоровье» (безотметочная система оценки качества
обучения учащихся по физической культуре и здоровью;
активные методы обучения школьников курсу «Здоровый
образ жизни»; новая модель организации занятий по
физической культуре и здоровью; компьютерные
технологии организации индивидуальной работы с
учащимися и др.).
В частности, в настоящее время в ряде школ
Республики Беларусь проводится эксперимент по
организации безотметочного обучения по некоторым
учебным предметам, в том числе по физической культуре и
здоровью, не только в I-II-х, но и в III-IV-х классах. В
эксперименте задействованы СШ №131 г. Минска,
Стародорожская СШ № 4 г. Минской обл., Сенненская СШ
№1 имени З.И. Азгура Витебской обл. По нашему мнению,
при положительных результатах эксперимента, систему
контроля и оценки учащихся III классов целесообразно
строить на основе безотметочного обучения. При
оценивании же результатов учебной деятельности учащихся
IV классов общеобразовательных школ необходимо
руководствоваться нормами оценки результатов учебной
деятельности учащихся общеобразовательных учреждений
по различным учебным предметам.
В Республике Беларусь на первой ступени общего
среднего образования, в I и II классах, система
контроля и оценки строится на содержательнооценочной основе без использования отметки как
формы количественного выражения результатов
оценочной деятельности. Учащиеся III и IV-х классов
оцениваются в соответствии с нормами оценки
результатов
учебной
деятельности
учащихся
общеобразовательных
учреждений,
т.е.
по
десятибалльной системе [4].
Результаты учебной деятельности учащихся на I
ступени общего среднего образования могут быть
выражены через:
- систему знаний и умений по физической культуре и
здоровью;
- общеучебные умения и навыки;
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- познавательный интерес и мотивацию к учебной
деятельности;
- адекватность самооценки и др. [2].
Огромный интерес вызывает анализ подходов к
оцениванию учащихся на примере ряда европейских
стран. Надо отметить, что безотметочный период
обучения в начальной школе введён во многих их них:
Болгарии, Венгрии, Германии, Греции, Дании,
Кипре, Латвии, Литве, Мальте, Норвегии, Польше,
Португалии, Словакии, Швеции, Эстонии. Различие
здесь заключается в продолжительности данного периода
и варьируется от 1 года до 7 лет: 1 год — Болгария,
Германия, Латвия, Словакия; 2 года — Греция,
Эстония; 3 года — Венгрия, Мальта, Польша; 4 года
— Литва, Португалия; 6 и более лет — Дания, Кипр,
Норвегия, Швеция [5].
Методы безотметочного оценивания в разных странах весьма разнообразны: вербальный, описательный,
наблюдение и т.д. Но все они сходятся в одном: оценивать надо не только и не столько учебные достижения
в соответствии с требованиями учебной программы,
сколько текущие достижения каждого учащегося в
сравнении с его предыдущим уровнем и через призму его
возможностей. Подобный подход к оцениванию
подразумевает тесное сотрудничество школы и родителей, т.е. постоянное общение «учитель — родители —
ученик». Такое общение может быть устным (беседа)
либо письменным (отчёт). Но оно всегда регулярное. В
подобных беседах-отчётах учитель сообщает о
достижениях ребёнка, его отношении к учёбе, поведении,
сильных и слабых сторонах, об отношениях с
одноклассниками, а также личностном росте. Вся эта
информация в дальнейшем используется учителем для
составления и корректировки учебных планов (Португалия, Кипр) и планов индивидуального развития ученика (Швеция).
Что же касается перехода к оценочной системе, чтобы сделать его менее травмирующим для учащихся, в
некоторых странах постепенно вводится нормативное
оценивание (в баллах, буквах, процентах и т.д.) по некоторым предметам. Так, в Латвии со II класса учащиеся
оцениваются по 10-балльной шкале по всем предметам,
кроме родного языка, математики и латышского языка
для учащихся национальных меньшинств, а также по
естествознанию. В Словакии же наоборот — отметки
выставляются по словацкому языку и литературе,
истории страны, математике, естествознанию, а по
остальным предметам не ставятся.
Надо заметить, что у европейских школ есть
свобода выбора системы оценивания: они могут
воспользоваться единой системой либо разработать
собственную (с условием, чтобы критерии и процедура
оценивания были ясны родителям и ученикам). Главное
— их объединяет стремление сделать оценивание формирующим, стимулирующим учение, личностно ориентированным, а не селективным и ранжирующим. То есть
они все стремятся сделать оценивание в начальной школе
формативным,
которое
основывается
на
индивидуальных
потенциальных
возможностях
учащегося к развитию и овладению компетенциями.
Оценивание в Европе рассматривается как построение во времени картины успехов и достижений
ребёнка в учебном процессе. Составляющими такой
картины является информация о том, как учится ребёнок,
а также что он изучает (результаты). Процесс оценивания
состоит из нескольких одновременных, накладывающихся
друг на друга действий: сбора, записи, интерпретации,
использования и сообщения информации. Эти действия
могут занять несколько секунд, несколько дней и даже
недель, в зависимости от цели и методов оценивания.

