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Wpływ zdolności rozluźniania mięśni na osiągnięcia
zawodników różnych dyscyplin sportu
W³odzimierz Starosta
Miêdzynarodowe Stowarzyszenie Motoryki Sportowej
Wy¿sza Szko³a Wychowania Fizycznego i Turystyki w Bia³ymstoku

"Sukces w sporcie osiągnie jedynie ten,
kto opanuje sztukę rozluźniania"
[Matwiejew, Nowikow, 1982]
Wstęp
W teorii i metodyce treningu sportowego są
zagadnienia wyjątkowo ważne i marginalne. Pierwsze
stanowią przedmiot intensywnych badań, a drugie
sporadycznych. Czasami te ważne, przestają być
przedmiotem zainteresowania. Wydaje się, że taki los
spotkał niezwykle ważne zagadnienie - zdolność
rozluźniania mięśni? Czym jest ta zdolność? Oto jak ją
rozumie fizjolog W. Farfel: "Rozluźnienie - pojęcie szeroko
rozpowszechnione w sporcie, a jednocześnie nie
posiadające precyzyjnej definicji i ilościowego wymiaru.
Rozluźnienie rozpatruję jako zdolność dowolnego
zmniejszania zbytecznego i odruchowego napięcia
mięśni." [1975, 16]. Mimo, postępu wiedzy
rozluźnienie mięśni stanowi mało dotychczas
wykorzystaną rezerwę w wychowaniu fizycznym
i sporcie.

Dane osobnicze
(wiek, płeć, poziom zaawansowania, staż
sportowy, doświadczenia ruchowe).

Przegląd specjalistycznego piśmiennictwa
wskazuje, iż zagadnienie to ostatnio stało się
ledwo zauważalne, choć 30-40 lat wstecz było
przedmiotem badań w wielu krajach prowadzonych
przez specjalistów rozmaitych dyscyplin naukowych.
Uwzględniając niedobór nowszych informacji, a także
nie zawsze interdyscyplinarnego interpretowania tego
zagadnienia, szczególnie z punktu widzenia nauki
o ruchach człowieka - antropokinezjologii
[Starosta, 2006] celem niniejszej pracy było:
1. Określenie miejsca zdolności rozluźniania mięśni
w nauce o ruchach człowieka. 2. Przejawianie się
zdolności rozluźnienia mięśni w różnych dyscyplinach
sportu. 3. Poszukiwanie związku tej zdolności z innymi
zdolnościami motorycznymi. 4. Ustalenie relacji
pomiędzy poziomem zdolności rozluźniania mięśni
a techniką sportową. 5. Próba ustalenia wpływu
zdolności rozluźniania mięśni na efektywność techniki
i sukces sportowy.
Psychiczne właściwości
(predyspozycje psychiczne, motywacja, odporność na
stres, umiejętność zachowanisaa się w sytuacji trudnej
lub nietypowej, temperament i in.).

Zdolności motoryczne
(poziom zdolności kondycyjnych, a szczególnie
koordynacyjnych).

Nastawienie psychiczne
(np. na poprawnie wykonanie ćwiczenia lub osiągnięcie
konkretnego wyniku sportowego lub rekordowego).

Zdolność różnicowania
ruchu przestrzennego, siłowego i czasowego
w standardowych oraz zmiennych warunkach.

System treningu
(metody, środki, wszechstronność, różnorodność
stosowanych ćwiczń, obciążenia treningowe i inne).

Zdolność rozluźniania mięśni
Poziom wrażeń kinestetycznych
(np. “czucia ciała”, “czucia ruchu”) i innych
specyficznych dla dyscypliny (np. “czucia
piłki”, “czucia wody”, “czucie przeciwnika”,
“czucie maty”, “czucia osczepu”).
Sprzęt sportowy
(odpowiedni jakościowo, właściwie dobrany do
zawodnika i nie gorszy niż mają konkurenci).

Specyfika miejsca treningu i zawodów
(strefa klimatyczna, temperatura i wilgotność
powietrza, oświetlenie obiektu sportowego, liczba
widzów i ich reakcje i in.).
Osobowość trenera
(autorytet, kompetencja, wymagania, życzliwość,
uwagi odpowiednie do insteniącej sytuacji).

Ryc. 1. Wybrane uwarunkowania zmieniające poziom zdolności rozluźniania mięśni, [Starosta, 2009]
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1. Miejsce zdolności rozluźniania mięśni
w nauce o ruchach człowieka
Zdolność ta była różnie nazywana. Czy rzeczywiście
zdolność ta podlega regulacji, skoro jej przejawianie się
warunkuje wiele czynników środowiskowych? Wśród nich:
poziom
zdolności
motorycznych
i
wrażeń
kinestetycznych, właściwości i nastawienie psychiczne,
system treningu i inne (ryc.1). Wydaje się, że zdolność
ta podobnie, jak wszelkie odmiany specyficznego
"czucia ciała", "czucia ruchu" czy "czucia sprzętu" uwarunkowana jest zarówno genetycznie, jak też
środowiskowo
[Starosta,
2003].
Niedawno,
zaliczono ją do podstawowych zdolności
koordynacyjnych [Starosta, 1995]. Zdolność ta podlega
koordynacji wewnętrznej m.in. wewnątrzmięśniowej
i międzymięśniowej oraz koordynacji ruchowej (jej
zewnętrznemu wymiarowi). Schemat ten podkreśla
dwuwymiarowość przejawiania się tej zdolności.
Zdolność
rozluźniania
mięśni
jest
zagadnieniem znajdującym się na pograniczu fizjologii,
psychologii i antropokinezjologii. Ciekawie jej
mechanizm ujmuje W. Farfel: "Przy dowolnym wykonaniu
niektórych ruchów, w szczególności trudnych lub nieznanych
może odruchowo zwiększać się napięcie mięśni
bezpośrednio nie uczestniczących w danym ruchu.
Stanowi ono przeszkodę w koordynacji ruchów,
w których przy napinaniu jednych mięśni niezbędne jest
rozluźnienie drugich. Dlatego, trenerzy zwracają uwagę
swoich uczniów na konieczność przejawiania umiejętności
rozluźniania tych mięśni, których zbyteczne napięcie
przeszkadza wykonaniu pożądanego ruchu. Praktyka wykazuje,
że przejawianie takiej umiejętności często napotyka
na trudności." [1975, 15]. Potwierdza to opisany przez
Autora przykład dotyczący swobodnego opuszczenia
ręki. Antygrawitacyjne napięcie rejestrowano, najpierw
mierząc szybkość opadającej ręki [Farfel i in., 1939],
następnie porównując ciężar ręki z jej ciężarem
wyliczonym wg N. Bernsteina [Zołotajko, Farfel, 1964]
i w końcu poprzez "zróżnicowane" jej ważenie [Farfel,
Nazarow, 1971]. Badaniu poddano zawodnika i nie
uprawiającego sportu (ryc. 2). U pierwszego wystąpiło
88% rozluźnienie, u drugiego - 48%.
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Ryc. 2. Rozluźnianie mięśni u zawodnika (A)
i nieuprawiającego sportu (B), [Farfel, 1975, 16,
za Nazarowem]

W
innym
badaniu
poziom
zdolności
rozluźnienia u zawodników też był znacznie
wyższy (73%) niż u nieuprawiających sportu (55%)
[Nazarow, 1964]. U wysoko zaawansowanych
zawodników pięcioboju nowoczesnego po 4 km biegu
przełajowym wskaźnik rozluźnienia obniżał się
średnio o 16,3%, po treningu pływackim o 11,0%,
po zawodach szermierczych o 11,5%, a po męczącym
biegu na bieżni mechanicznej o 7,6% [Nazarow, 1964].
Na podstawie 9 tygodniowego eksperymentu,
podczas którego stosowano specjalne ćwiczenia
wykazano istotny statystycznie wzrost wskaźnika
rozluźnienia [Nazarow, 1964].
2. Przejawianie się zdolności rozluźniania
mięśni różnych dyscyplinach sportu
Wysoka kultura ruchów polega na umiejętnym
napinaniu
i
rozluźnianiu
mięśni.
Zdolność
rozluźniania mięśni odstaje od ich napinania
nawet u zawodników wysoko zaawansowanych.
Dyskoordynacja w zakresie rozluźnienia i napięcia może
być przyczyną naciągnięcia, a nawet naderwania
włókien mięśniowych [Fedorow, 1958; Fanagorskaja,
Sinelnikowa, 1966]. Prościej kulturę władania
mięśniami przejawiać w ruchach lokalnych niż
w globalnych. W pierwszych uczestniczą nieliczne
mięśnie lub ich części, a w drugich duże grupy
mięśniowe całego ciała. Rozluźnianie mięśni w tych
pierwszych jest znacznie prostsze niż w drugich. Relacje
występujące pomiędzy lokalnymi i globalnymi nie
doczekały się naukowych penetracji [Starosta,
2006].
Obserwacja zawodników startujących w "cyklicznych"
dyscyplinach sportu umożliwia ustalenie u najlepszych
z nich dużej "swobody ruchów" świadczącej o wyjątkowym
rozluźnieniu mięśni. Bardziej wyraziste jest ono
u zawodników czarnoskórych na końcowych metrach
biegu na krótkich dystansach. Rozluźnienie dużych
grup mięśniowych świadczy o możliwości pełnego
i racjonalnego posługiwania się nimi. Rozluźnienie
mięśni jest znacznie prostsze w "cyklicznych" dyscyplinach. Bardziej złożone jest ono w "acyklicznych" dyscyplinach, a szczególnie w takich, w których ruchy muszą
odpowiadać wysokim wymaganiom estetyki, m. in.
w gimnastyce sportowej i artystycznej, towarzyskim
tańcu sportowym. W nich ruchy winny charakteryzować
się: płynnością, harmonią, rytmicznością, lekkością,
dokładnością, przenoszeniem (ryc. 3). Przejawianie
ich wysokiego poziomu niemożliwe jest bez
zdolności rozluźniania mięśni.
Wyróżnia się afektywne i koordynacyjne
napięcie mięśniowe. Pierwsze wywołuje: strach,
obawa przegranej lub widzów, "gorączka przedstartowa".
Obserwowano je u 30% zawodowych golfistów.
Drugie, powoduje skurcz mięśni antagonistycznych
(przeciwstawnych do uczestniczących w pracy) podczas
wykonania przez zawodnika decydującego ruchu.
Występuje ono nawet u wybitnych zawodników
z dużym doświadczeniem.
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1. Harmonia ruchu
2. Przenoszenie ruchu
3. Płynność ruchu
4. Elastyczność ruchu
5. Rytm ruchu
6. Lekkość ruchu
7. Dokładność ruchu
8. Przewidywanie ruchu
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1. Kinestetyczne
różnicowanie ruchów
2. Rytmizacja ruchów
3. Łączenie ruchów
4. Dostosowanie ruchów
5. Zachowanie
równowagi
6. Szybkość reakcji
7. Orientacja
przestrzenno-czasowa
8. Symetryzacja ruchów
9. Wyrazistość ruchów
10. Współpracowania

Ryc. 3. Wzajemne uwarunkowania zdolności rozluźniania
mięśni, jakościowych cech ruchu i innych zdolności
koordynacyjnych, [Starosta, 2009]
3. Związek zdolności rozluźniania mięśni
z innym zdolnościami motorycznymi
Mistrzowskie władanie aparatem ruchowym
nazywane kulturą ruchową składa się ze zdolności
napinania i rozluźniania mięśni. Kto nie potrafi
w maksymalnym stopniu mięśni rozluźnić, ten nie
może ich optymalnie napinać, tj. "w sam raz".
Optymalne rozluźnianie mięśni umożliwia stosowanie
techniki mistrzowskiej i zachowanie wysokiego poziomu
wytrzymałości, szybkości i siły podczas trwania wysiłku
w czasie treningu i zawodów. Niezwykle ważne
w sportach o złożonej technice jest zachowanie przez
długi okres czasu wytrzymałości koordynacyjnej
(np. w sportach walki, grach sportowych)
umożliwiającej wykonywanie dokładnych ruchów.
Zdolność rozluźniania mięśni jest skutkiem
wysokiego
poziomu
koordynacji
wewnątrzmięśniowej i międzymięśniowej. Jest ona specyficznym przejawianiem się człowieka, zależnym od szybkiej
zmienności procesów pobudzania i hamowania.
Przypuszcza się, że wyższy poziom zdolności
rytmicznego i szybkiego rozluźniania mięśni przy
dużej częstotliwości ruchów charakteryzuje
osobników czarnoskórych. Potwierdzają to sukcesy
odnoszone przez przedstawicieli tej rasy podczas
zawodów najwyższej rangi i ustanawiane przez nich
coraz wyższe rekordy świata w biegach sprinterskich.
Finały w tych konkurencjach podczas mistrzostw świata
i igrzysk olimpijskich prezentowane w telewizji
w zwolnionym tempie umożliwiają dostrzeżenie u nich
"cudownej gry mięśni". Ciekawy pogląd na ten temat
prezentował T. Tellez, trener wielkiego mistrza
sprintów, C. Lewisa: "...prawdziwym natchnieniem
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dla niego były biegi Borzowa. Jego zdaniem ten sprinter biegał
najbardziej naturalnie, zawsze swoim tempem...Walery
Borzow to najidealniejsza maszyna do biegania jaką
wydała ludzkość”. [Zmarzlik, 1988].
"Cudowna gra mięśni" - stanowi końcowy produkt
udanej kompozycji kilku ważniejszych zdolności
koordynacyjnych: różnicowania ruchów i ich rytmizacji,
symetryzacji, łączenia i dostosowania ruchów,
rozluźnienia mięśni. Wiodące miejsce wśród nich
zajmuje zdolność rozluźniania mięśni występująca
w powiązaniu z ich wybiórczym napinaniem - stanowiąc
jakby naturalny łańcuch przejawów wzajemnie
uwarunkowanych zdolności koordynacyjnych. Wielkość
rozluźnienia mięśni zależy w dużym stopniu
od zdolności siłowego różnicowania ruchów. W jego
ramach występuje też wielkość napięcia mięśniowego,
tj. jego porcjowanie zależne od konkretnej sytuacji.
Porcjowanie to nazwano "dokładnością siłową"
[Starosta i in.,1994]. Stosowanie optymalnej siły
charakteryzuje
obecnie
technikę
prawie
wszystkich dyscyplin sportu. Nawet, podnoszenia
ciężarów. Jej nadmiar narusza najważniejsze fragmenty
techniki i często wywołuje - "spalone boje". Silny związek
występuje też między zdolnością rytmizacji ruchów
i rozluźniania mięśni. Precyzyjnie ujął to K. Meinel:
"Pod pojęciem rytmu ruchowego rozumiemy
dynamiczną strukturę ruchu, u której postaw leży
periodyczna zmienność napięcia i rozluźnienia mięśni."
[1967, 180-181]. Zmienność ta uwarunkowana jest
szybkością wykonywanych ruchów. Łatwiej ją osiągnąć
w ruchach o małej szybkości, niż o dużej [Brunner,
1944]. Prostsze jest przejawianie tej zmienności
w ruchach cyklicznych, niż w acyklicznych
(arytmicznych), szczególnie tych krótkotrwałych
(np. rzutach). Najbardziej złożona mozaikowość
napięć i rozluźnień mięśni występuje w seriach
różnorodnych ćwiczeń (układach) np. gimnastyki
sportowej czy artystycznej. Można ją określić
"kalejdoskopowym fajerwerkiem" tych dwóch
ważnych rodzajów pracy mięśniowej.
4. Relacja rozluźnienia i napięcia mięśni
Na proporcjonalnym współdziałaniu rozluźnienia i napięcia określonych mięśni w odpowiednim
momencie polega koordynacja międzymięśniowa.
Wykonanie ruchów, a szczególnie złożonych
koordynacyjnie i nieznanych, niezależnie od ćwiczącego,
zwiększa się napięcie mięśni bezpośrednio nie
uczestniczących w nim. Zbytnie napięcie mięśniowe
i niedostateczne ich rozluźnienie wywołuje to,
co nazywane jest "skrępowaniem" (ciała, ruchów, mięśni)
lub "usztywnieniem". Napięcie takie obniża jakość
wykonywanych ruchów wywołując ich kanciastość
i niedokładność. W walce z tym rodzajem napięcia
skuteczne może być stosowanie specjalnych
ćwiczeń na rozluźnienie [Łowicka, 1956, 1957]
(ryc. 4). Zmniejszać ten rodzaj napięcia można też
poprzez stosowanie tzw. "chwytów pedagogicznych" (ryc. 5).
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GRUPY ĆWICZEŃ NA ROZLUŹNIENIE

1. Ćwiczenia połączone z
przejściem od napięcia do
mięśni do rozluźnienia poprzez:
- zwykły stopień napięcia
mięśni;
- kontrastowy od razu od
napięcia do rozluźnienia;
- stopniowy.

2. Ćwiczenia, w których
rozluźnienie jednych mięśni
łączy się z napięciem innych.

3. W ćwiczeniach tych wymaga
się podtrzymywania
bezwładnego ruchu
rozluźnionej części ciała dzięki
ruchom drugich.

4. Składa się ona za zwykłych
ćwiczeń fizycznych w czasie
których ćwiczącym proponuje
się samodzielne określenie
odpoczynku i w tym czasie
wykonanie maksymalnego
rozluźnienia mięśni.

Ryc. 4. Grupy ćwiczeń na rozluźnienie mięśni według stopnia wzrastającej ich złożoności.

SPOSOBY USUWANIA NAPIĘCIA

1. Wyjaśnienie dotyczące
nieprawidłowości wykonania
ćwiczeń z napięciem (ćwiczenia
wykonywać trzeba lekko,
swobodnie, jakby “bawiąc
się”). Szczególnie ważne w
pracy z dziećmi. W skzołach
USA wiesza się specjalne hasła
i transparenty przypominające
rozluźnienie mięśni.

2. Specjalne ćwiczenia na
rozluźnienie.
Cel: rozwijanie zdolności
spostrzegania stanu
rozluźnienia mięśni, nauka
dowolnego ich rozluźniania
(4 grupy według Łowickiej,
1964).

3. Stosowanie specjalnych
zabiegów:
podczas wykonywania ćwiczeń
śpiewać, uśmiechać się,
rozmawiać, zamknąć na
moment oczy.
Obserwacja mimiki ćwiczącego,
która wyraża stan napięcia.
Przed wykonaniem ćwiczenia
napiąć mięśnie całego ciała
zatrzymując oddech, nagle
rozluźnić je (z forsowanym
wdechem), a następnie
natychmiast zacząć ćwiczenie.

4. Mateody autogennego
treningu J. H. Schultza stosuje
się nie tylko dla usunięcia
napięcia, ale też przyspieszenie
odnowy, zmniejszenia
zbytniego pobudzenia podczas
zawodów.

Ryc. 5. Sposoby (chwyty pedagogiczne) usuwania napięcia koordynacyjnego, [Zaciorski, 1966, 175-176]

Fizjologiczny efekt rozluźnienia w znacznym stopniu
zależy od rodzaju wcześniejszej pracy mięśniowej
[Fedorowa, Ratow, 1962; Żukow, 1970]. Stosownie
do powyższego W. Fedorow i A. Furmanow [1971]
przeprowadzili dwuletni eksperyment na siatkarkach
w celu ustalenia wpływu "momentalnego odciążenia"
na
rozluźnienie
mięśni.
Określano
wielkość
przechodzenia mięśni od napięcia do rozluźniania,
tj. amplitudę rozluźniania. W grupie eksperymentalnej
siłowe napięcia zmieniano momentalnym
usunięciem zewnętrznego oporu połączonego
z głębokim forsowanym wydechem. Zapewniało
to szybkie i głębokie rozluźnienie mięśni. W grupie
kontrolnej w analogicznych ćwiczeniach zewnętrzny
opór usuwano bardziej płynnie. W grupie tej na początku

eksperymentu obserwowano nieistotne zmniejszenie
twardości mięśni (tonometrii), a następnie powrót
do stanu wyjściowego. W grupie eksperymentalnej
zmniejszyła się twardość napięcia mięśni
i znacznie obniżyło się jego toniczne rozluźnienie.
Czas reakcji na poruszającą się piłkę w grupie tej był
krótszy o 14,7% niż w kontrolnej, zwiększyła się też
amplituda ruchu w stawach o 39,7% w stosunku
do kontrolnej. Ponadto, u zawodniczek grupy
eksperymentalnej polepszeniu uległy: siła mięśni
grzbietu - o 8,5%, siła mięśni dłoni - 7,8%; skoczność 1,3%, siła atakującego uderzenia - 17,2%. Różnice
wyników były istotne statystycznie. Stwierdzono
istotny statystycznie związek między zwiększającą się amplitudą rozluźnienia mięśni a wszystkimi
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uwzględnionymi w badaniach zdolnościami
motorycznymi. Największa zależność wystąpiła między
amplitudą rozluźnienia a czasem reakcji wzrokoworuchowej (0,826) i początkową szybkością ruchu (0,842).
5. Rozluźnienie mięśni a technika sportowa
Technika sportowa według niektórych autorów
[Diaczkow, 1964; Starosta, 1988, 1989, 2003] składa się
formy ("zewnętrznego obrazu ruchu") i treści
("wewnętrznego obrazu ruchu"). Kształtowanie formy
jest znacznie prostsze, gdyż obserwacja struktury
wykonywanego ruchu umożliwia w miarę szybkie
ustalenie jej podstawowych wskaźników. Bardziej
skomplikowanie jest wnikanie w elementy składowe
treści, z których jedną z najważniejszych jest zdolność
rozluźniania mięśni. Ciekawie na ten temat
wypowiedział się wielokrotny mistrz igrzysk
olimpijskich i rekordzista świata w pływaniu,
J. Weismullera: "Największym sekretem moich
sukcesów jest rozluźnienie. Rozluźnienie nawet wtedy,
kiedy płynę z największą szybkością." [1957]. Doskonałe
opanowanie techniki charakteryzuje swobodne
i naturalne wykonanie ruchów. Zdolność rozluźniania
mięśni
odstaje
od
ich
napinania
nawet
u zaawansowanych zawodników [Fedorow, 1958;
Fanagorska, Sinielnikowa, 1965]. ">Sekret< wysoko
zaawansowanych zawodników polega na ich
umiejętności nie napinania się w decydujących
momentach walki sportowej." "(…) Gra mięśni przy
wykonaniu ruchów charakteryzuje się kalejdoskopową
zmianą napięcia i rozluźnienia." [Ter-Owanesjan, 1967,
34].
W nieprawidłowo realizowanym procesie nauczania
akcentuje się napinanie mięśni, zaniedbując
kształtowanie zdolności ich rozluźniania. Dlatego,
w niektórych salach USA widnieją hasła: "Pamiętaj,
w sporcie tylko ten osiąga sukces, kto opanował sztukę
rozluźniania", "Najważniejsze nie wynik, a swoboda
ruchów" [Zaciorski, 1966, 175], "Jeśli nie posiądziesz
umiejętności rozluźniania mięśni, nie zostaniesz
mistrzem". Ciekawie na ten temat pisał N. Ozolin: "Dużo
uwagi zwracać trzeba na >swobodne< wykonanie
wszelkich ćwiczeń sportowych, bez zbędnych napięć
mięśniowych. Niezbędne jest by zawodnik dobrze
zorientował się w istocie >rozluźnienia< w ruchach
i uświadomił sobie jego znaczenie. Główną drogą
do opanowania swobody i braku napięcia w ruchach - to
świadome dążenie do ich wykonania >jakby bawiąc się<."
[1964, 143].
U dzieci 7-11-letnich obserwuje się naturalną
zdolność rozluźniania mięśni, która nierozwijana
w późniejszym wieku zanika. Powstaje zjawisko
analfabetyzmu ruchowego. Jest ono skutkiem m. in.
zmniejszonej aktywności ruchowej, ograniczenia ruchów
do tych niezbędnych i specjalistycznych, unikania lub
ograniczania ruchów naturalnych. Ten specyficzny
analfabetyzm obserwowano u zapaśników wysokiej
klasy w biegu na krótkim dystansie.
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Interesujące refleksje powstają przy obserwacji
lekkoatletów skupiających się podczas zawodów na
maksymalnym rozluźnieniu mięśni. Szczególne
rozmiary uzyskują te zabiegi u zawodników
w skokach i sprincie. Dla nich rozluźnienie mięśni,
a wyjątkowo kończyn dolnych, urasta do problemu
pierwszoplanowego,
warunkującego
osiągnięcie
znaczącego wyniku. Nieco inaczej rozluźnienie to osiągał
mistrz i rekordzista świata w biegu na 100 i 200
metrów, Jamajczyk, U. Bolt. Przed startem finałowego
biegu podczas mistrzostw świata w Berlinie pozwalał
sobie na "zabawę z publicznością", śmiał się i robił dziwne
miny. Jednak, po "wejściu w bloki" wyjątkowo silnie
koncentrował uwagę na mającym nastąpić starcie. Być
może, jest to nowy i lepszy sposób osiągania wręcz
niesamowitego rozluźnienia mięśni podczas biegu?
Interesująco o treningu japońskich judoków
wypowiedział się mistrz świata, W. Legień: "Trening
Japończyków to przede wszystkim mnóstwo ćwiczeń
rozluźniających. Oni są porozciągani. Każdy mięsień
w każdej chwili jest tak rozluźniony, że mogą wykonać
zupełnie zaskakujące ruchy. A to ponoć ważniejsze w judo
niż nadludzka siła." [Starzyński, 1987]. Zwycięzca turnieju
tenisowego w Wimbledonie [1972] w grze pojedynczej,
S. Smith sformułował 6 przykazań ważnych dla
odnoszenia sukcesów w tej dyscyplinie sportu.
Najważniejsze z nich dotyczyło rozluźnienia mięśni
podczas gry: "Nawet najbardziej uzdolniony sportowiec nie
może wygrać jednego turnieju, jeśli będzie się czuł usztywniony
na korcie. Usztywnienie pozbawia zawodnika, przede
wszystkim, swobody ruchów, narusza ich koordynację
i prowadzi do szybkiego zmęczenia.." I dalej czytamy:
"W bardzo częstych przypadkach usztywnienie wytrąca
z rytmu, a zbyt napięte mięśnie nie pozwalają na płynne
wykonanie uderzenia." [1986, 52].
6. Próba ustalenia wpływu zdolności
rozluźnienia mięśni na efektywność techniki
i sukces sportowy
Zdolność rozluźnienia mięśni jest wyjątkowo
ważna dla całego organizmu człowieka, bo łączy
się ona ze zmniejszeniem napięcia psychicznego.
Układ mięśniowy i psychika są ściśle ze sobą związane,
gdyż łączy je centralny układ nerwowy tworzący jedność
organizmu
ludzkiego.
Usztywnienie
mięśni
ogranicza wybiórczość ich napinania i obniża
dokładność ruchów, bez której technika staje się mało
skuteczna. Rozluźnianie mięśni jest konieczne nie tylko
przed startem, ale też podczas walki. Np. mistrz
olimpijski w judo, W. Legień rozluźniał mięśnie
przed wykonaniem każdego rzutu. Rozluźnienie
można zdefiniować: "…jako stan pełnego, dobrego
samopoczucia, uwolnienia psychicznego i fizycznego.
Rozluźnienie jest regeneracją; eliminuje stres, daje
uczucie wewnętrznego spokoju i zadowolenia. Odświeża
zużyte siły i dodaje nowych." [Kempf, 1994, 29]. Wpływa
ono korzystnie nie tylko na obniżenie napięcia mięśni,
ale częstotliwość skurczów serca i ciśnienie krwi,
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ROZLUŹNIENIE MIĘŚNI

1. Obniżenie napięcia mięśni
(podniesienia poziomu
jakościowych cech ruchu, a
szczególnie ich dokładności).

2. Obniżenie skurczów serca
i ciśnienia krwi [Jakobsen,
1948; Handelsman,
Jewdokimowa, 1990].

7. Zwiększenie
6. Zwiększona
amplitudy
ekonomia ruchów
(zmniejszenie zużycia ruchów.
energii o ok 30%).

3. Zmniejszenie
częstotliwości
oddechów.

4. Rozszerzenie naczyń
krwionośnych (wzrost
temperatury ciała o 2-6oC).

8. Podniesienie poziomu
9. Wzrost poziomu
zdolności koordynacyjnych szybkości, siły i
(szczególnie różnicowania wytrzymałości.
ruchów).

5. Zmniejszenie liczby fal
mózgowych (do poziomu
właściwego dla snu).

10. Przy symetryzacji ruchów - transferze “odświeżenie”
wrażeń kinestetycznych (m. in. specyficznych: “czucia
piłki”, “czucia wody”, “czucia przeciwnika”, “czucia
belki”, “czucia boiska” i in. [Starosta, 1991, 2003].”

* Opracowano w oparciu o dane:
A. Handelsman’a, Jewdokimowej [1990], W. Jakobson’a [1948], H-D. Kempfa [1994], W. Starosty [1991, 2003]

Ryc. 6. Wpływ rozluźnienia mięśni na poszczególne układy organizmu człowieka, [Starosta, 2009]*
rozszerza naczynia krwionośne, zmniejsza liczbę fal
mózgu i zużycie energii (ryc. 6).
Sprinterski bieg mistrzyni olimpijskiej i rekordzistki
świata F. Griffith-Joyner określano jako pełen gracji.
Oto jak ona osiągnęła taką precyzję ruchów: "W 1987 roku
przejrzeliśmy stare kasety wideo, by zastanowić się, dlaczego nie
biegam na miarę możliwości, nie wykorzystując całej mej
energii. Doszliśmy do przekonania, że powodem było
niedostateczne rozluźnienie. Nogi pracowały szybko, ale
szybko się nie przemieszczałam. Szukałam więc
sposobów na uzyskanie większego luzu. Teraz przebieram
nogami równie szybko, lecz w każdym kroku pokonuję większy
dystans. Dla pobicia rekordu świata potrzebne było
przebiegnięcie setki w 47-49 krokach, podczas gdy przedtem
wykonywałam ok. 56 kroków." [Sicard, 1989]. Treść tego
tekstu wskazuje na związek występujący między

poziomem zdolności rozluźniania mięśni i amplitudą
ruchów (wydłużony krok), jak też estetyką ruchów.
Uzyskany efekt w pełni uzasadniały wyniki wcześniej
przeprowadzonych
badań:
"Stosowanie
ćwiczeń
na rozluźnienie w okresie rozwijania obszerności w stawach
znacznie podwyższa efektywność treningu (ok. 10%).
Przy czym, ćwiczenia te sprzyjają zwiększeniu obszerności,
zarówno aktywnej, jak też pasywnej." [Szljan i in.1988, 79]
Interesujący przypadek dotyczył rekordowego
rzutu oszczepem J. Sidło. podczas zawodów w Jenie.
W pierwszym rzucie uzyskał wynik - 71,59 zapewniający
mu pierwsze miejsce. W drugim rzucie ustanowił rekord
Polski - 77,32. W trzecim wykonanym zgodnie z zaleceniem
trenera Z. Szelesta: "..leciutko, bez wysiłku. No i tak
>bez wysiłku< oszczep poleciał na 80,15, co było
nowym rekordem Europy ustępującym tylko o 26 cm

Podwyższające - polepszające
1.
2.
3.
4.

Opanowanie prawidłowej koordynacji ćwiczenia.
1.
W ćwiczeniach wytrzy-małościowych - wykonanie ćwiczenia do zmęczenia.
2.
W ćwiczeniach balisty-cznych - wykonanie ćwiczeń jak “trzaśnięcie z bicza” - bezwładnie. 3.
Wykonywanie ćwiczeń na rozluiźnienie po każdym ćwiczeniu wywołującym 4.
“spięcie”.
5. Odczucie lokalnego zmęczenia.
5.
6. Masaż, samomasaż i hydromasaż.
6.
7. Ukształtowanie nastawienia na rozluźnienie.
7.
8. Świadoma kontrola techniki ćwiczenia.
8.
9. Kontola mimiki twarzy (ujawnienie napięcia).
10. Stosowanie rytmicznego oddychania.
9.
11. Wykonywanie ćwiczeń z towarzyszeniem muzyki.
12. Przełączenie uwagi na otoczenie (inne przedmioty, zadania).
10.
13. Stosowanie treningu ideomotorycznego i autogennego (np. Schultza, 1956).
11.
14. Śpiew, rozmowa, usmiech - podczas wykonania ćwiczeń.
12.
15. Wykonywanie ćwiczeń z zamkniętymi oczami.
16. śkupienie uwagi na prawidłowymwykonaniu ćwiczenia (dokładność, amplituda ruchów). 13.
17. Głośne liczenie ruchów, wypowiadanie słów lub zdań podkreslających szczegóły techniki, 14.
charakter wysiłku.
15.
18. Optymistyczne zastawienie do wykonywanych ćwiczeń.
16.
19. Wspomnienie wesołego zdarzenia lub anegdoty przed wykonaniem ćwiczenia.
17.
20 Spontaniczny - naturalny śmiech przed ćwiczeniem ("śmiech rozluźniający")
[Bevin, 2000].
18.
21 Pływanie i kąpiele w ciepłej wodzie.
22. Wykonanie ćwiczenia na zmianę z maksymalną i zmniejszoną intensywnością.
19.
23. Naprzemianstronne wykonanie ćwiczenia prawą i lewą stroną ciała 20.
("odświeżanie wrażeń kinestetycznych") [Starosta, 1991].
21.
24. Wstrząsanie rękoma, nogą, tułowiem.
22.
25. Rozluźnione "upadanie" tułowia, podniesionych rąk i nóg.
26. Świadome rozluźnienie mięśni siedząc lub leżąc.
27. Swobodne rozkołysanie rąk i nóg.
28. Progresywna relaksacja E. Jakobsona [1948].

Obniżające - pogarszające
Koordynacyjna złożoność ćwiczenia.
Słabość mięśni głównie obciążanych w ćwiczeniu.
Niski Poziom gibkości.
Pobudzenie emocjonalne (np. liczba widzów, ranga
zawodów i inne).
Chęć wykonania ćwiczenia “na pełną siłę”.
Niska temperatura otoczenia.
Wykonanie złożonych i nieznanych ćwiczeń.
Nastawienie wykonania ćwiczenia “na
wynik”.
Negatywne nastawienie poprzedzające wykonanie
ćwiczenia.
Niekorzystny mikroklimat psych. w grupie.
Negatywna ocena wykonywanych ćwiczeń.
Napięte stosunki pomiędzy ćwiczącymi
i trenerem.
Kłopoty osobiste ćwiczącej (ego).
Bardzo wysoka temperatura otoczenia.
Seria doznanych niepowodzeń.
Intensywne ćwiczenia siłowe.
Brak dostatecznej odnowy psychomotorycznej
i biologicznej.
Brak lub mała liczba ćwiczeń rozluźniających
w procesie szkolenia.
Zmęczenie lub znużenie [Nazarow, 1964].
Złe samopoczucie.
Niepewność posiadanej formy sportowej.
Nadmierne obciążenia treningowe.

Tab. 1. Czynniki i uwarunkowania zmieniające poziom rozluźnienia mięśni [Starosta, 2009]
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najlepszemu wynikowi Amerykanina Helda nie
uznanemu dotychczas za rekord świata." [Rekordowy
rzut, 1988]. Niebezpieczeństwo usztywnienia mięśni
wystąpić może też w najmniej oczekiwanym momencie.
Oto relacja brązowego medalisty Igrzysk Olimpijskich
w Tokio z finałowego biegu na 400 m A. Badeńskiego:
"Gdybym wtedy był kilka lat starszy i bardziej doświadczony,
to przyjechałbym ze złotym medalem. Po 300 metrach
prowadziłem z przewagą czterech metrów, powinienem był
biec bardzo luźno do mety utrzymując przewagę. A ja
starałem się znokautować przeciwników i na trzech czterech metrach tak się usztywniłem, że złapał mnie
straszny kurcz; moją jedyną myślą było - dojść do mety.."
[Krzemiński, 1989].
Współczesna cywilizacja upowszechnia styl
życia "na luzie" jako antidotum na stres
towarzyszący człowiekowi niemal w każdych
warunkach. Co oznaczają słowa: "luz", "na ludzie", "wyluzuj
się"? Zachowanie bez zahamowań, napięcia psychicznego
i mięśniowego. Często by być "na luzie" stosuje się środki
rozluźniające
(np.
piwo)
dodające
odwagi,
odblokowujące ośrodki kontrolujące i obniżające
samokontrolę. Bardziej racjonalne jest skorzystanie
z licznych naturalnych środków i metod
podwyższających efektywność rozmaitej ruchowej
aktywności człowieka bez szkody dla jego zdrowia
(tab.1). "Luz" mięśniowy ściśle łączy się
z psychicznym. Oba przebiegają w centralnym
układzie nerwowym o wzajemnym oddziaływaniu.
Oznacza to ich duże wzajemne uzależnienie, tj. "luz
psychiczny" wpływa na "luz mięśniowy" i odwrotnie.
Obie odmiany "luzu" uzależnione są od rodzaju
nastawienia psychicznego człowieka opartego
na koncepcji D. Uznadze [Uznadze, 1925, 1961;
Botwina, Starosta, 2002]. Ilustrują to występy zdobywcy
licznych medali na zawodach najwyższej rangi
w skokach narciarskich, A. Małysza. Odnosił on seryjne
sukcesy kiedy nastawiał się na technicznie poprawne
wykonanie skoku. Później, nastawił się na uzyskanie
konkretnego wyniku i zajęcie określonego miejsca.
Takiemu nastawieniu towarzyszyły coraz większe
emocje, a wraz z nimi malejące rozluźnienie
mięśni. Niektórzy obserwatorzy, a także on sam
nazywali to "spięciem" i "usztywnieniem", a w konsekwencji
wzrastającym brakiem "luzu". "Usztywnienie mięśni"
zdecydowanie obniża poziom "czucia progu", "czucia
położenia ciała podczas lotu" itp. Ich efektem były coraz
gorsze wyniki na zawodach. O takim nastawieniu
psychicznym, niekorzystnym w dyscyplinach
niewymiernych i wymagających wysokiej jakości
ruchów, jak też jego efektach pisano dawno [Puni,
Starosta, 1979]. Poziom zdolności rozluźnienia mięśni,
podobnie jak rozmaitych rodzajów czucia jest bardzo
zmienny. Wskazuje na to opinia mistrza olimpijskiego
W. Fortuny o uczestnictwie A. Małysza w mistrzostwach
świata w 2007 r.: "wczoraj skakał rozluźniony a dziś coś
go spięło".

11

Wnioski
1. Mimo, ogromnego postępu wiedzy o treningu
sportowym, właśnie rozluźnienie mięśni, stanowi
stosunkowo mało dotychczas wykorzystaną rezerwę
w praktyce wychowania fizycznego, a także sportu.
Jej niski poziom, według uczonych i trenerów,
hamuje osiągnięcie maksymalnych wyników
sportowych.
2. U zawodników poziom zdolności rozluźnienia
był znacznie wyższy (73%) niż u nieuprawiających sportu (55%). U wysoko zaawansowanych
zawodników pięcioboju nowoczesnego po 4 km biegu
przełajowym wskaźnik rozluźnienia obniżał się
średnio o 16,3%, po treningu pływackim o 11,0%,
po zawodach szermierczych o 11,5%, a po męczącym
biegu na bieżni mechanicznej o 7,6% [Nazarow,
1964].
3. Umiejętność rozluźniania podlega kształtowaniu.
Na podstawie 9 tygodniowego eksperymentu
podczas którego stosowano specjalne ćwiczenia
wykazano istotny statystycznie wzrost wskaźnika
rozluźnienia [Nazarow, 1964].
4. Wysoka kultura ruchów polega na umiejętnym
napinaniu i rozluźnianiu mięśni. Zdolność
rozluźniania mięśni odstaje od zdolności ich
napinania
nawet
u
zawodników
wysoko
zaawansowanych. Dyskoordynacja w zakresie
rozluźnienia i napięcia może być przyczyną
naciągnięcia, a nawet naderwania włókien
mięśniowych [Fedorow, 1958; Fanagorskaja,
Sinelnikowa, 1966].
5. Prościej
kulturę
władania
mięśniami
przejawiać w ruchach o charakterze lokalnym
niż w globalnym. W pierwszych uczestniczą
nieliczne mięśnie lub ich części, a w drugich duże
grupy mięśniowe całego ciała. Ważne są relacje
występujące pomiędzy lokalnymi i globalnymi, które
nie doczekały się naukowych penetracji [Starosta,
2006].
6. Szczególnie
złożony
rodzaj
zdolności
rozluźniania mięśni występuje w "acyklicznych"
dyscyplinach, w których ruchy muszą
odpowiadać wysokim wymaganiom estetyki,
tj. m. in. w gimnastyce sportowej i artystycznej,
łyżwiarstwie i wrotkarstwie figurowym, skokach
do wody, towarzyskim tańcu sportowym. W nich
ruchy muszą charakteryzować się licznymi
jakościowymi cechami takimi jak: płynność,
harmonia, rytmiczność, lekkość, dokładność,
przenoszenie. Przejawianie ich wysokiego poziomu
niemożliwe jest bez zdolności rozluźniania mięśni.
7. W. Fedorow i A. Furmanow [1971] przeprowadzili
dwuletni eksperyment na siatkarkach w celu
sprawdzenia wpływu "błyskawicznego odciążenia"
na rozluźnienie mięśni i stosowanych ćwiczeń.
W grupie eksperymentalnej zmniejszyła się
twardość napięcia mięśni i znaczne obniżenie
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tonicznego rozluźnienia mięśnia. Czas reakcji
na poruszającą się piłkę w grupie tej był krótszy
o 14,7% niż w grupie kontrolnej. W grupie
eksperymentalnej zwiększyła się amplituda ruchu
w stawach o 39,7% w stosunku do kontrolnej.
U zawodniczek grupy eksperymentalnej polepszeniu
uległy też wskaźniki zdolności motorycznych: siła
mięśni grzbietu - 8,5%, siła mięśni dłoni - 7,8%;
skoczność - 1,3%, siła atakującego uderzenia 17,2%. Różnice wyników były istotne statystycznie.
8. Jednym z ważnych elementów wysokiego poziomu
koordynacji ruchowej jest zdolność napinania
i rozluźniania mięśni. Obie te zdolności ściśle się
warunkują. Ciekawa była wypowiedz rekordzisty
świata w pływaniu, J. Weismullera: "Największym
sekretem moich sukcesów jest rozluźnienie.
Rozluźnienie nawet wtedy, kiedy płynę z największą
szybkością." [1957]. Doskonałe opanowanie techniki
charakteryzuje swobodne, naturalne wykonanie
ruchów. Zdolność rozluźniania mięśni odstaje od ich
napinania nawet u zaawansowanych zawodników
[Fedorow, 1958; Fanagorska, Sinielnikowa, 1965].
9. U dzieci 7-11-letnich obserwuje się naturalną
zdolność
rozluźniania
mięśni,
która
nierozwijana w późniejszym wieku zanika.
Powstaje zjawisko jakby wtórnego analfabetyzmu
ruchowego. Jest to zapewne częściowo skutkiem
różnorodnych wpływów cywilizacyjnych
10. Zwycięzca turnieju tenisowego w Wimbledonie
[1972] w grze pojedynczej, S. Smith sformułował
6 przykazań ważnych dla odnoszenia sukcesów
w tej dyscyplinie sportu. Pierwsze z nich, a więc
chyba najważniejsze dotyczy rozluźnienia mięśni
podczas gry. Oto niewielki fragment tego
przykazania: "Nawet najbardziej uzdolniony sportowiec
nie może wygrać jednego turnieju, jeśli będzie się czuł
skrępowany (usztywniony) na korcie. Usztywnienie
pozbawia zawodnika, przede wszystkim, swobody
ruchów, narusza ich koordynację i prowadzi
do szybkiego zmęczenia".
11. Współczesna cywilizacja upowszechnia styl życia
"na luzie" jako antidotum na ciągły stres towarzyszący
człowiekowi niemal w każdych warunkach. Taki "luz"
przejawiają zawodnicy o wysokim poziomie kultury
ruchowej i koordynacji oraz długim stażu
zawodniczym. "Luz" mięśniowy ściśle łączy się
z psychicznym. Oznacza to ich duże wzajemne
uzależnienie, tj. "luz psychiczny" wpływa na "luz
mięśniowy" i odwrotnie. Obie odmiany "luzu"
w znacznym stopniu uzależnione są od rodzaju
nastawienia psychicznego człowieka opartego
na koncepcji D. Uznadze [Uznadze, 1925, 1961;
Botwina, Starosta, 2002].
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Analiza obicążeń treningowych i etapizacja
szkolenia reprezentantki Polski w biegu
na dystansie 3000 m z przeszkodami
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1

Wprowadzenie
Historia biegów przeszkodowych kobiet sięga lat
80-tych XX wieku. Pierwsze oficjalne zmagania
na przeszkodach kobiet odnotowano podczas
międzynarodowych zawodów dla weteranek w Eugene
w dniu 5 sierpnia 1989 roku. Wtedy to do rywalizacji
w biegu o barierach równej męskiej wysokości 91,4cm,
stanęło 17 biegaczek z siedmiu krajów. Wysokość ta
została zachowana aż do roku 1994, kiedy to odbyły się
Igrzyska Dobrej Woli w St. Petersburgu, podczas których
Rosjanka Marina Pluzhnikowa wygrała dystans 2000m
ze znakomitym wynikiem 6:11,84. Znaczące zmiany
w przepisach rozgrywania przeszkodowych biegów
kobiet nastąpiły w 1995 roku w USA. Wydłużono
wówczas dystans do 3000m i obniżono niebezpieczną
wysokość płotów do 76,2cm. Później wielokrotnie
udoskonalano przepisy, aż w końcu pod koniec 2001 roku
IAAF zakończył perturbacje regulaminowe ustalając
nowe zasady, które obowiązują do dzisiaj. Obecna
wysokość przeszkód w stosunku do wysokości ciała
zawodniczek powoduje, że ich pokonanie w mniejszym
stopniu wpływa na prędkość biegu niż u mężczyzn.
To z kolei wymusza pewne zmiany treningowe [Hunter
i Bushnell 2006; Hunter i wsp. 2008].
Przełomowe znaczenie dla rozwoju damskich biegów
przeszkodowych miała decyzja o wprowadzeniu tej
konkurencji do programu Igrzysk Olimpijskich
począwszy od zawodów w Pekinie w 2008 roku. Obecnie
biegi z przeszkodami kobiet są jedną z najszybciej
rozwijających się konkurencji w kobiecym sporcie
wyczynowym.
Całokształt kariery sportowej lekkoatlety odbywa się
w trzech głównych etapach szkolenia:
etap szkolenia wstępnego (wszechstronnego)
etap szkolenia ukierunkowanego
etap szkolenia specjalistycznego.
Uporządkowany przez Sozańskiego [1999] podział
etapów szkoleniowych oczywiście może ulegać różnego
rodzaju ewolucji i powinien zostać dostosowany do
określonego zawodnika, biorąc pod uwagę jego cechy
indywidualne jak również szybkość i efektywność
stosowanego szkolenia. Dobór odpowiednich technik
szkolenia podczas poszczególnych jego etapów powinien

być dobrany w taki sposób, aby szczyt formy zawodnika
przypadał na moment rozgrywanych zawodów.
Obowiązujący w Polsce system sportu powszechnego
i młodzieżowego, z podziałem na kategorie wiekowe,
może być właściwie realizowany z wykorzystaniem
powyższych etapów szkolenia. W praktyce jednak
bardzo często zdarzają się sytuacje wczesnego przechodzenia do etapu specjalistycznego z jednoczesnym
zaniedbaniem okresów wszechstronnego i ukierunkowanego, co w konsekwencji prowadzi do zahamowania
kariery sportowej zawodnika [Sozański 1986].
Końcowe sukcesy w treningu sportowym
(lekkoatletycznym) są ściśle związane z właściwym
doborem i selekcją kandydatów o szczególnych
predyspozycjach do uprawiania konkretnej konkurencji.
Pojęcia te nie tylko odnoszą się do pierwszego etapu
szkolenia, lecz stanowią ciąg zadań towarzyszących
każdemu kolejnemu etapowi zaawansowania. Badania
naukowe oraz długoletnie doświadczenie trenerskie
pozwalają stwierdzić, że wzrost poziomu sportowego
w pierwszym etapie treningu można uzyskać poprzez
ogólne przygotowanie sprawnościowe. W następnym
etapie szkolenia wzrost poziomu sportowego wymaga
stosowania ukierunkowanych środków rozwijających
odpowiednie cechy motoryczne z uwzględnieniem bloku
konkurencji sportowej. W ostatnim etapie treningu
podejmujemy specjalistyczne działania szkoleniowe
w celu doskonalenia mistrzostwa w określonej
specjalności lekkoatletycznej, a proces ten jest ściśle
zindywidualizowany [Sozański i wsp. 2010a].
Wychodząc z przesłanek poznania naukowego należy
rozpatrywać sprawę w kategoriach metodycznych
i technologicznych, próbując umiejscowić uzyskane
wyniki w strukturalnym modelu treningu - co otwiera
drogę do postępowań decyzyjnych - a więc
odzwierciedlenia w konkretnych programach treningu
[Sozański i wsp. 2010b].
Celem niniejszej pracy było przedstawienie wielkości
i struktury obciążeń treningowych zawodniczki K. K.,
reprezentantki Polski w biegu na dystansie 3000 metrów
z przeszkodami w wybranych latach z poszczególnych
kategorii wiekowych. Analizie poddano również przebieg
procesu szkolenia w czasie.
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Materiał i metoda
W pracy wykorzystane zostały zapisy z dzienników
obciążeń treningowych zawodniczki K. K. uprawiającej
biegi długie na dystansie 3000 m z przeszkodami.
Podstawowe dane charakteryzujące zawodniczkę
ukazano w tabeli 1.
Rok urodzenia

1985

Wysokoœæ cia³a

177 cm

Masa cia³a

54 kg

BMI

17,24

WskaŸnik Rohrera
Rekord ¿yciowy (3000 m przeszkody)
Liczba tytu³ów Mistrza Polski
Klasa sportowa

0,97
9:26.93 s
9
Mistrzowska Miêdzynarodowa

Tab. 1. Charakterystyka biometryczna zawodniczki K. K.
Analizie zostały poddane cztery sezony po jednym
z każdej kategorii wiekowej: 2001/2002, 2003/2004,
2006/2007 oraz 2009/2010. Sezon 2001/2002 to ostatni
rok szkolenia jako juniorki młodszej, sezon 2003/2004
to ostatni rok szkolenia jako juniorki, sezon 2006/2007
to ostatni rok zawodniczki w kategorii młodzieżowej
oraz sezon 2009/2010 jest to trzeci rok w kategorii
seniorki. Dane są przekrojem wykonanej pracy przebiegu
dotychczasowej kariery zawodniczki na kolejnych
etapach szkolenia.
Dokumentacji danych dokonano za pomocą
autorskiego rejestru grup środków treningu. Stosowane
w treningu K.K. środki treningowe przedstawiono
w czterech grupach:

-

-

-

Ogólna wytrzymałość biegowa (OWB)
Wyróżniono tutaj podstawowe środki treningowe:
Bieg ciągły w pierwszym zakresie intensywności (BC1) podstawowy środek w treningu biegaczki
przeszkodowej, podtrzymujący dotychczasowy
poziom wytrenowania, doskonaląc funkcje układu
krążenia i oddychania. Odbywa się przy zachowaniu
pełnej równowagi czynnościowej.
Bieg ciągły w drugim zakresie intensywności (BC2) Ćwiczenie to wywiera istotny wpływ na stopień
wytrenowania zawodniczki. Odbywa się na krawędzi
równowagi czynnościowej.

-

-

-

-

-

-

Wytrzymałość specjalna (WSp)
Wytrzymałość biegowa w trzecim zakresie intensywności
(WB3) - Intensywny środek biegowy, charakteryzuje
się nieznacznym przekroczeniem równowagi
czynnościowej, wyraźnie rozwijający wytrzymałość
biegową i stanowi podstawę do treningu
wytrzymałości tempowej.
Wytrzymałość tempowa (WT) - Środek treningu
wpływający na adaptację organizmu do wysiłku
charakterystycznego dla startu w zawodach
sportowych.
Ze względu na dużą intensywność jest to silny
bodziec w treningu kształtujący wytrzymałościowe
dyspozycje zawodniczki. Zazwyczaj były to odcinki

-

od 500m do 1200m biegane w tempie startowym lub
zbliżonym do startowego.
Interwał (INT)
Interwał ekstensywny - stosowany w okresie
przygotowawczym, w którym:
- intensywność treningu wynosi 60-80%
granicznych możliwości,
- ilość powtórzeń od 10 do 30 razy,
- długość odcinka do 300 m przy przerwie od
60 do 120 sekund.
Interwał intensywny - stosowany w okresie
przedstartowym, w którym:
- intensywność treningu wynosi 80 - 90%,
- długość odcinka do 400m, czas przerwy
wypoczynkowej do 90 sekund.
Duża Zabawa Biegowa (DZB)
Mała Zabawa Biegowa (MZB)
Siła specjalna (SSP) - ćwiczenia siły specjalnej dotyczyły umiejętności pełnego wykorzystania wysokich
wartości dynamicznych zespołów i taśm mięśniowych, biorących udział podczas wykonywania
odpowiedniej czynności motorycznej.
Sprawność (SPR)
Sprawność ogólna (SPR) - Ćwiczenia rozciągające
mięśnie, więzadła i ścięgna jako profilaktyka
i zwiększanie odporności na urazy.
Sprawność płotkowa (SPP)
Siła Biegowa (SB) - Objęła: dynamiczne skipy
i wieloskoki wykonywane na odcinku 100-200
metrów oraz podbiegi pod górę na odległości 200 m
do 300m w wolnym tempie biegowym.
Siła ogólna (SO) - odpowiadająca za przygotowanie
wszystkich
zespołów
mięśniowych
i poszczególnych odcinków ciała lub części ciała do
wykonywania wszechstronnej, różnorodnej, dość
intensywnej pracy fizycznej. Obejmowała zestaw
ćwiczeń z wykorzystaniem piłek lekarskich, gum,
skakanek i trenażerów. Charakterystyczna dla niej
była duża ilość powtórzeń (od 15 do 40 ćwiczeń).
Szybkość (Sz)
Szybkość kształtowano przy pomocy następujących
środków treningowych:
Wytrzymałość szybkościowa (WSZ) - Odcinki biegowe
100 m do 200 m biegane z szybkością startową
do dystansu głównego lub krótszego z charakterystyczną krótką przerwą wypoczynkową.
Rytmy (R) - Przebieżki techniczne wykonywane
z dużą częstotliwością i skróconym krokiem
biegowym. Często realizowane w siodełku
terenowym ze zmianą prędkości biegu. Wykonywane
na odcinkach 100 - 200 m.
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Wyniki
Dystans całkowity startów wraz z kolejnymi sezonami wzrastał (tab. 2). Widoczny wzrost spowodowany był
tym, iż zawodniczka K.K. w każdym kolejnym sezonie
startowała na dłuższych dystansach a od kategorii
młodzieżowej startowała również w biegach ulicznych.
K IL O M E T R A ¯

km

7000
6000
5000
4000
3000
2000

2 5 9 8 ,8 1

56 8 9,86

58 3 4,62

2 0 0 6 /2 0 0 7

2 0 0 9 /2 0 1 0

3 0 3 0 ,5 9

1000
0
2 0 0 1 /2 0 0 2

2 0 0 3 /2 0 0 4

se z o n

Ryc. 1. Dystans pokonany na poszczególnych etapach
szkolenia.
Podczas analizowanych etapów szkolenia widać stały
progres w liczbie przebytych kilometrów. Biegi ciągłe
w drugim zakresie intensywności (BC2) podobnie jak
w przypadku BC1 charakteryzuje wyraźny skok liczby
pokonanych kilometrów na przestrzeni lat (o blisko
600% - tab. 2). Stały progres w ilości kilometrów
związany jest z próbą ciągłego zwiększenia
wytrzymałości zawodniczki, co przy zwiększającym się
stażu treningowym wymagało większej objętości.
Od sezonu 2001/2002 do 2006/2007 widoczny jest
systematyczny wzrost pokonywanych kilometrów
kształtujących wytrzymałość biegową, maksymalnie
osiąga wartość 148km, ale co interesujące w następnym
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etapie szkolenia (w sezonie 2009/2010) spada do
wartości 43km (tab. 2). Może być to spowodowane
zastępowaniem
tego
typu
ćwiczeń
innymi
rozwiązaniami treningowymi.
Wytrzymałość tempowa jest głównym środkiem
treningów, które kształtują wytrzymałość w biegach
średnich. Stosuje się ją około 3-4 tygodnie przed
pierwszym
startem.
Podczas
kształtowania
wytrzymałości tempowej intensywność treningu waha
się na poziomie 90-100% tętna maksymalnego. Wartości
początkowe z okresu 2001/2002 oraz ostatniego okresu
2009/2010 są przybliżone i oscylują w granicach 55-60
kilometrów. Jest to zatem kolejny środek treningu, który
obrazuje znaczną zmianę jakościową treningu K. K.
w wieku młodzieżowca.
Interwał we wczesnym etapie szkolenia nie był
wdrożony w trening zawodniczki. Jest to bardzo mocny
bodziec treningowy i w przypadku zawodniczki K. K.
został zastosowany dopiero w kategorii seniorki (tab. 2).
W ostatnim roku kategorii młodzieżowej wartość tego
środka treningowego wynosiła zaledwie 7,60 km, lecz po
trzech latach (2009/2010) jego wartość wzrosła ponad
trzykrotnie. Możemy zatem mówić o racjonalnym
wykorzystaniu tych ciężkich ćwiczeń dopiero po
odpowiednim przygotowaniu organizmu.
Mała zabawa biegowa jako ogólnorozwojowy środek
treningowy dużą rolę odegrał w okresie juniorki
młodszej (21,45 km - tab. 2), w kolejnych etapach
szkolenia: juniora i młodzieżowca wartość tego środka
spadła prawie o połowę i wahała się w granicach 12 km
rocznie. Duża zabawa biegowa w treningu zawodniczki
K. K. nie odegrała znaczącej roli. Jej zastosowanie

Tab. 2. Wielkości i rodzaje obciążeń treningowych na różnych etapach szkolenia zawodniczki K. K.
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widzimy jedynie w kategoriach juniorskich, by
w kolejnych etapach szkolenia całkowicie zrezygnować
z tego typu treningów.
Wartości siły specjalnej liczone w kilogramach
sukcesywnie wzrastały przez kolejne trzy sezony od
wartości ok. 60 do ok. 550 ton (tab. 2). Zastanawiające,
że ostatni z analizowanych sezonów przyniósł spadek
objętości także treningu siły specjalnej.
Znaczny wzrtost objętości treningu wytrzymałości
szybkościowej widoczny jest od wieku juniora i choć
najwyższą
wartość
odnotowano
w
kategorii
młodzieżowej, to właśnie od wieku juniorskiego jest ona
na stabilnym poziomie około 30 km rocznie (tab. 2).
W zakresie rytmów jako środka treningowego, dzięki
któremu doskonalamy technikę biegu, a w przypadku
zawodniczki K. K. poprawną technikę pokonywania
przeszkód, z każdym analizowanym sezonem
odnotowywujemy ciągłą progresję. Obciążenia sezonu
2001/2002 i 2003/2004 są porównalne (79,35 km
i 79,41 km), w kolejnym sezonie 2006/2007 odnotowano
znaczny wzrost o ok. 50 km, a w sezonie 2009/2010
ponad dwukrotny wzrost w stosunku do początkowych
dwóch etapów szkolenia (tab. 2).
Począwszy od sezonu 2001/2002 liczba godzin
przeznaczonych na doskonalenie sprawności wzrastała
(tab. 2). W ciągu 10 lat był to wzrost ponad dwukrotny.
Wydawać by się mogło, że kształtowanie sprawności
będzie charakterystyczne głównie dla początkowych lat
szkolenia, jednak jak pokazała praktyka w treningu
przeszkodowca ćwiczenia takie mają duże znaczenia
przez całą karierę.
Sprawność płotkowa określana była liczbą
pokonanych płotków. Jako środek treningowy miała za
zadanie poprawę techniki pokonywania przeszkód
podczas biegu. Dobór odpowiedniej techniki a także
wprowadzenie automatyzmu w tym zakresie
doprowadza do zmniejszenia czasu pokonywania danej
przeszkody, co ma znaczący wpływ na czas i ekonomikę
biegu. Począwszy od sezonu 2001/2002 liczba powtórzeń
wzrastała arytmetycznie (tab. 2). Zwiększenie liczby
wykonywanych powtórzeń od 2928 do 15480 stanowi,
ponad pięciokrotny wzrost okresie 10 lat.
Analiza obciążeń w zakresie siły biegowej uwidacznia
znaczne zróżnicowanie (tab. 2). Pomimo początkowej
progresji (29,54 km) widoczny jest znaczny spadek
do 13 km a następnie gwałtowny wzrost do 66,29 km.
Jest to ponad pięciokrotny wzrost w krótkim odcinku
czasowym.
Po dokonaniu analizy liczby startów w każdym
sezonie, największą liczbę startów ku zdziwieniu
odnotowano w sezonie 2001/2002 - 27 (tab. 2).
Najprawdopodobniej związane było to z dodatkowym
uczestnictwem w zawodach szkolnych, gdzie
zawodniczka brała udział indywidualnie i w biegach
sztafetowych - najczęściej 4 x 100 m. Dalszy rozwój
kariery zawodniczki doprowadził do wzrostu specjalizacji
i ograniczenia ogólnej liczby startów w zawodach.
Sprawność płotkowa określana była liczbą
pokonanych płotków. Jako środek treningowy miała za

zadanie poprawę techniki pokonywania przeszkód
podczas biegu. Począwszy od sezonu 2001/2002 liczba
powtórzeń wzrastała arytmetycznie (ryc. 23).
Zwiększenie liczby wykonywanych powtórzeń od 2928
do 15480 stanowi ponad pięciokrotny wzrost okresie 10
lat.
Dyskusja
Analizując obciążenia treningowe na poszczególnych
etapach szkolenia, należy zwrócić uwagę nie tylko na
wielkości obciążeń treningowych, ale również na rozwój
sportowy zawodniczki. W szkoleniu każdego zawodnika
ważne jest, aby życiowe sukcesy osiągać w wieku
dojrzałym a mistrzostwo sportowe utrzymywać w miarę
możliwości w jak najdłuższym czasie [Sozański i wsp.
2010c]. Osiągnięcie najwyższych celów zapewnia jedynie
naturalny rytm rozwojowy organizmu, wdrożenie we
wczesnym wieku zbyt mocnych bodźców treningowych
może przynieść odwrotne rezultaty [Sozański i wsp.
2010d].
W wyniku analizy należy stwierdzić, że obciążenia
treningowe zawodniczki K.K. w poszczególnych etapach
szkolenia sukcesywnie wzrastały (tab. 2). Stałe
zwiększanie obciążeń o charakterze tlenowym jakie
zaobserwowano
u
zawodniczki,
jest
zgodne
z założeniami treningowymi dla biegów [Ratkowski
2006a; Ratkowski 2006b].
Pomiędzy badanymi sezonami widać ciągłą
progresję, jednakże między sezonem 2003/2004
i 2006/2009 widać znaczny wzrost wartości środków
treningowych oraz pojawienie się mocniejszych bodźców
treningowych w postaci interwału (INT) w procesie
szkolenia zawodniczki. Wpływ na skok obciążeń miał
zapewne
wiek
zawodniczki,
bowiem
środki
o charakterze specjalnym zostały wdrożone wraz
z wkroczeniem w kategorię młodzieżową oraz zmianą
stylu życia (po ukończeniu szkoły średniej zawodniczka
w trakcie edukacji na studiach poświęcała znacznie
więcej czasu na szkolenie). Wprowadzenie większych
obciążeń o charakterze beztlenowym wydaje się
logicznym następstwem racjonalnego procesu szkolenia
i realizacją postulatów różnych autorów [Prusik 2003].
Wyniki sportowe badanej świadczą o progresywnym
rozwoju zawodniczki [Sozański 1986]. Zawodniczka
od początku kariery startowała - z ówczesnymi zasadami
rozgrywania biegów przeszkodowych kobiet na
mistrzostwach Polski - jako juniorka młodsza na
dystansie 1500 m z przeszkodami, jako juniorka na
dystansie 2000 m z przeszkodami, a od kategorii
młodzieżowej na 3000 m z przeszkodami. Zawodniczka
K.K. po raz pierwszy wystartowała na dystansie 3000 m
z przeszkodami w wieku 19 lat. Od tego czasu można
obserwować rozwój wynikowy zawodniczki na tym
dystansie. Rok później na Młodzieżowych Mistrzostwach
Europy na tym właśnie dystansie zdobyła złoty medal.
Wtedy to odnotowano wyraźny skok wynikowy
(progresja o 30,78 s). Kolejny wyraźny postęp o 11,72
sekundy odnotowano w 2006 r., następny zaś w 2009 r.
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o 12,47 sekundy. Ogromny wpływ na osiągane przez
zawodniczkę K.K. rezultaty ma poprawne pokonywanie
przeszkód i rowu z wodą. Środki kształtujące tą
umiejętność na przestrzeni badanych okresów
sukcesywnie wzrastały (SPP, R z płotkami). Dodatkowo
poziom pokonywania przeszkód udoskonalany był
w trakcie treningów (WB i WT na płotkach). Jak
dowodzą badania techniki w biegach długich, poprawa
techniki oprócz poprawy wydolności może być jednym
z czynników warunkujących postęp wynikowy
[Ratkowski, Aschenbrenner 2003].
Konkurencja 3000m z przeszkodami kobiet jest
wyjątkowo młodą konkurencją na świecie, stąd też jak
dotąd ograniczony dostęp do literatury na jej temat.
Przez lata zastanawiano się bowiem nad celowością
uprawiania biegów długich przez kobiety. Pozytywna
weryfikacja tych rozważań spowodowała szybki rozwój
konkurencji wytrzymałościowych kobiet [Socha 2004].
Większa eksploracja naukowa tej problematyki zapewne
pozwoliłaby ocenić jak się mają wartości obciążeń
treningowych do uzyskiwanych wyników sportowych
badanej zawodniczki i porównać je z treningiem
czołowych zawodniczek na tym dystansie.
Wyniki sportowe świadczą o sukcesywnym rozwoju
zawodniczki. Poczynając od mniejszych sukcesów
w wieku młodszym, poprzez znaczny skok w kategorii
młodzieżowej. Zawodniczka K. K. od 21 roku życia
regularnie uczestniczy w imprezach mistrzowskich (ME,
MŚ, IO). Zważywszy na wiek zawodniczki apogeum
wynikowe dopiero nastąpi, a zapewnić to powinno
właściwe kierowanie procesem szkolenia. Uzyskane
wyniki potwierdzają opinię, że o poziome sportowym w
znacznej mierze decyduje indywidualna specyfika
uwarunkowań możliwości funkcjonalnych, szczególnie
na
najwyższym
poziomie
zaawansowania
[Suchanowski, Nowak 2003]. Reakcje adaptacyjne mają
bowiem w biegach długich charakter ściśle
indywidualny [Prusik i wsp. 2003]. Dotyczą one przede
wszystkim układu krążenia i oddechowego [Prusik
i wsp. 2004].
Dalsze poszukiwania drogi postępu wynikowego
zawodniczki będą zmierzały zatem nie do zwiększania
objętości treningu (co w znacznym stopniu miało
miejsce w pierwszym roku szkolenia w kategorii
młodzieżowca), ale raczej zwiększenia intensywności
wyrażonej prędkością biegu [Ratkowski, Nowak 2009].
Podsumowanie i wnioski
Przeprowadzone wyniki badań i uzyskane rezultaty
analiz pozwalają przedstawić następujące wnioski:
1. W omawianym okresie sukcesywnie wzrastały
wielkości wszystkich środków treningowych. Poza
bodźcami treningu specjalnego podwyższeniu uległy
również środki oddziaływania ogólnego, takiech jak:
Sprawność, Siła Ogólna, Sprawność płotkarska.

Należy zwrócić uwagę na prawidłowy rozwój
obciążenia środków treningowych z uwzględnieniem
poszczególnych etapów szkolenia.
2. W kolejnych etapach szkolenia zauważa się wyraźny
wzrost objętości głównych środków rozwijających
wytrzymałość ogólną i mieszaną: Biegi Ciągłe
w 1 zakresie, Biegi Ciągłe w 2 zakresie, Mała Zabawa
Biegowa, obciążeń oddziaływania specjalnego takich
jak:
Wytrzymałość
Biegowa,
Wytrzymałość
Tempowa, Wytrzymałość Szybkościowa oraz
wprowadzenie w ostatnim roku silniejszych bodźców
treningowych w formie interwału (INT). Szerokie
spektrum środków o oddziaływaniu specjalnym
zostało zastosowane w treningu zawodniczki K. K.
dopiero po zakończeniu wieku juniorki.
3. Analizując dynamikę rozwoju rekordowych wyników
zawodniczki K.K. w aspekcie realizacji zadań
szkoleniowych należy stwierdzić, że:
a) pierwszy wyraźny postęp wynikowy odnotowano
w roku 2005 (progresja + 30,78) po
wprowadzeniu treningu w warunkach niskich
gór (Predazzo, 1018m n.p.m.), zwiększeniu
obciążeń
wytrzymałości
specjalnej
oraz
poprawnemu opanowania techniki pokonywania
przeszkód i rowu z wodą;
b) drugi postęp wynikowy w roku 2006 (progresja
+ 11,72) nastąpił po wprowadzeniu treningu
w średnich górach (St. Moritz, 1850m n.p.m.),
kontynuacji treningu wytrzymałości i siły
specjalnej
oraz
udoskonaleniu
techniki
pokonywania przeszkód;
c) trzeci wyraźny postęp wynikowy w roku 2009
(progresja + 12,47) po zintensyfikowaniu
treningu wytrzymałości i siły specjalnej oraz
wprowadzeniu treningu interwałowego.
Reasumując, należy zakładać, że kontynuacja
realizacji środków i metod treningu oraz wprowadzenia hipoksji w warunkach wysokich gór (20002400m n.p.m.) może skutkować u zawodniczki
K.K. dalszym rozwojem wyniku sportowego.
4. Po wnikliwej ocenie startów zawodniczki K. K.
w badanym okresie należy stwierdzić, że ich ilość
i obciążenie kilometrażowe mieści się w statystycznej
normie zawodniczek na tym poziomie sportowym.
Znaczna ilość startów w roku 2001/2002 jest
spowodowana licznymi udziałami w zawodach
szkolnych na różnych dystansach, szczególnie
w sztafetach. Wyraźny wzrost kilometrażu
w ostatnich 2006/2007 i 2009/2010 jest
spowodowany włączeniem do kalendarza startów
zawodniczki biegów na 10000m i biegów ulicznych
oraz faktu, że zawodniczki w kategorii seniorek
biegają dłuższe dystanse przełajowe.
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Obciążenia treningowe w BPS płotkarek
reprezentujących poziom międzynarodowy
Edyta Litwiniuk
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Wprowadzenie
We wspó³czesnym sporcie podczas realizacji procesu
szkoleniowego, niezwykle wa¿nym zagadnieniem staje siê
rozpoznanie prawid³owoœci w dostosowaniu obci¹¿eñ treningowych
do indywidualnych mo¿liwoœci zawodników na poszczególnych etapach przygotowañ. W treningu zawodników najwy¿szej
kwalifikacji niezbêdnym staje siê specjalne przygotowanie
do najwa¿niejszych, tzw. docelowych startów w danym
sezonie.
Tê wysoce specyficzn¹ fazê treningu okresu startowego
okreœla siê jako bezpoœrednie przygotowanie startowe (BPS)
[P³atonow, Sozañski 1991, Sozañski 1999]. Rozwi¹zanie takie
stosowaæ siê powinno na etapie szkolenia specjalnego, gdy¿
to z zawodnikami najwy¿szej klasy podejmuje siê próby
wypracowania formy tak, by osi¹gn¹æ optymaln¹ gotowoœæ
startow¹ w konkretnym terminie docelowej imprezy
[Sozañski i wsp. 1987]. Przenoszenie tych wzorów i rozwi¹zañ
na inne poziomy jest absolutnym nieporozumieniem - ca³kowicie
nieuzasadnionym i w perspektywie wrêcz szkodliwym
dla w³aœciwego rozwoju kariery [Sozañski 1999].
Oczekiwania wobec BPS-u s¹ olbrzymie, niestety trudno
sformu³owaæ standardowe rozwi¹zania dla wszystkich
dyscyplin. Z uwagi na bogactwo konkurencji lekkoatletycznych
zró¿nicowanie rozwi¹zañ mo¿e byæ tu ogromne. Czas
trwania jest uzale¿niony przede wszystkim od dwóch
sk³adowych - okresu dziel¹cego ostatni start (najczêœciej
mistrzostwa kraju) do imprezy docelowej, a tak¿e poziom
wytrenowania, z którego zawodnik rozpoczyna przygotowania [Adamczyk i wsp.2010]. Skutecznoœæ BPS-u w du¿ej mierze
zale¿y od tego, w jakim stopniu uda siê odwzorowaæ wymagania i warunki startu, do którego zawodnik jest przygotowywany [Kielak 2004].
Celem pracy by³a charakterystyka obci¹¿eñ treningowych
zastosowanych w bezpoœrednim przygotowaniu startowym
dwóch zawodniczek przygotowuj¹cych siê do najwa¿niejszych
imprez sezonu na dystansie 400 metrów przez p³otki.

U obu zawodniczek analizowany okres rozpocz¹³ siê
udzia³em w mistrzostwach kraju, a zakoñczy³ w imprezie
g³ównej. I tak u K.K. BPS rozpocz¹³ siê 9.07.1978 r.
a zakoñczy³ 3.09.1978 r. i trwa³ 57 dni, a u A.O. rozpocz¹³
siê 29.06. 2001 r., a zakoñczy³ 6.08.2001 r. i trwa³ 38 dni. K.K.
zrealizowa³a 56, natomiast A.O. 37 jednostek treningowych.
W pracy pos³u¿ono siê metod¹ dokumentowania
i analizy danych z wykorzystaniem programu komputerowego
TreOb4. Powy¿sza metoda rejestracji zosta³a opracowana
w Zak³adzie Teorii Sportu Akademii Wychowania Fizycznego
w Warszawie [Sozañski, Œledziewski (red.) 1995].
Charakteryzuje siê pomiarem efektywnego czasu pracy
podczas jednostki treningowej - bez przerw. Klasyfikacji
obci¹¿eñ treningowych dokonano wg rejestru grup œrodków
treningu w biegu na 400 m pp³ [Iskra 1995]. Analiza ujmuje
obci¹¿enia w dwóch kategoriach identyfikacji wysi³ków:
ze wzglêdu na rodzaj przygotowania (tzw. obszar informacyjny) i ze wzglêdu na oddzia³ywanie obci¹¿enia na mechanizmy energetyczne ustroju (tzw. obszar energetyczny),
z modyfikacj¹ polegaj¹c¹ na wyznaczeniu zakresu intensywnoœci æwiczeñ [Sozañski, Kosmol 1995].
Wyniki
Ca³kowity czas pracy zawodniczek TR stanowi³ u K.K.
22 h 31 min 18 s, natomiast u A.O. 28 h 27 min 31 s.
Œredni czas trwania jednostki treningowej u K.K wyniós³
22 minuty, zaœ u A.O. by³ dwukrotnie d³u¿szy - 46 minut.
Obci¹¿enia treningowe realizowane przez obydwie
zawodniczki w obszarze informacyjnym obrazuj¹ du¿e
zró¿nicowanie, pomimo i¿ struktura obci¹¿eñ jest taka sama.
U p³otkarek odnotowano najwiêkszy udzia³ œrodków
o charakterze wszechstronnym, przed œrodkami
o charakterze specjalnym i ukierunkowanym (ryc. 1 i 2).

Materia³ i metody

-

-

Zawodniczki, których trening analizowano to:
K.K - 30 lat, rekord ¿yciowy - 55, 96 s - zawodniczka
przygotowuj¹ca siê do XII Mistrzostw Europy
w Lekkoatletyce, rozgrywanych w dniach 29 sierpnia - 3
wrzeœnia 1978 w Pradze na Stadionie Evžena Rošického.
A.O. - 23 lata, rekord ¿yciowy - 55, 75 s - zawodniczka
przygotowuj¹ca siê do VIII Mistrzostw Œwiata
w Lekkoatletyce, rozgrywanych miêdzy 3 a 12 sierpnia
2001 na Stadionie Wspólnoty Narodów w Edmonton.

W

U

Ryc. 1. Struktura treningu K.K., %
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Ryc. 2. Struktura treningu A.O., %
Pomimo identycznej struktury obci¹¿eñ mo¿na zauwa¿yæ
spore ró¿nice w ich udziale procentowym. A.O. odnotowa³a
wyraŸn¹ przewagê œrodków o charakterze wszechstronnym,
a¿ o 10 punktów procentowych. Z kolei K.K. wykaza³a siê
zdecydowan¹ przewag¹ w zakresie stosowania æwiczeñ
o charakterze ukierunkowanym i specjalnym.
Obci¹¿enia realizowane przez obydwie zawodniczki
w obszarze energetycznym ukazuj¹ równie du¿e zró¿nicowanie. W zakresie energetycznym (T1), czyli tlenowym podtrzymuj¹cym wiêksz¹ wartoœæ uzyska³a A.O. 96,16%, przy 33,08%
K.K. Natomiast œrodki z zakresu tlenowego kszta³tuj¹cego
(T2) zdecydowanie dominowa³y u zawodniczki K. K. i stanowi³y 53,23 % wszystkich obci¹¿eñ treningowych.
Zawodniczka A.O. nie korzysta³a z tego rodzaju obci¹¿eñ
w okresie startowym, podobnie by³o z æwiczeniami
o charakterze tlenowo - beztlenowym (T3). Te zaœ u K.K.
stanowi³y 2,53 % wszystkich obci¹¿eñ treningowych. Równie¿
odnotowano wyraŸn¹ ró¿nicê w zakresie obci¹¿eñ kluczowych
w biegu na 400 metrów przez p³otki - beztlenowych
kwasomlekowych (T4), Ponad trzykrotnie wiêcej od A.O
zrealizowa³a ich K.K (8,28 %). Podobnie by³o w pozosta³ych
zakresach jednak ró¿nice te nie by³y ju¿ tak wyraŸne, a ich
objêtoœæ by³a zdecydowanie mniejsza. I tak udzia³ obci¹¿eñ
o charakterze beztlenowo niekwasomlekowym (T5)
i anabolicznym (T6) wynosi³ odpowiednio u K.K. 2,88%
i 1,78%, natomiast u A.O. 1,43 % i 1,39 % (ryc. 3 i 4).
Warto zwróciæ uwagê, ¿e trening A.O. by³ oparty o obci¹¿enia tlenowe podtrzymuj¹ce (T1) i o nastêpne w kolejnoœci
kluczowe w biegu na 400 m pp³ beztlenowe kwasomlekowe
(T4) (ryc. 4). Podobnie jak u K.K., jednak jej trening opiera³
siê g³ównie na obci¹¿eniach tlenowych podtrzymuj¹cych (T2),
przy znacznym udziale æwiczeñ beztlenowo niekwasomlekowych (T5) i przede wszystkim beztlenowo kwasomlekowych (T4). Taka struktura jest zdecydowanie bardziej
zbli¿ona do wymogów funkcjonalnych stawianych przed zawodnikami w biegu na 400 metrów przez p³otki (ryc. 3).
Analizuj¹c dwie najintensywniejsze strefy æwiczeñ (T4
i T5) i ich udzia³ w ca³kowitej pracy mo¿na zauwa¿yæ, i¿
stanowi³y one odpowiednio 11,16 % (K.K) i 3,84 % (A.O.)
obci¹¿eñ. Bior¹c pod uwagê wymogi funkcjonalne konkurencji
wydaje siê, ¿e realizowany trening w ¿aden sposób nie
odbiega od wartoœci modelowych. Na szczególn¹ uwagê
zas³uguje fakt, ¿e obie zawodniczki maj¹ wzorcowo wypracowany fundament tlenowy i ponadto zawodniczka A.O.

T1 T2 T3
T4

T5

T6

Ryc. 3. Struktura treningu K.K., %

T1 T2 T3
T4

T5

T6

Ryc. 4. Struktura treningu A.O., %
posiada ogromn¹ rezerwê w treningu w zakresie stosowanych
grup œrodków treningowych z wy¿ej wymienionych dwóch
zakresów.
W nawi¹zaniu do poszczególnych grup æwiczeñ
nale¿a³oby zwróciæ uwagê na te najpowszechniej stosowane
przez obie zawodniczki (tab.1). Warto równie¿ wspomnieæ,
i¿ zawodniczka K.K. skorzysta³a z 27 grup œrodków treningowych,
natomiast A.O. z 19.
Najwiêcej czasu w treningu K.K. zajê³y biegi ci¹g³e (52,47%),
których objêtoœæ wynios³a prawie 12 godzin. Natomiast A.O.
tego æwiczenia w okresie bezpoœredniego przygotowania
startowego w ogóle nie stosowa³a. Biegi ci¹g³e stosowane by³y
w formie wydzielonych jednostek treningowych w fazie
odbudowuj¹cej BPS przez 6 dni, natomiast w dalszej czêœci
BPS - u jako fragmenty, przed lub po treningu.
Widoczna jest równie¿ ró¿nica w wykorzystaniu æwiczeñ
szybkoœciowo - technicznych. I to - nie jakby mog³o siê
pierwotnie wydawaæ - na korzyœæ A.O., ale w dalszym ci¹gu
wiêcej tego rodzaju æwiczeñ wykona³a K.K. w ³¹cznym
wymiarze 44 minut 22 s, natomiast A.O. zajê³o to 6 - krotnie
mniej czasu. Co ciekawsze w treningu A.O. nie obserwujemy tak¿e elementów wytrzyma³oœci szybkoœciowej, u K.K.
æwiczenia takie realizowano przez ponad 19 minut.
Dystans 400 m przez p³otki jest niezwykle wymagaj¹cy
nie tylko ze wzglêdu na czas trwania i procesów, jakie
podczas tego wysi³ku zachodz¹, ale samo przygotowanie
do tak trudnej konkurencji technicznej stwarza niema³o
problemów. 400 m pp³ wymaga od zawodnika niezwyk³ych
umiejêtnoœci technicznych i rytmowych, te natomiast mog¹
byæ znakomicie doskonalone podczas treningów wytrzyma³oœci specjalnej. Treningi takie szczególnie realizuje siê
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w okresie przedstartowym b¹dŸ startowym. U obydwu
zawodniczek trening wytrzyma³oœci rytmowej ró¿ni³ siê znacznie.
Tym razem wiêcej czasu na to æwiczenie przeznaczy³a A.O.
i osi¹gnê³a objêtoœæ 18 minut 44 s, natomiast K.K. niespe³na
8 minut 57 s. Ten rodzaj treningu ma najwiêksze znaczenie
dla wyników osi¹ganych w biegu na 400 metrów przez
p³otki. U obydwu zawodniczek dominowa³y odcinki rytmu
krótkiego (biegi do 3 p³otka), nastêpne w kolejnoœci by³y
odcinki rytmu œredniego (4 - 7 p³otków) i odcinki rytmu d³ugiego
(biegi powy¿ej 8 p³otków). Znaczne ró¿nice zaobserwowano
tak¿e w zakresie specjalnych æwiczeñ p³otkarskich, u K.K.
osi¹gnê³y wielkoœæ 44 minut, natomiast u A.O. 12 minut.
U pierwszej z nich by³y wykorzystywane jako standardowy
element przygotowania do czêœci g³ównej treningu,
natomiast u drugiej jako æwiczenia uzupe³niaj¹ce.
Numer œrodka

K.K.