Собранная информация помогает учителю определить
текущий уровень знаний учащегося и оказать ему соответствующую помощь в дальнейшем обучении. То есть
оценивание помогает учителю создать чёткую картину
краткосрочных и долгосрочных потребностей ребёнка и
спланировать в соответствии с этим свою последующую
деятельность. Такое использование информации расширяет
возможности обучения [5].
Исходя их этого целью безотметочного обучения
является
создание
условий
для
сохранения
психофизического здоровья младших школьников, развитие
у них положительной мотивации к учению, становление
адекватной самооценки учащихся, развитие способности
самостоятельно оценивать результаты собственной учебной
деятельности [1].
Что касается эксперимента по безотметочному
обучению в Республике Беларусь, то о результативности
можно будет судить только после его окончания, т.е. по
итогам 2009-2010 учебного года, когда предполагается его
завершение.
Можно констатировать, что экспериментальная работа
в Республике Беларусь хоть и ведется, но не настолько
активно, что бы можно было говорить о ее
результативности.
Данная деятельность
в
рамках
реформирования системы общего среднего образования
должна приобрести более широкий размах. В нее
необходимо
вовлечь
большее
количество
как
представителей органов управления образованием и
руководителей учебных заведений, так и учителей,
непосредственно реализующих различные варианты работы
по повышению эффективности учебного процесса в
общеобразовательных школах Республики.
Одной из целей экспериментальной работы по
повышению
эффективности
проведения
уроков
«физической культуры и здоровья» в Республике Беларусь
является
формирование
интереса
к
занятиям
физическими упражнениями у учащихся начальной
школы. В настоящее время наблюдается некоторое
его снижение. Среди причин можно отметить
следующие: непонимание важности данной учебной
дисциплины учащимися ввиду недостаточности либо
отсутствия
теоретических
знаний
о
влиянии
физических упражнений на организм человека;
неполной заинтересованности родителей в том, чтобы
их дети посещали уроки физической культуры и
здоровья; ограниченность некоторых школ, в
большей
степени
сельских,
в
возможностях
предоставления
учащимся
всего
необходимого
инвентаря и оборудования для качественного
проведения занятий; отсутствие в большинстве школ
Республики плавательных бассейнов и др.
Повысить интерес у учащихся к занятиям можно
за счет:
- изучения отношения учащихся к дисциплине
«физическая культура и здоровье»;
- выявления наиболее существенных факторов,
влияющих на формирование интереса к занятиям
физическими упражнениями;
- изучения
индивидуальных
физических
особенностей школьников;
- создания условий для раскрытия индивидуальности
каждого ребенка и других мероприятий.
Для повышения качества организации процесса
физического воспитания учащихся на I ступени общего
среднего образования в Республике Беларусь целесообразно
разработать более доступные и информативные тестовые
упражнения и оценочные шкалы по физической
подготовленности младших школьников. При этом многое
зависит от рационального использования форм, средств и
методов физической культуры, нормирования физических
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нагрузок, которые должны быть определены с учетом
физической подготовленности школьников, отнесенных к
различным медицинским группам. Также необходимо
усовершенствовать материально-техническое оснащение
занятий и уточнить критерии оценки уровня физической
подготовленности младших школьников, что, в конечном
счете, должно повысить эффективность образовательного
процесса по дисциплине «физическая культура и
здоровье» в начальной школе.
Для положительных изменений в деятельности
школы на современном этапе необходимо осознавать
важность смещения акцентов в иерархии целей и задач
начального образования. Так же необходимо
осуществить
усиление
воспитательной
функции
обучения и личностно ориентированной направленности
образовательного процесса. Целесообразно в некоторой
степени осуществить переосмысление и уточнение целей
и задач учебного предмета «физическая культура и
здоровье» и др. Немаловажным фактором, а в некоторой
степени может быть и основополагающим, является
осознание каждым учителем новых подходов к
организации образовательного процесса по физической
культуре и здоровью на I ступени общего среднего
образования.
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Принцип гуманизма и личностно-ориентированный подход
в олимпийском образовании
Guslistowa I. I.
Białoruski Państwowy Uniwersytet Kultury Fizycznej
Динамика современной социокультурной ситуации
требует
актуализировать
гуманистическую
составляющую в системе олимпийского образования.
Господствующая концепция прагматического отношения
к спорту не как к феномену культуры, ориентированному
на гуманизм и универсализм духовного и физического, а
как к товару или услугам, вызывает опасение. В связи с
этим приоритетной целью олимпийской философии и
образования является создание научно-обоснованной
модели спорта, соответствующей принципам и идеалам
современного олимпизма, основа которого коренится в
гуманистических идеях Пьера де Кубертена, его
предшественников и последователей. Отметим, что одной
их задач деятельности основателя современных
Олимпийских игр являлось восстановление истинного
содержания гуманизма, идеи которого во многом были
дискредитированы.
Возвращение
первоначального
смысла гуманизму как парадигмы человеческого
существования являлось чрезвычайно важным в условиях
индустриального и впоследствии постиндустриального
этапов в развитии общества и культуры.
Принципы, составляющие основу олимпийского
образования и олимпийского движения, неотъемлемы от
общечеловеческого
принципа
существования
–
гуманизма. Его содержание исходит из постулата
самоценности каждого человека и человеческой жизни.
Он требует уважения прав и свобод личности; признания
права
самостоятельного
суждения
и
мнения;
ненасильственного формирования требуемых качеств;
отказ от телесных и иных, унижающих честь и
достоинство личности наказаний; признание права
ребенка на отказ от формирования тех качеств, которые
по каким-либо причинам противоречат его убеждениям
(гуманитарным, религиозным и др.).
Следует указать, что олимпийское образование
способно если не ликвидировать, то смягчить негативные
проявления современного спорта и дегуманизационных
явлений культуры в целом. В данном случае имеется в
виду
коммерциализация
спорта,
тенденция
его
сращивания с отрицательными феноменами массовой
культуры (нивелирование духовно-этических норм и
ценностей
личности,
стандартизация
мышления,
материальный прагматизм в получении профессии и т.п.).
В связи с этим специфика олимпийского образования
состоит в выделении, кристаллизации положительного,
гуманистического потенциала спорта, которому в
соединении с олимпизмом под силу взрастить здорового
индивида, как физически, так и духовно.
Как отмечает Л. П. Матвеев, «если спорт органично
включен
в
целостную
отлаженную
социальнопедагогическую систему, он является одним из
действеннейших средств воспитания личности, особенно
физического воспитания» [1, с. 435]. Добавим, что спорт
как аксиологическое и праксеологическое явление есть
результат осмысления личностью собственных взглядов,
жизненных ценностей и приоритетов, рефлексии человека
над собой, своими физическими, психическими
возможностями и способностями. Социокультурное
измерение спорта позволяет рассматривать его в качестве