A.O.

rozgrzewka

7:00:00

27:10:00

wieloboje kularskie

0:15:00

0:19:24

bieg ci¹g³y

11:59:00

-

si³a biegowa

0:25:00

-

wieloskoki

-

0:02:40

æwiczenia szybkoœciowe

0:26:00

0:06:18
-

szybkoœæ techniczna

0:14:00

wytrzyma³oœæ szybkoœciowa (odcinki do 150 m)

0:05:52

-

wytrzyma³oœæ tempowa odcinki (150 -300 m)

0:08:52

0:01:42

wytrzyma³oœæ tempowa odcinki (300 -800 m)

0:09:44

-

wytrzyma³oœæ tempowa interwa³owa

0:01:12

-

biegi p³otkarskie w rytmie 3 -krokowym

0:04:00

-

wytrzyma³oœæ rytmowa krótka

0:04:22

0:11:06

wytrzyma³oœæ rytmowa œrednia

0:03:55

0:05:29

wytrzyma³oœæ rytmowa d³uga

0:00:40

0:02:09

rytm mieszany

0:04:30

-

starty na dystansach 100 – 200 m

0:01:36

0:01:12

starty na dystansie 400 m

0:06:07

0:02:30

starty na dystansie 400 m pp³

0:06:35

0:07:32

Tab. 1. Wykorzystanie grup środków treningu przez
zawodniczki K.K. i A.O. (h:min:s)

Objêtoœæ startów jest zró¿nicowana. K.K. startowa³a
w sumie przez 14 minut 18 s, natomiast A.O. 11 minut 14 s.
Ogó³em K.K. 17 razy bra³a udzia³ w zawodach, podczas 12
dni startowych, w tym 7 razy na dystansie 400 m pp³,
natomiast A.O. startowa³a 13 razy, podczas 11 dni startowych,
w tym 9 razy na 400 m pp³. U K.K. podczas BPS - u przewa¿a³y starty na innych dystansach ni¿ dystans g³ówny startowa³a po 3 razy na 200 i 400 metrów i 4 - krotnie w sztafecie 4 x 400 metrów A.O. odnotowa³a wiêcej startów
na dystansie g³ównym, dwukrotnie biega³a 200 metrów
i jednokrotnie bra³a udzia³ w sztafetach 4x100 i 4x400 metrów.
Jak ju¿ wczeœniej wspomniano, podczas pierwszych 6
dni po mistrzostwach kraju zawodniczka K.K. w fazie odbudowuj¹cej g³ównie realizowa³a biegi ci¹g³e, mia³o to na celu
odbudowê si³ fizycznych i psychicznych po dotychczasowej
fazie okresu startowego. Fazê intensyfikuj¹c¹ rozpoczêto
zgrupowaniem w Font Romeu. Stosowano kombinacjê wytrzy-
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ma³oœci szybkoœciowej, podczas której zawodniczka biega³a
odcinki do 250 metrów, nastêpnego dnia odcinki 500 - metrowe,
przeplatane 200 - metrowymi i elementy si³y biegowej np.
wieloskoki, podskoki itp. 20 dni po starcie na mistrzostwach
kraju zastosowano jedyny trening wytrzyma³oœci rytmowej
d³ugiej, w tym BPS - ie, gdzie zawodniczka dystans 8 p³otków
pokona³a w 40 s, po 30 minutach natomiast przebieg³a
dystans 200 metrów w czasie 28,8 s.
Fazê tê zakoñczy³a sprawdzianem na dystansie 250 i 200
metrów z 30 - minutow¹ przerw¹, by dwa dni póŸniej
wyst¹piæ na dystansie 400 metrów podczas meczu Polska W³ochy, gdzie osi¹gnê³a rezultat 51,78 s. W ostatniej fazie
przed mistrzostwami Europy, dwukrotnie wystartowa³a
na dystansie 400 metrów przez p³otki i by³y to 2 najd³u¿sze
odcinki, jakie zawodniczka stosowa³a ju¿ nawet miesi¹c przed
mistrzostwami. W tym miejscu warto dodaæ, i¿ 18.08.
w Berlinie Zachodnim ustanowi³a rekord œwiata na swym
koronnym dystansie 400 m pp³ wynikiem 55,44 s.
Wspomniane dwa biegi by³y najd³u¿szymi odcinkami, gdy¿
podczas treningów stosowano kombinacjê odcinków 100, 120
i maksymalnie 150 - metrowych. Ostatni trening wytrzyma³oœci rytmowej œredniej z 6 p³otkami zastosowano na miesi¹c
przed mistrzostwami. PóŸniej w odstêpie 5 dniowym dwa
biegi na p³otkach ze wspomnianym rekordem œwiata i na tydzieñ przed g³ówn¹ imprez¹ zawodniczka wystartowa³a
dwukrotnie na dystansie 200 metrów. W ostatnim tygodniu
stosowano ju¿ tylko skipy, skiporytmy oraz luŸne przebie¿ki.
Wyjazd na mistrzostwa Europy do Pragi przyniós³
zawodniczce 5 miejsce na dystansie 400 m pp³ z wynikiem
55,55 s i br¹zowy medal w sztafecie 4x400 metrów.
Dyskusja
Bezpoœrednie przygotowanie startowe w wykonaniu
A.O. zdecydowanie siê ró¿ni³o od wy¿ej prezentowanego.
Czas trwania tego okresu wynosi³ trochê ponad 5 tygodni.
Po mistrzostwach kraju, zreszt¹ zakoñczonych sukcesem,
gdzie zawodniczka poprawi³a swój rekord ¿yciowy
55,61 s realizowano trening niezwykle intensywny.
W pierwszym 2 tygodniach zawodniczka zrealizowa³a
9 treningów wytrzyma³oœci rytmowej, w tym 4 - krotnie
szlifowano rytm krótki, 3 - krotnie rytm œredni i dwukrotnie
rytm d³ugi. Na dwa tygodnie przed mistrzostwami œwiata
zawodniczka startowa³a na dystansie 400 m pp³ dwukrotnie,
na tydzieñ przed zaœ na dystansie 200 m. Uk³ad treningów
by³ standardowy: poniedzia³ek - rytm krótki, wtorek rytm œredni, œroda rytm - d³ugi. Na mistrzostwach œwiata
zawodniczka zakwalifikowa³a siê do pó³fina³u, w którym
zbli¿y³a siê do rekordu ¿yciowego (55,64 s), jednak to nie
wystarczy³o do awansu.
Sozañski [1999] twierdzi, ¿e trening o odpowiednio
dobranych obci¹¿eniach poprawia energetyczne zdolnoœci
organizmu oraz zwiêksza tolerancjê na wysi³ek, co w konsekwencji mo¿e przyczyniæ siê do uzyskania lepszego wyniku.
Podkreœla tak¿e, ¿e dobry trener wie, jak powinno dobieraæ
siê obci¹¿enia, czyli wie, jak je zaplanowaæ, okreœlaj¹c
jednoczeœnie ich strukturê, tj. proporcje w obszarze informacyjnym co do rodzaju obci¹¿eñ i energetycznym. W³aœciwa
organizacja treningu zwi¹zana jest zarówno z odpowiednim
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wyborem æwiczeñ, jak równie¿ z ich objêtoœci¹ i proporcjami w ca³orocznym cyklu szkolenia [Iskra 2000]. Obszar wykorzystywanych œrodków treningowych mo¿e zawieraæ kilka
[Brejzer i wsp. 1984] lub kilkadziesi¹t [Iskra 2000] grup
æwiczeñ. Na du¿e zró¿nicowanie œrodków treningowych
maj¹ wp³yw nie tylko z³o¿onoœæ konkurencji, lecz tak¿e
indywidualne predyspozycje p³otkarek.
Podsumowanie i wnioski
Reasumuj¹c mo¿na zatem stwierdziæ, ¿e:
1. Rejestracja zrealizowanych obci¹¿eñ treningowych i ich
póŸniejsza analiza pozwala na racjonalne i w miarê
optymalne przygotowanie zawodników do startu
w zawodach.
2. Monitorowanie obci¹¿eñ treningowych w biegu na
dystansie 400 metrów przez p³otki ma szczególne
znaczenie w okresie bezpoœredniego przygotowania
startowego.
3. Powinno siê poszukiwaæ indywidualnych rozwi¹zañ
przed zawodami g³ównymi w danym roku oraz
wieloletnim procesie szkoleniowym przed, co pozwoli na
osi¹ganie optymalnej formy sportowej na najwa¿niejsze
zawody.
4. Do wyników na takim samym poziomie mo¿e prowadziæ
wiele ró¿nych koncepcji trenerskich i tylko ogromna
wiedza i doœwiadczenie trenera, a tak¿e poznanie
zawodnika mo¿e doprowadziæ do sukcesu.
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Symetryzacja ruchów - nowa metoda
rozwijania koordynacji ruchowej
i doskonalenia techniki ruchów
u początkujących oraz zaawansowanych zawodników
W³odzimierz Starosta
Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku
Międzynarodowe Stowarzyszenie Motoryki Sportowej

Wstêp
Sukcesy we wspó³czesnym sporcie wymagaj¹ obecnie
od zawodników coraz wiêkszej wszechstronnoœci, w tym te¿
wy¿szego poziomu koordynacji ruchowej. Wszechstronnoœæ
ta jest trwa³ym fundamentem wyspecjalizowanych ruchów.
W z³o¿onych technicznie dyscyplinach jest ona najwa¿niejszym
elementem mistrzostwa sportowego. Ruchowe doskonalenie
cz³owieka nie ma granic. Osi¹gniêty ostatnio ogromny
postêp zmusza do postawienia pytania: Czy nie zbli¿amy siê
do kresu ludzkich mo¿liwoœci? Bowiem wyczerpuj¹ siê
dotychczas wykorzystywane rezerwy, a dalszy postêp wymaga uruchomienia nowych. Jedn¹ z nich jest kszta³towanie
symetrii lub symetryzacja ruchów (przekszta³canie asymetrycznych w symetryczne). Powstaje pytanie: Czy rezerwê
tê mo¿na bêdzie wykorzystaæ we wszystkich dyscyplinach sportu?
Tak. Przede wszystkim w dyscyplinach wymagaj¹cych przejawiania asymetrii ruchów m.in. skokach, rzutach, grach
sportowych, ale te¿ dla doskonalenia techniki tam, gdzie stosuje siê symetriê ruchów: jednoczesn¹, np. w p³ywaniu stylem
klasycznym lub naprzemianstronn¹, np. w biegu. Rezerwa
ta winna byæ wykorzystana w przygotowaniu ruchowym
ka¿dego dziecka, a szczególnie w szkoleniu sportowym
m³odych zawodników. Uzasadniaj¹ to co najmniej dwa wzglêdy:
Po pierwsze - asymetryczne wykonanie æwiczeñ nie
zapewnia wszechstronnoœci ruchowej, w tym koordynacyjnej.
A zawê¿aj¹c przygotowanie ruchowe, obni¿a pu³ap mo¿liwoœci æwicz¹cego. Po wtóre - przy wspó³czesnych obci¹¿eniach treningowych (np. mistrzyni olimpijska F. Mielnik
wykonywa³a rocznie 15 tys. rzutów dyskiem) stosowanie
asymetrycznego wykonywania æwiczeñ wywo³uje przeci¹¿enie tzw. organów roboczych (np. rêki u miotaczy i tenisistów) i powa¿ne kontuzje. Przed jednym i drugim chroniæ
trzeba m³odych zawodników, u których niekorzystne zmiany
wystêpuj¹ doœæ szybko, eliminuj¹c ich ze sportu na zawsze.
Wspó³czesny sport wyczynowy nie musi kaleczyæ.
Osi¹gniêcie tego celu wymaga modyfikacji stosowanej
koncepcji kszta³towania techniki ruchów. Czy istnieje nowa
koncepcja? Tak. W³aœnie ona stanowi podstawow¹ treœæ tej
pracy. Koncepcja ta wynika z moich ponad 40 - letnich
badañ [20-28], a tak¿e wyników dociekañ innych [1-19, 29].
Ta nowa koncepcja kszta³towania ruchów mo¿e byæ przys³owiowym
parasolem ochraniaj¹cym zawodników przed skutkami
jednostronnego specjalistycznego treningu.

O czym œwiadcz¹ wyniki dotychczasowych go badañ?
Badania problemu symetrii i asymetrii ruchów maj¹ wieloletni¹ tradycjê. Prowadzono je w ró¿nych krajach z udzia³em
przedstawicieli rozmaitych dyscyplin wiedzy [22].
Zgromadzony materia³ jest ogromny. Dotyczy on g³ównie
asymetrii morfologicznej. Stosunkowo niedawno zajêto siê
te¿ asymetri¹ funkcjonaln¹ w sporcie. Spora czêœæ z tych
badañ by³a fragmentaryczna - bowiem rozpatrywano w nich
asymetriê wybranej czêœci cia³a. Niewiele by³o prac ujmuj¹cych problem ca³oœciowo, a tym bardziej proponuj¹cych modyfikacjê dotychczasowej teorii kszta³towania ruchów [20-23,
26-28].
W skrótowym przegl¹dzie piœmiennictwa omówiê
pozycje wykazuj¹ce doskonalenie koordynacji ruchów
dziêki ich symetryzacji. Ponad 6-letni eksperyment w³asny
prowadzony na prawie 500 dzieciach w wieku 6-16 lat wykaza³,
i¿ kszta³towanie symetrii ruchów w z³o¿onej technicznie
dyscyplinie sportowej - ³y¿wiarstwie figurowym - jest
mo¿liwe i wywo³uje korzystne zmiany w motoryce dzieci
[22-23]. Do nich zaliczyæ mo¿na: wyraŸne wystêpowanie
wspó³zale¿noœci pomiêdzy symetri¹ ruchow¹ i techniczn¹,
uzewnêtrzniaj¹cych siê w postaci tzw. kultury ruchów wysokiej estetycznej ich jakoœci. Symetryczne opanowanie
wiêkszej liczby æwiczeñ umo¿liwia szybsze i dok³adniejsze
uczenie siê techniki kolejnych æwiczeñ.
Pomyœlne kszta³towanie symetrii ruchów w tej du¿ej grupie
eksperymentalnej potwierdza³y okresowe sprawdziany prowadzone w ró¿nych grupach wiekowych (tabela 1). Œrednie
arytmetyczne dla ró¿nych æwiczeñ wykaza³y ma³e zró¿nicowanie umiejêtnoœci ruchowych: trudno by³o stwierdziæ
dominowanie kierunku rotacji lub koñczyny.
Mo¿e powstaæ pytanie: Jaka by³a "wartoœæ" sportowa
tych symetrycznie szkolnych dzieci na tle inaczej przygotowanych ich rówieœników? Na pytanie to odpowiedzia³y
wyniki zawodów, podczas których spotkali siê przedsta- wiciele
grupy eksperymentalnej z reprezentacj¹ najsilniejszego
klubu w Polsce stanowi¹cych specyficzn¹ grupê kontroln¹.
W ten sposób porównano efekty nauczania prowadzonego
wed³ug odrêbnych zasad: asymetrycznego stosowanego
w tym klubie i symetrycznego w grupie eksperymentalnej. Dla uzyskania wiarygodnego materia³u zawody
powtórzono 4-krotnie i wszystkie wygra³y 17- osobowe reprezentacje grupy eksperymentalnej. By³o to zaskoczeniem, gdy¿
uczniowie tej grupy znacznie mniej czasu (o 50 %) przeznaczali na trening specjalistyczny. Podczas zawodów uczniowie ci
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(tabela 2) demonstrowali wy¿szy poziom techniczny (o 36
punktów) i ma³e zró¿nicowanie ocen w zale¿noœci od kierunku
obrotów oraz koñczyny wykonuj¹cej æwiczenie (1,5 punktu
w czterech spotkaniach). U zawodników grupy kontrolnej by³o
ono 4-krotnie wiêksze przy mniejszej sumie uzyskanych
punktów.

Nazwa æwiczenia

N

Wiek badanych
(lata i miesi¹ce)

Kierunek rotacji
lub –koñczyna,
na której wykonano
æwiczenie (w punktach)
w prawo
w lewo

1. Piruet stany
2. Piruet stany
3. Piruet stany
4. Piruet stany
5. Piruet stany
6. Piruet siadany
7. Piruet w wadze
8. Piruet w wadze
9. Piruet w wadze

15
15
14
4
14
12
13
13
9

9,4
9,4
9,7
11,8
9,5
12,7
12,4
12,4
13,5

3,62
3,79
4,17
3,75
2,77
3,52
3,36
3,17
3,93

3,69
3,69
4,16
4,05
3,00
3,19
3,23
3,32
3,61

10. Skok szpagatowy
11. Skok flip
12. Skok Salchow
13. Skok Salchow
14. Skok Salchow
15. Skok Rittberger
16. Skok Rittberger
17. Skok Rittberger
18. Skok Rittberger
20. Spirala w wadze

15
9
3
14
15
14
13
13
4
12
28

9,4
13,5
9,5
9,5
9,6
10,0
12,4
12,4
11,8
12,7
9,9

2,86
4,11
3,47
2,79
3,90
3,23
4,04
3,73
3,88
3,93
2,72

3,90
4,68
3,70
2,86
4,11
4,39
3,63
5,59
4,00
3,53
2,68

12,45

11,0

3,48

3,65

Wyniki œrednie

Zró¿nicowanie
na korzyœæ rotacji
lub koñczyny
w prawo

Koñczyna, na której
wykonano æwiczenia
lub kierunek rotacji

0,15

0,22

Lewa

x

t

Prawa

Lewa

x

t

531,46
549,46
550,80
571,73

529,93
546,46
545,40
568,20

1,53
3,33
5,40
3,60

0,25
0,54
1,08
0,59

576,20
585,67
582,86
598,47

568,73
578,47
576,93
594,60

7,47
7,20
5,93
3,87

0,75
0,66
0,65
0,40

1,04
0,57
0,23
0,07
0,21
1,16

0,41
0,14
0,40
0,04

0,12

0,19

0,17

Ró¿nica
w pkt.

w%

6,0

0,98

Tab.3. Zmienność wyników skoku w dal u lekkoatletów grupy
eksperymentalnej kontrolnej w czterech kolejnych badaniach (cm)
(n=30), [Grab, 1078]
Podobne badania prowadzili inni. Np. G. Dolja [2]
prowadzi³a 9 miesiêczny eksperyment na 14-16-letnich
dziewczêtach specjalizuj¹cych siê w skoku wzwy¿, w którym
stosowano jednakowe obci¹¿enie prawej i lewej nogi.
Dziewczêta grupy eksperymentalnej uzyska³y wiêksze
przyrosty (ryc.1), nie tylko wyników w skoku wzwy¿ œrednio o 9,5 cm tj. 6,9% (w kontrolnej 3,5%), ale te¿ innych
wskaŸników, m.in. koordynacji o 59,1% (1,7%). Wiêkszoœæ
wyników dziewcz¹t grupy eksperymentalnej by³a 2-3
krotnie lepsza!
[%]
60

Prawa

Lewa

Górniczy Klub
Sportowy

303,8

309,8

Warszawska Szko³a
£y¿wiarska przy AWF

325,5

324,0

649,5

1,5

0,23

40

Ró¿nica

21,7

14,2

35,9

4,5

0,75

30

613,6

Grupa kontrolna (n=15)

Prawa

0,30
0,23

0,33
0,13

Suma punktów

I
II
III
IV

0,07

0,10
0,01

Grupa ekserymentalna (n=15)

Badanie nr

w lewo

Tab. 1. Stronne zróżnicowanie umiejętności technicznych
podczas symetrycznego wykonania wybranych ćwiczeń
łyżwiarstwa figurowego u uczniów Warszawskiej Szkoły
Łyżwiarstwa przy AWF, (n = 3-28), [Starosta, 1975]

Nazwa organizacji

okresach treningowych (tabela 3). Ponadto, ³atwiej przyswajali sobie technikê ró¿nych æwiczeñ m.in. skoków, a w przypadku kontuzji, szybciej uczyli siê odbicia z nogi zamachowej.
Wraz z polepszeniem siê wyników dla "s³abszej" koñczyny,
stwierdzano wzrost wyników dla koñczyny dominuj¹cej.
Ten trend by³ wyraŸny w wielu innych naszych badaniach.

grupa eksperymentalna (n=10)
grupa kontrolna (n=10)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

50

20

Tab.2. Zróżnicowanie jakości symetrycznego wykonania
wybranych elementów dowolnych łyżwiarstwa figurowego przez
zawodników (GKS Katowice - trening asymetryczny) i WSŁ AWF (trening symetryczny), (n = 34), [Starosta, 1975]
Wed³ug analogicznych zasad - symetrii wykonania
wszystkich æwiczeñ przeprowadzi³em jeszcze kilka eksperymentów na zaawansowanych ³y¿wiarzach figurowych
Polski, ZSRR, Finlandii [22-23]. Dotychczas omówione badania przeprowadzi³em na zawodnikach ³y¿wiarstwa figurowego.
Nie by³o pewnoœci: Czy uzyskane wnioski mo¿na mechanicznie
przenosiæ na bardziej wymierne dyscypliny sportowe?
Dlatego, wraz z zespo³em specjalistów podj¹³em seriê 26
podobnych badañ na materiale 9 dyscyplin sportowych,
m.in. ró¿nych gier zespo³owych, p³ywania, lekkoatletyki.
Wiêkszoœæ eksperymentów przeprowadzi³em na zawodnikach
10-14 letnich [27-28].
Zrelacjonujê wyniki jednego z nich prowadzonego przez
J. Graba [3] w okresie 6 miesiêcy na 15-16- letnich uczniach
specjalizuj¹cych siê w skoku w dal. Grupê eksperymentaln¹
stanowi³o 15 osób, u których kszta³towano symetriê ruchów.
U tylu¿ osób grupy kontrolnej kszta³towano asymetriê
po³¹czon¹ ze specjalizacj¹ koñczyny dominuj¹cej. Zawodnicy grupy eksperymentalnej wykazali siê wiêksz¹ progresj¹
wyników dla prawej i lewej nogi w skoku w dal w ró¿nych

wyskok z obu nóg z pomoc¹ r¹k
wyskok z nogi odbijaj¹cej z pomoc¹ r¹k
wysok z nogi zamachowej z pomoc¹ r¹k
wyskok z dwóch nóg
wyskok z nogi odbijaj¹cej
wyskok z nogi zamachowej
wynik sumaryczny z obu nóg
wynik z nogi odbijaj¹cej
wynik z nogi zamachowej
wynik w skoku wzwy¿

10

1

2
skocznoœæ

3

4

5

6

7

8

9

10

koordynacja
si³a
(ró¿nica wyniku wyskoku z pomoc¹ r¹k i bez)

Ryc. 1. Porównanie wyników wykonania 10 zadań
ruchowych przez dziewczęta specjalizujące się w skoku wzwyż
wywołane symetryzacją ruchów (grupa eksperymentalna) i ich
rówieśniczek podanych treningowi tradycyjnemu asymetrycznemu (grupa kontrolna), (n=20) [Dolja, 1973]
Ciekawe by³y wyniki eksperymentu E. Ambarowa [1]
prowadzonego na uczniach dzieciêcej szko³y sportowej
i studentach. Podczas 38 zajêæ dwóch grup eksperymentalnych (dziewcz¹t i ch³opców) stosowano jednakowe
obci¹¿enie obu koñczyn, a w dwóch kontrolnych tylko
dominuj¹cej. Porównanie wyników skoku wzwy¿ (tabela
4) wykaza³o wiêkszy ich przyrost w grupie eksperymentalnej
przy zmniejszeniu zró¿nicowania obu koñczyn. U mniej
zaawansowanych dziewcz¹t przyrost ten by³ wy¿szy
w odbiciu nog¹ zamachow¹. Tak¿e tu odnotowano wyraŸniejsze
polepszenie koordynacji (dok³adnoœci) ruchów u osób grupy
eksperymentalnej. Symetryzacja ruchów wywo³a³a
najpierw obni¿enie wyniku w skoku wzwy¿ u zawodników
grupy eksperymentalnej (tabela 5), a nastêpnie jego wzrost
i stabilizacjê na wy¿szym poziomie, ni¿ w grupie kontrolnej.
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Nr sprawdzianu
/grupa/

I

Eksperymentalna

137,5

133,0

141,0

Kontrolna

137,5

139,0

139,5

Ró¿nica

±

-6,0

+1,5

II

III

Ró¿nica

IV

cm

%

144,5

7,0

4,9

143,0

5,5

3,9

+1,5

1,5

1,0

Tab. 4. Wyniki w skoku wzwyż u lekkoatletów grupy eksperymentalnej i kontrolnej w różnych etapach szkolenia sportowego
(x cm) (n=24) [Ambarow, 1963]
Grupa

Pocz¹tkowy wynik (cm)

R
6,4

Zmiany
w ró¿nicowaniu
cm
%
+7,2
+53

121,7

5,0

+5,0

125,7

25,0

-5,0

-25

108,3

16,7

-5,1

-44,5

Koñcowy wynik (cm)

Eksperymentalna (ch³opcy)

O
145,0

Z
131,4

R
13,6

O
152,1

Z
145,7

Eksperymentalna (dziewczêta)

120,0

110,0

10,0

126,7

Kontrolna (ch³opcy)

145,7

125,7

20,0

150,7

Kontrolna (dziewczêta)

118,3

106,7

11,6

125,0

+50

Tab.5. Wyniki zawodniczek i zawodników grupy
eksperymentalnej oraz kontrolnej w skoku wzwyż uzyskane
z nogi odbijającej i zamachowej, (n=48), [Ambarow, 1963]
Pocz¹tkowe obni¿enie wyniku objaœniæ mo¿na "rozko³ysaniem"
starego stereotyp ruchowego. Bowiem, skok z odbicia
drug¹ nog¹ wymaga przeanalizowania znanej techniki
w odbiciu lustrzanym z wykorzystaniem doœwiadczenia,
którego nie by³o na pocz¹tku skoku umo¿liwiaj¹cy
"uchwyciæ" nowe jego fragmenty, wymykaj¹ce siê przy
automatycznym wykonaniu, a tak¿e znaleŸæ takie, które
wykonywa³ b³êdnie. Ta praca myœlowa po³¹czona z wielokrotnym praktycznym powtórzeniem æwiczenia, podczas którego
wystêpuje porównywanie sposobu wykonania skoku znan¹
i now¹ technik¹, prowadzi do korygowania poszczególnych
jego fragmentów i weryfikacji wra¿eñ ruchowych. Takie
doskonalenie techniki wywo³uje nag³y przyrost wyniku
sportowego. Analogiczn¹ fazowoœæ obserwowaliœmy przy
symetryzacji ruchów w wielu naszych eksperymentach
[22, 27, 28], a okresowe obni¿enie wyników nazywaliœmy
faz¹ kumulacji - zgromadzenia nowych doœwiadczeñ.
Omówi³em doskonalenie koordynacji ruchowej u ³y¿wiarzy
i lekkoatletów. Badania te prowadzono na osobnikach m³odych.
Dlatego mo¿na by s¹dziæ, i¿ symetryzacja ruchów jest skutecznym
sposobem doskonalenia koordynacji ruchowej jedynie u m³odych
zawodników i na ni¿szym poziomie szkolenia sportowego.
Na pewno tam wywo³uje ona szybkie i wyraŸne postêpy.
Proponowana metoda mo¿e byæ z powodzeniem wykorzystana te¿ na najwy¿szym poziomie mistrzostwa sportowego
przez doros³ych zawodników. Jednak racjonalniejsze bêdzie,
gdy przysz³y mistrz zastosuje j¹ od pocz¹tku szkolenia.
Symetryzacja ruchów w szkoleniu zawodników wysokiej
klasy
Nie jest to problem teoretyczny. Na odwrót, coraz
powszechniej jest on stosowany w szkoleniu zaawansowanych
zawodników. Mo¿na wyró¿niæ jego trzy etapy: I - symetria
ruchów przejawiania podczas treningu, II - symetria
przejawiania podczas zawodów, III - symetria ruchów jako
element taktyki, np. w grach sportowych i sportach walki.
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Dwa pierwsze etapy omówi³em na przyk³adzie badañ m³odych
zawodników. Teraz poszerzê etap drugi o zawodników wysokiej klasy.
Na podstawie obserwacji prowadzonych na czo³owych
³y¿wiarzach figurowych œwiata ustali³em, i¿ 56 z nich wykonywa³o symetrycznie od 1 do 7 z³o¿onych elementów podczas
zawodów najwy¿szej rangi. W grupie tej by³o 17 mistrzów
i wicemistrzów œwiata. Wielu z nich zdobywa³o medale wielokrotnie, te¿ na mistrzostwach Europy i igrzyskach olimpijskich.
W ten sposób, czêœciowa symetria ruchów sta³a siê jakby
cech¹ typow¹ dla najlepszych zawodników. Miar¹ ich
wszechstronnoœci technicznej i uniwersalnoœci przygotowania ruchowego, a tak¿e odwagi demonstrowania ryzykownego
sposobu wykonania elementów. Jednak przejawianie symetrii
ruchów by³o tu oparte na inicjatywie zawodników - mia³o
charakter dowolny [22].
Jednak w praktyce wielkiego sportu symetria ruchów
mia³a te¿ charakter obligatoryjny. W 1912 r. symetriê ruchów
podniesiono do rangi olimpijskiej, proponuj¹c wykonanie
rzutów oszczepem, dyskiem i pchniêcia kul¹ praw¹ i lew¹ rêk¹.
W konkurencjach tych przeprowadzono po dwa konkursy:
asymetryczny (wybran¹ rêk¹) i symetryczny (praw¹ i lew¹
rêk¹). W ka¿dym rozdano olimpijskie medale. By³y wiêc te¿
medale za wszechstronnoœæ ruchow¹ [26-28]. Statystyczna
analiza osi¹gniêæ uczestników obu konkursów w rzucie
oszczepem, dyskiem i pchniêciu kul¹ (tabela 6) wykaza³a:
uzyskiwanie przez wiêkszoœæ zawodników (58,33%) wy¿szych
wyników dla prawej rêki w konkursach rzutów oburêcznych.
Nawet rekordy ¿yciowe ustanawiano g³ównie w tym
konkursie. Zaznaczy³a siê te¿ tendencja, im lepszy wynik
uzyskano "s³absz¹" rêk¹, tym wy¿sz¹ lokatê zajmowa³
zawodnik w obu konkursach. Œwiadczy to o korzystnym
wp³ywie symetryzacji ruchów na doskonalenie koordynacji
ruchowej, co uzewnêtrznia³o siê wzrostem wyników uzyskiwanych wyspecjalizowan¹ koñczyn¹.
Na podstawie obserwacji m³odych lekkoatletów [15]
stwierdzono poprawê wyników o 1-2 m w rzutach dyskiem
i oszczepem wtedy, gdy rzut praw¹ poprzedza³ rzut lew¹
rêk¹. Nie mo¿na by³o oczekiwaæ, ¿e zasada ta jeszcze
intensywniej funkcjonowaæ bêdzie u zawodników najwy¿szej
klasy i to podczas konkursów olimpijskich. Wiêkszoœæ z tych
olimpijczyków mia³a wszechstronne przygotowanie, o czym
œwiadczy³ ich start w kilku konkurencjach. Mog³o to mieæ
znaczenie, gdy¿ w licznych badaniach wykazano [1-3, 8-13,
17-28], i¿ wszechstronnoœæ ruchowa jest najw³aœciwszym
fundamentem dla kszta³towania symetrii.
Dlaczego stosowaæ symetryzacjê ruchów?
Przedstawione badania s¹ fragmentem dociekañ zmierzaj¹cych do poznania problemu symetryzacji ruchów i towarzysz¹cego mu doskonalenia koordynacji. Podsumowuj¹c
dotychczasowe badania mo¿na stwierdziæ: kszta³towanie
symetrii ruchów i ich symetryzacja jest mo¿liwa i po¿yteczna w wielu dyscyplinach sportowych. Prowadzi ona do podniesienia sprawnoœci koñczyny dominuj¹cej, a podnosz¹c
pu³ap mo¿liwoœci zapewnia wy¿szy poziom koordynacji
ruchowej.
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Wyniki
dla prawej rêki
w konkursie

Jednorêcz nym

Oburêcznym

Ró¿nica

Oburêcznym

Rodzaj rzutu

Wyniki w konkursie oburêcznym

Jednorêcz nym

L.p.

Liczba
zawodników ,
którzy uzyskali
lepsze wyniki
w konkursie

1

Rzut oszczepem

2

11

100,83
95,56

56,51
54,19

44,32
41,67

12,19
12,52

50,82
56,42

56,51
54,19

5,69

2,23

11,20

3,95

2

Rzut dyskiem

9

7

94,21
69,13

53,63
38,97

40,59
30,16

13,04
8,81

38,53
40,37

53,63
38,07

15,10

1,40

39,19

3,47

3

Pchniêcie kul¹

4

3

23,40
25,67

12,76
14,07

10,64
11,60

2,11
2,47

12,22
14,28

12,76
14,07

0,53

0,21

4,34

1,47

15
41,66

21
58,33

21,32

3,84

84,74

15,26

Ogó³em
%

P+L

P

L

R

+

-

+

-

Tab. 6. Porównanie wyników średnich uzyskanych w rzucie oszczepem i dyskiem oraz w pchnięciu kulą przez uczestników Igrzysk
Olimpijskich 1912 r. w konkursie oburęcznym (symetrycznym) i jednoręcznym (asymetrycznym) (m), (n=36)
Podstaw¹ tego jest wystêpowanie przy symetryzacji ruchów
transferu dwukierunkowego lub bilateralnego (przy
ruchach asymetrycznych transfer jednokierunkowy). Jego
wartoœæ polega na dwukierunkowym przep³ywie impulsów
z odpowiednich oœrodków nerwowych jednej pó³kuli
mózgowej do drugiej i odwrotnie. Uruchamia to dodatkowe
rezerwy, a raczej mechanizmy koordynacyjne. Upraszczaj¹c,
jeœli przy asymetrii ruchów wystêpuje kszta³towanie koordynacji w 50%, to przy symetryzacji zwiêksza siê ono do 100%!
Z tego punktu widzenia rozpatrywana symetryzacja ruchów
staje siê elementem doskonalenia technicznego i rozwoju
koordynacyjnego. St¹d obserwowane podczas symetryzacji
szybsze opanowywanie nowych æwiczeñ. Symetryzacja ruchów
zapewnia harmonijny rozwój fizyczny i wszechstronny
ruchowy. A dziêki równomiernemu obci¹¿aniu obu czêœci cia³a
- skutecznie zapobiega czêstym kontuzjom koñczyny
dominuj¹cej wystêpuj¹cym w sporcie.
Jak kszta³towaæ symetriê ruchów?
Na podstawie badañ w³asnych i innych autorów
opracowa³em koncepcjê kszta³towania symetrii ruchów. Opiera
siê ona na uznaniu symetrii i asymetrii jako procesów
pe³noprawnych i uzupe³niaj¹cych siê. Wyszed³em
z za³o¿enia, ¿e symetria wspiera asymetriê. Na tle specjalizacji jednej strony cia³a, lepiej dostrzega siê, do jakiego poziomu
doskona³oœci doprowadziæ mo¿na dominuj¹c¹ czêœæ cia³a
i na ile ni¿szy jest poziom sprawnoœci "s³abszej" czêœci?
Ma to te¿ korzystny wp³yw psychologiczny. Jest to nowe
rozwi¹zanie tego problemu, gdy¿ dotychczasowe propozycje
w tym zakresie podchodzi³y do procesów kszta³towania symetrii
i asymetrii jako przeciwstawnych i wykluczaj¹cych siê. By³o
to jednostronne potraktowanie tego problemu zmniejszaj¹ce
efektywnoœæ nauczania ruchów.
Podobnie, jak przygotowanie ogólne w szkoleniu sportowym
jest fundamentem dla specjalnego, tak umiejêtnoœci asymetryczne opieraæ siê winny na symetrycznych. W naucza-

niu, ma³o racjonalne jest kszta³towanie wy³¹cznie symetrii
lub asymetrii ruchów. Bardziej wskazane jest naprzemianstronne
akcentowanie, to jednego, to drugiego. Dzia³anie takie bêdzie
tym efektywniejsze, im w m³odszym wieku osobnika siê
ono rozpocznie.
Podstawowe za³o¿enia nowej koncepcji kszta³towania
ruchów
Sprowadziæ je mo¿na do nastêpuj¹cych elementów:
1. Asymetria czynnoœciowa jest korzystna w sporcie, gdy
opiera siê na symetrii (ryc. 2). Jeœli asymetria nie ma takiego
fundamentu, wskazana jest symetryzacja ruchów, prowadz¹ca do wyrównania mniej sprawnej strony cia³a. Jest to jeden
z wa¿nych elementów wspó³czesnego treningu, szczególnie
m³odych zawodników.
A symetria ruchów
B maksymalne mo¿liwoœci ruchowe osobnika

Ryc. 2. Współzależność symetrycznych umiejętności
i maksymalnego pułapu możliwości ruchowych osobnika
2. Wczesna specjalizacja koñczyny lub strony cia³a obni¿a
pu³ap mo¿liwoœci ruchowych. Natomiast szersze przygotowanie
symetryczne (ryc. 3) sprzyja uzyskaniu wy¿szego poziomu
w asymetrii ruchów tj. lepszych wyników sportowych.
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1-10 umowny stopieñ z³o¿onoœci æwiczenia lub
przygotowania

Symetria ruchów
Asymetria ruchów

linia wyznaczaj¹ca konkretny przypadek, w którym
asymetrycznie opanowano æwiczenia w zakresie 5
stopnia z³o¿onoœci, a symetrycznie drugiego stopnia.
Skrzy¿owanie siê linii wyznacza ogólny poziom
przygotowania zawodnika
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Ryc. 3. Podstawowa zasada współzależności symetrycznych
i asymetrycznych umiejętności ruchowych zawodników
we współczesnym treningu sportowym
3. Wynik sportowy jest wypadkow¹ symetrycznego
i asymetrycznego przygotowania ruchowego (ryc. 4, 5).
Umiejêtne po³¹czenie ich w wieloletnim szkoleniu sprzyja
wiêkszej skutecznoœci sportowej. St¹d wzrastaj¹ce szanse
wszechstronnie przygotowanych zawodników, w tym te¿ symetrycznie.

oznacza konkretny przypadek,
w którym dla prawej po³owy cia³a
uzyskano 6 stopieñ sprawnoœci,
a dla lewej trzeci. Skrzy¿owanie linii
wyznacza stopieñ
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Ryc.5. Orientacyjna współzależność symetrii i asymetrii
ruchów w technicznym przygotowaniu zawodników oraz
osiąganym wynikiem sportowym
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Ryc.6. Procentowe proporcje symetrycznego i asymetrycznego
przygotowania ruchowego w wieloletnim treningu sportowym
[Starosta, 1975]
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Ryc.4. Orientacyjna współzależność poziomu sprawności
ruchowej prawej i lewej połowy ciała w rozwoju sprawności
ogólnej i specjalnej

7. Psychologiczne
(m.in. trening mentalny)
6. Taktyczne
5. Teoretyczne
4. Funkcjonalne

4. W wieloletnim szkoleniu sportowym stosowaæ trzeba
ró¿ne proporcje przygotowania symetrycznego i asymetrycznego
(ryc. 6). Na pocz¹tku niezbêdna jest symetria wykonania
wszystkich æwiczeñ przygotowania ogólnego i specjalnego.
5. Wiêksza skutecznoœæ symetrii i symetryzacji ruchów
wystêpuje tam, gdzie wszystkie rodzaje przygotowania
nastawione zosta³y na jej kszta³towanie (ryc. 7).

3. Techniczne
2. Specjalne
1. Ogólne
Stosuenk % 0

10
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60 70 80 90 100

Ryc.7. Orientacyjne proporcje procentowe symetrii i asymetrii
ruchów w różnych rodzajach wszechstronnego przygotowania
zawodnika
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6. Uprawianie sportu rozpoczynaj¹ zawodnicy z ró¿nym
przygotowaniem ruchowym, st¹d niezbêdne s¹ odmienne sposoby postêpowania pedagoga (ryc. 8). Istotê schematu stanowi
zasada: niezale¿nie od umiejêtnoœci æwicz¹cego ostatecznym
celem nauczania winno byæ kszta³towanie asymetrii ruchów
w æwiczeniach trudnych, podtrzymywane symetri¹ w ³atwych.
Symetriê stosowaæ trzeba systematycznie, od rozpoczêcia
do zakoñczenia kariery zawodniczej.

Kolejnoœæ zabiegów symetryzacyjnych
1

Przypomnienie asymetrycznej techniki æwiczenia
poprzez praktyczne jego wykonanie

2

Trening ideomotoryczny - asymetryczne
wykonanie æwiczenia w wyobraŸni

3

Trening ideomotoryczny - symetryczne
wykonanie æwiczenia w wyobraŸni

Rodzaje przygotowania ruchowego
4

5

Trening ideomotoryczny - symetryczne
wykonanie æwiczenia w wyobraŸni

C

B

A

Praktyczne wykonanie æwiczenia
z zachowaniem symetrii ruchów

Schematy postêpowania pedagoga
6

1

2

3

Wybór
lepszej(go)
koñczynykierunku

Wybór
gorszej(go)

Wybór
lepszej(go)

5

4

Æwiczenia
z³o¿one
asymetryczn
e æwiczenia
proste
symetryczne

6

7

8

Trening
lepszej(go)
i gorszej(go)

Przypomnienie asymetrycznej
techniki æwiczenia poprzez
praktyczne jego wykonanie

U³atwione warunki
wykonywania æwiczenia
(pomoc trenera lub
wspó³æwicz¹cego,
mniejsza szybkoœæ, itp.)

9

Celowo utrudnione warunki
wykonania æwiczenia (gorsze
oœwietlenie obiektu sportowego,
dodatkowe obci¹¿enie zawodnika,
wprowadzenie elementów
dekoncentruj¹cych, itp.)

10

Wykonanie æwiczenia
podczas zawodów
(w wyobraŸni
i w rzeczywistoœci)

Ryc. 9. Jeden ze wspomagających sposobów symetryzacji
ruchów zawodnika z zastosowaniem treningu wyobrażeniowego
(ideomotorycznego - ideo ruchowego)
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Symetryczne
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Trening w naturalnych
warunkach nastawiony
na symetriê ruchów

Asymetryczne

Mieszane (symetryczno - asymetryczne)

Ryc. 8. Rodzaje przygotowania ruchowego zawodnika
w zakresie ich symetrii lub asymetrii i proponowane schematy
postępowania pedagoga w procesie jego dalszego doskonalenia
7. Symetryzacji ruchów towarzyszyæ winien trening
wyobra¿eniowy - polegaj¹cy najpierw na teoretycznym opanowaniu techniki æwiczenia i póŸniejszym praktycznym jego wykonaniu. Mog¹ byæ ró¿ne warianty wykorzystywania tego treningu
przy symetryzacji (ryc. 9).
Podsumowanie
Symetryzacja ruchów - to nie tylko dba³oœæ o wynik
sportowy, ale przede wszystkim troska o zdrowie,
o harmonijny fizyczny i ruchowy rozwój m³odego osobnika.
A tego najwiêkszego dobra cz³owieka nie mo¿e przes³aniaæ
¿aden wynik sportowy, nawet taki, który nazywa siê rekordem
œwiata.
Przedstawi³em fragmenty symetryzacji ruchów jako metody
rozwijania koordynacji ruchowej i doskonalenia techniki ruchów
u zawodników. Jest to jedna z niewielu ju¿ ma³o
wykorzystanych rezerw metodycznych sprzyjaj¹ca
wszechstronnoœci ruchowej. Wykorzystywanie jej zale¿y
od specjalistów wychowania fizycznego i sportu.

2. Racjonalniejsze jest kszta³towanie symetrii ruchów od
pocz¹tku edukacji sportowej. Dlatego nale¿y je stosowaæ
ju¿ w wieku 7-10 lat, a wiêc w okresie sensytywnym,
kiedy organizm dziecka jest najbardziej podatny na
stymulacjê. Proces ten mo¿na te¿ nasilaæ w 11.-13. roku
¿ycia dziecka, tj. w okresie krytycznym. Ale wtedy nie
mo¿na oczekiwaæ znacz¹cych postêpów, szczególnie
u dzieci, u których pojawi³ siê intensywny okres
dojrzewania biologicznego, w tym znacz¹ce zwiêkszenie
rozmiarów cia³a i dyskoordynacja ruchów. Symetryzacja
techniki stosowana w wieku 7-10 lat, jak te¿ po okresie
krytycznym jest efektywniejsza. Winna ona stanowiæ
sta³y element edukacji dzieci i m³odzie¿y.
3. Symetria i symetryzacja ruchów posiadaj¹ wyj¹tkowe
znaczenie w z³o¿onych technicznie dyscyplinach sportu,
tj. acyklicznych i estetycznych, np. w gimnastyce
sportowej lub artystycznej. W nich symetria ruchów jest
elementem specyficznej uniwersalnoœci znajduj¹cej
uznanie nie tylko u widzów, ale te¿ u bardziej
wnikliwych i kompetentnych sêdziów.
4. Analiza danych empirycznych potwierdza du¿e znaczenie symetrii ruchowej dla wyników w sportach indywidualnych i zespo³owych, cyklicznych i acyklicznych,
sportach o prostej i z³o¿onej strukturze ruchów. Wy¿szy
poziom rozwoju symetrii umo¿liwia wykorzystanie jej
jako nowego elementu taktyki w grach i sportach walki.
Piœmiennictwo

Wnioski
1. Wyniki licznych badañ wykaza³y wartoœæ praktyczn¹
symetryzacji ruchów. Polepsza ona koordynacjê, sprzyja
³atwiejszemu opanowaniu nowych æwiczeñ, a wraz z tym
podnosi poziom przygotowania technicznego.
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Porównanie poziomu sprawności fizycznej uczniów
Szkoły Podstawowej w Nowym Aleksandrowie oraz
gimnazjum w Dobrzyniewie Dużym
do badań ogólnopolskich
Jakub Wyszkowski, Anna Wysocka
Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku

Wstêp
Sprawnoœæ fizyczna cz³owieka, bêd¹ca jednoczeœnie
wskaŸnikiem jego rozwoju i zdrowia, to g³ówny temat prac
badawczych wielu autorów [2;3]. Potrzeba uprawiania æwiczeñ
ruchowych jest typowa dla zdrowego cz³owieka, któremu ruch
daje radoœæ, rozwija lub utrzymuje sprawnoœæ fizyczn¹ na
wskazanym poziomie, wzmacnia zdrowie, sprzyja poprawie
samopoczucia oraz poprawia wydajnoœæ pracy. Obojêtny
stosunek do w³asnego cia³a i bierne uleganie u³atwieniom,
które niesie cywilizacja, przyczyniaj¹ siê z jednej strony
do os³abienia organizmu wobec czynników naturalnych,
z drugiej zaœ strony do zmniejszenia wra¿liwoœci
na czynniki nienaturalne [7]. Sprawnoœæ fizyczna w ró¿nych
okresach ¿ycia charakteryzuje siê mniejsz¹ lub wiêksz¹
intensywnoœci¹. Ta specyficzna zdolnoœæ jest niezwykle po¿¹dan¹ i licz¹c¹ siê w³aœciwoœci¹ cz³owieka, pocz¹wszy od
staro¿ytnoœci do czasów wspó³czesnych. Jest ona istotnym
elementem gotowoœci organizmu do realizacji zadañ ruchowych,
od tych najprostszych, do ca³kiem specyficznych, uwarunkowanych rozwojem si³y miêœniowej, szybkoœci¹ ruchów,
wydolnoœci¹ organizmu, oraz ogóln¹ kondycj¹ zdrowotn¹.
Czynna postawa wobec w³asnego cia³a wymaga œwiadomoœci i samodyscypliny, które przejawiaj¹ siê w ca³ym ¿yciu, w przestrzeganiu zasad higieny fizycznej i psychicznej,
w hartowaniu i æwiczeniu cia³a [7].
W obszarze obejmuj¹cym teoriê i praktykê problematyki
aktywnoœci fizycznej funkcjonuj¹ dwa pojêcia tej samej
w³aœciwoœci organizmu. W dziedzinie nauk o sporcie
i wychowaniu fizycznym sprawnoœæ jako definicja jest tu
bardzo kontrowersyjnym pojêciem. Wynika to z konsekwencji
pewnych utrwalonych tradycji i zachodz¹cych tendencji.
W sytuacji funkcjonowania w Polsce dwóch pojêæ "sprawnoœci fizycznej" i "sprawnoœci motorycznej", niczego
nie ujmuj¹c aktualnym, zw³aszcza u nas i w pe³nym stopniu
s³usznym tendencjom, logiczne jest jednak przyjêcie
jednakowego terminu, który zakorzeniony jest zarówno
w europejskim, jak i w œwiatowym systemie informacji.
Terminem tym jest "sprawnoœæ fizyczna".
Definiowana sprawnoœæ fizyczna jest w³aœciwoœci¹ bardzo z³o¿on¹. Zale¿y od p³ci, wieku, stanu zdrowia, uzdolnieñ
i umiejêtnoœci ruchowych, budowy cia³a, sprawnoœci aparatu
ruchu, wydolnoœci narz¹dów, poziomu rozwoju zdolnoœci motorycznych, trybu ¿ycia, si³y woli, motywacji, stanu psychicznego, pogody, temperatury, pory roku itp. Od jej poziomu

w du¿ym stopniu zale¿y biologiczna wartoœæ spo³eczeñstwa,
wydajnoœæ pracy, samopoczucie, wiara we w³asne si³y itp. [18].
Wed³ug Szopy sprawnoœæ motoryczna to "stopieñ poziomu
zdolnoœci i umiejêtnoœci ruchowych osobnika w konkretnych
uk³adach ruchowych (np. w testach sprawnoœciowych). Przyk³adem mo¿e byæ sprawnoœæ motoryczna maratoñczyka oparta
na zdolnoœciach wytrzyma³oœciowych". Zaœ sprawnoœæ fizyczn¹ okreœla on jako "ca³oœæ zdolnoœci i umiejêtnoœci cz³owieka,
umo¿liwiaj¹cych efektywne wykonywanie wszelkich zadañ
ruchowych. Przyk³adem mo¿e byæ sprawnoœæ fizyczna komandosa i wieloboisty. Wykazuj¹ siê oni dobrymi wynikami
w ró¿nych zadaniach ruchowych opartych o zdolnoœci
si³owe, szybkoœciowe, wytrzyma³oœciowe i kondycyjne".
Twierdzi on równie¿, i¿ w motoryce ludzkiej wyró¿nia siê:
stronê potencjaln¹ i stronê efektywn¹. Na stronê potencjaln¹
sk³adaj¹ siê predyspozycje, zdolnoœci motoryczne i umiejêtnoœci, a na stronê efektywn¹ - sprawnoœæ motoryczna
i sprawnoœæ fizyczna [14].
Sprawnoœæ fizyczna to "gotowoœæ cz³owieka do podejmowania i rozwi¹zywania trudnych zadañ ruchowych w ró¿nych
sytuacjach ¿yciowych, wymagaj¹cych szybkoœci, zrêcznoœci,
gibkoœci, zwinnoœci, si³y, wytrzyma³oœci, jak równie¿ pewnych
nabytych i ukszta³towanych umiejêtnoœci i nawyków ruchowych,
opartych o odpowiednie uzdolnienia ruchowe i stan zdrowia"
- pisze Trzeœniowski [16].
Sprawnoœci¹ fizyczn¹ mo¿emy równie¿ nazwaæ wyraz
wysokiego stanu narz¹dów i funkcji ustroju, wyró¿niaj¹cych
siê efektywnym rozwi¹zaniem wszechstronnych zadañ ruchowych, uwarunkowanych stopniem ukszta³towania cech motorycznych [13;20].
Ryszard Przewêda dowodzi, ¿e sprawnoœæ fizyczna to
przyrz¹d trybu ¿ycia cz³owieka, odzwierciedlaj¹cy przyjêty
przezeñ system wartoœci, takich jak zaradnoœæ ruchowa
w sporcie, pracy i na co dzieñ, jest to równie¿ zdolnoœæ (zaradnoœæ) do efektywnego i ekonomicznego wykorzystywania pracy miêœniowej. Inaczej mówi¹c sprawnoœæ fizyczna to zintegrowany zespó³ trzech w³aœciwoœci osobniczych:
a) wydolnoœci
osobowej
i
poziomu
zdolnoœci
motorycznych,
b) umiejêtnoœci ruchowych,
c) motywacji i subiektywnego zaanga¿owania siê w dzia³aniach.
Ryszard Przewêda pisze tak¿e, ¿e sprawnoœæ fizyczna
zmieniaj¹ca siê wraz z rozwojem osobniczym, stanowi gotowoœæ organizmu do podejmowania oraz efektywnego wykony-
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wania ró¿nych prac fizycznych i czynnoœci ruchowych, czyli
jest to stopieñ efektywnoœci spo¿ytkowania potencja³u motorycznego. Na tak pojmowan¹ sprawnoœæ fizyczn¹ sk³ada siê
to, ¿e cz³owiek mo¿e wykonaæ zadanie ruchowe (posiada
okreœlony poziom zdolnoœci motorycznych), ¿e umie je wykonaæ (umiejêtnoœci ruchowe) oraz ¿e chce osi¹gn¹æ okreœlony
efekt (motywacja i nastawienie psychiczne) [9;10;19].
Sprawnoœæ motoryczna wed³ug Raczka to stopieñ
uzewnêtrznienia poziomu oraz struktury osobniczych uwarunkowañ (potencjalnych mo¿liwoœci) do wykonywania czynnoœci ruchowych. Okreœla ona zatem poziom motorycznych
zdolnoœci i umiejêtnoœci ruchowych oraz wspó³zale¿noœci
i powi¹zañ [2].
Wychowanie fizyczne i sport maj¹ bardzo du¿e mo¿liwoœci w dziedzinie konstruowania i stosowania testów w badaniu stanu sprawnoœci fizycznej. Zaczêto je stosowaæ ju¿ na
pocz¹tku drugiej po³owy XIX wieku.
S¹ ró¿ne sposoby pomiaru sprawnoœci fizycznej, dziêki
którym mo¿emy zmierzyæ sprawnoœæ ogóln¹, jak i równie¿
poszczególnych zdolnoœci. W tym celu stosuje siê ró¿nego
rodzaju testy. Przeznaczone s¹ one nie tylko dla dzieci
i m³odzie¿y, gdy¿ ich celem jest sprawdzenie poziomu zdolnoœci motorycznych w ró¿nym wieku.
Systematyczne pomiary sprawnoœci fizycznej zapocz¹tkowali
Edward Hitchock i Dudley Allen Sargent. Edward Hitchock
w 1861 roku rozpocz¹³ systematyczne pomiary: wysokoœci
i masy cia³a, obwodów klatki piersiowej, ramienia i przedramienia oraz si³y miêœni za pomoc¹ liczby podci¹gniêæ cia³a
w zwisie na dr¹¿ku. Dudley Allen Sargent prowadzi³ eksperymentalne badania nad sprawnoœci¹ fizyczn¹. Analizuj¹c wyniki tych badañ stwierdzi³, i¿ studenci charakteryzuj¹ siê
nieharmonijnie rozwiniêt¹ sprawnoœci¹. Aby temu przeciwdzia³aæ, zaj¹³ siê konstruowaniem rozmaitych przyborów
i przyrz¹dów u³atwiaj¹cych rozwijanie miêœni [8].
Najbardziej dynamiczny rozwój prac nad tworzeniem
ró¿nych metod pomiaru sprawnoœci fizycznej zaznaczy³ siê po
pierwszej wojnie œwiatowej, poniewa¿ zosta³y wtedy po³o¿one
naukowe podstawy pozwalaj¹ce na prowadzenie takich prac.
Pomiar i ocena sprawnoœci od lat wywo³uje dyskusje.
Znajduje ona odzwierciedlenie w bogatej literaturze i w propozycjach du¿ej liczby ró¿norodnych testów. Na sytuacjê tê wp³ywa brak, wspomnianej wczeœniej, precyzyjnej definicji
sprawnoœci fizycznej. Do oceny jej pomiaru, uzale¿nionych
od testów ruchowych, wprowadza siê czêsto ocenê w³aœciwoœci psychicznych, fizjologicznych i budowy cia³a [2].
Od wielu lat wysi³ki badaczy zmierzaj¹ do zunifikowania testów. Jest to problem bardzo trudny chocia¿by dlatego,
¿e samo pojêcie "sprawnoœci fizycznej" ("motorycznej")
ci¹gle jest jeszcze ró¿nie interpretowane[6]. W Polsce zaiteresowanie poziomem sprawnoœci siêga okresu miêdzywojennego. Efektem tego by³ pierwszy w Polsce i jeden z nielicznych
w tym czasie w œwiecie, miernik Mydlarskiego [5].
Jan Mydlarski (1934) opracowa³ i opublikowa³
"Miernik sprawnoœci fizycznej". Mydlarski uzna³, ¿e spoœród
wielu czynników, od których zale¿y sprawnoœæ, nale¿y wybraæ
tylko takie, które s¹ obiektywnie sprawdzalne i zaliczy³ do
nich: p³eæ, wiek, wysokoœæ i masê cia³a. Badaniom podda³
18000 m³odzie¿y na terenie ca³ej Polski. Test, za pomoc¹
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którego bada³ poziom sprawnoœci fizycznej, obejmowa³:
1. Bieg na dystansie 60m ze startu niskiego,
2. Skok wzwy¿ spoza linii odleg³ej od poprzeczki o 1m,
3. Rzutu pi³eczk¹ palantow¹ (80g).
Mydlarski po raz pierwszy w piœmiennictwie polskim
pokaza³ w sposób klarowny, liczbowy i pe³ny, jak rezultaty
uzyskane w poszczególnych próbach zale¿¹ od wieku, wysokoœci, masy cia³a i p³ci badanych, oraz przedstawi³ je w formie
tablic jako œrednie wyniki uzyskane przez du¿e grupy
badawcze m³odzie¿y [5].
Cel pracy
Celem pracy by³o przeprowadzenie badañ dotycz¹cych
poziomu sprawnoœci fizycznej m³odzie¿y ze Szko³y Podstawowej w Nowym Aleksandrowie i Gimnazjum w Dobrzyniewie
Du¿ym oraz porównanie wyników tych badañ do wyników
badañ panelowych prof. Ryszarda Przewêdy, dokonuj¹c
jednoczeœnie oceny ewentualnych zmian w rozwoju fizycznym
i sprawnoœciowym.
Pytania badawcze
1. Jak kszta³tuj¹ siê wyniki sprawnoœciowe dzieci z 2010
roku w badanych szko³ach na tle badañ ogólnopolskich
z 1999 roku?
2. Co mog³o mieæ wp³yw na wyst¹pienie ewentualnych
ró¿nic?
3. Jakie zmiany zachodz¹ w rozwoju fizycznym badanych
dzieci w porównaniu do badanych roczników przez prof.
Przewêdê z 1999 roku?
Metoda badañ i materia³ badawczy
Badania przeprowadzono na podstawie wybranych 5-ciu
prób Miêdzynarodowego Testu Sprawnoœci Fizycznej, który
jest zalecany dla osób w wieku od 6 do 32 lat. Ma on proste
kryteria, a æwiczenia dobrano w taki sposób, aby mog³y byæ
przeprowadzone przez wszystkich i w ka¿dych warunkach.
Mo¿na je ³atwo wykorzystywaæ zarówno w ramach szkolnych
programów wychowania fizycznego, jak i zajêciach pozalekcyjnych. Test ten jest rzetelnym narzêdziem oceniaj¹cym
sprawnoœæ fizyczn¹, jak równie¿ uatrakcyjnia zajêcia wychowania fizycznego. Wszystkie próby i ich pomiary zosta³y przeprowadzone œciœle wed³ug instrukcji. Zastosowany test sk³ada siê
z 8-miu prób, spoœród których wybrano piêæ nastêpuj¹cych:
skok w dal z miejsca (pomiar si³y i mocy koñczyn dolnych),
bieg wahad³owy na dystansie 4 razy 10 m z przenoszeniem klocków (pomiar zwinnoœci i szybkoœci), zwis na dr¹¿ku
na ugiêtych rêkach (pomiar si³y wzglêdnej i wytrzyma³oœci), siady z le¿enia ty³em wykonywane w czasie 30 sekund
(pomiar si³y i wytrzyma³oœci miêœni brzucha) oraz pomiar si³y
d³oni za pomoc¹ dynamometru.
Podczas prowadzonych badañ dokonano równie¿
pomiarów parametru wysokoœci cia³a oraz masy cia³a dzieci
z obu badanych szkó³ oraz przeprowadzono analizê
porównawcz¹ uzyskanych parametrów do wyników badañ
przeprowadzonych w roku 1999 przez prof. Ryszarda Przewêdê.
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Œrodowisko badawcze stanowi³y dzieci ze Szko³y
Podstawowej w Nowym Aleksandrowie oraz z Zespo³u
Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzyniewie Du¿ym, w którego
sk³ad wchodz¹: Przedszkole Samorz¹dowe, Szko³a Podstawowa i Publiczne Gimnazjum. Badanie w tych szko³ach
przeprowadzono wiosn¹ 2010 roku.
Materia³ badawczy stanowi³o 123 uczniów ze Szko³y Podstawowej w Nowym Aleksandrowie (ch³opcy i dziewczêta),
oraz 88 uczniów z Gimnazjum w Dobrzyniewie Du¿ym
(ch³opcy i dziewczêta).
Uczniowie zostali podzielani na cztery grupy wiekowe,
a mianowicie: 12,5 lat, 13,5 lat, 14,5 lat oraz 15,5 lat.
Pomiary oraz szczegó³owa analiza wyników badañ przeprowadzone zosta³y równie¿ z podzia³em na grupê ch³opców i grupê
dziewcz¹t.
Wyniki badañ i ich omówienie

afdsfdsss fdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
w porównaniu do badañ ogólnopolskich. Ró¿nice kszta³tuj¹
siê œrednio na poziomie 8 cm. Zaskoczeniem jest a¿ o 14 cm
lepszy œredni wynik grupy wiekowej 12,5 lat badanych ch³opców
w 2010r. od rezultatów badañ Prof. Przewêdy z 1999 r.
wœród tej samej grupy wiekowej.
Skok w dal z miejsca (si³a i moc koñczyn dolnych) dziewczêta
rok 1999 bad. Prof. Przewêdy

rok 2010
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Analiza porównawcza wyników badañ w³asnych wybranych
5-ciu prób MTSF, przeprowadzonych wœród dzieci ze Szko³y
Podstawowej w Nowym Aleksandrowie oraz wœród dzieci
z Gimnazjum w Dobrzyniewie Du¿ym w roku 2010, do badañ
ogólnopolskich z 1999 roku pozwoli³a na okreœlenie
rzeczywistego poziomu sprawnoœci fizycznej badanych dzieci
obu szkó³, a tak¿e pozwoli³a na porównanie parametrów
wysokoœci cia³a i masy cia³a badanych dzieci obu szkó³
z wynikami pomiarów antropometrycznych dzieci badanych
w roku 1999. Szczegó³owa analiza wyników tych badañ
pozwoli³a równie¿ na dokonanie porównania ich sprawnoœci
fizycznej z wynikami dzieci objêtych badaniami ogólnopolskimi przeprowadzonymi przez prof. Ryszarda Przewêdê
w roku 1999 (ujête w skali punktowej jako tabele pomiarowe).
Skok w dal z miejsca (si³a i moc koñczyn dolnych) ch³opcy
rok 1999 bad prof. Przewêdy

220
200

204

194

d³ugoœæ skoku w [cm]

180

189

181

186

rok 2010

20
0
14,5

13,5

12,5
wiek

Ryc. 2. Porównanie średnich wyników skoku w dal
z miejsca dziewcząt w badanych szkołach w 2010 roku, do badań
ogólnopolskich z 1999 roku
Na rycinie 2. przedstawiono porównanie œrednich wyników
próby skoku w dal z miejsca dziewcz¹t z badanych szkó³
do badañ ogólnopolskich. Wyniki badanych dziewcz¹t z 2010
roku kszta³tuj¹ siê lepiej w porównaniu do badañ panelowych
z 1999 roku. Ró¿nice te nie s¹ jednak znaczne. W grupie
wiekowej 14,5 lat kszta³tuj¹ siê na poziomie + 4 cm,
natomiast u dziewcz¹t z grupy 12,5 zaledwie o + 1 cm na
korzyœæ dziewcz¹t obu badanych szkó³ z woj. podlaskiego.
Grupa wiekowa 13,5 nie zosta³a porównana, poniewa¿
badania ogólnopolskie z 1999 roku nie zawieraj¹ danych
z tego okresu.
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Ryc. 1. Porównanie średnich wyników skoku w dal
z miejsca chłopców w badanych szkołach w 2010 roku, do
badań ogólnopolskich z 1999 roku

czas biegu [s]

20

12,5

12,2
11,93

12
11,5

12,4 12,3

12

11,7
11,3

11,4

11
10,5

Rycina 1. przedstawia œrednie arytmetyczne wyniki skoku
w dal z miejsca badanych ch³opców w 2010 r., oraz ich porównanie do badañ prof. Przewêdy z 1999 r. Wszystkie grupy
wiekowe, z wyj¹tkiem 12,5 lat, osi¹gnê³y s³absze rezultaty

10
15,5

14,5

13,5

12,5

wiek

Ryc. 3. Porównanie średnich wyników biegu wahadłowego
4 x 10m chłopców w badanych szkołach w 2010 roku, do
badań ogólnopolskich z 1999 roku
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rok 1999 bad. Prof. Przewêdy

rok 2008
2010

24
20

czas zwisu [s]

Rezultaty próby sprawnoœciowej, jakim by³ bieg wahad³owy
4 x 10m badanych ch³opców z 2010 roku, w porównaniu
do badañ ogólnopolskich z 1999 roku zaprezentowano
na rycinie 3. Œrednie arytmetyczne wyników wykazuj¹
regres w stosunku do badañ z 1999 roku. I tak w grupie 15,5
lat wyniki badanych dzieci ze Szko³y Podstawowej w Nowym
Aleksandrowie oraz Gimnazjum w Dobrzyniewie Du¿ym s¹
s³absze o 0,1 s., w grupie 14,5 lat o 0,2 s., a grupie wiekowej
13,5 lat o 0,2 s. Jedynie w grupie wiekowej 12,5 lat lepsze
wyniki osi¹gnêli badani ch³opcy w 2010 roku. Ró¿nica zarysowana
jest w niewielkim stopniu, bo zaledwie o 0,1 s.
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Bieg wahad³owy 4 x 10m (zwinnoœæ i szybkoœæ) dziewczêta
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Zwis na dr¹¿ku (si³a i wytrzyma³oœæ) - dziewczêta
rok 1999 bad. Prof. Przewêdy
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Ryc. 5. Porównanie średnich wyników zwisu na drążku
chłopców w badanych szkołach w 2010 roku, do badań ogólnopolskich z 1999 roku
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Ryc. 4. Porównanie średnich wyników biegu wahadłowego
4 x 10m dziewcząt w badanych szkołach w 2010 roku, do
badań ogólnopolskich z 1999 roku
Rycina 4. przedstawia porównanie œrednich wyników próby biegu wahad³owego 4 x 10m dziewcz¹t z 2010 roku do
badañ z 1999 roku. Podobnie jak i u ch³opców rezultaty na
wy¿szym poziomie wykazuj¹ badane dziewczêta w 1999 roku.
W grupie wiekowej 13,5 lat ró¿nica wynosi 0,3 s, w grupie
wiekowej 12,5 lat o 0,5 s. Jedynie dziewczêta w badaniach
z roku 2010 z grupy wiekowej 14,5 lat uzyska³y lepszy
wynik od swoich rówieœniczek badanych w 1999 roku, który
kszta³tuje siê œrednio na poziomie nieco poni¿ej 0,2 s
ró¿nicy.
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Ryc. 6. Porównanie średnich wyników zwisu na drążku
dziewcząt w badanych szkołach w 2010 roku, do badań ogólnopolskich z 1999 roku
Bardzo du¿a ró¿nica wystêpuje w porównaniu œrednich
wyników próby zwisu na dr¹¿ku badanych dziewcz¹t
w 2010 roku do badañ ogólnopolskich przeprowadzonych
w roku 1999. W zestawieniu z badaniami ogólnopolskimi
(ryc. 6.) ka¿da grupa wiekowa badanych dziewcz¹t w 2010
roku wykazuje regres wyników. W grupie 14,5 lat ró¿nica
wynosi 7,5 s, w grupie wiekowej 13,5 lat ju¿ a¿ 8,7 s,
natomiast w grupie wiekowej 12,5 lat 6,9 s.

Zwis na dr¹¿ku (si³a i wytrzyma³oœæ) - ch³opcy
Na rycinie 5. dokonano porównania œrednich wyników
próby zwisu na dr¹¿ku ch³opców uczestnicz¹cych w badaniach w 2010 roku, do rezultatów badañ ogólnopolskich z 1999
roku. WyraŸnie zaznacza siê regres wyników ch³opców
uczestnicz¹cych w badaniach w 2010 roku do badañ panelowych przeprowadzonych w 1999 roku, i to zarówno w grupie
wiekowej 11,5 lat, gdzie ró¿nica wynios³a a¿ 11 s, oraz
w grupie 10,5 lat, gdzie ró¿nica wynios³a 2,8 s.

Siady z le¿enia ty³em wykonywane w czasie 30 s (si³a
i wytrzyma³oœæ miêœni brzucha) - ch³opcy
Porównanie œrednich wyników siadów z le¿enia ch³opców
z 2010 roku do badañ ogólnopolskich zaprezentowano
na rycinie 7. W przeprowadzonej próbie obserwujemy, ¿e wyniki badañ w³asnych z 2010 roku (ch³opców ze Szko³y
Podstawowej w Nowym Aleksandrowie oraz Gimnazjum
w Dobrzyniewie Du¿ym) ró¿ni¹ siê od wyników badañ prof.
Przewêdy sprzed dekady. Lepsze rezultaty uzyskali ch³opcy
w badaniach w³asnych. W grupie wiekowej 15,5 lat ró¿nica
ta wynosi 2 [n], w grupie wiekowej 14,5 lat - 1,1 [n],
w grupie wiekowej 13,5 lat - 1,3 [n], a w grupie wiekowej
12,5 lat - 1,1 [n].
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w Dobrzyniewie Du¿ym do badañ ogólnopolskich prof. Przewêdy
z roku 1999. Zaobserwowano, ¿e im m³odszy wiek badanych
dzieci, tym ró¿nica ta jest mniejsza. I tak w grupie wiekowej
15,5 lat ró¿nica ta wynosi 15,1 [kG], w grupie wiekowej
14,5 lat 8 [kG], w grupie wiekowej 13,5 lat 4,3 [kG], a w grupie
wiekowej 12,5 lat 3,8 [kG] na korzyœæ dzieci bior¹cych
udzia³ w badaniach ogólnopolskich.
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Ryc. 7. Porównanie średnich wyników siadów z leżenia tyłem
chłopców w badanych szkołach w 2010 roku, do badań ogólnopolskich z 1999 roku
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Siady z le¿enia ty³em wykonywane w czasie 30 s (si³a
i wytrzyma³oœæ miêœni brzucha) - dziewczêta
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Ryc. 9. Porównanie średnich wyników pomiaru siły dłoni
chłopców w badanych szkołach w 2010 roku, do badań ogólnopolskich z 1999 roku
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Pomiar si³y d³oni za pomoc¹ dynamometru - dziewczêta
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Ryc. 8. Porównanie średnich wyników siadów z leżenia tyłem
dziewcząt w badanych szkołach w 2010 roku, do badań ogólnopolskich z 1999 roku
Rycina 8. przedstawia porównane œrednich wyników
dziewcz¹t uczestnicz¹cych w badaniach w 2010 roku,
w próbie siadów z le¿enia ty³em wykonywanych w czasie 30
sekund, do badanych przeprowadzonych przez prof. Przewêdê
w 1999 roku. W grupie wiekowej 14,5 lat lepszy œredni
wynik o 2,2 [n] osi¹gnê³y dziewczêta bior¹ce udzia³ w badaniach w³asnych, w grupie wiekowej 13,5 lat ró¿nica ta wynios³a
1,7 [n] na korzyœæ dziewcz¹t badañ z 2010 roku, natomiast
w grupie wiekowej 12,5 lat lepszy wynik o 0,9 [n] uzyska³y
badane dziewczêta w 1999 roku.
Pomiar si³y d³oni za pomoc¹ dynamometru - ch³opcy
Œrednie wyniki pomiaru si³y d³oni za pomoc¹ dynamometru
ch³opców z 2010 roku, w porównaniu z badaniami panelowymi z 1999 roku, przedstawia rycina 9. Próba ta obrazuje wyraŸnie
obni¿ony poziom wyników badañ ch³opców ze Szko³y
Podstawowej w Nowym Aleksandrowie oraz Gimnazjum
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Ryc. 10. Porównanie średnich wyników pomiaru siły dłoni
dziewcząt w badanych szkołach w 2010 roku, do badań ogólnopolskich z 1999 roku
Porównuj¹c ze sob¹ œrednie wyniki pomiary si³y d³oni
za pomoc¹ dynamometru badanych dziewcz¹t ze Szko³y
Podstawowej w Nowym Aleksandrowie oraz Gimnazjum
w Dobrzyniewie Du¿ym do badañ panelowych z roku 1999
(ryc. 10.) nale¿y zauwa¿yæ bardzo wyraŸny regres badañ
w³asnych z 2010 roku w stosunku do wspomnianych wyników
badañ ogólnopolskich przeprowadzonych przez prof.
Ryszarda Przewêdê. Ka¿da z badanych grup wiekowych dziewcz¹t uzyska³a s³absze wyniki œrednio o 4 [Kg].
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Pomiary parametru wysokoœci cia³a - ch³opcy
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37

zarysowuje siê widoczna progresja wyników badanego parametru dziewcz¹t z województwa podlaskiego w stosunku do
badañ ogólnopolskich. Ró¿nice kszta³tuj¹ siê na poziomie:
w grupie wiekowej 14,5 lat o 0,7 cm, w grupie wiekowej
13,5 lat o 2,6 cm, a w badanej grupie wiekowej 12,5 lat
zaledwie 0,6 cm.
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11. Porównanie
parametru
cz¹tRyc.
uzyska³a
s³absze wyniki
œrednio średniej wysokości
o 4 [Kg]. ciała
chłopców badanych szkół w 2010 roku, do badań z 1999 roku
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Na podstawie wyników przeprowadzonych badañ dotycz¹cych pomiaru parametru wysokoœci cia³a badanych ch³opców
ze Szko³y Podstawowej w Nowym Aleksandrowie oraz
Gimnazjum w Dobrzyniewie Du¿ym w 2010 roku i porównaniu tych pomiarów antropometrycznych z wynikami
badañ ogólnopolskich z 1999 roku nale¿y zauwa¿yæ, ¿e ró¿nice
w wysokoœci cia³a przemawiaj¹ na korzyœæ badañ ogólnopolskich z roku 1999. Wynosz¹ one odpowiednio: w grupie
wiekowej 15,5 lat 7,6 cm, w grupie wiekowej 14,5 lat 6,2
cm, w grupie wiekowej 13,5 lat 1,1 cm, natomiast w grupie
wiekowej 12,5 lat wiêkszy œredni przyrost parametru wysokoœci cia³a uzyskano badaj¹c w 2010 r. ch³opców w obu szko³ach
województwa podlaskiego. Ró¿nica ta wynios³a 0,2 cm.
Œrednie wyniki badañ dotycz¹ce pomiarów parametru wysokoœci cia³a ch³opców zamieszczono na rycinie 11.
Pomiary parametru wysokoœci cia³a - dziewczêta
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Ryc. 13. Porównanie parametru średniej masy ciała chłopców
badanych szkół w 2010 roku, do badań ogólnopolskich z 1999
roku
Rycina 13 przedstawia zestawienie œrednich wyników
pomiaru parametru masy cia³a ch³opców w województwie podlaskim badañ z 2010 do odpowiednich pomiarów tego samego
parametru ch³opców z badañ ogólnopolskich w roku 1999.
Uwidacznia siê tu spadek masy cia³a wszystkich grup wiekowych
w badaniach w³asnych w porównaniu do badañ przeprowadzonych przez Prof. Ryszarda Przewêdê. Ró¿nice oscyluj¹
w granicach: a¿ 9,1 kg w badanej grupie wiekowej 15,5 lat,
8,9 kg w grupie wiekowej 14,5 lat oraz w grupie wiekowej
13,5 lat 4,2 kg. Najmniejsz¹ ró¿nicê zaobserwowano w badanej
grupie wiekowej 12,5 lat, wynosz¹c¹ 2,9 kg.
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Ryc. 12. Porównanie parametru średniej wysokości ciała
dziewcząt badanych szkół w 2010 roku, do badań ogólnopolskich z 1999 roku
Na rycinie 12. przedstawiaj¹ siê œrednie parametry wysokoœci cia³a dziewcz¹t z 2010 roku oraz porównanie tych wyników
badañ ze œrednimi parametrami wysokoœci cia³a dziewcz¹t
objêtych badaniami w roku 1999. Jak mo¿na zaobserwowaæ,
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Ryc. 14. Porównanie parametru średniej masy ciała
dziewcząt badanych szkół w 2010 roku, do badań ogólnopolskich z 1999 roku
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Porównanie badanego parametru œredniej masy cia³a
dziewcz¹t z 2010 do badañ z roku 1999 ilustruje rycina 14.
Dziewczêta w badaniach w³asnych przeprowadzonych w Szkole
Podstawowej w Nowym Aleksandrowie oraz Gimnazjum
w Dobrzyniewie Du¿ym wykaza³y mniejsz¹ œredni¹ mas¹ cia³a
w porównaniu do dziewcz¹t objêtych badaniami ogólnopolskimi. Ró¿nice te wynosz¹ odpowiednio: w grupie wiekowej
14,5 lat 3,9 kg, w grupie wiekowej 13,5 lat 4 kg, a w grupie
wiekowej 12,5 lat 5,9 kg.
Analiza wyników badañ dotycz¹ca tej problematyki pozwala
na stwierdzenie, ¿e na osi¹gniête wyniki i wyst¹pienie ró¿nic
pomiêdzy badaniami w³asnymi, a badaniami ogólnopolskimi
przeprowadzonymi przez Prof. Ryszarda Przewêdê w 1999
roku, du¿y wp³yw mia³ rozwój badanych cech somatycznych (wysokoœæ cia³a oraz masa cia³a). Badani uczniowie
z województwa podlaskiego (ch³opcy i dziewczêta ze Szko³y
Podstawowej w Nowym Aleksandrowie oraz Gimnazjum
w Dobrzyniewie Du¿ym) s¹ od swoich rówieœników sprzed
dziesiêciu lat wy¿si i wykazywali siê mniejsz¹ mas¹ cia³a
(typ budowy leptosomatyczny). Potwierdza to wystêpuj¹c¹
od lat prawid³owoœæ, ¿e kolejne pokolenia dzieci i m³odzie¿y
ci¹gle podlegaj¹ trendowi sekularnemu wysokoros³oœci
i odznaczaj¹ siê akceleracj¹ rozwoju fizycznego.
Podsumowanie
W warunkach wspó³czesnej cywilizacji szko³a, oprócz
funkcji dydaktycznych, zajmuje siê równie¿ wszechstronnym wychowaniem m³odego pokolenia. Przez to wszechstronne
wychowanie nale¿y rozumieæ przygotowanie dzieci i m³odzie¿y
do zdrowego, energicznego, sprawnego fizycznie i psychicznie
funkcjonowania w nowoczesnym spo³eczeñstwie. Ze wzglêdu na to, ¿e dzieci znajduj¹ siê w okresie podatnoœci na
wp³ywy wychowawcze i s¹ w pe³ni procesów rozwojowych,
znacz¹c¹ rolê odgrywa w³aœnie kszta³cenie fizyczne [4]. Wychowanie prozdrowotne powinno wzbudziæ wœród nich zami³owanie do ró¿nych form ruchowych, oraz kszta³towaæ nawyki higieniczno-zdrowotne, które bêd¹ funkcjonowa³y nie tylko
w ¿yciu szkolnym, ale i w ¿yciu doros³ym. Jest to swoistego
rodzaju wymóg i zarazem nakaz naszych czasów, a jednoczeœnie
warunek zachowania zdrowia i si³ twórczych, tak cennych
zarówno w szkole, jak i w pracy produkcyjnej. Program,
jaki realizuje nauczyciel wychowania fizycznego w szko³ach,
jest dziœ zró¿nicowany ze wzglêdu na uzale¿nienie od
warunków i bazy, jak¹ dysponuje placówka. W wiêkszoœci jest
ona bardzo skromna i niewystarczaj¹ca. Badania zaprezentowane w niniejszej pracy przeprowadzone w ró¿nych latach
powinny daæ pewien obraz poziomu cech somatycznych
i umiejêtnoœci motorycznych uczniów, co jest niezbêdnym
warunkiem w³aœciwego planowania pracy nauczyciela wychowania fizycznego.
Tematem oceny kondycji fizycznej polskiej m³odzie¿y
zajmuje siê od wielu lat Profesor Ryszard Przewêda, który
wspólnie z Profesorem Romanem Trzeœniowskim dokonali
pewnego rodzaju "zdjêcia" auksologicznego (aukso - w z³o¿eniach: wzrost, wzrastanie; wzmaganie siê; przyspieszenie;
pobudzenie) w szko³ach ca³ego kraju trzykrotnie: w roku 1979,
1989 i w roku 1999.
m

Szczegó³owa analiza przeprowadzonych badañ w³asnych wœród
uczniów ze Szko³y Podstawowej w Nowym Aleksandrowie
oraz Gimnazjum w Dobrzyniewie Du¿ym, a tak¿e porównanie
wyników tych badañ z wynikami badañ ogólnopolskich
przeprowadzonych przez Prof. Ryszarda Przewêdê w roku
1999, pozwala na wyci¹gniêcie nastêpuj¹cych wniosków
koñcowych:
Wnioski
1. Œrednie wyniki badanych uczniów ze Szko³y
Podstawowej w Nowym Aleksandrowie oraz Gimnazjum
w Dobrzyniewie Du¿ym, w œwietle badañ ogólnopolskich, wykaza³y w znacznej czêœci tych badañ regres
sprawnoœci fizycznej. Uczniowie obu badanych szkó³
z województwa podlaskiego, którzy zostali poddani
piêciu wybranym próbom sprawnoœciowym Miêdzynarodowego Testu Sprawnoœci Fizycznej przeprowadzonego
w roku 2010, w porównaniu z wynikami badañ
ogólnopolskich z roku 1999 [11] wykazuj¹ rezultaty na
wy¿szym poziomie jedynie w takich próbach, jak:
Badani ch³opcy
- siady z le¿enia ty³em wykonywane w czasie 30 sekund,
gdzie wszystkie grupy wiekowe badanych uczniów
osi¹gnê³y lepszy œredni wynik,
- skoku w dal z miejsca oraz biegu wahad³owym 4 x 10m,
gdzie tylko grupa wiekowa ch³opców 12,5 lat uzyska³a
lepszy œredni wynik od ch³opców badanych w roku 1999.
Badane dziewczêta
- skoku w dal z miejsca, gdzie wszystkie badane grupy
wiekowe osi¹gnê³y lepszy œredni rezultat,
- siady z le¿enia ty³em wykonywane w czasie 30 sekund,
gdzie dziewczêta w badaniach w³asnych uzyska³y lepszy
œredni wynik od badañ ogólnopolskich, jedynie grupa
wiekowa 12,5 lat osi¹gnê³a s³abszy œredni wynik od
swoich rówieœniczek sprzed dekady,
- biegu wahad³owym 4 x 10m, gdzie jedynie dziewczêta
z grupy wiekowej 14,5 lat uzyska³y lepszy œredni wynik
od dziewcz¹t badanych w roku 1999.
Nale¿y równie¿ zauwa¿yæ, ¿e wszystkie dziewczêta
w badaniach w³asnych z roku 2010 osi¹gnê³y du¿o
s³absze rezultaty w próbie zwisu na dr¹¿ku na ugiêtych
rêkach w porównaniu do badañ ogólnopolskich, œrednio
a¿ o 7 s.
2. Œrednie wyniki pozosta³ych prób sprawnoœciowych
badanych uczniów ze Szko³y Podstawowej w Nowym
Aleksandrowie oraz Gimnazjum w Dobrzyniewie Du¿ym
wykazuj¹ regres w stosunku do uzyskanych rezultatów
ich rówieœników objêtych badaniami ogólnopolskimi
w roku 1999.
3. Dokonuj¹c charakterystyki rozwoju fizycznego badanych
grup ze Szko³y Podstawowej w Nowym Aleksandrowie
oraz Gimnazjum w Dobrzyniewie Du¿ym dokonanego
w roku 2010, oparto siê na dwóch podstawowych
kryteriach oceny tego rozwoju, tj. na parametrze
wysokoœci cia³a oraz parametrze masy cia³a. Œrednie
arytmetyczne pomiary wysokoœci cia³a pokazuj¹,
¿e ch³opcy uczestnicz¹cy w badaniach w³asnych
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osi¹gnêli s³abszy œredni wskaŸnik tego parametru
w stosunku do badañ ogólnopolskich przeprowadzonych
w roku 1999. Jedynie grupy wiekowe 12,5 lat oraz 13,5
lat wykazuj¹ nieznaczn¹ progresjê tego parametru,
w stosunku do rezultatów ogólnopolskich swoich
rówieœników sprzed dekady. Na podstawie œrednich
wyników pomiaru masy cia³a ch³opców zaobserwowano
wyraŸny spadek wartoœci tego parametru we wszystkich
grupach wiekowych badañ w³asnych z roku 2010
w stosunku do osób bior¹cych udzia³ w badaniach
ogólnopolskich z 1999 roku.
Po przeprowadzeniu pomiarów wysokoœci cia³a
dziewcz¹t stwierdzono, ¿e wszystkie grupy wiekowe
w badaniach w³asnych w 2010 roku wykaza³y wiêksz¹
œredni¹ wartoœæ tego parametru w porównaniu do badañ
ogólnopolskich z roku 1999. Natomiast pomiary masy
cia³a dziewcz¹t (podobnie jak u ch³opców) wykaza³y
spadek jej wartoœci we wszystkich badanych grupach
wiekowych, w porównaniu do przeprowadzonych badañ
z 1999 roku.
4. Zmiany, którym cz³owiek podlega w swoim rozwoju
ontogenetycznym, mog¹ mieæ charakter progresywny lub
regresywny. Odbywaj¹ siê one nieprzerwanie, choæ
nierównomiernie. Systematyczne badanie u uczniów
cech somatycznych, jakimi s¹ wysokoœæ cia³a i masa
cia³a, jest bardzo pomocne przy ocenie prawid³owoœci ich
rozwoju i zbadaniu przyczyny, je¿eli jest on nieprawid³owy. Przeprowadzone badania w³asne w dwóch
szko³ach województwa podlaskiego, Szkole Podstawowej w Nowym Aleksandrowie oraz Gimnazjum
w Dobrzyniewie Du¿ym, pozwoli³y w³aœnie na
dokonanie takiej analizy, gdzie zasadniczym celem by³o
porównanie wyników tych badañ z przeprowadzonych
piêciu wybranych prób MTSF wœród dzieci
uczestnicz¹cych w badaniach w³asnych w roku 2010,
do opracowanych przez Prof. Ryszarda Przewêdê tabel
pomiarowych, ujêtych w skali punktowej.
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Wstêp
Wszelkie porównania w pi³ce no¿nej pozwalaj¹ na
okreœlenie znaczenia i przydatnoœci poszczególnych
elementów gry jak równie¿ na wskazanie ich udzia³u
w realizacji g³ównego celu, jakim jest d¹¿enie do odniesienia
zwyciêstwa. To poprzez wykazywane zró¿nicowania
wystêpuj¹ce pomiêdzy zespo³ami czy miêdzy poszczególnymi wielkimi imprezami mo¿na mówiæ o tendencjach
zwi¹zanych z przygotowaniem zespo³ów do turnieju lub
zmianach w taktyce prowadzenia gry. W³aœciwym jest
konfrontowanie zespo³ów odnosz¹cych sukcesy a tymi, które
takich sukcesów nie osi¹gaj¹, gdy¿ wtedy w sposób
obiektywny mo¿na ukazaæ czynniki, które decyduj¹
o zwyciêstwie w danym meczu lub turnieju.
Pi³ka no¿na znajduje siê w grupie zespo³owych gier
sportowych, których charakterystyczn¹ cech¹ jest
prowadzenie walki sportowej w bezpoœrednim kontakcie
z rywalem. Zawodnicy dwóch dru¿yn maj¹cych wzglêdem
siebie sprzeczne cele walcz¹ o posiadanie pi³ki, aby strzeliæ
bramkê, a jednoczeœnie nie pozwoliæ na realizowanie tego
zamiaru przeciwnikowi (Szwarc, 2003). Pi³ka no¿na
opisywana jest tak¿e, jako proces stochastyczny, czyli jako
funkcjê losow¹ wartoœci, które le¿¹ w przestrzeni zdarzeñ
losowych. Jest gr¹ acykliczn¹ i przerywan¹, a tak¿e
niepowtarzaln¹ z uwagi na zmienny i nieprzewidywalny jej
charakter (Nicholas, et al., 2000). To tak¿e wielowarstwowy,
zmieniaj¹cy siê w czasie uk³ad dynamiczny obejmuj¹cy
zarówno dzia³ania w defensywie jak i w ofensywie.
Podstawowym elementem w grze jest gracz, od którego
w trakcie trwania walki wymaga siê pozytywnych cech
dzia³añ praktycznych, u³atwiaj¹cych lub umo¿liwiaj¹cych
realizacjê zamierzonych celów. Do nich zalicza siê g³ównie:
skutecznoœæ, aktywnoœæ, niezawodnoœæ, racjonalnoœæ
i ekonomicznoœæ. Nie ulega w¹tpliwoœci, i¿ najwa¿niejsz¹
z nich jest skutecznoœæ, która jest wyrazem zgodnoœci
pomiêdzy stanem zamierzonym a osi¹gniêtym i czêsto jest
przedmiotem wszelkich analiz porównawczych (Nosal,
2003). W grze obok najwa¿niejszej pozytywnej cechy
dzia³ania skutecznoœci, wystêpuje dodatnia cecha dzia³ania,
któr¹ jest efektywnoœæ, daj¹ca oceniany pozytywnie wynik
bez wzglêdu na to czy by³ on zamierzony - dzia³anie
skuteczne i efektywne, czy niezamierzony - dzia³anie
efektywne (Pszczo³owski, 1978).
Obserwacja, a w wyniku jej budowanie modeli

poznawczych, a w konsekwencji ich wykorzystanie sprzyja
prowadzeniu zdynamizowanego procesu szkolenia.
Opracowany model zawodów nale¿y w optymalny
sposób zbli¿yæ do treningu, co wydaje siê byæ
najskuteczniejszym kierunkiem rozwoju nowoczesnej pi³ki
no¿nej. Wiod¹ce zespo³y pi³karskie proces szkoleniowy
opieraj¹ na faktach wynik³ych z analizy zawodów,
odtwarzaj¹ je, doskonal¹ w praktyce treningowej, a nastêpnie
wprowadzaj¹ w grach kontrolnych i zawodach (Wrzos,
1999).
Zastosowana w pracy kinematyczna analiza ruchu mo¿e
dostarczyæ bardzo praktycznych informacji o aktywnoœci
zawodników podczas meczów pi³ki no¿nej. Wiedza na temat
pokonanego dystansu przez pi³karzy, sposób ich poruszania
siê po boisku oraz obserwacja poszczególnych czynnoœci
zarówno z pi³k¹ jak i bez niej w znaczny sposób przyczyniaj¹
siê do w³aœciwej oceny dzia³alnoœci zawodnika podczas
meczu jak i do efektywnego planowania procesu
treningowego na zasadach poznania potrzeb zwi¹zanych
z gr¹ w pi³kê no¿n¹. Obecnie najbardziej nowoczesnym
systemem analizy gry jest Castrol Performance Index. W nim
wykorzystywana jest zaawansowana technologia stosowana
dotychczas w lotnictwie wojskowym.
Obserwacja
i
ocena
dzia³añ
zawodników
reprezentuj¹cych najwy¿szy poziom mistrzostwa sportowego
pozwala na skonstruowanie modeli poznawczych
odwzorowuj¹cych sprawnoœæ dzia³ania. Konstruowanie
modeli jest metod¹ stosowan¹ w celu uproszczenia
problemów, poprzez które zwiêkszamy szansê ich
rozwi¹zywania. Modelem w rozpatrywanym przypadku
nazywaæ bêdziemy zbiór za³o¿eñ upraszczaj¹cych b¹dŸ te¿
sam przedmiot lub zbiór przedmiotów spe³niaj¹cych
za³o¿enie (Marciszewski, 1994). Opracowywane s¹ wzorce
wszechstronnie charakteryzuj¹ce zale¿noœci miêdzy
dzia³aniami wystêpuj¹cymi w grze. Wskutek tego mo¿liwe
staje siê tak¿e rozwi¹zywanie praktycznych zagadnieñ
treningu (Szwarc, 2007).
Meteria³ i metody
Celem pracy by³o opracowanie modelowej struktury gry
zespo³ów uczestnicz¹cych w mistrzostwach œwiata w 2010
roku, a zastosowanym kryterium podzia³u by³ awans zespo³u
z fazy grupowej do gier pucharowych b¹dŸ brak takiego
awansu. Opracowane modele tabelaryczne i opisowe
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pozwoli³y na precyzyjn¹ ocenê efektywnoœci i aktywnoœci
tak istotnych elementów gry, jakimi s¹ strza³y i podania.
Zbudowano równie¿ modele aktywnoœci lokomocyjnej oraz
modele zaanga¿owania zawodników poszczególnych
zespo³ów w dzia³ania ofensywne i defensywne
w poszczególnych strefach boiska. Opracowania pozwoli³y
na wyznaczenie elementów gry, które mia³y najwiêkszy
wp³yw na osi¹gniêty przez dru¿yny wynik podczas
rozegranego turnieju oraz udzielenie odpowiedzi na pytanie
o ich poziom sportowy, oceniany poprzez kryterium awansu
lub jego braku do dalszej fazy turnieju mistrzowskiego.
Postawiono nastêpuj¹ce pytania badawcze:
1. Czy efektywnoœæ podañ i strza³ów do bramki by³y
uwarunkowane awansem dru¿yny do fazy pucharowej?
2. Jaki by³ poziom aktywnoœci lokomocyjnej (z uwzglêdnieniem tak¿e zakresów intensywnoœci) zawodników
zespo³ów awansuj¹cych do fazy pucharowej a tymi,
którzy takiego awansu nie uzyskali?
3. Czy w zbli¿ony sposób zespo³y dwóch analizowanych
grup wykorzystywa³y w dzia³aniach ofensywnych
i defensywnych poszczególne strefy boiska i czy mia³o to
zwi¹zek z ich poziomem sportowym?
Przeprowadzone badania mia³y charakter empiryczny,
a w ich obszarze najbardziej przydatn¹ okaza³a siê metoda
obserwacji, któr¹ nale¿y rozumieæ, jako zamierzone,
planowane i systematyczne postrzeganie oraz gromadzenie
i analizowanie faktów, zdarzeñ i zjawisk (Rygu³a 2004).
W pracy wykorzystano materia³ badawczy zebrany
w oparciu o system analizy gry Castrol Performance Index.
W systemie tym wykorzystywana jest zaawansowana
technika stosowana dotychczas w lotnictwie wojskowym.
Rozmieszczone na stadionie kamery pozwalaj¹ na œledzenie
wydarzeñ w ka¿dej sekundzie gry i na ca³ym boisku.
Zawodnikom nadano indywidualne kody, dziêki którym
kamera mog³a ich identyfikowaæ podczas nagrywania.
Dotychczas systemy analizy gry koncentrowa³y siê na
opracowywaniu analiz pomeczowych, wykorzystuj¹c ludzkie
oko, jako g³ówne narzêdzie do rejestrowania podañ czy
strza³ów do bramki. Castrol Performance Index jest
narzêdziem, które potrafi robiæ to samo, ale w czasie
rzeczywistym, zbieraj¹c dane z kamer, które wykonuj¹
w ci¹gu sekundy 25 rejestrowañ (www.fifa.com, 2010).
Kryteriami oceny dzia³ania zastosowanymi w pracy by³y
aktywnoœæ, skutecznoœæ i niezawodnoœæ:
Aktywnoœæ - to liczba dzia³añ wykonywanych przez
graczy jednego zespo³u w czasie meczu mistrzowskiego,
zmierzaj¹cych do realizacji celów gry (Panfil, Paluszek,
2005). Aktywnoœæ gracza rozumiana jest, jako ogólna
(wszystkie dzia³ania w grze podjête dla realizacji jej celów)
oraz szczegó³owa zwi¹zana z wybranymi dzia³aniami (Panfil,
2006). Na potrzeby pracy, której celem by³o pokazanie
zró¿nicowania dzia³añ pomiêdzy zawodnikami ró¿nych grup
za aktywnoœæ uznano liczbê dzia³añ (w tym przypadku
strza³ów do bramki i podañ pi³ki) wykonanych przez graczy
poszczególnych analizowanych zespo³ów danej grupy we
wszystkich rozegranych przez nie spotkaniach.
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Skutecznoœæ - to liczba dzia³añ o wyniku pozytywnym
w odniesieniu do celów gry. Zrealizowanie postanowienia
po zamierzonej drodze jest, zatem skutecznym dzia³aniem
(Szwarc, 2008). Dzia³anie jest skuteczne, je¿eli osi¹ga
zamierzony cel, umo¿liwia lub u³atwia jego osi¹gniêcie.
W grze sportowej, jak¹ jest pi³ka no¿na, cele s¹ wyznaczone
w sposób niestopniowalny, czyli dzia³anie mo¿e byæ
skuteczne lub nieskuteczne.
Niezawodnoœæ - to stosunek liczby dzia³añ skutecznych
do liczby wykonañ danego dzia³ania w czasie jednego meczu,
które zmierza³y do realizacji gry niezale¿nie od ich wyników
(Panfil, Paluszek, 2005). Na potrzeby pracy wyliczono
niezawodnoœæ dla ka¿dej analizowanej grupy zespo³ów
bior¹c pod uwagê wszystkie strza³y do bramki i podania pi³ki
podczas turnieju.
Wyniki badañ poddano analizie statystycznej przy u¿yciu
programu Statistica. Wyliczono œrednie arytmetyczne
i odchylenia standardowe. Sprawdzono normalnoœæ rozk³adu
i jednorodnoœæ wariancji zmiennych. Przy spe³nieniu tych
warunków zastosowano Test t Studenta dla grup
niezale¿nych. Statystycznie istotnymi okreœlono te ró¿nice
œrednich, których prawdopodobieñstwo przypadkowoœci by³o
mniejsza od 0,05.
Materia³ badawczy stanowi³a obserwacja gry 599
zawodników, jacy wyst¹pili podczas XIX fina³ów mistrzostw
œwiata w pi³ce no¿nej w 2010 r. w Republice Po³udniowej
Afryki. Analizowano wszystkie strza³y, jakie zawodnicy
oddali do bramki, wszystkie podania oraz ca³y dystans
pokonany podczas rozegranego turnieju. Wyniki
rozpatrywane by³y, jako efekt dzia³ania zespo³u.
Analiza wyników badañ
Analiza efektywnoœci strza³ów do bramki
Dla zobrazowania efektywnoœci strza³ów porównano
dzia³ania dru¿yn, które awansowa³y do fazy pucharowej
po zajêciu pierwszego b¹dŸ drugiego miejsca w grupie
eliminacyjnej a zespo³ami, które udzia³ w turnieju
zakoñczy³y na fazie grupowej. Konfrontacji dokonano
poprzez analizê wspó³czynników aktywnoœci, skutecznoœci
i celnoœci strza³ów. Z uwagi na znaczne rozbie¿noœci w iloœci
meczów, jakie zespo³y poszczególnych grup rozegra³y
badane parametry porównywano poprzez ich uœrednienie.
Wykazano istotne zró¿nicowania we wszystkich badanych
wielkoœciach efektywnoœci strza³ów. Aktywnoœæ w przypadku zespo³ów, które uzyska³y awans do fazy pucharowej
wynios³a 15,5±5,0 (zespo³y pozostaj¹ce bez awansu
12,2±5,8), skutecznoœæ 1,42±1,2 (zespo³y nieawansuj¹ce
0,70±0,78). W obu przypadkach wartoœci odchyleñ
standardowych wskazywa³y na znaczne zró¿nicowania
pomiêdzy zespo³ami wystêpuj¹cymi w obu badanych
grupach. Równie¿ niezawodnoœæ wykaza³a istotne
zró¿nicowanie. Zespo³y awansuj¹ce do fazy pucharowej
uzyska³y jej wartoœæ na poziomie 9,4±8,0%, przy 6,0±7,5%
dru¿yn koñcz¹cych turniej na fazie grupowej. Równie¿
istotnie wiêcej strza³ów celnych wykonali zawodnicy
zespo³ów uzyskuj¹cych awans do dalszej fazy rozgrywek
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5,8±2,4 przy 4,1±2,6 dru¿yn nieawansuj¹cych. To zró¿nicowanie skutkowa³o istotnie wy¿szym wskaŸnikiem celnoœci
strza³ów, który wyniós³ 38,4±13,5% przy 33,3±15,1% dru¿yn
koñcz¹cych turniej na fazie grupowej (tab.1).
Efektywnoœæ
strza³ów

Zespo³y – faza
pucharowa
Iloœæ
±SD

Zespo³y – faza
grupowa
Iloœæ
±SD

Aktywnoœæ

1212

15,5±5,0

611

Skutecznoœæ

111

1,42±1,2

35

9,4±8,0

Niezawodnoœæ
Strza³y celne
Wsp. celnoœci

460

5,8±2,4

38,4±13,5

t

p

12,2±5,8

3,429

0,001*

0,70±0,78

2,608

0,001*

2,379

0,018*

1,987

0,001*

1,995

0,048*

6,0±7,5
206

Wartoœci Testu t Studenta

4,1±2,6

33,3±15,1

* poziom istotnoœci p<0,05

Tab. 1. Efektywność strzałów do bramki zespołów awansujących do fazy pucharowej i występujących tylko w fazie
grupowej, Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych
z castrolfootball.com
Analiza efektywnoœci podañ pi³ki
Porównanie pod wzglêdem efektywnoœci podañ
zespo³ów awansuj¹cych do fazy pucharowej i dru¿yn, które
takiego awansu nie uzyska³y wykaza³o istotne zró¿nicowanie
w aktywnoœci podañ, które w pierwszej grupie by³o wy¿sze
osi¹gaj¹c wartoœæ 531,0±109,6, oraz skutecznoœæ, które
uzyskano na poziomie 378,4±112,8. Zespo³y nieawansuj¹ce
do dalszej fazy turnieju uzyska³y odpowiednio: wartoœæ
aktywnoœci 458,3±89,0 i skutecznoœci 22,0±85,7.
Niezawodnoœæ tylko w sposób minimalny ró¿nicowa³a
poszczególne grupy zespo³ów nie wykazuj¹c znamion ró¿nic
istotnych. Zbli¿one wartoœci wskaŸników aktywnoœci,
skutecznoœci jak i niezawodnoœci wyst¹pi³y w podaniach
o zasiêgach dalekich. Ju¿ jednak podania o zasiêgach
œrednich wykaza³y istotne zró¿nicowania w aktywnoœci
i skutecznoœci podañ, które osi¹gnê³y wy¿sze wartoœci
wskaŸników w grupie zespo³ów awansuj¹cych do fazy
pucharowej, gdzie aktywnoœæ osi¹gnê³a wartoœæ 322,0±85,7
a skutecznoœæ 241,8±79,4 przy 258,8±63,4 wartoœci
wskaŸnika aktywnoœci i 198,7±60,2 wskaŸnika skutecznoœci
zespo³ów pozostaj¹cych bez awansu. Niezawodnoœæ nie
wykaza³a znamion zró¿nicowañ istotnych. Bardzo zbli¿one
zale¿noœci wyst¹pi³y przy podaniach krótkich, w których
aktywnoœæ i skutecznoœæ by³y w przypadku zespo³ów
awansuj¹cych do fazy pucharowej na wy¿szym poziomie
osi¹gaj¹c odpowiednio: 120,5±32,2 i 87,2±27,9. Zespo³y
nieawansuj¹ce uzyska³y wskaŸnik aktywnoœci na poziomie
105,3±28,7, natomiast skutecznoœci 77,6±25,5. Niezawodnoœæ nie wykaza³a zró¿nicowañ istotnych (tab.2).
Aktywnoœæ lokomocyjna zawodników
Zawodnicy awansuj¹cy do fazy pucharowej pokonali
dystans istotnie d³u¿szy, który wyniós³ 9992,6±968,0 m, przy
9657,9±693,8 m pi³karzy dru¿yn, które turniej zakoñczy³y
na grach grupowych. Równie¿ przebyty dystans o ma³ej
aktywnoœci w sposób istotny by³ d³u¿szy w wykonaniu
pierwszej grupy zespo³ów 5868,1±597,8 m ni¿ dru¿yn
nieawansuj¹cych do fazy pucharowej 5608,3±239,1 m.