одного из факторов социализации и инкультурации
личности,
средства
межличностной, межгрупповой,
глобальной
коммуникации
и
интеграции.
Коммуникативный аспект спорта представляет собой «язык
… общечеловеческой логики честного, объективированного
состязания во имя гуманистических ценностей, которое в
принципе не умаляет достоинств условных соперников и не
разъединяет их, а способствует выявлению лучших качеств
каждого,
взаимопознанию
и
взаимопониманию,
совместному движению к высотам человеческих свершений
[1, с. 439].
Олимпийское образование – явление многогранное,
инкорпорирующее социальные и иные функции, задачи
духовной, социальной, физической культуры, спорта и
образования. Недаром одним из направлений развития
олимпийского движения является «соединение спорта и
образования, воздействующее на миллионы любителей
спорта, и прежде всего на молодое поколение» [2, c. 226],
что подчеркивает социальную востребованность и
актуальность олимпийского образования.
Возрастание
роли
олимпийского
образования
обусловливается целым рядом социальных, экономических,
духовных, политических, демографических факторов, один
из
которых
–
актуализация
гуманистической
направленности современного спорта, жизни личности и
общества,
средством
которого
является
четкое
функционирование структур олимпийского образования,
реализация идей и принципов олимпизма.
Олимпизм чаще всего рассматривается как духовнонравственная, философская категория, являющаяся
основой олимпийского движения как такового. Его
содержательное ядро составляют гуманистические
принципы, предложенные Кубертеном и воплощенные в
Олимпийской хартии (редакция 1992 г.). «Олимпизм, –
как отмечено в Олимпийской хартии, – соединяющий
спорт с культурой и образованием, стремится к созданию
образа жизни, основывающегося на радости усилия, на
воспитательной ценности хорошего примера и на
уважении к всеобщим человеческим принципам» [3, с.3].
Более того, успешность реализации задач, лежащих в
основе олимпийского образования, во многом зависит от
соответствия содержания олимпийского образования целям,
задачам, принципам, подходам современной системы
образования в целом. Мы полагаем, что применение
новейших подходов воспитания и обучения, в частности
личностно-ориентированного,
или
личностнодеятельностного, во взаимодействии с культурологическим
подходом способствует как реализации задачи гуманизации
спорта и личности, так и стабильному функционированию и
развитию системы олимпийского образования.
Целью олимпийского образования является личность,
под которой понимается формирование и развитие
духовных, социальных качеств человека, целостная
гармония
его
физического,
интеллектуального,
эстетического, психического начал. Парадигмальные
установки олимпийского образования предполагают
формирование и развитие не просто спортсменапрофессионала, а человека со здоровым духовным и
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физическим потенциалом, реализующимся в реальной
жизни. Как свидетельствует структурный анализ
содержания учебных дисциплин, связанных с философией
и практикой олимпийского движения, они все больше
«приобретают черты личностно ориентированного
образовательного процесса. Это прослеживается в
определении самого термина «олимпийское образование»
как разновидности гуманистического образования …»
[4, с. 159].
Личностно-ориентированный подход нацелен на
формирование и развитие нравственных и социально
значимых качеств учащегося, его интеллектуальной,
нравственной
свободы,
актуализации
единства
психической, физической сторон. Этот ряд продолжают
педагогические знания об индивидуальных качествах
каждого ученика, особенностях его личностного развития,
отношения к миру, о характере и темпераменте,
склонностях и возможностях. Как отмечает И.П.
Подласый, «ни возраст, взятый в отдельности, ни
индивидуальные особенности личности (характер,
темперамент, воля и др.), рассматриваемые изолированно
от ценностных ориентаций, жизненных планов,
сформировавшихся установок, доминирующих мотивов
деятельности и поведения, не обеспечивают достаточных
оснований
для
высококачественного
личностно
ориентированного обучения и воспитания» [5, с.52].
Именно синтез знаний об индивидуальных и возрастных
особенностях
учащегося
дает
результативность.
Личностно-ориентированный
подход
приобретает
направленность
своеобразного
прогнозирования
возможностей и перспектив жизни учащегося. Знания
возрастных
особенностей
помогают
педагогу
скорректировать мотивацию применяемых способов
учащегося к самостоятельной деятельности, к решению
задач,
связанных
с
проблематикой
выбора.
Формированию
эталонов-образцов
мужественностиженственности
содействуют
реальные
(или
мифологизированные)
образы
античных
героев,
олимпийцев-спортсменов, чья жизнь была посвящена
служению олимпийским идеалам гуманности и красоты.
Личностное измерение олимпийского образования
неразрывно связано с учетом специфики спортивной
деятельности, которая, как отмечает российский
исследователь Г.Н. Пономарев, связана «с большими
затратами интеллектуальной, эмоциональной, мышечной
и нервной энергии, присущими процессам труда,
познания и общения как основным видам социальной
активности человека. В результате систематических
физкультурно-спортивных занятий шлифуются все
процессы сознательной деятельности и вырабатываются
важнейшие свойства личности: общая дееспособность,
трудоспособность,
работоспособность,
самостоятельность,
общественная
активность,
ответственность и др. Преобразующий характер этой
деятельности обусловлен потребностью формирующейся
личности, а результат удовлетворения этой потребности
является
первоосновой,
фундаментом
раскрытия
творческого потенциала индивидуальности» [6, c. 34].
Деятельность выступает как способ родового бытия
человека, как подлинная субстанция человеческой
истории, как основа и условие развития личности.
Несмотря на многогранность понятия деятельности, ее
часто трактуют как технологию обучения знаниям,
умениям, навыкам. При этом
выхолащивается
ее
творческий характер, лишая возможности воспринимать
учащегося как личность, то есть индивида, обладающего
неким, пусть еще не сложившимся, но складывающимся
мировоззрением, личностными качествами. Отметим, что,
согласно позиции Б.Д. Эльконина – В.В. Давыдова, в

процессе обучение происходит личностное становление и
развитие школьника, когда он оказывается способным
анализировать свои действия и знания, «снимать»
собственную ограниченность, уметь оценивать себя и
других, осознавать ответственность за поступки [7]. Как
отмечает А.А. Леонтьев, в процессе обучения деятельности
должны быть сформированы умения «контроля и
самоконтроля, оценки и самооценки. Учащийся должен
уметь самостоятельно ставить цели и организовывать свою
деятельность для их достижения» [8, с.50]. Важнейшим
аспектом личностно-деятельностного подхода и его
репрезентации в обучении является обеспечение перехода
от учебной деятельности к практической, от учебной
ситуации к ситуации реальной жизни.
Применительно
к
олимпийскому
образованию,
личностно-деятельностный
подход
проявляется
в
следующих ракурсах. Специфической стороной содержания
олимпийского образования является его спортивная
составляющая. Принципы олимпизма как философии,
основанной на гуманизме, не существуют вне спорта как
явления социально-культурного (это не отменяет их
универсального, интегративного значения). В то же время
спорт, если он претендует на роль репрезентатора
принципов «Честной игры», идей и образцов физического и
духовного здоровья, неотъемлем от философии олимпизма.
В таком случае олимпийское образование нацелено на
воспитание и обучение знаниям, способам спортивной
деятельности, направленной на развитие физических
свойств и качеств личности, вкупе с интеллектуальномыслительной, эстетической, социально ориентированной
деятельностью. Смеем предположить, что олимпийское
образование,
аккумулируя
позиции
гуманизма,
естественность
красоты
тела,
праксеологическую
составляющую
спорта,
способствует
активизации
учащегося как субъекта познания, труда и общения.
Личностно-ориентированное образование означает
признание личности учителя и ученика субъектами
образования, целью которого является развитие личности
учащегося, его индивидуальности и неповторимости. Как
указывает А.А. Плигин, «в процессе обучения учитываются
ценностные ориентации ребенка и структура его
убеждений, на основе которых формируется его
‘‘внутренняя модель мира’’, при этом процессы обучения и
учения взаимно согласовываются с учетом механизмов
познания, особенностей мыслительных и поведенческих
стратегий учащихся, а отношения учитель-ученик
построены на принципах сотрудничества и свободы
выбора» [9, c. 20 – 21].
Школа, система образования (олимпийского в
частности) должны подготовить учащихся к жизни в
окружающем обществе, к адаптации к спортивному
коллективу и его требованиям, помочь учащимся в поиске
путей и способов самореализации своих сил и
способностей, в культивировании смысложизненных,
нравственных, неотделимых от витальных, ценностей как
жизненных ориентиров. Однако моральные ценности могут
стать нормой поведения лишь в том случае, если
приобретут характер социально значимой для учащегося
потребности: нравственные побуждения необходимо
формировать и закреплять как черты личности, чтобы они
могли проявиться затем в различных ситуациях. Условием
трансформации нравственных норм в ценности личности,
которые становятся неотделимыми от ее поведения и
внутреннего, духовного мира, является их освоение и
присвоение. Как указывает Е.П. Ильин, нравственные
убеждения связаны с «глубоким признанием, переживанием
их истинности. Они становятся постоянно действующими
мотивами поведения ученика», вследствие чего «возникает
нравственная устойчивость личности, то есть способность
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учащегося сохранять верность усвоенным принципам,
сохранять соответствующее им поведение, возможность
противостоять отрицательным влияниям окружающей
среды. Учащийся приобретает своего рода нравственный
иммунитет к отрицательным, асоциальным воздействиям»
[10, с.386].
Очевидно,
что
формирование
личности
с
высоконравственным потенциалом требует немалых
усилий, как со стороны самого учащегося спортсменаолимпийца, так и со стороны педагога. В методике
олимпийского образования важное место должны
занимать не столько нравоучительные лекции, беседы
(хотя и они необходимы), предлагающие истины в
«готовом» виде, а, сколько такие формы и приемы в
организации учебной, воспитательной и учебноспортивной деятельности, которые бы побуждали у
учащихся высокую активность, вызывали оживленный
обмен мнениями, заставляли их самих задумываться над
тем, что есть добро, зло, справедливость, мораль,
поддержку со стороны близких, педагогов, сверстников.
«Укорененность» учащегося в семье, классе, спортивном
коллективе, школе, социуме рождает психологический
комфорт и нацеливает на достижение высоких
спортивных результатов.
Становление личности учащегося спортсменаолимпийца, приобщение его к социокультурным
ценностям как одна из целей олимпийского образования
непосредственно связана с деятельностью педагога,
задача которого подготовить становящуюся личность к
жизни. Умение самостоятельно делать выводы,
принимать решения, выделять этические критерии и с их
помощью соизмерять собственные поступки – те
качества, которые характеризуют учащегося как
личность. Поэтому и спортивно-состязательтный аспект
олимпийского
образования,
и
личностноориентированные параметры обучения, воспитания в
итоге преследуют общую цель – развитие свойств
личности, совершенствование психологических качеств,
умений и навыков (саморегуляции, самоконтроля),
психических процессов (двигательной памяти, мышления,
воображения, внимания), формирование разносторонней
личности.
Потребность осознания себя как личности следует из
понимания человека как существа, выносящего цель и
смысл своей жизни вовне – в мир людей, природы,
культуры. Рефлексия, неотделима, от способности
анализировать, и планировать, которые рассматриваются
как средство и цель усвоения теоретических знаний.
Последние, в отличие от эмпирических знаний, возникают
в процессе анализа функций предметов, рассмотрения
соотношений и связей между явлениями и предметами,
выведения и объяснения особенных и единичных
проявлений целостной системы из ее всеобщего
основания. Общение, основанное на понимании,
реализует человеческую потребность чувствовать себя
полноценной личностью. Ребенку, как и любому
человеку, но в гораздо большей степени необходимо
чувствовать заботу, что диктует необходимость создания
адекватных условий для максимально возможного
развития способностей учащегося в сочетании с
интенсивным
накоплением
социального
опыта,
формированием у него внутреннего психологического
комфорта и уверенности в своих силах.
Личностно-ориентированный подход соответствует
ряду
позиций
культурологического
подхода
в
современном образовании и науке. Культурологический
ракурс рассматривает образование как органическую
часть культуры, что предполагает его понимание как