Zbli¿ona sytuacja wyst¹pi³a przy dystansie pokonywanym
z szybkoœci¹ sprintersk¹. Zawodnicy zespo³ów, które
uzyska³y awans œrednio w meczu sprintem pokonywali
122,4±18,1 m przy 111,1±28,7 m pi³karzy dru¿yn
nieawansuj¹cych. Przebyty dystans z aktywnoœci¹ œredni¹
i wysok¹ pomiêdzy analizowanymi grupami zespo³ów nie
wykaza³ znamion zró¿nicowañ istotnych, choæ minimalnie
d³u¿sz¹ pracê biegow¹ wykonali zawodnicy zespo³ów
awansuj¹cych do fazy pucharowej (1540,6±171,2 m
z aktywnoœci¹ œredni¹ i 2461,5±313,6 m z aktywnoœci¹
wysok¹), ni¿ zespo³y pozbawione awansu (1517,1±156,9 m
z aktywnoœci¹ œredni¹ i 2421,4±421,2 m z aktywnoœci¹
wysok¹) (tab.3)
D³ugoœæ
podañ

Efektywnoœæ
podañ

Zespo³y –
faza pucharowa
±SD

Zespo³y
faza grupowa
±SD

Aktywnoœæ

531,0±109,6

458,3±89,0

3,022

0,001*

Podania
ogó³em

Skutecznoœæ

378,4±112,8

322,0±85,7

3,798

0,001*

Niezawodnoœæ

70,1±8,9

69,2±6,9

0,604

0,546

Aktywnoœæ

97,2±20,3

94,0±17,3

0,908

0,365

Skutecznoœæ

49,6±16,4

45,6±14,0

1,413

0,160

Niezawodnoœæ

50,5±10,1

47,9±8,6

1,530

0,128

Aktywnoœæ

322,0±85,7

258,8±63,4

4,064

0,001*
0,001*

Podania
d³ugie

Podania
œrednie

Podania
krótkie

Wartoœci
Testu t Studenta
t
p

Skutecznoœæ

241,8±79,4

198,7±60,2

3,277

Niezawodnoœæ

75,9±7,8

75,6±6,8

0,259

0,795

Aktywnoœæ

120,5±32,2

105,3±28,7

2,698

0,007*

Skutecznoœæ

87,2±27,9

77,6±25,5

1,968

0,049*

Niezawodnoœæ

72,0±9,0

72,7±7,7

-0,485

0,627

* poziom istotnoœci p<0,05

Tab. 2. Efektywność podań zespołów awansujących do fazy
pucharowej i występujących tylko w fazie grupowej, Źródło:
Opracowanie własne na podstawie danych z castrolfootball.com

Dystans ogó³em

Zespo³y – faza
pucharowa
±SD
9992,6±968,0

Zespo³y – faza
grupowa
±SD
9657,9±693,8

2,101

0,037*

Ma³a aktywnoœæ

5868,1±597,8

5608,3±239,1

2,923

0,004*

Œrednia aktywnoœæ

1540,6±171,2

1517,1±156,9

0,785

0,433

Wysoka aktywnoœæ

2461,5±313,6

2421,4±421,2

0,769

0,442

Sprint

122,4±18,1

111,1±28,7

2,726

0,007*

Zakresy aktywnoœci

Wartoœci
Testu t Studenta
t
p

* poziom istotnoœci p<0,050

Tab. 3. Aktywność lokomocyjna zawodników zespołów
awansujących do fazy pucharowej i drużyn nieuzyskujących
takiego awansu, Źródło: Opracowanie własne na podstawie
danych z castrolfootball.com
W strukturze aktywnoœci uwzglêdniaj¹cej zakresy pracy
lokomocyjnej wykazano istotne zró¿nicowanie przy
aktywnoœci œredniej. Zespo³y nieawansuj¹ce do fazy
pucharowej wykona³y potencjalnie wiêksz¹ pracê z t¹
aktywnoœci¹ 15,7±0,7%, ni¿ zespo³y awansuj¹ce 15,4±0,7%.
Równie¿ istotne zró¿nicowanie wyst¹pi³o w przypadku
dystansu pokonywanego w tempie sprinterskim. D³u¿szy
dystans w strukturze wykonali zawodnicy zespo³ów, które
uzyska³y awans do fazy pucharowej 1,2±0,1% ni¿ dru¿yny,
które odpad³y z turnieju po grach grupowych 1,1±0,2%
(tab.4).
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Ma³a aktywnoœæ (%)

Zespo³y –
faza pucharowa
±SD
59,5±2,1

Zespo³y – faza
grupowa
±SD
59,0±2,9

1,094

0,275

Œrednia aktywnoœæ (%)

15,4±0,7

15,7±0,7

-1,984

0,049*

Wysoka aktywnoœæ (%)

24,9±1,8

25,2±2,6

-0.540

0,590

Sprint (%)

1,2±0,1

1,1±0,2

2,198

0,029*

Zakresy aktywnoœci

Wartoœci
Testu t Studenta
t
p

* poziom istotnoœci p<0,050

Tab. 4. Struktura zakresów aktywności zawodników
zespołów awansujących do fazy pucharowych i drużyn
pozostających bez awansu, Źródło: Opracowanie własne na
podstawie danych z castrolfootball.com
Obci¹¿enie stref pola gry
Porównuj¹c zaanga¿owanie pod wzglêdem obci¹¿enia
poszczególnych stref boiska zespo³ów uzyskuj¹cych awans
do fazy pucharowej a dru¿ynami, które takiego awansu nie
uzyska³y wykazano brak istotnych zró¿nicowañ pomiêdzy
badanymi grupami. Trzeba jednak zaznaczyæ wiêksze
wykorzystanie strefy obrony przez dru¿yny nieawansuj¹ce do
fazy pucharowej 22,7±4,6% ni¿ zespo³ów, które ten awans
uzyska³y 21,4±4,9%. Natomiast w wiêkszym stopniu
obci¹¿ona by³a strefa œrodkowa przez pi³karzy zespo³ów
graj¹cych w fazie pucharowej 51,4±5,5% ni¿ dru¿yn
nieawansuj¹cych do dalszej fazy turnieju 49,8±4,9%.
Znikome zró¿nicowania wyst¹pi³y przy wykorzystaniu strefy
ataku (tab.5).
Strefa boiska

Strefa obrony

Zespo³y - faza
pucharowa
±SD
21,4±4,9

Zespo³y – faza
grupowa
±SD
22,7±4,6

Wartoœci
Testu t Studenta
t
p
-1,385

0,168

Strefa œrodkowa

51,4±5,5

49,8±4,9

1,612

0,109

Strefa ataku

27,2±3,7

27,5±3,2

-0,538

0,591

Tab. 5. Obciążenie stref boiska przez zespoły awansujące do
fazy pucharowej i drużyn bez takiego awansu, Źródło:
Opracowanie własne na podstawie danych z castrolfootball.com
Dyskusja
Do czynników, które w znaczny sposób ró¿nicowa³y
zespo³y awansuj¹ce do fazy pucharowej a tymi, które takiego
awansu nie wywalczy³y nale¿a³y podstawowe elementy
techniczne, jakimi s¹ strza³y do bramki i podania pi³ki.
Zdecydowanie we wszystkich parametrach efektywnoœciowych strza³ów zespo³y, które awansowa³y do fazy
pucharowej posiada³y istotn¹ przewagê nad dru¿ynami, które
zakoñczy³y turniej na grach grupowych. Awansuj¹ce zespo³y
wykona³y blisko dwa razy wiêcej strza³ów do bramki w tym
blisko trzy razy wiêcej strza³ów skutecznych. Czyli strza³y
okaza³y siê tym elementem technicznym, które wykonywane
czêœciej i z wiêksz¹ precyzj¹ mog¹ wskazaæ zespó³
o wy¿szym zaawansowaniu technicznym a tym samym
stoj¹cym pi³karsko na wy¿szym poziomie. Grê zespo³ów
zwyciêskich ze zwyciê¿onymi porównywa³ Szwarc (2003).
W grze dru¿yn o najwy¿szych kompetencjach sportowych
stwierdzi³, i¿ zawodnicy zespo³ów wygrywaj¹cych swoje
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spotkania strzelali znacznie czêœciej na bramkê ni¿ pi³karze
dru¿yn pokonanych. Równie¿ takie same spostrze¿enia
wykaza³ Grand (1998) analizuj¹c mistrzostwa œwiata w 1998
r. Cztery najlepsze zespo³y uczestnicz¹ce w fina³ach tych
mistrzostw uzyskiwa³y bramkê po œrednio wykonanych 7,1
strza³ach do bramki, natomiast dru¿yny wyeliminowane po
fazie grupowej 21,4 (Wrzos, 1998). Wyliczona skutecznoœæ
zespo³ów zwyciêskich by³a znacznie wy¿sza osi¹gaj¹c
wartoœæ 13,3%, przy 4,3% zespo³ów zwyciê¿onych (Szwarc,
2003). Podania pi³ki traktowane s¹ jako najwa¿niejsza
umiejêtnoœæ spoœród czynnoœci podstawowych gracza
(Naglak, 1994). Znacznie wiêcej podañ, jak równie¿ wiêcej
podañ skutecznych w istotny sposób, wykonywali pi³karze
zespo³ów awansuj¹cych do dalszych gier turniejowych. Oni
to równie¿ wykazali wy¿sz¹ aktywnoœæ i skutecznoœæ podañ
o zasiêgach œrednich i krótkich. Szwarc wykaza³ tak¹ sam¹
zale¿noœæ pomiêdzy zespo³ami wygrywaj¹cymi a przegrywaj¹cymi swoje mecze (Szwarc, 2003). Miêdzy
poszczególnymi grupami zespo³ów nie stwierdzono istotnych
zró¿nicowañ w niezawodnoœci podañ, co w doskona³y sposób
korespondowa³o z badaniami Szwarca (2003). Równie¿ ten
zaobserwowany fakt mo¿e œwiadczyæ o tym, i¿ zespo³y
o wy¿szych umiejêtnoœciach sportowych wykonuj¹ wiêksz¹
iloœæ podañ, co skutkujê d³u¿szym posiadaniem pi³ki w czasie
gry. Równie¿ pokonany dystans podczas meczu mo¿e
wskazywaæ zespó³ o wy¿szych umiejêtnoœciach sportowych.
Zawodnicy zespo³ów, które osi¹gnê³y znacz¹ce wyniki
w czasie turnieju pokonywa³y d³u¿sze dystanse, równie¿
w sposób istotny d³u¿sze odcinki o zakresie aktywnoœci ma³ej
i sprinterskiej. Czêstsze wykorzystanie strefy œrodkowej
przez zawodników zespo³ów, które uzyska³y awans do fazy
pucharowej mo¿e œwiadczyæ o prowadzeniu gry przez
zawodników tych zespó³ w bli¿szej odleg³oœci bramki
przeciwnika. Prowadzenie gry w strefie obrony œwiadczy
o dzia³aniu zachowawczych w grze zespo³ów, a takie
zjawisko wyst¹pi³o wœród dru¿yn, które nie uzyska³y awansu
do fazy pucharowej turnieju. Zawodnicy najlepszych dru¿yn
œwiata w sposób istotny wymieniaj¹ miêdzy sob¹ znacznie
wiêksz¹ iloœæ pi³ek zw³aszcza w strefie œrodkowej boiska
(Grand et al., 1998, Wrzos, 2000).
Wnioski
1. Zarówno wy¿sza efektywnoœæ strza³ów do bramki jak
równie¿ podañ pi³ki warunkowa³a awans do fazy
pucharowej. Wszystkie analizowane parametry w sposób
istotny efektowniej wykonywali zawodnicy zespo³ów,
które awansowa³y do fazy pucharowej turnieju.
2. Istotnie wy¿szy poziom aktywnoœci lokomocyjnej
przejawiali pi³karze zespo³ów awansuj¹cych do dalszej
fazy turnieju. Dotyczy³o to tak¿e aktywnoœci o ma³ej
intensywnoœci oraz o intensywnoœci sprinterskiej.
3. Czêœciej zawodnicy zespo³ów awansuj¹cych do fazy
pucharowej prowadzili akcje w strefie œrodkowej boiska,
natomiast w mniejszym stopniu wykorzystywali strefê
obrony.
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Streszczenie
Celem badañ by³o poznanie zjawiska dymorfizmu
p³ciowego w rozwoju fizycznym u osób w wieku 4-60 lat
i starszych. Badaniom poddano 16022 osób, w tym 8029
mê¿czyzn i 7993 kobiet. Badania prowadzono w okresie 26
miesiêcy w latach 1996-1998. Dotyczy³y one pomiaru
wysokoœci i masy cia³a oraz obwodu klatki piersiowej. Na
podstawie zebranego materia³u okreœlono zmiany zachodz¹ce
w rozwoju fizycznym, prawdopodobnie pod wp³ywem
czynników: genetycznych, socjalnych i ekologicznych
(globalnych i regionalnych), a tak¿e ich wzajemnego
oddzia³ywania na czynnik genetyczny. Skutkiem tych
wp³ywów by³a nierównomiernoœæ i asynchronicznoœæ
rozwoju fizycznego. Ustalono te¿ poziom i chronologiê
zmian zachodz¹cych w zakresie wysokoœci i masy cia³a oraz
obwodu klatki piersiowej mê¿czyzn i kobiet.
S³owa kluczowe: wysokoœæ i masa cia³a, obwód klatki
piersiowej, dymorfizm p³ciowy, rozwój fizyczny, nierównomiernoœæ, asynchronicznoœæ.
Wstêp
Badania ukierunkowane na poznanie zjawiska
dymorfizmu p³ciowego dostarczy³y wa¿nych informacji
odnoœnie rozwoju fundamentalnej wiedzy o cz³owieku.
Jednoczeœnie, by³y one po¿yteczne przy rozwi¹zywaniu
szeregu u¿ytkowych problemów ¿yciowych. W czasie
ostatnich dwóch stuleci du¿e zainteresowanie poznaniem
dymorfizmu p³ciowego uwarunkowane by³o sprzecznoœciami
wystêpuj¹cymi miêdzy procesem p³ciowego zró¿nicowania
socjalno-kulturowych funkcji i podejmowaniem przez
kobiety nowych dla nich zawodów i obszarów spo³ecznej
dzia³alnoœci [7]. Takimi obszarami stawiaj¹cymi wysokie
wymagania odnoœnie zró¿nicowania p³ciowego, sta³ m. in.
sport wyczynowy [13] i wychowanie fizyczne.
Wokó³ problemów zwi¹zanych z rozwojem sportu
wyczynowego kobiet tocz¹ siê ¿arliwe dyskusje. Dotycz¹ one
problemu emancypacji kobiet jako czynnika rozwoju
miêdzynarodowego ruchu sportowego [7], podzia³u
dyscyplin sportowych na "mêskie" i "¿eñskie" [22-24], ich
liczebnoœci w programach igrzysk olimpijskich, mistrzostw
œwiata i kontynentów. W zwi¹zku z podnoszeniem siê
poziomu sportu wyczynowego kobiet i nieprzerwanym
wzrostem obci¹¿eñ treningowych i startowych ze szczególn¹

intensywnoœci¹ pojawi³ siê problem uwzglêdnienia
fizjologicznych w³aœciwoœci ¿eñskiego organizmu [25],
indywidualizacji rozwoju zdolnoœci koordynacyjnych [19],
fizycznego i techniczno-taktycznego przygotowania kobiet
[4] i inne. W zwi¹zku ze specyfik¹ sportu badania
dymorfizmu rozwoju fizycznego, z regu³y ograniczano do
okreœlenia wieku uzyskiwania najwy¿szych wyników
sportowych.
W wychowaniu fizycznym poznanie dymorfizmu
p³ciowego uwarunkowane jest: koniecznoœci¹ monitorowania
rozwoju fizycznego [26, 1, 28], opracowania norm i zasad
programu wychowania fizycznego uczniów [10, 11]. Od nich
zale¿y treœæ programów i technologia pedagogiczna [12, 27].
Dymorfizm p³ciowy uwzglêdnia siê przy ustalaniu zadañ
zwi¹zanych z treœci¹ wychowania fizycznego ucz¹cej siê
m³odzie¿y, normowania obci¹¿eñ fizycznych i innych [9].
Granice wieku dotycz¹ce dymorfizmu p³ciowego ucz¹cej siê
m³odzie¿y okreœla siê przewa¿nie na podstawie systemu
kszta³cenia funkcjonuj¹cego w ró¿nych krajach [6, 18].
W zwi¹zku ze znacznym wzrostem populacji ludzi
w starszym wieku, jak te¿ prognozami utrzymywania siê tej
tendencji w przysz³oœci w ró¿nych krajach zaktywizowano
badania dymorfizmu p³ciowego u osób drugiego okresu
dojrzewania, wieku podesz³ego i starczego [8].
Rozwój fizyczny cz³owieka na wszystkich jego etapach
œciœle ³¹czy siê ze wskaŸnikami jego zdrowia. Jednymi
z najbardziej dostêpnych i dostatecznie informacyjnych
wskaŸników rozwoju fizycznego s¹ ogólne wymiary cia³a
[5]. Dlatego, podstawowymi wskaŸnikami w znacz¹cej
czêœci badañ by³y: wysokoœæ i masa cia³a oraz obwód klatki
piersiowej [5, 8, 15, 16, 18, 20]. W wyniku ich pomiaru
ustalono, ¿e na dymorfizm p³ciowy wp³ywaj¹: wiek, warunki
klimatyczno-geograficzne, socjalne i wiele jeszcze innych
czynników. Jednak, wnioski te formu³owano na podstawie
danych zebranych w ró¿nych latach, warunkach i grupach
etnicznych. Prawid³owo odzwierciedlaj¹c ogóln¹ tendencjê
nie dostarczaj¹ one konkretnej i wiarygodnej charakterystyki
przejawiania siê dymorfizmu rozwoju fizycznego
wspó³czesnego cz³owieka .
Dla uzyskania takiej charakterystyki konieczne jest
przeprowadzenie badañ jednoczeœnie na ró¿nych grupach
wiekowych w wystarczaj¹co du¿ym przedziale wieku.
Metoda ta nazywa siê generalizuj¹c¹. Po raz pierwszy metoda
ta zastosowana zosta³a przez A. Ketle'go w 1836 roku dla
poznania prawid³owoœci rozwoju cz³owieka. Dlatego, celem
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Badania prowadzono metod¹ generalizuj¹c¹ [20].
Pomiary wskaŸników rozwoju fizycznego przeprowadzi³
specjalnie przeszkolony pomocniczy personel medyczny
zgodnie z zasadami przyjêtymi w antropologii [14]. Zebrane
wyniki opracowano statystycznie okreœlaj¹c: œrednie
arytmetyczne,
œrednie
odchylenia
standardowe,
wspó³czynniki wariancji, medianê i modê. Sprawdzanie
normalnoœci rozk³adów przeprowadzono przy pomocy

¿¿

14

Tab. 1. Liczba badanych osób z uwzględnieniem ich wieku,
płci, wysokości i masy ciała oraz obwodu klatki piersiowej,
n=16022

13

* Obwód klatki piersiowej

183
178
173
168
163
158
153
148
143
138
133
128
123
118
113
108
103
12

OKP*
258
255
270
313
453
436
444
463
472
482
453
495
478
430
854
162
371
339
140
30

11

Mê¿czyŸni
Wysokoœæ Masa
259
259
255
255
271
271
316
313
454
449
446
440
445
443
469
467
477
474
488
486
455
450
500
497
480
477
432
429
856
853
163
163
374
374
341
341
140
140
30
30

9

OKP*
244
271
260
306
443
431
468
465
468
498
466
517
500
416
891
318
332
400
230
55

10

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

Kobiety
Wysokoœæ Masa
244
245
271
271
262
260
306
306
443
441
439
433
476
473
470
465
473
465
499
495
468
470
520
518
504
502
416
418
897
890
321
321
333
333
400
400
232
232
55
55

8

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19-21
20-29
30-39
40-49
50-59
60<

Iloœæ

W wieku 4-6 lat wysokoœæ cia³a dziewcz¹t i ch³opców nie
ró¿ni³a siê (ryc.1). Masa cia³a i obwód klatki piersiowej
ch³opców nieznacznie przewy¿sza³y wyniki dziewcz¹t
(ryc.2-3). W wieku 8-10 lat ch³opcy nieznacznie
"wyprzedzali"2 dziewczêta w zakresie wszystkich badanych
wskaŸników rozwoju fizycznego. W 11 roku ¿ycia wysokoœæ
cia³a dziewcz¹t i ch³opców nie ró¿ni³a siê ju¿ (por. ryc.1), ale
w pozosta³ych wskaŸnikach ch³opcy przewy¿szali
dziewczêta.
Pierwsze
skrzy¿owanie
krzywych
odzwierciedlaj¹cych masê i wysokoœæ cia³a przypad³o na 11
lat, a obwodu klatki piersiowej miêdzy 11 i 12 rokiem. Po 11
roku dziewczêta "wyprzedzi³y" ch³opców statystycznie
istotnie we wszystkich wskaŸnikach rozwoju fizycznego
(p<.01-.001). W 13 roku ¿ycia nast¹pi³o wyrównanie siê
wyników ch³opców i dziewcz¹t zakresie wysokoœci i masy
cia³a oraz obwodu klatki piersiowej. W wieku 14 lat ch³opcy
"wyprzedzili" dziewczêta w wysokoœci i masie cia³a,
a w wieku 15 lat równie¿ w zakresie obwodu klatki
piersiowej (p<.0001). PóŸniej, u mê¿czyzn obserwowano
sta³y wy¿szy poziom œredni tych wskaŸników.

7

P³eæ
Wiek

Wyniki

6

Badania rozwoju fizycznego prowadzono na Bia³orusi
w latach 1996-1998. Badaniom poddano ³¹cznie 16022 osób,
w tym 7993 kobiety i 8039 mê¿czyzn (tab.1). W przedziale
wieku 4-6 lat badano przedszkolaków, wieku 7-17 lat
uczniów szkó³ podstawowych i œrednich, a w wieku 18- 21 lat
studentów. Ponadto, w badaniach uczestniczyli wolontariusze: pracownicy du¿ych przedsiêbiorstw pañstwowych,
nauczyciele, lekarze, gospodynie domowe i emeryci. Grupa
osób bior¹cych udzia³ w badaniach by³a reprezentatywna.
Uczestniczyli w nich proporcjonalnie mieszkañcy wszystkich
regionów, tj. osoby mieszkaj¹ce w stolicy, w miastach
wojewódzkich i w wioskach.

5

Materia³ i metody

testów: Ko³mogorowa-Smirnowa, Lilieforsa, Shapiro-Wilka.
Istotnoœæ ró¿nic okreœlano przy pomocy nieparametrycznego
kryterium U-testu Manna-Whitney. W planowaniu
i opracowaniu wyników uwzglêdniono zalecenia dotycz¹ce
metody badañ wycinkowych (przekrojowych) [3].
Unormowany przyrost ustalano jako iloraz dzielenia
rocznego przyrostu przez liczbê uzyskan¹ w wyniku
dzielenia ró¿nicy miêdzy maksymaln¹ i minimaln¹ wartoœci¹
badanego wskaŸnika na iloœæ okreœlonych przedzia³ów
wiekowych. Zgodnie z tymi zaleceniami [2, 17] przedzia³
4-17 lat równa³ siê 1 rokowi, a 20-60 lat równy by³ 10 latom.

4

niniejszej pracy by³o poznanie dymorfizmu p³ciowego
w rozwoju fizycznym osób w przedziale wieku od 4 do 60
lat i starszych z wykorzystaniem metody generalizuj¹cej1
[6, 8, 15, 18, 20 i in.]. Chodzi³o te¿ o okreœlenie zmian
w zakresie wymiarów cia³a oraz ich przebiegu u osób obu
p³ci w zale¿noœci od wieku.

Wysokoœæ
Wysokoœæ[cm]
[cm]

46

Wiek [lata]

Ryc. 1. Zmiany wysokości ciała w wieku 4-60 lat
u osobników płci żeńskiej i męskiej

Istota generalizuj¹cej metody badania wskaŸników somatycznych i rozwoju fizycznego polega na tym, i¿ dynamikê ich rozwoju uzyskuje siê przy pomocy
jednoczesnego pomiaru ró¿nych grup. W naszym przypadku dotyczy³o to nastêpuj¹cych grup wiekowych: od 3 do 19 lat, od 20-29 lat, od 30-39 lat, od 40-49 lat,
od 50-59 lat, od 60 roku ¿ycia i starszych. Metoda ta najczêœciej stosowana jest w badaniach antropologicznych w celu ujêcia dynamiki rozwoju konkretnych cech.
Prócz niej stosuje siê metodê indywidualizowan¹ (ci¹g³¹), kiedy obserwuje siê tych samych osobników w d³u¿szym okresie czasu. Obie metody maj¹ zalety
i wady. Po raz pierwszy metodê tê zastosowa³ A. Ketle w 1836 r. (Salnikowa G.P., (1968): Fiziczeskoje razwitje szkolników. Izd. "Proswieszczenie", Moskwa,
s.5).
2
Okreœleñ dotycz¹cych zmiennoœci u¿ywamy umownie ze wzglêdu na przekrojowy charakter badañ ujmuj¹c je w cudzys³ów.
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Ryc. 2. Zmiany masy ciała w wieku 4-60 lat u osobników
płci żeńskiej i męskiej
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60
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wysokoœæ cia³a "zmniejszy³a siê" o 7-9 cm, a u kobiet o 7-8
cm. W tym samym czasie masa cia³a i obwód klatki
piersiowej stale "zwiêksza³y siê". Najwy¿sze wskaŸniki
masy cia³a u mê¿czyzn obserwowano w wieku 40-49 lat
(77,47 kg), natomiast u kobiet w wieku 50-59 lat (71,71 kg).
Obwód klatki piersiowej u mê¿czyzn "zwiêksza³ siê" nawet
po 60 roku ¿ycia osi¹gaj¹c 103cm. U kobiet najwy¿szy
wskaŸnik wyst¹pi³ w wieku 50-59 lat i osi¹gn¹³ 99 cm.
Obraz dymorfizmu p³ciowego uzupe³niaj¹ wskaŸniki
unormowanego przyrostu badanych cech rozwoju fizycznego
(ryc.4-6). Okreœlaj¹ one wzglêdn¹ (w stosunku do œredniego
przyrostu rocznego) szybkoœæ zmian w zakresie
uwzglêdnianych wskaŸników w przedziale wieku 4-60 lat
i starszych.
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Ryc. 6. Przyrost obwodu klatki piersiowej w wartościach
unormowanych w wieku 4-60 lat u osobników płci żeńskiej
i męskiej3
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Proces zwiêkszania siê wysokoœci cia³a u kobiet
zakoñczy³ siê wieku 16 lat, a u mê¿czyzn po 17 roku ¿ycia.
Wzrost poziomu tej cechy w latach 18-21 u kobiet
i mê¿czyzn (por. ryc.1) dotyczy³ studentów stanowi¹cych
elitarn¹ grupê m³odzie¿y i dlatego wyodrêbniono j¹.

Ryc. 5. Przyrost masy ciała w wartościach unormowanych
w wieku 4-60 lat u osobników płci żeńskiej i męskiej3

6
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Ryc. 3. Zmiany obwodu klatki piersiowej w wieku 4-60 lat
u osobników płci żeńskiej i męskiej
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Ryc. 4. Przyrost wysokości ciała w wartościach
unormowanych w wieku 4-60 lat u osobników płci żeńskiej
i męskiej3
U osób 60 letnich i starszych wysokoœæ cia³a stopniowo
"zmniejsza³a siê". U mê¿czyzn w wieku 60 lat i starszych

W zmianach unormowanego "przyrostu" wysokoœci cia³a
mê¿czyzn i kobiet mo¿na wydzieliæ dwie "fale" (fazy) (por.
ryc. 4). Pierwsza nich przep³ywa³a stosunkowo
synchronicznie u dziewcz¹t i ch³opców osi¹gaj¹c maksimum
w wieku 7 lat. Druga przep³ywa³a asynchronicznie.
U dziewcz¹t rozpoczyna³a siê ona w wieku 8 lat i do 12 roku
¿ycia obserwowano proporcjonalny przyrost wysokoœci cia³a.

3
Prezentowane wyniki przedstawiono w jednostkach umownych. Charakteryzuj¹ one "przyrosty" cech morfologicznych. Uzyskano je w nastêpuj¹cy sposób:
wielkoœæ przyrostu osi¹gniêtego w ka¿dym roku ¿ycia podzielono przez œredni "przyrost" roczny jaki wyst¹pi³ w ca³ym okresie, tj. od 3 do 60 roku ¿ycia
i starszych w³¹cznie. Nie dotyczy to stosunkowo nielicznej i bardzo zró¿nicowanej pod wzglêdem wieku grupy osób powy¿ej 60 lat.
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W absolutnych wartoœciach zwiêkszy³ siê on od 4 cm w 8
roku do 7 cm w wieku 12 lat. Po czym, wielkoœæ
unormowanego przyrostu wysokoœci cia³a "zmniejsza³a siê"
i zakoñczy³a siê w wieku 17 lat. U ch³opców wielkoœæ
unormowanego przyrostu stabilizowa³a siê i pozostawa³a
niezmienna do 12 roku ¿ycia (por. ryc. 4). W wieku 13 lat
ch³opcy wyprzedzali dziewczêta w zakresie tego wskaŸnika
i zachowywali wy¿szy poziom do 20 roku ¿ycia (ryc.4).
Poczynaj¹c od grupy wiekowej 20-29-latków ró¿nice
unormowanego przyrostu znacznie zmniejsza³y siê, jednak
wielkoœæ tego zró¿nicowania mê¿czyzn i kobiet by³a
niezmienna.
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Ryc. 7. Przyrost rozwoju fizycznego w wartościach
unormowanych w wieku 4-60 lat u osobników płci żeńskiej
Zmiany unormowanego przyrostu masy cia³a u kobiet
i mê¿czyzn przebiega³y w zró¿nicowany sposób (ryc.5).
U dziewcz¹t wielkoœæ unormowanego przyrostu "zwiêksza³a
siê" stopniowo osi¹gaj¹c maksimum w 12 roku ¿ycia.
U ch³opców wielkoœæ tej cechy osi¹gnê³a maksymaln¹
wartoœæ w wieku 15 lat. Absolutny jej "wzrost" obserwowano
u dziewcz¹t i kobiet miêdzy 13 a 19 rokiem ¿ycia. Pocz¹wszy
od 20-29 lat unormowany "przyrost" masy cia³a u kobiet
znacznie wyprzedza³ analogiczny wskaŸnik u mê¿czyzn
i pozosta³ na wy¿szym poziomie do 50-59 lat w³¹cznie. Po 60
roku ¿ycia unormowany "przyrost" masy cia³a osi¹gn¹³
wartoœæ ujemn¹, co œwiadczy o jej stopniowym
"zmniejszeniu siê" w tym wieku.
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Ryc. 8. Przyrost rozwoju fizycznego w wartościach
unormowanych w wieku 4-60 lat u osobników płci męskiej

Krzywe unormowanego przyrostu obwodu klatki
piersiowej u kobiet by³y bardzo zbli¿one do krzywych
unormowanego "przyrostu" masy cia³a (ryc.5-6), co œwiadczy
o zwi¹zku tych zmian w ci¹gu ca³ego okresu, tj. od 4 do 60
roku ¿ycia i póŸniej. U mê¿czyzn zwi¹zek ten by³ mniej
wyraŸny. W wieku 13-15, 19, (20-29), (40-49) obserwowano
zmiany o ró¿nej tendencji w unormowanym "przyroœcie"
masy cia³a i obwodu klatki piersiowej (por.ryc.5-6).
Omówienie wyników badañ
"Zwiêkszanie siê" wysokoœci cia³a u ch³opców
i dziewcz¹t ³¹czy³o siê z "przyrostem" jego masy i obwodu
klatki piersiowej. Proces ten przebiega³ nierównomiernie
u przedstawicieli tej samej p³ci i nie zawsze synchronicznie
u kobiet oraz mê¿czyzn. U dziewcz¹t najwiêksze "zwiêkszenie" masy ³¹czy³o siê z regu³y z najwiêkszym "przyrostem"
wysokoœci cia³a. Pierwszy szczyt "przyrostu" masy cia³a
obserwowano w wieku 7 lat i zbiega³ siê on ze szczytem
"przyrostu" jego wysokoœci. Drugi szczyt "przyrostu" masy
cia³a u dziewczynek zbiega³ siê ze szczytem "przyrostu" jego
wysokoœci w wieku 12 lat. U doros³ych kobiet "przyrost"
masy cia³a zmniejsza³ siê wraz z wiekiem i nie ³¹czy³ siê ze
"zmniejszeniem" jego wysokoœci.
U mê¿czyzn "zwiêkszanie" masy cia³a usta³o w wieku 60
lat. Przy czym, jednoczeœnie "zmniejsza³y siê" wyniki
wysokoœci co ³¹czy³o siê ze zwiêkszeniem indeksu
wzrostowo-wagowego. U dziewcz¹t wraz z wiekiem
zmienia³y siê wskaŸniki obwodu klatki piersiowej
jednoczeœnie ze zmianami wysokoœci i masy cia³a.
U osobników p³ci mêskiej stwierdzono nieco inn¹ zale¿noœæ
wysokoœci, masy cia³a i obwodu klatki piersiowej
wystêpuj¹c¹ wraz z wiekiem. W 7 roku ¿ycia pierwszy szczyt
"przyrostu" masy cia³a pokry³ siê ze szczytem "zwiêkszenia"
jego wysokoœci; w wieku 10 lat - ze szczytem "zwiêkszenia"
obwodu klatki piersiowej; a w 15 roku ¿ycia - z zakoñczeniem trzyletniego "wzrostowego" szczytu i z nastêpnym
z kolei najwiêkszym od 4 lat szczytem "powiêkszenia"
obwodu klatki piersiowej.
Obserwowana nierównomiernoœæ "zwiêkszenia" masy,
wysokoœci cia³a i obwodu klatki piersiowej zwi¹zana by³a
z procesem dojrzewania p³ciowego wystêpuj¹cym nie
jednoczeœnie u ch³opców i dziewczynek. Proces
synchronizacji "zwiêkszenia" wszystkich rozmiarów cia³a
mo¿na rozpatrywaæ jako genetycznie zaprogramowane
skokowe prze³¹czenie energetycznych zapasów organizmu
zwi¹zanej z jego przygotowaniem do wykonania przez
cz³owieka funkcji reprodukcyjnej. Po osi¹gniêciu swego
szczytu w wieku 12 lat wzglêdnie przyœpieszone tempo
"zwiêkszenia" wysokoœci cia³a u dziewczynek trwa³o do 14
roku ¿ycia, a masy i wysokoœci cia³a do 15 roku. U ch³opców
wzglêdnie przyœpieszone zmiany wysokoœci cia³a trwaj¹ do
15 roku, a masy cia³a do 16 lat. Obwód klatki piersiowej
"rozwija³ siê" w szybszym tempie w wieku 17 lat i starszym.
Obserwowane "zmiany" w zakresie wybranych cech
morfologicznych w okresie 4-17 lat zachodzi³y przypuszczalnie g³ównie pod wp³ywem czynnika genetycznego
okreœlaj¹cego ich tempo. Analiza wyników wysokoœci cia³a
badanych osób ró¿nych pokoleñ wykaza³a, ¿e doroœli tym
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wyraŸniej ustêpowali m³odzie¿y im wiêksza by³a miêdzy
nimi ró¿nica wieku. Objaœniæ to mo¿na procesami trendu
sekularnego zachodz¹cymi w ostatnich 65 latach wp³ywaj¹cymi na absolutne wskaŸniki wysokoœci cia³a
ró¿nych pokoleñ. Osoby urodzone w latach 30-50 by³y
znacznie ni¿sze ni¿ wspó³czeœnie. Na zmianê wysokoœci
cia³a i innych cech morfologicznych prawdopodobnie
wp³ywa nie tylko czynnik genetyczny, ale te¿ inne. Na
przyk³ad, zmiana uwarunkowañ socjalnych i ekonomicznych, ich wspó³zale¿noœæ z czynnikiem genetycznym
i in. Skutkiem tych powi¹zañ s¹ zmiany zachodz¹ce
w rozwoju fizycznym. Zaobserwowane tendencje œwiadcz¹
o zró¿nicowanym poziomie i chronologii "zmian"
dotycz¹cych wysokoœci, masy cia³a i obwodu klatki
piersiowej kobiet oraz mê¿czyzn.
Wnioski
U osób doros³ych w uwzglêdnionych przedzia³ach wieku
ustalono nierównomiernoœæ i asynchronicznoœæ przebiegu
"zmian" w zakresie wysokoœci i masy cia³a. U kobiet
i mê¿czyzn obserwowano wyraŸne zró¿nicowanie przebiegu
tego procesu, które mo¿na objaœniæ dymorfizmem p³ciowym.
Statystycznie istotne ró¿nice ustalono miêdzy wynikami
ró¿nych grup wiekowych badanych osób, które w po³¹czeniu
z jakoœciowymi charakterystykami stanowi¹ uzasadnion¹
podstawê do opracowania norm, poziomów i regresywnych
skal dla oceny rozwoju fizycznego odrêbnych dla
poszczególnych grup wiekowych. Przedstawione wyniki
badañ zbierano w latach 1996-1998, a wiêc rozpoczêto je
prawie 15 lat wstecz. Ich powtórzenie obecnie na
analogicznych grupach wiekowych mog³o by zmieniæ ich
g³ówn¹ tendencjê, w zwi¹zku z "plag¹ XXI wieku" jaka
dotar³a ostatnio do Europy, w tym te¿ do Bia³orusi, w której
wed³ug najnowszych danych Œwiatowej Organizacji Zdrowia
liczba osób z nadwag¹ dotyczy ju¿ 66,8% populacji [Starosta,
2010, 41].
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Zdrowie uczniów szkół podstawowych
w aspekcie zorganizowania ich wychowania fizycznego
w Republice Białoruś
W³adys³aw Barkow
Państwowy Uniwersytet imienia Janki Kupały w Grodnie (Białoruś)
Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku

Wstêp
Cel badañ
Zdrowie dzieci w wieku szkolnym jest wa¿nym
elementem narodowej kultury spo³eczeñstwa, zapewnia jego
pomyœlnoœæ. Dlatego potrzebujemy rzeczywistego systemu
œrodków kreowania opinii publicznej na problemy
zdrowotne.
Wed³ug dostêpnych danych naukowych w ostatnich
latach w Republice Bia³oruœ rozwija siê tendencja do
pogorszenia siê fizycznego stanu zdrowia dzieci. Poziom
zachorowalnoœci u dzieci do 14 lat, którym po raz pierwszy
ustalono diagnozê, jest wy¿szy o 38,2% w porównaniu
z 1993 rokiem, u nastolatków - o 34,1%, w porównaniu
z 2001 r. równie¿ jest wiêkszy o 2,6% i 6,3% odpowiednio.
Oznaczona ujemna dynamika zdrowia m³odego
pokolenia ma swoje przyczyny. Styl ¿ycia wiêkszoœci
uczniów w wolnym czasie mo¿na charakteryzowaæ jako
siedz¹ca forma rozrywki.
Uczniowe przebywaj¹ w stanie sta³ego psychoemocjonalnego nadnapiêcia, czas snu jest skrócony,
uczniowie d³ugo przebywaj¹ w pozycji statycznej, aktywnoœæ
ruchowa jest zmniejszona, mniej czasu spêdzaj¹ na œwie¿ym
powietrzu, nadmiernie u¿ywaj¹ sprzêtu wideo i komputera.
Warto wzi¹æ pod uwagê ten fakt, ¿e znaczna czêœæ m³odzie¿y
ma sk³onnoœæ do na³ogów: papierosy, alkohol, narkotyki, itp.
Wszystko to prowadzi do pogorszenia stanu zdrowia
uczniów, niskiej odpornoœci organizmu oraz wzrost
zachorowalnoœci.
Ka¿dego roku co raz mocniej przejawia siê
wspó³zale¿noœæ pomiêdzy typem szko³y i zdrowiem
uczniów: im wy¿szy status instytucji edukacyjnej (szko³a,
gimnazjum, szko³a wyspecjalizowana), tym wiêcej
problemów jest ze zdrowiem.
Wed³ug ekspertów Œwiatowej Organizacji Zdrowia
zdrowie cz³owieka w 55% zale¿y od jego stylu ¿ycia.
Obowi¹zkowym elementem stylu ¿ycia ka¿dego ucznia musi
byæ regularna optymalna aktywnoœæ fizyczna, która zapewnia
biologiczne i spo³eczne potrzeby rosn¹cego organizmu. Tylko
odpowiednio zorganizowany trening fizyczny mo¿e stworzyæ
sprzyjaj¹ce warunki do prawid³owego rozwoju uczniów,
utrzymania i wzmocnienia ich fizycznego, psychicznego
i, w konsekwencji, spo³ecznego zdrowia.
Opisana sytuacja wskazuje na pilnoœæ problemu promocji
zdrowia uczniów 6-10 lat oraz na koniecznoœæ korekty ram
instytucjonalnych wychowania fizycznego.

Celem niniejszego artyku³u jest nie tylko pokazywanie
mo¿liwoœci przesmiotu "Wychowanie Fizyczne i Zdrowie"
w umacnianiu zdrowia najm³odszych uczniów, ale
w wiêkszym stopniu zidentyfikowanie problemów, które
utrudniaj¹ jego skutecznej realizacji.
Analiza wychowania
podstawowych

fizycznego

uczniów

szkó³

Przedmiot "Wychowanie Fizyczne i Zdrowie"
w po³¹czeniu z innymi formami aktywnego wykorzystania
kultury fizycznej jest przeznaczony do rozwi¹zywania
wa¿nych problemów podstawowego wychowania fizycznego
uczniów, ich uzdrowienia, wielostronnego fizycznego,
intelektualnego i duchowego rozwoju. On ma ogólnointelektualn¹, kulturaln¹, edukacyjn¹ i praktyczn¹ wartoœæ.
Program nauczania w trakcie edukacji fizycznej ma na celu
opanowanie treœci tego akademickiego przedmiotu, ma
formacyjny wp³yw na studentów, intelektualne, psychiczne,
psycho-fizyczne, moralne, wolicjonalne, oraz inne cechy
osobowoœci. Wszystko to pozwala nam na przypisanie
przedmiotu "Wychowanie Fizyczne i Zdrowie" do
humanistycznego cyklu przedmiotów. Cech¹ funkcyjn¹
wychowania fizycznego w szkole podstawowej jest
stworzenie korzystnych warunków dla poprawy zdrowia
uczniów, tworzenie ¿yciowo wa¿nej wiedzy, umiejêtnoœci
motorycznych, poprawy ich rozwoju fizycznego, rehabilitacji
fizycznej, poprawienie kondycji fizycznej, motywacji do
fizycznego samokszta³cenia i tworzenia cech osobowoœci,
d¹¿enie do zdrowego stylu ¿ycia.
W szkole ogólnokszta³c¹cej na Bia³orusi wychowanie
fizyczne jest jedynym przedmiotem edukacyjnym, który
zapewnia odnowê zdrowia fizycznego, zwiêksza sprawnoœæ
umys³ow¹ i fizyczn¹ uczniów. Jego orientacjê zdrowotn¹
mog¹ scharakteryzowaæ wyniki szkoleñ uczniów, które s¹
wyra¿one w korekcji rozwoju fizycznego, podwy¿szeniu
poziomu sprawnoœci fizycznej, rehabilitacji fizycznej
i rekreacji uczniów, a póŸniej - w ich informacyjnej,
motywacyjnej, funkcjonalnej i koordynacyjnej gotowoœci do
skutecznej dzia³alnoœci zawodowej, pe³nego ¿ycia
rodzinnego, edukacji zdrowego pokolenia.
W I-IV klasach szkó³ ogólnokszta³c¹cych treœæ
przedmiotu jest opanowana przez uczniów w wieku
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od szeœciu lat i podczas ca³ego terminu edukacyjnego
w wielkoœci dwóch lekcji w tygodniu po 45 minut
(w pierwszej klasie - 35 minut), co jest wyraŸnie
niewystarczaj¹ce do pomyœlnego rozwi¹zania problemów
wychowania fizycznego. Jeœli uczniowie w szkole œredniej
i starszej szósty dzieñ tygodnia, a mianowicie, sobotê,
spêdzaj¹ w szkole, podczas którego mog¹ uczestniczyæ
w ró¿nego rodzaju æwiczeniach fizyczne, maj¹ dodatkow¹
aktywnoœæ ruchow¹, to uczniowie szkó³ podstawowych takiej
mo¿liwoœci nie maj¹ ze wzglêdu na niewystarczaj¹c¹
niezale¿noœæ w zachowaniu, z powodu ograniczonych
mo¿liwoœci obiektów sportowych w szko³ach, braku
specjalistów, itp.
Pe³nowartoœciowe oswojenie z³o¿onych elementów tego
przedmiotu szkolnego jest niemo¿liwe bez wykorzystania
w tym celu nowoczesnych pedagogicznych (innowacyjnych)
technologii postrzegania wiedzy, robienia æwiczeñ, uczenia
siê sportu i kulturze fizycznej, bez obiektywnej oceny
rezultatów tej dzia³alnoœci.
G³ównym kierunkiem w realizacji ró¿norodnych form
kultury fizycznej (lekcyjnej, pozalekcyjnej i pozaszkolnej),
musi byæ wysokiej jakoœci edukacja uczniów z zakresu
wiedzy o kulturze fizycznej, o æwiczeniach fizycznych
i sposobach poprawy funkcjonalnoœci swojego cia³a, i na tej
podstawie - wzmocnienie zdrowia fizycznego.
Poziom wiedzy uczniów szko³y podstawowej
z przedmiotu "Wychowanie Fizyczne i Zdrowie"
w wiêkszoœci zale¿y od poziomu doœwiadczenia
zawodowego
nauczyciela,
stanu
technicznego
zabespieczenia,
dostêpnoœæ
urz¹dzeñ
sportowych,
edukacyjnych, dydaktyczne wsparcie procesu kszta³cenia,
wiekowych i p³ciowych cech uczniów, ich gotowoœci do
szko³y. Na przyk³ad, nauczyciel w szkole podstawowej,
maj¹c do czynienia z dzieckiem, które nie potrafi czytaæ
i liczyæ, nie ma w¹tpliwoœci, zalicza go do kategorii
niegotowych do szko³y. Nauczyciele kultury fizycznej
mówi¹, ¿e to jest zupe³nie naturalne, gdy dziecko
rozpoczynaj¹c naukê w szkole, nie ma umiejêtnoœci budowy,
przebudowy, robienia podstawowych rowij¹cych æwiczeñ.
Fizyczne nieprzygotowanie dziecka do szko³y zazwyczaj nie
podlega dyskusji, chocia¿ podczas przygotowañ do szko³y
s³owo "zdrowie" zazwyczaj figuruje [2].
To dziwne, ale, zgodnie z programem kszta³cenia
specjalistów dla szkó³ podstawowych na uniwersytetach na
metodykê metody nauczania przedmiotu "Wychowanie
fizyczne i zdrowie" przypada taka iloœæ godzin, która
uniemo¿liwia przygotowanie przysz³ego nauczyciel szkó³y
podstawowej na odpowiednim poziomie teoretycznym
i metodologicznym. Studenci nie zd¹¿aj¹ poznaæ treœæ
szkolnych programów nauczania i nie s¹ w stanie zrealizowaæ
go w trakcie wychowania fizycznego m³odszych uczniów.
Istnieje opinia, ¿e wychowanie fizyczne uczniów szkó³
podstawowych mo¿na prowadziæ bez specjalnego
przygotowania i wiedzy pedagogicznej teorii i metodologii.
W wyniku tego nauczyciele szkó³ podstawowych z wielk¹
przyjemnoœci¹ dla siebie zamieniaj¹ lekcje wychowania
fizycznego na inne lekcje, które nie wymagaj¹ posiadania
wiedzy o wychowaniu fizycznym, co negatywnie wp³ywa na
rozwój motoryczny uczniów i ich stan zdrowia.

Przeprowadzone badania ankietowe nauczycieli szkó³
podstawowych (n = 103) wykaza³y, ¿e w ramach programu
kultury fizycznej i zdrowia dla szko³y podstawowej
nauczyciele s¹ bardziej pewni w³asnej techniki gier
ruchliwych (40%), nieco gorzej - lekkoatletyki (19%),
gimnastyki (19%), jazdy na nartach (12%), p³ywania (10%).
Swój poziom wiedzy i umiejêtnoœci przeprowadzenia
lekcji wychowania fizycznego w szkole podstawowej
nauczyciele ocenili w nastêpuj¹cy sposób: 25% - "dobrze",
4% - "bardzo dobrze", 20% - "niedostateczne", 22% - "bardzo
z³e", 29% - "trudno okreœliæ".
Zdaniem ekspertów, organizacja wychowania fizycznego
w szkole koniecznie potrzebuje wiedzy praktycznej (66%),
teoretycznej (18%) i organizacyjnej (16%).
Jak ju¿ wspomniano, efektywnoœæ procesu edukacyjnego
z zakresu wychowania fizycznego w szkole w du¿ym stopniu
zale¿y od obecnoœci wysokiej jakoœci sprzêtu sportowego
odpowiednio kategorii wiekowej uczniów. Jednak wiêkszoœæ
wyposa¿enia sportowego ma du¿e odchylenie od normy.
Utrudnia to pomyœln¹ asymilacjê uczniów do kluczowych
zdolnoœci motorycznych i umiejêtnoœci, powoduje brak
emocjonalnego zadowolenia z dzia³añ edukacyjnych,
a niekiedy prowadzi do urazów.
Negatywnym czynnikiem, który ogranicza jakoœciow¹
organizacjê wychowania fizycznego uczniów na Bia³orusi,
jest brak podrêczników z przedmiotu "Kultura fizyczna
i zdrowie". Nie mo¿na skutecznie promowaæ zdrowie bez
nabytej wiedzy w tej dziedzinie. Podrêcznik jest potrzebny
zarówno uczniom, jak i pedagogom dla skutecznego
kszta³cenia uczniów, tworzenia wiedzy teoretycznej
o programie przedmiotu [1].
Celem przedmiotu szkolnego "Wychowanie fizyczne
i zdrowie" na wszystkich poziomach jego nauki jest
tworzenie kultury fizycznej osobowoœci i na tej podstawie poprawa zdrowia uczniów, przy tym ka¿dy z poziomów ma
swoje w³aœciwe cechy. Tak wiêc, priorytetem kultury
fizycznej na pierwszym etapie edukacji powinno byæ
wpajanie uczniom pozytywnego nastawienia do æwiczeñ
fizycznych, odbiór emocjonalniej satysfakcji z ich wp³ywu na
organizm.
W procesie wychowania fizycznego w szko³ach
podstawowych najskuteczniejszym œrodkiem i metod¹
nauczania jest uznawana gra, która przyczynia siê do
formacji mentalnych, charakterystycznych dla wieku szko³y
podstawowej i rozwoju zdolnoœci ruchowych i intelektualnych, takich jak refleksja, analiza, planowanie i inne.
Wychowanie fizyczne powinno byæ oparte na grze,
ze szczególnym naciskiem na rozwój aktywnoœci ruchowej.
W tym wieku wa¿ne jest, aby uczniowie zapoznali siê
z elementami gier sportowych (koszykówka, pi³ka no¿na,
pi³ka rêczna), które s¹ zawarte w treœci programu
wychowania fizycznego. Trzeba stworzyæ dla uczniów jasny
obraz i pozwoliæ dokonaæ wyboru najbardziej atrakcyjnej gry
sportowej i pog³ebiæ wiedzê z tej gry. Niestety, tylko odrêbne
czêœci tego materia³u s¹ zawarty w programie, która wymaga
znacznego dopracowania dla ka¿dego rodzaju gra sportowa.
Treœæ przedmiotu "Wychowanie fizyczne i zdrowie"
powinna byæ oparta na zasadzie projektowania zgodzie
z ogólnymi zasadami pedagogiki i wychowania fizycznego:
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zgodnoœæ celów i elementów treœci ogólnego
wychowania fizycznego spójnie z wymogami rozwoju
spo³ecznego;
- doskona³oœæ ukoñczenia nauki na pierwszym etapie,
ci¹g³oœæ szko³y podstawowej i œredniej.
Proces kszta³cenia kultury fizycznej powinien zawieraæ
tylko naukowo uzasadnione œrodki i narzêdzia, które przesz³y
praktyczne testy i spe³niaj¹ funkcje polepszenia zdrowia.
Wraz z tym, gdy dzieci s¹ zaanga¿owane w aktywnoœæ
fizyczn¹, jest wymagany regularny nadzór pedagogiczny
i medyczny za gotowoœci¹ i stanem czynnoœciowym uczniów.
Jedn¹ z podstawowych prawid³oœci, które okreœlaj¹ treœæ
tego przedmiotu szkolnego z uczniami klas I-IV, jest ró¿nica
w czasie rozwoju umys³owego, organów, uk³adów cia³a,
zmiany ich funkcji w ontogenezie. Jego konsekwencj¹ jest
nierównomierna sk³onnoœæ uczniów na ka¿dym etapie ¿ycia
do rozwi¹zania problemów wychowania fizycznego. Nale¿y
zauwa¿yæ, ¿e u dziewcz¹t i ch³opców, ta prawid³owoœæ
przejawia siê w ró¿ny sposób.
Wyniki analizy poziomu relacji rozwoju fizycznego,
sprawnoœci fizycznej i wskaŸników znormalizowanych
przyrostów rozwoju fizycznego i sprawnoœci fizycznej
w wieku szkolnym (6-17 lat) zaswiadczy³y o dymorfizmie
p³ciowym ich zmiany. Jego uwzglêdnienie sugeruje
dyferencyjne podejœcie do ustalenia celów, wykorzystanie
œrodków wychowania fizycznego. Trzeba oddawaæ
pierwszeñstwo œrodkom maj¹cym na celu ró¿norodne
æwiczenia fizyczne, co daje najwiêksze korzyœci zdrowotne
i proporcjonalny wp³yw na rozwój ró¿nych cech fizycznych,
które odpowiadaj¹ wiekowi uczniów. Wraz z dorastaniem
dziecka treœæ przedmiotu powinna byæ bardziej
ukierunkowana na zwiêkszenie niezale¿noœci udzia³u
uczniów w rozwi¹zywaniu zadañ wychowania fizycznego.
Treœæ programów nauczania powinna byæ skierowana
na wspó³czesne krajowe ramy prawne w zakresie
wychowania fizycznego.
W trakcie postrzegania przedmiotu "Wychowanie
fizyczne i zdrowie" uczeñ wystêpuje jednoczeœnie jako
podmiot i przedmiot nauki. Opanowanie przedmiotu badania
poprzez ucznia jest zwi¹zane z nauk¹ i zmian¹ psychicznych
i fizycznych mo¿liwoœci, tworzenie, przep³yw wiedzy
i umiejêtnoœci ruchowych i dydaktycznych. Na tej podstawie
s¹ kszta³towane sposóby dzia³añ sportowych i fizycznych,
które s¹ wykorzystywane do fizycznego i zwi¹zanego z nim
psychicznego i intelektualnego samodoskonalenia.
Kontrola za spe³nieniem wymagañ przedmiotu szkolnego
"Wychowanie fizyczne i zdrowie" przewidywuje ocenê
rezultatów trzech rodzajów dzia³alnoœci edukacyjnej
uczniów: nauka, tworzenie zdolnoœci motorycznych, robienie
zadañ domowych. Jednak do niedawna istniej¹ca ocena
poziomu fizycznego przygotowania uczniów jest anulowana.
To g³êboko przekonuje i stanowi istotny problem obecnego
systemu wychowania fizycznego, poniewa¿ treœæ programu
edukacyjnego skierowana z natury na rozwój zdolnoœci
motorycznych i wychowania w³aœciwoœci fizycznych
praktycznie pozbawia mo¿liwoœci oceny skutecznoœci
procesu.
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Podsumowanie
Tak wiêc, problemy organizacji wychowania fizycznego
dzieci w wieku szko³y podstawowej, które objawi¹ siê w tym
artykule, s¹ zasadniczo negatywne, ale dostêpne dla
prawdziwego ich usuniêcia, które prowadzi do dobrego stanu
zdrowia uczniów.
Piœmiennictwo
1. Bubnovich A.P,. Wady i zalety wychowania fizycznego,
Kultura Fizyczna i Zdrowie, styczeñ, 2010.
2. Filippova C., Problemy rozwoju fizycznego dzieci
w przedszkolnych instytucjach, Przedszkolna Edukacja,
kwiecieñ 1999, str. 34-36
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Prawo i leworęczność u zawodników badmintona
światowej elity
W³odzimierz Starosta, Pawe³ Lenkiewicz
Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku
Streszczenie
Dominowanie koñczyny górnej w zakresie techniki gry
w badmintonie nie czêsto by³o przedmiotem badañ.
Niewielki fragment tego ciekawego i wa¿nego problemu by³
tematem nielicznych publikacji [Jarocka, 2009; Pietrasik,
2002; Siódmak, 1997] przygotowanych na materiale
uczestników mistrzostw Europy juniorów i Igrzysk
Olimpijskich w Barcelonie, Atlancie, Atenach i Pekinie.
Materia³ ten by³ stosunkowo skromny, a jego czêœæ dotyczy³a
zawodników uczestnicz¹cych w zawodach wiele lat wstecz.
St¹d, celem niniejszych badañ by³o:
1. Ustalenie proporcji pomiêdzy liczb¹ zawodniczek
i zawodników leworêcznych a praworêcznych wœród
wysoko zaawansowanych badmintonistów œwiata.
2. Porównanie tych proporcji w zale¿noœci od p³ci.
3. Porównanie osi¹gniêæ sportowych tych zawodniczek
i zawodników w d³u¿szym okresie czasu, tj. pocz¹wszy
od Igrzysk Olimpijskich w Barcelonie (1992) do organizowanych w Atenach (2004) z uwzglêdnieniem ich
wiod¹cej koñczyny górnej.
4. Prezentacja kariery wybranych czo³owych zawodników
i ich osi¹gniêæ w zawodach najwy¿szej rangi.
Materia³ i metody. Badaniom poddano 100
zawodniczek i zawodników œwiatowej czo³ówki. Wœród nich
by³o 20 zawodniczek i zawodników uczestnicz¹cych w grze
pojedynczej, 10 par kobiet i mê¿czyzn specjalizuj¹cych siê
grze podwójnej i mieszanej. Analizie poddano 60 medalistów
Igrzysk Olimpijskich pocz¹wszy od Barcelony i koñcz¹c
Igrzyskami w Atenach. W pracy pos³u¿ono siê nastêpuj¹cymi
metodami badañ: obserwacj¹ poœredni¹ - wideo zapisem
z zawodów, analiz¹ materia³ów drukowanych, wywiadami
z czo³owymi zawodnikami i trenerami Polski, analiz¹
fotografii i audio wideo, przegl¹dem witryn internetowych,
analiz¹
piœmiennictwa,
podstawowymi
metodami
statystycznymi.
Wnioski:
1. Ustalono znacz¹cy udzia³ zawodników leworêcznych
w œwiatowej elicie badmintona.
2. Zawodniczki praworêczne stanowi³y zdecydowan¹
wiêkszoœæ wœród najlepszych na œwiecie, a ich wyniki
œwiadczy³y o ich dominacji nad leworêcznymi.
3. Stwierdzono, odnoszenie du¿ych sukcesów przez
zawodników leworêcznych zarówno w grach
pojedynczych, jak te¿ podwójnych i mieszanych.
4. Zawodnicy leworêczni pochodzili g³ównie z Azji.
5. Wiêksz¹ skutecznoœci¹ gry odznacza³y siê pary deblowe
i mieszane sk³adaj¹ce siê z zawodnika prawo
i leworêcznego.
6. Stwierdzono znacz¹c¹ dominacjê zawodników Dalekiego
Wschodu nad przedstawicielami Europy.

S³owa kluczowe: badminton, prawo i leworêcznoœæ,
œwiatowa elita, kobiety i mê¿czyŸni, skutecznoœæ gry, gry
pojedyncze, podwójne i mieszane, mistrzostwa Europy,
Igrzyska Olimpijskie w Barcelonie, Atenach.
Wstêp
Asymetri¹ ruchów interesowano siê ju¿ wiele wieków
wstecz, w tym te¿ w staro¿ytnoœci. Zjawisko to polega na
funkcjonalnej dominacji jednej strony cia³a nad drug¹. Liczni
autorzy twierdz¹, i¿ powstanie asymetrii czynnoœciowej cia³a
by³o skutkiem nierównomiernej pracy koñczyn górnych,
tj. wyraŸnego podzia³u ich funkcji i czêstszego dominowania
jednej z nich. Niektórzy twierdz¹, i¿ ruchowy rozwój
cz³owieka przeszed³ d³ug¹ ewolucjê, w której wiod¹c¹ rolê
spe³nia³a, zarówno prawa i lewa rêka, jak te¿ oburêcznoœæ
[Kobler, 1930]. Od wielu wieków w populacji wiêkszoœci
krajów œwiata zdecydowanie przewa¿aj¹ osoby praworêczne
stanowi¹ce od 70% do 96%. Z nie najnowszych danych
szacunkowych wynika, i¿ liczba leworêcznych przekracza
240 milionów [Starosta, 1975, 1983, 2008; Starosta,
Handelsman, 1990]. Dotychczasowy system szkolenia
sportowego opracowano dla osób praworêcznych, do którego
leworêczni przewa¿nie musz¹ siê zaadoptowaæ. Poziom
niemal wszystkich rodzajów przygotowania, szczególnie
technicznego reprezentantów ró¿nych krajów wyrównuje siê.
Oznacza to coraz wiêksze trudnoœci w zajêciu znacz¹cego
miejsca podczas zawodów. Dlatego, coraz intensywniej
poszukuje siê rezerw w zakresie doskonalenia mistrzostwa
sportowego. Jedn¹ z nich jest wyrównywanie sprawnoœci
ruchowej stron cia³a, a wiêc - symetryzacja techniki
sportowej. Rozpatruje siê j¹ jako wy¿szy etap
wszechstronnoœci ruchowej. Wyniki licznych badañ
wskaza³y bowiem znacznie wy¿sz¹ skutecznoœæ
zawodników obustronnych czy oburêcznych nie tylko
w grach zespo³owych, ale te¿ w sportach walki. Niektórzy
zawodnicy umiejêtnie wykorzystuj¹ oni swoj¹
wszechstronnoœæ -symetriê ruchów jako element taktyki
sportowej. Rozpatrywano to zagadnienie w odniesieniu do:
³y¿wiarstwa figurowego, gier zespo³owych, konkurencji
lekkoatletycznych wielu innych dyscyplin [Botwina,
Starosta, 2002; Starosta, 1975, 1983, 1990, 2008].
Zjawisko asymetrii w badmintonie nie by³o dotychczas
przedmiotem szerszych badañ. Dominowanie koñczyny
górnej w zakresie techniki gry w badmintona nie czêsto by³o
przedmiotem badañ. Brak o nim nawet krótkiej informacji
w podrêcznikach tej dyscypliny sportu [Lachman, Szalewicz,
1987; Nawara, 2000; Stelter, 2001; Szalewicz, 2001].
Niewielki fragment tego ciekawego i wa¿nego problemu by³
przedmiotem nielicznych publikacji [Jarocka, 2009;
Pietrasik, 2002; Siódmak, 1997; Starosta i in. 1998]
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przygotowanych na materiale uczestników mistrzostw
Europy juniorów i Igrzysk Olimpijskich w Barcelonie,
Atlancie, Atenach i Pekinie. Materia³ ten by³ stosunkowo
skromny, a czêœciowo dotyczy³ zawodników uczestnicz¹cych
w zawodach wiele lat wstecz. Niezbêdne wydawa³o siê
zebranie nowych danych na materiale zawodników
najwy¿ej zaawansowanych i obserwowanie u nich
przejawiania siê asymetrii techniki gry zawodników
i zawodniczek œwiatowej elity. Wybór niniejszego tematu
pracy uzasadnia³o: niedostateczne zainteresowanie
zagadnieniem asymetrii techniki wystêpuj¹cej w badmintonie
w literaturze specjalistycznej. Du¿e jego znaczenie dla
praktyki, jak te¿ 12-letnie doœwiadczenie jednego z autorów
tej pracy zebrane podczas uprawiania tej dyscypliny sportu.
Próbowano problemem tym zainteresowaæ trenerów
i zawodników w celu w podniesieniu poziomu badmintona
w Polsce. Zak³adano, i¿ szersze spojrzenie na ró¿ne
zagadnienia asymetrii u³atwi trenerom poszukiwania nowych
mistrzów na miarê sukcesów miêdzynarodowych np. takich
jak: P. Wacha, M. £ogosza, R. Mateusiaka czy K. Augustyna.
St¹d, celem niniejszych badañ by³o: 1. Ustalenie
proporcji pomiêdzy liczb¹ zawodniczek i zawodników leworêcznych a praworêcznych wœród wysoko zaawansowanych
badmintonistów œwiata. 2. Porównanie tych proporcji
w zale¿noœci od p³ci. 3. Porównanie osi¹gniêæ sportowych
tych zawodniczek i zawodników w d³u¿szym okresie czasu,
tj. pocz¹wszy od Igrzysk Olimpijskich w Barcelonie (1992)
do organizowanych w Atenach (2004) z uwzglêdnieniem ich
wiod¹cej koñczyny górnej. 4. Prezentacja kariery wybranych
czo³owych zawodników, ich kariery sportowej i osi¹gniêæ
w zawodach najwy¿szej rangi.
Materia³ i metody
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w badmintonie stwierdzono wzrastaj¹cy udzia³ zawodników leworêcznych wœród medalistów olimpijskich.
Stanowili oni od 14% do 29% i zdobywali œrednio 3-4
medale na jednych Igrzyskach. Najwiêcej, bo a¿ 7 medali
zdobyli zawodnicy leworêczni podczas Igrzysk
Olimpijskich w Atlancie.
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Ryc. 1. Procentowy udział wśród medalistów zawodników
lewo i praworęcznych w Igrzyskach Olimpijskich w latach
1992-2004, (n=93)
Podczas igrzysk olimpijskich przeprowadzonych
w latach 1992-2004 a¿ 60 medali zdobyli reprezentanci 7
pañstw (ryc.2). Najwiêcej z nich zdobyli przedstawiciele
Chin 20 (33%), Korei Po³udniowej i Indonezji po 15 (25%),
3 medale przypad³y Malezji. Z krajów europejskich najlepsze
wyniki osi¹gnêli reprezentanci: Danii 4 medale (7%),
Wielkiej Brytanii 2 (3%) oraz Holandii 1 (2%). £¹cznie
Azjaci zdobyli 88% wszystkich medali (n=52),
a Europejczycy jedynie 12% (n=7). Œwiadczy to
o zdecydowanej dominacji zawodników Dalekiego Wschodu
nad Europejczykami (ryc.3).
25
Chiny

Badaniom poddano 100 zawodniczek i zawodników
œwiatowej czo³ówki. Wœród nich by³o 20 badmintonistek
i badmintonistów uczestnicz¹cych w grze pojedynczej, 10 par
kobiet i mê¿czyzn specjalizuj¹cych siê grze podwójnej
i mieszanej. Analizie poddano 60 medalistów Igrzysk
Olimpijskich pocz¹wszy od Barcelony i koñcz¹c
Igrzyskami w Atenach. W pracy pos³u¿ono siê
nastêpuj¹cymi metodami badañ: obserwacj¹ poœredni¹ wideo zapisem z zawodów, analiz¹ materia³ów drukowanych,
wywiadami z czo³owymi zawodnikami i trenerami Polski,
analiz¹ fotografii i audio wideo, przegl¹dem witryn
internetowych, analiz¹ piœmiennictwa, podstawowymi
metodami statystycznymi.
Wyniki
Zawodnicy leworêczni wœród medalistów Igrzysk
Olimpijskich w latach 1992-2004
W igrzyskach olimpijskich zorganizowanych w latach
1992-2004 w badmintonie medale zdobywali reprezentanci 7
pañstw (ryc. 1). Wœród nich byli zarówno zawodnicy
i zawodniczki prawo i leworêczne. £¹cznie by³o 93 osoby.
Uwzglêdniaj¹c wyniki wszystkich czterech igrzysk
olimpijskich podczas których rozgrywano zawody
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Ryc. 2. Udział reprezentantów poszczególnych krajów
w podziale medali zdobytych podczas Igrzysk Olimpijskich
w latach 1992-2004 (5%), (n+60)
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Ryc. 3. Zdobyte medale przez przedstawicieli Europy i Azji
podczas czterech Igrzysk Olimpijskich zorganizowanych
w latach 1992-2004, (n=59)
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Udzia³ zawodników prawo i leworêcznych w œwiatowym
rankingu w 2006 roku
Udzia³ w tym rankingu zawodników leworêcznych by³
znacz¹cy. Zawodnicy ci stanowili mniejszoœæ, jednak ich
wyniki œwiadczy³y, i¿ wielu z nich zaliczanych jest
do najlepszych na œwiecie. Mê¿czyŸni leworêczni czêœciej
wystêpowali w tym rankingu ani¿eli kobiety. W grze
pojedynczej kobiet wœród 20 najlepszych zawodniczek
œwiata znalaz³y siê dwie leworêczne, zajmuj¹c kolejno 9 i 17
miejsce (ryc.4). Wœród mê¿czyzn by³o 4 leworêcznych,
a 3 z nich uplasowa³o siê w pierwszej dziesi¹tce, zajmuj¹c
miejsca 1,6,7,15. W grze podwójnej kobiet w pierwszej 10
znajdowa³y siê dwie pary mieszane (zawodniczka prawo
i leworêczna), które zajê³y 3 i 9 miejsce. W grze podwójnej
mê¿czyzn by³o a¿ 5 par prawo-leworêcznych. Zajê³y one
nastêpuj¹ce miejsca 1, 4, 6, 9, 10 w tym rankingu. Tak¿e
w grze mieszanej pary prawo-leworêczne zajmowa³y
czo³owe lokaty 2, 5, 6.
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Ryc.5. Porównanie liczby prawo i leworęcznych zawodników
i zawodniczek podczas Igrzysk Olimpijskich w latach 19922004 oraz w rankingu światowym w 2006 r.
mistrzowskich (ryc.6). Ciekawe, i¿ zawodnicy leworêczni
wystêpowali tam czêœciej ani¿eli leworêczne zawodniczki,
co prawdopodobnie uzale¿nione by³o od ich znacznie
mniejszej liczby, nie tylko podczas zawodów najwy¿szej
rangi.
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Ryc. 4. Udział zawodników lewo i praworęcznych w różnych
konkurencjach badmintona rankingu światowym w roku 2006,
(n=100)
Porównanie liczebnoœci zawodników prawo i leworêcznych wœród medalistów Igrzysk Olimpijskich
rozgrywanych w latach 1992-2004 do rankingu œwiatowego
z 2006 roku, umo¿liwia stwierdzenie o utrzymuj¹cej siê
tendencji dotycz¹cej zawodników leworêcznych (ryc.5).
W analizowanych czterech olimpiadach medale zdoby³o
18 zawodników leworêcznych, natomiast w rankingu
œwiatowym przeprowadzonym w 2006 roku znalaz³o siê
ich 16, co œwiadczy o coraz czêstszym zaliczaniu ich do
elity œwiatowej. Niema³e znaczenie posiada te¿ fakt,
i¿ zawodnicy leworêczni wystêpowali we wszystkich
konkurencjach badmintona: grze pojedynczej kobiet
i mê¿czyzn, grze podwójnej kobiet i mê¿czyzn oraz grze
mieszanej. W ka¿dej z nich odgrywali oni kluczow¹ rolê.
Tylko w grze pojedynczej kobiet ta tendencja siê nie
zachowa³a.
Udzia³ zawodniczek i zawodników prawo oraz
leworêcznych w rankingach ró¿nych lat
Porównanie
wyników
rankingów
œwiatowych
przeprowadzony w latach 1993-1996 zebranych przez
S. Siódmiaka [1997] do rankingu z 2006 r. œwiadczy,
i¿ zawodnicy leworêczni przez ca³y analizowany przedzia³
czasowy wchodzili do œwiatowej elity zajmuj¹c czo³owe
lokaty w nich oraz zdobywaj¹c wiele medali w turniejach
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Ryc.6. Liczba leworęcznych wśród 10 najlepszych
zawodniczek i zawodników świata w badmintonie
(wg rankingu światowego) w różnych latach, (n=24)

Porównanie wyników badañ w³asnych z wynikami
równych autorów
Znacz¹cy wk³ad do teorii wychowania fizycznego
i sportu wnios³a doœæ liczna grupa badaczy [Drabik, Fischer,
Oberbeck, Starosta, 1975, 1990, 2008]. Wyniki ich badañ s¹
doceniane na ca³ym œwiecie. Jednym z g³ównych problemów
ich zainteresowañ naukowych by³a symetria i asymetria
ruchów w sporcie. Wed³ug niektórych autorów [Starosty,
1990, 2008] uwarunkowania sukcesu sportowego s¹ zbyt
z³o¿one, by móg³ warunkowaæ je jeden z czynników
np. leworêcznoœæ. Jednak przeprowadzone badania wykaza³y,
i¿ sukcesy leworêcznych z roku na rok s¹ coraz wiêksze.
Zawodnicy podczas Igrzysk Olimpijskich w latach 19922004 odnieœli wiele sukcesów. Na zwiêkszaj¹cy siê udzia³
zawodników leworêcznych wskazuj¹ te¿ wyniki œwiatowego
rankingu w 2006 r.
Do interesuj¹cych i potwierdzaj¹cych tezê o wyj¹tkowym
znaczeniu osób leworêcznych by³y wyniki badañ przeprowadzonych m.in. 1980 roku [Starosta, 1990] wœród 16 trenerów
tenisa sto³owego na temat: walorów ruchowych, wartoœci
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sportowych i skutecznoœci techniczno-taktycznej zawodników leworêcznych. Wyniki te czêœciowo wyjaœnia³y
przyczyny ich sukcesów w tenisie sto³owym: " 1) zawodnicy
leworêczni s¹ niewygodnymi i trudnymi przeciwnikami ze
wzglêdu na swoj¹ nietypowoœæ; 2) ich grê cechuje du¿a
dynamika, wiêksza rotacja pi³ki, a ponadto silny forhend;
3) stosuj¹ bardziej urozmaicony i skuteczny repertuar ataku;
4) stwarzaj¹ du¿e zagro¿enie dla zawodników s³abiej
graj¹cych bekhendem; 5) s¹ doskona³ymi partnerami w grze
podwójnej i mieszanej z praworêcznymi." [Starosta 1990,
248]
Problematyk¹ asymetrii techniki tenisistów sto³owych
zajmowa³ siê równie¿ J. Suchecki [2002], który w oparciu
o przeprowadzone badania sformu³owa³ nastêpuj¹ce wnioski:
- na podstawie analizy liczby zawodników leworêcznych
wœród najlepszych przedstawicieli tenisa sto³owego na
œwiecie wed³ug rankingu z 2000 roku, stanowili oni znacz¹cy
procent. W czo³owej 60-tka rankingu by³o a¿ 30%
leworêcznych zawodników, a wœród kobiet by³o ich
16,5%. Zawodnicy leworêczni, pomimo ¿e by³o ich
znacznie mniej, odnosili wiêksze sukcesy sportowe.
£¹cznie zdobyli 40% medali na Igrzyskach Olimpijskich
w Sydney w 2000 r. Zarówno wœród kobiet jak i mê¿czyzn
podstaw¹ kompozycji gry podwójnej, by³ co najmniej jeden
zawodnik leworêczny. Takie duety zajmowa³y czo³owe
lokaty, na Igrzyskach Olimpijskich w Sydney, mê¿czyŸni
zdobyli 2 medale (srebrny i z³oty), kobiety 4 (komplet).
Problemem symetrii techniki w badmintonie zaj¹³ siê te¿
K. Pietrasik [2002]. W oparciu o materia³ badañ zebrany
przez W. Starostê analizowa³ on skutecznoœæ gry lewo
i praworêcznych zawodników badmintona na przyk³adzie
Mistrzostw Europy Juniorów w 1987 roku. Na podstawie
obserwacji rejestrowano wiod¹c¹ rêkê uczestników. Wœród
mê¿czyzn na 83 startuj¹cych, 7 gra³o lew¹ rêk¹, a na 78
kobiet tylko jedna by³¹ leworêczna (ryc. 7). W zawodach
tych rozgrywano singiel mê¿czyzn (59 praworêcznych,
5 leworêcznych), singiel kobiet (64 praworêczne,
0 leworêcznych). Debel mê¿czyzn (70 praworêcznych,
7 leworêcznych), debel kobiet (63 praworêczne, 1 leworêczna) gra mieszana (56 praworêcznych, 8 leworêcznych).
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Analizie poddano liczbê zawodników i zawodniczek
leworêcznych uczestnicz¹cych w zawodach ró¿nej rangi
w badmintonie organizowanych w latach 1987 - 2006 (por.
ryc. 7). W mistrzostwach Europy Juniorów w badmintonie
w Warszawie w 1987 r. by³a tylko jedna leworêczna
zawodniczka, natomiast a¿ 7 mê¿czyzn. Wœród medalistów
Igrzysk Olimpijskich w latach 1992-2004 wyst¹pi³o 5
zawodniczek oraz 13 zawodników leworêcznych.
Natomiast w rankingu œwiatowym wœród 20 najlepszych
kobiet i mê¿czyzn w grach pojedynczych oraz 10 par
w grach podwójnych kobiet i mê¿czyzn oraz w grze
mieszanej znajdowa³o siê 5 kobiet i 11 mê¿czyzn graj¹cych
lew¹ koñczyn¹ górn¹.
K. Pietrasik [2002] na podstawie przeprowadzonych
badañ sformu³owa³ nastêpuj¹ce wnioski:
- zawodnicy leworêczni mieli przewagê nad zawodnikami
praworêcznymi;
- procentowa œrednia arytmetyczna wyliczona dla
poszczególnych etapów we wszystkich konkurencjach
da³a przewagê zawodnikom leworêcznym na ka¿dym
etapie eliminacji;
- zawodnicy (75%) oraz trenerzy (62%) potwierdzili
przepuszczenia, ¿e zawodnicy leworêczni badmintoniœci
maj¹ przewagê nad praworêcznymi a gra z nimi jest
trudniejsza.
Problematyk¹ asymetrii techniki gry badmintonistów
zajmowa³ siê równie¿ S. Siódmiak [1997]. Okreœla³ on
przejawy asymetrii czynnoœciowej wœród œwiatowej
czo³ówki badmintona podczas Igrzysk Olimpijskich
w Atlancie 1996r. Na podstawie przeprowadzanych badañ
sformu³owa³ nastêpuj¹ce wnioski: - analiza liczby
leworêcznych wœród 10 najlepszych badmintonistów
œwiata wskazuje na znacz¹cy ich udzia³ w 4 kolejnych
latach 1993-1996 (por. ryc. 6 ). Waha³ siê on w granicach
3-4 zawodników. Znacznie mniejsza by³a liczba leworêcznych badmintonistek. Wa¿ne, ¿e zawodnicy ci wœród
10 najlepszych zajmowali z regu³y czo³owe miejsca; analiza porównawcza wykaza³a du¿¹ liczbê leworêcznych
zawodników w dyscyplinach pokrewnych do badmintona,
jakimi s¹: tenis sto³owy i tenis ziemny. Wœród 10
najlepszych zawodników na œwiecie w latach 1987-1991
odnotowano od 4-5 pingpongistów leworêcznych i po 2
pingpongistki leworêczne [Perek, 1991]. W tenisie ziemnym
na podstawie œwiatowych list rankingowych w latach 19891994 zarejestrowano od 1-3 tenisistów i 1-2 tenisistek
leworêcznych [Augustyñski, 1994]; - w æwieræfinale turnieju
olimpijskiego odnotowano 39 badmintonistów i badmintonistek leworêcznych. Mê¿czyzn by³o 23, zaœ kobiet 16;
- na 36 pañstw uczestnicz¹cych w Igrzyskach Olimpijskich
w Atlancie w 1996 roku, jedynie 9 (25%) nie mia³o w swoim
sk³adzie zawodników leworêcznych.

Podsumowanie
Ryc. 7. Porównanie liczby leworęcznych kobiet i mężczyzn
Symetria ruchów jest niezbêdna w wielu dziedzinach
wśród uczestników w mistrzostw Europy juniorów, medalistów
Igrzysk Olimpijskich, 20 najlepszych zawodników w grach ¿ycia. Wspó³czesna cywilizacja wymaga od cz³owieka
pojedynczych, 10 w grach podwójnych, według rankingu ruchowej wszechstronnoœci przy jednoczesnej w¹skiej
specjalizacji. Ta ostatnia odbywa siê jednak najczêœciej
światowego z 2006 roku
na pod³o¿u asymetrii. Symetria ruchów, ze wszystkimi
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jej przejawami (obustronnoœci¹ oburêcznoœci¹,
obuno¿noœci¹) zapewnia cz³owiekowi lepszy rozwój
ruchowy i bardziej odpowiada wspó³czesnym idea³om.
W sporcie wyczynowym posiada jeszcze dodatkowe
uzasadnienie: zmniejsza liczbê urazów przeci¹¿eniowych
wywo³anych jednostronnoœci¹ ruchów roboczych, sprzyja
wiêkszej efektywnoœci i u³atwia odnoszenie sukcesów
sportowych. Z analizy materia³u badañ licznych autorów
wynika, ¿e wy¿szy poziom symetrii w dzia³aniach
technicznych mo¿e byæ wykorzystany jako element
taktyki. Œwiadczy o tym m.in. wiêksza skutecznoœæ
zawodników odmiennie przygotowanych ruchowo, tj.
leworêcznych, wynikaj¹ca zapewne z ich wszechstronniejszego przygotowania technicznego, jak te¿ ma³o
racjonalnych dzia³añ defensywnych praworêcznych,
nieprzygotowanych do walki z leworêcznymi.
Porównuj¹c wyniki uzyskane przez czo³owych
leworêcznych zawodników badmintona na œwiecie, zebrane
w ramach badañ w³asnych, z wynikami czo³owych osób
leworêcznych w pokrewnych dyscyplinach (m. in. tenisie
ziemnym i sto³owym), stwierdzono ich znaczne podobieñstwo. Wiele faktów wskazuje na to, ¿e w niedalekiej
przysz³oœci leworêczni badmintoniœci bêd¹ coraz
wyraŸniej dominowaæ. Obserwuje siê to ju¿ w innych
dyscyplinach sportu tj. w boksie, szermierce, tenisie
ziemnym i sto³owym, pi³ce rêcznej. Wobec czego zaistnieje
koniecznoœæ pracy nad prawid³owym przygotowaniem
taktyki walki sportowej dla zawodników i zawodniczek
leworêcznych.
W niniejszej pracy ustalono proporcje wystêpuj¹ce
pomiêdzy wszystkimi zawodnikami prawo i leworêcznymi
wœród medalistów Igrzysk Olimpijskich w latach 1992 2004, porównano proporcje wœród czo³owych zawodników
na œwiecie w grach pojedynczych, podwójnych oraz
mieszanych a tak¿e przedstawiono sylwetki najlepszych
zawodników w poszczególnych konkurencjach. W oparciu
o zebrane wyniki porównano osi¹gniêcia sportowe prawo
i leworêcznych badmintonistów w grach pojedynczych oraz
podwójnych. Wyniki prezentowanych badañ w³asnych
potwierdzi³y za³o¿on¹ hipotezê: zawodnicy leworêczni
odgrywaj¹ znacz¹c¹ rolê wœród medalistów Igrzysk
Olimpijskich jak te¿ œwiatowej elity badmintona. Choæ
stanowi¹ mniejszoœæ, ich wyniki œwiadcz¹ o tym i¿ licz¹ siê
wœród najlepszych na œwiecie.
Dotychczasowy model nauczania techniki sportowej
przeznaczony jest g³ównie dla osobników praworêcznych
i ich te¿ preferuje. Nie uwzglêdnia siê w nim wzrastaj¹cej
liczby faktów œwiadcz¹cych, ¿e w treningu mistrzów
przysz³oœci powa¿ne miejsce zajmie po³¹czenie symetrii
z asymetri¹. Symetria ruchów zas³uguje na akceptacjê
i szerokie upowszechnienie. Trzeba j¹ zalecaæ jako niezbêdn¹
czêœæ wspó³czesnego modelu edukacji ruchowej, szczególnie
dzieci i m³odzie¿y. Uwzglêdniaj¹c osi¹gniêcia leworêcznych badmintonistów oraz ich styl gry, nale¿y uczyæ
zawodników praworêcznych gry z przeciwnikiem
leworêcznym. W ka¿dej grupie szkoleniowej winno siê
znajdowaæ kilku zawodników graj¹cych lew¹ koñczyn¹
górn¹. Ma to na celu przyzwyczajenie zawodników
praworêcznych do nietypowego stylu gry, jak te¿ do

odmiennej taktyki. Wykorzystanie zawodników leworêcznych jako sparing-partnerów mo¿e prowadziæ do
podniesienia poziomu sportowego. Skutecznym rozwi¹zaniem mo¿e byæ te¿ skomponowanie do gry podwójnej b¹dŸ
mieszanej zawodnika praworêcznego z leworêcznym.
Wnioski
Na podstawie przeprowadzonych badañ sformu³owano
nastêpuj¹ce wnioski:
1. Na podstawie analizy liczby zawodników prawo
i leworêcznych wœród medalistów Igrzysk Olimpijskich
rozegranych w latach 1992-2004 stwierdzono znacz¹cy
udzia³ zawodników leworêcznych, którzy zdobyli 18
medali a praworêczni - 75.
2. W rankingu œwiatowym mê¿czyzn z dnia 30 listopada
2006 w pierwszej dziesi¹tce mê¿czyzn znalaz³o siê a¿ 3
badmintonistów leworêcznych zajmuj¹cych czo³owe
lokaty 1, 6, 7.
3. Ustalono wzrastaj¹cy udzia³ zawodników leworêcznych
w œwiatowej elicie badmintona. Wœród najlepszych
dwudziestu zawodników œwiata w 2006r.: w grze
pojedynczej kobiet i mê¿czyzn by³y 2 zawodniczki oraz 4
zawodników leworêcznych. W grach podwójnych kobiet
na 10 par, 2 by³y prawo-leworêczne, natomiast
u mê¿czyzn na 10 par a¿ 5 by³o prawo-leworêcznych.
W grze mieszanej na 10 par, 3 by³y prawo-leworêczne.
4. Zawodniczki praworêczne stanowi³y zdecydowan¹
wiêkszoœæ w œwiatowej elicie, a ich wyniki œwiadczy³y
o dominacji nad leworêcznymi. Wœród 20 czo³owych
zawodniczek rankingu œwiatowego, a¿ 18 by³o
praworêcznych a jedynie 2 leworêczne.
5. Stwierdzono odnoszenie du¿ych sukcesów przez
zawodników leworêcznych zarówno w grach
pojedynczych, podwójnych jak te¿ mieszanych. W grach
pojedynczych a¿ 3 zawodników leworêcznych znajdowa³o siê w pierwszej 10 rankingu. Zajmowali oni czo³owe
lokaty 1, 6, 7. W grach podwójnych a¿ 5 par prawoleworêcznych by³o w pierwszej dziesi¹tce zajmuj¹c
kolejno 1, 4, 6, 9, 10 miejsce w œwiatowym rankingu.
W grach mieszanych 3 pary by³y prawo-leworêczne
i zajmowa³y wysokie lokaty w rankingu: 2, 5, 6.
6. Zawodnicy leworêczni pochodzili g³ównie z Azji.
A¿ 11 by³o z Dalekiego Wschodu a jedynie 5 z Europy.
7. Wiêksz¹ skutecznoœci¹ odznacza³y siê pary deblowe
i mieszane sk³adaj¹ce siê z zawodnika prawo i leworêcznego.
8. Zauwa¿ono znaczn¹ dominacjê zawodników z Dalekiego
Wschodu nad Europ¹.
Zalecenia metodyczne
1. Przy doborze kandydatów do uprawiania sportu,
a w szczególnoœci do takich dyscyplin jak: badminton,
szermierka, tenis ziemny i sto³owy, w szerszym zakresie
uwzglêdniaæ nale¿y osobników leworêcznych, z uwagi
na ich wyj¹tkowe predyspozycje ruchowe, wspomagane
du¿¹ pracowitoœci¹.
2. Wymagania dotycz¹ce symetrii ruchów winny znaleŸæ
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3.

4.

5.

6.
7.

odzwierciedlenie
w
oficjalnych
dokumentach
szkoleniowych m. in. klasyfikacji sportowej, programach
szkolenia, przepisach i regulaminach zawodów,
kryteriach doboru i selekcji, tak jak to uczyniono
w innych krajach.
Wspólne treningi praworêcznych i leworêcznych
zawodników wp³ywaj¹ w znacznym stopniu na
póŸniejsze sukcesy.
Nale¿y znacznie wiêcej czasu poœwiêcaæ na rozwój
ruchowy "s³abszej", tj. nie dominuj¹cej koñczyny.
Zawodnicy praworêczni nie poœwiêcaj¹ tyle czasu
na rozwój lewej rêki, ile leworêczni na rozwój prawej.
Z wiêkszej wszechstronnoœci ruchowej wynika te¿
przewaga zawodników leworêcznych nad praworêcznymi. Posiada ona jeszcze inne uzasadnienie m.in. to,
¿e silne uderzenie lew¹ rêk¹ z lewej czêœci kortu
zaskakuje praworêcznych badmintonistów (tenisistów)
gdy¿ przyzwyczajeni s¹ do odbierania silnych uderzeñ
z prawej strony kortu. Ponadto symetria ruchowa
leworêcznych pozwala im na doskonalsze opanowanie
techniki sportowej i wiêksz¹ stabilnoœæ techniki,
szczególnie w warunkach trudnej walki o ka¿d¹ lotkê
(pi³kê) set czy gem.
Przy doborze kandydatów do badmintona, zwróciæ warto
uwagê, aby w ka¿dej grupie szkoleniowej byli tak¿e
zawodnicy leworêczni. Tak aby praworêczni mieli
mo¿liwoœæ treningu techniczno-taktycznego z leworêcznymi zawodnikami. Nale¿y te¿ wykorzystaæ
specyfikê ruchow¹ leworêcznych przy szkoleniu
praworêcznych.
Przy kompletowaniu pary deblowej, warto zwróciæ
uwagê na zestawienie zawodnika prawo i leworêcznego.
Nale¿y wykorzystaæ wyj¹tkowe mo¿liwoœci zawodników
leworêcznych, które w znacznym stopniu mog¹ siê
przyczyniæ do podwy¿szenia poziomu sportowego.
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Doskonalenie procesu treningowego siatkarzy
oraz podniesienie jakości
wychowania fizycznego studentów
na podstawie stosowania ćwiczeń na trenażerach
Jerzy Nowik
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Białymstoku

Wstêp
Pi³ka siatkowa jest jedn¹ z najszybciej rozwijaj¹cych siê
gier zespo³owych. Cieszy siê ogromnym zainteresowaniem
kibiców. Wysoki poziom sportowy, dynamiczne i widowiskowe
akcje wymagaj¹ od zawodników œwietnego wyszkolenia
technicznego i taktycznego, predyspozycji psychicznych,
a przede wszystkim sprawnoœci technicznej i motorycznej.
D¹¿enie do osi¹gniêcia sukcesów sportowych zmusza nauczycieli (trenerów) do ulepszania metod d³ugofalowej pracy.
Obecnie w sporcie wyczynowym, dla polepszenia wyników
obserwuje siê ci¹g³e zwiêkszanie intensywnoœci i objêtoœci
treningowej, d¹¿y siê do intensyfikacji treningu, jako nieuniknionej sk³adowej postêpu. Nie zawsze pamiêta siê, ¿e
o sukcesie decyduje nie tyle iloœæ pracy, co efekty powstaj¹ce w wyniku jej stosowania (Sozañski 1999). Zachodz¹ce
zmiany jakoœciowe poszczególnych elementów gry wymuszaj¹ stosowanie coraz nowszych, sprawniejszych metod pracy.
Podnoszenie poziomu sportowego musi byæ poprzedzone opracowaniem nowoczesnych, a przede wszystkim skutecznych
sposobów prowadzenia zajêæ. Jak twierdzi E. Superlak
"podstawowym czynnikiem umo¿liwiaj¹cym postêp w osi¹ganiu celów i realizacji zadañ treningowych jest jakoœciowa
strona szkolenia, a wiêc zwiêkszenie efektywnoœci
i skutecznoœci treningu" (Superlak 2006 ). Wydaje siê, ¿e takim
rozwi¹zaniem mog¹ byæ trena¿ery i urz¹dzenia techniczne.
W³aœciwe dobranie sprzêtu pozwoli optymalnie wykorzystaæ
czas i dodatkowo uatrakcyjni zajêcia. Trena¿er umo¿liwia
æwicz¹cemu doskonalenie umiejêtnoœci w warunkach
sztucznych, pozwala na wielokrotne powtarzanie æwiczenia,
u³atwia lub wymusza okreœlone ruchy oraz umo¿liwia
bie¿¹c¹ korektê jakoœci i intensywnoœci wykonywanych æwiczeñ
(Ma³a encyklopedia sportu). Wed³ug definicji I. Ratowa jest
to "kompleks urz¹dzeñ, które pozwalaj¹ wykonywaæ æwiczenia
w ca³oœci lub tylko niektórych ich elementów w warunkach
sztucznych, które daj¹ mo¿liwoœæ reglamentowania re¿imów
ruchów"( Ratow 1976 ). A. Skripko definiuje urz¹dzenia
techniczne jako "techniczne œrodki, które zabezpieczaj¹ wykonywanie æwiczeñ sportowych w zadanej strukturze ruchów bez
kontrolowanego wspó³dzia³ania", a trena¿ery jako "techniczne
œrodki z zewnêtrznym sprzê¿eniem zwrotnym, które pozwala
formowaæ i doskonaliæ ruchowe umiejêtnoœci i cechy" (A³abin
W. Skripko A. 1979, Skripko, M. Juspa. 2001).
Zajmuj¹c siê powy¿szymi zagadnieniami zamierzano osi¹gn¹æ nastêpuj¹cy cel i zrealizowaæ zadania:

Cel
Doskonalenie procesu treningowego studentów siatkarzy
oraz podniesienie jakoœci wychowania fizycznego studentów
na podstawie opracowania metodyki stosowania trena¿erów.
Zadania
1. Badanie nowych technologii i metodyki treningu
sportowego siatkarzy
2. Ocena skutecznoœci zastosowania æwiczeñ na trena¿erach
w treningu siatkarskim
3. Eksperymentalne opracowanie metodyki stosowania
trena¿erów w procesie treningowym siatkarzy
Materia³ badawczy
Badaniami objêto grupê studentów Szkó³ Wy¿szych
w Bia³ymstoku. Wszyscy badani byli ludŸmi zdrowymi. Dokonuj¹c wyboru materia³u badawczego kierowano siê wieloma
kryteriami: wszyscy badani byli studentami w wieku 22 - 26
lat, o podobnych zainteresowaniach (marketing, zarz¹dzanie,
administracja), wszyscy wczeœniej grali w siatkówkê na poziomie
szko³y œredniej, ¿aden nie trenowa³ w klubie sportowym
(na poziomie wy¿szym ni¿ trzecia liga), poziom sportowy
uczestników badañ by³ bardzo zbli¿ony, warunki treningowe
podobne - ka¿dy student 2 razy w tygodniu bra³ udzia³
w zajêciach sekcji sportowych. Przy doborze równie¿
istotnym czynnikiem by³y podobne warunki fizyczne.
Metody badañ
Badania prowadzone by³y wieloetapowo.
Pierwszy etap badañ polega³ na analizie literatury i opracowaniu programów æwiczeñ. Zapoznano studentów z æwiczeniami na trena¿erach i nauczono w³aœciwego korzystania z nich.
Drugi etap polega³ na okreœleniu obszernym zestawem
testów poziomu zdolnoœci motorycznych i technicznych
badanych, w ci¹gu roku akademickiego stosowano program
æwiczeñ i zakoñczono go powtórnym przeprowadzeniem testów
do okreœlenia zmian badanych parametrów.
Ostatni (trzeci) etap badañ polega³ na opracowaniu
wyników badañ, dokonaniu analizy otrzymanych wyników,
wyci¹gniêciu wniosków i wydaniu rekomendacji do dalszej
pracy oraz wdro¿eniu wyników badañ do codziennego
zastosowania.
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Otrzymane wyniki badañ porównano z wynikami z roku
2001 (Nowik 2007) i analizowano zmiany wskaŸników pod
k¹tem ró¿nic w przeprowadzonym treningu.
Zajêcia przygotowania motorycznego odbywa³y raz
w tygodniu, jako oddzielne 30 minutowe jednostki treningowe.
Ka¿dy trening poprzedzany by³ rozgrzewk¹ ok. 10 min,
z akcentem na tzw. rozci¹ganie dynamiczne, o¿ywienie
i pobudzenie. Wszystkie æwiczenia wykonywane by³y w podanej kolejnoœci, spokojnie, dok³adnie. Zakoñczenie - uspokojenie ok. 5 min, luz, spokój i swoboda. "Æwiczenia w treningu
obwodowym dobrano wed³ug zasady kolejnego oddzia³ywania na wszystkie zasadnicze grupy miêœniowe" (Grz¹dziel
Liach 2000).
OPIS ÆWICZENIA

1. Klatka piersiowa - wyciskanie sztangi le¿¹c na ³awce poziomej

RYSUNEK

GHGFHFHvvbvbGHGF

2. Najszerszy grzbietu przyci¹ganie sztangi do klatki piersiowej i karku
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Bieg

Bieg slalomem

Skok w dal

Skok wzwy¿

Zwis na dr¹¿ku

na dystansie

na dystansie

z miejsca (cm)

z miejsca

o ramionach

6m (s)

28 m (s)

obunó¿ (cm)

ugiêtych (s)

54,9
61,1
6,2cm– 11,2%

36,5
42,5
6 s – 16,4%

od paŸdziernika 2000 do 31 maja 2001
Wynik
Wynik
Progres

1,25
1,15
0,1 s – 8%

6,98
6,74
0,24 s – 3,43%

246
254
8 cm – 3,25%

Wynik
Wynik
Progres

1,21
1,09
0,12 s -9,9%

6,79
6,68
0,11 s – 1,62%

236
257
21 cm – 8,89%

49,1
59,9
10,8cm 21,9%

29,7
47,4
17,7 s – 59%

Progres 2001

8%

3,43 %

3,25 %

11,2%

16,4 %

Progres 2010

9,9%

1,62%

8,89%

21,9%

59%

od paŸdziernika 2009 do 31 maja 2010

Tab. 2. Wyniki testowania zdolności motorycznych siatkarzy
Technikê i taktykê doskonalono na treningach
specjalistycznych, które odbywa³y siê dwa razy w tygodniu.
Ka¿de zajêcia trwa³y 90 min poprzedzone by³y rozgrzewk¹.

1.

OPIS ÆWICZENIA
dok³adnoœæ podania pi³ki
sposobem obur¹cz dolnym

RYSUNEK

3. Trójg³owy ramienia – prostowanie ramio na porêczach
2.

dok³adnoœæ wystawienia
sposobem obur¹cz górnym

3.

dok³adnoœæ wykonania ataku

4.

dok³adnoœæ wykonania
zagrywki stacjonarnej
raz zagrywki w wyskoku

4. Dwug³owy ramienia - ugiêcia ramion ze sztangielkami

5.

Naramienny - wyciskanie sztangi siedz¹c

6. Czworog³owy uda - przysiady ze sztang¹

7. Trójg³owy ³ydki - wspiêcia na palcach ze sztang¹

8. Brzuch - w siadzie sk³ony tu³owia z obci¹¿eniem

Tab. 1. Program treningu motoryczności w formie treningu
obwodowego
Przy wykonywaniu æwiczeñ stosowano "¿elazne"
zasady podane przez Zbigniewa i £ukasza Trzaskoma
(Zb. Trzaskoma £. Trzaskoma 2000):
- Skoncentruj siê na tym co robisz, staraj siê robiæ to jak
najlepiej,
- Dok³adnie wykonuj ka¿dy ruch,
- Staraj siê dobieraæ w³aœciwy ciê¿ar, ale je¿eli masz
w¹tpliwoœci, to lepiej podnoœ za ma³y ni¿ za du¿y,
- Ruch wykonuj tymi miêœniami, które chcesz rozwijaæ
poprzez dane æwiczenie, pozosta³e miêœnie ustabilizuj
("zablokuj"),
- Starannie nie tylko podnoœ, ale i opuszczaj ciê¿ar,
- Ustal najlepszy dla Ciebie rytm oddychania.
Do oceny motorycznych zdolnoœci pos³u¿y³y nastêpuj¹ce testy:
- Bieg na dystansie 6m (Barankiewicz J. 1995)
- Bieg slalomem na dystansie 28 m
- Skok w dal z miejsca
- Skok wzwy¿ z miejsca obunó¿
- Zwis na dr¹¿ku o ramionach ugiêtych

Tab. 3. Ćwiczenia techniczne wykonywane z użyciem urządzeń
technicznych
Do oceny techniczno - taktycznych zdolnoœci pos³u¿y³y
nastêpuj¹ce testy:
- dok³adnoœæ podania pi³ki sposobem obur¹cz dolnym
- dok³adnoœæ wystawienia sposobem obur¹cz górnym
- dok³adnoœæ wykonania ataku
- dok³adnoœæ wykonania zagrywki stacjonarnej
- dok³adnoœæ wykonania zagrywki w wyskoku
Test

podania pi³ki

wystawienia

dok³adnoœci

sposobem

sposobem

wykonania

obur¹cz dolnym

ataku

zagrywki

zagrywki

stacjonarnej

w wyskoku

12,4

obur¹cz górnym

od paŸdziernika 2000 do 31 maja 2001
Wynik

22,8

21,7

6,6

30,8

Wynik

29,4

25,2

9,8

35,9

22,1

Progres

6,6 - 28,9%

3,5 – 16,1%

3,2 – 48,4%

5,1 – 16,5%

9,7 – 78,2%

Wynik
Wynik
Progres

31,1
33,3
2,2 -7 %

24,6
27,7
3,1 – 12,6%

4,6
11,2
6,6 – 143,4%

29,5
33,8
4,3 – 14,5%

11,1
19,9
8,8 – 79,2%

Progres 2001

28,9 %

16,1 %

48,4 %

16,5 %

78,2 %

Progres 2010

7%

12,6%

143,4%

14,5%

79,2%

od paŸdziernika 2009 do 31 maja 2010

Tab. 4. Wyniki testowania zdolności techniczno - taktycznych
siatkarzy
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Wnioski
Wspó³czesne wymogi sportu stawiaj¹ bardzo wysokie
wymagania przed wszystkimi tym, którzy zajmuj¹ siê t¹
dziedzin¹ ¿ycia. Poszukiwanie nowych, efektywnych rozwi¹zañ
treningowych zmusza do rozwa¿añ na temat czynników
warunkuj¹cych efektywnoœæ walki sportowej. Ró¿norodnoœæ
stosowanych œrodków powinna byæ mo¿liwie bogata, pozytywnie wp³ywaæ na psychikê zawodników i podnosiæ zainteresowania dzia³alnoœci¹ ruchow¹. Na podstawie uzyskanych
rezultatów badañ w³asnych stwierdzono, ¿e zadanie te
spe³niaj¹ trena¿ery. Przeprowadzone badania potwierdzaj¹
s³usznoœæ ich stosowania.
Trening przygotowania motorycznego, realizowany przy
pomocy trena¿erów okaza³ siê bardzo skuteczny. Badania
prowadzone w roku 2001 i potwierdzone ( powtórzone )
w 2010 wykaza³y wzrost wskaŸników od 1,62 do 59%.
Brano pod uwagê zdolnoœci najbardziej charakterystyczne
dla siatkarzy szybkoœæ, skocznoœæ, si³ê i koordynacjê.
Polepszenie wyników zdolnoœci si³owych (59%) potwierdza
s³usznoœæ takiego treningu. Uzyskane rezultaty zdolnoœci
szybkoœciowych (8 - 9,9%) oraz koordynacyjnych (1,62 3,43%) nie s¹ zadowalaj¹ce i wskazuj¹ potrzebê prowadzenia
dalszych prac badawczych, w celu osi¹gniêcia lepszych
rezultatów.
Trening siatkarski ukierunkowany jest równie¿
na podniesienie umiejêtnoœci technicznych i taktycznych
zawodników. W rozwiniêciu techniczno - taktycznych
zdolnoœci odbicia kierowanego pi³ki pomaga stosowanie
uniwersalnej tarczy (J. ¯elaŸniak M. Chaupszew 1993).
Trena¿er ten pozwala równoczeœnie rozwijaæ cechy fizyczne,
kszta³towaæ koncentracjê i mo¿liwoœci psychofizyczne zawodników, potrzebne do wykazania celnoœci. Specjalistyczny
trening z tym trena¿erem skierowany jest równie¿ na rozwiniêcie reakcji wzrokowo- ruchowej, co efektywnie wp³ywa na
zwiêkszenie rzetelnoœci technicznego dzia³ania siatkarzy.
Podobne zadania w rozwiniêciu celnoœci wykonania ataku spe³nia padaj¹cy cel (Pierlman 1969), celnoœci zagrywki - narysowane
pola punktowe (Bucholz, Ksi¹¿ek, Kobrzyñski, Wnorowski
1989) oraz celnoœci dogrania pi³ki sposobem obur¹cz dolnym - urz¹dzenie "Majak" (Gorbaczew, Szczurowieckij 1963).
Uzyskane wyniki badañ wskazujê polepszenie wszystkich
wskaŸników, co potwierdza skutecznoœæ ich stosowania. Najwiêkszy postêp osi¹gnêli zawodnicy w ataku (2001 - 48,4%
a w 2010 - 143%) i zagrywce w wyskoku (2001 - 78,2%
a w 2010 - 79,2%). Osi¹gniête wyniki œwiadcz¹ o tym,
¿e zawodnicy nauczyli siê zwracaæ uwagê nie tylko na to jak
wykonuj¹ wymienione elementy technicznie, ale równie¿ jak
taktycznie ( w które miejsce na boisku). Znalaz³o to potwierdzenie w analizie gry, gdzie skutecznoœæ ataku i zagrywki znacznie
wzros³a od czasu kiedy zawodnicy wykonywali te elementy
bardzo precyzyjnie.
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Próba oceny toru środowiskowego
jako elementu profilaktyki i korekcji wad stóp u dzieci
Dariusz Boguszewski1, Judyta Domañska1, Jakub Adamczyk1, 2
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Warszawski Uniwersytet Medyczny

Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

Streszczenie
Celem pracy by³a ocena toru œrodowiskowego
w profilaktyce i korekcji wad stóp u dzieci .
W badaniu wziê³o udzia³ 77 dzieci i rodziców
(opiekunów). Badanie dziecka polega³o na uzyskaniu odbitek
stóp za pomoc¹ podoskopu oraz wykreœleniu k¹tów Clarke'a
i wyliczeniu wskaŸnika Wejsfloga dla obu stóp w celu
ustalenia obecnoœci oraz nasilenia wady. Rodzice w tym
czasie wype³nili autorsk¹ ankietê dotycz¹c¹ œrodowiska
wychowawczego dziecka.
Wyniki badañ omówiono wed³ug nastêpuj¹cych
zagadnieñ: charakterystyka stanu stóp badanych dzieci, oraz
œrodowisko wychowawcze i jego oddzia³ywanie.
Dowiedziono, ¿e wiêkszoœæ dzieci aktywnie spêdza czas
wolny od zajêæ. Dzieci, charakteryzuj¹ce siê wiêkszym
nasileniem wady czêœciej uczêszcza³y na zajêcia korekcyjne,
czêœciej te¿ wykonywa³y æwiczenia w domu. U oko³o po³owy
dzieci leczonych za pomoc¹ wk³adek stwierdzono poprawê
stanu wysklepienia stóp.
S³owa kluczowe: wady stóp, korekcja, tor œrodowiskowy,
profilaktyka
Wprowadzenie
Roli stopy dla prawid³owej postawy cia³a i lokomocji nie
da siê przeceniæ. St¹d bardzo wielu autorów skupia swe
zainteresowania nad problemami oceny stanu stóp oraz
profilaktyki i korekcji ich wad. Wed³ug Hackenbrocha 98%
wszystkich ludzi przychodzi na œwiat ze zdrowymi stopami,
lecz tylko 40% z nich zachowuje zdrowe stopy, gdy doroœnie
(Dega 1980).
Stopa dziecka podlega zmiennoœci morfofunkcjonalnej
zale¿nie od wieku. Jej wysklepienie narasta stopniowo
i po raz pierwszy pojawia siê oko³o trzeciego roku ¿ycia.
Miêdzy 3-6 rokiem ¿ycia zachodz¹ gwa³towne zmiany
i wtedy obserwuje siê zjawisko masowego p³askostopia.
Przyjmuje siê, ¿e wysklepienie stopy kszta³tuje siê do 8-10
roku ¿ycia i w okresie skoku pokwitaniowego stabilizuje siê
(Koz³owski i £uba 1980; Kutzner-Koziñska 2004;
Kasperczyk 1994).
Postêp cywilizacji sprawi³, ¿e sedenteryjny tryb ¿ycia
prowadz¹ ju¿ nawet dzieci (nauka w szkole, odrabianie lekcji,
ogl¹danie TV, zabawa przy komputerze, dodatkowe zajêcia
pozalekcyjne itp.). Do tego dochodzi problem nadmiernej
masy cia³a, os³abienia uk³adu miêœniowego oraz stosunkowo
ma³ej i jakoœciowo nienajlepszej aktywnoœci ruchowej

m³odego pokolenia. Obok innych czynników, wszystko
to sprzyja powstawaniu i rozwojowi wad stóp (Dega 1980).
G³ównym celem poznawczym badañ by³o okreœlenie
zale¿noœci miêdzy czynnikami œrodowiska wychowawczego
dziecka (warunki nauki i odpoczynku, aktywnoœæ ruchowa,
wiedza i dzia³ania rodziców) a stanem funkcjonalnym stóp.
Cele szczegó³owe dotycz¹ rozstrzygniêcia nastêpuj¹cych
pytañ badawczych:
1) W jakim stopniu œrodowisko wychowawcze oddzia³uje
na profilaktykê i korekcjê wad stóp u dzieci?
2) Czy dzia³ania podejmowane przez rodziców, nauczycieli
i lekarzy maj¹ce na celu minimalizacjê skutków
dysfunkcji stóp s¹ skuteczne?
Materia³ i metody
Badan¹ grupê stanowi³o 77 dzieci oraz 77 rodziców tych
dzieci z Warszawy (79%) oraz pobliskich miejscowoœci.
Rodzice zg³aszali siê z dzieckiem na badanie stóp w celu
póŸniejszego dobrania i wykonania wk³adek ortopedycznych.
Zbadano 40 dziewczynek i 37 ch³opców w wieku 7-14 lat
(œrednia 9,1 lat). Wœród opiekunów by³o 45 kobiet i 32
mê¿czyzn.
Ponad po³owa opiekunów (51%) posiada³a wykszta³cenie
wy¿sze, 42% œrednie, a 8% zawodowe. Prawie po³owa dzieci
by³a jedynakami (46%), w pozosta³ych rodzinach dzieci by³o
dwoje lub wiêcej.
Rodziców poinformowano o naukowym celu wykorzystania zebranego materia³u badawczego, co nie budzi³o
ich zastrze¿eñ - wszyscy podpisali zgodê na badanie.
Badanie dziecka polega³o na uzyskaniu odbitek stóp
za pomoc¹ podoskopu typu P9022 firmy Magbut oraz
wykonaniu zdjêæ tych odbitek aparatem cyfrowym. Zdjêcia
przeniesiono do komputera i wydrukowano. Nastêpnie na tak
przygotowanych odbitkach wykreœlono k¹ty Clarke'a i wyliczono wskaŸniki Wejsfloga dla obu stóp w celu ustalenia
obecnoœci oraz nasilenia wady (Kutzner-Koziñska 2004;
Kasperczyk 1994).
Podoskop typu P9022 firmy Magbut to przyrz¹d s³u¿¹cy
do badania ortopedycznego stóp w statyce. Pozwala oceniæ
rozk³ad nacisku na pod³o¿e oraz stopieñ wysklepienia ³uków
stopy pod pe³nym obci¹¿eniem. Górna powierzchnia
podoskopu wykonana jest z przezroczystej p³yty
poliwêglanu, odpornej na obci¹¿enie do 150 kg. W dolnej
czêœci umieszczone jest lustro - równolegle do p³yty
poliwêglanowej - w którym mo¿na okreœliæ pod³o¿e badanej
stopy. Efekt œwietlny uzyskiwany jest diodami
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o bezpiecznym napiêciu 12 V. Podoskop dodatkowo
wyposa¿ony jest w urz¹dzenie metalowe z obcinaczem
i wymienn¹ na rolce przezroczyst¹ foli¹ o szerokoœci 299 mm
zabezpieczaj¹c¹ przed przeniesieniem infekcji lub
zaka¿eniem stopy podczas badania (Kasperczyk 1994).
W celu zgromadzenia danych do analizy i uzyskania
odpowiedzi na pytania badawcze zastosowano autorski
kwestionariusz ankiety. Podczas wykonywania badania
podoskopowego poproszono rodziców o anonimowe
udzielenie odpowiedzi na osiem pytañ dotycz¹cych
œrodowiska wychowawczego (szko³a, zajêcia dodatkowe),
warunków nauki i odpoczynku dziecka, objawów, sposobów
zapobiegania i korekcji wad stóp. Nie wszyscy rodzice
odpowiedzieli na wszystkie pytania niektórzy, tam gdzie
to by³o mo¿liwe, zaznaczali wiêcej ni¿ jedn¹ odpowiedŸ tote¿
nie wszystkie dane procentowe sumuj¹ siê do 100.
Uzyskane dane wpisano do arkuszy kalkulacyjnych
Excel, gdzie obliczono œrednie arytmetyczne i odchylenia
standardowe.
Ró¿nice
pomiêdzy
poszczególnymi
parametrami i zale¿noœci pomiêdzy grupami i cechami
okreœlono za pomoc¹ testów T-studenta i chi-kwadrat. Na
wykresach podano uœrednione dane.
Wyniki
Spoœród badanych dzieci 66,2% wykazywa³o cechy
p³askostopia (k¹t Clarke'a ≤ 30°), u 3,9% stwierdzono
natomiast stopê wydr¹¿on¹. Nieprawid³owoœci by³y mniejsze
u ch³opców, choæ ró¿nice wartoœci k¹tów Clarke'a (miêdzy
dziewczynkami i ch³opcami) nie by³y istotne statystycznie
(ryc. 1). Wyliczony wskaŸnik Wejsfloga by³ zbli¿ony
u dziewcz¹t i ch³opców (ryc. 2).

Ryc. 1. Średnie wielkości kątów Clarke'a badanych dziewcząt
i chłopców

Ryc. 2. Średnie wielkości wskaźnika Wejsfloga badanych
dziewcząt i chłopców

Wartoœci k¹ta Clarke'a wraz z wiekiem dzieci zwiêksza³y
siê, co zrozumia³e. W ka¿dej grupie jednak odbiega³y
od normy (wskazywa³y na cechy stopy p³askiej). Ró¿nice
wartoœci k¹tów Clarke'a miêdzy najm³odszymi dzieæmi (7-8
lat) a pozosta³ymi okaza³y siê istotne statystycznie i wynios³y
p=0,002 dla stopy prawej i p=0,015 dla lewej.
Badane dzieci zg³asza³y siê na diagnozê stanu stóp
z ró¿nych powodów. Tylko po³owie dzieci (48%) badanie
i ewentualne wykonanie wk³adek ortopedycznych zaleci³
lekarz ortopeda. Ponad jedna trzecia rodziców zadecydowa³a
o badaniu samodzielnie. Rzadziej osob¹ zalecaj¹c¹ by³
fizjoterapeuta (9%), a tak¿e nauczyciel WF lub ktoœ znajomy
(po 8%).
Prawie po³owa dzieci (44%) u¿ywa³a ju¿ wczeœniej
wk³adek ortopedycznych. Œredni wiek dziecka, które
rozpoczyna³o noszenie wk³adek to 5 lat, a œredni czas
stosowania to 2,3 roku. W 47% przypadków wk³adki
spowodowa³y redukcjê wady. Wartoœci k¹tów Clarke'a stopy
prawej i lewej u dzieci, które nosi³y wczeœniej wk³adki
istotnie ró¿ni³y (p<0,001) siê od wartoœci tych k¹tów u dzieci,
które nie u¿ywa³y wk³adek.
Niespe³na dwie trzecie rodziców odpowiedzia³o, ¿e ich
dziecko uczestniczy w zajêciach korekcyjnych w przedszkolu
lub szkole (œrednio dwa razy w tygodniu). Badania wykaza³y
równie¿, ¿e dzieci, które u¿ywa³y wczeœniej wk³adek istotnie
czêœciej uczestniczy³y w zajêciach korekcyjnych w szkole
(p=0,016), co mo¿e dowodziæ, ¿e znacznie wczeœniej
zdiagnozowano u nich wadê. W wiêkszoœci by³y to dzieci
charakteryzuj¹ce siê wiêkszym sp³aszczeniem wysklepienia
stopy.
Ponad po³owa rodziców (55%) æwiczy³o ze swoim
dzieckiem w domu. Najpopularniejszym æwiczeniem (42%)
by³o podnoszenie stopami ró¿nych przedmiotów (kredek,
patyczków, woreczków z grochem, piaskiem). Zabawy na
bosaka wybiera³ co trzeci rodzic, jedna czwarta dzieci
æwiczy³o staj¹c na przemian na palcach i piêtach. Rodzice
wymieniali równie¿ æwiczenia takie jak turlanie stopami
pi³eczek lub butelki oraz chodzenie po specjalnej macie je¿yku (po oko³o 20% odpowiedzi). Dzieci uczestnicz¹ce
w korektywie istotnie czêœciej æwiczy³y tak¿e z rodzicami
w domu (p=0,012). Stwierdzono ponadto ró¿nice pomiêdzy
stanem stóp (wskaŸnika Wejsfloga) dzieci æwicz¹cych
i nieæwicz¹cych w domu. W przypadku stopy prawej by³a ona
istotna statystycznie (p=0,031), (ryc. 3). Dzieci leczone
wczeœniej za pomoc¹ wk³adek czêœciej æwiczy³y w domu,
natomiast nieznacznie rzadziej spêdza³y czas aktywnie
na œwie¿ym powietrzu lub na zajêciach zorganizowanych.
Deklarowany czas spêdzany przez dziecko przed komputerem lub telewizorem to zazwyczaj dwie godziny dziennie.
Ponad po³owa dzieci ogl¹da³a TV lub gra³o na komputerze
co najwy¿ej godzinê dziennie, a niespe³na 10% poœwiêca³o
na to trzy godziny lub wiêcej. Stwierdzono zale¿noœci pomiêdzy wiekiem dziecka a iloœci¹ godzin spêdzanych przed
komputerem lub telewizorem. Grupa 7-8-latków istotnie
mniej siedzia³a przed komputerem lub telewizorem w porównaniu z grup¹ 9-10-latków (p=0,032) i z grup¹ powy¿ej
11 lat (p=0,001). Czas spêdzony w pozycji siedz¹cej by³
podobny u dzieci z wiêkszym i mniejszym nasileniem wady,
u leczonych i nieleczonych wczeœniej za pomoc¹ wk³adek.
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Ryc. 3. Wartość wskaźnika Wejsfloga stóp dzieci ćwiczących
i niećwiczących w domu
Niemal wszyscy rodzice (97%) odpowiedzieli, ¿e ich
dziecko spêdza aktywnie czas poza szko³a (œrednio 14,4
godziny tygodniowo). Najbardziej popularnymi formami
aktywnoœci by³y: rower, basen oraz zabawy z rówieœnikami.
Co trzecie dziecko gra³o w pi³kê no¿n¹, jeŸdzi³o na rolkach
lub tañczy³o. Nieco ponad 20% dzieci biega³o, a sztuki walki
trenowa³o 12% (ryc. 4). Nie stwierdzono istotnych zale¿noœci
miêdzy rodzajem aktywnoœci fizycznej a stanem stóp
badanych dzieci.
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Ryc. 4. Sposoby aktywnego spędzania czasu wolnego przez
dzieci.
Prawie po³owa (40%) badanych odpowiedzia³o, ¿e 2-3
razy w ci¹gu ostatniego tygodnia spêdza³o aktywnie czas
wspólnie z dzieckiem. Jedna trzecia deklarowa³a, ¿e poœwiêca³a dziecku czas codziennie. Co pi¹ty rodzic zrobi³ to
tylko raz, natomiast 8% rodziców przyzna³o, ¿e w ostatnim
tygodniu ani razu nie spêdzi³o aktywnie czasu z dzieckiem.
Dyskusja
Badania wykaza³y, ¿e nie ma zale¿noœci statystycznej
pomiêdzy p³ci¹ dziecka a wielkoœci¹ k¹ta Clarke'a
i wskaŸnika Wejsfloga. Byæ mo¿e grupa badana nie by³a na
tyle liczna, aby ró¿nice wykazaæ. Mo¿liwe, ¿e brak ró¿nic by³
równie¿ spowodowany b³êdami pomiarowymi. Odmienne
wyniki uzyska³y bowiem Trzciñska i Olszewska (2006).
W swojej pracy opisa³y wysklepienie pod³u¿ne i poprzeczne
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stóp uczniów w dwóch okresach rozwojowych (7-10 lat i 14
lat). Wed³ug nich dla wieku m³odszego szkolnego
charakterystyczny jest dymorfizm p³ciowy w wysklepieniu
pod³u¿nym stóp, który zanika w okresie pokwitania.
Stwierdzony zw³aszcza u ch³opców w okresie m³odszym
szkolnym wysoki odsetek stóp o obni¿onej architekturze
pod³u¿nej nale¿y prawdopodobnie interpretowaæ jako
swoist¹ prawid³owoœæ rozwojow¹ na tym etapie ontogenezy
(Trzciñska i Olszewska 2006).
Zale¿noœæ (istotna statystycznie) zachodzi³a pomiêdzy
wartoœci¹ k¹tów Clarke'a w obu stopach a wiekiem dzieci.
Wartoœæ k¹tów Clarke'a by³a znacz¹co wiêksza u dzieci
powy¿ej 11 roku ¿ycia. Dzieci w wieku 7-8 lat mia³y istotnie
mniejsze wartoœci k¹tów Clarke'a od pozosta³ych dzieci.
Potwierdzaj¹ to badania Trzciñskiej i Olszewskiej (2006).
Wystêpowanie wyraŸnego zró¿nicowania wysklepienia
pod³u¿nego w dwóch okresach rozwojowych wskazuje
na dynamiczne kszta³towanie siê ³uków stóp miêdzy wiekiem
m³odszym szkolnym a okresem pokwitania. Wiek m³odszy
szkolny z uwagi na intensywny rozwój wysklepienia
pod³u¿nego pretenduje do miana okresu krytycznego
w procesie kszta³towania siê budowy stóp. Okres pokwitania
natomiast mo¿na uznaæ za etap wzglêdnej stabilizacji
z punktu widzenia kszta³towania architektury pod³u¿nej stóp,
maj¹c jednoczeœnie na uwadze zwiêkszenie siê w tym czasie
liczby przypadków p³askostopia poprzecznego (Trzciñska
i Olszewska 2006).
Jednym z najwa¿niejszych elementów toru œrodowiskowego jest bez w¹tpienia aktywnoœæ ruchowa dziecka. Niemal
wszyscy badani rodzice odpowiedzieli, ¿e ich dziecko spêdza
aktywnie czas poza szko³¹. Oko³o 40% badanych odpowiedzia³o, ¿e w ci¹gu ostatniego tygodnia spêdza³o aktywnie
czas z dzieckiem 2-3 razy. Jedna trzecia deklarowa³a,
¿e poœwiêca³a dziecku czas codziennie, a co pi¹ty rodzic
zrobi³ to tylko raz. Powy¿sze wyniki œwiadcz¹ o tym, ¿e badani rodzice mieli œwiadomoœæ pozytywnego wp³ywu ruchu
na organizm dziecka. Troszczyli siê o to, aby zapewniæ
swoim dzieciom jak najwiêcej czasu aktywnego. Co wa¿ne,
wiêkszoœæ z nich podejmowa³a aktywnoœæ wraz z nimi.
Zastanawiaj¹ce jest jedynie to, na ile odpowiedzi by³y zgodne
z rzeczywistoœci¹.
Wielu autorów podkreœla, ¿e rodzina to najwa¿niejszy
element œrodowiska wychowawczego dziecka, nie tylko
ze wzglêdu na wiêŸ rodzinn¹, ale równie¿ z powodu
mo¿liwoœci oddzia³ywania na jego zachowania najwczeœniej
i najd³u¿ej. Decyduj¹ce znaczenie we wdra¿aniu dzieci
do uczestnictwa w kulturze fizycznej ma w³aœnie osobisty
przyk³ad rodziców. Wzory zachowañ wyniesione z domu
rodzinnego wp³ywaj¹ na zachowanie w póŸniejszym ¿yciu
jednostki. Je¿eli rodzice prowadz¹ aktywny tryb ¿ycia,
korzystaj¹ z ró¿nych form zajêæ sportowo-rekreacyjnych
w celu utrzymania swojej kondycji fizycznej na wysokim
poziomie, równie wielce prawdopodobne jest i to, ¿e dziecko
z tej rodziny bêdzie aktywne i odpowiednio umotywowane
do sportu i rekreacji (Dolata 2003; Maszorek-Szymala
i Prorok 2007; Skorupska 2000; Antoszczuk i RomanowskaTo³³oczko 2009; Carandente i wsp. 2009).
Potwierdzi³y to badania Antoszczuk i RomanowskiejTo³³oczko (2009). Dowiod³y one, ¿e zdecydowana wiêkszoœæ
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badanych rodziców regularnie podejmuje czynnoœci
sportowo-rekreacyjne wraz z dzieckiem (82%). Badani
rodzice organizowali dziecku takie formy spêdzania czasu
dosyæ czêsto, (3-6 razy w tygodniu). Godnym zauwa¿enia
jest fakt, ¿e badani rodzice podejmowali zajêcia rekreacyjnosportowe w iloœci odpowiadaj¹cej mo¿liwoœci zachowania
zdrowia, na co wskazuj¹ zalecenia WHO (Antoszczuk
i Romanowska-To³³oczko 2009). Jednak badania MaszorekSzymali i Prorok (2007) wykaza³y znaczny dysonans miêdzy
aspiracjami respondentów, a stopniem ich urzeczywistnienia.
Dowiedli oni, ¿e rola rodziców w upowszechnianiu
aktywnoœci ruchowej jest bardzo ograniczona. Mimo ¿e
rodzice w okresie dzieciñstwa byli aktywni ruchowo,
to obecnie preferowali siedz¹cy tryb ¿ycia nie zachêcaj¹c
swoj¹ postaw¹ do aktywnoœci ruchowej dzieci.
Z przeprowadzonych badañ wynika, ¿e dziecko spêdza
przeciêtnie 4-7 godzin dziennie (niekiedy nawet wiêcej)
w pozycji siedz¹cej. Znaczna liczba ankietowanych
wskazywa³a na ogl¹danie TV lub siedzenie przed
komputerem jako g³ówne formy spêdzania wolnego czasu
przez dzieci. Z odpowiedzi rodziców wynika, ¿e czas
spêdzany przed komputerem lub telewizorem to zazwyczaj
dwie godziny dziennie. Stwierdzono istotnoœæ statystyczn¹
pomiêdzy wiekiem dziecka a iloœci¹ godzin spêdzanych
przed komputerem lub telewizorem. Grupa 7-8-latków
znacz¹co mniej siedzia³a przed komputerem lub telewizorem
od pozosta³ych dzieci. Analiza pracy KaŸmierczak i Hagnera
(2003) potwierdza tezê, ¿e wiêkszoœæ uczniów (71,9%) czas
wolny spêdza ogl¹daj¹c programy telewizyjne (dwie godziny
dziennie), prawie po³owa (47,6%) zajmuje siê grami
komputerowymi (dwie godziny), a co czwarty uczeñ (24%)
siedzi przed komputerem trzy i wiêcej godzin dziennie.
Wyniki badañ ujawni³y znaczne ograniczenie aktywnoœci
ruchowej na rzecz siedz¹cego trybu ¿ycia. Sedenteryjny
sposób spêdzania czasu wolnego nie sprzyja kszta³towaniu
prawid³owej postawy i zapobieganiu deformacjom
rozwojowym. Dlatego nale¿y zachêcaæ dzieci i m³odzie¿
do wiêkszej aktywnoœci ruchowej i stwarzaæ sprzyjaj¹ce
ku temu warunki, co mo¿e dodatnio wp³ywaæ na proces
korygowania wad stóp i ich profilaktykê w przysz³oœci
(KaŸmierczak i Hagner 2003).
Niezbêdnym ogniwem postêpowania z dzieæmi z wadami
stóp jest udzia³ w zajêciach korekcyjnych. Niespe³na dwie
trzecie rodziców odpowiedzia³o, ¿e ich dziecko uczestniczy
w zajêciach korekcyjnych w szkole. Ponadto ponad po³owa
badanych rodziców æwiczy³o ze swoim dzieckiem w domu.
Dzieci, które uczestniczy³y w korektywie istotnie czêœciej
æwicz¹ z rodzicami w domu. Jednak¿e wed³ug badañ
Nowotnej-Czupryny i wsp. (2002) wiêkszoœæ dzieci (57,1%)
uczêszczaj¹cych na zajêcia korekcyjne w szkole nie podejmuje ¿adnych innych dzia³añ o charakterze korekcyjnym.
Prawie po³owa osób bierze udzia³ w korektywie jedynie raz
w tygodniu. Autorzy przypominaj¹, ¿e rodzice dzieci z wadami stóp oczekuj¹ instytucjonalnych form opieki. Na ogó³
problem jest, ich zdaniem rozwi¹zany, jeœli dziecko
uczêszcza na jakieœ æwiczenia korekcyjne - zwykle w szkole.
Niestety obecny system nie zapewnia powszechnoœci opieki,
gdy¿ przeznaczony jest tylko dla uczniów klas ni¿szych.
Co gorsze, wzglêdy organizacyjne powoduj¹, ¿e grupy s¹

jednorodne wiekowo, ale za to ró¿norodne pod wzglêdem rodzaju wad. Czêsto wiêc zdarza siê, ¿e w jednej grupie æwicz¹
razem i tak samo dzieci z p³askostopiem i np. z bocznym
skrzywieniem krêgos³upa (Nowotny-Czupryna i wsp. 2002).
Wk³adki ortopedyczne s¹ jednym z podstawowych
sposobów korekcji wad stóp. Wykonanie diagnozy stóp
i wk³adek ortopedycznych, by³o zalecone przez lekarza
w niespe³na po³owie przypadków badanej (dla potrzeb
niniejszej pracy) grupy. Ponad jedna trzecia rodziców
zadecydowa³a o tym badaniu samodzielnie. Prawie po³owa
dzieci u¿ywa³a ju¿ wczeœniej wk³adek ortopedycznych.
Wartoœci k¹tów Clarke'a stopy prawej i lewej u dzieci, które
nosi³y wczeœniej wk³adki istotnie ró¿ni¹ siê od wartoœci tych
k¹tów u dzieci, które nie u¿ywa³y wk³adek. Co zastanawiaj¹ce, badania wykaza³y, ¿e dzieci, które nie u¿ywa³y
wczeœniej wk³adek mia³y lepiej wysklepione stopy ni¿ dzieci,
które ich u¿ywa³y. Byæ mo¿e te drugie na pocz¹tku terapii
mia³y znacznie obni¿on¹ wartoœæ k¹ta Clarke'a, a u¿ywanie
wk³adek póki co przynios³o niewielk¹ poprawê. Z odpowiedzi rodziców wynika³o, ¿e dzieci, które u¿ywa³y wk³adek
istotnie czêœciej uczestnicz¹ w zajêciach korekcyjnych
w szkole. Mo¿e to byæ zwi¹zane z kompleksowym
dzia³aniem wiêkszoœci rodziców, którzy wiedz¹, ¿e do
korekcji wady nie wystarcz¹ same wk³adki. Najlepsze efekty
przynosi po³¹czenie tych dwóch sposobów korekcji.
Podsumowanie i wnioski
Przemyœlana organizacja warunków ¿ycia dziecka
w systemie 24-godzinnym jest najodpowiedniejsz¹ metod¹
profilaktyki i korekcji wad stóp u dzieci. Wymaga to
planowego i d³ugotrwa³ego postêpowania, co jest mo¿liwe
jedynie przy du¿ej œwiadomoœci i aktywnoœci, zarówno
ze strony rodziców, samego dziecka, jak i ca³ego œrodowiska
otaczaj¹cego dziecko. Oni to razem decyduj¹, czy tryb ¿ycia
dziecka jest odpowiednio zaprogramowany i czy ten plan jest
konsekwentnie realizowany.
Konkluzje z przeprowadzonych badañ by³y nastêpuj¹ce:
1) Dzieci, u których wady stóp by³y bardziej zaawansowane, wczeœniej zdiagnozowane znacz¹co czêœciej
uczêszcza³y na zajêcia korekcyjne i wykonywa³y
æwiczenia w domu co œwiadczy o œwiadomoœci
i konsekwencji dzia³añ rodziców.
2) Aktywnoœæ ruchowa jest podstawowym ogniwem toru
œrodowiskowego. Prawie wszystkie dzieci spêdza³y czas
czynnie poza szko³¹, przy czym rodzaj aktywnoœci nie
mia³ wp³ywu na stan funkcjonalny stóp.
3) Wk³adki ortopedyczne by³y jednym ze sposobów
korekcji wad stóp. W oko³o po³owie przypadków
przyczynia³y siê do poprawy stanu stóp. Jednak czêsto
rodzice sami decydowali o tym, aby dziecko ich u¿ywa³o,
nie zdaj¹c sobie sprawy, z konsekwencji swoich dzia³añ.
4) Dzia³ania podejmowane przez rodziców by³y istotnym
elementem profilaktyki i korekcji wad stóp. Rodzice
mieli œwiadomoœæ pozytywnego wp³ywu aktywnoœci
ruchowej na stan stóp ich dziecka. Dlatego wiêkszoœæ
spêdza³a aktywnie czas z dzieckiem kilka razy
w tygodniu.
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Zainteresowania i aktywność ruchowa
badanych dzieci i rodziców
ze szkół podstawowych w Gródku i Michałowie
Paulina Klimowicz, Cezary Wysocki
Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku
Wstêp
Jednym z najwa¿niejszych etapów rozwoju ka¿dego
dziecka jest koniec okresu przedszkolnego, a pocz¹tek
wczesnoszkolnego, poniewa¿ dziecko staje przed nowymi
zadaniami i wyzwaniami, jakie wyznacza mu obowi¹zek
szkolny. Dziecko musi wykazaæ siê odpowiednim poziomem
rozwoju fizycznego, intelektualnego, psychicznego i spo³ecznego.
M³ody cz³owiek, który rozpoczyna naukê w szkole, wkracza
jednoczeœnie w nowy etap rozwoju. Z dziecka "rodzinnego"
przeobra¿a siê w ucznia, a jego dotychczasowe przyzwyczajenia i nawyki ulegaj¹ ca³kowitej zmianie. Dziecko
zobowi¹zane jest do systematycznego uczêszczania do szko³y,
oraz wype³niania nak³adanych przez ni¹ zadañ. Wszelkie
postêpowanie i wyniki nauczania podlegaj¹ ocenie nauczyciela, rówieœników oraz rodziców (Wysocka, Wysocki,
2010).
Zajêcia wychowania fizycznego pozwalaj¹ uczniom
w bardzo du¿ym stopniu prawid³owo rozwijaæ siê pod ka¿dym
wzglêdem. Tego typu doœwiadczenia s¹ niezbêdne dziecku
do sprawnego i samodzielnego funkcjonowania w ¿yciu
doros³ym, jak równie¿ do podejmowania w³aœciwych zachowañ
w obszarze ¿ycia spo³ecznego, jakim bez w¹tpienia jest równie¿
kultura fizyczna. Istotny wp³yw na takie zachowanie maj¹
szko³a, nauczyciele oraz rodzice (Grabowski, 2007, s.52).
To w³aœnie te podmioty tworz¹ optymalne warunki do
rozwoju dzieci i m³odzie¿y tak ruchowego, jak i psychoemocjonalnego.
Naczelnym celem wychowania fizycznego jest podnoszenie na wy¿szy poziom sprawnoœci fizycznej, stymulowanie
rozwoju fizycznego oraz kszta³towanie postaw zwi¹zanych
z osobist¹ trosk¹ o stan fizyczny organizmu, sprawnoœæ
fizyczn¹, urodê i zdrowie (Bielski, 2005, s. 42). Wychowanie
fizyczne jest wiêc podstaw¹ ca³oœciowej struktury kultury
fizycznej, jak równie¿ czêœci¹ ogólnego procesu wychowawczego realizowanego wobec m³odego pokolenia.
Poniewa¿ wychowanie fizyczne odnosi siê przede
wszystkim do dzieci i m³odzie¿y, rola nauczyciela w tym zakresie jest ogromna. Szkolne wychowanie fizyczne jest
traktowane przez niektórych nauczycieli jako proces przygotowania uczniów do sportu, do rozgrywek i udzia³u w zawodach. W zwi¹zku z tym nauczyciele koncentruj¹ swoj¹
uwagê g³ównie na uczniach najzdolniejszych i najsprawniejszych,
pozostawiaj¹c na uboczu tych, którym ruch jest najbardziej
wskazany. To wszystko stwarza swoist¹ barierê dla inwencji
w³asnej uczniów, dla zaspokajania potrzeb ruchowych, dla
obni¿onego na co dzieñ wydatku energetycznego, dla
radoœci p³yn¹cej z æwiczeñ, gier i zabaw ruchowych oraz dla

poprawy zdrowia (Bielski, 2005, s. 47). Dlatego te¿ od nauczycieli prowadz¹cych zajêcia wychowania fizycznego oczekuje siê szerokich kompetencji, ogromnego zaanga¿owania,
systematycznoœci w dzia³aniach a tak¿e ci¹g³ej weryfikacji
sposobów pracy a tak¿e poszukiwanie nowych i skutecznych
rozwi¹zañ wychowawczych.
Ide¹ przewodni¹ pracy z dzieæmi powinna byæ myœl,
¿e ka¿de dziecko ma wyjœæ z lekcji uœmiechniête i zadowolone,
odnosz¹c na niej swój w³asny, osobisty sukces, który nie
musi oznaczaæ pobicia rekordu szko³y (Fro³owicz, 2005,
s. 12). Czêœciej pe³n¹ satysfakcjê przyniesie dziecku fakt,
¿e zosta³o dostrze¿one i pochwalone na lekcji, szczególnie,
gdy jest ono mniej sprawne od swoich rówieœników.
Osobowoœæ nauczyciela wychowania fizycznego,
w postêpowaniu którego nie powinno byæ sprzecznoœci miêdzy
tym co nakazuje, a co sam sob¹ reprezentuje, odgrywa
ogromn¹ rolê w sugerowaniu swoim wychowankom
korzyœci p³yn¹cych z uczestnictwa w wychowaniu fizycznym,
a tym samym wp³ywaæ na ich zainteresowania ruchowe.
Wychowanie fizyczne, wpisane integralnie w program
nowej szko³y, musi byæ czymœ wiêcej ni¿ by³o dotychczas,
a wiec wyjœæ poza swe dotychczasowe "przedmiotowe"
ramy i staæ siê dynamicznym procesem przenikaj¹cym ca³e
¿ycie szko³y i œrodowisko spo³eczne, z którym szko³a wspó³pracuje i wspó³dzia³a. Musi byæ tak¿e czymœ innym ni¿ by³a
dotychczas, a mianowicie nie mo¿e poprzestawaæ na tzw.
"oddzia³ywaniu na fizyczn¹ stronê uczniów", lecz musi w³¹czyæ
siê aktywnie i twórczo w pe³ny proces ich wychowania proces obejmuj¹cy swym dzia³aniem potrzeby i marzenia,
tradycyjn¹ obyczajowoœæ i zwyczaje w rodzinie, uprzedzenia
i obawy, nieufnoœæ i kompleksy, braki fizyczne i duchowe
niedostatki (Zuchora, 2001, s. 19).
Wychowanie fizyczne jest istotn¹ czêœci¹ ca³ego procesu
wychowawczego, o którego prawid³owy przebieg musi dbaæ
nie tylko nauczyciel kieruj¹cy tym procesem, ale i sam
uczeñ. Ze strony ucznia dba³oœæ o ten proces wymaga œwiadomej
i aktywnej troski o sprawnoœæ fizyczn¹ i zdrowie. Natomiast
ze strony nauczyciela wychowania fizycznego na takim przekazie
informacji, aby uczniowie i grono pedagogiczne zrozumia³o
rolê i znaczenie aktywnoœci ruchowej w swoim codziennym
¿yciu. (Sulisz, 1991, 1992, 1997). Dba³oœæ nie tylko
o fizyczny rozwój dziecka, ale równie¿ dzia³ania zmierzaj¹ce w kierunku prawid³owego rozwoju jego osobowoœci
to g³ówny cel, jaki powinien przyœwiecaæ wychowaniu
fizycznemu nowoczesnej szko³y. Takie dzia³ania polegaæ powinny miêdzy innymi na wzbudzaniu zainteresowania wœród dzieci
wszelkimi formami aktywnoœci ruchowej (Projekt reformy
systemu edukacji. MEN, 1998).
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W zajêciach z dzieæmi powinno siê wykorzystaæ
wszystkie mo¿liwe wolne chwile (przerwy miêdzy-lekcyjne,
dni wolne od nauki), aby zape³niæ aktywnoœci¹ ruchow¹ dzieciom
wieku wczesnoszkolnego odpowiedni¹ iloœæ czasu,
niezbêdn¹ do ich prawid³owego rozwoju fizycznego, a tak¿e
zachêcaæ je do aktywnoœci ruchowej podczas ferii i wakacji
(Muszkieta, 1999, s. 61-66; Olex - Mierzejewska, Groffik,
1999, s. 83-92). Aby osi¹gn¹æ ten cel, lekcje wychowania
fizycznego powinny byæ bogate we wszelkiego rodzaju
formy ruchowe. Nieustannie w œwiadomoœci dziecka nale¿y
rozwijaæ zainteresowania wszelk¹ postaci¹ ruchu, a tak¿e
intensyfikowaæ dzia³ania zmierzaj¹ce w kierunku zachowañ
prozdrowotnych, wprowadzaj¹c w treœæ zajêæ formy ruchowe
o charakterze rekreacyjno-zdrowotnym (Przewêda, 1985).
Cel pracy
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badanych dzieci ze Szko³y Podstawowej w Gródku (œrodowisko
wiejskie) i ze Szko³y Podstawowej w Micha³owie (œrodowisko
miejskie), a tak¿e ich rodziców b¹dŸ opiekunów. Przeprowadzone badania pozwoli³y równie¿ na stwierdzenie, jak wa¿n¹
sk³adow¹ ¿ycia u dzieci wieku wczesnoszkolnego (klasy I-III)
jest prawid³owy proces rozwoju psycho-motorycznego oraz
pozytywny wp³yw aktywnoœci ruchowej na zdrowie cz³owieka.
W przedstawionej ankiecie zawarto równie¿ pytania
dotycz¹ce p³ci badanych dzieci (ryc. 1. i 2.).
Wœród badanych dzieci ze Szko³y Podstawowej
w Gródku (œrodowisko wiejskie) 40 % badanych osób
stanowi³y dziewczêta, 60 % badanych dzieci to ch³opcy
(ryc. 1.). Natomiast wœród badanych dzieci ze Szko³y
Podstawowej w Micha³owie (œrodowisko miejskie) 57 %
badanych dzieci stanowi³y dziewczêta, natomiast 43 % badanych
dzieci stanowili ch³opcy (ryc. 2.).

Celem pracy by³o przeprowadzenie badañ dotycz¹cych
zainteresowañ i aktywnoœci ruchowej dzieci oraz rodziców
lub opiekunów ze Szko³y Podstawowej w Gródku (œrodowisko
wiejskie) oraz Micha³owie (œrodowisko miejskie).
Ch³opcy

Pytania badawcze
1. Czy badane dzieci chêtnie uczestnicz¹ w zajêciach
wychowania fizycznego w swojej szkole?
2. Jakie s¹ preferencje i zainteresowania badanych dzieci
w pozaszkolnych formach aktywnoœci ruchowej?
3. W jakim stopniu rodzina wspomaga dziecko w rozwoju
jego w³asnej aktywnoœci ruchowej?
4. Jakie wzorce zachowañ zwi¹zanych z aktywnoœci¹
ruchow¹ wynosz¹ z domu badane dzieci? Czy rodzice
badanych dzieci w³asn¹ aktywn¹ postaw¹ ruchow¹ daj¹
dobry przyk³ad do naœladowania swoim dzieciom?
Metoda badañ i materia³ badawczy
Aby uzyskaæ odpowiedzi na postawione pytania
badawcze wykorzystano, jako metodê podstawow¹, sonda¿
diagnostyczny w postaci ankiety przeprowadzonej wœród
badanych uczniów obu szkó³.
Badanie te przeprowadzono w dwóch szko³ach podstawowych, wiejskiej i miejskiej, w II semestrze roku
szkolnego 2009/2010 wœród uczniów klas I-III oraz wœród
ich rodziców b¹dŸ opiekunów. Przedzia³ wiekowy badanej
grupy uczniów to 7-9 lat, rodziców 23-50 lat.
Materia³ badawczy stanowi³o 40 uczniów ze Szko³y
Podstawowej w Gródku (œrodowisko wiejskie), w tym 24
ch³opców i 16 dziewcz¹t, oraz 40 uczniów ze Szko³y Podstawowej w Micha³owie (œrodowisko miejskie), w tym 17 ch³opców
i 23 dziewczêta.
Uczniowie oraz ich rodzice b¹dŸ opiekunowie bardzo
chêtnie uczestniczyli w przeprowadzonym badaniu.
Wyniki badañ i ich omówienie
Przeprowadzona metoda badawcza pozwoli³a na
opracowanie wyników badañ odzwierciedlaj¹cych rzeczywisty
i obiektywny obraz zainteresowañ oraz aktywnoœci ruchowej

Dziewczêta

Ryc. 1. Struktura badanych uczniów według płci w Szkole
Podstawowej w Gródku (środowisko wiejskie)

Ch³opcy
Dziewczêta

Ryc. 2. Struktura badanych uczniów według płci w Szkole
Podstawowej w Michałowie (środowisko miejskie)
Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e to w³aœnie szko³a powinna
odgrywaæ jedn¹ z najwa¿niejszych, jeœli nie najwa¿niejsz¹ rolê
w procesie rozwoju aktywnoœci ruchowej dzieci. Jednym
z wa¿niejszych zadañ stoj¹cych przed wspó³czesn¹ szko³¹ jest
miêdzy innymi motywowanie dzieci do uczestnictwa
w zajêciach wychowania fizycznego. Czy faktycznie tak
jest? Odpowiedzi na to pytanie mo¿emy szukaæ w wynikach
przeprowadzonych badañ wœród dzieci z obu szkó³, które
ilustruje ryc. 3. i ryc. 4.
Szczegó³owa analiza przeprowadzonych wyników badañ
wœród dzieci ze Szko³y Podstawowej w Gródku (œrodowisko
wiejskie) pokaza³a, ¿e 98 % badanych uczniów chêtnie
uczestniczy w zajêciach wychowania fizycznego w swojej
szkole. Tylko 2 % badanych osób stwierdzi³o, ze nie s¹
zainteresowane aktywnym uczestnictwem w tego typu
zajêciach szkolnych (ryc. 3.).

70

Roczniki Naukowe Wy¿szej Szko³y Wychowania Fizycznego i Turystyki w Bia³ymstoku - 2010

NIE MAM ZDANIA

32,5%

15,0%

NIE

52,5%

TAK

0%

Ryc. 3. Chęć uczestnictwa dzieci w zajęciach wychowania
fizycznego w Szkole Podstawowej w Gródku (środowisko wiejskie)
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Ryc. 5. Opinia rodziców badanych dzieci ze Szkoły
Podstawowej w Gródku na temat zapewnienia przez szkołę
odpowiedniego poziomu aktywności ruchowej dla ich dzieci
(środowisko wiejskie)
Natomiast rodzice ze Szko³y Podstawowej w Micha³owie
(œrodowisko miejskie) w 62,5% badanych osób uwa¿aj¹,
¿e szko³a do której uczêszczaj¹ ich dzieci, zapewnia odpowiednie zapotrzebowanie na aktywnoœæ ruchow¹ ich pociech.
Przeciwnego zdania jest 30 % ogó³u badanych rodziców, 7,5%
spoœród badanych osób nie ma na ten temat swojego
(ryc. 6.).
7,5%

NIE MAM ZDANIA

Ryc. 4. Chęć uczestnictwa dzieci w zajęciach wychowania
fizycznego w Szkole Podstawowej w Michałowie (środowisko
miejskie)
Te same badania przeprowadzone wœród dzieci ze Szko³y
Podstawowej w Micha³owie (œrodowisko miejskie) pokaza³y, ¿e wszyscy uczniowie (100 % badanych osób) bardzo
chêtnie uczestnicz¹ w zajêciach wychowania fizycznego
w swojej szkole (ryc. 4.).
Wyniki badañ dotycz¹ce tej problematyki œwiadczyæ mog¹
o tym, ¿e zajêcia wychowania fizycznego w obu szko³ach s¹
prowadzone przez nauczycieli w sposób atrakcyjny i interesuj¹cy dla uczniów. Dobór treœci programowych przez nauczycieli prowadz¹cych lekcje wychowania fizycznego w badanych
szko³ach jest równie¿ trafny pod wzglêdem ró¿norodnoœci
proponowanych form ruchowych, a tak¿e uwzglêdniaj¹cy
umiejêtnoœci ruchowe wszystkich badanych uczniów.
Aby uzyskaæ obiektywny obraz realizacji zadañ stoj¹cych
przed szko³¹ w dziedzinie kultury fizycznej, a co za tym
idzie dokonaæ ewentualnej oceny spe³nienia oczekiwañ
dzieci i ich rodziców w obszarze poruszanej problematyki
badawczej, zadano pytanie rodzicom badanych uczniów,
czy wed³ug nich szko³a zapewnia odpowiedni poziom
aktywnoœci ruchowej wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom
zarówno ich dzieciom, jak i oczekiwaniom samych rodziców
(ryc. 5 i ryc. 6.).
Wyniki przeprowadzonych badañ pokazuj¹, ¿e 52,5 %
ankietowanych rodziców dzieci ze Szko³y Podstawowej
w Gródku (œrodowisko wiejskie) uwa¿a, ¿e szko³a zapewnia
odpowiednie warunki do aktywnego uczestnictwa ich dzieci
we wszelkiego rodzaju zajêciach ruchowych, 15 %
ankietowanych rodziców jest przeciwnego zdania, 32,5 %
ogó³u badanych rodziców z tej szko³y nie ma na ten temat
swojego zdania (ryc. 5.).
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Ryc. 6. Opinia rodziców badanych dzieci ze Szkoły
Podstawowej w Michałowie na temat zapewnienia przez szkołę
odpowiedniego poziomu aktywności ruchowej dla ich dzieci
(środowisko miejskie)
Analiza wyników badañ zaprezentowanych na ryc. 5.
i ryc. 6. pokazuje, ¿e rodzice uczniów obu badanych szkó³
w wiêkszoœci s¹ zadowoleni z oferty edukacyjnej szkó³
w obszarze aktywnoœci ruchowej, do których uczêszczaj¹
ich dzieci. Z przeprowadzonych badañ wynika równie¿,
¿e oferta ta mog³aby byæ szersza, bogatsza i ciekawsza,
spe³niaj¹c tym samym w wiêkszym stopniu obowi¹zek
szko³y w zadoœæuczynieniu zapotrzebowaniom ruchowym
swoich uczniów
Przejawem zainteresowañ aktywnoœci¹ ruchow¹ dzieci jest
równie¿ ich uczestnictwo w ró¿nego rodzaju zajêciach
(grach i zabawach) ruchowych na podwórku w ramach
w³asnej, nieprzymusowej, lecz dobrowolnej dzia³alnoœci.
Satysfakcja z tego rodzaju dzia³alnoœci jest ogromn¹ motywacj¹
do czynnego podejmowania wysi³ków nad doskonaleniem
swoich umiejêtnoœci sprawnoœciowych, oraz rozwijaniem
zainteresowañ nie tylko ruchowych, lecz równie¿ w obszarze
ca³oœciowego pojêcia kultury fizycznej.
Na zadane w ankiecie pytanie, czy æwiczysz (uczestniczysz
w ró¿nego rodzaju grach i zabawach ruchowych) ze swoimi
kolegami lub kole¿ankami na podwórku po skoñczonych
zajêciach szkolnych, 77, 5 % badanych dzieci ze Szko³y
Podstawowej w Gródku (œrodowisko wiejskie) odpowiedzia³o, ¿e tak. 22, 5% badanych osób odpowiedzia³o,
¿e nie jest zainteresowane tak¹ form¹ zajêæ pozaszkolnych
(ryc. 7.).
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Najmniej rodziców lub opiekunów badanych dzieci posiada
wykszta³cenie podstawowe, gdy¿ stanowi¹ oni 15 %
wszystkich rodziców lub opiekunów badanych uczniów
w tej szkole (ryc. 9.).

Czêsto æwiczê ze swoimi kolegami na podwórku
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Te same badania przeprowadzone wœród dzieci ze Szko³y
Podstawowej w Micha³owie (œrodowisko miejskie) pokaza³y, ¿e a¿ 85 % badanych dzieci uczestniczy w ró¿nego rodzaju zajêciach lub grach i zabawach ruchowych ze swoimi kolegami lub kole¿ankami na podwórku w ramach w³asnej aktywnoœci
fizycznej, a tylko 15 % spoœród nich nie ma na to czasu,
lub po prostu nie jest zainteresowanych tak¹ form¹ spêdzania czasu wolnego (ryc. 8.).
Czêsto æwiczê ze swoimi kolegami na podwórku
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Ryc. 9. Struktura posiadanego wykształcenia przez rodziców
bądź opiekunów uczniów ze Szkoły Podstawowej w Gródku
(środowisko wiejskie)
Te same badania przeprowadzone wœród rodziców
lub opiekunów dzieci ze Szko³y Podstawowej w Micha³owie
(œrodowisko miejskie) pokaza³y, ¿e 67,5 % badanych równie¿
posiada wykszta³cenie œrednie, 12,5 % to osoby z wykszta³ceniem wy¿szym, natomiast 20 % wszystkich badanych
rodziców lub opiekunów stanowi¹ osoby z wykszta³ceniem
podstawowym (ryc. 10.).
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Ryc. 7. Uczestnictwo dzieci ze Szkoły Podstawowej
w Gródku w ramach własnej aktywności ruchowej
na podwórku (środowisko wiejskie)
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Analiza wyników badañ dotycz¹ca tej w³aœnie kwestii
(ryc. 7. i ryc. 8.) pozwala na optymistyczne spojrzenie
w kierunku organizacji spêdzania czasu wolnego przez badane
dzieci z obu szkó³, bowiem zdecydowana wiêkszoœæ z nich
przywi¹zuje znaczenie do w³asnej aktywnoœci ruchowej,
co ma z kolei niebagatelny wp³yw na zdrowie i prawid³owy
rozwój psycho-fizyczny organizmu cz³owieka.
Wykszta³cenie rodziców b¹dŸ opiekunów mo¿e niejednokrotnie mieæ znacz¹cy wp³yw na zachowania prozdrowotne
wszystkich cz³onków rodziny. Wprowadzane w ¿ycie pewne
istotne standardy codziennego stylu bycia i zachowania, obfituj¹ce w czynniki odznaczaj¹ce siê silnym pierwiastkiem
motywacyjnym w obszarze aktywnoœci ruchowej, s¹ wyznacznikiem wspó³czesnej nowoczeœnie "myœl¹cej" i rozwijaj¹cej siê rodziny.
Badania przeprowadzone wœród rodziców lub opiekunów
dzieci ze Szko³y Podstawowej w Gródku (œrodowisko wiejskie)
pokaza³y, ¿e w zdecydowanej wiêkszoœci posiadaj¹
wykszta³cenie œrednie. Stanowi¹ oni 67,5 % ogó³u badanych.
Wykszta³cenie wy¿sze posiada 17,5 % badanych osób.
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Ryc. 8. Uczestnictwo dzieci ze Szkoły Podstawowej w Michałowie
w ramach własnej aktywności ruchowej na podwórku (środowisko
miejskie)
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Ryc. 10. Struktura posiadanego wykształcenia przez rodziców
bądź opiekunów uczniów ze Szkoły Podstawowej w Michałowie
(środowisko miejskie)
Wzorce aktywnoœci ruchowej, które zosta³y nabyte
w m³odoœci, maj¹ zdecydowanie wiêksze szanse utrwalenia
na ca³e ¿ycie, staj¹c siê tym samym podstaw¹ dla zdrowego
i aktywnego ¿ycia w póŸniejszym okresie. Wiadomo, ¿e dziecko
nim zacznie przebywaæ wœród rówieœników szkolnych,
wiêkszoœæ czasu spêdza ze swoimi rodzicami, którzy ucz¹ je
podstawowych zachowañ i dzia³añ zwi¹zanych równie¿
z aktywnoœci¹ ruchow¹. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e najlepsze wzorce
aktywnoœci ruchowej "wynosi" siê z domu rodzinnego, id¹c
w œlady swoich rodziców lub rodzeñstwa. W ocenie tych
rozwa¿añ pomocne sta³y siê wyniki badañ przeprowadzone
wœród rodziców badanych dzieci z obu szkó³.
Rodzice badanych uczniów ze Szko³y Podstawowej
w Gródku (œrodowisko wiejskie) w 75 % ogó³u twierdz¹,
¿e aktywnie spêdzaj¹ swój wolny czas, 25 % ankietowanych
osób nie przejawia zainteresowania aktywnym spêdzaniem
czasu wolnego (ryc. 11.).
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Czy spêdzaj¹ Pañstwo aktywnie ruchowo swój wolny czas
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Ryc. 11. Aktywność fizyczna rodziców badanych uczniów
ze Szkoły Podstawowej w Gródku (środowisko wiejskie)
Te same badania przeprowadzone wœród rodziców lub
opiekunów dzieci ze Szko³y Podstawowej w Micha³owie
(œrodowisko miejskie) pokaza³y, ¿e 73 % ogó³u badanych
aktywnie ruchowo spêdza swój wolny czas, natomiast 27 %
ankietowanych rodziców lub opiekunów nie przejawia
zainteresowania tak¹ form¹ spêdzania swojego czasu wolnego
(ryc. 12.).
Czy spêdzaj¹ Pañstwo aktywnie ruchowo swój wolny czas

Ryc. 13. Poświęcany czas przez rodziców na wspólną
aktywność ruchową ze swoimi dziećmi (Szkoła Podstawowa
w Gródku - środowisko wiejskie)
Badania przeprowadzone wœród dzieci ze Szko³y
Podstawowej w Micha³owie (œrodowisko miejskie) pokaza³y, ¿e 65 % rodzin spêdza wspólnie z dzieæmi swój wolny
czas na ró¿nego rodzaju zajêciach, którym towarzyszy ruch
pod jak¹kolwiek postaci¹, 35 % badanych rodzin nie znajduje na to czasu lub po prostu nie jest zainteresowana tak¹
form¹ wspólnego spêdzania czasu wolnego, uznaj¹c takie
zachowania i dzia³ania za zbêdne (ryc. 14.).
Moja rodzina czêsto bawi siê i æwiczy ze mn¹
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Ryc.12. Aktywność fizyczna rodziców badanych uczniów ze
Szkoły Podstawowej w Michałowie (środowisko miejskie)
Dokonuj¹c analizy powy¿szych wyników badañ nale¿y
stwierdziæ, ¿e zdecydowana wiêkszoœæ rodziców badanych
uczniów, tak ze œrodowiska wiejskiego, jak i miejskiego,
aktywnie ruchowo spêdza swój wolny czas. Œwiadczyæ to mo¿e
o wysokiej œwiadomoœci potrzeby ruchu wœród rodziców b¹dŸ
opiekunów dzieci z obu badanych szkó³.
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e wspomniane wy¿ej wzorce
aktywnoœci fizycznej, które wielokrotnie zawdziêczamy swoim
rodzicom, nale¿y pielêgnowaæ i utrwalaæ. Obecne czasy, pe³ne
zagro¿eñ cywilizacyjnych wspó³czesnego œwiata (obowi¹zki
zwi¹zane z prac¹ zawodow¹, ci¹g³y poœpiech, komputery,
Internet czy motoryzacja) s¹ Ÿród³em zagro¿eñ dla naszego
cia³a i zdrowia. W zwi¹zku z tym rodzi siê pytanie: Czy
wspó³czesna, nowoczesna rodzina, poœwiêca odpowiedni¹ iloœæ
czasu na wspólne zajêcia ruchowe ze swoimi dzieæmi?
Wiêkszoœæ rodzin badanych dzieci ze Szko³y Podstawowej
w Gródku (58 % ogó³u badanych) spêdza ze swoimi dzieæmi
swój wolny czas na ró¿nego rodzaju zajêciach ruchowych,
natomiast 43 % badanych twierdzi, ¿e nie znajduje czasu na
to, aby wspólnie ze swoimi dzieæmi utrwalaæ i podnosiæ dzia³ania i zachowania bêd¹ce odzwierciedleniem aktywnego trybu ¿ycia ca³ej rodziny (ryc. 13.).

Ryc. 14. Poświęcany czas przez rodziców na wspólną
aktywność ruchową ze swoimi dziećmi (Szkoła Podstawowa
w Michałowie - środowisko miejskie)
Analiza wyników badañ dotycz¹ca tej problematyki pozwala
na stwierdzenie, ¿e rodzice badanych dzieci ze Szko³y
Podstawowej w Gródku (œrodowisko wiejskie) oraz ze Szko³y
Podstawowej w Micha³owie (œrodowisko miejskie) s¹ œwiadomi koniecznoœci wspierania i motywowania swoich dzieci
do aktywnoœci ruchowej poprzez w³aœnie wspólne spêdzanie
czasu wolnego, gdzie jednym z podstawowych za³o¿eñ bêdzie
czynne uczestnictwo we wszelkiego rodzaju zajêciach
ruchowych.
Analiza wyników tych badañ pozwala równie¿ zauwa¿yæ
oczywisty fakt, ¿e regularna aktywnoœæ ruchowa jest jednym
z wa¿niejszych sk³adników zdrowego stylu ¿ycia. Pe³ni ona
poczesn¹ rolê w utrzymaniu lub podnoszeniu odpowiedniego
poziomu sprawnoœci fizycznej. Potrzeba aktywnoœci ruchowej
z punktu widzenia potrzeb biologicznych i zdrowotnych, równie¿
w œwietle przeprowadzonych badañ, wydaje siê byæ rzecz¹
oczywist¹.
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Podsumowanie
Aktywnoœæ ruchowa jest bardzo istotnym czynnikiem
pozytywnie wp³ywaj¹cym na zdrowie ka¿dego cz³owieka,
a co za tym idzie równie¿ na wszystkie uk³ady jego
organizmu. Stosowanie ró¿norodnych æwiczeñ, szczególnie
tych, które sprawiaj¹ przyjemnoœæ a nie tylko usprawniaj¹
organizm, s¹ wa¿nym zabiegiem higieniczno - zdrowotnym.
Uprawianie jakichkolwiek form aktywnoœci ruchowej jest
równie¿ niezwykle pozytywne dla naszego samopoczucia,
wp³ywa bowiem korzystnie na odprê¿enie nerwowo-psychiczne.
Sta³a, systematyczna i optymalna aktywnoœæ ruchowa,
stanowi warunek ci¹g³ego podnoszenia na wy¿szy poziom
nie tylko sprawnoœci fizycznej, ale przede wszystkim walorów
zdrowotnych naszego organizmu (Trzeœniowski, 1972, s. 33).
Aktywnoœæ ruchowa poprawia stan zdrowia na ró¿ne sposoby. Jest najtañszym i najprostszym sposobem zapobiegania
wielu schorzeniom. Lekarze alarmuj¹, i¿ obecny "sedenteryjny"
tryb ¿ycia ("na³ogowe" spêdzanie wolnego czasu przed
telewizorem czy monitorem komputera), a co za tym idzie
ogólny brak nawyku ruchu, w sposób zdecydowanie
negatywny wp³ywa nie tylko na samopoczucie, ale przede
wszystkim na zdrowie cz³owieka (Wysocka, Wysocki, 2010).
Najistotniejsze zmiany w wyniku uprawiania jakichkolwiek
form ruchowych zachodz¹ w czynnoœciach uk³adu oddechowego,
kr¹¿enia, mechanizmach kontroli metabolizmu oraz
miêœniach szkieletowych. Takie zajêcia ruchowe powoduj¹
zwiêkszenie siê pojemnoœci ¿yciowej p³uc, wzrasta ich
maksymalna wentylacja, przez co dochodzi do zwiêkszenia
ogólnej wytrzyma³oœci organizmu.
Obserwuj¹c tempo rozwoju wspó³czesnego œwiata trudno jest sobie wyobraziæ model stylu ¿ycia wspó³czesnego
cz³owieka i jego rodziny, który ogranicza siê tylko do czerpania udogodnieñ cywilizacyjnych, zapominaj¹c o wy¿szych
wartoœciach, wœród których kultura fizyczna oraz ca³y szereg
dzia³añ wchodz¹cych w sk³ad procesu zwi¹zanego z aktywnoœci¹ ruchow¹ cz³owieka i jego zdrowiem, odgrywa niebagateln¹ rolê.
Dokonana analiza przeprowadzonych badañ wœród dzieci
i ich rodziców ze Szko³y Podstawowej w Gródku (œrodowisko
wiejskie) oraz Szko³y Podstawowej w Micha³owie (œrodowisko
miejskie) wykaza³a, ¿e badane osoby (tak dzieci jak i ich
rodzice) w wiêkszoœci badanych osób przywi¹zuj¹ znaczenie
do poziomu w³asnej sprawnoœci fizycznej, jak równie¿
interesuj¹ siê wszelkimi formami aktywnoœci ruchowej, maj¹cymi na celu dba³oœæ o w³asne zdrowie oraz zdrowie swoich
najbli¿szych. Badania wykaza³y równie¿, ¿e zainteresowania
te s¹ ró¿norakie pod wzglêdem form i metod ruchowych.
Wnioski
1. W zdecydowanej wiêkszoœci badana grupa uczniów,
zarówno ze œrodowiska wiejskiego (SP w Gródku) jak
i ze œrodowiska miejskiego (SP w Micha³owie), lubi
æwiczyæ na zajêciach wychowania fizycznego w swojej
szkole. Dzieci uwa¿aj¹, ¿e zajêcia prowadzone s¹ bardzo
ciekawie, a æwiczenia proponowane przez nauczyciela s¹
bardzo interesuj¹ce i spe³niaj¹ ich oczekiwania.
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2. Ponad po³owa rodziców badanych dzieci z obu szkó³
(œrodowisko wiejskie i miejskie) uwa¿a, ¿e szko³a do
której uczêszczaj¹ ich dzieci zapewnia odpowiednie
warunki do rozwoju ruchowego ich pociech. S¹ oni
zadowoleni z oferty edukacyjnej swoich szkó³,
umo¿liwiaj¹cej prawid³owy rozwój sprawnoœciowy
dzieci, wychodz¹c zarazem naprzeciw oczekiwaniom
swoich uczniów, a tak¿e wszystkich zainteresowanych
stron. Wszyscy badani rodzice uwa¿aj¹, ¿e promocja
zdrowia poprzez ruch powinna byæ jednym z priorytetów
dzia³alnoœci szko³y.
3. Z analizy wyników badañ wynika równie¿, ¿e dzieci
bardzo chêtnie uczestnicz¹ w zajêciach ruchowych
na podwórku w ramach w³asnej aktywnoœci fizycznej.
Najczêœciej uprawiaj¹ ró¿nego rodzaju gry i zabawy
ruchowe, które nie s¹ zbyt skomplikowane, a daj¹
ogromn¹ satysfakcjê i zadowolenie ze wspólnie
spêdzonych chwil.
4. Rodzice badanych uczniów z obu œrodowisk (wiejskiego
i miejskiego) w zdecydowanej wiêkszoœci aktywnie
spêdzaj¹ swój wolny czas na ró¿nego rodzaju zajêciach
ruchowych poœwiêconych utrzymaniu lub podnoszeniu
w³asnego organizmu na w³aœciwy poziom sprawnoœci
fizycznej.
5. Wiêkszoœæ rodzin badanych dzieci z obu szkó³ (SP
w Gródku - œrodowisko wiejskie, SP w Micha³owie œrodowisko miejskie) spêdza ze swoimi pociechami swój
wolny czas, gdzie g³ównym pierwiastkiem tej
dzia³alnoœci jest w³aœnie uczestnictwo w zajêciach
ruchowych. Najczêœciej s¹ to gry i zabawy ruchowe na
podwórku, wycieczki rowerowe lub wspólne spacery.
Organizatorem tych zajêæ s¹ tak samo badane dzieci, jak
i ich rodzice. Mo¿na tu równie¿ mówiæ o w³aœciwym
poziomie œwiadomoœci badanych rodziców w odniesieniu
do konceptualnych za³o¿eñ, maj¹cych na celu wspieranie
i motywowanie w³asnych dzieci do uczestnictwa
we wszelkiego rodzaju zajêciach ruchowych.
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Wielkość i struktura obciążeń treningowych pływaków
na etapie szkolenia wszechstronnego i ukierunkowanego
Jakub Szczerba1, Marcin Siewierski 2
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2

Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

Wprowadzenie
Planuj¹c trening szkolenia zawodników w ró¿nych
dyscyplinach sportu nale¿y pamiêtaæ, ¿e na ka¿dym z etapów
szkolenia wymaga siê stosowania odpowiednich obci¹¿eñ
treningowych zarówno co do intensywnoœci jak i objêtoœci,
dostosowanych do mo¿liwoœci i tempa rozwoju w ontogenezie
(P³atonow, Sozañski 1991).
Szkolenie sportowe rozpoczyna siê wieku m³odszym
szkolnym (7-12), gdy kandydat opanuje æwiczenia podstawowe i umiejêtnoœæ poruszania siê w wodzie za pomoc¹
elementarnych ruchów p³ywackich. Proces treningu
ukierunkowanego i specjalistycznego wystêpuje wczeœniej
w porównaniu ze sportami o normalnym rytmie rozwoju
o ok. 2-3 lata (Bartkowiak, 1999).
W przebiegu kariery zawodnika wyró¿nia siê trzy etapy
szkolenia sportowego: wszechstronny, ukierunkowany
i specjalny. S¹ one najd³u¿szymi cyklami wieloletnimi
a na ka¿dym z nich wystêpuj¹ inne proporcje wykorzystywania œrodków treningu o charakterze wszechstronnym (W),
ukierunkowanym (U) i specjalnym (S). Dobór odpowiednich
œrodków oraz ich repartycja w kolejnych cyklach rocznych
na ka¿dym z etapów szkolenia decyduje czêsto o kszta³towaniu poziomu mistrzostwa zawodnika. Towarzysz¹ temu
ró¿ne czynniki, m.in. uwarunkowania rozwoju w ontogenezie,
predyspozycje ruchowe i funkcjonalne, które nale¿y
racjonalnie ³¹czyæ z obci¹¿eniami treningowymi.
St¹d celem pracy by³o okreœlenie wielkoœci i struktury
obci¹¿eñ treningowych p³ywaków w makrocyklu rocznym
2007/2008 na etapie szkolenia wszechstronnego i ukierunkowanego.
Zmierzaj¹c do postawionego celu poszukiwano odpowiedzi
na nastêpuj¹ce pytania badawcze:
1. Jaka by³a wielkoœæ i struktura obci¹¿eñ treningowych
zawodników na etapie szkolenia wszechstronnego
i ukierunkowanego w kolejnych makrocyklach w sezonie
2007/2008?