процесса, посредством которого осуществляется трансляция
и сохранение смыслов и способов человеческой
деятельности, ее ценностей. Данный подход определяет
образование как один из наиболее важных механизмов
культурной идентификации и социализации личности, ее
включения в пространство мировой и национальной
культуры. Культурологический ракурс позволяет выявить
специфику национальной модели физической культуры и
спорта, воспитания и обучения, учитывающей особенности
исторического развития, менталитета и культурной памяти
нации. Рассмотрение олимпийского образования с позиции
культурологии позволяет эксплицировать его в качестве
феномена культуры, интегрирующего личность в мир
физического,
интеллектуального,
психологического,
нравственного, эстетического пластов человеческого бытия.
Как указывает Е. В. Бондаревская, сущностью
культурологического личностно ориентированного подхода
является «изучение культуры и человека как ее субъекта»,
что предполагает отношение к ребенку как к «субъекту
жизни, способному к культурному саморазвитию и
самоизменению;
отношение
к
образованию
как
культурному процессу, движущими силами которого
являются личные смыслы, диалог и сотрудничество его
участников в достижении целей их культурного
саморазвития» [11, с. 252–255]. Личностный подход в
единстве с культурологическим расширяет границы
понимания личности в качестве духовного субъекта
культуры, обладающего «такими свойствами, как
понимание смысла жизни, ответственность, способность к
саморегуляции» [11, с. 256].
Таким образом, личностно ориентированный подход,
применяемый в олимпийском образовании, расширяет
возможности гуманизации и гуманитаризации образования,
в
определенном
роде
препятствует
процессам
дегуманизации жизни и спорта: «эпицентром образования
становится
личность
как
свободная,
активная
индивидуальность,
способная
к
личностной
самодетерминации в общении и сотрудничестве с другими
людьми, самим собой и культурой» [11, с. 256].
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ХАРАКТЕРИСТИКА КОЖНО-ЖИРОВЫХ СКЛАДОК И ЖИРОВОГО
КОМПОНЕНТА У ШКОЛЬНИКОВ Г.МИНСКА
Bronowickaja G. M., Łojko L. A., Komar E. B.
Białoruski Państwowy Uniwersytet Kultury Fizycznej
Как известно, физические упражнения играют
определенную роль в регуляции массы тела. Несмотря на
то, что физические упражнения усиливают обменные
процессы, изменение веса наблюдается не всегда. По
данным
экспериментов,
путем
индивидуально
дозированных физических нагрузок массу тела можно
регулировать.
Исследования величины кожно-жировых складок и
их распределения могут быть полезны для тренеров и
преподавателей школ в качестве критериев оздоровления
молодежи.
Показатели
величины
и
характера
жироотложений могут также служить важным фактором
при индивидуальном подборе физических упражнений,
соответствующих юношескому организму.
Важно также исследование межгрупповых различий
толщины кожно-жировых складок в динамике и в связи с
состоянием осанки. Научных данных по этому вопросу
относительно обучающихся в средних учебных
заведениях физкультурного профиля явно недостаточно.
Однако современными исследованиями установлена
ведущая роль жирового компонента массы тела в
энергетическом обеспечении двигательной деятельности
организма. К тому же, именно этот компонент массы тела
является наиболее информативным в оценке морфофункциональных возможностей организма. Таким
образом, характеристика жирового компонента в
динамике может быть использована для оптимизации
учебно-тренировочного процесса юношей.