2. Czy wyst¹pi³y ró¿nice w objêtoœci treningu
u zawodników na ka¿dym z badanych etapów szkolenia?
3. Czym uwarunkowany jest program treningu p³ywaków
trenuj¹cych na etapie szkolenia wszechstronnego
i ukierunkowanego?
Materia³ i metoda
Grupê badawcz¹ stanowi³o 25 p³ywaków i 17 p³ywaczek
z klubu UKS Polonez Wyszków, który dzia³a przy Zespole
Szkó³ nr 1 w Wyszkowie. Œredni wiek badanych wynosi³
13(±1,5) lat, wysokoœæ cia³a 168,7 (±9,1) cm, masa cia³a
59,2 (±9,6) kg.
Badani p³ywacy trenuj¹ 8-10 razy w tygodniu startuj¹c
w licznych zawodach na terenie gminy, powiatu,
województwa oraz zawodach ogólnopolskich. Jedna
z zawodniczek systematycznie startuje w zawodach miêdzynarodowych. £¹cznie zdobyli ponad 40 medali mistrzostw
polski. W 2005 roku zajêli drugie miejsce w Mistrzostwach
Polski Szkó³ Sportowych w Raciborzu.
Wielkoœæ i strukturê obci¹¿eñ treningowych analizowano
w oparciu o stworzony w tym celu arkusz, który podzielono
na dwie czêœci. W pierwszej - informacyjnej (tab. 1) w sposób
analityczny rejestrowano udzia³ poszczególnych grup
œrodków treningu (np. p³ywanie na RR, NN, z zatrzymanym
oddechem, w ³apkach, p³etwach, w pe³nej koordynacji
stylowej). W obszarze informacyjnym (pierwsza czêœæ arkusza)
wyró¿niono poszczególne rodzaje grup œrodków treningu,
których zastosowanie kwalifikuje obci¹¿enia jako
wszechstronne (W), ukierunkowane (U) i specjalne (S)
(Siewierski, 2010).
Ogólna objêtoœæ treningu zosta³a wyznaczona poprzez
zsumowanie przep³yniêtych km z wykorzystaniem trzech
podstawowych grup œrodków treningu tj. p³ywania w pe³nej
koordynacji, ramionami i nogami. Dla precyzyjnego
okreœlenia udzia³u pozosta³ych wytypowanych œrodków
rejestrowano objêtoœæ p³ywania wykorzystuj¹c ka¿dy z nich
(Siewierski, 2010).

Obci¹¿enia w wodzie [km]
P³ywanie stylem
podstawowej
konkurencji
(S)

P³ywanie
w koordynacji
(W)

P³ywanie
ramionami
(U)

P³ywanie
nogami
(U)

P³ywanie
z zatrzymanym
oddechem
(U)

Doskonalenie
techniki
(S)

Tab. 1. Grupy środków treningu w obszarze informacyjnym (Siewierski, 2010)

P³ywanie z wykorzystaniem sprzêtu
P³ywanie
w ³apkach
(U)

P³ywanie
w p³etwach
(U)

P³ywanie
z kubkami
(U)
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Makrocykl roczny
Wszechstronny: 10.09.2007 -05.07.2008
Ukierunkowany: 10.09.2007-12.07.2008

Makrocykl I

Makrocykl II

Makrocykl III

W: 10.09.2007-21.12.2007

W: 02.12.2007 -31.03.2008

W: 01.04.2008-05.07.2008

U: 10.09.2007-30.11.2007

U: 01.12.2007 -31.03.2008

U: 01.04.2008-12.07.2008

Obserwuje siê tak¿e wzrost obci¹¿eñ specjalnych
w kolejnych makrocyklach w grupie zawodników trenuj¹cych
na etapie szkolenia ukierunkowanego. Wynika to prawdopodobnie z przyjêtej koncepcji przygotowañ do zawodów g³ównych
- Letnich Mistrzostw Polski. Wœród m³odszych zawodników
(etap szkolenia wszechstronnego) nie zaobserwowano takiej
zale¿noœci) (ryc.2).
1511,6
1245,2

1600
1400

957,4

896,6

1200

Ryc. 1. Struktura rocznego cyklu szkolenia na etapie
wszechstronnym [W] i ukierunkowanym [U] w klubie UKS
Polonez Wyszków
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0
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Wyniki
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Etap szkolenia wszechstronnego

Szkolenie p³ywaków UKS Polonez Wyszków zarówno
na etapie szkolenia wszechstronnego jak i ukierunkowanego
realizowane jest w oparciu o strukturê trój cyklow¹.
Wyodrêbniono 3 makrocykle, w których realizowano
odrêbne cele etapowe.
P³ywacy UKS "Polonez" Wyszków w analizowanym
rocznym cyklu szkolenia na etapie wszechstronnym przep³ynêli
957,4 km, natomiast na etapie szkolenia ukierunkowanego
1511,6 km, w obu przypadkach realizuj¹c obci¹¿enia
o charakterze wszechstronnym ukieunkowanym i specjalnym.
Na etapie szkolenia wszechstronnego w grupie badanych
zawodników œrednie wielkoœci obci¹¿eñ treningowych
(objêtoœæ p³ywania w km) by³y ni¿sze ni¿ na etapie szkolenia
ukierunkowanego. Zauwa¿a siê regularnoœæ w odniesieniu
do procentowego udzia³u trzech grup œrodków treningu
w ka¿dym z makrocykli na etapie szkolenia wszechstronnego i ukierunkowanego.WyraŸnie najwiêcej jest wszechstronnych zadañ szkoleniowych, a najmniej specjalnych. (ryc.2).

Etap szkolenia ukierunkowanego

Ryc. 3. Różnica w zaplanowanej i zrealizowanej objętości
pływania [km] na etapie szkolenia wszechstronnego
i ukierunkowanego
Okreœlono tak¿e ró¿nicê w zaplanowanej i zrealizowanej
objêtoœci p³ywania w grupie zawodników na etapie szkolenia
wszechstronnego [n=18] i ukierunkowanego [n=24] (ryc. 3).
Zawodnicy na pierwszym etapie z zaplanowanej
objêtoœci treningu (957,4 km) zrealizowali 93,6 % obci¹¿eñ
przep³ywaj¹c 896,6 km. Na etapie szkolenia ukierunkowanego
zaplanowano 1511,6 km z czego p³ywacy przep³ynêli 1245,2
km (82,4%) (ryc. 3).
Najwiêksz¹ ró¿nicê w wykorzystaniu œrodków treningowych
widaæ w p³ywaniu w pe³nej koordynacji, pe³nym stylem
i æwiczeñ technicznych co mo¿e byæ podyktowane
specjalizacj¹ stylow¹, która jest podstawowym za³o¿eniem
szkoleniowym na etapie szkolenia ukierunkowanego.
Etap szkolenia ukierunkowanego
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1. P³ywanie stylem podstawowej konkurencji

4. P³ywanie NN

7. P³ywanie w ³apkach

2. Koordynacja

5. P³ywanie z zatrzymanym oddechem

8. P³ywanie w p³etwach

3. P³ywanie RR

6. Rozwój techniki

9. P³ywanie z kubkami

Etap szkolenia ukierunkowanego

Ryc. 2. Porównanie objętości pływania [km] z uwzględnieniem trzech grup środków treningu wszechstronnych (W),
ukierunkowanych (U) i specjalnych (S) na etapie szkolenia
wszechstronnego i ukierunkowanego
Na etapie szkolenia ukierunkowanego nadal dominuj¹
œrodki o charakterze wszechstronnym jednak widoczny jest
wzrost obci¹¿eñ specjalnych (ryc. 2).

Ryc. 4. Porównanie objętości pływania [km]
z wykorzystaniem poszczególnych grup środków treningu
na etapie szkolenia wszechstronnego i ukierunkowanego
Udzia³ œrodków treningowych kszta³tuj¹cych si³ê miêœniow¹
w warunkach wodnych (p³ywanie ze sprzêtem) jest wiêkszy
na etapie szkolenia ukierunkowanego, w szczególnoœci
p³ywanie w ³opatkach (si³a mm koñczyn górnych) (ryc.4).
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Dyskusja
Przedstawiona analiza obci¹¿eñ treningowych w klubie
UKS Polonez Wyszków na dwóch etapach szkolenia dowodzi,
¿e problematyka planowania i realizacji rocznego cyklu
szkoleniowego jest bardzo z³o¿ona i wymaga uwzglêdnienia
wielu czynników, które maj¹ wp³yw na wynik sportowy. Wœród
nich s¹ sk³adowe procesu szkolenia (m.in. kalendarz zawodów
ustalony corocznie przez Polski Zwi¹zek P³ywacki, zmiany
poziomu wytrenowania, kierunek przygotowañ do zawodów
g³ównych, przyjêta polityka startowa), ale tak¿e te które warunkuj¹ rozwój zawodników okreœlaj¹c ich predyspozycje
i mo¿liwoœci.
Nie nale¿y przenosiæ wielkoœci obci¹¿eñ stosowanych
w kategorii seniora proporcjonalnie na m³odszych zawodników,
stosuj¹c pomniejszony model mistrza. Takie postêpowanie
rodzi negatywne nastêpstwa treningu, a wczesna
specjalizacja powoduje wyeksploatowanie p³ywaka, stagnacjê
wyników oraz bardzo czêsto jest przyczyn¹ rezygnacji
z uprawiania sportu. Na ten fakt zwracaj¹ uwagê liczni
autorzy m.in. Kosmol (2000),
Jaszczanin (1999), Maglischo, (2003), P³atonow (1997),
sugeruj¹c indywidualizacje obci¹¿eñ, dostosowuj¹c j¹ do wieku,
mo¿liwoœci oraz tempa rozwoju w ontogenezie.
Dobór odpowiednich obci¹¿eñ (uwzglêdniaj¹cy objêtoœæ
i intensywnoœæ) jest trudnym zadaniem któremu musz¹ sprostaæ
trenerzy p³ywania. Trudnoœæ ta wynika przede wszystkim
z faktu, i¿ roczny plan treningowy musi byæ modyfikowany
i dostosowywany do potrzeb grupy szkoleniowej jak i kierunku
przygotowañ do zawodów g³ównych sezonu (Siewierski 2008).
Odnosz¹c uzyskane dane treningowe do danych
dostêpnych w literaturze mo¿na zauwa¿yæ, ¿e badani
p³ywacy na etapie szkolenia ukierunkowanego w analizowanym
okresie przep³ynêli œrednio o 470 km mniej ni¿ podaj¹ dane
dostêpne w literaturze przedmiotu. Przyczyn¹ tego by³a
m.in. przerwa konserwacyjna na basenie oraz brak treningów
p³ywackich podczas zorganizowanego zgrupowania.
Zawodnicy na etapie szkolenia wszechstronnego z uwagi
na wskazane problemy zrealizowali mniejsz¹ objêtoœæ pracy
w odniesieniu do przyjêtych standardów œrednio o ok. 120 km.
Podobne badania wœród zawodników na etapie szkolenia
specjalnego prowadzili Oprycha³ i wsp. (2002). Autorzy
podaj¹, i¿ w badanej grupie p³ywaków (18-19 letnich)
zaplanowana objêtoœæ p³ywania wynios³a 2535 km
co w porównaniu do wytycznych programowych dla tego
poziomu sportowego jest wartoœci¹ wy¿sz¹ o 235 km.
Zaplanowana objêtoœæ pracy w grupie badanych p³ywaków
ró¿ni³a siê na ka¿dym z etapów szkolenia œrednio 554,24 km
o co wynika³o z poziomu sportowego badanych, sta¿u treningowego
oraz zró¿nicowanych mo¿liwoœci adaptacyjnych wynikaj¹cych
z wieku i rozwoju w ontogenezie. P³ywacy na etapie szkolenia wszechstronnego trenowali 8 razy w tygodniu w tym
2 razy na treningach popo³udniowych przep³ywaj¹c na ka¿dym
treningu œrednio 3,74 km, natomiast p³ywacy na etapie szkolenia ukierunkowanego trenowali 10 razy w tygodniu (w tym
4 treningi popo³udniowe) przep³ywaj¹c na ka¿dym treningu
œrednio ok. 4,55 km.
Na etapie szkolenia specjalnego zawodnicy najwy¿szej
rangi przep³ywaj¹ na ka¿dym treningu œrednio ok. 7 km,
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trenuj¹c 12 razy w tyg. w tym 5 razy na treningach
popo³udniowych (Siewierski i wsp. 2007).
Widoczna jest tak¿e ró¿nica w miêdzy planem
a realizacj¹ obci¹¿eñ w badanej grupie p³ywaków (etap
szkolenia wszechstronnego i ukierunkowanego). Najwiêksza
ró¿nica wyst¹pi³a u zawodników na etapie ukierunkowanym.
Zawodnicy zrealizowali 82,3 % planu przep³ywaj¹c
1245,19 km.
Podobne wartoœci w objêtoœci p³ywania zaobserwowali
Oprycha³ i wsp. (2002), którzy badaj¹c zawodników na tym
samym etapie szkolenia podaj¹, i¿ wielkoœci zaplanowanych
obci¹¿eñ wynios³y 1579 km, natomiast zrealizowano 1324 km
(83,8% realizacji planu).
Zawodnicy realizuj¹cych trening na etapie wszechstronnym w UKS Polonez Wyszków zrealizowali 93% zaplanowanych
obci¹¿eñ treningowych przep³ywaj¹c 896,55 km.
Podsumowanie i wnioski
Przedstawione powy¿ej wyniki badañ oraz dyskusja
wskazuj¹ na niezmiernie wa¿n¹ rolê, jak¹ odgrywa
rejestracja i analiza obcia¿eñ w procesie treningu. Dziêki temu
uzyskujemy informacje o wykonanej pracy w poszczególnych
cyklach szkolenia, co w odniesieniu do wyników sportowych
pozwala oceniæ efektywnoœc treningu.
Wobec powy¿szych wyników i rozwa¿añ przedstawiono
nastêpuj¹ce wnioski:
1. Wielkoœæ obci¹¿eñ treningowych badanych p³ywaków
(etap szkolenia wszechstronnego i ukierunkowanego)
by³y zró¿nicowane, zarówno co do objêtoœci jak i rodzaju
stosowanych œrodków treningu, najwiêksz¹ objêtoœæ
treningu p³ywacy zrealizowali p³ywaj¹c w pe³nej
koordynacji, za pomoc¹ nóg i ramion.
2. Dominowa³y obci¹¿enia o charakterze wszechstronnym
(œrednio ok. 61,4% - etap wszechstronny i 66,1% ukierunkowany), jednak równoczeœnie realizowano
obci¹¿enia o charakterze ukierunkowanym (œrednio
ok. 26,2% - etap wszechstronny i 19,8% - ukierunkowany) i specjalnym (œrednio ok. 12,3% - etap
wszechstronny i 14% - ukierunkowany)
3. Objêtoœæ p³ywania z wykorzystaniem poszczególnych
grup œrodków treningu ró¿ni³a siê na etapie szkolenia
wszechstronnego i ukierunkowanego. Widoczne ró¿nice
wyst¹pi³y tak¿e w ca³kowitej objêtoœci treningu.
Na pierwszym etapie zawodnicy przep³ynêli œrednio
896,6 km na drugim zaœ o 348,6 km wiêcej.
4. Program treningów na obu etapach szkolenia w UKS
Polonez Wyszków uwarunkowany by³ przede wszystkim
kalendarzem zawodów g³ównych do których zaliczane
s¹: Zimowe Mistrzostwa Polski na krótkiej p³ywalni
(25 m), Letnie Mistrzostwa Polski na d³ugiej p³ywalni
(50 m) oraz Mistrzostwa Polski Szkó³ Sportowych.
5. D¹¿¹c do optymalnego przygotowania p³ywaków
do uzyskania wysokich wyników podczas wskazanych
zawodów g³ównych, w treningu uwzglêdniano wiek,
poziom sportowy, stan wytrenowania oraz rozwój
zawodników wynikaj¹cy z ich umiejêtnoœci.
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Współzależność wyników różnych pomiarów
gibkości w stawach biodrowych i skoczności
u zawodniczek łyżwiarstwa figurowego Finlandii
W³odziemierz Starosta1, Mariola Radziñska 2, Tadeusz Rynkiewicz 2
1
2

Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku

Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej poznańskiej AWF w Gorzowie Wlkp.

Streszczenie
Gibkoœæ jest definiowana jako w³aœciwoœæ uk³adu
ruchowego cz³owieka umo¿liwiaj¹ca mu osi¹ganie du¿ej
amplitudy ruchu podczas wykonania ró¿norodnych æwiczeñ.
Du¿a obszernoœæ ruchu jest jednym z elementów umo¿liwiaj¹cych odniesienie sukcesu m.in. w: gimnastyce artystycznej,
³y¿wiarstwie figurowym, biegu przez p³otki, skok wzwy¿.
W ortopedii i fizjoterapii, odwrotnie, ma³a gibkoœæ mo¿e
œwiadczyæ o procesach chorobowych stawów i koœæca. Nie
wiadomo: czy wynik w pomiarach gibkoœci uwarunkowany jest
w wiêkszym stopniu ruchomoœci¹ stawów biodrowych
i lêdŸwiowego odcinka krêgos³upa, czy te¿ elastycznoœci¹
stawów i miêœni? Niewiele publikacji dotyczy³o wspó³zale¿noœci gibkoœci i skocznoœci, a tym bardziej jej dwóch
rodzajów: jednonó¿ i obunó¿. Cele: 1. Okreœlenie wspó³zale¿noœci skocznoœci w pomiarze obunó¿ i jednonó¿. 2.Poszukiwanie zwi¹zku miêdzy obu rodzajami skocznoœci a gibkoœci¹ w stawach biodrowych.
Materia³ i metody. Badaniom poddano 23 zawodniczki
³y¿wiarstwa figurowego w wieku 12-14 lat. Do oceny
gibkoœci i skocznoœci stosowano testy W. Starosty.
Wyniki. Ujemne wskaŸniki korelacji miêdzy pomiarem
skocznoœci obunó¿ a amplitud¹ ruchu mog¹ wskazywaæ,
¿e im wy¿szy poziom skocznoœci tym ni¿szy gibkoœci.
Natomiast w pomiarach jednonó¿ obserwowano wyniki zró¿nicowane, z przewag¹ jednak dodatnich, umiarkowanych
wskaŸników pomiêdzy badanymi parametrami. Zatem na
wy¿szy poziom skocznoœci jednonó¿ wp³ywa wiêkszy
zakres amplitudy ruchu. Przejawianie siê wysokiego poziomu
skocznoœci jednonó¿, wymaga wiêkszego udzia³u zdolnoœci
koordynacyjnych powi¹zanych z gibkoœci¹. Osi¹gniêcie znacz¹cej
wysokoœci w skoku z odbicia jednonó¿ wymaga przejawiania wielu zdolnoœci koordynacyjnych: zachowania równowagi, szybkoœci reakcji, orientacji przestrzenno-czasowej, ³¹czenia
ruchów, ró¿nicowania ich i rytmizacji.
S³owa wiod¹ce: skocznoœæ obunó¿ i jednonó¿, gibkoœæ,
obszernoœæ ruchów w stawach biodrowych, wspó³zale¿noœæ
skocznoœci i gibkoœci, dziewczêta, ³y¿wiarstwo figurowe.
Wprowadzenie
Gibkoœæ definiowano jako w³aœciwoœæ uk³adu ruchowego
cz³owieka umo¿liwiaj¹c¹ mu osi¹ganie du¿ej amplitudy ruchu
podczas wykonywania ró¿norodnych æwiczeñ [Zaciorski, 1970;
Wa¿ny, 1992]. Du¿a obszernoœæ ruchu jest jednym z wa¿nych

elementów sprzyjaj¹cych odniesieniu sukcesu m. in.
w gimnastyce artystycznej, ³y¿wiarstwie figurowym, biegu
przez p³otki, skoku wzwy¿. W ortopedii i fizjoterapii, ma³a
amplituda ruchu mo¿e informowaæ o procesach chorobowych
stawów i koœæca. Kontrowersje budzi jej identyfikacja,
pomiar i miejsce w strukturze motorycznoœci [¯ak,
Sakowicz, 1996]. Na wielkoœæ pomiaru amplitudy ruchu wp³ywaj¹ ró¿norodne jej uwarunkowania: elastycznoœæ miêœni
i œciêgien, anatomiczna budowa stawów, wysi³ek fizyczny,
pora dnia, temperatura powietrza i inne [Clarke, 1978; Mathows,
1958].
Gibkoœæ jest w³aœciwoœci¹ traktowan¹ przez niektórych
marginesowo. Œwiadcz¹ o tym chocia¿by spory badaczy:
czy jest to swoista cecha organizmu, czy te¿ czynnik wystêpuj¹cy równolegle z innymi zdolnoœciami motorycznymi?
W badaniach struktury motorycznoœci cz³owieka gibkoœæ
najczêœciej lokowana jest miêdzy zdolnoœciami kondycyjnymi a koordynacyjnymi [Raczek, 1987], w obrêbie zdolnoœci
energetycznych [Starosta, 1995, 2003], lub te¿ jako niezale¿ne
ogniwo [Gundlach, 1970]. Nie wiadomo: czy wynik pomiaru
gibkoœci uwarunkowany jest w wiêkszym stopniu
ruchomoœci¹ stawów biodrowych i lêdŸwiowego odcinka
krêgos³upa, czy te¿ elastycznoœci¹ stawów i miêœni? Niewiele
publikacji dotyczy³o wspó³zale¿noœci gibkoœci i zdolnoœci
motorycznych, a szczególnie skocznoœci. Zarysowany niedobór
sk³oni³ do podjêcia niniejszych badañ, których celem by³a:
1. Próba okreœlenia wspó³zale¿noœci skocznoœci obunó¿
i obszernoœci ruchu w stawach biodrowych u ³y¿wiarzy
figurowych.
2. Ustalenie wspó³zale¿noœæ skocznoœci jednonó¿
i obszernoœci ruchu w stawach biodrowych.
Materia³ i metody
Pomiarom amplitudy ruchu i zdolnoœci skocznoœciowych
poddano 23 dziewczêta w wieku 12-14 lat uprawiaj¹ce
³y¿wiarstwo figurowe. Badane posiada³y podobny sta¿
zawodniczy (3- 4 lata). Wszystkie by³y uczestniczkami
mistrzostw Finlandii i Skandynawii a kilkoro z nich zdoby³o
medale na mistrzostwach Finlandii juniorów.
W praktyce wychowania fizycznego i sportu popularnym
sposobem oceny tej zdolnoœci jest pomiar g³êbokoœci sk³onu
tu³owia w przód [Stupnicki i in., 2002]. Wed³ug niektórych
autorów [Osiñski, 1988] pomiar ten i jego interpretacja
budz¹ pewne w¹tpliwoœci. Wynik w tym teœcie zale¿y
od d³ugoœci tu³owia i koñczyn dolnych, a jak wiadomo,
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proporcje cia³a zmieniaj¹ siê w ró¿nych okresach
ontogenezy. Wiêkszy zasiêg np. koñczyn górnych mo¿e
wp³ywaæ na uzyskiwanie nieadekwatnych do rzeczywistoœci
wyników. Dlatego, do oceny amplitudy ruchu zastosowano
test obszernoœci ruchu W. Starosty .
Test ten sk³ada³ siê z pomiarów w trzech pozycjach,
by³ zatem wszechstronniejszy w porównaniu do przedstawionego wy¿ej. Badanie sk³ada³o siê z dwóch czêœci:
1. pomiaru d³ugoœci koñczyny dolnej, 2. pomiaru aktywnej
obszernoœci ruchu w przód, ty³ i bok [Starosta, 1967].
W pierwszym przypadku badany sta³ oparty plecami
o drabinki gimnastyczne i wykonywa³ wznos nogi w przód.
W drugim, badany sta³ bokiem do drabinek i unosi³ nogê
w bok. Przy pomiarze wznosu nogi w ty³, badany stoj¹c
przodem do drabinek trzyma³ g³owê powy¿ej linii bioder.
Wszystkich pomiarów dokonano przy pomocy antropometru
ustawionego prostopadle do pod³o¿a. Wynik (w cm)
stanowi³a odleg³oœæ od pod³o¿a do kostki przyœrodkowej
koœci piszczelowej (sphyrion). Pomiary prowadzono dla prawej
i lewej koñczyny dolnej.
Do pomiaru zdolnoœci skocznoœciowych wykorzystano test
skocznoœci W. Starosty [Radziñska, Starosta, 2002]. Pomiary
prowadzono na skocznoœciomierzu autora testu z dok³adnoœci¹ do 0,5mm. Badany wykonywa³ wyskok w górê obunó¿
i jednonó¿ z zamachem ramion, wyci¹gaj¹c taœmê z otworu.
Rezultat wyskoku stanowi³a ró¿nica pomiêdzy wartoœci¹
liczbow¹ taœmy po i przed wyskokiem. Pomiar powtarzano
trzykrotnie, w obliczeniach uwzglêdniano wynik najlepszy.
Wspó³zale¿noœci skocznoœci i gibkoœci okreœlano
na podstawie wyników wykonania 6 zadañ testowych.
Wyniki
Wspó³zale¿noœæ skocznoœci obunó¿ i obszernoœci ruchu
w stawach biodrowych
Stwierdzono ujemn¹ ma³¹, statystycznie istotn¹ korelacjê
miêdzy pomiarem zdolnoœci skocznoœciowych obunó¿
a obszernoœci¹ ruchu w przód (-0,17) i w bok prawej nogi
(-0,12). Natomiast dodatni¹, umiarkowan¹ korelacjê pomiêdzy
skocznoœci¹ a obszernoœci¹ ruchu w przód (0,33) w bok
lewej nogi (0,22) oraz w ty³ prawej (0,16) (tab.1.).

Rodzaj
skocznoœci

ORw pp Orwbp Orwpl ORwbl ORwtl ORwtp

S Obunó¿

-0,17

-0,12

0,33

0,22

-0,03

0,16

S Prawa

0,03

0,02

0,45∗

0,13

0,03

0,37

S Lewa

0,05

0,09

0,47∗

0,41∗

0,23

0,47∗

* korelacja umiarkowana

Tab.1. Współczynniki korelacji skoczności i amplitudy
ruchu w stawach biodrowych (p< 0,01)

Wspó³zale¿noœæ skocznoœci jednonó¿ i obszernoœci ruchu
w stawach biodrowych
Pomiar skocznoœci jednonó¿ przeprowadzono oddzielnie
dla nogi prawej i lewej. Ustalono ma³e i umiarkowane
korelacje pomiêdzy skocznoœci¹ prawej nogi a wielkoœci¹
amplitudy ruchu w przód, ty³ i w bok nogi prawej. W pomiarze skocznoœci lewej koñczyny, wspó³czynniki korelacji
umiarkowane wyst¹pi³y dla amplitudy ruchu w przód i bok
lewej nogi oraz w ty³ prawej. Ma³e wspó³czynniki korelacji
obserwowano w zakresie obszernoœci ruchu w przód (noga
prawa) i w ty³ (noga lewa).
Dyskusja
Przejawianie siê skocznoœci zdeterminowane jest
informacyjno-energetycznym pod³o¿em struktury ruchu.
A. Bezeg [1970] i H. Milicerowa [1973] uwa¿ali, ¿e wysokoœæ
cia³a i proporcje miêdzy pod³u¿nymi odcinkami koœæca
jako uk³adu dŸwigni, warunkuj¹ przejawianie zdolnoœci
o strukturze szybkoœciowo-si³owej. Inni autorzy [Gajewski
i in., 1996] byli zgodni, ¿e na wynik pomiaru zdolnoœci
skocznoœciowych maj¹ wp³yw te¿ proporcje budowy
koñczyn dolnych i tu³owia a tak¿e ich potencja³ si³owy.
Wykorzystanie d³ugich dŸwigni koñczyn dolnych przy wysokim
u³o¿eniu œrodka ciê¿koœci masy cia³a, stwarza dogodne
warunki do uzyskiwania wysokich wyników w skokach.
Przy czym, wed³ug wspomnianych autorów, im d³u¿sze udo
w stosunku do podudzia tym poziom badanej zdolnoœci
wy¿szy. Tym samym, kszta³towanie poziomu skocznoœci opiera
siê w du¿ej mierze na rozwijaniu si³y miêœniowej, szybkoœci,
koordynacji ruchowej, co niekoniecznie musi dodatnio
wp³ywaæ na amplitudê ruchu.
Wyniki niniejszych badañ czêœciowo potwierdzaj¹
przedstawione powy¿ej ustalenia. Ujemne wskaŸniki korelacji
miêdzy pomiarem skocznoœci obunó¿ a amplitud¹ ruchu
mog¹ wskazywaæ, ¿e im wy¿szy poziom skocznoœci tym
ni¿szy gibkoœci. Natomiast w pomiarach jednonó¿
obserwowano wyniki zró¿nicowane, z przewag¹ jednak
dodatnich, umiarkowanych wskaŸników pomiêdzy badanymi
parametrami. Zatem na wy¿szy poziom skocznoœci jednonó¿
wp³ywa wiêkszy zakres amplitudy ruchu. Prawdopodobnie, przejawianie siê wysokiego poziomu skocznoœci
jednonó¿, "wymaga" znacznie wiêkszego ni¿ w skocznoœci obunó¿, udzia³u ró¿nych zdolnoœci koordynacyjnych
powi¹zanych z gibkoœci¹. Przypuszczalnie, poziom skocznoœci z odbicia jednonó¿ uwarunkowany jest w wiêkszym
stopniu zdolnoœciami koordynacyjnymi w stosunku do
kondycyjnych, ni¿ dot¹d s¹dzono. Prawid³owe (efektywne)
wykonanie skoku z odbicia jednonó¿ wymaga znacznego
zaanga¿owania wielu zdolnoœci koordynacyjnych: zachowania równowagi, szybkoœci reakcji, orientacji czasowoprzestrzennej, ³¹czenia i rytmizacji ruchów.
Penetracja tego obszaru nauki o ruchach cz³owieka, w tym
dok³adniejsze poznanie struktury skocznoœci i jej relacji
z gibkoœci¹ mog³oby mieæ donios³e znaczenie dla
praktyki sportu. Nie we wszystkich dyscyplinach sportu
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udzia³ skocznoœci jest jednakowy. W jednych pe³ni ona
rolê wiod¹c¹ np. skokach lekkoatletycznych i gimnastycznych, ³y¿wiarstwa figurowego, skokach narciarskich,
siatkówce, koszykówce, a w innych uzupe³niaj¹c¹
wszechstronne przygotowanie sprawnoœciowe zawodnika.
W przewa¿aj¹cej liczbie dyscyplin jednak, wy¿szy poziom
skocznoœci warunkuje osi¹ganie znacz¹cych wyników
sportowych [Radziñska, Starosta, 2002]. Najczêœciej
wystêpuje ona w postaci skoków wykonywanych z odbicia
jednonó¿ (m.in. w lekkoatletyce, koszykówce, pi³ce rêcznej,
³y¿wiarstwie figurowym). Niewykluczone, i¿ w kszta³towaniu tej bardziej z³o¿onej odmiany skocznoœci, nale¿a³oby
inaczej roz³o¿yæ akcenty, tzn. wiêksz¹ uwagê zwróciæ
na rozwijanie wiod¹cych zdolnoœci koordynacyjnych,
a szczególnie rytmizacji ruchów w powi¹zaniu
z kszta³towaniem specyficznej w danej dyscyplinie
gibkoœci.
Wnioski
1. Pomiêdzy wynikami pomiaru skocznoœci obunó¿
a amplitud¹ ruchu stwierdzono ujemne, ma³e wskaŸniki
korelacji. Oznacza to, ¿e im wy¿szy by³ poziom
skocznoœci, tym ni¿szy gibkoœci.
2. W pomiarach skocznoœci jednonó¿ wyst¹pi³y wyniki
zró¿nicowane, z przewag¹ jednak dodatnich,
umiarkowanych wskaŸników pomiêdzy badanymi
zdolnoœciami. St¹d, na wy¿szy poziom skocznoœci
jednonó¿ mo¿e wp³ywaæ wiêkszy zakres amplitudy
ruchu.
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Wprowadzenie
Od wielu lat trenerzy, fizjoterapeuci, lekarze, sportowcy
czy naukowcy staraj¹ siê dobraæ najskuteczniejsze metody
i formy treningowe. Postêpowanie to wywo³ane jest chêci¹
osi¹gniêcia jak najlepszego rezultatu. Poziom wyników
sportowych, jak równie¿ z³o¿onoœæ i trudnoœæ walki sportowej
nieustannie siê podnosz¹. Wci¹¿ zastanawiamy siê nad hipotetycznymi "granicami ludzkich mo¿liwoœci", lecz raz za
razem s¹ one przesuwane [Sozañski i wsp. 2010]. Zadawane
s¹ pytania ile mo¿na jeszcze poprawiæ i co jeszcze ulepszyæ
w procesie treningowym.
Bior¹c pod uwagê, ¿e poziom przygotowania motorycznego
najlepszych zawodników na œwiecie jest czêstokroæ bardzo
zbli¿ony, czynnikiem decyduj¹cym mo¿e byæ taktyka walki
sportowej. Jest ona istotnym elementem sk³adaj¹cym siê na
osi¹gany rezultat. W lekkoatletycznych biegach œrednich
(i d³ugich), ten sposób prowadzenia walki sportowej nabiera
szczególnego znaczenia, wszak niemo¿liwym jest pokonanie
ca³ego dystansu z maksymalna prêdkoœci¹ (tak jak np. w biegu
na 100m). Przebieg walki sportowej na dystansie 800 metrów
uzale¿niony jest od szeregu elementów wystêpuj¹cych
w warunkach startu, które uzale¿nione s¹ w du¿ej mierze
od mo¿liwoœci fizycznych i psychicznych zawodnika a tak¿e
od celu, jaki sobie zawodnik wyznaczy³ przed zawodami.
Zasadniczo mo¿na jednak wyró¿niæ dwa podstawowe cele:
bieg po zwyciêstwo lub bieg po jak najlepszy rezultat
[Zaremba 1976]. Potwierdzeniem realizacji za³o¿eñ
taktycznych jest osi¹gniêty rezultat koñcowy, ponadto
niebagateln¹ rolê w ocenie efektywnoœci ogrywa analiza
poszczególnych miêdzyczasów, które w tej konkurencji
najlepiej wyznaczyæ co 200 metrów [Gabryœ 1996].
Obserwacja sposobów rozgrywania biegów przez
najlepszych zawodników i zawodniczek œredniodystansowych
ma na celu wyznaczenie mo¿liwie najskuteczniejszych rozwi¹zañ
taktycznych pomagaj¹cych uzyskaæ najlepsze rezultaty. Celem
pracy by³a próba okreœlenia zale¿noœci pomiêdzy czasami
na poszczególnych odcinkach biegu na 800m a wynikiem
koñcowym.
Materia³ i metody
Materia³ do badañ zaczerpniêto z nagrañ filmowych biegów
na dystansie 800m, zamieszczonych w Internecie. Analizie
poddane zosta³y zawody najwy¿szej rangi: mitingi krajowe
i zagraniczne a tak¿e imprezy mistrzowskie z lat 2008-2010

oraz dwa biegi z lat dziewiêædziesi¹tych. £¹cznie analizie
poddano 79 biegów (53 zawodników), z czego 56 stanowi³y
biegi mêskie a pozosta³e 23 dotyczy³y rywalizacji kobiet.
W badaniach pos³u¿ono siê programem Movie Maker,
dziêki któremu obserwowano miêdzyczasy zawodników
przesuwaj¹c obraz co jedn¹ klatkê. W analizowanych zapisach
filmowych szybkoœæ odœwie¿ania obrazu wynosi³a 25 klatek
na sekundê, dziêki czemu wynik ka¿dego biegacza mo¿na by³o
okreœliæ z dok³adnoœci¹ do 0,1 sekundy. Pozosta³e miêdzyczasy oraz wyniki koñcowe pobrano z komunikatów zawodów,
zamieszczonych na oficjalnych stronach internetowych
zawodów.
Miejsca pomiarowe miêdzyczasów wyznaczono
na 200, 400 oraz 600 metrze dystansu. Wyniki przeliczono
na wartoœci punktowe, z wykorzystaniem tabel punktowych
IAAF [Spiriev 2008]. Ponadto obliczono prêdkoœæ biegu
na poszczególnych odcinkach podaj¹c j¹ w m/s.
Analizy statystycznej dokonano na bazie programu
Statistica v 9.0. Zale¿noœci pomiêdzy czasem poszczególnych
odcinków a wynikiem koñcowym okreœlono za pomoc¹
wspó³czynnika korelacji Pearsona. Oceny zró¿nicowania
wyników uzyskiwanych w biegach "na czas" i "na miejsca"
wykonano przy u¿yciu testu T dla prób niezale¿nych. Jako
istotne przyjêto wartoœci na poziomie 0,05.
Wyniki
Bez wzglêdu na charakter biegu (nastawianie na zajête
miejsce b¹dŸ uzyskany czas), u mê¿czyzn wystêpuje istotna
zale¿noœæ pomiêdzy uzyskiwanymi czasami odcinkowymi
a wynikiem koñcowym w biegu na dystansie 800m.
Jedynym odcinkiem gdzie nie odnaleziono takiej zale¿noœci
okaza³ siê miêdzyczas pierwszych 200m w biegach
rozgrywanych "na miejsce" (tab. 1). W biegach tych
szczególnie istotny okaza³ siê byæ czas uzyskany na pierwszym
okr¹¿eniu, który wyjaœnia³ blisko 98% (r 2) koñcowego
rezultatu. Niewiele mniej istotny by³ czas zawodnika
na 200m przed met¹. Mo¿na to t³umaczyæ koniecznoœci¹
zajêcia dobrego miejsca w stawce, co jest niezbêdne do skutecznej
walki na finiszu.
W biegach "na czas", znaczenie maj¹ wszystkie
uzyskiwane miêdzyczasy, co sugeruje jak wa¿ne jest równe
tempo biegu na wszystkich odcinkach. Najwiêksze znaczenie ma tu wynik poœredni na 600m (r2=75), co jednoznacznie
sugeruje ¿e zbyt wolne rozpoczêcie biegu, niemal
uniemo¿liwia uzyskanie znacz¹cego rezultatu (tab. 1).
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Mê¿czyŸni

Miêdzyczas 200m

Miêdzyczas 400m

Miêdzyczas 600m

Biegi „na miejsce”

0,832

0,989*

0,978*

Biegi „na czas”

0,419*

0,752*

0,866*

Wszystkie biegi

0,756*

0,883*

0,952*
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na rycinie 1. Co charakterystyczne, tym sposobem rozegra³y
swój bieg niemal wszystkie analizowane zawodniczki
(22 z 23 analizowanych biegów).

* Istotnoœæ na poziomie 0,05

Tab. 1. Zależność czasu pokonania kolejnych odcinków
z wynikiem biegu na 800m u badanych zawodników

Kobiety

Miêdzyczas 200m

Miêdzyczas 400m

Biegi „na miejsce”

0,694

0,807*

Miêdzyczas 600m
0,605

Biegi „na czas”

0,422

0,658*

0,728*

Wszystkie biegi

0,224

0,645*

0,666*

* Istotnoœæ na poziomie 0,05

Tab. 2. Zależność czasu pokonania kolejnych odcinków
z wynikiem biegu na 800m u badanych zawodniczek
W ¿adnym z kobiecych biegów o wyniku koñcowym nie
decydowa³ cz¹stkowy czas pierwszych dwustu metrów
(tab. 2). Co interesuj¹ce w biegach rozgrywanych "na miejsce"
zale¿noœæ tak¹ stwierdzono jedynie dla czasu pokonania
pierwszego okr¹¿enia, który wyjaœnia³ 65% (r2) koñcowego
wyniku.
W biegach "na czas" podobne znaczenie okaza³y siê
mieæ miêdzyczasy uzyskane na 400 i 600 metrze. Warto
zwróciæ uwagê, ¿e korelacje czasów odcinkowych z wynikiem
koñcowym na dystansie 800m, u kobiet by³y na ni¿szym
poziomie (tab. 2). Powodem móg³ byæ tu mniejszy materia³
badañ lub fakt, i¿ pomimo przyjêtych jasnych kryteriów klasyfikacji biegów do danej kategorii, nie stwierdzono pomiêdzy
nimi istotnych statystycznie ró¿nic (p=0,16).

Ryc. 1. Rozkład prędkości biegu na dystansie 800m, przy
zastosowaniu taktyki stałego jej obniżania
Kolejnym sposobem rozgrywania biegu jest stosowanie
tempa, które sukcesywnie maleje do 600 m, a na ostatnich 200
wyraŸnie wzrasta. Najczêœciej jest tak ¿e pierwsza i ostatnia
dwusetka s¹ porównywalne jeœli chodzi o prêdkoœæ jak¹ rozwijaj¹ na niej zawodnicy. Taktykê tê mo¿na z powodzeniem
stosowaæ podczas biegów eliminacyjnych. [Gabryœ 1996]. Jest
ona preferowana przez zawodników dysponuj¹cych dobrym
finiszem, który umo¿liwia przesuniêcie siê z dalszych
pozycji na czo³o stawki. Taktykê rozgrywania biegu "na
finisz" zilustrowano na rycinie 2.

Dyskusja
Kwestia znaczenia taktyki w biegach na œrednie i d³ugie
dystanse wydaje siê nie podlegaæ dyskusji. W biegu
na 800m, jest ona o tyle istotna, ¿e czasu na "reakcjê" jest tu
stosunkowo ma³o [Lowes 2007]. Zaskakuj¹ce jest jednak to,
¿e próby optymalizowania taktyki biegu, stosunkowo rzadko
by³y przedmiotem dociekañ naukowych. W obrêbie lekkiej
atletyki prekursorami takiego podejœcia byli Iskra i Gabryœ.
Ten pierwszy zaj¹³ siê jednak zale¿noœci¹ pomiêdzy
parametrami czasowymi w biegu na dystansie a wynikiem
koñcowym w biegu na 400m pp³ [Iskra 1994; Iskra 1996; Iskra
2003]. Druga praca dotyczy³a ju¿ kontroli treningu w biegu
na 800m [Gabryœ 1996].
Szczegó³owa analiza taktyki biegu pozwoli³a scharakteryzowaæ kilka podstawowych sposobów prowadzenia walki
sportowej w biegu na 800m. Taktyka w pe³ni absorbuj¹ca
potencja³ fizyczny zawodnika przejawia siê sta³ym spadkiem
prêdkoœci biegu. Rozwi¹zanie to z jednej strony zwiêksza
szansê na osi¹gniêcie dobrego wyniku, z drugiej zaœ przy
obraniu zbyt szybkiego tempa wi¹¿e siê z ryzykiem braku
mo¿liwoœci utrzymania go do koñca. W zwi¹zku z tym nie
stosuje siê jej zbyt czêsto podczas zawodów, w których istotne
jest przede wszystkim zwyciêstwo. Taki sposób rozgrywania
biegu przez analizowanych zawodników zaprezentowano

Ryc. 2. Rozkład prędkości biegu na dystansie 800m, przy
zastosowaniu taktyki biegu "na finisz"
Drug¹ metod¹ rozgrywania biegów presti¿owych jest
metoda odznaczaj¹ca siê stosowaniem tempa charakteryzuj¹cego siê stosunkowo nisk¹ prêdkoœci¹ na odcinku miêdzy
200 a 400 metrem, a zwiêkszeniem prêdkoœci w drugiej
czêœci biegu. Wykorzystanie tej metody jest op³acalne dla
zawodników charakteryzuj¹cych siê bardzo dobrym przygotowaniem wytrzyma³oœciowym, które rekompensuje niedostatecznie wysoki poziom szybkoœci i si³y specjalnej. Braki
w tym zakresie w znaczny sposób ograniczaj¹ mo¿liwoœæ
rozegrania skutecznego finiszu, co u zawodników s³abiej wytrenowanych mo¿e przyczyniæ siê do przegranej na ostatnich
metrach. Taki sposób rozgrywania walki sportowej
zaprezentowano na rycinie 3.
Ostatnim sposobem prowadzenia walki sportowej jest
rozwi¹zanie taktyczne opieraj¹ce siê na za³o¿eniu stopniowego
zwiêkszania lub utrzymania prêdkoœci na pierwszych 400
metrach a nastêpnym konsekwentnym obni¿aniu tempa
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biegu na drugim okr¹¿eniu. Najbardziej wyraŸny spadek nastêpuje w tej sytuacji na trzecim odcinku dystansu. Zawodników
takich (ich sposób biegu na dystansie) zilustrowano na
rycinie 4.

wytrzyma³oœæ biegow¹ oraz si³ê biegow¹ [Zaremba 1976;
Jaskólski 2003]. Wyniki w biegach œrednich s¹ jednak nie tylko
wypadkow¹ przygotowania energetycznego sportowca
lecz tak¿e dystansu jaki siê pokonuje (im bli¿ej wewnêtrznej
krawêdzi biegu tym krótszy dystans), a to ju¿ jest przedmiotem
odpowiedniej taktyki [Jones, Whipp 2002].
Podsumowanie i wnioski

Ryc. 3. Rozkład prędkości biegu na dystansie 800m,
przy zastosowaniu taktyki biegu z jej podnoszeniem na drugim
okrążeniu.

Dynamika zmian prêdkoœci na dystansie 800 metrów
uzale¿niona jest od rodzaju zawodów, ale tak¿e od poziomu
przygotowania motorycznego oraz funkcjonalnego zawodnika, dlatego bardzo istotne jest dobieranie odpowiednich
œrodków treningowych pod wyznaczon¹ taktykê. Chodzi
szczególnie o zawody turniejowe-mistrzowskie gdzie zawodnicy musz¹ przejœæ przez drogê eliminacje, zachowuj¹c
jednoczeœnie du¿e rezerwy na fina³ [Gabryœ 1996]. Taktyka
biegu zatem powinna byæ nie tylko przedmiotem planowania
i przemyœleñ przed zawodami, ale równie¿ symulowana
w trakcie treningu by w mo¿liwie najlepszy sposób przygotowaæ zawodnika do startu [Holman 1980; Gabauer 1982;
Harries 1990; Parks 1994].
Piœmiennictwo

Ryc. 4. Rozkład prędkości biegu na dystansie 800m,
przy zastosowaniu taktyki biegu z jej obniżaniem na drugim
okrążeniu.
Spoœród zebranych danych niemal we wszystkich
przypadkach zawodnicy pokonywali pierwsze 200 metrów
najszybciej. Pocz¹tkowa czêœæ dystansu wykorzystywana
jest do zajêcia jak najkorzystniejszej pozycji w stawce.
Mo¿e mieæ to kluczowe znacznie w dalszej czêœci biegu,
szczególnie w przypadkach gdy o wyniku (miejscu) decyduje skuteczny bieg na finiszu. Spadek tempa biegu na ogó³
spowodowany jest wyczerpywaniem siê zasobów wysoko
energetycznych bior¹cych udzia³ w resyntezie ATP oraz
narastaj¹cym zmêczeniem wywo³anym du¿ym zakwaszeniem
oraz nagromadzeniem du¿ej iloœci produktów przemiany
materii [Jaskólski 2003]. Z fizjologicznego punku widzenia
bieg na 800 metrów bowiem charakteryzuje siê wykorzystywaniem przemian odzyskiwania ATP na drodze tlenowej
i bez tlenowej w stosunku 60 do 40 % [Jaskólski 2003].
Co innego w sytuacji, gdy taktyka biegu zak³ada œwiadome
obni¿enia prêdkoœci. W takim przypadku organizm nie jest
nara¿ony na zaci¹ganie a¿ tak du¿ego d³ugu tlenowego,
a spora czêœæ przemian nastêpuje na drodze tlenowej.
Efektem tego rozwi¹zania jest mo¿liwoœæ zwiêkszenia
prêdkoœci na ostatnich 200 metrach. Zwiêkszenie tempa by³o
tak¿e mo¿liwe dziêki lepszemu przygotowaniu si³owemu
i czêstszemu stosowaniu w treningu œrodków kszta³tuj¹cych
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Elementy symetryzacji ruchów
i zasady rozpoznawania koszykarzy leworęcznych podczas gry
w opinii wysoko zaawansowanych trenerów
W³odzimierz Starosta1, 2, Maciej Grabianowski1
1
2

Miêdzynarodowe Stowarzyszenie Motoryki Sportowej

Wy¿sza Szko³a Wychowania Fizycznego i Turystyki w Bia³ymstoku

Wstêp
Wspó³czesny sport wyczynowy, a szczególnie jego
najwy¿szy poziom przejawiany podczas zawodów
mistrzowskich charakteryzuje coraz mniejsze zró¿nicowanie
osi¹ganych wyników przez reprezentantów poszczególnych
krajów. Dotyczy to szczególnie przygotowania technicznego.
Zmusza to trenerów do sta³ego poszukiwania i uruchamiania
nowych rezerw. Najwiêksze z nich tkwi¹ z nauczaniu i doskonaleniu techniki sportowej. Jedn¹ z nich, stosunkowo ma³o
wykorzystan¹ jest symetryzacja techniki æwiczeñ. Wyniki
badañ, ale te¿ obserwacji wskaza³y na osobników leworêcznych
jako najbardziej podatnych na proces symetryzacji [Starosta,
1975, 1990, 2008]. Tymczasem, w ró¿nych krajach œwiata
dominuj¹ osobnicy praworêczni stanowi¹c od 50% do 90%
populacji. Wœród zawodników uprawiaj¹cych koszykówkê
proporcje s¹ bliskie 90%, tj. przeciêtnie w dru¿ynie znajduje
siê jeden zawodnik leworêczny, który swoj¹ odmiennoœci¹
urozmaica grê zespo³u. Jak to jest w innych dyscyplinach?
W reprezentacji szpadzistów Polski wszyscy s¹ leworêczni.
Pod koniec lat osiemdziesi¹tych dru¿yna radzieckich
szablistów sk³ada³a siê wy³¹cznie z leworêcznych
szermierzy [Starosta, 2008]. Czy tak¿e obecnie leworêcznoœæ
ma du¿e znaczenie? Wœród szermierzy - reprezentantów
Polski prawie po³owê stanowili zawodnicy leworêczni.
Ale, leworêcznoœæ nie zapewnia ju¿ takiej przewagi, jak
wczeœniej. Nie oznacza to jednak, ¿e leworêczni szermierze
nie odnosz¹ sukcesów. Np. podczas Igrzysk Olimpijskich
w Atlancie w finale znaleŸli siê wy³¹cznie zawodnicy leworêczni,
a 60% z nich zosta³o mistrzami lub wicemistrzami
[Starosta, 2008]
Jakie jest znaczenie osób leworêcznych w innych dyscyplinach sportu? Prawono¿ny pi³karz jako lewoskrzyd³owy
z regu³y jest mniej skuteczny ni¿ lewono¿ny. Dominuj¹ca
strona cia³a ma znaczenie nie tylko w pi³ce no¿nej.
Jednak, wiêkszoœæ trenerów nie dostrzega zwi¹zku pomiêdzy
leworêcznoœci¹ czy praworêcznoœci¹, a osi¹gniêciami
sportowymi. Wyniki licznych badañ wskazuj¹,
i¿ najwiêksze sukcesy w sportach zespo³owych, takich jak
koszykówka czy pi³ka no¿na, osi¹gaj¹ zawodnicy sprawnie
pos³uguj¹cy siê obiema rêkoma b¹dŸ nogami. Zwiêksza to
skutecznoœæ ich gry. Z kolei, np. w takich sportach, jak tenis,
squash czy badminton predysponowani s¹ zawodnicy sprawniej
pos³uguj¹cy siê lew¹ czy praw¹ rêk¹. Na bardzo wa¿ne
zagadnienie zwróci³ uwagê G. Boehmig twierdz¹c: "…leworêczny
w stosunku do praworêcznego posiada zawsze okreœlon¹
przewagê, gdy¿ praworêczny nigdy nie trenuje siê tak

w pos³ugiwaniu lew¹ rêk¹, jak leworêczny praw¹." [za Starost¹,
2003, 451-452]. Osobnik leworêcznych wiele czasu
przeznacza na zaadaptowanie siê do otaczaj¹cego œrodowiska
- symetryzuj¹c wykonywane ruchy. Dlatego, obserwowany
jest u nich wiêkszy zakres symetryzacji ruchów, a wraz
z nim wy¿szy poziom koordynacji ruchowej [Starosta,
2003]. Natomiast E. Hurlock [1985] do korzystnych
konsekwencji praworêcznoœci zalicza³:
- ³atwiejsze uczenie siê,
- bardziej zrozumia³e instrukcje i wskazówki,
- sprawnoœæ ruchowa jest wiêksza i wykonywane ruchy s¹
mniej mêcz¹ce,
- ³atwiejsze dostosowanie do oczekiwañ spo³ecznych
i dodatni wp³yw na osobowoœæ.
U zawodników wszystkich etapów szkolenia niezbêdne
jest systematyczne doskonalenie techniki, szczególnie
w skomplikowanych dyscyplinach sportu [Naglak, 1979].
Wykonanie ka¿dego elementu technicznego na kilka sposobów
u³atwia wyrównywanie sprawnoœci obu stron cia³a. Niezale¿nie od posiadanej strony dominuj¹cej zawodnik winien
d¹¿yæ do symetrii ruchów. Zaleca siê jej stosowanie
od rozpoczêcia do zakoñczenia kariery zawodniczej.
Specyfika gier sportowych wymaga zachowania wysokiego
poziomu koordynacji ruchowej, a wraz z ni¹ du¿ej
precyzji ruchów w czasie ca³ego spotkania. W tym upatruje siê uruchomienie niewykorzystanych dot¹d rezerw
i podniesienie pu³apu mo¿liwoœci sportowców. Istot¹
racjonalnego postêpowania jest naprzemienne rozwijanie
symetrii i asymetrii oraz tworzenie na tej drodze logicznej
konstrukcji wszechstronnego kszta³towania motoryki
[Osiñski, 2003]. Symetryzacja ruchów jest umiejêtnoœci¹
nabywan¹ nie od razu, a jej kszta³towanie wymaga
systematycznego i indywidualnego treningu. Osi¹gniêcie
wysokiego poziomu symetryzacji techniki zale¿y nie tylko
od stosowanych zabiegów i umiejêtnoœci pos³ugiwania
siê ró¿nymi metodami nauczania, ale przede wszystkim od
systematycznoœci i wytrwa³oœci we wszystkich dzia³aniach,
gdy¿ proces kszta³towania symetrii ruchów nie przebiega
wed³ug rosn¹cej krzywej [Starosta, 1990,2003].
Rozwój symetrii ruchów opiera siê na transferze czynnoœci ruchowych, tj. przenoszeniu wprawy z jednej strony cia³a
na drug¹ (transfer bilateralny-obustronny). Zakres tego
przenoszenia i jego szybkoœæ zale¿y od koordynacyjnej
z³o¿onoœci æwiczenia - im bardziej z³o¿one jest æwiczenie,
tym mniejszy efekt transferu [Starosta, 2008]. Ciekawym
uzasadnieniem symetryzacji ruchów jest teoria czynnego
wypoczynku I. Sieczenowa podczas którego zdolnoœæ do
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pracy i "odczuwanie œwie¿oœci" zmêczonej koñczyny powraca
szybciej, przy wykonywaniu czynnoœci ruchowych "s³absz¹"
koñczyn¹ [Osiñski, 2003, Starosta, 1975, 2003, 2006, 2008].
Symetryzacjê ruchów traktowaæ trzeba jako przejaw
ruchowej uniwersalnoœci i wszechstronnoœci znajduj¹cej
uznanie u sêdziów i kibiców. Stanowi ona jeden z istotnych
elementów estetyki ruchu i powinna staæ siê nieroz³¹czn¹
czêœci¹ fizycznego i techniczno-taktycznego rozwoju m³odych
sportowców. Kszta³towanie symetrii ruchów, nie tylko
u koszykarzy, zwiêksza skutecznoœæ ich gry. Symetryzacja
ruchów zwiêksza ich wszechstronnoœæ techniczn¹ i skutecznoœæ
rzutów, a wiêc podnosi wartoœæ zawodnika [Grabianowski,
Starosta, 2008]. Symetryzacja ruchów poszerza wachlarz
zagrañ technicznych i taktycznych - istotnie warunkuje
osi¹gniêcie mistrzostwa sportowego.
Uzasadnienie podjêcia tematu
W pomoc¹ niniejszej pracy poszukiwano czynników wp³ywaj¹cych na wynik sportowy i cech charakterystycznych dla
koszykarzy leworêcznych podczas wykonywania podstawowych
elementów technicznych z pi³k¹, a tak¿e ich odmiennoœci
poruszania siê bez pi³ki. Próbowano te¿ okreœliæ: znaczenie
symetryzacji ruchów w opinii polskich trenerów koszykówki.
Wielu trenerów nie docenia znaczenia zwi¹zku pomiêdzy
leworêcznoœci¹ czy praworêcznoœci¹, a osi¹gniêciami
sportowymi. W oparciu o badania ankietowe próbowano
uzyskaæ informacje dotycz¹ce: sposobu symetryzacji ruchów,
okresu treningowego realizacji tego procesu, stopnia jego
nasilenia, zaawansowania sportowego zawodników?
Zanim omówione zostan¹ opinie trenerów odnoœnie zawodników leworêcznych w koszykówce, spróbujemy odpowiedzieæ
na pytanie: jak przedstawia siê ten problem siê w innych grach
zespo³owych? W pi³ce rêcznej, ju¿ w nazewnictwie wystêpuj¹ pozycje predysponuj¹ce do gry leworêcznych (na prawym
skrzydle) i praworêcznych (na lewym skrzydle). W ataku pozycyjnym zawodnicy najczêœciej stosuj¹ ustawienie: 2:1:3 (dwóch
skrzyd³owych, obrotowy i trzech rozgrywaj¹cych) lub 2:2:2
(po dwóch: skrzyd³owych, rozgrywaj¹cych, obrotowych).
Na pozycji prawego skrzyd³owego w zwi¹zku z oddawaniem
wiêkszoœci rzutów z prawego skrzyd³a po¿¹dany jest przez
trenerów zawodnik leworêczny. O wartoœci i deficycie zawodników leworêcznych œwiadczy wypowiedŸ trenera kadry
narodowej Polski, B. Wenty skierowan¹ do zastanawiaj¹cego
siê nad zakoñczeniem kariery, graj¹cego na prawym
skrzydle, leworêcznego M. Jurasika: "...podaj mi nazwisko
zawodnika, którego mogê powo³aæ za ciebie, a wiêcej nie bêdê
ciê namawia³ na pozostanie w kadrze!".
Przyk³ad, dru¿yny Realu Madryt równie¿ pokazuje
niebagatelne znaczenie lewono¿nych pi³karzy w osi¹gniêciu
mistrzostwa sportowego. W sezonie 2008/2009 lewono¿ni
zawodnicy stanowili liczn¹ grupê. Dziewiêciu graczy Realu:
Casillas, Dudek, Marcelo, Heinze, Drenthe, Guti, Robben,
Van der Vaart i Raúl - lepiej pos³ugiwa³o siê lew¹ nog¹.
Do nich mo¿na jeszcze zaliczyæ Wesleya Sneijdera - z powodzeniem "wykorzystuj¹cego" podczas gry obie nogi. Real Madryt
w po³owie sezonu by³ liderem w klasyfikacji "strzelonych"
bramek lew¹ nog¹ - ponad 50% (z 29 goli, a¿ 15 zdobyto
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lew¹ nog¹). O przydatnoœci lewono¿nych zawodników
œwiadczy wypowiedŸ B. Kaczmarka, asystenta by³ego
selekcjonera reprezentacji Polski L. Beenhakkera, który
obserwuj¹c grê potencjalnych kadrowiczów w jednym ze swych
ligowych raportów stwierdzi³, ¿e "…jest lewono¿ny pi³karz,
nie boi siê gry do przodu, ma zdolnoœæ podejmowania
decyzji…".
W koszykówce istnieje podzia³ na 5 pozycji: rozgrywaj¹cy, rzucaj¹cy-obroñca, skrzyd³owy, silny skrzyd³owy
i center. Szczególnie obecnie, w dobie uniwersalnoœci
i wszechstronnoœci gry nie s¹ to pozycje przyporz¹dkowane
na sta³e do jakieœ strefy czy strony boiska, a wiêc nie wymuszaj¹ na trenerach wystawianie do gry zawodników leworêcznych.
Zawodnicy bardzo czêsto "rotuj¹ siê", zmieniaj¹ pozycje, strony
boiska. Analizuj¹c "topografiê rzutów" mo¿na zauwa¿yæ,
¿e koszykarz wiêkszoœæ rzutów oddaje z ró¿nych pozycji
(z prawej lub lewej strony kosza, bli¿szej lub dalszej
odleg³oœci). Dlatego trenerzy nie s¹ zobligowani do wystawiania na jak¹œ pozycje koszykarzy leworêcznych, co nie
oznacza, ¿e nie s¹ po¿¹danymi zawodnikami. Sposób gry
leworêcznych czêsto jest elementem zaskoczenia nie tylko
dla obroñcy, ale te¿ ca³ego przeciwnego zespo³u. Niewielu
zawodników leworêcznych gra w koszykówkê. Wiêkszoœæ
z nich jest praworêczna, a skutecznoœæ elementów
technicznych wykonywanych "s³absz¹" rêk¹ jest o wiele
ni¿sza. Wyj¹tek stanowi¹ koszykarze zawodowej ligi NBA.
Jest to jednak efekt d³ugoletniej pracy szkoleniowej
i selekcji najsprawniejszych koszykarzy œwiata. Nauczanie
symetryczne wymaga indywidualnego podejœcia trenera, nauczyciela, do ka¿dego zawodnika. Wed³ug W. Starosty [1990, 2003,
2008] osi¹gniêcie w nim sukcesu zale¿y nie tylko od
zastosowanych zabiegów i umiejêtnoœci pos³ugiwania siê
ró¿nymi metodami nauczania, ale przede wszystkim od
systematycznoœci i wytrwa³oœci we wszystkich dzia³aniach,
gdy¿ proces kszta³towania symetrii ruchów nie przebiega
wed³ug rosn¹cej krzywej. Zawodnicy leworêczni mog¹ byæ
te¿ liderami swoich dru¿yn. Jednym najskuteczniejszych
koszykarzy San Antonio Spurs, mistrzów NBA z 2005 roku
by³ argentyñski leworêczny - Manu Ginobili. Wydatnie
przyczyni³ siê on do zdobycia pierwszego w historii z³otego
medalu przez reprezentacjê Argentyny podczas Igrzysk
Olimpijskich w Atenach, by³ bowiem najskuteczniejszym
zawodnikiem Argentyny i zdobywa³ œrednio w meczu 20
punktów, za co nadano mu tytu³ MVP turnieju.
Cele
1. Poszukiwanie cech charakterystycznych techniki
leworêcznych koszykarzy.
2. Okreœlenie przydatnoœci do dru¿yn zawodników lewoi praworêcznych.
3. Ustalenie liczby zawodników leworêcznych wystêpuj¹cych w zespo³ach.
4. Próba okreœlenia czêstoœci stosowanych æwiczeñ
ukierunkowanych na zwiêkszenie poziomu symetryzacji
ruchów w ró¿nych okresach treningowych.
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Materia³ i metoda
Podczas konferencji dla trenerów organizowanych przez
PZKosz i Okrêgowe Zwi¹zki Koszykówki trenerzy uzyskuj¹
licencje na prowadzenie dru¿yn najwy¿szych klas. Na kilku
z nich zorganizowanych w Katowicach, Bia³ej Podlaskiej
i Poznaniu przeprowadzono ankietê opracowan¹ przez
M. Grabianowskiego i W. Starostê. Badaniami objêto 138
polskich trenerów. Wœród badanych byli trenerzy m.in. 8
trenerów kadry m³odzie¿owej, ekstraklasy oraz I, II i III ligi.
Ankieta obejmowa³a 8 wa¿niejszych pytañ dotycz¹cych:
stronnego zró¿nicowania ruchów, a przede wszystkim
symptomów umo¿liwiaj¹cych rozpoznanie koszykarzy lewoi praworêcznych. W ankiecie by³y te¿ pytania dotycz¹ce m.in.
sta¿u trenerskiego, klasy trenerskiej, liczby zawodników
leworêcznych wystêpuj¹cych w zespo³ach, czêstotliwoœci
stosowanych æwiczeñ s³u¿¹cych zwiêkszeniu poziomu
symetryzacji ruchów podczas treningu itp.
Wyniki
Ankieta obejmowa³a 8 pytañ u³o¿onych w tej samej
kolejnoœci. W takiej te¿ kolejnoœci omówiona zostanie
treœæ odpowiedzi 138 wysoko zaawansowanych trenerów
koszykówki.

lew¹ nogê w wykroku, co stwierdzi³a zdecydowana wiêkszoœæ
trenerów.

Ryc. 2. Sposób ułożenia kończyn dolnych podczas rzutu
u koszykarzy leworęcznych w opinii wysoko zaawansowanych
trenerów, =138
Kolejne pytanie dotyczy³o: liczby leworêcznych
wystêpuj¹cych w Pana/Pani dru¿ynie? Wiêcej ni¿ po³owa
trenerów (55%) odpowiedzia³a, ¿e ma jednego koszykarza,
23% - dwóch, a 18% stwierdzi³o, i¿ nie ma w dru¿ynie
¿adnego leworêcznego (ryc.3).

Pytanie pierwsze dotyczy³o opinii trenerów odnoœnie tego:
czy zawodnicy leworêczni podczas rzutu do kosza przyjmuj¹ charakterystyczn¹, lekko skrêcon¹ w praw¹ stronê pozycjê cia³a (bardziej skrêcaj¹ siê w praw¹ stronê, ni¿ praworêczni
w lew¹)?

Ryc. 3. Przeciętna liczba zawodników leworęcznych
w zespolele w opinii wysoko zaawansowanych trenerów, n=138

Ryc. 1. Opinia trenerów dotycząca przyjmowania przez
koszykarzy leworęcznych charakterystycznej pozycji podczas
rzutu do kosza, n=138
Wed³ug opinii zdecydowanej wiêkszoœci trenerów (64%)
leworêczni koszykarze przyjmuj¹ charakterystyczn¹ pozycjê
podczas wykonywania rzutów do kosza (ryc.1). To specyficzne
po³o¿enie cia³a zawodników trudno bêdzie dostrzec osobom,
które na co dzieñ nie maj¹ kontaktu z koszykówk¹.
W nastêpnym pytaniu wymagano dok³adnego opisu tego
po³o¿enia: czy potrafi Pan/Pani okreœliæ, która noga
u zawodników leworêcznych podczas rzutu czêœciej znajduje siê w wykroku (z przodu)? W odpowiedzi niespe³na 3/4
(74%) trenerów stwierdzi³o, ¿e u koszykarzy leworêcznych
podczas rzutu lewa noga czêœciej znajduje siê w wykroku
(ryc.2). Wykonuj¹c poprawny technicznie rzut (np. w wyskoku
po zatrzymaniu na 1 lub 2 tempa) leworêczny koszykarz ma

Nastêpne pytanie ankiety dotyczy³o wa¿nego zagadnienia:
czy zawodnik leworêczny wystêpuj¹cy w ich dru¿ynie nale¿y
do podstawowych zawodników i regularnie wystêpuje
w pierwszej pi¹tce? A¿ 55% trenerów na pytanie to odpowiedzia³o twierdz¹co (ryc.4).
90
90
80
80
70
70
60
60
50
[n] 50
[n]40
40
30
30
20
20
10
10
00

79

60%
60%
70%
70%
19
19

12
12
66 1
1
koñczyna
koñczyna
“s³absza”
"s³absza"

50%
50%

14
14

80%
80%
66

11

90%
90%

koñczyna
koñczyna
dominuj¹ca
dominuj¹ca

Ryc. 4. Kształtowanie symetryzacji ruchów z podziałem
kończyny górnej na dominującą i "słabszą" w opinii wysoko
zaawansowanych trenerów, n=138
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Wyniki powy¿szych odpowiedzi uwzglêdnia³y wszystkich
zawodników leworêcznych wystêpuj¹cych w dru¿ynie.
Je¿eli w dru¿ynie by³ tylko jeden koszykarz leworêczny, to
spoœród wszystkich leworêcznych zalicza³o siê go do pierwszej pi¹tki w zespole.
A¿ 91% trenerów odpowiedzia³o twierdz¹co na
pytanie: czy stosuje Pan/Pani w treningu æwiczenia s³u¿¹ce
poprawie poziomu symetryzacji ruchów? Wyniki te mog¹
wywo³aæ optymizm, bo uœredniaj¹c je wynika, i¿ a¿ 9 z 10
trenerów podczas treningu poœwiêca czas na poprawê
sprawnoœci "s³abszej" koñczyny.
Na niezwykle wa¿ne pytanie: ile trenerzy poœwiêcaj¹
czasu na poprawê poziomu symetryzacji ruchów podczas
treningu? Spoœród 138 trenerów tylko 19 odpowiedzia³o,
¿e wiêcej czasu poœwiêca æwiczeniom koñczyny "s³abszej".
Zdecydowana wiêkszoœæ ankietowanych (n=79) poœwiêca
tak¹ sam¹ iloœæ czasu na poprawê sprawnoœci obu koñczyn
(ryc.4), a 40 trenerów wiêcej czasu przeznacza na poprawê
sprawnoœci koñczyny dominuj¹cej. Ciekawe wyniki uzyskano
dziel¹c trenerów na prowadz¹cych tylko zespo³y m³odzie¿owe
oraz seniorskie. Wiêkszoœæ, bo a¿ 63% trenerów zespo³ów
m³odzie¿owych przeznacza³a tak¹ sam¹ iloœæ czasu (50%)
na rozwijanie sprawnoœci obu stron cia³a. Jedynie 8%
ankietowanych trenerów przeznacza³o wiêcej czasu na
kszta³towanie "s³abszej" lewej strony cia³a, a 29% dla prawej
strony. Po³owa trenerów zespo³ów seniorskich przeznacza³a tak¹ sam¹ iloœæ czasu na kszta³towanie lewej i prawej
strony. Wiêcej æwiczeñ na "s³absz¹" stronê stosowa³o 18%
trenerów (o 10% wiêcej ni¿ w grupach m³odzie¿owych),
a 32% dla prawej. Dawno temu trener kadry narodowej kobiet w koszykówce L. Miêtta wymaga³ od zawodniczek wykonania wszystkich podstawowych elementów technicznych
praw¹ i lew¹ rêk¹. W tym celu stosowa³ ich wykonanie
"po ósemce" u³atwiaj¹ce kontrolê ich jakoœci [Starosta, 1990,
2008].
Kolejne pytanie dotyczy³o: podczas jakiego okresu
treningowego trenerzy stosuj¹ najwiêcej æwiczeñ s³u¿¹cych
poprawie poziomu symetryzacji ruchów? Ponad po³owa
ankietowanych trenerów odpowiedzia³a, ¿e w ka¿dym
okresie stosuje zbli¿one proporcje (ryc.5). Wyodrêbniaj¹c
okresy treningowe najwiêcej æwiczeñ stosowano w okresie
przygotowawczym.
Na pytanie: jakie s¹ inne symptomy dziêki którym
mo¿na rozpoznaæ zawodnika leworêcznego? a¿ 62%
trenerów nie wskaza³o ani jednej charakterystycznej cechy
dla gry koszykarzy leworêcznych. Do najbardziej interesuj¹cych odpowiedzi wskazuj¹cych na symptomy dziêki którym
mo¿liwe jest rozpoznanie koszykarzy leworêcznych
pojawi³y siê:
- wiêksza liczba czynnoœci ruchowych lew¹ rêk¹
w
bardziej
skomplikowanych
zachowaniach
technicznych (m.in. rzutach, podaniach);
- podczas pierwszej akcji zawodnik wykonuje ruch
w lewo;
- wyci¹gniêcie lewej rêki do chwytu;

-
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wy¿szy poziom koordynacji ruchowej;
rozpoczyna koz³owanie pi³ki lew¹ rêk¹;
charakterystyczne poruszanie siê;
charakterystyczny sposób koz³owania;
czêœciej biega lew¹ stron¹ boiska;
preferowanie gry "jeden na jeden" w lew¹ stronê (wiêcej
manewrów w lew¹ stronê);

Ryc. 5. Najwyższe natężenie ćwiczeń zwiększających
symetryzację ruchów podczas różnych okresów treningowych
w opinii trenerów, n=138
Podsumowanie
Pomimo, ¿e zawodnicy leworêczni, podobnie jak w ca³ej
populacji, stanowi¹ zdecydowan¹ mniejszoœæ, czêsto odgrywaj¹ istotne role w zespole. Ich styl gry nierzadko budzi podziw,
a odmiennoœæ ruchowa z entuzjazmem od pierwszych chwil
na boisku zauwa¿alna jest nie tylko przez trenerów, ale te¿
kibiców. Obecnoœæ w zespole zawodników leworêcznych
zwiêksza liczbê mo¿liwych do zastosowania kombinacji
techniczno-taktycznych. W grach zespo³owych ze wzglêdu
na specyfikê gry leworêczni mog¹ mieæ inne role, np.
w pi³ce no¿nej po¿¹dany jest pi³karz, który po d³ugim rajdzie
z pi³k¹ na lewym skrzydle maj¹c przy sobie obroñcê potrafi
precyzyjnie doœrodkowaæ pi³kê w pole karne. Np. w pi³ce
rêcznej leworêcznemu zawodnikowi graj¹cemu na prawym
skrzydle, ³atwiej jest zwiêkszaj¹c k¹t rzutu skuteczniej
umieœciæ pi³kê w bramce. W koszykówce, ze wzglêdu na
ró¿norodnoœæ akcji i zajmowanych pozycji leworêczni mog¹
zaskoczyæ obronê z ka¿dego miejsca na boisku. Praworêczni
koszykarze przyzwyczajeni do krycia praworêcznych, czêsto
bywaj¹ zaskoczeni odmiennoœci¹ gry leworêcznych i sposobem
"wykoñczenia" przez nich akcji rzutowych. Wiêksza
wszechstronnoœæ ruchowa i skutecznoœæ gry zawodników
leworêcznych sta³a siê impulsem dla trenerów œwiadcz¹cym
o potrzebie symetryzowania techniki sportowej u praworêcznych
[Starosta, 2003, 2008]. Droga do symetrii ruchów jest skomplikowana i wymaga systematycznego treningu. Zawodnicy napotykaj¹ na niej szereg trudnoœci. Pierwszym problemem
w nauczaniu jest koniecznoœæ wykonywania wiêkszej liczby
æwiczeñ (tyle samo rêk¹ wiod¹c¹ co niewiod¹c¹). Podczas
wykonywania tych æwiczeñ mo¿e wyst¹piæ krótkotrwa³e
pogorszenie jakoœci technicznej æwiczeñ rêk¹ wiod¹c¹, jak
równie¿ wyd³u¿enie czasu opanowania æwiczenia [Starosta,
2003]. S¹ to jednak nieznaczne utrudnienia w porównaniu
z ca³¹ gam¹ zalet wyp³ywaj¹cych z symetryzacji ruchów,
o czym winni pamiêtaæ trenerzy nie tylko koszykówki.
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W niniejszym pracy analizie poddano znaczenie
symetryzacji ruchów i realizacje tego procesu przez polskich
trenerów koszykówki. A¿ 91% z nich odpowiedzia³o twierdz¹co na pytanie dotycz¹ce stosowania æwiczeñ s³u¿¹cych
poprawie sprawnoœci "s³abszej" koñczyny. Jednak ró¿ny
by³ wymiar czasu stosowania tych æwiczeñ podczas treningu.
Na 138 trenerów jedynie 19 stwierdzi³o, ¿e wiêcej czasu
przeznacza na æwiczenia koñczyny "s³abszej". Zdecydowana
wiêkszoœæ ankietowanych (n=79) poœwiêca tak¹ sam¹ iloœæ
czasu na poprawê sprawnoœci obu koñczyn, a 40 trenerów
wiêcej czasu przeznacza na zwiêkszaniu sprawnoœci koñczyny
dominuj¹cej. Ponad po³owa trenerów stwierdzi³a,
¿e w ka¿dym okresie dozuje zbli¿on¹ iloœæ æwiczeñ
s³u¿¹cych podniesieniu poziomu symetryzacji ruchów.
Wnioski
1. Ponad 2/3 trenerów uzna³o, i¿ koszykarze leworêczni
podczas rzutów do kosza przyjmuj¹ charakterystyczn¹
pozycjê: podczas wykonania rzutów bardziej skrêcaj¹
swoje cia³o w prawo, ni¿ praworêczni w lewo.
2. Wœród kryteriów, dziêki którym u leworêcznych
koszykarzy mo¿na obserwowaæ odmienne cechy i styl
gry wyró¿niono m.in. charakterystyczny sposób koz³owania i poruszania siê, wyci¹ganie lewej rêki do chwytu
pi³ki, rozpoczêcie koz³owania lew¹ rêk¹, czêstsze bieganie lew¹ stron¹ boiska, preferowanie gry "jeden na jeden"
w lew¹ stronê oraz wiêksza liczba czynnoœci ruchowych
lew¹ rêk¹ takich jak; rzuty, koz³owanie, podania.
3. Je¿eli w dru¿ynie by³ tylko jeden koszykarz leworêczny,
to spoœród wszystkich leworêcznych (65%) zalicza³o siê
do pierwszej pi¹tki w zespole.
4. Optymizmem napawaj¹ odpowiedzi trenerów na pytania
dotycz¹ce stosowania podczas treningu symetryzacji
ruchów. A¿ 91% ankietowanych trenerów stwierdzi³a,
¿e stosuje æwiczenia s³u¿¹ce poprawieniu sprawnoœci
"s³abszej" strony.
5. Ponad
po³owa
ankietowanych
odpowiedzia³a,
¿e w ka¿dym okresie treningowym stosuje zbli¿one proporcje w zakresie symetryzacji ruchów. Wyodrêbniaj¹c
okresy treningowe najwiêcej æwiczeñ stosowano
w okresie przygotowawczym (23%).
Zalecenia metodyczne
Prezentowane wyniki badañ ankietowych przeprowadzonych na 138 wysoko zaawansowanych trenerach
koszykówki potwierdzaj¹ wnioski wynikaj¹ce z wczeœniejszych
eksperymentów i obserwacji [Starosta, 1975, 1990, 2008]
dotycz¹ce pozytywnych skutków procesu symetryzacji
techniki ruchów, jak te¿ coraz wiêkszego znaczenia leworêcznych
zawodników. Symetryzacjê ruchów nale¿y stosowaæ od pocz¹tku
do zakoñczenia kariery zawodniczej. Poziom przygotowania
technicznego zawodnika jest œciœle uwarunkowany zakresem
umiejêtnoœci asymetrycznych i symetrycznych. Koncepcja
symetryzacji ruchów zak³ada³a, i¿ w pocz¹tkowym okresie
szkolenia wskazane jest zachowanie proporcji 1:1,
a w wieloletnim cyklu mo¿e wzrastaæ, ale nie powinna przekroczyæ
1 do 5 [Starosta, 1990, 2003, 2008]. Istotne jest zachowanie
odpowiedniej proporcji miêdzy przygotowaniem symetrycznym

i asymetrycznym. W dwóch pierwszych latach treningu
niezbêdna jest symetria w wykonaniu wszystkich æwiczeñ
przygotowania ogólnego i specjalnego. Wiêksza skutecznoœæ
symetryzacji ruchów jest tam, gdzie jej kszta³towanie
wystêpuje we wszystkich rodzajach przygotowania zawodnika, ale w ka¿dym z nich wystêpuje inna proporcja æwiczeñ
symetrycznych i asymetrycznych. W przygotowaniu ogólnym
powinna wyst¹piæ pe³na symetria wykonywanych
wszystkich æwiczeñ, natomiast w przygotowaniu specjalnym
i technicznym dominuje asymetryczne wykonywanie 60%
æwiczeñ. Rozwijanie umiejêtnoœci pos³ugiwania siê
z jednakow¹ sprawnoœci¹ obu stron cia³a (koñczyn i ruchów
rotacyjnych) nie mo¿e przebiegaæ na zasadzie prób i b³êdów,
a zaproponowana powy¿ej koncepcja [Starosty, 1975, 1990,
2008] jest konkretn¹ propozycj¹ dla trenerów i zawodników,
którzy uruchamiaj¹c nowe, niewykorzystane dot¹d
rezerwy w postaci ulepszania techniki sportowej bêd¹ d¹¿yæ
do osi¹gniêcia mistrzostwa sportowego. Uzasadnione bêdzie
opracowanie bardziej szczegó³owej koncepcji ukierunkowanej
na symetryzacjê ruchów koszykarzy, uwzglêdniaj¹cy ca³y
przebieg okresu szkolenia, zaczynaj¹c od pocz¹tkuj¹cych
adeptów koszykówki koñcz¹c na wysoko zaawansowanych
zawodników nale¿¹cych do œwiatowej elity.
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Wstêp
Aktywnoœæ fizyczna jest uznanym miernikiem zdrowia
we wszystkich okresach ¿ycia. Trudno jest jednak
jednoznacznie okreœliæ jej optymalny poziom z uwagi na to,
i¿ warunkowana jest ona przez wiele czynników m.in. wiek,
p³eæ, posiadan¹ sprawnoœæ fizyczn¹ i ustrojow¹, stan zdrowia,
sytuacjê ¿yciow¹, cel jaki chcemy osi¹gn¹æ.
Naukowcy mówi¹ o tzw. minimum aktywnoœci ruchowej,
jako wrêcz biologicznym nakazie, koniecznoœci ¿yciowej,
obowi¹zku moralnym i spo³ecznym cz³owieka w kreowaniu
w³asnego zdrowia (Kozdroñ, 2008). Poprzez minimaln¹
aktywnoœæ fizyczn¹ rozumieæ nale¿y niezbêdn¹ dawkê ruchu
w ci¹gu tygodnia, konieczn¹ dla utrzymania dobrego
samopoczucia i dobrego stanu psychofizycznego. Œwiatowa
Organizacja Zdrowia (WHO) mówi o codziennych
trzydziestu minutach wysi³ku wytrzyma³oœciowego,
podejmowanego z intensywnoœci¹ 40 - 60% maksymalnych
mo¿liwoœci (Woynarowska 2007).
Zdrowotno - profilaktyczny aspekt aktywnoœci ruchowej
stanowi istotê zdrowego stylu ¿ycia. Bez aktywnoœci fizycznej
niemo¿liwa jest jakakolwiek strategia zdrowia, jego zachowania i pomna¿ania. Najwiêkszym niebezpieczeñstwem
zagra¿aj¹cym zdrowiu cz³owieka jest zmiana stylu ¿ycia
na "siedz¹cy, przekarmiony i pobudzony". Zmniejszaj¹cy siê
dobowy wydatek energetyczny, brak aktywnoœci fizycznej
zwany hipokinezj¹, stres oraz nadmierne spo¿ywanie
pokarmów sprzyja powstawaniu i rozwojowi chorób
niezakaŸnych zwanych cywilizacyjnymi (Booth et at. 2002;
Woynarowska, 2008; Kozdroñ, 2008,).
Racjonalne od¿ywianie, odpoczynek, a przede wszystkim
aktywnoœæ ruchowa - ujmuj¹c ogólnie zmiana stylu ¿ycia,
w obecnych czasach nie jest luksusem, lecz wrêcz ¿yciow¹
koniecznoœci¹.
Zapotrzebowanie na aktywnoœæ fizyczn¹ w ontogenezie
cz³owieka jest zró¿nicowane. Wraz z wiekiem zmieniaj¹ siê
nasze zainteresowania. Nie bez znaczenia jest te¿ p³eæ. Odmienne potrzeby i oczekiwania maj¹ dziewczêta i ch³opcy.
Wed³ug Kozdroñ (2008) nie dostrzeganie tych zró¿nicowañ
wi¹¿e siê z ryzykiem niechêci do wszelkich form
aktywnoœci fizycznej. Czêsto wkraczaj¹c w doros³e ¿ycie
okazuje siê, ¿e zbyt ma³o wiedzy i umiejêtnoœci z zakresu
kultury fizycznej wynieœliœmy z okresu naszego dzieciñstwa
i m³odoœci. Brak wykszta³conych nawyków i przyzwyczajeñ,
zanikanie naturalnego pêdu do ruchu w sytuacji gdy nowych
propozycji i bodŸców nie przybywa powoduje, ¿e
przedwczeœnie zaczynamy siê starzeæ, czêsto popadaj¹c
w konflikt z w³asnym zdrowiem.

Mimo, i¿ obserwuje siê wzrost poziomu zdrowotnej œwiadomoœci aktywnego uczestnictwa w kulturze fizycznej (Bouchard
et at. 1994; Siwiñski, 2000; Parnicka, 2003), to jednak
zdecydowana wiêkszoœæ polskiego spo³eczeñstwa wci¹¿ nie
dostrzega zale¿noœci pomiêdzy zdrowiem a aktywnoœci¹
ruchow¹. Tylko nieliczni uznaj¹ niedostatek ruchu za jeden
z najbardziej szkodliwych dla zdrowia czynników (RodziewiczGruhn i wsp. 1999; Booth et al. 2002; Baj-Korpak i wsp. 2009).
Dane GUS z 2006 roku wskazuj¹, ¿e wiêkszoœæ doros³ych
Polaków cechuje niski poziom aktywnoœci fizycznej i bierny
sposób spêdzania wolnego czasu (Woynarowska 2008).
Wysi³ki o intensywnoœci umiarkowanej podejmuje zaledwie
co trzeci Polak, przeznaczaj¹c na nie œrednio 8 godzin
tygodniowo. W zajêciach aktywnych ruchowo maj¹cych
charakter intensywny uczestniczy jedynie 5% badanych,
w tym czterokrotnie wiêcej mê¿czyzn ni¿ kobiet. Na zajêcia
sedenteryjne (w tym ogl¹danie TV, czytanie) podejmowane
w czasie wolnym oraz czynnoœci o intensywnoœci ma³ej wed³ug
wyników GUS przeciêtny Polak przeznacza 18 godzin
w tygodniu.
Z uwagi na rolê aktywnoœci fizycznej, jej pomiar staje
siê œwiadomym wyzwaniem dla badaczy z ca³ego œwiata
(Pi¹tkowska 2010). Zgodnie z zaleceniami Œwiatowej
Organizacji Zdrowia powinno siê d¹¿yæ do zwiêkszania poziomu
aktywnoœci fizycznej populacji, traktuj¹c j¹ jako jeden ze
strategicznych problemów zdrowotnych (Gajewski, Biernat
2010).
Materia³ i metody badawcze
Celem badañ by³o okreœlenie aktywnoœci fizycznej
pracowników s³u¿by zdrowia z uwzglêdnieniem dziedzin
¿ycia. Starano siê zbadaæ strukturê aktywnoœci fizycznej
w poszczególnych obszarach aktywnoœci fizycznej
z uwzglêdnieniem wykszta³cenia, wykszta³cenia, p³ci oraz
wieku pracowników s³u¿by zdrowia.
Badania mia³y odpowiedzieæ na nastêpuj¹ce pytanie
badawcze: W których z poddanych badaniom obszarach
aktywnoœci fizycznej pracownicy s³u¿by zdrowia wykazywali
najwy¿sz¹ aktywnoœæ fizyczn¹ z uwzglêdnieniem ich
wykszta³cenia, wykonywanego zawodu, p³ci i wieku?
Materia³ badawczy stanowi³ personel medyczny Szpitala
Powiatowego w Opolu Lubelskim w liczbie 78 osób, z których
74,0% by³o p³ci ¿eñskiej a 26,0% mêskiej. Z wykszta³ceniem wy¿szym by³o 34,6% respondentów, natomiast ze
œrednim 65,4%. Badany personel szpitala to w 61,5%
pielêgniarki i pielêgniarze, natomiast w38,5% lekarze. W 12,8%
badani byli w wieku do 35 lat. W przedziale wiekowym
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od 36 do 50 lat by³o 65,4% respondentów, a 51 i wiêcej lat
poddano badaniom 11,8% ankietowanych.
W badaniu zastosowano metodê sonda¿u diagnostycznego
z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety IPAQ
(International Physical Activity Questionnaire) - wersja
d³uga kwestionariusza "7 ostatnich dni", która jest szczególnie zalecana w tych badaniach naukowych, w których
dok³adnie jest analizowana aktywnoœæ fizyczna zwi¹zana
z okreœlon¹ dziedzin¹ ¿ycia (np. praca zawodowa lub
rekreacja ruchow¹) lub okreœlon¹ form¹ aktywnoœci fizycznej
(np. chodzenie lub wysi³ki intensywne) (Booth, 2000; Craigi
et al., 2003). Obecnie kwestionariusz jest uznawany jako
jedno z najczêœciej stosowanych narzêdzi sonda¿owych
s³u¿¹cych do monitorowania aktywnoœci fizycznej (Brown
et al., 2004)
W kwestionariuszu zbierane s¹ informacje o iloœci czasu
przeznaczanego na intensywny oraz umiarkowany wysi³ek
fizyczny, a tak¿e na chodzenie z uwzglêdnieniem poszczególnych obszarów ¿ycia cz³owieka. Pod uwagê brane s¹ jedynie
czynnoœci trwaj¹ce ci¹gle minimum 10 minut. Intensywny
wysi³ek fizyczny zdefiniowano zgodnie z metodologi¹
IPAQ, jako ciê¿ki wysi³ek, zmuszaj¹cy do wzmo¿onego
oddychania i szybkiego bicia serca np. aerobik, szybka jazda
rowerem, podnoszenie du¿ych ciê¿arów, kopanie ziemi.
Umiarkowana aktywnoœæ fizyczna oznacza czynnoœci wymagaj¹ce przeciêtnego wysi³ku z nieco wzmo¿onym oddechem
i nieznacznie przyspieszon¹ akcj¹ serca. Przyk³adem tej
aktywnoœci jest noszenie l¿ejszych ciê¿arów, jazda na rowerze
w normalnym tempie, udzia³ w grze w siatkówkê. Nie nale¿y
braæ tu pod uwagê chodzenia, gdy¿ w kwestionariuszu
ankiety stanowi ono oddzielne zagadnienie.
Ca³kowity wydatek energetyczny obliczono na podstawie przemno¿enia czêstotliwoœci i czasu trwania wysi³ku
fizycznego przez odpowiadaj¹c¹ mu intensywnoœæ wyra¿on¹
w jednostkach MET (Gajewski, Biernat, 2010) (tab.1).
Równowa¿nik metaboliczny 1 MET odpowiada zu¿yciu O2
w spoczynku i wynosi 3,5 ml O2/kg masy cia³a na minutê
(Biernat, Stupnicki, Gajewski, 2007; Pi¹tkowska, Pec, Smoleñ
- Jajeœnica, 2008).
Obszar aktywnoœci fizycznej
Praca zawodowa
Lokomocja

Praca domowa

Rekreacja i sport

Rodzaj wysi³ku fizycznego
Intensywny wysi³ek fizyczny
Umiarkowany wysi³ek fizyczny
Chodzenie
Jazda rowerem
Chodzenie
Intensywny wysi³ek fizyczny
Umiarkowany wysi³ek wokó³ domu
Umiarkowany wysi³ek w domu
Intensywny wysi³ek
Umiarkowany wysi³ek fizyczny
Chodzenie

MET
8,0
4,0
3,3
6,0
3,3
5,5
4,0
3,0
8,0
4,0
3,3

niektóre analizowane zmienne nie spe³nia³y za³o¿eñ zastosowania testów parametrycznych poprzez brak rozk³adu
normalnego i brak równoœci wariancji zastosowano test
U Manna-Whitneya, a w przypadku badania wiêcej ni¿ dwóch
grup zmiennych jednoczynnikow¹ analizê wariancji (ANOWA).
Zró¿nicowania okreœlano jako istotne statystycznie na poziomie
p<0,05.
Wyniki badañ
Badaj¹c aktywnoœæ fizyczn¹ z uwzglêdnieniem dziedzin
¿ycia pracowników szpitala z uwzglêdnieniem wykszta³cenia zauwa¿amy, i¿ nie wyst¹pi³o istotne zró¿nicowanie
w obszarze pracy zawodowej. Badani pracownicy ze
œrednim wykszta³ceniem wykazali siê jednak wy¿sz¹
aktywnoœci¹ zwi¹zan¹ ze swoj¹ prac¹, która w strukturze
aktywnoœci fizycznej stanowi³a 51,6%, przy 44,4%
w przypadku osób z wykszta³ceniem wy¿szym. Równie¿
aktywnoœæ fizyczna zwi¹zana z pracami domowymi nie wykazywa³a znamion zró¿nicowania istotnego pomiêdzy badanymi
grupami respondentów. W tym przypadku wy¿sz¹ aktywnoœci¹ fizyczn¹ wykazali siê pracownicy z wykszta³ceniem
wy¿szym osi¹gaj¹c wartoœæ procentow¹ na poziomie 24,8%
przy 21,0% badanych z wykszta³ceniem œrednim. Przy badanej
lokomocji, na któr¹ sk³ada³y siê dojœcia i dojazdy rowerem
do pracy istotnie wy¿sz¹ aktywnoœci¹ wykazali siê zatrudnieni
z wykszta³ceniem œrednim, którzy stanowi³ odsetek 23,0%,
przy 17,7% respondentów z wykszta³ceniem wy¿szym.
Najwiêksze zró¿nicowanie wykazano przy aktywnoœci
fizycznej zwi¹zanej z dzia³alnoœci¹ sportowo - rekreacyjn¹.
Istotnie statystycznie wy¿sz¹ aktywnoœæ sportowo rekreacyjn¹ przy p=0,009 wykazali siê pracownicy
z wykszta³ceniem wy¿szym. Udzia³ tej aktywnoœci wyniós³
13,1%, przy 4,4% pracowników z wykszta³ceniem œrednim
(tab.2, ryc.1).
Obszary aktywnoœci
fizycznej
Praca zawodowa
Lokomocja
Prace domowe
Rekreacja i sport

Wykszta³cenie
œrednie
Suma rang
n
2140,0
51
2181,0
51
1919,0
51
1749,5
51

Wykszta³cenie
wy¿sze
Suma rang
n
863,0
26
822,0
26
1084,0
26
1253,5
26

Wartoœæ
testu Z

Dok³adne
p

1,626
2,069
-0,754
-2,579

0,103
0,038*
0,450
0,009*

* poziom istotności p<0,05

Tab.2. Zróżnicowanie aktywności fizycznej w poszczególnych
dziedzinach życia z uwzględnieniem poziomu wykształcenia
badanych (test U Manna-Whitneya)
Źródło: opracowanie własne

Tab.1. Wartości MET dla różnych aktywności w badanych
obszarach
Źródło: Gajewski, Biernat, 2010
Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej przy
wykorzystaniu programu Statistica. Zastosowano miarê po³o¿enia w postaci œredniej arytmetycznej oraz miary zmiennoœci
z wykorzystaniem odchylenia standardowego. Poniewa¿

Ryc.1. Zróżnicowanie aktywności fizycznej w poszczególnych
dziedzinach życia z uwzględnieniem wykształcenia badanych
Źródło: opracowanie własne
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Z badañ wynika, i¿ wykszta³cenie personelu
medycznego jest prawie to¿same z wykonywanym zawodem
z uwagi na to, i¿ we wszystkich przypadkach lekarze posiadali
wy¿sze wykszta³cenie, przy nielicznych przypadkach
pielêgniarek i pielêgniarzy. Mia³o to niew¹tpliwie wp³yw na
fakt zbli¿onych wyników przy rozpatrywaniu wykonywanego
zawodu i wykszta³cenia pracowników. Trzeba zauwa¿yæ
wyst¹pienie istotnego zró¿nicowania tylko w przypadku
aktywnoœci fizycznej (przy wykszta³ceniu istotne zró¿nicowanie wyst¹pi³o równie¿ przy aktywnoœci zwi¹zanej z lokomocj¹) zwi¹zanej z dzia³alnoœci¹ sportowo - rekreacyjn¹, która
w przypadku lekarzy by³a istotnie wy¿sza osi¹gaj¹c
w strukturze aktywnoœci poziom 14,6% przy tylko 4,8%
pielêgniarek i pielêgniarzy. Znacznie wiêksz¹ aktywnoœci¹
wykazywali siê lekarze w pracach domowych i w pracach
wokó³ domu 33,7%, ni¿ czynili to pracownicy œredniego
personelu medycznego 22,2%. Pielêgniarki i pielêgniarze
byli natomiast bardziej aktywni przy czynnoœciach lokomocyjnych, która by³a zwi¹zana z pokonywaniem drogi do
miejsca pracy pieszo lub rowerem. W ich przypadku wydatkowana
aktywnoœæ stanowi³a 24,1% ogólnej aktywnoœci i by³a dwukrotnie wy¿sza ni¿ ta prezentowana przez lekarzy 12,3% (tab.3,
ryc.2).
Obszary aktywnoœci
fizycznej
Praca zawodowa
Lokomocja
Prace domowe
Rekreacja i sport

Pielêgniarki
i pielêgniarze
Suma rang
N
1915,0
48
1931,0
48
1723,0
48
1578,0
48

Lekarze
Suma rang
786,0
770,0
978,0
1123,0

N
25
25
25
25

Wartoœæ
testu Z

Dok³adne
p

1,615
1,801
-0,616
-2,301

0,106
0,072
0,537
0,020*

* poziom istotności p<0,05

Tab.3. Zróżnicowanie aktywności fizycznej w poszczególnych dziedzinach życia z uwzględnieniem wykonywanego zawodu
(test U Manna-Whitneya)
Źródło: opracowanie własne

Ryc.2. Zróżnicowanie aktywności fizycznej w poszczególnych
dziedzinach życia z uwzględnieniem wykonywanego zawodu przez
badanych
Źródło: opracowanie własne
W strukturze aktywnoœci fizyczne zwi¹zane z obszarem
pracy zawodowej nie ró¿nicowa³y w sposób istotny obie
p³cie. Tylko minimalnie wiêksz¹ aktywnoœæ w pracy wykazywali mê¿czyŸnie 50,4% ni¿ kobiety 48,1%. One natomiast
w istotny sposób by³y aktywniejsze przy dzia³alnoœci lokomocyjnej 24,1%, ni¿ to czynili osobnicy p³ci mêskiej 12,3%.
Mê¿czyŸni natomiast w sposób istotny wykazywali wy¿sz¹
aktywnoœæ w obszarze zwi¹zanym z dzia³alnoœci¹ rekreacyjn¹
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i sportow¹ 14,6% ni¿ kobiety 4,8%. Zaskakuj¹cym wydaje
siê, i¿ w strukturze aktywnoœci tak znaczny odsetek
w przypadku mê¿czyzn zajmuj¹ aktywnoœci zwi¹zane
z pracami domowymi i wokó³ domu 33,7%. By³a to wielkoœæ
znacznie wy¿sza ni¿ ta wykonywana przez kobiety (tab. 4
i ryc.3).
Obszary aktywnoœci
fizycznej
Praca zawodowa
Lokomocja
Prace domowe
Rekreacja i sport

Kobiety
Suma rang
2254,0
2612,0
2297,0
2053,5

N
58
58
58
58

Mê¿czyŸni
Suma rang
827,0
469,0
784,0
1027,5

N
20
20
20
20

Wartoœæ
testu Z

Dok³adne
p

-0,423
3,673
0,068
-2,740

0,672
0,001*
0,945
0,006*

* poziom istotności p<0,05

Tab.4. Aktywność fizyczna poszczególnych dziedzin życia
w zależności od płci badanych (test U Manna-Whitneya)
Źródło: opracowanie własne

Ryc.3. Zróżnicowanie aktywności fizycznej w poszczególnych
dziedzinach życia z uwzględnieniem płci badanych
Źródło: opracowanie własne
Przy porównywaniu grup wiekowych badanych i ich udziale
w poszczególnych obszarach aktywnoœci fizycznej nie
stwierdzono istotnych zró¿nicowañ pomiêdzy nimi. Choæ
aktywnoœæ zwi¹zana ze sportem i rekreacj¹ by³a najni¿sza
w porównaniu do innych obszarów to zaobserwowano
charakterystyczn¹ prawid³owoœæ mówi¹c¹ o tym, i¿ wraz ze
wzrostem wieku respondentów udzia³ aktywnoœci sportowoturystycznych w ogólnej aktywnoœci pracowników s³u¿by
zdrowia obni¿a siê: z 9,5% w wieku do 35 roku ¿ycia,
poprzez 7,9% w wieku pomiêdzy 31 a 50 rokiem ¿ycia
i do tylko 4,1% w wieku 51 i wiêcej lat. M³ode pokolenie
pracowników s³u¿by zdrowia mniejszy odsetek swojej
aktywnoœci fizycznej poœwiêca³a na prace domowe 15,3%.
W najwiêkszym stopniu czynili to pracownicy starszego pokolenia odpowiednio: w wieku 36 - 50 przeznaczali 24,3% i 51
i wiêcej lat - 20,6%. Tradycyjnie pracownicy wszystkich
analizowanych grup wiekowych najwiêksz¹ czêœæ
aktywnoœci fizycznej poœwiêcali na dzia³alnoœci zwi¹zane
z wykonywanym zawodem: najwiêcej bo 56,2% najm³odsi
pracownicy, w dalszej kolejnoœci grupa najstarszego
personelu medycznego szpitala 55,2%, natomiast w wieku
od 36 lat do 50 lat ta wielkoœæ wynios³a 46,0%. Znikome
zró¿nicowania wykazano w aktywnoœciach zwi¹zanych
z przemieszczaniem siê pracowników do pracy. W trzech
analizowanych grupach struktura aktywnoœci lokomocyjnych
oscylowa³a w granicach 20,0% (tab.4 i ryc.3).
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Obszary
aktywnoœci
fizycznej
Praca zawodowa
Lokomocja
Prace domowe
Rekreacja i sport

SS
Efekt

MS
Efekt

SS
B³¹d

MS
B³¹d

Wartoœæ
F

Wartoœæ
p

1616,4
84,8
739,6
238,8

808,2
42,4
369,8
119,4

25493,0
12404,1
1595,0
11105,4

339,9
165,3
206,6
148,0

2,337
0,256
1,790
0,806

0,099
0,774
0,174
0,450

Tab. 4. Zróżnicowanie obszarów aktywności fizycznej
z uwzględnieniem wieku badanych (analiza wariancji (ANOVA))
Źródło: opracowanie własne
Obszary aktywnoœci
fizycznej
Praca zawodowa
Lokomocja
Prace domowe
Rekreacja i sport

Do 35 lat
56,2%
19,0%
15,3%
9,5%

Wiek badanych
Od 31 do 50
46,0%
21,8%
24,3%
7,9%

51 i wiêcej
55,2%
20,1%
20,6%
4,1%

Tab. 3. Zróżnicowanie obszarów aktywności fizycznej
z uwzględnieniem wieku badanych (test post hoc)
Źródło: opracowanie własne
Wnioski i dyskusja
Cel badañ zosta³ zrealizowany poprzez wyznaczenie
aktywnoœci fizycznej pracowników s³u¿by zdrowia oraz okreœlenie wielkoœci poszczególnych jej obszarów Proporcjonalnie
najwiêcej wydatkowanej aktywnoœci fizycznej przeznaczana
by³a przez personel medyczny szpitala na prace zwi¹zan¹
z obowi¹zkami zawodowymi. W nastêpnej kolejnoœci na
zajêcia wykonywane w domu i wokó³ domu oraz na przemieszanie
siê, które zwi¹zane by³o z dotarciem do miejsca pracy
zarówno pieszo jak i za pomoc¹ roweru. Trzeba zaznaczyæ,
i¿ niewielki odsetek w ogólnej aktywnoœci fizycznych by³a
wydatkowana przez pracowników s³u¿by zdrowia na
dzia³alnoœæ sportowo-rekreacyjn¹. Odpowiadaj¹c na postawione pytanie badawcze stwierdzono, i¿ œredni personel medyczny wykonuje pracê zawodow¹ o wiêkszej aktywnoœci
fizycznej ni¿ lekarze. Mo¿na wiêc wysun¹æ wniosek i¿ praca
pracowników ze œrednim wykszta³ceniem jest bardziej
absorbuj¹ca fizycznie ni¿ czynnoœci wykonywane przez pracowników z wy¿szym wykszta³ceniem, którymi w przewarzaj¹cej wielkoœci byli lekarze. Oni natomiast znacznie czêœciej
podejmuj¹ aktywnoœci fizyczne zwi¹zane z rekreacj¹ i sportem,
choæ trzeba zauwa¿yæ ma³y ich udzia³ w ca³kowitej
aktywnoœci wszystkich respondentów. Bardzo nisk¹ aktywnoœæ
wykazywali zw³aszcza pracownicy o wykszta³ceniu œrednim,
którymi by³y pielêgniarki i pielêgniarze.
Du¿ym zaskoczeniem s¹ wyniki sugeruj¹ce poœwiêcanie
znacznego odsetka aktywnoœci fizycznej mê¿czyzn na prace
domowe i przydomowe. Wydawa³oby siê, i¿ panuj¹cy
stereotyp mówi¹cy o tym, i¿ to kobieta jest t¹ osob¹, która
w najwiêkszym stopniu poœwiêca czas i energiê na prace
domowe nie jest zachowany. Mo¿liwe, i¿ na takie wyniki
wp³yw mia³ termin przeprowadzania badañ (paŸdziernik), który
sprzyja znacznie czêstszym pracom wokó³ domu, które
s¹ zwyczajowo w gestii p³ci mêskiej. Badania wykaza³y,
i¿ w sposób marginalny kobiet zajmuj¹ siê dzia³alnoœci¹ sportowo
- rekreacyjn¹. Œrednio mê¿czyŸni trzykrotnie czêœciej
podejmuj¹ takie aktywnoœci ni¿ panie. Równie¿ wraz z wiekiem
aktywnoœæ zwi¹zana z czasem wolnym, z udzia³em w turystyce
i w sporcie znacznie siê obni¿a w œrodowisku medycznym.

Równie¿ wy¿sze wykszta³cenie sprzyja w wiêkszym stopniu
podejmowaniu dzia³alnoœci sportowo - rekreacyjnych. Wydaje siê, i¿ pracownicy badanego zak³adu opieki zdrowotnej
wykazuj¹ ma³e zainteresowania aktywnoœciami zwi¹zanymi
z wypoczynkiem, ze sportem i rekreacj¹ fizyczn¹. Pomimo
wykazanej ogólnie wysokiej aktywnoœci zwi¹zanej ze swoim
funkcjonowaniem, gro wysi³ku fizycznego poœwiêcana jest
na funkcjonowanie zwi¹zane z prac¹ zawodow¹, z dotarciem
do miejsca pracy jak równie¿ z czynnoœciami zwi¹zanymi
z codziennymi czynnoœciami domowymi. Badanie
aktywnoœci w poszczególnych obszarach dzia³alnoœci cz³owieka
wydaje siê metod¹ ze wszech miar w³aœciw¹, która w sposób
bardzo obrazowy - bo liczbowy - pokazuje aktywnoœæ
fizyczn¹ cz³owieka z podzia³em na poszczególne jego dziedziny
¿ycia.
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Stronne zróżnicowanie techniki
lewo i praworęcznych zawodniczek oraz zawodników
w badmintonie podczas igrzysk Olimpijskich w Pekinie
W³odzimierz Starosta, Ewa Jarocka-Burniewicz
Wy¿sza Szko³a Wychowania Fizycznego i Turystyki w Bia³ymstoku

Streszczenie
W badmintonie, podobnie jak w innych dyscyplinach sportu
s¹ zawodnicy prawo i leworêczni. Wed³ug opinii niektórych
badaczy zawodnicy leworêczni osi¹gaj¹ wiêksze sukcesy
sportowe, mimo i¿ stanowi¹ mniejszoœæ wœród uczestników
zawodów ró¿nego szczebla. Niewiadomo by³o: czy ich
osi¹gniêcia w badmintonie s¹ wiêksze ani¿eli zawodników
praworêcznych? St¹d, celem niniejszej pracy by³o okreœlenie
liczby i skutecznoœci gry praworêcznych oraz leworêcznych
uczestników Igrzysk Olimpijskich w Pekinie w badmintonie.
W niniejszych badaniach przeprowadzonych na
badmintonistach okreœlano skutecznoœæ gry prawo i leworêcznych
kobiet oraz mê¿czyzn..
Materia³ i metody. Badaniom poddano 183
uczestników Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. W obserwacji
poœredniej wykorzystano nagrane na wideo mecze. Materia³
ten uzupe³niono treœci¹ wywiadów przeprowadzonych
z zawodniczkami, zawodnikami i trenerami, jak te¿
analiz¹ fotografii i przegl¹dem odpowiednich witryn
internetowych. Pomocne okaza³y siê te¿ informacje
zaczerpniête z piœmiennictwa dotycz¹ce zagadnienia asymetrii
i symetrii w sporcie.
Wnioski:
1. Na podstawie analizy wyników badañ i zdobytych medali
podczas Igrzysk Olimpijskich w Pekinie stwierdzono
znacz¹cy udzia³ zawodniczek i zawodników leworêcznych.
2. Zawodnicy leworêczni cechowali siê gr¹ ofensywn¹,
co umo¿liwia³o im osi¹ganie przewagi nad praworêcznymi przeciwnikami. Ponadto, pope³niali oni mniej
b³êdów ni¿ zawodnicy praworêczni, a poprzez grê
atakuj¹c¹, czêœciej kierowali swoje "odegrania" na
siatkê. Podczas kiedy zawodnicy praworêczni poprzez
rozgrywanie akcji, czêœciej kierowali lotki w g³¹b kortu.
3. Zawodnicy leworêczni pochodzili g³ównie z Azji.
Przedstawiciele tego kontynentu zdobyli 15 medali we
wszystkich piêciu konkurencjach, co œwiadczy³o o ich
znacz¹cej przewadze nad zawodnikami nie tylko Europy,
ale te¿ œwiata.
S³owa wiod¹ce: stronne zró¿nicowanie, badminton,
leworêczni, praworêczni, skutecznoœæ gry, kobiety, mê¿czyŸni,
uczestnicy Igrzysk Olimpijskich.

Wstêp
Zagadnienie stronnego zró¿nicowania ruchów cz³owieka
od lat by³o i pozostaje przedmiotem licznych badañ
uczonych ró¿nych dyscyplin naukowych. Wyj¹tkowe zainteresowanie w tym zakresie przejawiaj¹ badacze zajmuj¹cy siê
rozmaitymi rodzajami aktywnoœci ruchowej cz³owieka, w tym:
codziennej, produkcyjnej, zawodowej, artystycznej i sportowej.
We wszystkich z nich, g³ównym przedmiotem zainteresowania jest efektywnoœæ (w sporcie skutecznoœæ) takiej czy
innej aktywnoœci ruchowej. Najwiêkszym zainteresowaniem,
jak siê wydaje, ciesz¹ siê badania dotycz¹ce sportu,
w którym chodzi, przede wszystkim, o wyniki maksymalne,
ustanawianie rekordów i zdobywanie medali. W tym
kontekœcie pojawia siê problem zwi¹zany ze stronnym czynnoœciowym zró¿nicowaniem ludzi, a wiêc ich podzia³em
na praworêcznych, leworêcznych i oburêcznych. Dominuj¹,
niemal we wszystkich krajach œwiata (wyj¹tek stanowi¹
pañstwa Afryki) osobnicy praworêczni [Starosta, 1975,
1990, 2008]. St¹d, systemy edukacyjne, w tym te¿ treningowe
ukierunkowano na tê wiêkszoœciow¹ grupê ludzi. Pozostali,
musz¹ siê do tego systemu przystosowaæ lub wybraæ
trudniejsz¹ drogê zachowania swojej odrêbnoœci ruchowej.
Grupê tê stanowi¹ osobnicy leworêczni, których wed³ug starych
danych szacunkowych jest na œwiecie ponad 240 milionów
[Starosta, 1975, 1990, 2008]. W ostatnim æwieræwieczu
zorientowano siê, i¿ osobnicy leworêczni s¹ wyj¹tkowo
efektywni (skuteczni) w rozmaitych dyscyplinach sportu,
a niektórzy z nich zajmuj¹ czo³owe miejsca na najwa¿niejszych
zawodach. Wyj¹tkowe sukcesy odnosz¹ oni m.in. w takich
dyscyplinach jak: szermierka, boks, tenis ziemny i sto³owy,
pi³ka rêczna i no¿na.
W dotychczasowych badaniach nie czêsto zajmowano
siê porównywaniem skutecznoœci gry zawodników prawo
i leworêcznych. Wœród tego rodzaju badañ na wyró¿nienie
zas³uguj¹ wyniki M. Grabianowskiego w koszykówce
[Starosta, Grabianowski, 2007], A. Poloczek [Starosta, Poloczek,
2000] i £. Lamchy w siatkówce [2008] œwiadcz¹ce o jednakowej lub wy¿szej skutecznoœci gry zawodników leworêcznych
w porównaniu do praworêcznych. Ten nowy kierunek badañ
wskaza³ na istniej¹ce jeszcze niewykorzystane rezerwy, tak
niezwykle wa¿ne przy coraz wiêkszym wyrównywaniu siê
poziomu mistrzostwa sportowego zawodników ró¿nych
krajów. Uwzglêdniaj¹c powy¿sze podjêto kolejn¹ serie badañ
ukierunkowan¹ na ustalenie skutecznoœci gry zawodników
leworêcznych, tym razem w badmintonie.
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W badmintonie, podobnie jak i innych dyscyplinach sportu
s¹ zawodnicy prawo i leworêczni. Wed³ug opinii niektórych
badaczy zawodnicy leworêczni osi¹gaj¹ wiêksze sukcesy
sportowe [Lamcha, 2008; Starosta, 1990, 2008; Starosta.
Grabianowski, 2007; Starosta, Lamcha, 2009; Starosta, Poloczek,
2000], mimo i¿ stanowi¹ oni mniejszoœæ wœród uczestników
zawodów ró¿nego szczebla. Niewiadomo: czy ich osi¹gniêcia s¹ wiêksze ani¿eli zawodników praworêcznych? St¹d, celem
niniejszej pracy by³o okreœlenie liczby i skutecznoœci gry
prawo i leworêcznych uczestników Igrzysk Olimpijskich
w Pekinie w badmintonie. W badaniach tych przeprowadzonych na badmintonistach przedstawiono skutecznoœæ gry
zawodników prawo i leworêcznych.
Cele pracy
1. Analiza gry zawodników lewo i praworêcznych podczas
Igrzysk Olimpijskich w Pekinie.
2. Okreœlenie rodzaju uderzeñ koñcz¹cych, wygran¹ akcj¹
zawodniczek
i zawodników praworêcznych oraz
leworêcznych.
3. Próba okreœlenia pope³nianych b³êdów przez zawodniczki i zawodników leworêcznych oraz praworêcznych.
4. Próba ustalenia przewagi zawodników leworêcznych
i praworêcznych podczas I.O w Pekinie.
5. Ustalenie kraju pochodzenia zdobywców medali.
Materia³ i metody
Badaniu poddano 183 zawodniczek i zawodników
badmintona uczestnicz¹cych w Igrzyskach Olimpijskich
w Pekinie, z których 167 by³o praworêcznych, a jedynie 16
leworêcznych. W przeprowadzonej analizie wykorzystano
wideo zapis rozegranych meczy. Analizowane mecze trwa³y
ok. 380 minut. Na podstawie tego materia³u uda³o siê ustaliæ
zarówno wiod¹c¹ koñczynê, jak te¿ skutecznoœæ
zawodników praworêcznych i leworêcznych. W obserwacji
poœredniej wykorzystano nagrane na wideo mecze. Materia³
ten uzupe³niono treœci¹ wywiadów przeprowadzonych
z zawodnikami i trenerami, jak te¿ analiz¹ fotografii i przegl¹dem odpowiednich witryn internetowych. Pomocne okaza³y
siê te¿ informacje zaczerpniête z piœmiennictwa dotycz¹ce
zagadnienia asymetrii i symetrii w sporcie.

Wyniki badañ
Podzia³ zawodników ró¿nych krajów na prawo
i leworêcznych
W Igrzyskach Olimpijskich w badmintonie uczestniczy³o
183 zawodników, z których zdecydowana wiêkszoœæ 167
(91,2%) by³a praworêczna, a jedynie 16 (8,8%) leworêczna
(ryc.1). Reprezentowali oni 36 krajów œwiata. Kobiety
i mê¿czyŸni startowali w ró¿nych konkurencjach, w których
siê zakwalifikowali. M.in.: w grze pojedynczej wystartowa³o
41 mê¿czyzn i 47 kobiet, a w podwójnej kobiet 16 par
(32 zawodniczki) i analogiczna liczba mê¿czyzn 16 par
(32 zawodników), natomiast w grze mieszanej 16 par (po16
zawodniczek i zawodników).
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Ryc. 1. Dominująca kończyna górna (ręczność)
u uczestników i uczestniczek Igrzysk Olimpijskich w Pekinie
w poszczególnych konkurencjach badmintona, (n = 185)
Skutecznoœæ gry zawodników prawo i leworêcznych
podczas Igrzysk w Pekinie
Analizê skutecznoœci gry przeprowadzono podczas 8 meczy
rozegranych miêdzy zawodnikami lewo, a praworêcznymi
w grach pojedynczych, podwójnych i mieszanych. Podczas
ich trwania wykonano 676 skutecznych uderzeñ, z których
zawodnicy zdobyli punkty. Do koñcz¹cych uderzeñ nale¿a³y:
serw, klir, drop, smecz, cutsmecz, netdrop, pusz, zbicie
z siatki, oraz b³êdy przeciwnika wystêpuj¹ce podczas meczu
rozegranego pomiêdzy zawodnikami lewo i praworêcznymi.1
Podczas tych 8 meczy najskuteczniejszym uderzeniem
okaza³ siê smecz (n-126), a na drugim miejscu by³y b³êdy
wykonane przez przeciwnika (n-61), na kolejnych: zbicie
z siatki (n-41), pusz (n-32), cutsmecz (n-16), drop (n-15), serw
(n-11), klir (n-11), netdrop (n-9).

1
Serw - rozpoczyna akcje,
Klir - lotka odegrana z koñcowej czêœci boiska na drugi koniec kortu,
Drop - lotka uderzona sposobem górnym na stronê przeciwnika, zaraz za siatkê,
Smecz - lotka uderzona sposobem górnym na stronê przeciwnika z jak najwiêksz¹ si³¹ w dó³,
Cutsmecz - lotka odegrana w dó³ sposobem górnym,
Net drop - lotka odegrana z siatki na stronê przeciwnika zaraz za ni¹,
Pusz - szybkie, p³askie odegranie lotki,
Zbicie z siatki - szybkie przechwycenie lotki z nad siatki, zbijaj¹c w dó³
B³¹d przeciwnika - jest to ka¿de nie regulaminowe odegranie lotki po czym zawodnik traci punkt np.odegranie w aut, nie odebranie lotki, która wpad³a w pole
boiska, odegranie w siatkê itd.
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Badmintoniœci leworêczni podczas 8 meczy rozegranych
pomiêdzy zawodnikami leworêcznymi i praworêcznymi
wykonali 354 koñcz¹cych akcji m.in.: serw, klir, drop,
smecz, cutsmecz, netdrop, pusz, zbicie z siatki, oraz b³êdy
przeciwnika. Proporcje uderzeñ zawodników leworêcznych
znacznie ró¿ni³y siê od praworêcznych nastawionych na grê
dynamiczn¹.
W oparciu o wyniki obserwacji ustalono, i¿ zawodnicy
leworêczni preferowali grê bardziej agresywn¹
(ofensywn¹) dziêki której zdobywali przewagê nad
zawodnikami praworêcznymi pope³niaj¹cych wiêksz¹ liczbê
b³êdów. Mo¿e to œwiadczyæ o ich wy¿szym poziomie
przygotowania techniczno-taktycznego. Najskuteczniejszym
uderzeniem okaza³ siê by³ smecz (n-142), a na drugim
miejscu by³y b³êdy wykonane przez przeciwnika (n-66).
Na kolejnych miejscach znalaz³o siê: zbicie z siatki (n-44),
pusz (n-28), cutsmecz (n-21), netdrop (n-16), klir (n-13),
drop (n-13), serw (n-11).

reprezentant Chin. Tak¿e w grze podwójnej mê¿czyzn
zawodnicy leworêczni z Chin zostali wicemistrzami. Dwa
medale zawodników leworêcznych to nie wiele, jednak
w porównaniu ich liczby do wszystkich uczestników Igrzysk
mo¿e byæ powodem do refleksji. Dlatego, za celowe uznaæ
nale¿y zwrócenie szczególnej uwagi na dobór i szkolenie
zawodników leworêcznych, którzy winni byæ w ka¿dej
grupie treningowej. Mo¿e to byæ wyj¹tkowo po¿yteczne
tak¿e dla praworêcznych, gdy¿ umo¿liwi im lepsze poznanie
specyfiki gry z zawodnikami leworêcznymi oraz wszechstronniejszy rozwój motoryczny i taktyczny.
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Zawodniczki praworêczne podczas 10 meczy spotka³y
siê zarówno z badmintonistkami prawo, jak te¿ leworêcznymi. Podczas trwania meczy wykonano 891 uderzeñ,
z których zdobyto punkty. Do koñcz¹cych uderzeñ nale¿a³y:
serw, klir, drop, smecz, cutsmecz, netdrop, pusz, zbicie
z siatki i b³êdy przeciwników wystêpuj¹cych podczas meczy
rozegranych z zawodniczkami lewo i praworêcznymi.
Podczas tych meczy zawodniczki mia³y 450 koñcz¹cych
akcji. Najskuteczniejszym uderzeniem okaza³ siê smecz
(n-189), na drugim miejscu by³y b³êdy przeciwnika (n-84),
a na kolejnych: zbicie z siatki (n-37), pusz (n-27), netdrop
(n-27), klir (n-26), drop (n-25), cutsmecz (n-21), serw
(n-14).
Podczas 7 meczy zawodniczki leworêczne wykona³y 441
koñcz¹cych uderzeñ. Badmintonistki prawo i leworêczne
rywalizowa³y ze sob¹ w grze pojedynczej, podwójnej i mieszanej.
Najskuteczniejszym uderzeniem okaza³ siê smecz (n-178),
nastêpnym by³y b³êdy przeciwnika (n-93), a na kolejnych:
zbicie siatki (n-41), pusz (n -30), netdrop (n-28), klir (n-27),
drop (n-20), cutsmecz (n-18), serw (n-10),
Na podstawie analizy treœci meczy stwierdzono,
i¿ zarówno zawodnicy, jak te¿ zawodniczki leworêczne stosowali
grê bardziej ofensywn¹. Rozgrywali dok³adne akcje
pope³niaj¹c mniejsz¹ liczbê b³êdów. Byli oni skuteczniejsi
ani¿eli praworêczni i przy wiêkszej ich liczbie mogliby
zdominowaæ Igrzyska Olimpijskie (Ryc. 2).
Podsumowanie
W pracy tej przeprowadzono analizê gry zawodniczek,
jak te¿ zawodników lewo i praworêcznych podczas Igrzysk
Olimpijskich w Pekinie w 2008 r. Wyniki badañ i licznych
wywiadów umo¿liwi³y okreœlenie zawodników lewo i praworêcznych, a przede wszystkim ich skutecznoœci. Miejsca
na podium olimpijskim zajmowali g³ównie zawodnicy
praworêczni, którzy stanowili zdecydowan¹ wiêkszoœæ 167
(91,2%) w stosunku do 16 (8,8%) leworêcznych. Tym
niemniej, z³oty medal w singlu mê¿czyzn zdoby³ leworêczny
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Ryc. 2. Porównanie skuteczności wybranych elementów
technicznych stosowanych przez zawodniczki i zawodników
lewo oraz praworęcznych w badmintonie podczas Igrzysk
Olimpijskich w Pekinie (n = 1571)
W oparciu o wyniki analizy ustalono, i¿ podczas gry
koñcz¹cym uderzeniem u zawodniczek i zawodników,
zarówno leworêcznych, jak te¿ praworêcznych by³ smecz.
Z analizy treœci gry 183 osób wynika³o, ¿e badmintoniœci
leworêczni rozgrywali czêœciej akcje ofensywne (atakuj¹ce).
Oni te¿ czêœciej kierowali lotkê zaraz za siatkê co zmusza³o
przeciwników do gry defensywnej (obronnej). Wiêcej b³êdów
pope³niali badmintoniœci praworêczni, którzy niejednokrotnie kierowali lotkê w siatkê b¹dŸ w aut (poza boisko).
Badmintoniœci z Azji zdominowali Igrzyska Olimpijskie
w Pekinie zdobywaj¹c wszystkie medale.
Uzyskane wyniki potwierdzi³y stwierdzenia W. Starosty
[1990, 2008], i¿ zawodnicy leworêczni nale¿¹ do "niewygodnych" i trudnych przeciwników ze wzglêdu na swoj¹
nietypowoœæ, jak te¿ stosowanie bardziej urozmaiconej
i agresywnej grê. Charakteryzuj¹ siê te¿ skuteczniejszymi
i dynamiczniejszymi akcjami, a ponadto nale¿¹ do œwietnych
partnerów w grach podwójnych.
Co nowego wnosz¹ przeprowadzone badania do teorii
i praktyki sportu?
Badminton nale¿y do dyscyplin stosunkowo ma³o popularnych. Przy obecnym du¿ym zainteresowaniu sportem
i wiêkszym zwróceniu uwagi na m³odych ludzi istnieje
szansa na znacznie zwiêkszenie liczby uprawiaj¹cych tê ciekaw¹
i piêkn¹ dyscyplin¹, która z powodzenie mo¿e byæ uznana
za sport na ca³e ¿ycie. Trzeba zacz¹æ od zwiêkszenia liczby
uprawiaj¹cych, ze szczególnym uwzglêdnieniem zawodników
leworêcznych. Umo¿liwi to bli¿sze poznanie walorów
symetryzacji ruchów, co jest istotne i niezbêdne w obecnym
tempie rozwoju nowych metod treningowych. Wyniki
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przeprowadzonych badañ wnosz¹ do teorii i metodyki
sportu now¹ istotn¹ wiedzê dotycz¹c¹ zawodników lewo
i praworêcznych, a przede wszystkim ich skutecznoœci gry.
Wskazuj¹ te¿ na dominacjê zawodników leworêcznych nad
praworêcznymi, a tak¿e na styl gry, jaki preferuj¹ leworêczni.
W przysz³oœci umo¿liwi to wprowadzanie do szkolenia
symetryzacji techniki ruchów, a przede wszystkim popularyzowanie cech i w³aœciwoœci charakterystycznych dla gry
zawodników leworêcznych. Przy doborze m³odych adeptów
nie bêdzie siê ju¿ dyskryminowaæ zawodników leworêcznych,
a przeciwnie dziêki nim szkolenie stanie siê bardziej ró¿norodne pod wzglêdem technicznym i taktycznym, co u³atwi
reprezentantom Polski w przysz³oœci odnoszenie wiêksze
sukcesy na arenie miêdzynarodowej.

pamiêtaæ, aby zawodników praworêcznych ustawiaæ
z leworêcznymi. Umo¿liwi to zawodnikom praworêcznym zaadoptowanie siê odrêbnoœci gry leworêcznych. W szkoleniu warto te¿ wykorzystywaæ
specyfikê gry leworêcznych z praworêcznymi.
6. Przy doborze zawodników w grach podwójnych za
racjonalne uznaæ nale¿y dobór zawodników praworêcznego z leworêcznym, co mo¿e byæ dodatkowym
atutem w odnoszeniu sukcesów.
7. Za szczególnie wa¿ne uznaæ nale¿y dok³adne rozpoznanie w³aœciwoœci zawodników leworêcznych mog¹ce
sprzyjaæ odnoszenia zwyciêstw na nimi, a w przysz³oœci
zdobywania medali na zawodach ró¿nej rangi.
Piœmiennictwo

Wnioski i zalecenia
Wnioski
1. Na podstawie analizy liczby zdobytych medali podczas
Igrzysk Olimpijskich w Pekinie stwierdzono znacz¹cy
udzia³ zawodników leworêcznych. Spoœród 15 mo¿liwych do zdobycia medali wywalczyli dwa medale: jeden
z³oty w grze pojedynczej mê¿czyzn i 1 srebrny w deblu
mê¿czyzn.
2. Zawodnicy leworêczni cechowali siê gr¹ atakuj¹c¹
(ofensywn¹) i przewy¿szali poziomem przygotowania
techniczno-taktycznego zawodników praworêcznych.
3. Zawodnicy leworêczni pope³niali mniej b³êdów ni¿
praworêczni.
4. Zawodnicy leworêczni poprzez grê atakuj¹c¹ czêœciej
kierowali swoje odegrania za siatkê.
5. Zawodnicy praworêczni toczyli mecze poprzez
rozgrywanie akcji, czêœciej kierowali lotki w g³¹b kortu.
6. Zawodnicy leworêczni pochodzili g³ównie z Azji.
7. A¿ 15 medali ze wszystkich piêciu konkurencji
przypad³y przedstawicielom Azji co stanowi ogromn¹
przewagê, nie tylko nad Europ¹, ale te¿ œwiatem.
Zalecenia
1. Kszta³towanie symetrii techniki w treningu zawodników
ró¿nego wieku, a szczególnie pocz¹tkuj¹cych winno
znaleŸæ odzwierciedlenie w oficjalnych dokumentach
szkoleniowych m.in. w programach szkolenia, tj.
podobnie jak to ma miejsce w krajach azjatyckich.
2. Przy doborze kandydatów i selekcji do wy¿szych etapów
szkolenia nale¿y promowaæ zawodników leworêcznych
z uwagi na ich wyj¹tkowe predyspozycje ruchowe.
3. Nale¿y zwracaæ szczególn¹ uwagê na symetriê ruchów
zmniejszaj¹c¹ liczbê ró¿nych schorzeñ dolegliwoœci,
przede wszystkim, zwi¹zanych ze zmianami zachodz¹cymi w krêgos³upie.
4. Zawodnicy, szczególnie
praworêczni dbaæ winni
o rozwój sprawnoœci lewej rêki, poprzez ró¿ne æwiczenia,
co zwiêkszyæ mo¿e wszechstronnoœæ ich rozwoju
ruchowego. Pomo¿e im to zbli¿yæ siê do wysokiej
sprawnoœci leworêcznych.
5. Podczas prowadzenia zajêæ treningowych nale¿y
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Zmiany wydolności beztlenowej
- w zależności od rodzaju treningu w rocznym cyklu szkolenia begaczy na 400 metrów
Jakub Adamczyk1, 2, Rafa³ Rudowski3
1
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Materia³ i metoda

Wprowadzenie
Bieg na 400 metrów, spoœród wszystkich konkurencji
sprinterskich uwa¿any jest za najciê¿szy z punktu widzenia
energetycznego [Gabryœ 2000]. Najlepsi zawodnicy na
œwiecie pokonuj¹ ten dystans w czasie 43-44 sekund,
a zawodniczki w granicach 48-49 sekund. Wysi³ek
o submaksymalnej intensywnoœci, jakiemu poddawani s¹
zawodnicy, wykonywany jest g³ównie w warunkach
beztlenowych i wymaga zaci¹gniêcia d³ugu tlenowego
w wysokoœci nawet 18-22 litrów [Wo³kow 1990]. Przed
biegaczem stoi wiêc zadanie przeciwstawiania siê
narastaj¹cemu zmêczeniu podczas bardzo intensywnej pracy.
Adaptacja do systemu beztlenowego kwasomlekowego wraz
z ci¹g³ym podnoszeniem pojemnoœci i mocy metabolizmu
beztlenowego niekwasomlekowego stanowi skuteczn¹
realizacjê potencja³u bioenergetycznego w przygotowaniu
zawodnika, co przek³ada siê na wynik sportowy [Gabryœ
2000].
Wydolnoœæ beztlenowa okreœla maksymaln¹ iloœæ energii
mo¿liw¹ do uzyskania w procesach beztlenowych. Dotyczy
to wysi³ków krótkotrwa³ych o charakterze szybkoœciowym
oraz pracy, gdzie dochodzi do rozwiniêcia i utrzymania
du¿ego napiêcia miêœniowego.
Testy wysi³kowe stosowane w sporcie wyczynowym
s³u¿¹ jako narzêdzie sprawdzaj¹ce aktualny poziom
wydolnoœci organizmu sportowca oraz kontroluj¹ce
efektywnoœæ obci¹¿eñ stosowanych w treningu. Przy
ustalaniu poziomu zdolnoœci wysi³kowych, wa¿ny jest
(oprócz okreœlenia VO2max) m.in. pomiar mo¿liwoœci
rozwijania si³y oraz ocena wydolnoœci beztlenowej. Reakcja
organizmu na wykonany wysi³ek, s³u¿y jako podstawa
diagnostyki wydolnoœci fizycznej. Jednym z najbardziej
popularnych narzêdzi do okreœlenia mocy i wydolnoœci
beztlenowej koñczyn dolnych jest test Wingate.
Celem badañ by³a analiza zmian poziomu wydolnoœci
beztlenowej pod wp³ywem treningu, u zawodników
biegaj¹cych na 400 m w rocznym cyklu przygotowawczym
do sezonu 2010.

W badaniach uczestniczy³o 6 osób - zawodników klubu
AZS AWF WARSZAWA specjalizuj¹cych siê w biegu na
400m posiadaj¹cych co najmniej III klasê sportow¹.
Charakterystykê badanych zamieszczono w tabeli 1.
Zawodnicy wchodz¹ w sk³ad sztafety klubowej biegaj¹cej
4x400 m z sukcesami na arenie krajowej. W 2008 roku
zdobyli z³oty medal M³odzie¿owych Mistrzostw Polski oraz
srebrny Mistrzostw Polski Seniorów. W sezonie 2009,
sztafeta uplasowa³a siê na 4 pozycji spoœród wszystkich
klubowych zespo³ów startuj¹cych na mistrzostwach kraju,
osi¹gaj¹c 2 czas w historii klubu (3:09.67 s). Ponadto zdoby³a
srebrny medal Akademickich Mistrzostw Polski oraz z³oty
Mistrzostw Polski Szkó³ Wy¿szych.
W celu okreœlenia wydolnoœci beztlenowej zawodników
(i jej ewentualnych zmian), dwukrotnie w odstêpie 4
miesiêcy przeprowadzono test Wingate. Badanie polegaj¹ce
na wykonaniu wysi³ku o jak najwiêkszej intensywnoœci
w czasie 30 sekund, przeprowadzono przy u¿yciu
cykloergometru firmy Monark. Do ka¿dej osoby,
indywidualnie dobierany by³ opór zewnêtrzny równy 7,5%
masy cia³a badanego [Dotan, Bar-Or 1983]. Ka¿d¹ próbê
poprzedza³a 5 minutowa rozgrzewka na cykloergometrze.
W trakcie wysi³ku rejestrowano nastêpuj¹ce parametry: moc
maksymalna (W), moc œrednia (W), praca ca³kowita (kJ),
wskaŸnik spadku mocy [%], czas uzyskania mocy
maksymalnej oraz liczba obrotów.
Zale¿noœæ pomiêdzy uzyskiwanymi wynikami
sportowymi a parametrami w testach Wingate, a tak¿e
wynikami sportowymi i rodzajem treningu oceniono za
pomoc¹ wspó³czynnika korelacji Pearsona (r). Jako istotne
przyjêto zale¿noœci na poziomie 0,05.
Badany

Rok
urodzenia

Wysokoœæ cia³a
(cm)

M.W

1987

185

P.K.

1987

185

M.M

1986

185

B.M.

1988

181

R.R

1986

193

P.S.

1986

180

Masa
cia³a (kg)
79
79
78
80
87
83

WskaŸnik
BMI

Rekord ¿yciowy
na 400 m (s)

Sta¿
treningowy
(lata)

23,1

48,11

7

23,1

49,80

5

22,8

49,25

6

24,4

50,32

6

23,4

47,80

7

25,6

48,84

5

Tab.1. Charakterystyka badanej grupy sportowców
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Wyniki
Najwiêksz¹ wartoœæ mocy maksymalnej zanotowano
u P.S. (11,2 W/kg), który osi¹gn¹³ j¹ po 6,04 sekundy (tab. 2).
Najni¿sz¹ zanotowa³ M.W. potrzebuj¹c 6,22 sekundy aby
osi¹gn¹æ swoj¹ wartoœæ maksymaln¹ - 9,2 W/kg. Najwiêksze
wartoœci pracy ca³ego wysi³ku i mocy œredniej odnotowano
dla zawodnika P.S. i wynios³y one 253 J/kg oraz 8,4 W/kg.
Badany

Masa cia³a
[kg]

Obci¹¿enie
[kg]

5,95

Liczba
obrotów

Praca
wysi³ku
[J/kg]

Moc
œrednia
[W/kg]

Moc
maksymaln
a [W/kg]

Czas
uzyskania
Pmax [s]

WskaŸnik
spadku od
Pmax [%]

154

182,73

6,091

9,201

6,224

37,085

194

230,73

7,691

9,495

8,771

17,92

192

226,58

7,553

9,930

5,8150

22,897

204

243,28

8,109

10,935

4,8790

26,189

182

215,87

7,196

10,697

5,7540

32,789

213

253,11

8,437

11,199

6,044

23,358

M.W.

79

P.K.

79

M.M.

78

B.M.

80

R.R.

87

P.S.

83

Œrednia

81

6,1

189,8

225,4

7,5

10,2

6,2

26,7

3,4

0,3

20,5

24,6

0,8

0,8

1,3

7,0

SD

5,95
5,85
6.0
6,525
6,225

Tab.2. Szczegółowa charakterystyka wykonanego wysiłku
(pierwsze badanie)
Jednym z najwa¿niejszych kryteriów przy ocenie
zdolnoœci do wykonywania wysi³ków o maksymalnej
intensywnoœci i krótkim czasie trwania jest tzw. spadek mocy
[Jaskólski 1988]. W analizowanej grupie najwiêkszy spadek
mocy zarejestrowano u biegacza M.W. (37,08%) a najni¿szy
u P.K. (17,92%).
Nie znaleziono istotnych zale¿noœci pomiêdzy wynikami
pierwszego badania, a uzyskiwanymi wynikami sportowymi.
W drugim badaniu najwiêksz¹ ca³kowit¹ pracê wykona³
P.S. zu¿ywaj¹c 292,7 J/kg. Ponadto zawodnik ten osi¹gn¹³
najwy¿sz¹ wartoœæ mocy maksymalnej (12,93 W/kg), przy
œredniej grupy wynosz¹cej 11,6 W/kg oraz moc œredni¹ (9,76
W/kg) podczas gdy œrednia wszystkich badanych osi¹gnê³a
wartoœæ 8,7 W/kg (tab. 3).
Znaleziono istotn¹ statystycznie zale¿noœæ pomiêdzy
czasem uzyskania mocy maksymalnej (Pmax) w drugim
badaniu a uzyskanymi w sezonie wynikami sportowymi
(r=0.95).
Praca

Moc

Moc

Czas

WskaŸnik

wysi³ku

œrednia

maksymalna

uzyskania

spadku od

[J/kg]

[W/kg]

[W/kg]

Pmax [s]

Pmax [%]

252,3

8,409

11,777

5,75

27,91

206

243,47

8,116

10,551

6,606

22,428

5,685

199

238,33

7,944

10,128

4,1170

21,847

78

5,85

219

259,00

8,633

11,700

5,5280

28,116

87

6,6

230

276,53

9,218

12,487

5,1050

27,240

P.S.

76

5,7

245

292,74

9,758

12,939

6,228

24,560

Œrednia

79,5

6

218,5

260,4

8,7

11,6

5,6

25,4

SD

4,3

0,3

16,8

20,7

0,7

1,1

0,9

2,8

Masa cia³a

Obci¹¿enie

Liczba

[kg]

[kg]

obrotów

M.W.

82

6,15

212

P.K.

78

5,85

M.M.

76

B.M.

R.R.

Badany

Tab.3. Szczegółowa charakterystyka wykonanego wysiłku
(drugie badanie)

W okresie pomiêdzy badaniami, zawodnicy wykonali od
84 do 133 jednostek treningowych (tab. 4). Œrednia dla grupy
wynios³a 107 treningów (±21,35) przy 139 (±32,16)
akcentach treningowych zrealizowanych w ich trakcie.
Analiza treningu realizowanego przez badanych zawodników
w okresie przygotowawczym (tab. 4), pozwala
zaobserwowaæ dwa modele przygotowañ. Pierwszy oparty
jest o wiêksz¹ rolê wytrzyma³oœci i si³y biegowej (zawodnicy
M.M., P.K.). Drugi z kolei, k³adzie wiêkszy nacisk na
wytrzyma³oœæ szybkoœciow¹ i specjaln¹, czyli na bardziej
intensywne formy æwiczeñ (przyk³adem bêd¹ tu zawodnicy
M.W., R.R. i B.M.).
W analizie statystycznej znaleziono istotn¹ zale¿noœæ
(r=0.96) pomiêdzy liczb¹ zrealizowanych akcentów
wytrzyma³oœci biegowej (BC2) a wynikami sportowymi
osi¹gniêtymi w analizowanym sezonie.
Liczba akcentów treningowych zrealizowanych
w okresie przygotowawczym
Rodzaj akcentu
treningow ego

M.W.

R.R.

P.K.

P.S.

M.M.

B.M.

Si³a ogólna

28

26

26

17

13

27

Si³a dynamiczna

7

5

17

20

5

4

Si³a biegowa

13

11

26

19

5

13

Skocznoœæ

16

15

3

8

-

14

Szybkoœæ

3

3

4

19

-

2

Sprawnoœæ

16

14

27

12

5

13

Wytrzyma³oœæ
biegowa (BC2)

5

4

62

3

70

10

Wytrzyma³oœæ
tempowa

18

24

32

18

14

15

Wytrzyma³oœæ
szybkoœciowa

25

13

3

1

2

19

Wytrzyma³oœæ
specjalna

15

13

1

-

2

10

Suma akcentów

146

128

201

117

116

127

Liczba jednostek
treningowych

133

111

131

84

88

96

Tab. 4. Charakterystyka treningu badanych zawodników
w okresie 8.12.2009 - 14.04.2010 r.
Dyskusja
Dotychczas okreœlaniem kierunku i stopnia zmiany
poziomu wydolnoœci anareobowej u lekkoatletów zajmowali
siê m.in. Iskra [2001] oraz Kosendiak [1999]. Jak podaje
Iskra [2001], istniej¹ zwi¹zki pomiêdzy moc¹ maksymaln¹
oraz praca ca³kowit¹ a wynikami w biegach na 110 i 400
metrów przez p³otki. Ze wzglêdu na podobn¹ energetykê
wysi³ku podobnych rezultatów mo¿na siê by³o spodziewaæ
w badanej grupie czterystumetrowców. W przeprowadzonych
badaniach jednak, jedyn¹ istotn¹ statystycznie zale¿noœci¹
z wynikami sportowymi okaza³ siê byæ czas uzyskania mocy
maksymalnej. Obserwacji podobnych do niniejszej pracy,
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dokona³ natomiast Kosendiak i wspó³autorzy [1999]
charakteryzuj¹c wydolnoœæ anaerobow¹ u 9 sprinterów.
Gabryœ [1997] zaj¹³ siê analiz¹ wydolnoœci beztlenowej
za pomoc¹ testu Wingate u lekkoatletów kadry woj. œl¹skiego
w wieku 18-19 lat podczas okresu bezpoœredniego
przygotowania do startu. Badaniami zosta³y objête grupy
zawodników i zawodniczek konkurencjach 100 m, 400 m
i skoku wzwy¿. Najlepsze wartoœci wydolnoœci beztlenowej
uzyskali 400-metrowcy (œrednia wyniku 48,49±0,53
sekundy). Osi¹gnêli oni œrednie wartoœci: mocy maksymalnej
- 11,95 W/kg, pracy ca³kowitej - 240 J/kg i wskaŸnik spadku
mocy równy 21%. Ka¿da grupa dziewcz¹t mia³a lepszy
wskaŸnik spadku mocy ni¿ ich rówieœnicy trenuj¹cy tê sam¹
konkurencjê. W innych parametrach ch³opcy przewa¿ali
znacznie nad dziewczêtami. Porównuj¹c wyniki 400metrowców kadry woj. œl¹skiego z zawodnikami AZS AWF
Warszawa z drugiego badania, zaobserwowaæ mo¿na,
¿e wartoœci mocy maksymalnej, pracy ca³kowitej oraz spadku
mocy maksymalnej s¹ lepsze u tych pierwszych (o 1,75
W/kg, 14,6 J/kg i 4,4%). Niew¹tpliwie wy¿szy poziom
sportowy u zawodników ze Œl¹ska mo¿e byæ powodem
uzyskania przez nich lepszych rezultatów. Ponadto juniorzy
z kadry œl¹skiej byli badani w okresie startowym (lipiec, 1996
rok), a ich koledzy z Warszawy w podokresie przygotowania
specjalnego (kwiecieñ, 2010 rok), co mog³o mieæ wp³yw
na wyniki badania na cykloergometrze.
Uzyskiwane przez poszczególnych autorów wyniki, nie
daj¹ jednoznacznej odpowiedzi co do kierunku zmian
parametrów wydolnoœci beztlenowej w rocznym cyklu
szkolenia. Wydaje siê, ¿e samo porównywanie wyników
testowych bez uwzglêdnienia realizowanych obci¹¿eñ nie ma
pe³nej racji bytu, st¹d podjêta w pracy próba konfrontacji
obydwu elementów.
Analizuj¹c wykorzystanie grup œrodków treningowych
zawodników miêdzy badaniami mo¿na zauwa¿yæ, ¿e osoby
które wykonywa³y najwiêkszy objêtoœciowo trening biegowy
o charakterze tlenowym i mieszanym (P.K., M.M.)
charakteryzuj¹ siê najlepszym wskaŸnikiem spadku mocy,
lecz mniejszymi wartoœciami mocy maksymalnej i pracy
ca³kowitej. Na podkreœlenie zas³uguje fakt, ¿e w badanej
grupie liczba jednostek treningowych o charakterze
wytrzyma³oœci biegowej (BC2) okaza³a siê byæ pozytywnie
skorelowana z wynikiem sportowym (p ≤0,05). Osoby, które
realizowa³y wiêcej akcentów o charakterze si³owoszybkoœciowym z nastawieniem na przemiany beztlenowe
osi¹gnê³y wysoki poziom mocy maksymalnej w krótkim
czasie, lecz nie potrafi³y jej d³ugo utrzymaæ, przez co
wskaŸnik spadku mocy by³ wiêkszy. Jak widaæ to nie suma
wszystkich akcentów treningowych zrealizowanych w tym
czasie wp³ywa bezpoœrednio na wyniki w teœcie, lecz ich
charakter. U wszystkich zawodników nast¹pi³a poprawa
wyników w drugim badaniu w porównaniu do pierwszego.
Uzyskane wysokie wyniki poziomu wydolnoœci anaerobowej
czterystumetrowców, czêœciowo potwierdzi³y podobne
obserwacje poczynione przez Chwalbiñsk¹-Monetê
i Koz³owskiego [1984].
Warto tak¿e zwróciæ uwagê, ¿e ¿aden z zawodników nie
poprawi³ swojego rezultatu w biegu na 400 metrów, co mo¿e
zaburzaæ odbiór uzyskanych w teœcie wyników. Nie
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poddawano wszak¿e analizie innych (pozatreningowych)
aspektów przygotowania (np. zdrowia, od¿ywiania itd.),
które mog³y mieæ wp³yw na koñcowy rezultat (np. zawodnik
R.R. w trakcie sprawdzianów przedstartowych zerwa³
œciêgno Achillesa co wykluczy³o go z dalszej analizy
wyników w sezonie).
Na podstawie przeprowadzonych badañ mo¿emy
stwierdziæ, ¿e treningi o charakterze si³owo-szybkoœciowym
wp³ywaj¹ na zwiêkszenie mocy maksymalnej i pracy
ca³kowitej. Jest to efekt oczekiwany, a akcenty tego rodzaju
bêd¹ typowe dla wielu przedstawicieli konkurencji
szybkoœciowo si³owych (np. biegi sprinterskie, skok w dal
czy trójskok). Z drugiej strony wiemy, ¿e podstawow¹ rolê
w szkoleniu czterystumetrowców odgrywaj¹ æwiczenia
wytrzyma³oœci specjalnej i w tym kierunku powinien
zmierzaæ trening [Iskra 1991; Hart 1993; Iskra 2005].
W przeprowadzonych badaniach poprawa wskaŸnika spadku
mocy maksymalnej jest nastêpstwem wiêkszej liczby
akcentów treningowych o charakterze wytrzyma³oœci
tlenowej i mieszanej. Jakkolwiek w treningu czterystumetrowców jest to jeden istotnych elementów, to jednak
realizowany w najwiêkszej objêtoœci we wczeœniejszych
fazach okresu przygotowawczego. Dla zawodników
o przewa¿aj¹cej dominancie wytrzyma³oœci (przyk³adem
mog¹ byæ tutaj zawodnicy ³¹cz¹cy starty na 400 i 800 a nawet
1500 m) jest to jeden z podstawowych elementów treningu
niemal przez ca³y rok, st¹d obserwowana u nich znaczna
poprawa tego elementu wydolnoœci beztlenowej.
Z uwagi na brak liniowej zale¿noœci pomiêdzy testem
a wynikami sportowymi, wydaje siê ¿e test Wingate bêdzie
(przynajmniej w przypadku analizowanych zawodników)
narzêdziem kontroluj¹cym jedynie ró¿ne elementy przygotowania beztlenowego, a nie podstawowym narzêdziem
diagnostycznym optymalizuj¹cym trening.
W zwi¹zku z zaobserwowanymi zmianami wydaje siê
zasadne stwierdzenie, ¿e dla optymalizacji procesu
treningowego u 400-metrowców, oprócz akcentów si³owoszybkoœciowych, sprawnoœciowych oraz wytrzyma³oœci
szybkoœciowej oraz specjalnej w treningu nie mo¿na
zapominaæ o wytrzyma³oœci tempowej o œredniej
intensywnoœci oraz biegach ci¹g³ych. Niebagateln¹ rolê
w treningu, szczególnie na tak wymagaj¹cym dystansie jakim
jest 400 metrów, pe³ni indywidualizacja o której ka¿dy trener
powinien pamiêtaæ [Grzywocz 1997]. Trening o charakterze
tlenowym i mieszanym poprawia bowiem nie tylko
efektywnoœæ samej pracy treningowej (jest to podstawa
przygotowania do obci¹¿eñ o najwy¿szej intensywnoœci),
lecz przyczyniaj¹ siê do poprawy parametru, który jak
wykaza³a korelacja, ma wp³yw na poziom sportowy. Jest to
istotna obserwacja, gdy¿ tak naprawdê o kierunku zmian
wytrenowania decyduj¹ parametry realizowanego treningu
[Buœko 2006].
Podsumowanie i wnioski
Wyniki przeprowadzonych badañ i ich analiza pozwalaj¹
na wyci¹gniêcie nastêpuj¹cych wniosków:
1. Poziom wydolnoœci anaerobowej ró¿nicowa³ zawodników o podobnym poziomie sportowym w obydwu
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badaniach. Sugeruje to, ¿e wydolnoœæ beztlenowa jest
istotnym, ale nie jedynym elementem decyduj¹cym
o uzyskiwanych rezultatach.
2. Realizowany trening wp³yn¹³ na zmianê poziomu
wydolnoœci beztlenowej u badanych. Zarówno trening
o przewadze akcentów o charakterze tlenowym
i mieszanym jak te¿ szybkoœciowo si³owym wp³ywa
pozytywnie na zmiany wydolnoœci anaerobowej. W tym
kontekœcie wykonan¹ pracê treningow¹ nale¿a³oby uznaæ
za prawid³ow¹, czego nie potwierdzi³y jednak wyniki
zawodów.
3. Charakterystyka realizowanego treningu mia³a wp³yw na
kierunek zmian poziomu wydolnoœci anaerobowej.
Zawodnicy, którzy realizowali trening o przewadze
akcentów si³owo szybkoœciowych z nastawieniem na
przemiany beztlenowe osi¹gnêli lepszy progres ni¿ osoby
u których w treningu przewa¿a³y akcenty o charakterze
tlenowym i mieszanym. Trening o charakterze si³owoszybkoœciowym przyczynia siê do poprawy mocy
maksymalnej i wartoœci pracy ca³kowitej, podczas gdy
akcenty treningowe o charakterze wytrzyma³oœci
biegowej i tempowej (praca tlenowa i mieszana)
wp³ywaj¹ na doskonalenie parametru spadku mocy
maksymalnej.
4. Nie ma bezpoœredniej zale¿noœci pomiêdzy poziomem
wydolnoœci anaerobowej w teœcie Wingate a uzyskiwanymi wynikami. Jest to spowodowane m.in. niespecyficzn¹
struktur¹ ruchu dla biegacza podczas testu. Najlepszym
wskaŸnikiem wydolnoœci beztlenowej u biegacza na 400
metrów pozostaje uzyskany na zawodach wynik.
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Wpływ porcjowanego (dozowanego)
pobudzenia analizatora przedsionkowego
na zmiany maksymalnej częstotliwości ruchów u sportowców
W³odzimierz Starosta
Miêdzynarodowe Stowarzyszenie Motoryki Sportowej
Wy¿sza Szko³a Wychowania Fizycznego i Turystyki w Bia³ymstoku

Streszczenie
W obszernym wachlarzu ruchowej dzia³alnoœci
cz³owieka æwiczenia po³¹czone z obrotami zajmuj¹ wa¿ne
miejsce, szczególnie w sporcie wyczynowym. Obroty
wykonywane przez zawodników odnoœnie ró¿nych osi ich
cia³a pobudzaj¹ analizator przedsionkowy utrudniaj¹c
wykonywanie æwiczeñ. Dotychczas stosunkowo ma³o jest
informacji dotycz¹cych wp³ywu tych obrotów na organizm
zawodnika, a tym bardziej osi¹gane przez niego wyniki
sportowe. St¹d w niniejszych badaniach zajêto siê wp³ywem
dozowanego pobudzenia analizatora przedsionkowego na
maksymaln¹ czêstotliwoœæ ruchów. Ich celem by³o
wyjaœnienie: 1. W jaki sposób okreœlone obci¹¿enie rotacyjne
wp³ywa na zmiany maksymalnej czêstotliwoœci ruchów?
2. Czy zró¿nicowane pobudzenie analizatora przedsionkowego (obroty w prawo i w lewo) wp³ywa w okreœlony sposób
na zmiany maksymalnej czêstotliwoœci ruchów. Dla
pobudze-nia analizatora przedsionkowego wykorzystano
obrotowe krzes³o Barany'ego i jego zmodyfikowany test
polegaj¹cy na obrotach w obu kierunkach, a zadaniem
ruchowym by³ tapping - test [Saryczew, 1937]. Zadanie
badany wykonywa³ praw¹ rêk¹ przed obrotami i po obrotach
(w prawo i w lewo). Badanie przeprowadzono na 134
studentach Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.
Wnioski: 1. Stosowanie 10 obrotów w 20 s. u wiêkszoœci
badanych (55,2%) wywo³a³o wzrost maksymalnej
czêstotliwoœci drobnych ruchów rêki w stosunku do
wyników przed obrotami. Wzrost ten wystêpowa³ stopniowo
niezale¿nie od kierunku obrotów i pogl¹dowo ilustruj¹ go
cyfry: I test - 44,0% przypadków, II - 56,7%, III - 58,2%,
IV - 61,9%. Wraz ze wzrostem liczby przypadków
zwiêkszenia maksymalnej czêstotliwoœci ruchów mala³a ich
liczba ze zmniejszeniem siê jej (koñcowe wyniki przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co: 19,4% - 11,2%). 2. Zwiêkszenie
maksymalnej czêstotliwoœci ruchów zmienia³o siê w istotny
sposób pod wp³ywem zró¿nicowanego pobudzenia
analizatora przedsionkowego (obrotów w praw¹ i lew¹
stronê). Zaobserwowano 11% przypadków zwiêkszenia
maksymalnej czêstotliwoœci ruchów po obrotach w lewo.
3. Zjawisko wzrostu maksymalnej czêstotliwoœci ruchów pod
wp³ywem okreœlonego pobudzenia analizatora przedsionkowego wykorzystaæ mo¿na w procesie treningu sportowego.
Dotyczy to dyscyplin w których istotne znaczenie posiada
maksymalna czêstotliwoœæ ruchów i krótkotrwa³y wysi³ek:

bieg na krótkie dystanse w lekkiej atletyce, p³ywaniu,
³y¿wiarstwie szybkim, w narciarstwie zjazdowym,
akrobatyce - uk³ady skoków itp.
S³owa wiod¹ce: maksymalna czêstotliwoœæ ruchów,
obci¹¿enie rotacyjne. test Barany'ego, tapping test,
zmiennoœæ wyników, kobiety, mê¿czyŸni, studenci.
Wstêp
Obszerny wachlarz ruchowej dzia³alnoœci cz³owieka
biomechanika
sprowadza do ruchów: po³¹czonych
z przemieszczeniem cia³a w przestrzeni i zwi¹zanych
z obrotami cia³a odnoœnie trzech jego osi [Donskoj, 1964;
Starosta, 2007; Starosta, 1957, 1975]. Ruchy z obrotami
zajmuj¹ szczególne miejsce w sportowej dzia³alnoœci
cz³owieka [Dêbczyñka-Wróbel, Starosta, 2007]. Analiza
treœci popularnych dyscyplin sportowych pod tym wzglêdem
uzasadnia twierdzenie, ¿e liczba æwiczeñ zawieraj¹cych
element obrotu jest bardzo du¿a. Wykonywane przez
zawodnika obroty wp³ywaj¹ na zaburzenie analizatora
przedsionkowego i czêsto w znacznym stopniu komplikuj¹
wykonanie kolejnej fazy æwiczenia lub ca³ej kombinacji.
W zale¿noœci od specyfiki dyscypliny sportowej wp³yw
æwiczeñ po³¹czonych z obrotami jest ró¿norodny,
podobnie jak czynnoœci ruchowe wykonywane na tle
pobudzenia analizatora przedsionkowego. Na przyk³ad
w lekkoatletyce konkurencj¹, w której dominuje element
rotacyjny s¹ rzuty m³otem. Po wykonaniu 3-4 szybkich
obrotów m³ot nale¿y "wypuœciæ" w œciœle okreœlonym
kierunku (rzut jest wa¿ny, gdy upadnie on w limitowanym
przepisami wycinku ko³a) nie przekraczaj¹c granic ko³a
z jakiego odbywa³ siê rzut. Zadanie ruchowe zawodnika
jest skomplikowane, poniewa¿ moment "wypuszczenia"
m³ota ³¹czy siê z zaburzeniem analizatora przedsionkowego. W podobnych warunkach odbywa siê rzut dyskiem.
Tak¿e w innych dyscyplinach sportowych spotykamy wiele
z³o¿onych zadañ ruchowych, które wykonywane s¹ na tle
znacznych zaburzeñ analizatora przedsionkowego. Do takich
zaliczyæ trzeba: skoki do wody, ³y¿wiarstwo figurowe
i wrotkarstwo, gimnastykê sportow¹, akrobatyczn¹
i artystyczn¹.
Rodzaj i wielkoœæ zak³ócenia koordynacji ruchów
posiada znaczenie nie tylko dla przedstawicieli
poszczególnych dyscyplin sportowych, ale równie¿ dla
lotników. Zarówno zawodnicy, jak te¿ lotnicy w warunkach
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pobudzenia analizatora przedsionkowego wykonywaæ musz¹
szybko i dok³adnie z³o¿one koordynacyjne ruchy. Z faktów
powy¿szych wynika, ¿e zagadnienie to posiada du¿e
praktyczne znaczenie. Istotnym jego fragmentem wp³ywu
tego pobudzenia na maksymaln¹ czêstotliwoœæ ruchów.
Liczba przeprowadzonych badañ w tym zakresie jest
stosunkowo niewielka. Problemem tym zajmowa³a siê
G. Gagajewa [1949], która w badaniach przeprowadzonych
na nielicznej grupie osób stosowa³a standardow¹ metodykê
pobudzenia analizatora przedsionkowego przy pomocy
obrotów w jednym kierunku (w prawo). Stosuj¹c niewielkie
obci¹¿enie (5 obrotów) uzyska³a wyniki œwiadcz¹ce
o zmniejszeniu siê maksymalnej czêstotliwoœci ruchów
pod wp³ywem zaburzenia analizatora przedsionkowego.
Uwzglêdniaj¹c przedstawione wyniki, jak te¿ praktyczne
i teoretyczne znaczenie powy¿szego problemu przeprowadzono eksperyment, którego wyniki da³yby odpowiedŸ
na nastêpuj¹ce pytania:
1. W jaki sposób okreœlone obci¹¿enie rotacyjne wp³ywa na
zmiany maksymalnej czêstotliwoœci ruchów?
2. Czy zró¿nicowane pobudzenie analizatora przedsionkowego (obroty w praw¹ i lew¹ stronê) wp³ywa w okreœlony
sposób na zmiany maksymalnej czêstotliwoœci ruchów?

wszystkie warianty sklasyfikowano w trzech grupach: a),
z przewag¹ wzrostu maksymalnej czêstotliwoœci ruchów; b),
z przewag¹ zmniejszenia tej czêstotliwoœci oraz c), warianty
bez przewagi jakiejkolwiek z podanych powy¿ej rodzajów
zmian (tab. 1). W 76,2% przypadków u mê¿czyzn i 63,6%
u kobiet wyst¹pi³y warianty zmian po³¹czone ze wzrostem
maksymalnej czêstotliwoœci ruchów po obrotach
w krzeœle Barany'ego. Wzrost ten nastêpowa³ niezale¿nie
od strony w któr¹ obracano badanego. Zmniejszenie
maksymalnej czêstotliwoœci ruchów wyst¹pi³o u niewielkiej
liczby badanych (24,2% kobiet i 15,9 mê¿czyzn).
RODZAJ ZMIAN

L ICZBA

PRZYPADKÓW

Wzrost
maksymalnej
czêstotliwoœci

Zmniejszenie
maksymalnej
czêstotliwoœci

BEZ ZMIAN

MÊ¯CZY•NI

76,2

15,9

7,9

KOBIETY

63,6

24,2

12,2

RAZEM

69,9

20,0

10,0

P£EÆ

Tab. 1. Klasyfikacja wariantów zmiany maksymalnej
częstotliwości ruchów pod wpływem obciążenia rotacyjnego
u badanych studentów AWF (%) n = 134

Metoda badania
Dla
pobudzania
analizatora
przedsionkowego
wykorzystano obrotowe krzes³o i test Barany'ego [Starosta,
1957, 1975] Wbrew tradycyjnej jego metodyce, badanego
obracano na zmianê w prawo i w lewo. Modyfikacj¹
stosowanej metodyki by³o te¿ zwiêkszenie liczby obrotów
z 5 do 10 przy zachowaniu tradycyjnej ich szybkoœci
(obrót w czasie 2 s.). Zadaniem testowym by³a zdolnoœæ
postawienia w czasie 10 s. maksymalnej liczby kropek,
tj. tapping-test [Saryczew, 1937; Starosta, Stronczyñski,
2010]. Zadanie ruchowe badany wykonywa³ zawsze praw¹
rêk¹. Obroty w krzeœle realizowane by³y 4-krotnie (dwa razy
w prawo i dwa w lewo). Kierunek obrotów zmieniano po
wykonaniu ka¿dego testu. W pierwszym teœcie obracano
badanego w tradycyjn¹ praw¹ stronê. Po serii 10 obrotów
i wykonaniu zadania ruchowego nastêpowa³a 3 minutowa
przerwa. Badanie przeprowadzono na 134 studentach
Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie w wieku
19-24 lat. Badani posiadali ró¿norodne klasy sportowe
(70,2%). Ogó³em przeprowadzono 134 pomiary maksymalnej czêstotliwoœci ruchów przed obrotami i 536 po
pobudzeniu analizatora przedsionkowego.
Wyniki badañ
Analizê materia³u badañ skierowano w pierwszym
rzêdzie na uchwyceniu najbardziej charakterystycznych
zmian zachodz¹cych pod wp³ywem obrotów w zakresie
maksymalnej czêstotliwoœci ruchów. Zmiany by³y bardzo
zró¿nicowane. Wyst¹pi³o a¿ 39 odmiennych wariantów
reakcji na stosowane zaburzenie. Najczêœciej spotykanym
by³o zwiêkszenie maksymalnej czêstotliwoœci ruchów
(47,0%). W celu uchwycenia ogólnej tendencji zmian

W dalszej analizie uwzglêdniono wyniki ka¿dego
badanego i ich zmiany zachodz¹ce w jednostkach
absolutnych (liczba postawionych kropek) w porównaniu do
wyniku uzyskanego przed obrotami. Z tego punktu widzenia
przeanalizowano ka¿dy z wariantów zmian, które
rozmieszczono w specjalnej skali odnoœnie wyników
zerowych tj. wyników bez zmian. Za wyniki takie uznano
zmiany maksymalnej czêstotliwoœci ruchów wahaj¹ce siê
w granicach - 2 kropki w stosunku do wyników wyjœciowych.
Wyniki powy¿ej tych wielkoœci odniesiono do ze wzrostem
maksymalnej czêstotliwoœci, a poni¿ej do grupy ze
zmniejszeniem siê jej (tab. 2). Przedstawione wyniki
dowodz¹, ¿e wiêkszoœæ badanych (55,7%) uzyska³a
rezultaty przewy¿szaj¹ce wyniki uzyskane przed
obrotami. Ciekawa jest tendencja wzrostu liczby przypadków po³¹czonych ze zwiêkszeniem siê maksymalnej
czêstotliwoœci ruchów wystêpuj¹ca równoczeœnie
z ka¿dym rodzajem zmodyfikowanego testu Barany'ego
niezale¿nie od kierunku wykonywania obrotów. Wzrost
ten charakteryzuj¹ nastêpuj¹ce dane: po pierwszym
wykonaniu testu procent przypadków zwiêkszania siê
maksymalnej czêstotliwoœci ruchów wyniós³ - 44,0%, po
drugim - 56,7%, po ostatnim - 61,9%! Porównanie wyników
pierwszego i ostatniego wykonania testu daje ró¿nicê
siêgaj¹c¹ 18%. Równoczeœnie ze wzrostem liczby
przypadków powiêkszenia siê maksymalnej czêstotliwoœci
ruchów obserwowano spadek ich liczby z jej zmniejszaniem
siê oraz wyników bez zmian.
Porównanie naszego materia³u z wynikami badañ
G. Gagajewej œwiadczy o ich znacznym zró¿nicowaniu
wyników koñcowych (tab. 3). Autorka [1949] na podstawie
przytoczonego materia³u twierdzi, ¿e zmiany maksymalnej
czêstotliwoœci drobnych ruchów (tapping test), sprowadzaj¹
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siê do powtórzenia wyników uzyskanych przed
zaburzeniem analizatora przedsionkowego. Wynika³oby
z tego, ¿e stosowane zaburzenie nie wywo³uje ¿adnych
zasadniczych zmian. Odmienn¹ tendencjê obserwowano
w naszych badaniach. Wiêkszoœæ badanych przez nas
sportowców (55,2%) po zaburzeniu analizatora przedsionkowego uzyska³a w zakresie maksymalnej czêstotliwoœci
drobnych ruchów wyniki przekraczaj¹ce wielkoœci osi¹gniête
przed obrotami. Na tej podstawie mo¿na s¹dziæ,
i¿ pobudzenie analizatora przedsionkowego promieniuje
równie¿ na analizator ruchowy, co przejawia siê
zwiêkszeniem maksymalnej czêstotliwoœci ruchów
u wiêkszoœci badanych. Wyniki te uzyskano po pobudzeniu analizatora przedsionkowego obci¹¿eniem
rotacyjnym dwukrotnie wiêkszym ni¿ stosowane przez
G. Gagajew¹. Nie wykluczone, ¿e zastosowana przez nas
liczba obrotów (10 w czasie 20 sek.) stanowi optymaln¹
porcjê pobudzenia analizatora przedsionkowego
wywo³uj¹c¹ zwiêkszenie maksymalnej czêstotliwoœci
ruchów rêki.
RODZAJ ZMIAN
MAKSYMALNEJ
CZÊSTOTLIWOŒCI
RUCHÓW

LICZBA PRZYPADKÓW PO OBROTACH W:
I
II
III
IV
PRAWO
LEWO
PRAWO
LEWO

ŒREDNIA

ZMNIEJSZENIE

19,4

13,4

11,9

11,2

14,0

BEZ ZMIAN

36,6

29,9

29,9

26,9

30,8

ZWIÊKSZENIE

44,0

56,7

58,2

61,9

55,2

RAZEM

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Tab. 2. Rodzaj zmian maksymalnej częstotliwości ruchów
pod wpływem zróżnicowanego obciążenia rotacyjnego - obrotów
w prawo i w lewo (%), n = 134

RODZAJ ZMIAN
MAKSYMALNEJ
CZÊSTOTLIWOŒCI
RUCHÓW

LICZBA PRZYPADKÓW PO OBROTACH
RÓ¯NICA
WYNIKI
G.GAGAJEWEJ

WYNIKI
W.STAROSTY

ZMNIEJSZENIE

11,1

14,0

2,9

BEZ ZMIAN

66,7

30,8

35,9

ZWIÊKSZENIE

22,2

55,2

33,0

RAZEM

100,0

100,0

63

536

OGÓLNA LICZBA
PRZYPADKÓW

Tab. 3. Porównanie zmian zachodzących w maksymalnej
częstotliwości ruchów pod wpływem zróżnicowanego obciążenia
rotacyjnego w badaniach G. Gagajewej i W. Starosty (%)
Na zró¿nicowanie wyników obu badañ móg³ wp³yn¹æ
fakt, ¿e w naszym eksperymencie pobudzenie by³o znacznie
wiêksze ni¿ u G.Gagajewej, bior¹c pod uwagê nie tylko dwa
razy wiêksz¹ porcjê obrotów, ale przede wszystkim to,
¿e badanego poddawano pobudzeniu czterokrotnie
wykonuj¹c obroty na zmianê to w jednym, to drugim
kierunku. Takie pobudzenie analizatora przedsionkowego
by³o bardziej wszechstronne, ani¿eli rotacja w jednym
kierunku, jak to mia³o miejsce w badaniach G. Gagajewej.
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Istotn¹ rolê mog³a tu równie¿ odegraæ odmienna sumaryczna
wielkoœæ pobudzenia w obu badaniach: u G.Gagajewej - 5
obrotów, u nas 40 (4 x po 10 obrotów). Przypuszczalnie,
rotacja badanego prowadzona na zmianê to w jednym,
to w drugim kierunku inaczej wp³ywa na analizator
przedsionkowy wywo³uj¹c zjawisko nak³adania siê
pobudzenia i jednoczesnego niwelowania siê jego
ujemnych skutków. Byæ mo¿e, ¿e sumaryczny efekt
pobudzenia analizatora przedsionkowego przy pomocy
rotacji o zmieniaj¹cym siê kierunku, koncentrowa³ siê
g³ównie na analizatorze ruchowym wzmagaj¹c
czêstotliwoœæ ruchów. Porównuj¹c warunki obu badañ
dochodzimy do przekonania, ¿e wymagania jakie
postawiliœmy naszym badanym by³y znacznie bardziej
z³o¿one, ni¿ te które postawi³a G.Gajewa. Mimo, to badani
nasi uzyskiwali w wiêkszoœci przypadków wzrost
maksymalnej czêstotliwoœci ruchów.
Pamiêtaj¹c o tym, i¿ by³y to ruchy drobne anga¿uj¹ce
g³ównie miêœnie przedramienia i d³oni, zastanawiamy siê
nad mo¿liwoœci¹ przeniesienia zaobserwanego zjawiska
(wzrostu maksymalnej czêstotliwoœci ruchów pod wp³ywem dozowanego pobudzenia analizatora przedsionkowego) do dzia³alnoœci sportowca i wykorzystania go
w praktyce prowadzenia treningu sportowego. Efekt tego
zjawisko mo¿na by w pierwszym rzêdzie zastosowaæ
w dyscyplinach wymagaj¹cych przejawienia maksymalnej
czêstotliwoœci ruchów: np. w biegu na krótkie dystanse
w lekkoatletyce, p³ywaniu, ³y¿wiarstwie szybkim, kolarstwie,
jak te¿ w takich konkurencjach lekkoatletyki jak: skok w dal,
rzut dyskiem i m³otem, pchniêcie kul¹, skok o tyczce. Byæ
mo¿e, mia³oby praktyczne znaczenie w³¹czenie do
treningu wyszczególnionych dyscyplin sportowych lub
konkurencji æwiczeñ zawieraj¹cych element obrotowy.
Rodzaj æwiczeñ i liczba obrotów zale¿eæ bêdzie od
dyscypliny sportowej. Im mniej ruchów obrotowych
zawiera dyscyplina, tym mniejsz¹ winna byæ porcja
obrotów stosowana dla zwiêkszenia maksymalnej
czêstotliwoœci ruchów. Próby w tym zakresie nale¿a³oby
prowadziæ pos³uguj¹c siê wielkoœci¹ obrotów podobn¹ do tej
jaka wystêpowa³a w naszych badaniach. O celowoœci
zastosowania w praktyce treningu sportowego podobnych
æwiczeñ przekona³y nas wyniki badañ przeprowadzone na
³y¿wiarzach figurowych [Starosta, 1957, 1975]. Wiêkszoœæ
badanych przez nas zawodników wyznaczony odcinek
dystansu przebiega³a szybciej po obrotach tj. pobudzeniu
analizatora przedsionkowego.
Wnioski
1. Stosowanie 10 obrotów w 20 s. u wiêkszoœci badanych
(55,2%) wywo³a³o wzrost maksymalnej czêstotliwoœci
drobnych ruchów rêki w stosunku do wyników przed
obrotami. Wzrost ten wystêpowa³ stopniowo niezale¿nie
od kierunku obrotów i pogl¹dowo ilustruj¹ go cyfry:
I test - 44,0% przypadków, II - 56,7%, III - 58,2%, IV 61,9%. Wraz ze wzrostem liczby przypadków
zwiêkszenia maksymalnej czêstotliwoœci ruchów mala³a
ich liczba ze zmniejszeniem siê jej (koñcowe wyniki
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przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co: 19,4% - 11,2%).
2. Zwiêkszenie maksymalnej czêstotliwoœci ruchów zmienia³o siê w istotny sposób pod wp³ywem zró¿nicowanego
pobudzenia analizatora przedsionkowego (obrotów
w praw¹ i lew¹ stronê). Zaobserwowano 11%
przypadków zwiêkszenia maksymalnej czêstotliwoœci
ruchów po obrotach w lewo.
3. Zjawisko wzrostu maksymalnej czêstotliwoœci ruchów
pod wp³ywem okreœlonego pobudzenia analizatora
przedsionkowego wykorzystaæ mo¿na w procesie
treningu sportowego. Dotyczy to dyscyplin w których
istotne znaczenie posiada maksymalna czêstotliwoœæ
ruchów i krótkotrwa³y wysi³ek: bieg na krótkie dystanse
w lekkiej atletyce, p³ywaniu, ³y¿wiarstwie szybkim,
w narciarstwie zjazdowym, akrobatyce - uk³ady
skoków itp.
4. Obserwowane zjawisko wzrostu maksymalnej
czêstotliwoœci ruchów pod wp³ywem okreœlonego
10 obrotów w 20 s.) pobudzenia analizatora
przedsionkowego mo¿na wykorzystaæ w procesie
treningu sportowego. Dotyczy to g³ównie dyscyplin
w których istotne znaczenie posiada maksymalna
czêstotliwoœæ ruchów, a wysi³ek jest krótkotrwa³y (bieg
na krótkie dystanse: w lekkiej atletyce, p³ywaniu,
³y¿wiarstwie szybkim, w narciarstwie zjazdowym,
akrobatyce - uk³ady skoków itp.). Sposób wykorzystania
pobudzenia analizatora przedsionkowego w celu
zwiêkszenia maksymalnej czêstotliwoœci ruchów
i najbardziej efektywne jego porcje w zale¿noœci od
konkretnej dyscypliny sportowej winny staæ siê
przedmiotem dalszych bardziej szczególnych badañ.
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Wprowadzenie
Wed³ug wielu autorów zajmuj¹cych siê problematyk¹
nauk o zdrowiu, ruch to najwa¿niejszy, (zaraz po od¿ywianiu)
czynnik determinuj¹cy zdrowie cz³owieka [Pelc i wsp. 2002].
Zdrowotnie pojmowana sprawnoœæ fizyczna jest przejawem
prawid³owego stanu organizmu [Kasperczyk 2000]. Pogl¹d
taki wpisuje siê bardzo mocno w koncepcjê sprawnoœci
ukierunkowanej na zdrowie (ang. Health-related fitness),
a wiêc takiej która przek³ada siê na dobrostan psychiczny
i fizyczny (ang. well-being) oraz warunkuje prawid³owe
funkcjonowanie organizmu.
Prowadzenie prozdrowotnego stylu ¿ycia stanowi g³ówny
element profilaktyki cz³owieka przed zagro¿eniami
cywilizacyjnymi takimi jak, choroby uk³adu kr¹¿enia
i na³ogami. W³aœciwe zachowania zdrowotne mog¹ równie¿
stanowiæ decyduj¹cy element poprawy stanu zdrowia
jednostki, a w zwi¹zku z tym i populacji [Wojtyczek 2003;
Marcinkowski i Klimberg 2003].
Najwa¿niejszym celem treningu prozdrowotnego jest
poprawa stanu zdrowia i opóŸnienie procesu starzenia siê
organizmu, poprzez poprawê wydolnoœci i sprawnoœci
psychofizycznej [Kosendiak i wsp. 2006; Posiada³a i wsp.
2005].
Trening si³owy, a w szczególnoœci kulturystyka to sport
wp³ywaj¹cy na formowanie fizycznego i psychicznego
wizerunku sylwetki. Koncepcja ta siêga czasów staro¿ytnej
Grecji, gdzie propagowana by³a idea harmonijnie
ukszta³towanego ducha i cia³a.
Dzisiejszy trening si³owy to nie tylko kulturystyka, ale
tak¿e inne dyscypliny sportu. Podnosz¹ one si³ê miêœniow¹
organizmu, buduj¹ sylwetkê cia³a oraz wp³ywaj¹ pozytywnie
na ogóln¹ sprawnoœæ ruchow¹. Odpowiednio dostosowane do
wieku kszta³towanie tê¿yzny fizycznej ma kluczowe
znaczenie dla póŸniejszego rozwoju oraz zachowania
dobrego stanu zdrowia. Æwiczenia si³owe to sport dla
wszystkich, dlatego w ostatnich latach cieszy siê tak du¿¹
popularnoœci¹ zarówno wœród m³odzie¿y, jak i doros³ych.
Kszta³tuje nie tylko sylwetkê, ale tak¿e wzorce i postawy
prozdrowotne [Stefaniak 2001; Nawrocki 2005].
Celem pracy by³o okreœlenie poziomu wiedzy mê¿czyzn
regularnie æwicz¹cych na si³owni, na temat diety
i suplementacji ¿ywieniowej w si³owym sporcie amatorskim,
jak równie¿ charakterystyki zwi¹zanych z tym zachowañ
zdrowotnych.