в ходе исследования значениям плечевого показателя [1–5].
Результаты
обследования
показали,
что
по
усредненным показателям длина, масса и поверхность тела
учащихся класса спортивного профиля (специализация –
гребной спорт) отличались от аналогичных показателей
учащихся базового класса. Так, учащиеся спортивного
класса оказались выше своих сверстников базового класса.
По показателям поверхности тела различий не выявлено.
При этом масса тела у учащихся спортивного класса была
несколько меньше.
Жировой компонент по абсолютным и относительным
значениям у юношей спортивного класса также был
меньшим (tab.1).
Эти различия можно связать с более высокими
систематическими физическими нагрузками.
Цифровые значения толщины кожно-жировых складок
во всех измеряемых местах у обследованных из
спортивного класса отличались от таковых из базового
класса.
Сравнение показателей величины кожно-жировой
складки выявило (tab.2), что максимальные значения в
обоих классах имела складка на голени. Однако более
высокие цифровые показатели всех складок наблюдались у
юношей, не занимающихся спортом.
По результатам обследования осанки (tab.3) учащиеся
каждого класса были подразделены на 2 группы: с хорошим
состоянием и нерезко выраженной сутулостью.

Показатели тотальных размеров тела и жирового компонента у обследованных
Жировой компонент
Кол-во
Класс
Рост
Вес
Поверх-ность
обсле-до(см)
(кг)
тела, S
абсолют-ный
относи-тельный
ван-ных
(кг)
(%)
15
8
базовый
170,1
57,4
1,6
8,9
34,3
15
9
спортивный
172,8
56,2
1,6
8,1
33,2
Tab.1. находится после абзаца: «Жировой компонент по абсолютным и относительным значениям у юношей
спортивного класса также был меньшим (tab.1).»
Воз-раст
(лет)

Целью данного исследования явилось:
изучение показателей величины кожно-жировых
складок у школьников г.Минска, обучающихся в
спортивном и базовом классах;
2) сопоставление распределения подкожного жира и
величины жирового компонента в связи с занятиями
спортом;
3) определение состояния осанки и ее взаимосвязь с
распределением подкожного жира.
Было обследовано 17 юношей 9-ых классов одной из
школ г.Минска. В ходе обследования определялись длина,
масса и поверхность тела. Методом калиперометрии
измерялась толщина кожно-жировых складок в
общепринятых местах. Жировой компонент вычислялся
аналитическим путем по формуле Я. Матейко. Состояние
осанки оценивалось по полученным
1)

При сравнении полученных результатов данного
показателя выявилось, что в спортивном классе количество
учащихся с нерезко выраженной сутулостью было больше,
что позволяет предположить влияние занятий гребным
спортом.
Связав
состояние
осанки
с
величиной
и
распределением кожно-жировых складок (tab.4), мы
выявили следующую тенденцию.
В спортивном классе у лиц с хорошим состоянием
осанки цифровые значения жировых складок оказались в
большинстве своем меньшими по сравнению с таковыми у
учащихся с сутулостью.

Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku - 2009

137

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Величина кожно-жировых складок у обследованных
Кожно-жировая складка

Классы

Показатели, мм

d1
на спине
(под нижним углом лопатки)

Базовый

8

Спортивный

7

Базовый

5

Спортивный

5

Базовый

10

Спортивный

8

Базовый

5

Спортивный

5

Базовый

9

Спортивный

8

Базовый

6

Спортивный

6

Базовый

11

Спортивный

9

Базовый

12

Спортивный

10

d2
(на груди)

d3
(на животе)

d4
(на плече спереди)

d5
(на плече сзади)

d6
(на предплечье)

d7
(на бедре)

d8
(на голени)

Tab.2. находится после абзаца «В спортивном классе у лиц с хорошим состоянием осанки цифровые значения
жировых складок оказались в большинстве своем меньшими по сравнению с таковыми у учащихся с сутулостью.»