Materia³ i metoda
Badanie zosta³o przeprowadzone wœród 100 losowo
wybranych mê¿czyzn uczêszczaj¹cych na jedn¹ z trzech
warszawskich si³owni: OSiR Siennicka, OSiR Saska lub
Fitness Klub Zdrofit. Æwicz¹cych podzielono na dwie grupy
jako kryterium przyjmuj¹c sta¿ treningowy.
Grupê A stanowi³o 50 osób trenuj¹cych powy¿ej jednego
roku i nie d³u¿ej ni¿ trzy lata. Na grupê B sk³ada³o siê 50
mê¿czyzn æwicz¹cych co najmniej trzy lata. Charakterystykê
grup treningowych przedstawiono w tabelach 1 i 2.

Wiek

Min

Max

x

Grupa A

18

33

23,06

Grupa B

18

44

26,58

Grupa A

1

2

1,38

[w latach]

Grupa B

3

18

5,88

Liczba treningów w

Grupa A

2

5

3,52

Sta¿ treningu

tyg.

Grupa B

3

7

4,04

Œredni czas treningu

Grupa A

45

120

88,1

[liczba minut]

Grupa B

45

120

87

Min* - wartość minimalna

Max - wartość maksymalna

M* - średnia

Tab. 1. Charakterystyka grup badanych

Wysokoœæ cia³a (m)

Masa cia³a (kg)

BMI

Min

Max

x

SD

P

Grupa A

1,69

Grupa B

1,68

1,91

1,8

0,06

0,01

1,96

1,82

0,07

Grupa A
Grupa B

60

108

81,98

11,08

66

115

90,58

11,97

Grupa A
Grupa B

18,94

32,6

25,02

3,05

21,8

32,53

27,2

2,6

0,01

0,01

Tab. 2. Podstawowe dane charakteryzujące badane grupy
Badanie dotycz¹ce postaw zdrowotnych mê¿czyzn
regularnie æwicz¹cych na si³owni zosta³o przeprowadzone
autorskim, specjalnie przygotowanym kwestionariuszem
ankietowym. Sk³ada³ siê on z 20 zamkniêtych i otwartych
pytañ. Ankieta zosta³a podzielonych na dwie czêœci. Czêœæ
pierwsza dotyczy³a informacji ogólnych na temat badanych
mê¿czyzn: wieku, masy i wzrostu cia³a, sta¿u, czêstotliwoœci
oraz czasu treningu, Ÿród³a wiedzy na temat treningu, a tak¿e
czy ankietowani uprawiaj¹ rekreacyjnie jak¹œ inna
dyscyplinê sportu.

Roczniki Naukowe Wy¿szej Szko³y Wychowania Fizycznego i Turystyki w Bia³ymstoku - 2010

8

Suma

x

SD

p

Grupa A

3

17 21 3

6

0

0

Grupa B

0

8

18 16 7

0

1

50

3,84

1,06

0,02

50

4,52

1,05

Grupa A

Grupa B

Bia³ko

50%

72%

Wêglowodany

34%

26%

T³uszcze

0%

2%

Witaminy

16%

0%

Tab. 3. Liczba spożywanych posiłków w badanych grupach
(liczba odpowiedzi)

P³yny w litrach

1

2

2,5 3

3,5 4

5

6

7

Suma

x

SD

P

Grupa A

5

1

17

5

13

9

0

0

0

50

2,56

0,90

0,03

Grupa B

0

4

14

1

19

6

3

1

2

50

3,05

1,29

Tab. 4. Ilość przyjmowanych płynów w badanych grupach
(liczba odpowiedzi)
Osoby æwicz¹ce d³u¿ej chêtniej regulowa³y swoje posi³ki
odpowiedni¹ diet¹, a tylko 28% z nich nie stosowa³o nigdy
selektywnego sposobu od¿ywiania. Po³owa osób z grupy
A próbowa³a wspomóc swój trening odpowiednim sposobem
od¿ywiania (ryc. 1).

Grupa B

Tak inn¹

Nie nigdy

Tak “g³odówkê”

Tak wegetariañsk¹

Tak wysokobia³kow¹

Tak wysokot³uszczow¹

Tak wysokowêglow¹

Tak inn¹

Nie nigdy

Tak “g³odówkê”

Tak wegetariañsk¹

Tak wysokobia³kow¹

Tak wysokot³uszczow¹

Tak wysokowêglow¹

Grupa A

Ryc. 1. Stosowanie diety wśród ćwiczących (możliwość
wielokrotnego wyboru)

Tab. 5. Istotność składników pokarmowych w opinii
ankietowanych (liczba wskazań)

Grupa A

Ca³y czas

Osoby o krótszym sta¿u treningowym spo¿ywa³y mniej
pokarmów oraz w 90% robi³y to nieregularnie. Wynik ten
istotnie statystycznie ró¿nicowa³ obydwie badane grupy
(p=0,01). Podobnie przedstawia³a siê sytuacja spo¿ytych
p³ynów. Osoby d³u¿ej trenuj¹ce pij¹ œrednio o 0,49 litra wody
na dobê wiêcej (tab. 4).

Grupa B

Ryc. 2. Charakterystyka
w badanych grupach

stosowania

Rzadziej ni¿ na rok

7

Nie stosujê suplemewntów

6

Kuracja raz do roku

5

Kuracja raz na pó³ roku

4

Ca³y czas

3

Kuracja co 1 - 2 miesi¹ce

2

Rzadziej ni¿ na rok

Liczba posi³ków

Nie stosujê suplemewntów

Ponad po³owa (52%) osób o d³u¿szym sta¿u
treningowym spo¿ywa³a posi³ki o regularnych porach,
ponadto robili to czêœciej, nawet do 8 razy dziennie (tab. 3).

Kuracja raz do roku

Wyniki

Powy¿sze wyniki przek³adaj¹ siê wprost proporcjonalnie
na masê cia³a osób poddanych badaniu, co wraz z wy¿sz¹
œredni¹ wysokoœci¹ cia³a grupy B prowadzi do wystêpowania
u osób æwicz¹cych ponad trzy lata wy¿szej œredniej wartoœci
BMI (tab. 2).
Wœród deklaracji respondentów dominowa³a dieta
wysokobia³kowa, co koreluje z przekonaniem wœród
æwicz¹cych obu grup, ¿e najwa¿niejszym sk³adnikiem
pokarmowym potrzebnym w treningu oporowym jest bia³ko
(tab. 5).
Znamiennie statystycznie czêœciej (94%) suplementacjê
stosowa³y osoby d³u¿ej trenuj¹ce. Zaledwie 6% z nich
stwierdzi³o, ¿e nie za¿ywa³o œrodków farmaceutycznych
(tzw. "od¿ywek") by poprawiæ swoje osi¹gniêcia. Wœród
respondentów grupy A mimo stosunkowo krótkiego sta¿u
treningowego, a¿ 62% osób mia³o stycznoœæ z tzw.
"od¿ywkami" (ryc. 2).

Kuracja raz na pó³ roku

Czêœæ druga odnosi³a siê do stosowanej diety oraz
suplementacji: rodzaju diety, liczby i czêstotliwoœci
spo¿ywanych posi³ków, motywacje do za¿ywania
suplementów, wiedzy na temat stosowanych suplementów
i dopingu, œwiadomoœci szkodliwoœci wspomagania
farmakologicznego.
Wyniki
przedstawiono
za
pomoc¹
œrednich
arytmetycznych, z uwzglêdnieniem odchyleñ standardowych.
Zró¿nicowanie opinii pomiêdzy grupami wykorzystano test
Chi-kwadrat. Jako istotne statystycznie przyjêto wartoœci na
poziomie p< 0,05. Analizê statystyczn¹ wykonano za pomoc¹
programu Statistica (v. 9).

Kuracja co 1 - 2 miesi¹ce

108

suplementacji

Najchêtniej stosowanymi suplementami w obu grupach
by³y bia³ko i aminokwasy oraz kreatyna. Dodatkowo
w grupie B chêtnie stosowane by³o wspomaganie œrodkami
pobudzaj¹cymi zawieraj¹cymi kofeinê (44% respondentów ryc. 3).
G³ównym motywem stosowania wspomagania
farmakologicznego przez trenuj¹cych by³a chêæ poprawy si³y
oraz zwiêkszenia masy cia³a.
Dla poprawy zdrowia suplementy stosowane by³y
zaledwie przez co dziesi¹t¹ osobê w grupie A oraz co pi¹t¹ w
grupie B (ryc. 4).
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Inne

Nie stosujê suplementów

Preparaty odchudzaj¹ce

Kofeina i œrodki pobudzaj¹ce

Preparakty ochronne stawów

Kreatyna

Wêglowodany

Bia³ko i aminokwasy

Inne

Grupa B

Nie stosujê suplementów

Preparaty odchudzaj¹ce

Kofeina i œrodki pobudzaj¹ce

Preparakty ochronne stawów

Kreatyna

Wêglowodany

Bia³ko i aminokwasy

Grupa A

Ryc. 3. Rodzaj stosowanej suplementacji w badanych
grupach (odpowiedź wielokrotnego wyboru)

Zdrowie

Nie stosujê suplementów

Odpornoœæ organizmu

Si³ê

Wagê - schudn¹æ

Wagê - przytyæ

Zdrowie

Nie stosujê suplementów

Odpornoœæ organizmu

Si³ê

Wytrzyma³oœæ

Wagê - schudn¹æ

Wagê - przytyæ

Wytrzyma³oœæ

Grupa B

Grupa A

Ryc. 4. Motywy stosowania suplementacji w badanych
grupach.
Wiedza na temat suplementów, podobnie jak wiedza na
temat treningu, w grupie trenuj¹cej ponad trzy lata,
pochodzi³a g³ównie (66% badanych) z internetu lub
zdobywana by³a na zasadzie wymiany doœwiadczeñ ze
wspó³æwicz¹cymi. Osoby trenuj¹ce poni¿ej trzech wskaza³y
w wiêkszym stopniu na trenerów, z których doœwiadczenia
korzysta³o 24% z nich (ryc. 5).

Z innego Ÿród³a

Nie stosujê suplementów

Z Internetu

Od kolegów na si³owni

Od trenera na si³owni

Z innego Ÿród³a

Nie stosujê suplementów

Z fachowych ksi¹¿ek i czasopism

Z Internetu

Od kolegów na si³owni

Od trenera na si³owni

Z fachowych ksi¹¿ek i czasopism

Grupa B

Grupa A

Ryc. 5. Źródła wiedzy dotyczącej suplementacji w badanych
grupach.
Pomimo powszechnego stosowania wspomagania
farmakologicznego wœród osób æwicz¹cych ponad trzy lata,
o jego szkodliwym dzia³aniu przekonanych by³o zaledwie
40% ankietowanych. Odsetek ten by³ wy¿szy w grupie
A i wynosi³ 54% (p= 0,16).
Stosowanie dopingu nie okaza³o siê byæ zjawiskiem
powszechnym. Do stosowania go przyzna³o siê zaledwie 13
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osób z grupy A oraz piêciu respondentów z grupy B. Nale¿y
jednak pamiêtaæ, ¿e pomimo i¿ by³y to badania anonimowe,
to zazwyczaj respondenci niechêtnie przyznaj¹ siê do dzia³añ
niezgodnych z prawem, nieetycznych czy moralnie
w¹tpliwych co mo¿e œwiadczyæ, ¿e w rzeczywistoœci odsetek
ten jest wy¿szy. Warto zauwa¿yæ, ¿e w obu grupach
wystêpowa³a znaczna œwiadomoœæ negatywnych skutków
stosowania dopingu (92% w obu grupach).
Dyskusja
Na
podstawie
uzyskanych
wyników
trudno
jednoznacznie stwierdziæ, czy d³u¿szy sta¿ amatorskiego
treningu na si³owni pozytywnie, czy te¿ negatywnie wp³ywa
na postawy zdrowotne osób æwicz¹cych. Obie grupy
charakteryzowa³y siê cechami zarówno pro, jak i anty
zdrowotnymi.
Jako g³ówny problem zachowañ niekorzystnie
wp³ywaj¹cych na zdrowie, uwidoczni³o siê na³ogowe
wspomaganie œrodkami farmakologicznymi. Stosowanie
suplementacji zarówno w fazie wysi³ku, jak i fazie
wypoczynku, charakterystyczne jest raczej dla sportu
wyczynowego, nie zaœ dla treningu zdrowotnego [Kosendiak
i wsp. 2006]. Niestety doping i suplementacja, jako narzêdzie
do osi¹gania rekordów i celów stawianych sobie za wszelk¹
cenê, sta³y siê zjawiskiem bardzo powszechnym. Dotyka to
nie tylko sportowców wyczynowych, ale tak¿e m³odzie¿
i doros³ych uprawiaj¹cych sport jedynie rekreacyjnie
[Posiada³a i wsp. 2005]. Wnioskuj¹c z wyników
przeprowadzonych ankiet mo¿na stwierdziæ, i¿ regularny
bywalec si³owni nie wyobra¿a sobie treningu bez
suplementacji. Tezê tê potwierdzaj¹ zarówno dostêpna
literatura, jak i uzyskane rezultaty badañ [Stefaniak i wsp.
2006; Gronowska-Senger 2007; Witkowski i wsp. 2006;
Sacharuk i wsp. 2006].
Tylko 6% osób trenuj¹cych powy¿ej trzech lat
stwierdzi³o, ¿e nie stosuje suplementacji, natomiast a¿ 30%
stosuje j¹ nieustannie. Jednoczeœnie tylko 40% powy¿szej
grupy uwa¿a, ¿e mo¿e mieæ ona negatywne skutki dla
zdrowia. Jest to niestety przekonanie b³êdne [Krzych 2004;
Pipe i Ayotte 2002].
Przy nadmiernym spo¿yciu bia³ka groŸne jest przede
wszystkim du¿e obci¹¿enie uk³adu trawienia i wydalniczego
przez: dodatkowe obci¹¿enie nerek, które usuwaj¹ produkty
metabolizmu bia³ek. Nara¿a to organizm na zwiêkszone
straty wody z moczem, co mo¿e prowadziæ do odwodnienia.
Ponadto czêsto obserwowanym efektem przesadnego
wspomagania preparatami bia³kowymi mog¹ byæ zwiêkszone
straty wapnia z organizmu [Celejowa 2007; Nazarewicz
i Babicz-Zieliñska 2004]. Ponad po³owa ankietowanych by³a
przekonana, ¿e bia³ko jest najwa¿niejszym sk³adnikiem
po¿ywienia w sportach si³owych. Tymczasem g³ównymi
substratami energetycznym s¹ wêglowodany, poniewa¿ ju¿
wczeœniej wykazano korzystny wp³yw diety wysokowêglowodanowej na zdolnoœæ do wysi³ku tlenowego
[Radzimirska-Graczyk i Chalcarz 2005]. Potwierdza to,
¿e w grupie nie odnotowano nale¿ytego poziomu wiedzy
w tym zakresie. Wielu autorów podkreœla, ¿e dla najlepszego
efektu nale¿y przyjmowaæ je wraz z bia³kiem w stosunku 4:1.
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Samo zapotrzebowanie na bia³ko w sportach si³owych waha
w zale¿noœci od Ÿróde³ w przedziale 1,6-2,2 gram na
kilogram masy cia³a na dobê (g/kg.m.c/dz.), a wed³ug
niektórych autorów iloœæ bia³ka przyjmowanego przez
zawodnika trenuj¹cego sporty si³owe nie powinna
przekraczaæ 1,7 g/ kg.m.c/dz. [Celejowa 2007; Nazarewicz
i Babicz-Zieliñska 2004; Radzimirska-Graczyk i Chalcarz
2005; Lemon 2001].
Kolejnym powa¿nym zagro¿eniem s¹ od¿ywki ska¿one
zakazanymi œrodkami dopinguj¹cymi. Jakkolwiek
w rekreacyjnym sporcie nie ma niebezpieczeñstwa
dyskwalifikacji na skutek stosowania œrodków dopinguj¹cych, to sam fakt zanieczyszczenia od¿ywek jest
niepokoj¹cy bowiem zawodnik nie ma pewnoœci co
w rzeczywistoœci za¿ywa. Badania ujawni³y, ¿e niektóre
od¿ywki mog¹ zawieraæ szkodliwe i zakazane w sporcie
substancje np. efedrynê, czy sterydy anaboliczne [Krzych
2004; Pipe i Ayotte 2002]. Sprzeda¿ takiego wspomagania
przynosi pozorn¹ obopóln¹ korzyœæ producent - kupuj¹cy.
Sportowcy-amatorzy uzyskuj¹ lepsze efekty po za¿yciu
od¿ywki, przez co chêtniej j¹ kupuj¹. To z kolei zachêca
producenta do zanieczyszczania produktu. Najgorsze
i najpowa¿niejsze s¹ jednak póŸniejsze efekty uboczne, takie
jak np. zaburzenia równowagi hormonalnej, zaburzenie pracy
i uszkodzenie organów wewnêtrznych oraz wahania
i pogorszenie nastroju [Stefaniak i wsp. 2006; Posiada³a
i wsp. 2005; Je¿ewska-Zychowicz 2007].
Tylko 15 ze 100 osób spo¿ywa³o suplementy dla poprawy
zdrowia, co mo¿e œwiadczyæ, ¿e zdrowie nie jest
najwa¿niejsz¹ motywacj¹ do ich stosowania. Jest to
zastanawiaj¹ce, poniewa¿ inne opracowania wskazuj¹
w³aœnie na motywy zdrowotne, jako g³ówn¹ przyczynê
podjêcia suplemantacji. W badaniach Sacharuka 92%
ankietowanych stosowa³o suplementy w³aœnie z tego powodu
[Sacharuk i wsp. 2006].
Prowadzony przez badanych trening, czêœciowo
wymusza³ postawê prozdrowotn¹, bowiem wiêksze
obci¹¿enie organizmu wymaga wiêkszej dba³oœci o sposób
od¿ywiania. Osoby trenuj¹ce powinny spo¿ywaæ posi³ek co
ok. 2-3 godziny, czyli oko³o piêciu posi³ków dziennie
[NiedŸwiecka-K¹cik i wsp. 2005]. Powy¿szy warunek jest
spe³niany w wiêkszym stopniu przez osoby trenuj¹ce
powy¿ej trzech lat. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e przestrzeganie prawid³owych regu³ ¿ywieniowych powinno mieæ
charakter d³ugofalowy, poniewa¿ dopiero po paru miesi¹cach
planowego od¿ywiania udaje siê zauwa¿yæ wymierne efekty
w postaci wzrostu si³y, masy i wytrzyma³oœci miêœni
[Sacharuk i wsp. 2006]. Stosuj¹c suplementy cel ten osi¹ga
siê niemal natychmiastowo.
Mniej powszechne ni¿ w badaniach innych autorów by³o
zjawisko stosowania niedozwolonego dopingu. W badaniach
Stefaniaka ponad 88% mê¿czyzn przyjmowa³o zakazane
substancje (g³ównie testosteron), z czego 21% przed
up³ywem pierwszego roku systematycznego treningu
[Witkowski i wsp. 2006]. Nale¿y równie¿ z ca³¹
stanowczoœci¹ stwierdziæ, ¿e pomimo mniejszej liczby osób
stosuj¹cych niedozwolone wspomaganie farmakologiczne
w grupie A, wynik nie jest w pe³ni zadowalaj¹cy, poniewa¿

stanem idealnym by³by odsetek wynosz¹cy zero. Tym
bardziej, ¿e 92% ankietowanych zdaje sobie sprawê
z negatywnych skutków stosowania dopingu. Mo¿na zatem
przyj¹æ, ¿e nie ma prostych zale¿noœci miêdzy wiedz¹
a deklarowanymi postawami wobec niedozwolonego
wspomagania. Spostrze¿enia takie by³y efektem pracy
m.in. Posiada³y i wspó³autorów [Posiada³a i wsp. 2005].
Zwraca to uwagê na potrzebê dalszej edukacji w aspekcie
dopingu w zakresie socjologii sportu i zdrowia publicznego
[Krzych 2004; Sas-Nowosielski 2005].
Podsumowanie i wnioski
1. Stosowanie suplementacji farmakologicznej wœród osób
trenuj¹cych na si³owni jest powszechne, co jest
zjawiskiem antyzdrowotnym. Nale¿y uœwiadamiaæ
spo³eczeñstwo ju¿ od najm³odszych lat (np. na lekcjach
wychowania fizycznego), ¿e stosowanie suplementów
ma niekorzystny wp³yw na zdrowie cz³owieka,
a uzyskane dziêki nim efekty s¹ krótkotrwa³e i przynosz¹
wiêcej skutków ubocznych ni¿ korzyœci.
2. Æwicz¹cy wiedzê na temat treningu, diety i suplementacji
czerpi¹ g³ównie od wspó³æwicz¹cych i z internetu, przez
co ich wiedza na powy¿sze tematy jest powierzchowna.
Stwarza to zagro¿enie powielania z³ych pogl¹dów
i prowadzi przez to do zachowañ antyzdrowotnych.
3. Suplementy stosowane s¹ g³ównie by poprawiæ si³ê
i przybraæ na wadze. Ich du¿a popularnoœæ spowodowana
jest uzyskiwaniem efektów w du¿o krótszym czasie ni¿
przy stosowaniu zwyk³ej diety. Stosowanie suplementacji, z powodu swojej szkodliwoœci, powinno byæ
w
wiêkszym
stopniu
ograniczone
prawnie
(w szczególnoœci dla osób niepe³noletnich).
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Styl życia studentów fizjoterapii
Dariusz Boguszewski 1, Jakub Adamczyk
1

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Pi³sudskiego w Warszawie
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454,37

Grupê badan¹ stanowili studenci pierwszego roku
studiów licencjackich, n=101 (I rok) oraz pierwszego roku
uzupe³niaj¹cych studiów magisterskich, n=71 (IV rok),
kierunku Fizjoterapia Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego. Badanie ankietowe przeprowadzono na wiosnê
roku 2009, wykorzystuj¹c autorsk¹ ankietê dotycz¹c¹ stylu
¿ycia oraz Miêdzynarodowy Kwestionariusz Aktywnoœci
Fizycznej (IPAQ).
Autorska ankieta "Styl ¿ycia studentów" dotyczy³a m.in.
rodzaju podejmowanej aktywnoœci ruchowej, motywów
podejmowania lub niepodejmowania aktywnoœci, nawyków
¿ywieniowych (rodzaj i czêstotliwoœæ spo¿ywanych
posi³ków), spo¿ywaniu u¿ywek (kawa, alkohol) oraz innych
ryzykownych dla zdrowia (palenie papierosów, za¿ywania
innych substancji psychoaktywnych).
Miêdzynarodowy Kwestionariusz Aktywnoœci Fizycznej
(IPAQ) - wersja d³uga, zawiera³ pytania dotycz¹ce czasu
podejmowania umiarkowanej i intensywnej aktywnoœci
fizycznej, czasu spêdzanego na czynnoœciach lokomocyjnych
(chodzenie) i czasu spêdzonego siedz¹c (np. w pracy).
Obliczanie poziomu aktywnoœci fizycznej odbywa³o siê na
podstawie wskaŸników odpowiadaj¹cych poszczególnym
rodzajom aktywnoœci. Ka¿dy rodzaj aktywnoœci mo¿na
wyraziæ w jednostkach MET (Metabolic Equivalent of Work
- minuty/tydzieñ), który uzyskujemy mno¿¹c wspó³czynnik

Œredni czas umiarkowanej aktywnoœci studentów wyniós³
1 godzinê i 27 minut tygodniowo, natomiast intensywnej
aktywnoœci fizycznej 1 godzinê i 6 minut tygodniowo. Nie
podejmowanie jakiejkolwiek aktywnoœci ruchowej
zadeklarowa³o 37,40%. Czas spêdzony siedz¹c (przed
monitorem komputera, telewizora, itp.) wyniós³ ogó³em
œrednio 37 godzin 50 minut w tygodniu. Studenci pierwszego
roku czêœciej podejmowali intensywna aktywnoœæ, rzadziej
zaœ - umiarkowan¹. W przeliczeniu na jednostki MET m³odsi
badani uzyskali znacznie wy¿szy wynik (p=0,034) w odniesieniu do aktywnoœci intensywnej. W starszej grupie wartoœci
obu kategorii aktywnoœci prawie siê wyrównuj¹ (ryc. 1). Dla
obu grup wartoœci wspó³czynnika MET wskazuj¹ na
niewystarczaj¹cy poziom aktywnoœci fizycznej. Deklarowany czas spêdzony w pozycji siedz¹cej by³ niemal identyczny
w obu grupach i wyniós³ œrednio 36,9 godzin tygodniowo dla
I roku i 36,7 godzin tygodniowo dla IV roku.

382,63

Materia³ i metody

Wyniki

627,20

Studenci kierunku Fizjoterapia nabywaj¹ podczas
studiów wiadomoœci i umiejêtnoœci niezbêdne do kszta³towania, podtrzymywania i przywracania sprawnoœci i wydolnoœci
osób w ró¿nym wieku. Niektórzy ju¿ w trakcie studiów
podejmuj¹ pracê w zawodzie (jako masa¿yœci, instruktorzy
rekreacji ruchowej, fizjoterapeuci). W procesie leczenia
znaczenie ma nie tylko wiedza i umiejêtnoœci. Niebagateln¹
rolê odgrywa równie¿ przyk³ad p³yn¹cy z góry, czyli od ludzi
teoretycznie najlepiej w temacie zdrowia wyedukowanych
(Rutkowski 2001).
Celem pracy by³o uzyskanie informacji o wybranych
nawykach ¿ywieniowych (czêstotliwoœci spo¿ywania
owoców, warzyw, s³odyczy oraz u¿ywek - kawy i alkoholu),
a tak¿e o innych zachowaniach maj¹cych wp³yw na stan
zdrowia takich jak: palenie papierosów, u¿ywanie
narkotyków oraz aktywnoœci ruchowej studentów fizjoterapii
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
S³owa kluczowe: styl ¿ycia, studenci, aktywnoœæ
ruchowa, nawyki ¿ywieniowe

przypisany danej aktywnoœci, przez liczbê dni na ni¹
przypadaj¹cy i czas trwania w minutach na tydzieñ. Dla
umiarkowanej aktywnoœci zwi¹zanej z prac¹ w domu
wspó³czynnik MET wynosi 3, dla umiarkowanej aktywnoœci
fizycznej: 4, dla intensywnej aktywnoœci fizycznej: 8, dla
czasu poœwiêconego na chodzenie: 3,3 (Biernat 2007, 2008).
Uzyskane dane wpisano do arkuszy kalkulacyjnych
Excel, gdzie obliczono œrednie arytmetyczne i odchylenia
standardowe.
Ró¿nice
pomiêdzy
poszczególnymi
parametrami i zale¿noœci pomiêdzy grupami i cechami
okreœlono za pomoc¹ testów T-studenta i chi-kwadrat.
Na wykresach podano uœrednione dane (Stupnicki 2005).

318,87

Wprowadzenie

[MET]

2

, Andrzej Ochal 1

1, 2

umiarkowana aktywnoœæ
fizyczna
intensywna aktywnoœæ
fizyczna

300
200
100
0
rok I

rok IV

Ryc. 1. Średnie wartości współczynnika MET dla studentów
I i IV roku (* istotność na poziomie p<0,05)
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Dieta wiêkszoœci (74%) badanych studentów sk³ada³a siê
g³ównie z posi³ków przygotowywanych w domu. Co trzeci
ankietowany wymieni³ ponadto odgrzewane posi³ki
przygotowywane z zakonserwowanych dañ (przygotowywanych np. przez rodziców) oraz dania z gotowych
pó³produktów. Oko³o 20% studentów regularnie ¿ywi³a siê
w barach typu fast food. W ka¿dej z powy¿szych kategorii
ró¿nice miêdzy studentami I i IV roku by³y niewielkie
(nieistotne statystycznie).
Uzyskane dane wskazuj¹, ¿e 35% studentów pierwszego
roku spo¿ywa³o owoce lub warzywa sporadycznie - raz na
kilka dni, a 27% najwy¿ej raz dziennie. W starszej grupie
proporcje siê odwróci³y (22% i 38%). Zaledwie co trzeci
badany student (z obu roczników) zadeklarowa³ spo¿ywanie
warzyw i owoców dwa razy dziennie lub czêœciej (ryc. 4).
Jednoczeœnie oko³o po³owa przyznaje, ¿e z podobn¹

1,96

in
ne

Ryc. 3. Motywy niepodejmowania aktywności fizycznej przez
studentów, odsetek wskazań

Palenie papierosów zadeklarowa³o 34% ankietowanych.
Odnotowano doœæ du¿e dysproporcje pomiêdzy pierwszym
i czwartym rocznikiem. O ile wœród starszych studentów
co pi¹ty by³ pal¹cy, u m³odszych ten odsetek wyniós³ a¿ 41%.
Prawie 5% z nich pali³o na³ogowo 20 lub wiêcej sztuk
dziennie. Nigdy nie próbowa³o palenia 2/3 studentów z IV
roku i 55% z I roku (ryc. 5). Oko³o 16% badanych nie pija
kawy, ani innych napojów pobudzaj¹cych (zawieraj¹cych
kofeinê). Sporadycznie spo¿ywa³o je 36% badanych
studentów studiów licencjackich i 31% studentów studiów
drugiego stopnia. Wiêcej ni¿ dwa razy dziennie spo¿ywanie
napojów pobudzaj¹cych zadeklarowa³o 28% ankietowanych
z m³odszej grupy i 22% ze starszej. Co trzeci badany (z obu
grup) nie spo¿ywa alkoholu lub robi to sporadycznie - kilka
razy w roku. Co czwarty student pierwszego roku i co trzeci
- czwartego roku przyzna³, ¿e spo¿ywa alkohol raz
w tygodniu, a odpowiednio 13 i 14% wiêcej ni¿ dwa razy
tygodniowo (ryc. 6). Regularny kontakt z narkotykami
zadeklarowa³o 15% studentów. Wœród studentów pierwszego
roku 19% za¿ywa³o je sporadycznie, a 2% robi³o
to regularnie co najmniej raz w miesi¹cu. Wed³ug deklaracji
niewielki odsetek (5%) studentów czwartego roku mia³
sporadyczny kontakt z narkotykami.
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czêstotliwoœci¹ lub czêœciej spo¿ywa s³odycze. Spo¿ywanie
s³odyczy raz dziennie zadeklarowa³o 26% studentów I roku
i 34% studentów IV roku, natomiast dwa razy i czêœciej - co
pi¹ty badany (odpowiednio 24% i 11%).

22,54

Wœród g³ównych motywów podejmowania aktywnoœci
fizycznej badani wymieniali dba³oœæ o zdrowie i urodê oraz
odreagowanie stresu. Ten ostatni powód znaczenie czêœciej
deklarowali studenci pierwszego roku. Zaledwie co trzeci
ankietowany wskaza³ na aktywnoœæ ruchowa i sport jako
przedmiot swoich zainteresowañ (ryc. 2). Do najczêstszych
przyczyn braku aktywnoœci studenci zaliczyli brak czasu oraz
lenistwo. Znacznie mniej wskazywa³o brak pieniêdzy, czy
odpowiedniej oferty dla siebie. Dla kilkorga ankietowanych
przeszkod¹ by³ równie¿ z³y stan zdrowia (ryc. 3).
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sportem, aktywne fizycznie zdrowiej siê od¿ywiaj¹, rzadziej
podejmuj¹ ryzykowne zachowania zdrowotne.
Aktywnoœæ ruchowa polskiego spo³eczeñstwa jest na
niewystarczaj¹cym (Charzewski 1997, Salita 2002,
Pi¹tkowska 2007, 2008) poziomie i w odniesieniu do tych
danych jej poziom u studentów fizjoterapii nie odbiega od
œredniej (Boguszewski i wsp. 2010). Problemem jest jednak
fakt, ¿e wobec absolwentów uczelni medycznych, czy
wychowania fizycznego, wymagania powinny wy¿sze.
Wykonywanie zawodu fizjoterapeuty wi¹¿e siê nie tylko
z potrzeb¹ wysokiej sprawnoœci, ale równie¿ z odpowiedzialnoœci¹ za pacjenta. ¯adna terapia nie koñczy siê
bowiem w szpitalu, czy przychodni. Ka¿dy powinien braæ
odpowiedzialnoœæ za w³asne zdrowie w swoje rêce,
a specjaliœci (w tym fizjoterapeuci) powinni w tych d¹¿eniach
ludzi wspieraæ, edukowaæ oraz œwiêciæ przyk³adem.

Dyskusja
Wnioski
Konfrontuj¹c wyniki uzyskane dla uczestników studiów
licencjackich i magisterskich mo¿na zauwa¿yæ, ¿e starsi
studenci (IV rok) posiadaj¹cy ju¿ wiedzê na temat zdrowego
stylu ¿ycia zdecydowanie rzadziej siêga³o po u¿ywki i nieco
wiêcej czasu poœwiêca³o na aktywnoœæ ruchow¹. Studenci
pierwszego roku studiów licencjackich natomiast zdrowiej
siê od¿ywiali. Wynikaæ to mo¿e nie tyle z posiadanej wiedzy,
co z wiêkszej iloœci czasu (rzadziej ³¹czyli studia z prac¹). Jak
wskazuj¹ bowiem wczeœniejsze badania tylko nieliczni
(9,5%) studenci kierunków medycznych posiadaj¹ wysok¹
wiedzê na temat czynników wp³ywaj¹cych na zdrowie
cz³owieka (Binkowska-Bury i wsp. 2008). Jednoczeœnie
wed³ug badañ Saka i wsp. (2008) studenci polskich uczelni
wy¿szych wykazuj¹ w zakresie odpowiedzialnoœci za w³asne
zdrowie przewagê przekonañ o istotnoœci mechanizmów
samokontroli nad przekonaniem o odpowiedzialnoœci za ich
zdrowie innych osób. Gorzej sprawa wygl¹da w odniesieniu
do praktycznego dzia³ania.
Wed³ug najnowszych badañ niespe³na po³owa studentów
podejmuje regularn¹ aktywnoœæ ruchow¹ (MaszorekSzymala 2009, Boguszewski i wsp. 2010). Zastanawiaj¹ce
jest niskie zainteresowanie sportem nawet adeptów
kierunków zwi¹zanych bezpoœrednio z kultur¹ fizyczn¹
(Gacek 2002, Baj-Korpak i wsp. 2007). Ma to istotny wp³yw
na poziom sprawnoœci fizycznej m³odzie¿y akademickiej
w Polsce. Studenci kierunku Fizjoterapia na Warszawskim
Uniwersytecie Medycznym, którzy maja niewielk¹ liczbê
zajêæ ruchowych i to tylko podczas trzech pierwszych
semestrów studiów znacz¹co ustêpuj¹ sprawnoœci¹
rówieœnikom studiuj¹cym inne kierunki (Lisicki i Drygas
2006, Baka 2007, Mynarski 2009, Adamczyk i wsp. 2010).
Jak wykazuj¹ badania Baki (2005) ju¿ niewielkie
zwiêkszenie godzin obowi¹zkowych zajêæ ruchowych
na uczelni mo¿e podnieœæ sprawnoœæ fizyczn¹. Aktywnoœæ
ruchowa, a co za tym idzie sprawnoœæ fizyczna, jest bowiem
jednym z najwa¿niejszych czynników oddzia³uj¹cych
na zdrowie cz³owieka, nawet w m³odym wieku (Jakubek
i Susik 2006, Ambro¿y i Pilch 2007, Sobolewska i wsp. 2007,
Rubana 2008, Wojtas-Œlubowska 2009). Ponadto wed³ug
badañ Wojtas-Œlubowskiej (2009), osoby zwi¹zane ze

1. Poziom aktywnoœci ruchowej studentów w obu badanych
grupach by³ niewystarczaj¹cy, co w sposób istotny mo¿e
mieæ negatywny wp³yw na ich zdrowie i przysz³¹ pracê
zawodow¹.
2. Wœród przeszkód podejmowania aktywnoœci fizycznej
najczêœciej wymieniano brak czasu. Organizacja zajêæ na
uczelni nie sprzyja dba³oœci o zdrowie, co szczególnie
w przypadku uczelni medycznej powinno sk³oniæ do
refleksji.
3. Problematyka zdrowego stylu ¿ycia powinna byæ
przedmiotem szerszego zainteresowania zarówno ze
strony studentów, jak i nauczycieli akademickich.
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Stres oksydacyjny w wysiłku fizycznym
Anna Matwiejuk
Wy¿sza Szko³a Wychowania Fizycznego i Turystyki w Bia³ymstoku

Czym s¹ wolne rodniki?

Wstêp
Stres oksydacyjny wywo³any jest przez procesy
utleniaj¹ce zachodz¹ce przy udziale wolnych rodników
(ang. free radicals). Ma miejsce wówczas, gdy w organizmie
w wyniku zaburzenia równowagi œrodowiska wewnêtrznego
dochodzi do nadmiernego stê¿enia reaktywnych form tlenu
(RFT). Nadmierna produkcja wolnych rodników prowadzi
do zaburzenia równowagi pomiêdzy ich wytwarzaniem
a neutralizacj¹. Zaburzenie tej równowagi okreœla siê mianem
stresu oksydacyjnego [1, 2, 3, 6].
W prawid³owych warunkach pomiêdzy powstawaniem
reaktywnych form tlenu a ich unieczynnieniem zachodzi stan
równowagi. Uzyskanie przewagi przez procesy
prooksydacyjne wywo³uje stres oksydacyjny. Jest on
uwa¿any za czynnik bior¹cy udzia³ w wywo³ywaniu wielu
chorób. S¹ nimi stany zapalne, mia¿d¿yca, cukrzyca, choroby
uk³adu nerwowego i krwi, AIDS, nowotwory i wiele innych.
Ponadto wolne rodniki bior¹ czynny udzia³ w procesie
apoptozy i starzenia siê organizmów. Do szoku tlenowego
mo¿e dojœæ w wyniku zbyt intensywnego wycieñczaj¹cego
wysi³ku fizycznego, a tak¿e podczas d³ugotrwa³ych stanów
zapalnych [2, 6, 9, 17].

Utleniacz
•–

O2
(anionorodnik
ponadtlenkowy ,
rodnik ponadtlenkowy)

H2O2
(nadtlenek wodoru)

OH•
(rodnik hydroksylowy,
rodnik wod orotlenowy)

1O2
(tlen singletowy)

Tlen (O2) jest podstawowym pierwiastkiem ¿ycia
wszystkich organizmów ¿ywych. Bez tlenu niemo¿liwe jest
uwalnianie energii zawartej w pokarmie niezbêdnej do
wszystkich procesów ¿yciowych. Metabolizm tlenowy
(aerobowy) albo przemiana tlenowa to proces, w którym
organizm zamienia tlen w energiê. Wdychamy powietrze,
a nasze p³uca pobieraj¹ z niego tlen (oddychanie
zewn¹trzkomórkowe). Hemoglobina zawarta w erytrocytach
³¹czy siê z tlenem i przenosi go do ka¿dej komórki cia³a.
Ka¿da komórka zu¿ywa tlen do wytworzenia energii
potrzebnej do wykonywania swoich zadañ (oddychanie
wewn¹trzkomórkowe).
W procesie przemiany tlenu w energiê w organizmie
powstaj¹ produkty uboczne, tzw. reaktywne substancje
utleniaj¹ce (ang. Reactive Oxygen Species). S¹ to
niebezpieczne wolne rodniki - utleniacze, powoduj¹ce
szkody w komórkach. To aktywny chemicznie charakter tych
produktów ubocznych decyduje o ich szkodliwoœci [1, 3, 20].
Tlen jest pierwiastkiem aktywnym chemicznie i równie¿
wysoce niebezpiecznym - w zwyk³ych reakcjach
biochemicznych mo¿e staæ siê niestabilny, co grozi
wyst¹pieniem reakcji utleniania innych cz¹steczek. Oko³o
2% do 5% ¿yciodajnego tlenu docieraj¹cego do naszych
tkanek i komórek zamienia siê w nadtlenki i wolne rodniki wysoko reaktywne, toksyczne i niestabilne cz¹stki (Tab. 1).

Opis
Cz¹steczka tlenu z jednym dodatkowym elektronem. Najczêœciej spotykany wolny rodnik.
Powstaje w wyniku wielu reakcji autooksydacji i w ³añcuchu transportu elektronów.
W warunkach p rawid³owych jest on natychmiast usuwany przez enzym dysmutazê ponadtlenkow¹ (SOD). Do wytworzenia i prawid³owej czynnoœci tego
enzymu, konieczna jest obecnoœæ miedzi (Cu), cynku (Zn) i magnezu (Mg).
Celem jego ataku jest b³ona komórkowa oraz mitochondria i chromosomy. Mo¿e doprowadziæ przedwczeœnie do œmierci komórki, ale tak¿e mo¿e utworzyæ
komórkê nieprawid³ow¹, zdoln¹ do przemiany nowotworowej.
Ulega spontanicznemu lub katalizowanemu enzymatycznie dysproporcjonowaniu do H 2O2. Jest prekursorem OH •.
Jeden z produktów ubocznych usuwania rodników ponadtlenkowych.
Powstaje w wyniku dysproporcjonowania O 2• – lub w wyniku bezpoœredniej redukcji O 2.
Rozpuszczalny w t³uszczach i dlatego mo¿e dyfundowaæ przez b³ony.
Ulega unieczynnieniu p rzez katalazê lub peroksydazê glutationow¹. Katalaza dzia³a w œrodowisku wodnym, peroksydaza glutationowa
- w t³uszczach. Pod
koniec reakcji z udzia³em tych enzymów nadtlenek wodoru ulega przemianie w wodê i tlen (H 2O i O 2). Selen i L -cysteina odgrywaj¹ wa ¿n¹ rolê w usuwaniu
nadtlenku wodoru i przeciwdzia³aniu peroksydacji lipidów. S¹ one konieczne do wytwarzania i uzupe³niania glutationu, odgrywaj¹cego podstawow¹ rolê w
usuwaniu nadtlenku wodoru w obrêbie t³uszczów.
Nadtlenek wodoru mo¿e uszkodziæ g³ówny DNA matrycowy (kieruj¹cy przekazywaniem cech dziedzicznych), wywo³uj¹c mutacje
umo¿liwiaj¹ce przemiany prowadz¹ce do rozwoju nowotworów z³oœliwych (kancerogeneza), powstania zespo³u Downa i innych chorób genetycznych.
Produkt reakcji wody utlenionej (H 2O2) z jonami Fe lub Cu.
Fe3+ + OH • + OH-).
Powstaje w reakcji Fentona (Fe 2+ + H 2O2
Powstaje równie¿ w czasie wysi³ku fizycznego.
Niezwykle reaktywny, atakuje wiêkszoœæ sk³adników komórkowych . Jego szkodliwoœæ polega na ogromnej reaktywnoœci - w ci¹gu tysiêcznej czêœci sekundy
dochodzi do reakcji, w której rodnik ten kradnie atom wodoru z najbli¿szego s¹siedztwa.
Przez to niszczy komórkê tak szybko, jak siê rozprzestrzenia.
Enzym reduktaza metioni nowa potrafi usuwaæ z naszego organizmu ten wolny rodnik. Inny skuteczny wymiatacz rodników hydroksylowych to amygdalina.
Glukozyd amygdalinê uzyskuje siê z migda³ów, pestek brzoskwiñ, œliwek i wiœni. Ponadto niebezpiecznym rodnikom hydroksylowym przeciwdz ia³aj¹ równie¿
proantocyjanidyny zawarte w wyci¹gach z nasion winogron i z kory sosnowej.
Po ekspozycji na promieniowanie s³oneczne dochodzi do zerwania wi¹zañ chemicznych i cz¹steczka tlenu O 2 staje siê zagro¿eniem dla zdrowia.
Tlen singletowy bierze udzia³ w powstawaniu chorób stawów (zapalenie stawów), ale najbardziej uszkadzaj¹cy wp³yw ma na ludzkie oko. Mo¿e on uszkodziæ
soczewkê, powoduj¹c zaæmê lub zwyrodnienie plamki ¿ó³tej siatkówki. W obu przypadkach to w³aœnie promieniowan ie s³oneczne wyzwala szkodliwe dzia³anie
tej reaktywnej substancji utleniaj¹cej.
Hamuj¹ce dzia³anie tlenu singletowego maj¹ karotenoidy, jak beta -karoten i likopen, tokoferole (witamina E), aminokwas histydyna oraz cholesterol.

Tab. 1. Wykaz i opis wybranych utleniaczy (wolnych rodników)
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Atom zbudowany jest z neutronów, protonów
i elektronów, elektrony zaœ tworz¹ wi¹zania, ³¹cz¹c siê
w pary. W czynnych (reaktywnych) cz¹steczkach
utleniaj¹cych na zewnêtrznej orbicie atomu znajduje siê
pojedynczy niesparowany elektron. Ten pojedynczy elektron
poszukuje drugiego elektronu do po³¹czenia siê w parê
i usi³uje ukraœæ z s¹siedztwa jakiœ elektron, a nawet ca³y atom
wodoru. Wolne rodniki to w³aœnie atomy, cz¹steczki lub jony
posiadaj¹ce na zewnêtrznej orbicie pojedynczy,
niesparowany elektron. D¹¿¹c do przy³¹czenia lub oddania
elektronu wykazuj¹ du¿¹ aktywnoœæ chemiczn¹ utleniaj¹c
ka¿dy zwi¹zek, z którym maj¹ kontakt [3, 7].
Wolne rodniki powstaj¹ w wielu procesach
fizjologicznych organizmu, np. utlenianiu biologicznym
w ³añcuchu oddechowym, podczas fosforylacji oksydacyjnej
w mitochondrium, w reakcjach oksydacji zwi¹zków,
procesach fagocytozy ("po¿erania" wrogich komórek przez
komórki obronne organizmu) i enzymatycznych
przemianach, m.in. kwasów t³uszczowych [2, 3, 7, 20].
Obiektem ataków wolnych rodników w organizmie cz³owieka s¹ g³ównie zwi¹zki posiadaj¹ce w cz¹steczkach wi¹zania podwójne jak: bia³ka, DNA lub nienasycone kwasy
t³uszczowe wchodz¹ce w sk³ad b³on komórkowych, polisacharydy, lipidy (cholesterol) znajduj¹cy siê we krwi [3, 16].
Negatywne dzia³anie wolnych rodników
Wolne rodniki maj¹ zdolnoœæ uszkadzania pewnych
struktur komórkowych. Uszkodzenia powsta³e w tych
strukturach daj¹ charakterystyczne zespo³y zaburzeñ.
B³ona komórkowa. W warunkach prawid³owych jest
ona porowata, co pozwala na przechodzenie do komórki
substancji od¿ywczych i wydalanie z niej zbêdnych
produktów przemiany materii. W przypadku uszkodzenia
b³ony komórkowej mo¿e dojœæ do jej rozerwania i wyp³ywu
zawartoœci cytoplazmy lub do jej zablokowania. Ka¿de z tych
uszkodzeñ powoduje przedwczesn¹ œmieræ komórki.
Reaktywne formy tlenu (ROS) utleniaj¹c fosfolipidy b³on
komórkowych powoduj¹ utratê ich fizjologicznej funkcji,
a ponadto prowadz¹ do powstawania licznych nadtlenków
lipidowych oraz ich metabolitów, które same równie¿ zdolne
s¹ do uszkadzania bia³ek i DNA. Ponadto uszkadzaj¹ bia³ka
receptorowe i powoduj¹ zaburzenia transportu przez b³ony.
DNA. Gdy wolne rodniki znajd¹ siê w j¹drze
komórkowym, uszkadzaj¹ materia³ genetyczny niezbêdny
do podzia³u komórki. Czasami wolny rodnik atakuje tylko
gen i powoduje zak³ócenie informacji genetycznej. Inny
rodzaj uszkodzenia to sprzê¿enie krzy¿owe, w którym
dochodzi do trwa³ego po³¹czenia DNA z ³añcuchem bia³ka,
co nie pozwala na jego replikacjê. Mechanizm ten uwa¿a siê
obecnie za przyczynê rozwoju nowotworów.
Lizosomy. S¹ to drobne organella komórkowe
zawieraj¹ce enzymy trawienne. Ich rol¹ jest trawienie
ró¿nych substancji poza b³on¹, która je otacza. Kiedy wolne
rodniki uszkodz¹ tê otoczkê, enzymy niszcz¹ wnêtrze
komórki, a nastêpnie s¹siednie komórki - w procesie tym
dochodzi równie¿ do powstania kolejnych wolnych
rodników.

Mitochondria. S¹ to centra energetyczne komórki. Gdy
ich czynnoœæ zostanie uszkodzona przez wolne rodniki,
komórka traci energiê potrzebn¹ jej do pracy. W miarê
zwiêkszania siê liczby komórek o niskiej energii zmniejsza
siê iloœæ energii ca³ego cia³a, które jest stale zmêczone i ma
trudnoœci ze zwalczaniem choroby.
Lipidy krwi i tkanek. W procesie peroksydacji lipidów
(tworzenie grup nadtlenkowych) nadtlenek wodoru lub
nadazotan (obydwa zwi¹zki to reaktywne substancje
utleniaj¹ce) atakuj¹ substancje t³uszczowe krwi i tkanek.
Przyk³adem jest cholesterol o niskiej gêstoœci (LDL), który
po uszkodzeniu przez wolne rodniki i w wyniku zmian
w uk³adzie odpornoœciowym przemienia siê w napêcznia³¹,
lepk¹ drobinê, tworz¹c¹ blaszkê zwê¿aj¹c¹ œcianê têtnicy.
To stwardnienie œciany têtnic (mia¿d¿yca) stanowi Ÿród³o
chorób serca i udarów mózgu.
Peroksydacja t³uszczów jadalnych powoduje, ¿e staj¹ siê
zje³cza³e i truj¹ce dla organizmu [2].
Wynikiem dzia³ania wolnych rodników jest uszkodzenie
komórek, które mo¿e siê staæ pocz¹tkiem nowotworu,
zapalenia, uszkodzenia naczyñ krwionoœnych, udaru mózgu
[2, 17], chorób reumatycznych, zaæmy, jaskry, zwyrodnienia
plamki ¿ó³tej, cukrzycy (poprzez uszkodzenie przez wolne
rodniki komórek beta, produkuj¹cych insulinê), choroby
Alzheimera i Parkinsona, stwardnienia rozsianego, choroby
popromiennej, wzmocnienie objawów zespo³u Downa.
Dochodzi równie¿ do przyœpieszenia procesu starzenia siê
[2, 17].
Pozytywne dzia³anie wolnych rodników
Wolne rodniki spe³niaj¹ równie¿ w naszym organizmie
wa¿ne funkcje korzystne. S¹ u¿ywane przez cia³a
odpornoœciowe do niszczenia bakterii chorobotwórczych
i utleniaj¹ substancje toksyczne. Makrofagi - komórki ¿erne
uk³adu odpornoœciowego - wytwarzaj¹ wolne rodniki i z ich
pomoc¹ niszcz¹ niepo¿¹dane mikroorganizmy. Przyœpieszaj¹
zrost koœci, gojenie ran, maj¹ dzia³anie antybakteryjne.
Podczas fagocytozy granulocyty, a tak¿e monocyty
i makrofagi zu¿ywaj¹ znaczne iloœci tlenu. Zjawisko
to okreœlamy jako "wybuch oddechowy" w czasie, którego
fagocyty
uwalniaj¹
du¿e
iloœci,
anionorodnika
ponadtlenkowego O2.- -, jego dysmutacja prowadzi do
wytworzenia tlenu O2 oraz nadtlenku wodoru H2O2, który
dzia³a silnie bakteriobójczo [2]. W œlinie funkcje obronne
sprawuje wydzielana przez œlinianki i granulocyty
mieloperoksydaza, bior¹ca udzia³ w wytwarzaniu
podchlorynu i podtiocyjanu, bêd¹cego równie¿ wolnym
rodnikiem [4]. Warto wspomnieæ, ¿e do niewielkiego stopnia
stres oksydacyjny indukuje korzystne zmiany aktywnoœci
enzymów antyoksydacyjnych, co w pe³ni potwierdzaj¹
badania dotycz¹ce korzystnych zmian aktywnoœci dysmutazy
ponadtlenkowej, katalazy, peroksydazy glutationowej [6].
W aspekcie wysi³ku fizycznego pozytywnymi
dzia³aniami wolnych rodników s¹: relaksacja miêœni g³adkich
i regulacja ciœnienia krwi, erytropoeza, proliferacja
i ró¿nicowanie komórek miêœniowych (kardiomiocytów
i miocytów), transformacja w³ókien miêœniowych, biogeneza
mitochondriów i inne [21].
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Co wywo³uje stres oksydacyjny?
Stres oksydacyjny powstaje, gdy dochodzi do
gwa³townego pomna¿anie siê wolnych rodników w wyniku
zaburzenia metabolizmu tlenu. Czynnikami sprzyjaj¹cymi
powstaniu stresu oksydacyjnego s¹ [2]:
Stres.
Ozon w powietrzu - wa¿ny czynnik nadmiernego
utleniania.
Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, w tym
spaliny samochodowe, zawieraj¹ce tlenek wêgla i kwas
chlorowodorowy.
Dym tytoniowy.
Picie alkoholu.
Stany zapalne - uk³ad odpornoœciowy wytwarza wiêcej
wolnych
rodników
w
okresie
zwalczania
chorobotwórczych mikroorganizmów [8].
Promieniowanie - zapocz¹tkowuje wytwarzanie wolnych
rodników.
Œwiat³o s³oneczne - jest to forma promieniowania.
Zanieczyszczenie wody.
Przetworzone produkty ¿ywnoœciowe.
Toksyczne metale - znajduj¹ce siê w glebie, wodzie
i powietrzu i charakteryzuj¹ siê przyci¹ganiem wolnych
rodników.
Przemys³owe zwi¹zki chemiczne.
Leki - zmieniaj¹ zdolnoœæ do prawid³owego metabolizmu
tlenu.
Bardzo intensywny, forsowny wysi³ek fizyczny.
Przeciwutleniacze i system obrony przed wolnymi
rodnikami
Przeciwutleniacze (antyutleniacze), czyli antyoksydanty
to zwi¹zki wykazuj¹ce zdolnoœæ neutralizowania wolnych
rodników. Dzielimy je na dwie podstawowe grupy [9]:
1. endogenne (wewnêtrzne, istniej¹ce w ka¿dej komórce,
chroni¹ce organizm od œrodka),
- enzymatyczne (dysmutaza ponadtlenkowa SOD,
peroksydaza glutationowa GSH-Px, katalaza) [18];
- - nieenzymatyczne (poliamidy, kwas liponowy, albumina,
ceruloplazmina, transferyna, koenzym Q10, kwas
moczowy, bilirubina);
2. egzogenne, dostarczane organizmowi z zewn¹trz
(witamina C, A i E, karotenoidy, ksantofile, polifenole).
Do najwa¿niejszych antyoksydantów endogennych
zaliczane
s¹
enzymy
antyoksydacyjne,
zwi¹zki
drobnocz¹steczkowe, ró¿ne wyspecjalizowane bia³ka oraz
koenzymy. Szczególnie wa¿n¹ rolê odgrywaj¹ dysmutaza
nadtlenkowa (SOD - Super Oxid Dismutase), peroksydaza
glutationowa
selenozale¿na,
katalaza,
reduktaza
glutationowa, transferaza, poliaminy, melatonina, estrogen,
laktoferyna, kwas moczowy, kwas liponowy, ceruloplazmina,
albumina, glutation, endogenny koenzym Q10. Z kolei
typowe antyutleniacze egzogenne - dostarczane wraz
z po¿ywieniem lub w postaci specjalnie dobranych
suplementów to: witamina A, witamina C, witamina E,
karotenoidy (α i β-karoten, likopen, luteina), ksantofile,

egzogenny koenzym Q10, polifenole. Do obu grup (egzoi endo-) mo¿na zaliczyæ dodatkowo biopierwiastki: cynk
(Zn), miedŸ (Cu), selen (Se), mangan (Mn), kobalt (Co) [2].
System obrony antyoksydacyjnej ustroju jest
trójstopniowy [2].
1. Pierwsza linia obrony polega na niedopuszczeniu do
powstania wolnych rodników tlenowych oraz ich reakcji
ze zwi¹zkami biologicznie czynnymi. Odpowiadaj¹ za to
enzymy antyoksydacyjne oraz bia³ka wi¹¿¹ce jony
pierwiastków przejœciowych.
2. Drug¹ liniê obrony stanowi¹ "wymiatacze" reaktywnych
form tlenu. W œrodowisku wodnym s¹ to witamina C,
kwas moczowy oraz glutation, a w œrodowisku
lipofilnym witamina E, karotenoidy oraz ubihydrochinon.
Zwi¹zki te przerywaj¹ ³añcuchowe reakcje wolno
rodnikowe, a tak¿e nierodnikowe reakcje utlenienia.
3. Trzecia linia obrony antyoksydacyjnej odpowiada za
usuwanie skutków reakcji wolnych rodników
z biomoleku³ami. Dzia³anie to polega na odtwarzaniu
prawid³owej struktury uszkodzonych cz¹stek, m.in. przez
enzymy naprawiaj¹ce uszkodzony DNA.
Wœród mechanizmów enzymatycznych du¿¹ rolê
odgrywa dysmutaza ponadtlenkowa (SOD) przetwarzaj¹ca
rodnik ponadtlenkowy O2· w nadtlenek wodoru H2O2, który
jest usuwany przez katalazy lub peroksydazy glutationowe.
Enzym ten ma trzy formy: cytozolow¹ CuZnSOD (SOD-1),
mitochondrialn¹ MnSOD (SOD-2) i pozakomórkow¹
EC-SOD (SOD-3), która wystêpuje w tkankach, osoczu
i p³ynach zewn¹trzkomórkowych. Peroksydaza glutationowa
(GSH-Px) to jeden z g³ównych enzymów antyoksydacyjnych,
który w obecnoœci zredukowanego glutationu katalizuje
redukcjê nadtlenku wodoru do wody lub nadtlenków
organicznych do odpowiednich alkoholi. U cz³owieka
wystêpuj¹ cztery typy peroksydazy glutationowej, które
pe³ni¹ ró¿ne funkcje fizjologiczne. Katalaza przekszta³ca
nadtlenek wodoru, bêd¹cy Ÿród³em wolnych rodników,
w wodê i tlen cz¹steczkowy [9, 18]. Funkcjonowanie
mechanizmów enzymatycznych zale¿y od prawid³owego
stê¿enia niektórych mikroelementów w organizmie (Zn, Cu,
Mn).
Nasilenie stresu oksydacyjnego mo¿na okreœliæ trzema
sposobami: przez bezpoœredni¹ ocenê stê¿enia antyoksydantów w osoczu (enzymatycznych i nieenzymatycznych), przez badanie ca³kowitej zdolnoœci antyoksydacyjnej w osoczu (metod¹ FRAP, ORAC, TEAC
i TRAP) oraz przez pomiar biomarkerów stresu
oksydacyjnego, definiowanych jako biologiczna moleku³a,
której chemiczne istnienie jest modyfikowane przez
reaktywne substancje utleniaj¹ce [14].
Antyoksydant
dysmutaza ponadtlenkowa (SOD)
katalaza
peroksydaza glutationowa
(GSH-Px)

Opis
Metaloenzym,
który
wystêpuje
w
dwóch
postaciach:
wewn¹trz
i zewn¹trzkomórkowej. Kluczowy enzym bariery antyoksydacyjnej organizmu.
Przyspiesza rozk³ad rodnika ponadtle nkowego O 2:
Hemoproteinaza o w³aœciwoœciach peroksydazowych.
Katalizuje reakcje redukcji nadtlenku wodoru. Wykazuje najwiêksz¹ aktywnoœæ
w w¹trobie, nerkach i erytrocytach
Mataloenzym bior¹cy udzia³ w redukcji nadtlenku wodoru z jednoczesnym
przekszta³ceniem zredukowanego glutationu w jego formê utlenion¹.

Tab. 2. Naturalne enzymy antyoksydacyjne
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Antyoksydant
Witamina C
(kwas askorbinowy)
Witamina A

Witamina E

•ród³o
owoce cytrusowe, truskawki, porzeczki, papryka,
kalafior, szpinak, kiwi, kapusta (surowa
i kiszona), pomidory
Jako prowitamina A (karoten) wystêpuje w
produktach pochodzenia roœlinnego - marchew,
broku³y, jarmu¿, dynia, brukselka, winogrona,
avokado, oleje roœl inne.
Jako retinol wystêpuje w produktach pochodzenia
zwierzêcego - mas³o, miêso, ryby morskie, tran,
¿ó³tka jaj, œledzie,
oleje wyt³aczane na zimno, tran, fasola, orzechy
i nasiona, jajka, kukurydza, pokrzywa

Kwas liponowy
Cysteina

broku³y, szpinak, podroby
czosnek, cebula, gorczyca, rze¿ucha, czarna rzepa

Glutamina
Glutation

miêso, mleko
avokado,
szparagi,
arbuzy,
grejpfruty,
pomarañcze, truskawki, brzoskwinie, kabaczki,
kalafior, broku³y, pomidory
owoce, warzywa, herbata, czerwone wino, soja

Bioflawonoidy

Karotenoidy

Polifenole

Koenzym Q 10
(CO-Q10)
ubichinon
Chrom (Cr)
MiedŸ (Cu)
Selen (Se)
Magnez (Mg)
Potas (K)

czerwone, pomarañczowe i ¿ó³te owoce i
warzywa (marchew, dynia, morele, papryka,
pomidory) oraz zielone warzywa (pietruszka
naciowa, jarmu¿, broku³y, szpinak)
czerwone wino, borówki czarne (czarne jagody),
ciemne winogrona, pomarañcze, cytryny, jagody,
grejpfruty, truskawki, zielona herbata, soja,
kurkuma, cynamon
t³uste ryby (makrela, ³osoœ, sardynki) i owoce
morza, miêso (przede wszystkim wo³owe),
podroby , niewielki iloœci w œwie¿ych owocach
i warzywach, oleju sojowym i orzeszkach
ziemnych
ma³¿e, ostrygi, krewetki, orzechy, daktyle,
dro¿d¿e piwne, groszek w str¹kach, soja, ryby,
jaja, ziarna zbó¿.
owoce morza, ostrygi, skorupiaki, ry¿ br¹zowy
i dziki, miêso, w¹tróbka i nerki
zbo¿a, miêso, jaja, nabia³, ryby i skorupiaki
kakao, figi, jab³ka, migda³y, soja, ry¿, sezam,
czekolada
banany, morele, marchew, ziemniaki, broku³y,
brukselka, kapusta, awokado, daktyle, orzechy,
szpinak

Dzia³anie
Jest rozpuszczalna w wodzie utrzymuje odpowiedni potencja³ ok sydoredukcyjny wewn¹trz komórki i jest g³ównym antyoksydanetm p³ynów pozakomórkowych.
Jest niezbêdna do produkcji kolagenu, przez co wywiera wp³yw na proces rozwoju i naprawy tkanek, ³¹cznie z gojeniem i utrzymaniem w zdrowiu dzi¹se³. Wp³ywa
równie¿ na dob ry stan zêbów i koœci. Pobudza uk³ad odpornoœciowy i wspomaga produkcjê niektórych hormonów.
Witamina A jako antyutleniacz ma w³aœciwoœci immunogenne i dziêki temu jest wykorzystywana w profilaktyce infekcji wirusowych, mal
arii, gruŸlicy. Konieczna
do zachowania zdrowia wilgotnych, miêkkich tkanek, takich jak b³ony œluzowe, skóra, a tak¿e oczy i w³osy.

Najsilniejszy antyutlenia cz rozpuszczalny w t³uszczach. Rodniki nadtlenkowe reaguj¹ z witamin¹ E 120 razy szybciej ni¿ z wielonienasyconymi kwasami
t³uszczowymi. Zapobiega ³añcuchowej reakcji peroksydacji lipidów, a tak¿e wychwytuje wolne rodniki hydroksylowe i nadtlenkowe, chroni
¹c przed uszkodzeniem
b³on komórkowych i powstawaniem utlenowanych form LDL (g³ównego czynnika sprawczego mia¿d¿ycy).
Wp³ywa na procesy gojenia i naprawy uszkodzonych tkanek i ogranicza ich bliznowacenie. Obni¿a tak¿e ciœnienie têtnicze krwi, zapobiega nie dokrwistoœci
i wspomaga prawid³owe procesy krzepniêcia krwi.
Warunkuje prawid³owy stan nerwów, miêœni, skóry i w³osów. Inne jeszcze dzia³anie to ³agodzenie zespo³u napiêcia przedmiesi¹czkowego i skurczów koñczyn
dolnych, a tak¿e za pobieganie wyst¹pieniu zaæmy.
Wspó³dzia³a synergistycznie z witaminami C i E, potêguj¹c ich dzia³anie i oszczêdzaj¹c je.
Bierze udzia³ w wytwarzaniu glutat ionu.
Stabilizuje b³ony komórkowe i wywiera korzystny wp³yw u chorych na astmê i osób pal¹cych, a tak¿e przeciwdzia³a skutkom zanieczyszczenia powietrza.
Wi¹¿¹c siê z metalami, usprawnia funkcje uk³adu odpornoœciowego i procesy gojenia.
Wykazuje silne w³aœciwoœci odtruwaj¹ce na poziomie komórkowym, zw³aszcza w po³¹czeniu z antyoksydacyjnymi witaminami C i E.
Jego reakcja z wolnymi rodnikami polega na przekazaniu atomu wodoru i tworzeniu rodnika glutationylowego (GS•).
Pomaga w zapobieganiu i zwalczaniu nadmiernej masy cia³a, hiperaktywnoœci, uzale¿nienia od alkoholu, cukru i kofeiny, alergii, zapalenia stawów , zaæmy oraz
nowotworów z³oœliwych p³uc, skóry, gruczo³u krokowego i pêcherza moczowego.
Rozkurczaj¹ miêœnie g³adkie naczyñ krwionoœnych i przewodów ¿ó³ciowych, podnosz¹ kondycjê naczyñ w³osowatyc h, uszczelniaj¹ i wzmacniaj¹ œciany naczyñ
krwionoœnych i ich przepuszczalnoœæ, usprawniaj¹ kr¹¿enie, zapobiegaj¹ krwawieniom, wybroczynom, s¹ pomocne w leczeniu mia¿d¿ycy, poprawiaj¹ przep³yw
krwi w naczyniach wieñcowych i ob ni¿aj¹ ciœnienie, dzia³aj¹ przeciwalergicznie, przeciwgrzybicznie, przeciwnowotworowo i przeciwwrzodowo. Przynosz¹
korzystne efekty zdrowotne oraz opóŸniaj¹ procesy starzenia siê skóry, maj¹ zdolnoœæ poch³aniania promieniowania UVA i UVB.
Obni¿anie ryzyka choroby serca i niektórych postaci raka, wzmacnianie uk³adu odpornoœciowego i ochron a przed zwi¹zanym z wiekiem zwyrodnieniem plamki
¿ó³tej.
Dzia³aj¹ g³ównie przeciwutleni aj¹co i przerywaj¹ reakcje ³añcuchowe tworzenia siê wolnych rodników; zapobiegaj¹ tworzeniu siê reaktywnych form tlenu przez
hamowanie enzymów je generuj¹cych. Dzia³anie przeciwutleniaj¹ce polifenoli polega te¿ na usuwaniu ju¿ wytworzonych aktywnych form t
lenu. Odgrywaj¹ du¿¹
rolê w profilaktyce mia¿d¿ycy, choroby nowotworowej i stanów zapalnych. Przeciwmia¿d¿ycowe dzia³anie polifenoli wynika z ich poœredniego dzia³ania
naczyniorozszerzaj¹cego oraz antyagregacyjnego.
Jest odpowiedzialny za przenoszenie elektronów w ³añcuchu oddechowym . Jest g³ównym zwi¹zkiem, gromadz¹cym wodory dostarczane przez zredukowane
koenzymy dehydrogenaz, ale stanowi równie¿ podstawowe Ÿród³o protonów i elektronów, wykorzystywanych w reakcjach kompleksu III i IV. Bierze równie¿
udzia³ w mikrosomalnym procesie u tleniania. Proces ten jest g³ównym szlakiem utleniania ksenobiotyków. Koenzym Q 10 odgrywa tak¿e istotn¹ rolê
w mechanizmach oksydoredukcyjnych, zarówno bezpoœrednio, jak i poœrednio przez wzmaganie przechodzenia tokoferolu (wita miny E) z formy utlenionej
w zredukowan¹.
Chroni skórê przed promieniowaniem nadfioletowym, ma prawid³ow y wp³yw na uk³ad sercowo -naczyniowy.
Wp³ywa na produkcjê insuliny, sk³adnik czynnika tolerancji glukozy, obni¿a poziom cholesterolu we krwi.
Wchodzi w sk³ad enzymów oddechowych. Ma wp³yw na metabolizm ¿elaza w organizmie.
Bierze udzia³ w produkcji enzymu peroksydazy glutationowej. Chroni erytrocyty i b³ony komórkowe przed szkodliwym wp³ywem woln ych rodników
Pe³ni g³ównie funkcje regulacyjne (przewodnictwo nerwowe i in.)
Niski poziom potasu w organizmie powoduje gorsze utlenienie tkanek.

Tab. 3. Antyoksydanty - rodzaje, źródła i działanie [19]
Antyoksydanty dzia³aj¹ na czterech poziomach
(w czterech systemach):
1. Antyoksydanty
przeciwdzia³aj¹
powstawaniu
oksydantów (wolnych rodników). Hamuj¹ równie¿
rozpoczêcie procesu utleniania metali (jak miedŸ Cu,
kadm Cd, rtêæ Hg i o³ów Pb).
2. System obronny antyoksydantów przechwytuje powsta³e
oksydanty (reaktywne substancje utleniaj¹ce) i hamuje
reakcjê ³añcuchow¹ gro¿¹c¹ powstawaniem licznych
nowych oksydantów.
3. System ten naprawia szkody wywo³ane przez oksydanty,
których nie uda³o siê unieczynniæ.
4. Antyoksydanty eliminuj¹ i zastêpuj¹ uszkodzone oraz
usuwaj¹ niepo¿¹dane substancje powsta³e przez dzia³anie
oksydantów.
Nale¿y pamiêtaæ o tym, ¿e
- zbyt du¿e stê¿enie antyoksydantów pochodzenia
egzogennego jest szkodliwe,
- nie istnieje uniwersalny przeciwutleniacz dzia³aj¹cy
na wszystkie rodzaje wolnych rodników,
- niektóre antyutleniacze w specyficznych warunkach (np.
w zwiêkszonym stê¿eniu) stymuluj¹ prooksydacyjne,
czyli nie spe³niaj¹ swojej pierwotnej funkcji
- wa¿na jest urozmaicona dieta [15].

Stres oksydacyjny a wysi³ek fizyczny
Wyczerpuj¹cy wysi³ek fizyczny mo¿e wi¹zaæ siê
z nasileniem reakcji stresu oksydacyjnego. Stymuluje on,
bowiem produkcjê wolnych rodników, a system obronny
organizmu zapewniaj¹cy ochronê przed wolnymi rodnikami
nie jest na tyle wydolny, aby wyeliminowaæ reakcje
utleniania podczas intensywnego wysi³ku fizycznego [5, 13].
Jedn¹ z pierwszych reakcji organizmu na wysi³ek fizyczny
jest zwiêkszone zapotrzebowanie na tlen w wyniku nasilonej
aerobowej przemiany materii, zw³aszcza w obrêbie miêœni
szkieletowych, zaanga¿owanych w wykonywanie pracy
fizycznej. Wysi³ek fizyczny prowadzi do zwiêkszenia
intensywnoœci oddychania, zwiêkszaj¹c pobór tlenu
i intensyfikuj¹c wiele procesów metabolicznych. Wzrost
metabolizmu tlenowego podczas æwiczeñ jest potencjalnym
Ÿród³em stresu oksydacyjnego. Kiedy komórki potrzebuj¹
wiêcej energii, ich mitochondria pracuj¹ z wiêksz¹ si³¹.
Oprócz wytwarzania energii zwiêkszaj¹ tak¿e wytwarzanie
niezdrowych produktów ubocznych i powoduj¹ peroksydacjê
lipidów - szkodliwe utlenianie t³uszczy. Inn¹ konsekwencj¹
zwiêkszonej aktywnoœci mitochondriów jest przep³yw
elektronów (jest on fizjologiczn¹ podstaw¹ wytwarzania
energii w mitochondriach) - ³añcuchowa reakcja
przekazywania elektronów miêdzy atomami. W zwi¹zku
z tym mitochondria s¹ istotnym Ÿród³em reaktywnych
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zwi¹zków poœrednich, które obejmuj¹: rodnik ponadtlenkowy O2.- -, nadtlenek wodoru H2O2 i ewentualnie rodnik
hydroksylowy OH..
Generacja reaktywnych form tlenu podczas wysi³ku
fizycznego jest konieczna do osi¹gniêcia adaptacji
do wy¿szych obci¹¿eñ wysi³kowych.
Podczas wysi³ku fizycznego wolne rodniki uwalniane s¹
g³ównie podczas etapów oddychania komórkowego
(np. fosforylacji oksydacyjnej), ale równie¿, podczas
procesów: rozpadu ATP, rozpadu aminokwasów, uszkadzania
tkanek, w wyniku, których uwalniane s¹ s³abo zwi¹zane
z bia³kami jony ¿elaza, które aktywuj¹ procesy peroksydacyjne oraz podczas procesów likwidacji uszkodzonych
(np. podczas intensywnego wysi³ku fizycznego) tkanek przez
bia³e krwinki, które w tym celu wydzielaj¹ du¿e iloœci
wolnych rodników.
Jednorazowy du¿y wysi³ek fizyczny mo¿e uszkadzaæ
miêœnie, powodowaæ nadmiern¹ kumulacjê wapnia
w retikulum endoplazmatycznym, uwalniaæ do osocza kinazê
kreatynow¹, dehydrogenazê mleczanow¹, aminotransferazy
i powstawanie du¿ej iloœci reaktywnych form tlenu. One zaœ
powoduj¹ wzmo¿enie peroksydacji lipidów, wzrost alantoiny,
pochodz¹cej z kwasu moczowego oraz wzrost uszkodzeñ
DNA [3]. Uszkodzenie miêsni szkieletowych polega na
zmianach katabolicznych w zakresie b³on sarkoplazmatycznych, zmianach si³y skurczu, rozrywaniu miofibryli,
wzroœcie aktywnoœci niektórych enzymów jak kinaza
kreatyninowa, dehydrogenaza mleczanowa itp. Nadmierny
d³ugotrwa³y wysi³ek fizyczny wp³ywa na zmiany liczebnoœci
i rozmiary mitochondriów w pracuj¹cych grupach
miêœniowych. Wzrasta do pewnego progu aktywnoœæ
enzymów fosforylacji oksydacyjnej w tzw. ³añcuchu
oddechowym. D³ugotrwa³e wysi³ki fizyczne wp³ywaj¹ tak¿e
na zmiany metaboliczne w DNA, zawartym w j¹drach miêœni
pracuj¹cych [8].
Zaobserwowano tak¿e, ¿e wysi³ek fizyczny zwi¹zany
z intoksykacj¹ miedzi, mikroelementem zapobiegaj¹cym
uszkodzeniom komórek i b³on komórkowych, w wyniku
procesów oksydacyjnych mo¿e byæ szkodliwy. Stwierdzono,
¿e nadmierny pobór tego pierwiastka znacznie intensyfikuje
stres oksydacyjny w w¹trobie, szczególnie w po³¹czeniu
z wysi³kiem fizycznym [3, 11].
Indukowany przez wysi³ek fizyczny stres oksydacyjny
wp³ywa na uruchomienie mechanizmów adaptacyjnych
zwiêkszaj¹cych potencjach antyutleniaczy w organizmie.
Jedn¹ z sugerowanych molekularnych dróg adaptacyjnych
w przebiegu regularnej aktywnoœci fizycznej jest pobudzenie
poprzez wolne rodniki tlenowe kinazy proteinowej
aktywowanej miotogenem (MAPKs), która z kolei aktywuje
transkrypcjê j¹drowego czynnika NF-kB. Wykazano z kolei,
i¿ liczne enzymy antyoksydacyjne tj. dysmutaza
ponadtlenkowa, indukowana syntaza tlenku azotu, synteza
glutamatylocysteinowa posiadaj¹ miejsce wi¹zania dla tego
czynnika j¹drowego, który zwiêksza ich aktywnoœæ [5].
W ten sposób regularna aktywnoœæ fizyczna stanowi swoisty
bodziec, który zwiêksza stê¿enie antyutleniaczy zapewniaj¹c
ochronê przed rozwojem wielu jednostek chorobowych,
miêdzy innymi mia¿d¿ycy. W zwi¹zku z tym systematyczny
umiarkowany wysi³ek fizyczny jest bardzo wskazany, dlatego

¿e powoduje wzrost stê¿enia przeciwutleniaczy i enzymów
rozk³adaj¹cych wolne rodniki [6].
Wg Mrowickiej i innych [12] aktywnoœæ ruchowa
o umiarkowanej i stopniowanej intensywnoœci aktywuje
obronê antyoksydacyjn¹, bez nasilenia procesu peroksydacji,
a wysi³ki d³ugotrwa³e i o maksymalnym obci¹¿eniu
organizmu wywo³uj¹ liczne zaburzenia równowagi
antyoksydacyjnej ³¹cznie z aktywacj¹ uk³adu immunologicznego. Podkreœlono, ¿e umiarkowany wysi³ek fizyczny
(tzw. submaksymalny) wp³ywa korzystnie na organizm
i chroni miêœnie szkieletowe przed toksycznymi formami
tlenu powoduj¹c wzrost aktywnoœci enzymatycznej SOD-1,
Mn-SOD, GPx, CAT [8].
Stosowanie antyoksydantów witaminowych przez
sportowców mo¿e przynieœæ korzyœci w wyj¹tkowych
sytuacjach, jak stan przetrenowania zawodnika. Czasami
nadmierna iloœæ antyoksydantów mo¿e zahamowaæ adaptacjê
organizmu do wysi³ku fizycznego [21].
Niektórzy badacze twierdz¹, ¿e sztuczne antyoksydanty
powoduj¹, ¿e organizm nie uczy siê samoobrony, co mo¿e
byæ szczególnie niebezpieczne w przypadku uprawiania
sportów wytrzyma³oœciowych. Wskutek wysi³ku fizycznego
powstaje wiêcej wolnych rodników tlenowych,
uszkadzaj¹cych komórki organizmu, ale w efekcie maj¹ one
dobry wp³yw na organizm, poniewa¿ pobudzaj¹ aktywnoœæ
uk³adu odpornoœciowego. Powstaj¹ce tu¿ po treningu
sportowym wolne rodniki uruchamiaj¹ uk³ad odpornoœciowy
organizmu przeciw reaktywnym rodnikom tlenowym.
Na dalsz¹ metê wolne rodniki dzia³aj¹, zatem niczym
"szczepionka" na stres oksydacyjny. Zbyt du¿e iloœci
antyoksydantów
ograniczaj¹
iloœæ
wytwarzanych
w organizmie wolnych rodników, niwecz¹c tym samym efekt
szczepionki. Do takich wniosków doszed³ dietetyk prof.
dr Michael Ristow, opieraj¹c siê nie tylko na swoich
w³asnych, ale i na innych badaniach. Uwa¿a on tak¿e, ¿e
wolne rodniki, powstaj¹ce podczas uprawiania sportu, mog¹
wp³yn¹æ na poprawê przemiany cukrów we krwi, a tym
samym obni¿yæ ryzyko zachorowania na cukrzycê [10].
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Monitorowanie tętna serca siatkarzy
podczas gry w piłkę siatkową
Jerzy Nowik
Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych Nr 5 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Bia³ymstoku
Wstêp

obowi¹zkowych na uczelni. Wskazanie ró¿nic i g³êbsza
analiza tematu powinny daæ cenne wskazówki do dalszej
pracy zarówno z zawodnikami zaawansowanymi jak
i amatorami.
Stosowanie nazewnictwa "zawodnik" i "student" nie jest
na pewno najw³aœciwsz¹ form¹, ale dla potrzeb zrozumienia
tematu wydaje siê byæ form¹ w miarê czyteln¹.
Badani mieli za zadanie rozegranie meczu pi³ki
siatkowej. Na klatce piersiowej ka¿dego z badanych
zawieszono miniaturowy aparat WECTOR do pomiaru
czêstotliwoœci bicia serca i rejestracji otrzymanych wyników.
W protokole rejestrowano elementy techniczne wykonywane
przez badanych.
Ka¿dy z æwicz¹cych rozpoczyna³ grê po rozgrzewce
w strefie IV boiska. Pomiarów dokonano w czasie gry na
wszystkich szeœciu pozycjach (wykonano pe³n¹ rotacjê).
Czas gry w poszczególnych strefach w obu przypadkach by³
zbli¿ony.

Gry sportowe w tym równie¿ bardzo popularna pi³ka
siatkowa s¹ przedmiotem badañ w ró¿nych obszarach.
Najczêœciej analizowana jest technika gry (m. in.
Papageorgiou i in. 1999), taktyka (m. in. Kraus 1972,
Superlak 1995) oraz przygotowanie motoryczne zawodników
(m. in. Barankiewicz 1995, Ljach 1995, Starosta1995).
Stosunkowo niewiele miejsca poœwiêcano analizie wp³ywu
obci¹¿eñ treningowych na organizm sportowca i aktywnoœci
fizycznej z tym zwi¹zanej (Mleczko i in. 1992, Wojczuk
1989, ¯arek 1997).
Jak twierdzi WoŸny z" aktywnoœci¹ fizyczn¹ jest jak
z lekarstwem - efekt zale¿y od dawki". Jeœli jest ona zbyt
du¿a mo¿e zaszkodziæ, albo zbyt ma³a - nie pomo¿e. Zbyt
du¿a intensywnoœæ groziæ mo¿e chorob¹, urazem, kontuzj¹,
stanem przetrenowania, zbyt niska natomiast, nie doprowadzi
do po¿¹danych zmian adaptacyjnych, zatracaj¹c jej donios³e
znaczenia z punktu widzenia zdrowotnoœci jednostki.
£atwo mierzaln¹ fizjologiczn¹ cech¹, która czêsto jest
u¿ywana aby oceniaæ intensywnoœæ sesji treningowej jest
têtno. W³aœciwie stosowany pomiar têtna mo¿e byæ
wartoœciowym wskaŸnikiem treningowym dla zawodnika.
W celu prowadzenia w³aœciwego treningu, doboru
odpowiednich obci¹¿eñ oraz by ³atwiej i trafniej egzekwowaæ
po¿¹dan¹ pracê miêœniow¹ próbuje siê j¹ oceniaæ poœrednio,
pos³uguj¹c siê czêstotliwoœci¹ skurczów serca (Grz¹dziel
Ljach 2000).