Плечевой показатель и жировой компонент у обследованных
Класс

Плечевой показатель

Характеристика осанки

Количество обследованных

89,4

хорошая

7

79

сутулость

1

хорошая

3

сутулость

6

Базовый

базовом классе отмечены обратные89,6
соотношения
Спортивный

82
Tab.3. находится после Tab.2

базовом классе отмечены обратные соотношения
между этими показателями, т.е. цифровые значения
толщины жировых складок у учащихся с сутулостью
оказались меньше, чем у учащихся с хорошим состоянием
осанки.
Таким образом, полученные данные свидетельствуют
о том, что рост, вес, поверхность тела, значения жирового
компонента и распределение подкожного жира в
изучаемых группах соответствуют юношескому возрасту.
Особенности топографии кожно-жировых складок и
величины жирового компонента в абсолютных значениях

у обследованных учеников базового и спортивного классов
позволяют предположить благоприятное воздействие
спортивных тренировок.
Выявленная взаимосвязь топографии жироотложений и
состояния осанки может быть использована и учтена при
построении тренировочного процесса, индивидуализации
физических нагрузок и оптимизации учебного процесса в
средней школе.
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Показатели величины кожно-жировых складок с различным состоянием осанки
Кожно-жировые складки, мм
Класс

Базовый
Спортивный

Состоя-ние
осанки

d1
на спине

d2
на груди

d3
на животе

d4
на плече
спереди

d5
на плече
сзади

d6
на предплечье

d7
на бедре

d8
на голени

хорошая

8

5

10

5

8

6

10

13

сутулость

7

4

8

4

6

5

8

11

хорошая

6

4

7

4

8

6

11

11

сутулость

7

13

10

5

9

6

11

13

Tab.4. находится после абзаца «В базовом классе отмечены обратные соотношения между этими показателями,
т.е. цифровые значения толщины жировых складок у учащихся с сутулостью оказались меньше, чем у учащихся с
хорошим состоянием осанки.»
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ СТАБИЛОТРЕНИНГА
В РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ ЛИЦ,
ПЕРЕНЕСШИХ АМПУТАЦИЮ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
Kobryński M. E., Popowa G. W.
Białoruski Państwowy Uniwersytet Kultury Fizycznej
Комплексная реабилитация инвалидов, перенесших
ампутацию нижних конечностей, до сих пор остается
актуальной педагогической и социальной проблемой
современного общества. Только в 2008 году по поводу
протезирования нижних конечностей в Белорусский
протезно-ортопедический
восстановительный
центр
обратилось 852 человека, из них 291 человек - для
проведения первичного протезирования. Причинами
ампутаций явились окклюзионные заболевания артерий,
инфекционные заболевания, травмы, врождённые пороки
развития и онкологические заболевания [1,6].
Утрата нижних конечностей приводит к целому ряду
изменений в психо-физическом состоянии организма, что
в условиях научно-технического
прогресса
при
изменившейся внешней и внутренней среде данной
категории инвалидов имеет особое значение. Изменения
психоэмоционального статуса
пациентов, снижение
толерантности к физической нагрузке, а также
нарушения состояния
адаптационно-компенсаторных
реакций и статико-локомоторных функций опорнодвигательного аппарата приводят к ухудшению качества
жизни лиц, имеющих послеампутационные дефекты,
затрудняет их интеграцию в общество[1,2,3,8]. Причём,
чем выше уровень ампутации, тем больше выражена
степень нарушения статико-локомоторных функций, тем
сложнее выработка навыка поддержания вертикальной
позы инвалидом.
По мнению ряда авторов (В.И. Лях, 2006 г,
В.М.Смирнов с соавт.,2007г и др.), важнейшая роль в
поддержании статического и динамического равновесия
отводится вестибулярной и кинестетической системам.
Вестибулярная
сенсорная
система
обеспечивает
возможность поддержания вертикальной позы человека,
его пространственной ориентации и состоит из трёх
структурно-функциональных отделов: периферического
(рецепторного), проводникового и центрального отдела.
Периферический отдел вестибулярной сенсорной системы
представлен волосковыми клетками, расположенными в
мешочках преддверия и ампулах полукружных каналов
органа
равновесия.
При
этом
адекватными
раздражителями для волосковых клеток преддверия
являются смена положения головы, а так же изменение
скорости прямолинейного движения, в то время как
раздражение волосковых клеток полукружных каналов
происходит
под
влиянием
углового ускорения,
возникающего при вращении тела или поворотах головы.
Проводниковый отдел вестибулярной сенсорной системы
представлен
системой
нейронов,
тесно
взаимодействующих между собой. По периферическим
волокнам
нейронов
вестибулярного
ганглия,
расположенного в наружном слуховом проходе,
возбуждение передаётся четырём вестибулярным ядрам
продолговатого мозга, получающим информацию от
проприорецепторов мышц и суставных сочленений
шейного отдела позвоночника и далее - ядрам
зрительного бугра. Данная взаимосвязь позволяет
обеспечивать взаимодействие вегетативной, соматической

и сенсорной систем. Анализ и синтез поступающей
информации происходит в височной области коры больших
полушарий - в центральном отделе вестибулярной
сенсорной системы. При этом, возбуждение данной системы
приводит к рефлекторным реакциям, необходимым для
сохранения
вертикального
положения
тела,
перераспределяя
тонус
скелетной
мускулатуры.
Анализировать мышечное чувство, изменение положения
конечности, её силу, скорость и направление движения
позволяет
двигательная
(кинестетическая,
проприоцептивная) сенсорная система. Возбуждение,
передаваемое от проприорецепторов мышц, связок и
сухожилий,
достигает
спинальных
ганглий,
ядер
продолговатого мозга, а затем в составе медиальной петли
доходит до зрительного бугра и далее - нейронов передней
центральной извилины, центрального отдела двигательной
сенсорной системы [6].
Лица, перенесшие ампутацию нижних конечностей,
оказываются перед необходимостью в совершенно новых
для себя условиях овладевать двигательными навыками.
Поскольку
в основе выработки, перестройки и
совершенствования любого двигательного навыка лежат
условно-рефлекторные
механизмы,
биомеханически
целесообразная структура движений будет формироваться в
процессе восстановления навыков самостоятельного
передвижения [6]. При этом, в значительной степени
изменение стереотипа движений зависит от восстановления
позного контроля у пациентов данной категории.
Наиболее признанным инструментальным методом
диагностики нарушения равновесия в настоящее время
является компьютерная стабилометрия [7]. Анализ
литературы показал, что стабилометрические критерии
диагностики нарушений равновесия у лиц, перенесших
ампутацию
нижних
конечностей,
остаются
ещё
недостаточно изученными.
Целью настоящего исследования было изучение
особенностей нарушения равновесия у больных на основе
клинических и стабилометрических данных. Все пациенты
были обследованы на стабилометрической платформе,
входящей
в
программно-аппаратный
комплекс
клинического анализа движений «МБН-Биомеханика».
Стабилотренинг с обратной связью, включавший в себя как
статические, так и динамические пробы, проводился 2-3
раза в неделю и состоял из 10-12 занятий.
Были обследованы 63 пациента, перенесших
ампутацию бедра, на этапе протезирования. Из них 42
пациента пользовались протезом более 3 лет, 21 человек
овладевал протезами впервые. Во время исследования
пациенты находились в стандартной основной стойке, без
дополнительной опоры. Комплекс стабилометрических
показателей использовался с целью количественной оценки
динамики позного контроля пациентов в реабилитационном
процессе. При этом использовался тест Ромберга (с
открытыми
и
закрытыми
глазами),
отражающий
статическую устойчивость, а так же оптокинетическая
проба (исследовались реакции со стороны системы
контроля баланса тела на выведение из равновесия с
помощью визуальной стимуляции).
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В результате проведенных исследований у всех
пациентов было выявлено смещение общего центра
давления в сторону сохранённой конечности. По
окончании курса стабилотренинга динамика результатов
исследования была следующей: у лиц, пользующихся
протезами более трёх лет, площадь статокинезограммы
(S,mm2), отражающая площадь колебаний центра
давления, уменьшилась на 35%, в то время, как у лиц
впервые
протезированныхна
14%;
длина
статокинезограммы (L,mm), характеризующая величину
пути, пройденную центром давления за время
исследования, уменьшилась у повторно протезируемых на
12%, у первично протезируемых– на 7%; показатели
максимальной амплитуды колебаний центра давления
относительно фронтальной плоскости (Max X) у лиц
повторно протезируемых снизилась на 34%, у первично
протезируемых – на 8%, относительно саггитальной
(MaxY) – на 32% и 11% соответственно. Данные
проведения
оптокинетической
пробы
так
же
свидетельствуют
о
значительном
уменьшении
показателей площади статокинезограмы у лиц длительно
пользовавшихся протезами – на 32%, в то время как у
первично протезируемых - только на 9%.

Рисунок 1– Динамика показателей стабилометрии после
курса стабилотренинга у лиц, перенесших ампутацию
бедра, на этапе протезирования (в процентах)

Динамика
изменения
показателей
площади
статокинезограммы и её длины в результате проведения
курса стабилотренинга свидетельствует о повышении
устойчивости инвалидов, имеющих послеампутационные
дефекты. Уменьшение колебаний центра давления
связаны
со
снижением
степени
мышечного
перенапряжения при выполнении задания. Более
значительные изменения показателей стабилометрии у
повторно протезируемых можно объяснить уже
выработанным навыком позного контроля, вследствие
чего им легче осваивать движения с использованием
новых протезных изделий.
Проведенное исследование показало, что включение
в
реабилитационную
программу
стабилотренинга
приводит к повышению эффективности восстановления
вертикальной позы лиц, имеющих послеампутационные
дефекты, что способствует восстановлению функции
самостоятельного передвижения и значительному
улучшению качества жизни инвалидов данной категории.
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