Wyniki badañ
Na przyk³adzie studenta otrzymano nastêpuj¹ce wyniki
ryc. 1 ryc. 2.
Na przyk³adzie zawodnika otrzymano nastêpuj¹ce wyniki
ryc. 3 ryc. 4
Têtno pocz¹tkowe obydwu badanych ró¿ni³o siê doœæ
znacznie. Po rozgrzewce student osi¹gn¹³ 90, a zawodnik
131 uderzeñ na minutê. Maksymalne wartoœci te¿ ró¿ni¹ siê
i wynosz¹ odpowiednio 149 u studenta i 190 u zawodnika.
W strefach boiska IV, III i II gra charakteryzuje siê du¿¹
intensywnoœci¹. Wykonanie takich elementów technicznych
jak atak, blok, rozegranie po dobiegniêciu do niedok³adnych
pi³ek, wymagaj¹ du¿ej aktywnoœci fizycznej co powoduje
zwiêkszenie czêstotliwoœci skurczów serca. Gra obronna oraz
przyjêcie zagrywki wykonywane w strefach I, VI i V boiska
wymaga mniejszej intensywnoœci, têtno zmniejsza siê

Badane osoby i metody badañ
Przeprowadzono badania dotycz¹ce wp³ywu obci¹¿eñ
wysi³kowych w czasie gry w pi³kê siatkow¹ na organizm
zawodnika. Badaniom poddano zawodnika graj¹cego w III
lidze i trenuj¹cego 4 razy w tygodniu oraz studenta, który
wychowaniem fizycznym zajmuje siê tylko na zajêciach
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o charakterze tlenowym, mieszanym czy beztlenowym.
W celu uzyskania pe³niejszych informacji dokonano równie¿
analizy otrzymanych danych pod k¹tem wykonywanych
zadañ technicznych.
Zagrywka - najni¿sze wartoœci 100 - 120 ud/min
w pocz¹tkowej fazie gry, po rozgrzewce, po przerwach
na ¿¹danie do 160 - 180 ud/min w koñcówkach setów,
po d³u¿szych akcjach poprzedzaj¹cych wykonanie tego
elementu technicznego. Œrednia wartoœæ têtna serca podczas
uderzeń /min
wykonywania zagrywki -126,2 ud/min.
250
Przyjêcie zagrywki - najni¿sze wartoœci 110 - 120 ud/min
do
maksymalnie
190 ud/min. Œrednie wartoœci têtna serca
206
podczas przyjêcia zagrywki - 147,8 ud/min.
162
Obrona -140 do 190 ud/min. Œrednie wartoœci têtna serca
podczas wykonania obrony - 169,4 ud/min.
118
Atak - od 120 do 190 ud/min. Œrednie wartoœci têtna serca
74
podczas atakowania - 155,8 ud/min.
t
Rozegranie ataku - 140 do 190 ud/min. Œrednie wartoœci
30
czas
têtna serca podczas rozegrania ataku - 173,7 ud/min.
Blok - 150 do 190 ud/min. Œrednie wartoœci têtna serca
Ryc. 3. Częstotliwość biacia serca u zawodników na różnym
podczas
wykonania blokowania 171,6 ud/min.
poziomie wytrenowania
Poruszanie siê - 130 do 190 ud/min. Œrednie wartoœci
têtna serca podczas poruszania siê 177,1 ud/min.
Na podstawie przeprowadzonych badañ zaobserwowano,
Podsumowanie i wnioski
¿e podstawowy czas gry studenta amatora wystêpuje
na poziomie 120 -130 ud/min. (45%) i mo¿na go okreœliæ
Jak wynika z przeprowadzonych badañ, w zale¿noœci
jako œredni¹ aktywnoœæ. Nie wystêpuje w zasadzie aktywnoœæ
wysoka (tylko 2%). Wynik 21 % na poziomie maksymalnym od zaawansowania technicznego, poziomu sportowego
140-150 ud/min. œwiadczy o niewielkich mo¿liwoœciach uczestników charakter pi³ki siatkowej mo¿e byæ elementem
wydolnoœciowych badanego. Przeprowadzone badania rekreacji fizycznej lub sportu kwalifikowanego.
Niektórzy autorzy proponuj¹ (Pañczyk 1999,
potwierdzaj¹, i¿ pi³ka siatkowa w przy stosunkowo
niewielkim zaanga¿owaniu technicznym zawodników mo¿e Bronikowski 2005), aby intensywnoœæ wysi³ku fizycznego
doskonale spe³niaæ zadania rekreacyjno ruchowe. Œrednia podczas zajêæ rekreacyjnych utrzymywa³a siê na poziomie
aktywnoœæ ruchowa pozwala mi³o spêdziæ czas, nie nara¿aæ ok. 140 ud/min. Przeprowadzone badania pokrywaj¹ siê
organizmu na przeci¹¿enia oraz kszta³towaæ prozdrowotne z powy¿sz¹ tez¹ i potwierdzaj¹ s³usznoœæ realizowania zajêæ
z pi³ki siatkowej w programach szkolnych ukierunkowanych
nawyki poprzez aktywny styl ¿ycia.
U zawodnika podstawowy czas gry odbywa siê na zdrowie.
Intensywnoœæ wysi³ku fizycznego sportowców mierzona
na poziomie 150-160 uderzeñ na minutê (35%)
a maksymalne wyniki na poziomie 190 ud/min to tylko 3%. wielkoœci¹ têtna charakteryzuje siê wiêkszymi wartoœciami.
Wa¿n¹ wskazówk¹ wydaje siê byæ fakt, ¿e a¿ 85% gry Regularny trening obni¿a têtno spoczynkowe serca,
odbywa siê z têtnem 150-180 ud/min. Trening zawodnika a podczas wysi³ku fizycznego wartoœci te wzrastaj¹ znacznie,
z intensywnoœci¹ mniejsz¹ ni¿ 150 i wiêksz¹ ni¿ 180 wydaje chocia¿ podczas gry w siatkówkê w niewielkim stopniu
siê nie spe³niaæ swoich za³o¿eñ i nie przystosowywaæ osi¹gaj¹ wyniki maksymalne.
Wykonane badania pozwol¹ trenerom i instruktorom
organizmu do warunków meczowych.
Powy¿sze wyniki pomagaj¹ budowaæ programy w sposób bardziej œwiadomy dobieraæ elementy techniczne
treningowe o w³aœciwej intensywnoœci w obrêbie pracy gry w pi³kê siatkow¹ pod k¹tem intensywnoœci zajêæ.
chocia¿ znacznie wiêcej w przypadku studenta. Zadania przy
siatce w ataku i bloku charakteryzuj¹ siê znacznie wiêksz¹
intensywnoœci¹ ni¿ zadania w drugiej linii (obrona w polu,
przyjêcie zagrywki).
Na ryc. 5 wyraŸnie widaæ ró¿nice w czêstotliwoœci bicia
serca u zawodników na ró¿nym poziomie wytrenowania
mierzone podczas gry w pi³kê siatkow¹.
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Podsumowuj¹c ,warto jest korzystaæ z urz¹dzeñ
treningowych, które na bie¿¹co monitoruje pracê naszego
serca. Dziêki temu ³atwo jest ustaliæ optymaln¹ intensywnoœæ
i czas treningu dla ka¿dego indywidualnie bez ró¿nicy czy
jesteœmy doœwiadczonymi sportowcami, czy rozpoczynamy
swoj¹ przygodê z aktywnoœci¹ fizyczn¹.
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Trener piłkarski - zawód, osobowość, kompetencje
Witold Mroziewski
Wy¿sza Szko³a Wychowania Fizycznego i Turystyki w Bia³ymstoku
"Najgorsz¹ rzecz, jak¹ mog¹ uczyniæ trenerzy, to motywowanie
przy pomocy strachu i niepewnoœci. Czasami trzeba byæ stanowczym.
Traktuj sportowca z godnoœci¹ i szacunkiem a w zakresie motywacji
osi¹gn¹³eœ ju¿ po³owê zwyciêstwa".

[Bryant J. Crafty]

Has³a nowoczesnoœci w pracy trenera pi³ki no¿nej:
T - trendy pi³ki europejskiej i œwiatowej stosuj
w codziennej pracy
R - rozwaga w pracy z tzw. "¿ywym organizmem"
E - energia i zapa³ do codziennej pracy
N - naukowe podstawy stosuj w swojej pracy
E - elegancja i styl w zachowaniu
R - rezultaty sportowe to równie¿ pochodne Twojej pracy
Trener to formalny przywódca grupy, to centralna postaæ
w ka¿dym klubie. On ma najwiêkszy wp³yw na ustalenie
i przestrzeganie norm postêpowania w pracy z zespo³em
pi³karskim. Sztuk¹ w tym zawodzie jest wydobyæ
z zawodnika najlepsze cechy moralne i sportowe,
odpowiednio pokierowaæ nimi i doprowadziæ do najwy¿szej
klasy.
Sukces trenera pi³ki no¿nej warunkuje [4]:
1. Zawodnik o wysokich umiejêtnoœciach - tylko zawodnicy
o najwy¿szych kwalifikacjach gwarantuj¹ sukces. Ale te
wysokie umiejêtnoœci bior¹ siê równie¿ z codziennej
pracy trenera.
2. Za³o¿enia taktyczne na miarê mo¿liwoœci zespo³u taktyka dobrana do mo¿liwoœci zawodnika, to po³owa
drogi do sukcesu. Nie wolno nak³adaæ zawodnikowi
obowi¹zków gry przerastaj¹cych jego mo¿liwoœci,
bo przynosi to odwrotny skutek.
3. Wykorzystanie wad i zalet dru¿yny przeciwnej - trener
powinien mieæ rozeznanie co do s³abych i dobrych stron
gry rywala i wykorzystaæ to w swoich za³o¿eniach
taktycznych.
Trener i zawodnik oddzia³ywuj¹ na siebie wzajemnie
[5] w procesie szkolenia, w pracy codziennej kieruj¹ siê tymi
samymi procesami myœlenia, odczuwania i dzia³ania. Trener
musi uwa¿aæ, by nie spowodowaæ nadmiernego pobudzenia
emocjonalnego u zawodników przed wyjœciem na mecz,
a jeœli ju¿ do tego dojdzie, powinien zapobiec jego skutkom.
Trener to tak¿e pedagog, rzecznik, doradca, sêdzia.
Osobowoœæ trenera nie ujawnia siê nigdy z tak¹
wyrazistoœci¹, jak po przegranym meczu. Sposób reagowania
na pora¿kê , analiza jego przyczyn, obiektywizm i racjonalny
krytycyzm cementuje zespó³ nawet po niepowodzeniach.
Odwrotnie dzieje siê , gdy trener nie panuje nad swoimi
odczuciami i gubi istotê problemu.

Trener i dru¿yna pi³karska, to ró¿ne temperamenty
[7] i osobowoœci. Ich wzajemne relacje, maj¹ znaczenie dla
funkcjonowania zespo³u jako ca³oœci. Jednym z warunków
efektywnoœci dru¿yny jest panuj¹ca w niej atmosfera. Mówi
siê o tzw. atmosferze motywuj¹cej [4]. Gdy jej zabraknie,
zespó³ nie bêdzie w stanie zrealizowaæ ustalonych za³o¿eñ.
Bez poczucia przyjaŸni, gotowoœci podporz¹dkowania swej
gry dla dobra zespo³u, nie osi¹gnie siê sukcesów.
S¹ przyk³ady, ¿e solidarnoœæ w najtrudniejszych momentach
u³atwia sukces- zespo³y przeciêtne, w których zawodnicy
i trener darz¹ siê szacunkiem i zaufaniem, odnosz¹
zwyciêstwa nad dru¿ynami o wy¿szych umiejêtnoœciach,
tworz¹c zespó³.
PAMIÊTAJMY - pora¿ka u³atwia poznanie s³abych punktów dru¿yny

Ka¿dy trener w swojej pracy musi uwzglêdniæ fakt,
¿e w kierowanej przez niego dru¿ynie, bêd¹ siê wytwarza³y
powi¹zania nieformalne, w wyniku których dru¿yna silnie
oddzia³uje na swych cz³onków. Nie jest tajemnic¹, ¿e niejednokrotnie trenerzy spotykaj¹ siê z agresj¹ [5] zawodników
wobec swojej osoby. Kieruj¹cy zespo³em powinien pamiêtaæ,
¿e tak potrzebny autorytet w pracy rodzi siê w d³ugim
procesie szkolenia. Musi on byæ sta³y i nie zachwiany,
a hierarchia jego cech powinna byæ nastêpuj¹ca [4]:
-

umiejêtnoœci dydaktyczne,
odpornoœæ psychiczna, umiejêtnoœæ kierowania zespo³em
w czasie gry,
wiedza fachowa,
zrozumia³e stawianie zadañ,
umiejêtnoœæ roz³adowania konfliktów i napiêæ,
umiejêtnoœæ tworzenia kolektywu,
zaanga¿owanie, poœwiêcenie, optymizm, obiekty-wizm
w ocenie zawodników.
Obci¹¿enia wspó³czesnego trenera pi³karskiego

Wspó³czesny trener pi³ki no¿nej ma rozleg³y wachlarz
zadañ i obowi¹zków zarówno w pracy treningowe, jak
i organizacyjnej. Oto ich krótki opis:
A) Na poziomie makro:
- spo³eczne oczekiwania wobec trenera,
- specyficzne uwarunkowania formalno-ekonomiczne
zawodu.
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-

Wymagania:
doskona³y warsztat,
sta³e podnoszenie kwalifikacji,
wszechstronna znajomoœæ pi³ki no¿nej,
korzystanie z nowoczesnych technik treningowych.
Zadania:
organizacja procesu treningowego,
koordynacja pracy w klubie,
mediacja w konfliktach,
dzia³alnoœæ menad¿erska,
negocjator w poszukiwaniu rozwi¹zañ.

jakoœci wzajemnych zachowañ i oddzia³ywañ oraz w³aœciwa
kontrola w³asnych emocji. Bardzo istotnym elementem pracy
trenera to wspieranie zawodników na drodze samodoskonalenia.
Autorytet trenera - "S³owa ucz¹, przyk³ady poci¹gaj¹"
[7]:
1. Wzór do naœladowania.
2. Dba o dobro zawodnika i dru¿yny.
3. Posiada dar przekonywania - charyzma.
4. Preferuje zasady: uczciwoœci, sprawiedliwoœci, szczeroœci, wyrozumia³oœci, pomocy.
Ujemne czynniki w pracy szkoleniowca pi³ki no¿nej [6]

B) Na poziomie mikro:
Rzeczywistoœæ treningowa
Prowadzenie dokumentacji treningowej,
pisanie planów i sprawozdañ
Ci¹g³e podejmowanie decyzji
Codzienne konflikty wynikaj¹ce na tle ró¿nic
w ocenie zaanga¿owania, rzetelnoœci,
punktualnoœci zawodnika
Dbanie o odpowiedni¹ atmosferê w zespole
W³asne zmêczenie fizyczne i psychiczne
Zmêczenie zawodnika

Rzeczywistoœæ startowa
Zapewnienie w³aœciwych warunków do
odpraw
Presja ich wa¿noœci
Presja wyniku
Zawody weryfikuj¹ nasz¹ pracê
Relacje z innymi trenerami
Znaczne lub ca³kowite ograniczenie kontaktu
z zawodnikami
Udzielanie pomocy zawodnikom
Poszukiwanie rozwi¹zañ technicznych i
taktycznych

Tab. 1. Obciążenia trenera na poziomie mikro
Wp³yw trenera na zawodnika podczas treningu
i zawodów
1.
-

Reakcje wewnêtrzne odbierane przez zawodnika:
spadek odpornoœci emocjonalnej,
rozdra¿nienie,
zniecierpliwienie,
poczucie permanentnego zmêczenia,
sk³onnoœæ do negatywnych emocji,
nadmierne oczekiwania od zawodników,
z³e tolerowanie utrudnieñ,
lêk, poczucie zagro¿enia.

2. Reakcje wewnêtrzne - zachowania wobec zawodników:
- zbyt czêste okazywanie niezadowolenia,
- reakcje emocjonalne niewspó³mierne do wydarzeñ
i sytuacji,
- podejrzliwoœæ, oskar¿enia, pretensje,
- powodowanie konfliktów,
- brak wra¿liwoœci,
- ostry styl komunikowania,
- nieprawid³owy ogl¹d sytuacji,
- niew³aœciwe reakcje na b³êdy zawodników,
- izolowanie siê od zawodników.
Obszary pracy trenera pi³ki no¿nej nad sob¹ [5]
Szanuj¹cy siê trener musi nieustannie pracowaæ nad sob¹,
nad w³asnymi s³aboœciami, ale równie¿ nad swoim
warsztatem trenerskim. Jednym z g³ównych obszarów jest
nieustaj¹ca praca nad poprawieniem relacji z zawodnikami.
Jest to praca roz³o¿ona w d³ugim czasie, ze wzglêdu na du¿¹
rotacjê zawodników w zespole. Trener jest bezstronnym
obserwatorem zachowañ pi³karzy i musi to robiæ z du¿ym
wyczuciem. W pracy nad sob¹ g³ówne has³a to: poprawianie

Praca trenera to nie tylko przyjemnoœci i sukcesy. Ka¿dy
szkoleniowiec musi zdaæ sobie sprawê z faktu, ¿e czeka go
wiele trudnoœci i krêtych dróg w jego codziennoœci
zawodowej. Warty przeœledzenia jest wykaz ujemnych
czynników w pracy trenera. Tylko od nas samych zale¿y,
które z tych czynników wyeliminujemyz naszej pracy, które
z tych czynników ewentualnie ulepszymy lub poprawimy.

-

A) W zakresie pracy ogólnej:
mierny poziom etyki zawodowej,
niedocenianie autorytetu,
uleganie presji zawodników,
ordynarny sposób kierowania dru¿yn¹,
brak samokontroli,
lekcewa¿enie spraw wychowawczych,
niedocenianie samokszta³cenia,
niedocenianie rehabilitacji po kontuzji,
niedocenianie przepisów gry.

-

B) W zakresie pracy organizacyjnej:
niski poziom przebiegu zajêæ treningowych,
niedocenianie sprzêtu i urz¹dzeñ pomocniczych,
stosowanie szablonu pracy,
b³êdy w ustawieniu zawodników,
chaos w szatni,
niepunktualne rozpoczynanie zajêæ,
niedocenianie roli i zadañ konspektu treningowego.
C) w zakresie problematyki merytorycznej:

Zajêcia treningowe

Walka sportowa

Brak planów treningowych

Przecenianie schematu za³o¿eñ gry u siebie i na
wyjeŸdzie

Niedocenianie teorii

Brak stosowania alternatywnych planów gry

Stosowanie z³ych proporcji miêdzy motoryk¹, taktyk¹
a technik¹

Biernoœæ w newralgicznych fazach gry

Z³a krzywa natê¿enia æwiczeñ

Nierozró¿nianie zasad omówienia planu gry, realizacji
tego planu po rozegranym meczu i omówienia gry w
czasie przerwy

Brak treningu indywidualnego

Faworyzowanie pupilów w sk³adzie dru¿yny

Unikanie trudnych æwiczêñ sportowych

Zbyt zdawkowe lub zbyt dok³adne przedstawienie
planu gry

Bezkrytyczne przyjmowanie nowoœci

Stosowanie korekt gry bez uprzedniego
przygotowania
B³êdy w ustaleniu sk³adu osobowego w dru¿ynie

Tab. 2. Ujemne czynniki w pracy trenera w zakresie
problematyki merytorycznej
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Dekalog praw idealnego treningu, który powinien
przestrzegaæ trener pi³karski [8]
1. Meczów nie wygrywa siê w dniu rozgrywania, ale
w ci¹gu dni, tygodni i miesiêcy pracy poprzedzaj¹cych
termin.
2. Zawodnicy
musz¹
ponosiæ
odpowiedzialnoœæ
za wszystko, co wp³ywa na ich trening oraz wykonanie
podczas meczu.
3. Trening stanowi podstawê umiejêtnoœci fizycznych,
technicznych, taktycznych oraz mentalnych.
4. Celem treningu jest efektywny rozwój umiejêtnoœci
i nawyków.
5. Idealne przygotowanie wymaga jasnych za³o¿eñ, idealnej
koncepcji oraz idealnego pobudzenia
6. Cierpliwoœæ i wytrwa³oœæ s¹ niezbêdne do osi¹gania
idealnego wykonania.
7. Pora¿ka jest niezbêdna do osi¹gniêcia idealnego
wykonania.
8. Regularny trening prowadzi do wysokiej jakoœci
funkcjonowania w trakcie meczu.
9. Zawodnicy powinni trenowaæ w taki sam sposób, jak
startuj¹.
10. Idealny trening jest ukierunkowany na przygotowanie
zawodnika do jak najlepszego funkcjonowania
w najbardziej wymagaj¹cych warunkach najwa¿niejszych zawodów w ¿yciu.
Proces kariery zawodowej trenera [7]
Najwiêksz¹ grupê trenerów stanowi¹ byli zawodnicy. Oni
bardzo czêsto wykorzystuj¹ swoje doœwiadczenie zawodnicze i maj¹ du¿¹ motywacjê do uprawiania tego zawodu.
Ale istnieje coœ takiego co nazywamy nauk¹ zawodu.
Kandydat musi posiadaæ wiedzê teoretyczn¹, a wiêc musi
koñczyæ kursy lub wy¿sze uczelnie w tym kierunku. Potem
musi zacz¹æ praktykowaæ i poznawaæ metodykê pracy tego
trudnego zawodu. Wielu trenerów rozpoczyna swoj¹ pracê na
wysokim szczeblu, bez nale¿ytego przygotowania i od razu
styka siê z wieloma problemami codziennej pracy.
Ale równie¿ s¹ trenerzy z tzw. talentem trenerskim,
wykorzystuj¹ swoje doœwiadczenie, wiedzê teoretyczn¹
i wprowadzaj¹ najnowsze trendy do swojej pracy. O takich
ludziach czêsto mówimy, ¿e maj¹ charyzmê i talent do tego
zawodu. Przebieg karier trenerskich jest bardzo ró¿ny,
co obserwujemy w codziennym ¿yciu pi³karskim.
Przedstawiony model trenera obejmuje has³a
z dydaktyki, psychologii sportu, cech charakteru
i sposobu bycia.
Doświadczenie zawodnicze

Zmysł organizacyjny
Talent

Refleks
Otwartość

TRENER
Optymizm

Wiedza teoretyczna
Wytrwałość

Sprawiedliwość
Stałość emocjonalna

Ryc. 1. Model trenera piłki nożnej
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Sk³adowe sukcesu sportowego trenera pi³ki no¿nej(3)

1. CELE

2. PRACA

3. RESPEKT

6. ADAPTACJA

4. RADOŚĆ

7. WALECZNOŚĆ

5. POZYTYW

8. KOMUNIKACJA

9. LIDER

10. DUMA

11. PEWNOŚĆ

12. REZERWOWI

Ryc. 2. Składowe sukcesu sportowego trenera piłki nożnej

Ad 1. Cele - wizja, co chcemy osi¹gn¹æ. Nie bójmy siê
celowaæ wysoko, ryzykowaæ. Bez wizji "zginiemy"
sportowo. Im wiêcej osób w klubie ma tak¹ sam¹ wizjê,
tym wiêkszy bêdzie sukces. Potrzeba wspólnej filozofii"jak osi¹gn¹æ cele".
Ad 2. Praca - jest nieodzowna. Musi byæ konsekwentna,
codzienna . Trzeba pracowaæ du¿o wg. zasady: 5/95 - 5%
improwizacji, 95% pracy. ¯eby robiæ postêpy pracowaæ
trzeba œwiadomie. Im wiêcej zawodnicy pracuj¹, tym
mniej siê mêcz¹. Praca musi sprawiaæ przyjemnoœæ. Im
wiêcej pracujesz, tym masz wiêcej szczêœcia.
Ad 3. Respekt - szacunek - trzeba mieæ do pracy, do
otoczenia, do klubu, do kibiców. To oznacza bycie
profesjonalist¹. Nie ma sukcesu, gdy pracujesz
z lekkoduchem i egoist¹. B¹dŸ tak dobry, na ile Ciê staæ.
Ad 4. Radoœæ - z tego co robimy. Wa¿na jest atmosfera
w pracy. Osi¹gajmy sukcesy z radoœci¹. Pasja
i entuzjazm to kluczowe s³owa.
Ad 5. B¹dŸmy pozytywni - s¹ ludzie marudni, negatywnie
nastawieni do œwiata. To s¹ nosiciele z³ych nowin.
Podkreœlaj w pracy, to co dobre. Utrzymaj pozytywne
nastawienie wœród zawodników.
Ad 6. Adaptacja - ludzie nie lubi¹ zmian. Stosuj w pracy
has³o "adaptuj siê albo umieraj". Trzeba siê szybko
przystosowaæ do nowych rzeczy, do nowego otoczenia.
T³umacz zawodnikom motywacjê swojego dzia³ania.
Ad 7. Walecznoœæ - duch walki w zespole. Gdy s¹ problemy,
musimy umieæ je przezwyciê¿aæ. Trudnoœci, które nas
zaskakuj¹, musimy pozytywnie rozwi¹zaæ. Walecznoœci
zawodnicy ucz¹ siê od swojego trenera.
Ad 8. Komunikacja - zawodnicy lubi¹, gdy trener siê nimi
interesuje, gdy na nich stawia. Ludzkie wartoœci
u zawodników s¹ bardzo wa¿ne:
- nie "uderzaj" w osobist¹ dumê zawodnika,
- skup siê na wykonaniu zadania, a nie na zawodniku,
- krytyka zawodnika musi byæ konstruktywna,
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Ad

Ad

Ad

Ad

b¹dŸ œwiadomy, ¿e faworyzujesz niektórych
zawodników,
pamiêtaj: zawodnicy Ciebie obserwuj¹,
komunikacja w zespole musi byæ jasna i klarowna,
trener musi byæ odwa¿ny w swoich decyzjach,
trener musi byæ dostêpny dla zawodników,
trener musi mieæ klasê.
9. Lider - zespó³ zawsze musi mieæ lidera, kogoœ, kto
pokazuje drogê. To ten, który zespala wszystko
i ci¹gnie zespó³ do przodu.
10. Duma dru¿yny - potrzebna jest wspólnota w zespole
i tradycja. Wygrywamy zawsze razem, przegrywamy te¿
razem.
11. Pewnoœæ siebie - trener buduje pewnoœæ siebie i tym
samym daje pewnoœæ zawodnikom. Pozytywnie
i konstruktywnie wydaje opiniê o zawodniku. Ufa
zawodnikom i mówi o tym swoim zawodnikom.
12. Rezerwowi - s¹ bardzo wa¿nym ogniwem dru¿yny.
Tworz¹ ca³oœæ i czêsto decyduj¹ o sukcesach dru¿yny.
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Kulturowo - etyczne aspekty
wychowania fizycznego i sportu
Jan Dêbowski
Wy¿sza Szko³a Wychowania Fizycznego i Turystyki w Bia³ymstoku
W artykule rozpatruje siê kulturê jako integralny sk³adnik
¿ycia spo³ecznego oraz fundamentalny kontekst rozwa¿añ
nad miejscem i rol¹ wychowania fizycznego i sportu
w kszta³towaniu osobowoœci i stylu ¿ycia jednostki ludzkiej.
Kultura jako sk³adnik ¿ycia spo³ecznego
Za Antonin¹ K³oskowsk¹ kulturê mo¿na okreœliæ jako
duchowe doœwiadczenie narodów i - szerzej - ludzkoœci,
wyra¿aj¹ce siê w ideach, wytworach, umiejêtnoœciach,
sposobach dzia³ania, wartoœciach, a tak¿e w miêdzyludzkim
przekazie tych idei, wytworów i wartoœci [K³oskowska 1987,
s. 281]. Rzecz jasna podana definicja kultury nie wyczerpuje
ca³ego zakresu tego pojêcia. Na dobr¹ sprawê funkcjonuje
oko³o tysi¹ca definicji kultury, tak jak istnieje szereg
aspektów traktowania o niej. Mo¿na wiêc kulturê
rozpatrywaæ w aspekcie aksjologicznym, technologicznym,
komunikatywnym itd. Jednak¿e mówi¹c o kulturze mamy
zazwyczaj na uwadze dwa znaczenia tego pojêcia.
Po pierwsze, kultura jako zdeterminowane zachowania
cz³owieka, okreœlone przez przyjêty w jego spo³ecznoœci
wzorzec postêpowania. Po drugie, kultura jako druga natura,
jako wszystko to, co wytworzy³ cz³owiek i co go samego
tworzy.
Wymienione dwa aspekty kultury wzajemnie siê
przenikaj¹, co dokonuje siê najpe³niej w procesie spo³ecznej
komunikacji. Dlatego te¿ kultura ma charakter spo³eczny.
Oznacza to, ¿e bez kultury niemo¿liwe jest istnienie zarówno
jednostek jak i ca³ych spo³eczeñstw. Kultura okreœla bowiem
nie tylko sposoby ludzkiego ¿ycia w zmieniaj¹cym siê
œwiecie, jego myœli i uczucia, kreœli obraz przysz³oœci.
I jakkolwiek formy i przejawy ludzkiej kultury s¹ zawsze
zwi¹zane z okreœlon¹ nacj¹, to nie ma kultury bez cz³owieka
i tworzonej przezeñ tradycji, wartoœci, norm. A cz³owiek
zawsze jawi siê jako cz³onek tego czy innego spo³eczeñstwa,
narodu; kultura okreœlonego narodu jest wiêc jedyn¹
historyczn¹ form¹ istnienia kultury, która pe³ni trojakiego
rodzaju funkcje: komunikatywn¹, sygnifikatywn¹ (znakow¹)
i normatywno- regulatywn¹.
Funkcja komunikatywna kultury zabezpiecza przekaz
informacji kulturowej w spo³eczeñstwie; wiedzy i tradycji
przekazywanych miêdzypokoleniowo. Podobnie funkcja
sygnifikacyjna - przy pomocy jêzyków werbalnych
i niewerbalnych - z jednej strony zespala osobników
w jednolity naród, z drugiej zaœ pozwala odró¿niæ jeden
naród od drugiego. Szczególnie normatywno - regulatywna
funkcja kultury, za pomoc¹ historycznie ukszta³towanych
wartoœci i norm (etycznych, prawnych, obyczajowych itd.)
przyczynia siê do regulowania zachowañ jednostek
w spo³eczeñstwie, motywowania ich czynów, rozeznania

pomiêdzy "dobrem" i "z³em". Bez pe³nienia tej funkcji przez
kulturê nie mo¿na sobie wyobraziæ istnienia jakiejkolwiek
spo³ecznoœci. Tym bardziej trudno mówiæ o kszta³towaniu
osobowoœci i wzorów zachowañ, które to funkcje przypisuje
siê tak¿e zajêciom wychowania fizycznego i rywalizacji
sportowej.
Wychowanie fizyczne jako sposób kszta³towania
osobowoœci i stylu ¿ycia
Ka¿da zbiorowoœæ ludzka wykszta³ca jakiœ wzór
cz³owieka, czy te¿ jakieœ wzory, które dla jej cz³onków
stanowi¹ przedmiot aspiracji. Bez zrozumienia tych wzorów,
zauwa¿a Maria Ossowska, trudno jest zrozumieæ kulturê,
która siê na nich modeluje, "tak jak trudno jest zrozumieæ
kulturê Anglii wspó³czesnej, je¿eli siê nie pamiêta,
¿e kszta³towa³a siê ona pod sugesti¹ ci¹gle jeszcze aktualnego
wzoru gentlemana, do którego przeciêtny Anglik pragnie siê
i w ubraniu, i w zachowaniu, i w swoim ¿yciu wewnêtrznym
upodobniæ" [Ossowska, 1992, s. 15].
Cech¹ definicyjn¹ wzoru osobowego jest idea
naœladownictwa; wzór zachêca lub powinien zachêcaæ do
naœladownictwa. Wzorem osobowym mo¿e byæ wspó³czeœnie
¿yj¹cy cz³owiek albo postaæ historyczna, literacka,
telewizyjna. Istotn¹ cech¹ wzoru osobowego jest to,
¿e przemawia on sw¹ konkretnoœci¹ do wyobraŸni
"odbiorców", wywo³uj¹c chêæ dzia³alnoœci naœladowczej.
Aby tê chêæ wywo³aæ, jednostka bêd¹ca wzorem musi byæ
obdarzona wyraziœcie przymiotami uwa¿anymi za godne
naœladowania.
Wzory propagowane mog¹ byæ nakazane (jako
obowi¹zuj¹ce w danej zbiorowoœci) lub zalecane (jako godne
naœladowania).
Wzory osobowe nie zawsze reprezentuj¹ wartoœci
pozytywne; kszta³tujemy siê nie tylko pod wp³ywem wzorów
atrakcyjnych, stanowi¹cych przedmiot aspiracji cz³onków
grupy spo³ecznej, ale i wzór repulsyjnych, czyli antywzorów
przedstawiaj¹cych cechy oraz zachowania potêpiane
i odrzucane.
Wzór osobowy nale¿y oddzieliæ od idea³u
wychowawczego (lub moralnego) [Okoñ, 1981, s. 357]. Idea³
wychowawczy stanowi zespó³ po¿¹danych cech przedstawionych w sposób abstrakcyjny i uniwersalny, bez ¿adnych
odniesieñ konkretnych do warunków ¿ycia spo³ecznego oraz
indywidualnych preferencji i mo¿liwoœci danej jednostki.
Z drugiej wszak¿e strony wzór osobowy stanowi
konkretyzacjê idea³u moralnego. Cechy, które przedstawia
wzór osobowy, mieszcz¹ siê w bezpoœrednim doœwiadczeniu
osób, dla których stanowi¹ one przedmiot pragnieñ. Inaczej
mówi¹c, wzór osobowy jest przekaŸnikiem wartoœci
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zawartych w ideale umo¿liwiaj¹cym jego urzeczywistnienie
w praktyce, jest "sprowadzaniem na ziemiê" owych wartoœci
i dostosowaniem ich do realnych warunków ¿ycia ludzkiego.
Jest to mo¿liwe dlatego, ¿e wzorem osobowym jest konkretna
postaæ realna lub literacka, rzeczywista lub mitologiczna.
Pojêcie wzoru osobowego nie nale¿y tak¿e myliæ
z pokrewnym pojêciem stereotypu, które to pojêcie
wprowadzi³ Walter Lipman. Przez stereotyp rozumie siê
bowiem "funkcjonuj¹cy w œwiadomoœci spo³ecznej
skrótowy, uproszczony i zabarwiony wartoœciuj¹co obraz
rzeczywistoœci, odnosz¹cy siê do rzeczy, osób, grup
spo³ecznych, instytucji itp., czêsto oparty na niepe³nej lub
fa³szywej wiedzy o œwiecie, utrwalony jednak przez tradycjê
i nie ulegaj¹cy zmianom" [Szymczak, 1981].
W tym miejscu musi siê pojawiæ pytanie, jaki wzór
osobowy znajduje zakotwiczenie w obecnej rzeczywistoœci
œwiata i konkretnych wartoœciach narodów? Jest to pytanie
tym wiêkszej wagi i z³o¿onego charakteru, kiedy weŸmie siê
pod uwagê z³o¿ony charakter wspó³czesnego œwiata. Stoi on
bowiem pod znakiem wielorakich tendencji i procesów, które
niekiedy podwa¿aj¹ same fundamenty ugruntowanych przez
dziesi¹tki i setki lat modeli umys³owoœci i œwiatopogl¹dów.
Jednak¿e najwiêkszym wyzwaniem naszych czasów jest
globalizacja, która obejmuje wszystkie dziedziny ¿ycia, nie
omijaj¹c sfery edukacji i wychowania. Globalizacja jest wiêc
zjawiskiem wielowymiarowym, które nale¿y przeto ujmowaæ
holistycznie, jako kontynuacjê internalizacji (g³ównie
stosunków politycznych) oraz transnacjonalizacji (dzia³ania
wielkich
korporacji
ponadnarodowych).
Filozofi¹
globalizacji jest unifikacja stylu ¿ycia.
Globalizacja odciska œlad na wspó³czesnym ¿yciu we
wszystkich jego przejawach, tak¿e w sferze wychowania,
gdzie pojawi³a siê swego rodzaju "pró¿nia wychowawcza",
któr¹ "zagospodarowa³y" media, narzucaj¹c w sposób
agresywny wzorce i style ¿ycia, sukcesu i konsumpcji,
stoj¹ce nierzadko w sprzecznoœci z postulowanymi przez
szko³ê wzorcami. W opuszczon¹ przez pedagogów przestrzeñ
weszli tak¿e specjaliœci od psychologii i socjotechniki,
najczêœciej zawdziêczaj¹cy skutecznoœæ swego dzia³ania
konkretnym, mocnym osobowoœciom - tyle, ¿e zaczerpniêtym najczêœciej ze œwiata kultury masowej. W koñcowym
efekcie doprowadzi³o to do rozwiniêcia siê na niebagateln¹
skalê kultur przyjemnoœci, ró¿ni¹cych siê miêdzy sob¹
jedynie stopniem wyrafinowania. Istotê wychowawczych
dylematów kreowanych tak¹ w³aœnie sytuacj¹ wyrazi³ jeden
z polskich autorów w sposób nastêpuj¹cy: "Gdy ju¿ uporamy
siê z dylematami, czy kszta³ciæ i wychowywaæ (a zatem czy
narzucaæ wiedzê i normy moralne), czy raczej udaæ siê na
manowce nihilizmu i byæ wychowywanymi (przez Liroya,
disco polo i ulicê), i w koñcu zrozumiemy, ¿e jednak chcemy
wychowywaæ i nauczaæ w³asne dzieci, bo inaczej one nas
wychowaj¹, to bêdziemy musieli zastanowiæ siê, w jakim
kierunku nasza dzia³alnoœæ ma zmierzaæ" [Nalaskowski,
1998, s. 11].
Radykalna zmiana sytuacji w dziedzinie wychowania
musi wiêc zak³adaæ gruntown¹ rewizjê paradygmatów
i za³o¿eñ filozoficzno - etycznych. To zaœ oznacza
reorientacjê antropologicznych i personalistycznych postaw
teorii i praktyki pedagogicznej, oparcie jej na humanistycznych wartoœciach moralnych.

W pierwszej kolejnoœci narzuca siê potrzeba odrzucenia
paradygmatu scjentyzmu, który winien byæ zast¹piony
personalistycznie zorientowan¹ filozofi¹ wychowania.
Albowiem tylko ona implikuje takie skutki procesu
wychowania, jak zdolnoœæ orientacji w zasadach
funkcjonowania ¿ycia spo³ecznego i œwiata jako ca³oœci oraz
umiejêtnoœæ dokonywania wyborów w sferze aksjologicznej.
Personalistyczna filozofia wychowania gwarantuje równie¿
pe³ne ujêcie i zrozumienie tajników ludzkiej egzystencji we
wszystkich jej sferach: intelektualnej, moralnej, psychicznej
i spo³ecznej. Tym samym umo¿liwia realizacjê
pierwszorzêdnego celu wychowania, tj. pe³nego rozwoju
jednostki ludzkiej - osoby i cz³onka spo³ecznoœci.
Z powy¿szego wynika, ¿e nie powinno byæ obojêtne jaki
rodzaj wartoœci filozoficzno - etycznych sk³ada siê na
fundament wychowania i kryterium porz¹dkowania
jednostkowego i spo³ecznego ¿ycia, kszta³towania stylu
¿ycia. Zreszt¹ sama m³odzie¿ zg³asza zapotrzebowanie na
wartoœci bardziej duchowej ani¿eli materialnej natury.
Okazuje siê wiêc, ¿e wiedza, wykszta³cenie, zaanga¿owanie
spo³eczne, a nawet szczytne has³a humanizmu nie do koñca
wydaj¹ siê satysfakcjonuj¹ce cz³owieka. M³odzi ludzie coraz
czêœciej poszukuj¹ pe³ni swego ¿ycia w powi¹zaniu z jak¹œ
wy¿sz¹ ide¹ konstytuuj¹c¹ zarówno byt przyrodniczy, jak
i strukturê duchow¹ œwiata. Nale¿y przyznaæ, ¿e dot¹d
najpe³niej w ów zakres poszukiwañ istoty bytu wkroczy³a
religia. Od niedawna jednak pierwsze zas³ugi na tej drodze
odnotowuje tak¿e nauka. W nowych koncepcjach naukowych
przewiduje siê bowiem mo¿liwoœæ prymatu wartoœci duchowych w œwiecie fizycznym, potwierdzaj¹cych platoñsk¹
wizjê budowy przestrzeni i czasu.
Badania socjologiczne wskazuj¹ na utrzymywanie siê
w okresie ostatnich dwudziestu lat wzglêdnej równowagi
w zakresie deklarowanej przez m³odych respondentów
wartoœci. Tak wiêc poœród trzech wartoœci uzyskuj¹cych
najwiêcej poparcia znalaz³y siê: szczêœcie rodzinne,
poczucie, i¿ ¿yje siê dla dobra najbli¿szych, w³asnych dzieci
i zdobycie ludzkiego zaufania. Natomiast nie znalaz³y
uznania: "bogactwo wra¿eñ", "spokojne ¿ycie", a tak¿e
"wiara w jak¹œ ideê". M³odzie¿ akceptuje wiêc w pierwszej
kolejnoœci wartoœci zwi¹zane z ¿yciem rodzinnym, towarzyskim, kole¿eñskim. Œwiadczy to o prywatyzacji celów
¿yciowych m³odzie¿y i jej d¹¿eniu do stabilizacji uczuciowej
i materialnej. Równoczeœnie daje siê zauwa¿yæ pog³êbiaj¹c¹
siê niechêæ do realizacji celów zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹
spo³eczno- polityczn¹. U m³odych ludzi daje siê równie¿
odczuæ zapotrzebowanie na przewodnika charyzmatycznego,
a wiêc tak¿e charyzmatycznego nauczyciela.
Tego rodzaju tendencje wyartyku³owa³ celnie ybitny
polski filozof, Leszek Ko³akowski, pisz¹c: "Potrzebujemy
przewodników, którzy potrafi¹ przekazaæ nam, ¿e
powinniœmy rozsiewaæ przyjaŸñ i mi³oœæ, a nie nienawiœæ.
Têsknimy za takimi mistrzami, a jeœli ich nie ma, czujemy siê
wystraszeni i bezsilni". Ko³akowski twierdzi dalej, ¿e pojêcie
charyzmatu w myœli filozoficznej zawdziêczamy g³ównie
Maksowi Weberowi, chocia¿ to nie on by³ pierwszym, który
tym pojêciem siê pos³ugiwa³. W ujêciu weberowskim pojêcie
charyzmy nie posiada sensu wartoœciuj¹cego; jest to pojêcie
czysto opisowe. Mo¿e ono ogarniaæ rozmaite umiejêtnoœci
i jakoœci.
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Charyzmatyczny nauczyciel nie dostarcza wiêc po prostu
suchych informacji z danej dziedziny wiedzy. Jest on raczej
mistrzem, który chce nam przekazaæ, ¿e powinniœmy byæ
spolegliwi wobec naszych bliŸnich, rozsiewaæ przyjaŸñ
i mi³oœæ, a wyrzekaæ siê zawiœci i nienawiœci. "Mamy
zaufanie do takich mistrzów - pisze L. Ko³akowski - jeœli
s¹ zdolni naprawdê nas nauczyæ i wzbogacaæ duchowo.
Nauczanie jest ja³owe, jeœli osoba nauczyciela nie jest
wpisana w treœæ tego, co uczy. Potrzebujemy takich
nauczycieli, bo jest w naszej duszy coœ, co na zawsze
pozostaje w kondycji dzieciêcej…" [Ko³akowski, 2006,
s. 13-14].
Kszta³towanie stylu ¿ycia odpowiadaj¹cego istocie
i powo³aniu cz³owieka zak³ada wiêc koniecznoœæ
uprzedniego przygotowania takiego systemu nauczania
i wychowania, w którym owe naczelne zasady i wartoœci
humanistyczne kreœli³yby w pierwszym rzêdzie sylwetkê
nauczyciela- charyzmatycznego przewodnika po skomplikowanych drogach wspó³czesnego œwiata.
Niezwykle wa¿n¹ rolê w kompleksie zabiegów
wychowawczych skierowanych na kszta³towanie osobowoœci
i stylu ¿ycia cz³owieka na miarê wymogów stawianych przez
spo³eczeñstwo XXI wieku, pe³ni wychowanie fizyczne
i sport. Prawdê tê ukazali ju¿ starogreccy myœliciele, widz¹c
g³êbszy aspekt zmagañ sportowych, którym jest odkrycie
fundamentalnej prawdy o cz³owieku, rozumianym jako osoba
harmonijnie ³¹cz¹ca piêkno kszta³tów cia³a ze szlachetnoœci¹
i wznios³oœci¹ ducha. St¹d wziê³a siê dewiza widniej¹ca na
frontonie œwi¹tyni Apollina w Delfach: "Poznaj samego
siebie" (Gnothi seanton).
Ta olimpijska dewiza wiele zawdziêcza nurtowi
humanistycznemu w filozofii starogreckiej, bior¹cemu swój
pocz¹tek od Sokratesa i zainspirowanych przezeñ szkó³
posokratycznych. Mówi¹c o filozoficznych korzeniach idei
sportu jako sposobu kszta³towania pe³ni cz³owieczeñstwa,
nale¿y wspomnieæ tak¿e o Arystotelowskiej koncepcji
cz³owieka jako po³¹czenia materialnego cia³a i niematerialnej
duszy (psyche). Wspomniane elementy sk³adaj¹ce siê na byt
ludzki s¹ nieroz³¹czne; materia (cia³o) nie istnieje bez formy
(dusza- psyche), a forma bez materii. Realnym bytem jest
substancja, jako po³¹czenie materii i formy. Z po³¹czenia tego
wynikaj¹ daleko id¹ce konsekwencje dla okreœlenia istoty
i funkcji wychowania. Jedn¹ z nich jest narzucaj¹ce siê
stwierdzenie, ¿e skoro cz³owiek jest z³o¿ony z cia³a
i psychiki, to równie wa¿ne s¹ starania o jego kondycjê
fizyczn¹, co sprawnoœæ procesów psychicznych. Jedne
bowiem warunkuj¹ drugie.
Nie bez racji zatem wspó³czesne koncepcje pedagogiczne
odwo³uj¹ siê do tych w³aœnie antycznych tradycji
humanistycznych. Podobnie ma siê sprawa z etyk¹ sportow¹,
czyli kodeksem norm i zasad postêpowania w tej dziedzinie
aktywnoœci cz³owieka. Jej zadaniem jest w³aœnie czyniæ
sport ludzkim, to znaczy traktowaæ go nie tylko jako bicie
rekordów za wszelk¹ cenê (tak¿e za cenê zdrowia czy
niekiedy i ¿ycia), lecz bardziej jako sposób kszta³towania
pe³nego cz³owieka, jego cielesnoœci i duchowoœci. Ma siê to
odbywaæ w duchu uczciwej rywalizacji, zgodnej z zasadami
"fair- play", bêd¹c¹ podstaw¹ kodeksu etyki sportu. Stoj¹c na
stra¿y przestrzegania przyjêtych w sporcie zasad rywalizacji

i metod zarz¹dzania domen¹ tego obszaru dzia³alnoœci,
wspomniany kodeks sportowy ma równie¿ na celu obronê
tradycyjnych podstaw sportu i osoby sportowca przed
wszelkiego rodzaju presj¹ ze strony dzia³aczy, polityków,
niemoralnych zachowañ, w imiê ducha sportowej
rywalizacji. Szczególnego znaczenia zasada "fair - play"
nabiera w odniesieniu do dzieci i m³odzie¿y - przysz³ych
sportowców i dzia³aczy, dla których moralnie przejrzysty
klimat w klubach sportowych i dzia³aniach ich kierownictw
ma kapitalne znaczenie dla kreowania postaw wiernoœci dla
obowi¹zuj¹cych zasad i odpowiedzialnoœci za w³asne czyny.
Tak¿e w³aœciwy stosunek do rywala zmagañ sportowych
powinien byæ wolny od prymitywnej agresji, a bardziej
przepe³niony lojalnoœci¹ i gotowoœci¹ podporz¹dkowania siê
werdyktom i przyjêtym regu³om walki.
Zasadê "fair - play" nale¿y przy tym traktowaæ nie tylko
w kategoriach przestrzegania przepisów, lecz tak¿e jako
wartoœæ intelektualn¹ i moraln¹. Zwraca³ na to uwagê Pierre
de Coubertin (1863 - 1937), ¿ywo zainteresowany i przejêty
zasadami moralnymi walki w kulturze rycerskiej Œredniowiecza. By³ on g³êboko przekonany, ¿e sport, ze wszystkimi
wartoœciami etycznymi, powinien zaj¹æ wa¿ne miejsce
w systemie edukacji i wychowania m³odzie¿y. Stanowisko
to podzielaj¹ wspó³czeœni humaniœci i wychowawcy.
Twierdz¹ wiêc, ¿e pomiêdzy sportem i moralnoœci¹ istnieje
œcis³y zwi¹zek. Przekonanie to przybra³o wrêcz postaæ
instytucjonaln¹ w "Manifeœcie Sportowym" UNESCO,
w którym czytamy m.in., ¿e duch sportowy jest to¿samoœci¹
zasady "fair- play", czyli lojalnego poszanowania przepisów
pisanych i niepisanych. Zasada ta wymaga ponadto
wielkodusznej postawy wobec przeciwnika, a wobec
sêdziego bezwzglêdnej dyscypliny.
W tym kontekœcie du¿ego znaczenia nabiera osoba
nauczyciela wychowania fizycznego. Obok wiedzy
merytorycznej powinien go charakteryzowaæ wysoki walor
etyczno - moralny jako wychowawcê. Albowiem ma on nie
tylko pracowaæ nad sprawnoœci¹ fizyczn¹ wychowanka, lecz
w równym stopniu urabia jego charakter i zachowania.
Wychowanie fizyczne w szerokim znaczeniu, a wiêc nie
tylko jako przedmiot lekcyjny w szkole, ma kolosalne
znaczenie w procesie uspo³eczniania jednostki, przyuczania
jej do ¿ycia w spo³ecznoœci. Z tym zaœ wi¹¿e siê koniecznoœæ
przestrzegania obowi¹zuj¹cych w spo³eczeñstwie regu³
zachowañ. Z pewnego rodzaju normami postêpowania
osobnik spotyka siê w³aœnie na zajêciach wychowania
fizycznego, uczestnicz¹c w æwiczeniach i grach sportowych.
Mówi¹c o roli i znaczeniu wychowania fizycznego
i sportu dla kszta³towania osobowoœci i postaw m³odych ludzi
nie mo¿na nie wspomnieæ równie¿ o sferze potrzeb
i w³aœciwej ich kreacji. Jest to problem niezmiernie aktualny
i wa¿ny dzisiaj, kiedy sfera ludzkich potrzeb sta³a siê
przedmiotem ¿ywio³owej manipulacji ze strony wielorakich
instytucji wolnego rynku, handlu i us³ug, który rzadko
traktuje konsumenta jako rozumny, autonomiczny podmiot,
suwerennie podejmuj¹cy decyzje. St¹d te¿ mamy do czynienia ze sztucznie rozbudzanymi coraz to nowymi potrzebami,
nie bêd¹cymi najczêœciej w³asnymi potrzebami jednostki.
Tego rodzaju praktyki pozwalaj¹ instytucjom czyniæ z ludŸmi
wszystko, co zechc¹. W taki to sposób cywilizacja stworzona
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przez ludzi skierowuje siê przeciw nim, przekszta³caj¹c
podstawowe potrzeby ludzi w popyt na dobra konsumpcyjne.
Tê katastrofaln¹ dla wspó³czesnego cz³owieka sytuacjê
mo¿na zmieniæ jedynie drog¹ rewolucji kulturalnej, któr¹
Ivan Illich [1976, s. 175-176] nazwa³ inaczej rewolucj¹
instytucjonaln¹ albo programem alternatywnym. Na tej
w³aœnie drodze powinno dokonywaæ siê przeorientowanie
potrzeb na autentycznie ludzkie, tj. sprzyjaj¹ce duchowemu,
kulturalnemu rozwojowi cz³owieka, w myœl humanistycznej
dewizy: "wiêcej byæ ni¿ mieæ". Rywalizacja sportowa sprzyja
w³aœnie nabywaniu umiejêtnoœci samooceny, realistycznego
wyznaczania sobie celów dzia³ania i godzenia siê
z ewentualn¹ przegran¹. Inaczej mówi¹c, sport uczy
odpowiedzialnoœci za siebie oraz innych, tak wa¿nej we
wspó³¿yciu spo³ecznym [Filipiak, 1993, s. 35-44].
Nie bez racji wskazuje siê tak¿e na wp³yw zwi¹zanej
z wychowaniem fizycznym i sportem aktywnoœci ruchowej
na stan zdrowia i poczucie satysfakcji ¿yciowej. Jedna
z psychospo³ecznych koncepcji tego zagadnienia - teoria
kontynuacji (continuity theory) - dowodzi œcis³ego zwi¹zku
pomiêdzy wzorami ¿ycia w m³odoœci a stanem samopoczucia
w wieku starszym. Mówi ona zatem, i¿ osobnicy, którzy byli
ma³o aktywni w m³odoœci, przenosz¹ te wzory na okres
póŸniejszy i odwrotnie; ci, którzy aktywnie spêdzili czas
w m³odoœci, czuj¹ potrzebê zajêæ równie¿ na staroœæ.
Podsumowanie
Reasumuj¹c powy¿sze rozwa¿ania na temat miejsca
i znaczenia wychowania fizycznego i sportu dla formowania
po¿¹danego spo³ecznie wzoru osobowego i oczekiwanych
postaw spo³ecznych m³odego pokolenia nale¿y stwierdziæ,
i¿ znaczenia tego wp³ywu nie da siê przeceniæ choæby
dlatego, ¿e æwiczenie tê¿yzny cia³a ³¹czy siê z doskonaleniem
psychiki cz³owieka, gdy¿ jest on integraln¹ ca³oœci¹
psychofizyczn¹. Dlatego te¿ zwróciliœmy uwagê na udzia³
wychowania fizycznego w wychowawczym procesie
kszta³towania po¿¹danych wzorów osobowych, które
w trakcie zajêæ sportowych przemawiaj¹ konkretnoœci¹,
a wiêc ukazuj¹ wartoœci bliskie sytuacji ¿yciowej
m³odzie¿y, odpowiadaj¹ jej zainteresowaniom i poci¹gaj¹
do naœladownictwa.
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Rola ceramidu w komórce mięśniowej
El¿bieta Barañczuk
Wy¿sza Szko³a Wychowania Fizycznego i Turystyki w Bia³ymstoku

Ceramid to amidowe po³¹czenie sfingozyny i kwasu
t³uszczowego. Wchodzi on w sk³ad sfingomielin (grupa
fosfolipidów b³onowych), w których sfingozynowy szkielet
ceramidu jest zestryfikowany przez fosfocholinê. Jeszcze
do niedawna obecnoœæ ceramidu w strukturach b³onowych
wi¹zano wy³¹cznie z funkcj¹ stabilizacyjn¹ oraz
z w³aœciwoœciami izolacyjnymi [1].
Pod koniec lat osiemdziesi¹tych ubieg³ego stulecia
Okazaki badaj¹c mechanizmy ró¿nicowania komórek HL-60
wykry³, ¿e induktory ró¿nicowania monocytarnego - czynnik
nekrozy nowotworów (TNFα) oraz kalcytriol - powoduj¹
przejœciowe zmniejszenie zawartoœci sfingomielin
b³onowych wraz ze zwiêkszeniem poziomu wolnego
ceramidu w komórce [2]. Innym wa¿nym odkryciem by³o
stwierdzenie, ¿e egzogenne ceramidy mog¹ przechodziæ
przez b³onê komórkow¹ i daj¹ taki sam efekt jak aktywacja
uk³adu recepcyjnego przez TNF czy witaminê D3.
Powy¿sze odkrycia wywo³a³y szereg badañ nad rol¹
ceramidu w procesach przenoszenia informacji w komórce.
Stwierdzono, ¿e rola ceramidu w sygna³owej transdukcji
dotyczy nie tylko TNFα, ale tak¿e interferonu γ , Il 1 czy
PDGF [3]. S¹ to zwi¹zki moduluj¹ce procesy komórkowe,
odgrywaj¹ce rolê czynników wzrostu i ró¿nicowania,
regulatorów aktywnoœci leukocytów i limfocytow B,
cytotoksyn, itp.
Ceramid mo¿e wiêc poœredniczyæ w wielu procesach
komórkowych - od proliferacji i ró¿nicowania do apoptozy.
Przemiany ceramidu w komórce
Sfingolipidy stanowi¹ 8-16% ca³kowitej puli
fosfolipidów w miêœniach szkieletowych. Wystêpuj¹ one
g³ównie w zewnêtrznej warstwie b³on biologicznych. Tu te¿
wystêpuje kluczowy enzym sygna³owej transdukcji ceramidu
- sfingomielinidaza. Produktami hydrolizy sfingomielin s¹
fosfocholina i ceramid. Aktywatorem sfingomielinazy jest
szereg czynników moduluj¹cych procesy komórkowe, np.
witamina D3, TNFα, Il1b czy interferon [4]. Wewn¹trzkomórkowy wzrost stê¿enia ceramidu obserwowano tak¿e
po aktywacji zawartej w lizosomach i endosomach kwaœnej
sfingomielinazy.
Wolny ceramid mo¿e byæ wykorzystany w komórce do
resyntezy sfingomielin lub pod wp³ywem lizosomalnej
ceramidazy ulegaæ deacylacji. Powstaj¹ wówczas wolne
kwasy tluszczowe i zasady sfingoinowe. G³ówn¹ powstaj¹c¹
zasad¹ jest sfingozyna, która spe³nia szereg funkcji. Przede
wszystkim jest ona drugim przekaŸnikiem, hamuj¹cym
bia³kow¹ kinazê C (PKC) a tym samym wiele procesów,
w których mediatorem jest PKC. Ponadto sfingozyna jest
czynnikiem uczestnicz¹cym w regulacji gospodarki wapniowej w miêœniach szkieletowych i miêœniu sercowym [5].

Oddzia³ywanie ceramidu na komórkê
Ceramid oddzia³ywuje tak jak inne przekaŸniki lipidowe
reguluj¹c aktywnoœæ kinaz i fosfataz.
W komórkach rakowych nab³onka ceramid moduluje
wp³yw TNFα poprzez fosforylacjê receptora EGF [6]. Proces
ten katalizuje zale¿na od ceramidu i jonów Mg kinaza
bialkowa (CAPK), nale¿¹ca do grupy kinaz PDP, które
fosforyzuj¹ fragment X-Ser/Tre-Pro-X substratu. Obecnie
przypisuje siê jej du¿¹ rolê w oddzia³ywaniu ceramidu [7].
Hannun i Dobrowski zidentyfikowali inny enzym
poœrednicz¹cy w sygna³owej transdukcji ceramidu serynowo/treoninowa fosfataza (CAPP), która jest fosfataz¹
z klasy PP2A. CAPP sk³ada siê z trzech podjednostek:
C - katalitycznej, A - strukturalnej i B o ma³o znanym
i zmiennym funkcjonowaniu [8].
Kolejnym enzymem uczestnicz¹cym w sygna³owej
transdukcji ceramidu jest kinaza MAP. Grupa serynowo/
treoninowych kinaz MAP odgrywa wa¿n¹ rolê
w przenoszeniu sygna³u mitogennego typowego dla
receptorów powi¹zanych z bia³kiem G. Efektem dzia³ania
kaskady kinaz MAP jest aktywacja czynnika
transkrypcyjnego AP1 (regulator procesu biosyntezy bia³ek).
Aktywacja b³onowej sfingomielinidazy i wzrost
zawartoœci ceramidu poprzez aktywacjê kinazy MAP
powoduje fosforylacjê cytozolowej fosfolipazy A2 [9].
Ostatnie badania wykaza³y, ¿e ceramid odgrywa rolê jako
regulator aktywnoœci fosfolipazy D. W komórkach HL-60,
komórkach gleju i fibroblastach jest on inhibitorem PLD.
Oddzia³ywanie ceramidu na fosfolipazê odbywa siê poprzez
hamowanie kinazy bia³kowej C lub przez blokadê kana³ów
wapniowych [10].
Rola ceramidu w procesach wzrostu i ró¿nicowania
komórkowego
Ceramid wp³ywa na komórki HL-60, w których oddzia³ywuj¹c na TNFα pobudza³ ró¿nicowanie monocytarne.
Zwi¹zek ten mo¿e byæ zaanga¿owany nie tylko w procesy
ró¿nicowania ale i proliferacji co zosta³o potwierdzone
w badaniach nad ró¿nymi liniami komórkowymi [11]. Nawet
niewielkie stê¿enie ceramidu (rzêdu mikromola) powodowa³o zahamowanie wzrostu komórkowego i stymulowa³o ró¿nicowanie komórek gleju T9 do astrocytów. G³ówn¹ rolê w tym
procesie odgrywa³a aktywowana przez ceramid CAPP [12].
Stwierdzono tak¿e, ¿e podanie do hodowli fibroblastów
3T3 bakteryjnej sfingomielinidazy lub ceramidu
powodowa³o pobudzenie proliferacji komórek w kierunku
jaki powoduje p³ytkowy czynnik wzrostu (PDGF) [13].
Ponadto sfingomielinidaza podana wspólnie z czynnikami
wzrostu jak insulina, EGF czy bombezyna potêgowa³a ich
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dzia³anie. Tak¿e egzogenne ceramidy krótko³añcuchowe
mia³y dzia³anie synergistyczne z wy¿ej wymienionymi
czynnikami. Badania nad wp³ywem ceramidu i sfingozyny
na proliferacjê i wzrost ludzkich keratynocytów DJM-1
wykaza³y, ¿e syntetyczny ceramid stymulowa³ ró¿nicowanie
komórkowe a sfingozyna pobudza³a wzrost komórek [14].
Ceramid a apoptoza
TNFα jest jednym z zewn¹trzkomórkowych czynników
aktywuj¹cych endogenny proces zaprogramowanej œmierci
komórki (apoptoza), polegaj¹cy na uporz¹dkowanej
degradacji komórek. W czasie apoptozy zachodz¹
nastêpuj¹ce zmiany:
- zmniejszaj¹ siê rozmiary komórek
- przerwaniu ulegaj¹ po³¹czenia miêdzykomórkowe
- dochodzi do rozpadu chromatyny j¹drowej.
Ceramid mo¿e modulowaæ wp³ywy TNFα jak
i uczestniczyæ w reakcjach apoptycznych [15].
W komórkach mieloidalnych i limfoidalnych
sfingomielinidaza oraz analogi ceramidu wywo³a³y
fragmentacjê DNA - g³ówna oznaka apoptozy [16]. Dzia³anie
cytotoksyczne ceramidu by³o analogiczne do dzia³ania
TNFα w tych samych liniach komórkowych. Te dzia³ania
apoptyczne ceramidu s¹ znoszone przez fosfolipazê
C i diacyloglicerole. Stwierdzono, ¿e poziom ceramidu
znacznie wzrasta w limfocytach zainfekowanych wirusem
HIV. Dodatkowo zauwa¿ono, ¿e egzogenny ceramid indukuje
apoptozê tych komórek. To wszystko sugeruje znamienn¹
rolê ceramidu w progresji AIDS [17].
Inne aktywatory apoptozy jak promieniowanie UV mog¹
tak¿e dzia³aæ przez ceramid. Haimovitz-Friedman [21]
wskaza³a, ¿e ekspozycja na promienie UV wywo³a³a szybk¹
hydrolizê sfingomielinidoceramidu komórek œródb³onka
i apoptozê. Analogi ceramidu naœladowa³y efekty UV
w komórkach œródb³onka indukuj¹c przemiany apoptyczne.
Dodatkowo stwierdzono, ¿e aktywacja PKC przez DAG
hamowa³a hydrolizê sfingomielin i proces apoptozy [22].
Kolesnick [18] w swojej pracy przedstawi³ model
regulacji zaprogramowanej œmierci komórki przez czynniki
lipidowe. I tak stymulacja przez TNFα czy promieniowanie
UV powoduje zmiany stê¿enia wewn¹trzkomórkowego
ceramidu i apoptozê. Wysoki spoczynkowy poziom
aktywnoœci PKC jak i jej aktywacja przez DAG hamuje
odpowiedŸ apoptyczn¹. Tak wiêc równowaga pomiêdzy
indukcj¹ zaprogramowanej œmierci komórki drog¹ hydrolizy
sfingomieliny a jej hamowaniem przez mechanizm supresji
DAG i PKC mo¿e stanowiæ mechanizm specyficznej dla
ka¿dej komórki opornoœci na apoptozê.
Czynnikiem apoptycznym mo¿e byæ tak¿e wysoka
temperatura, która w komórkach 3T3 powoduje znaczny
wzrost aktywnoœci sfingomielinidazy i poziomu wolnego
ceramidu [23]. Jest to powi¹zane z transkrypcj¹ genu bia³ka
szoku temperaturowego (αB-krystaliny) powstaj¹cego jako
odpowiedŸ komórki na ten rodzaj stresu.
Ostatnio wskazano tak¿e na rolê ceramidu jako czynnika
wywo³uj¹cego proces starzenia siê komórki. W starzej¹cych
siê fibroblastach zaobserwowano podwy¿szon¹ aktywnoœæ
b³onowej sfingomielinidazy i wy¿szy poziom ceramidu

w porównaniu z m³odymi komórkami. Stwierdzono ponadto,
¿e podanie do m³odych fibroblastów WI-38 ceramidu
hamowa³o procesy wzrostowe oraz zdolnoœci komórki
do syntezy DNA i mitogenezy. Funkcjonowanie ceramidu
jako czynnika poœrednicz¹cego w procesie starzenia wi¹¿e
siê z jego zdolnoœci¹ do defosforylacji bia³ka Rb i jego rol¹
w hamowaniu cyklu komórkowego [24], gdy¿ diacyloglicerol
i estry forbolu znosi³y efekty apoptyczne ceramidu bez
wp³ywu na cykl komórkowy [20].
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Czas wolny dzieci i młodzieży teoretyczne rozważania w różnych aspektach
Anna Maszorek - Szymala
Pracownia Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego - Uniwersytet £ódzki

Czas wolny jest jednym z wa¿niejszych elementów
sk³adowych ¿ycia codziennego. Jest Ÿród³em kreowania
w³asnego rozwoju, w którym cz³owiek ma szansê na w³asn¹
inwencjê i twórczoœæ, przekraczanie granic wtórnoœci oraz
schematycznoœci. O wychowawczym potencjale czasu
wolnego pisze Maria Czerepniak - Walczak, która podkreœla,
¿e "nie czas jest wolny, lecz cz³owiek. Ma on prawo do
zachowañ nieobowi¹zkowych, doœwiadczania wolnoœci - od
wszystkich trosk i czynnoœci wymuszonych przez procesy
biologiczne i dlatego jest wolny od œwiata i jego kultury " [4].
We wspó³czesnym œwiecie czyha na nas szeroki i ³atwy
dostêp do rozrywki, który nie zawsze jest w³aœciwy dla dzieci
i m³odzie¿y. Grupa ta jest jedn¹ z najbardziej podatnych na
manipulowanie, je¿eli chodzi o wybór niew³aœciwych form
spêdzania czasu wolnego, posiadaj¹ najwiêcej czasu
wolnego, dlatego nale¿y uwa¿nie obserwowaæ, w jaki sposób
odpoczywaj¹ od obowi¹zków.
Wed³ug Kazimierza Czajkowskiego "czas wolny dziecka
to ten okres dnia, po uwzglêdnieniu czasu przeznaczonego na
naukê szkoln¹, posi³ki, sen, odrabianie lekcji i niezbêdne
zajêcia domowe. Wolny czas dziecka obejmuje tak¿e
dobrowolnie przyjête obowi¹zki spo³eczne (np. spe³nianie
jakiejœ funkcji w organizacji harcerskiej, samorz¹dzie
szkolnym, œwietlicy, domu kultury). Czas wolny dzieci to
czas, który mo¿e byæ przeznaczony na jego odpoczynek,
rozrywkê i zaspokojenie osobistych zainteresowañ.''[1]
W odniesieniu do dzieci i m³odzie¿y czas wolny jest
bardziej uregulowany, kontrolowany i odbywa siê pod opiek¹
doros³ych. Dzieci i m³odzie¿ posiadaj¹ mniej obowi¹zków
ni¿ doroœli, dlatego te¿ nale¿y zwróciæ uwagê, w jaki sposób
spêdzaj¹ czas wolny i jakie formy korzystnie wp³ywaj¹ na ich
rozwój.
Czas dzieci i m³odzie¿y w du¿ej mierze zale¿y od
rodziców oraz œrodowiska, w którym siê rozwijaj¹.
Umiejêtne wykorzystanie czasu wolnego procentuje
rozwojem kulturalno-spo³ecznym dziecka. Trzeba podkreœliæ,
i¿ o metodzie wykorzystania tej wartoœci decyduje
wychowanie, które powinno byæ tak zaplanowane, aby od
najm³odszych lat dziecko umia³o œwiadomie, po¿ytecznie
i przyjemnie spêdzaæ czas wolny.
Czas wolny dzieci i m³odzie¿y
w 3 podstawowych kategoriach:
-

-

czas na wpó³ wolny np. : udzia³ w pracach spo³ecznych,
samodzielna pomoc w pewnych pracach w domu
rodzinnym;

-

wczasowanie np.: spêdzanie czasu wolnego na koloniach,
zimowiskach, w innych placówkach wczasowych . [9]

Wed³ug Kazimierza Czajkowskiego czas wolny ma
w³aœciwoœci œrodka wychowawczego, który mo¿na
rozpatrywaæ w czterech aspektach: socjologiczno ekonomicznym, higieniczno - zdrowotnym, pedagogicznym
i psychologicznym.
Czas wolny dziecka w podejœciu socjologicznym wp³ywa
na prze¿ycia spo³eczne oraz u³atwia kontakty z rówieœnikami.
Dziecko przekszta³ca siê z postawy egocentrycznej na rzecz
wspó³pracy z innymi. W tym przypadku uczestnictwo
w ró¿nych organizacjach takich jak harcerstwo, ko³a
zainteresowañ czy kluby sportowe pobudzaj¹ do pracy
zespo³owej, organizacji wspólnej zabawy i wypoczynku.
Ka¿da z wymienionych instytucji stawia sobie na piedestale
nie tylko osi¹gniêcie celu g³ównego, na przyk³ad osi¹gniêcie jak najlepszych wyników w danej konkurencji,
ale równie¿ cele pomocnicze. Do takich zaliczamy
indywidualne postêpy dziecka w procesie uspo³ecznienia.
Dzieci i m³odzie¿ nie powinny spêdzaæ czasu wolnego
w samotnoœci, co przeciwdzia³a uspo³ecznieniu i nie pozwala
porównaæ w³asnego postêpowania i potrzeb z innymi oraz
uniemo¿liwia dzielenie siê osobistymi prze¿yciami
i emocjami. Dziecko w kontaktach z rówieœnikami zaspokaja
potrzeby wspó³dzia³ania oraz przydatnoœci w grupie.
Wiele badañ wykaza³o, ¿e Ÿle wykorzystany czas wolny
po szkole i pracy jest przyczyn¹ powstawania zjawisk
patologii spo³ecznej. Brak odpowiednich wzorców
postêpowania czêsto zachêca do próbowania "zakazanego
owocu", który odstêpuje od przyjêtych norm spo³ecznych.
•ród³a nieumiejêtnoœci w³aœciwego spo¿ytkowania czasu
wolnego doszukuje siê w rodzinie, szkole, organizacjach
spo³ecznych, które mia³y wp³yw na jednostkê. W³aœnie one
powinny wytworzyæ system obronny przeciw pokusom
"zakazanego owocu"[7].

wystêpuje

czas dyspozycyjny np.: czas wolny w pracach
spo³ecznych, samodzielna pomoc w pewnych pracach w
domu rodzinnym;

Czynniki ekonomiczne czasu wolnego dorastaj¹cej grupy
spo³ecznej maj¹ znacz¹cy wp³yw na efektywny podzia³ czasu
na szko³ê i odpoczynek. Szko³y czêsto nie bior¹ pod uwagê
przes³anek ekonomicznych nauki. W systemie edukacji
szkolnej w Polsce dzieci poprzez du¿¹ iloœæ materia³u do
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przerobienia w roku szkolnym nie s¹ w stanie wystarczaj¹co
go opanowaæ, mimo wykonywania dodatkowych zadañ
domowych. Obowi¹zki, które w przeci¹gu dnia wykonuj¹
dzieci zajmuj¹ du¿o czasu, co skutkuje mniejsz¹
efektywnoœci¹ pracy umys³owej z powodu skróconego
wypoczynku. Uczeñ powinien zachowaæ równowagê miêdzy
wysi³kiem fizycznym, a intelektualnym oraz odpoczynkiem.
Wysi³ek do jakiego zmusza szko³a czêsto mo¿e prowadziæ do
fatalnych skutków. Dzieje siê tak wtedy gdy czas na
wypoczynek jest zbyt krótki i dziecko nie ma mo¿liwoœci
zregenerowaæ siê psychiczne i fizycznie tak aby jego praca
by³a efektywna.
G³ównym zadaniem aspektu ekonomicznego jest wzrost
wydajnoœci pracy poprzez wyd³u¿anie czasu wolnego.
Program edukacji szkolnej powinien byæ tak konstruowany,
aby uczeñ mia³ pe³n¹ œwiadomoœæ nak³adanych na niego
obowi¹zków oraz w póŸniejszych etapach edukacji móg³
dokonywaæ wyborów edukacyjnych zwi¹zanych z jego
zainteresowaniami.
Czynnik higieniczno-zdrowotny pe³ni rolê profilaktyczn¹
przed nadmiernym obci¹¿eniem obowi¹zkami oraz jest
jednym z g³ównych elementów prawid³owego stanu zdrowia
dzieci i m³odzie¿y. Podczas intensywnej pracy umys³owej
ucznia po pewnym czasie pojawia siê zmêczenie, którego nie
nale¿y bagatelizowaæ. Zmêczenie jest to reakcja
fizjologiczna, która chroni nas przed dalsz¹ zbyt intensywn¹
prac¹. Jest to sygna³, ¿e dziecko powinno poœwiêciæ wiêcej
czasu na wypoczynek, aby zebraæ si³y na nowo. [2]
Myœl¹c o higieniczno-zdrowotnych walorach czasu
wolnego nie nale¿y zapominaæ o w³aœciwym od¿ywianiu.
Musi ono odpowiadaæ normom jakoœciowym i iloœciowym.
Dzieci i m³odzie¿ musz¹ spo¿ywaæ regularne posi³ki odchylenia bêd¹ Ÿród³em zmêczenia i wyczerpania psychofizycznego. Wa¿ne jest, aby ich dieta by³a bogata w zdrowe
i œwie¿e produkty, nie mo¿e zabrakn¹æ du¿ej iloœci warzyw
i owoców.
Do najwa¿niejszych walorów higieniczno-zdrowotnych
czasu wolnego zaliczymy odprê¿enie psychofizyczne
organizmu, czas pozaszkolny wolny od wysi³ku
intelektualnego, du¿y zasób œwie¿ego powietrza, w którym
spêdzamy czas wolny, aktywnoœæ fizyczn¹, rozwijanie
uk³adu miêœniowo-kostnego, rozwijanie sprawnoœci
fizycznej, zabawa i radoœæ, korzystny wp³yw na
samopoczucie fizyczne i ¿ywotnoœæ [6].
Psychohigieniczne ujêcie czasu wolnego zak³ada
roz³adowywanie i usuwanie psychicznego zmêczenia, napiêæ
i stresów. Nale¿y go rozumieæ jako proces niezbêdny dla
odnowy si³ psychofizycznych ucznia. Powstawanie
zmêczenia psychicznego wi¹¿e siê najczêœciej z przykrymi
prze¿yciami w szkole, pracy czy w domu rodzinnym.
Problem redukcji stresu poprzez w³aœciwie zorganizowany
wypoczynek, w dzisiejszych czasach nabiera szczególnego
znaczenia [8].
Zdaniem badaczy tematu, w³aœciwe formy wypoczynku
zapobiegaj¹ powstawaniu wielu zaburzeñ zdrowia
psychicznego. Dziêki nim wyrabia siê poczucie dystansu
wobec problemów ¿ycia codziennego. To z kolei daje szansê
efektywniejszego i twórczego podejœcia do dalszej pracy,
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nauki czy innych obowi¹zków podejmowanych w ca³ym
¿yciu cz³owieka.
Zag³êbiaj¹c siê w fizjologiczn¹ wiedzê dotycz¹c¹
mechanizmów powstawania zmêczenia dowiadujemy siê, ¿e
podczas pracy umys³owej w tkankach organizmu ludzkiego
zachodz¹ z³o¿one procesy biologiczne. Powoduj¹ one
intensywne zu¿ywanie siê tlenu oraz sk³adników
od¿ywczych niezbêdnych przy wytwarzaniu energii
w ustroju. Zmêczenie atakuje oœrodki nerwowe, reguluj¹ce
funkcje organizmu, a te z kolei zmuszaj¹ nas do zaprzestania
kontynuacji wykonywanej pracy. W ten sposób organizm
chroni nas przed przemêczeniem, obni¿eniem odpornoœci na
choroby czy nawet stresem psychicznym [14].
Barbara Wilgocka-Okoñ w ksi¹¿ce "Organizacja pracy
i wypoczynku ucznia" podkreœla, i¿ bardzo niebezpieczny dla
organizmu dzieci i m³odzie¿y jest ha³as. Ha³as jest
czynnikiem, który prowadzi do takich samych objawów jak
zmêczenie. Wywo³uje powa¿ne zaburzenia w uk³adzie
nerwowym i os³abia odpornoœæ na czynniki chorobotwórcze,
powoduje nadmierne wydzielanie soków ¿o³¹dkowych
a co za tym idzie chorobê wrzodow¹, zaburzenia uk³adu
krwionoœnego, nerwice lêkowe [11].
Omawiaj¹c zagadnienie czasu wolnego nie mo¿na
pomin¹æ stresu. Stres wprowadza ucznia w stan napiêcia
nerwowego, zmartwienia, niepokoju. Lekki stres nie jest
niczym z³ym - pozwala utrzymaæ koncentracjê, dzia³a
mobilizuj¹co. Gdy wystêpuje jego nadmiar lub sytuacja
stresowa trwa za d³ugo i organizm nie potrafi ju¿ sobie
z obci¹¿eniem poradziæ mo¿e dochodziæ do niekorzystnych
zmian w psychice.
W czasie wolnym dziecko, oddaj¹c siê rozmaitym
twórczym zajêciom, anga¿uje ca³¹ osobowoœæ, otwieraj¹c
tym samym mo¿liwoœci rozwojowe dla swojego organizmu.
Dobrowolnoœæ i dowolnoœæ wyboru treœci zajêæ powinna
odpowiadaæ potrzebom i zainteresowaniom jednostki.
Samodzielne wykorzystanie czasu wolnego daje poczucie
swobody, uczy techniki gospodarowania czasem wolnym.
¯ycie psychiczne dzieci jest bogate i bardzo ¿ywe.
Emocje czêsto góruj¹ nad rozs¹dkiem. Dziecko potrzebuje
nowych wra¿eñ. Zachwyca siê poznawanymi zjawiskami
i rzeczami. Odkrywa, rozbudza i rozwija swoje
zainteresowania. Ciekawoœæ, ch³onnoœæ, wra¿liwoœæ na nowe
zmusza otoczenie do stworzenia rozwijaj¹cej siê psychice jak
najlepszych warunków. Czas wolny stanowi dla rozwoju
psychiki dziecka Ÿród³o nowych prze¿yæ. Wp³ywa na
temperament jednostki i jej charakter. Ujawniaj¹ siê
uzdolnienia i zdolnoœci. Dzieci odznaczaj¹ce siê
bojaŸliwoœci¹, lenistwem, niezaradnoœci¹, sk³onnoœci¹ do
samotnoœci mog¹ siê wyzbyæ tych cech, albo je os³abiæ dziêki
uczestnictwu w zabawach. Otoczenie musi zapewniæ
dzieciom odpowiednie warunki rozwoju ¿ycia wewnêtrznego
[5].
Nauka ju¿ dawno dowiod³a, ¿e najlepszym lekarstwem
na problemy dnia codziennego jest aktywny wypoczynek.
Dziêki niemu najpe³niej wystêpuje regeneracja si³
psychicznych i fizycznych. Tak siê jednak sk³ada,
¿e cz³owiek wspó³czesny wbrew zaleceniom lekarzy
bagatelizuje obowi¹zek, a zarazem potrzebê aktywnego
spêdzenia czasu wolnego. Biernoœæ, po czêœci lenistwo bierze
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u niego górê nad rozs¹dkiem, czemu sprzyja te¿ brak nawyku
aktywnego sposobu wypoczywania wyniesionego z domu
rodzinnego.
Podstawowe czynniki warunkuj¹ce iloœæ czasu wolnego
i sposób jego spêdzania przez dzieci i m³odzie¿ to:
- wiek i status m³odzie¿y (ucz¹ca siê czy pracuj¹ca),
- rodzaj szko³y,
- iloœæ czasu wolnego posiadanego przez ucznia
i mo¿liwoœæ jego w³aœciwego twórczego spo¿ytkowania
[10],
- prawid³owa organizacja zajêæ ucznia w szkole i w domu,
a przede wszystkim w³aœciwie skonstruowany
tygodniowy harmonogram zajêæ obowi¹zkowych na
rzecz szko³y, domu i czynnoœci w czasie wolnym,
- istniej¹ca moda, która jest chêtnie przejmowana
i naœladowana przez ludzi m³odych,
- warunki materialne rodziców (opiekunów), zw³aszcza
posiadane dochody bud¿etowe, warunki mieszkaniowe
i stan zamo¿noœci, a co siê z tym wi¹¿e, wielkoœæ
i wyposa¿enie mieszkania zarówno w przedmioty
i urz¹dzenia s³u¿¹ce rodzinie w gospodarstwie
domowym, jak i te, które przez swój rozrywkowy,
rekreacyjny i kszta³c¹cy charakter wp³ywaj¹ na ogólny
rozwój dzieci i m³odzie¿y,
- posiadanie przez dom rodzinny œrodków masowego
przekazu,
- wykszta³cenie i kultura ¿ycia codziennego rodziców,
a w szczególnoœci ich zawód, hobby oraz warunki
kulturalne rodziny - im wy¿szy jest poziom kultury
i wykszta³cenia rodziców, tym bardziej poprawnie
kszta³tuj¹ siê zarówno warunki spêdzania wolnego czasu,
jak i jego treœæ i forma,
- stosowne formy i sposoby spêdzania czasu wolnego
przez rodziców, starsze rodzeñstwo i inne osoby doros³e
w dni powszednie i œwi¹teczne,
- wytworzone u dzieci i doros³ych tradycje oraz nawyki
w zakresie kulturalnego aktywnego wypoczynku,
- œrodowisko lokalne (ma³e, œrednie czy du¿e miasto),
oœrodki rekreacyjne znajduj¹ce siê w tym œrodowisku,
jak: boiska szkolne i sportowe, baseny, lodowiska,
oœrodki wypoczynkowe,
- grupa rówieœnicza,
- ró¿nego rodzaju instytucje, stowarzyszenia, organizacje
m³odzie¿owe i spo³eczne takie jak szko³y, œwietlice,
biblioteki, kluby osiedlowe, m³odzie¿owe domy kultury,
PTTK, ZHP, TPD, zak³ady pracy; oferuj¹ formy zajêæ tj.:
ko³a zainteresowañ, zajêcia artystyczne, sportowe,
odczyty, wycieczki i inne [6].
Wymienione czynniki oddzia³uj¹ na siebie nawzajem,
z ró¿n¹ si³¹ i w ró¿nym kierunku. Poziom wykszta³cenia,
warunki materialne, bud¿et czasu rodziców, ich pochodzenie
spo³eczne, prezentowany przez nich poziom kultury
przes¹dza o sposobach i formach spêdzania czasu wolnego,
co z kolei ma wp³yw na ukszta³towanie wzorów spêdzania
czasu wolnego przez ich dzieci.
Drugim równie wa¿nym organizatorem czasu wolnego
dzieci jest szko³a, poniewa¿ znajduje siê w ka¿dym

œrodowisku lokalnym i skupia ca³¹ populacjê dzieci w wieku
szkolnym. Dzieci swój wolny czas aktywnie spêdzaj¹
w œwietlicy szkolnej lub w ko³ach zainteresowania [13].
Z przykroœci¹ nale¿y stwierdziæ, ¿e szereg zajêæ
prowadzonych przez szko³ê nie zaspokaja potrzeb dziecka
i nie dostosowuje siê do jego mo¿liwoœci. Przyczyn¹ tego
stanu rzeczy s¹ braki finansowe na op³acenie instruktorów wychowawców prowadz¹cych zajêcia pozalekcyjne.
Uczniowie maj¹ bardzo ma³y wybór rodzajów dzia³alnoœci
pozalekcyjnej. Rodzaje tych zajêæ s¹ œciœle zwi¹zane
z przedmiotami nauczania, a nie zainteresowaniami ucznia.
Poza tym uczestnictwo w pracy, niektórych kó³ jest
obowi¹zkowe, co z definicji eliminuje je z zakresu katalogu
form spêdzania czasu wolnego. Ponadto zajêcia te
prowadzone s¹ z regu³y w sposób lekcyjny, gdy¿
nauczycielom czêsto chodzi o pog³êbienie wiedzy ucznia.
Na szczêœcie, w niektórych ko³ach nauczyciel, daj¹c dziecku
pe³n¹ swobodê dzia³ania w czasie wolnym jedynie doradza
i pomaga go organizowaæ [3].
Rozwa¿ania dotycz¹ce funkcji szko³y w zakresie
organizacji czasu wolnego dzieci i m³odzie¿y mo¿na
zakoñczyæ stwierdzeniem Ryszarda Wroczyñskiego: "Szko³a
powinna byæ jednak t¹ instytucj¹, która wyznacza zadania
wychowawcze dla instytucji pozaszkolnych tak, aby
wspomaga³y szko³ê w organizowaniu w sposób celowy
i racjonalny czasu wolnego dzieci i m³odzie¿y. Wymaga to
oczywiœcie skoordynowanego planowania wychowawczego
dla œcis³ej integracji ogniwa szkolnego i pozaszkolnego"[12].
Nauka ju¿ dawno dowiod³a, ¿e najlepszym lekarstwem na
rodz¹cy siê w psychice ludzi lêk, stres i frustracjê jest
aktywny wypoczynek. Dziêki niemu najpe³niej wystêpuje
regeneracja si³ psychicznych i fizycznych. Tak siê jednak
sk³ada, ¿e wspó³czesny cz³owiek wbrew zaleceniom lekarzy
bagatelizuje obowi¹zek a zarazem potrzebê aktywnego
spêdzania czasu wolnego.
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L-karnityna - funkcje i zastosowanie
Anna Matwiejuk
Uniwersytet w Bia³ymstoku
Wy¿sza Szko³a Wychowania Fizycznego i Turystyki w Bia³ymstoku
Karnityna jest organicznym zwi¹zkiem chemicznym.
Syntetyzowana jest z dwóch aminokwasów lizyny
i metioniny w w¹trobie, nerkach i mózgu cz³owieka. Do jej
syntezy (oprócz metioniny i lizyny) potrzebne s¹ tak¿e
witaminy: B6 (pirydoksyna), C (kwas askorbinowy), PP
(niacyna), oraz Fe (¿elazo). Metionina i lizyna s¹
aminokwasami niezbêdnymi w diecie (aminokwasy
egzogenne) tzn. organizm nie jest w stanie ich zsyntetyzowaæ
z cukru. Karnityna mo¿e wystêpowaæ w postaci dwóch
przestrzennych izomerów L i D. Naturalna karnityna jest
L stereoizomerem i tylko L-karnityna wykazuje dzia³anie
biologiczne. Strukturê chemiczn¹ L-karnityny przedstawia
rysunek (Rys. 1). Nazwa karnityny pochodzi st¹d, ¿e po raz
pierwszy zosta³a wyizolowana z miêœni (³ac. caro, carnis miêso) w roku 1905. Pocz¹tkowo nazywano j¹ witamin¹ BT
[8]. Podobnie jak koenzym Q10 jest zaliczana do substancji
witaminopodobnych.

Rys. 1. Struktura chemiczna L-karnityny [16].
W organizmie cz³owieka karnityna wystêpuje g³ównie
w miêœniach szkieletowych i w miêœniu sercowym (90%),
pozosta³e 10% w w¹trobie, nerkach i innych narz¹dach
wewnêtrznych. P³yny pozakomórkowe, w tym osocze krwi
zawieraj¹ oko³o 0,6% karnityny [16]. Wskazuje to, ¿e ze
wzglêdu na swoje dzia³anie biologiczne, jest ona niezbêdna
do prawid³owego funkcjonowania miêœnia sercowego oraz
miêœni szkieletowych [4, 11].
•ród³a karnityny
•ród³em karnityny jest: 1. po¿ywienie, 2. absorpcja
zwrotna w kanalikach nerkowych i 2. wewnêtrzna
biosynteza. Karnityna stanowi sk³adnik pe³nowartoœciowej
diety. G³ównym jej Ÿród³em w ¿ywnoœci s¹ miêso i przetwory
mleczne. Najbogatsze w karnitynê s¹ baranina, wo³owina,
wieprzowina i ryby. Mniej L-karnityny zawiera miêso
drobiowe. Pokarmy pochodzenia roœlinnego (warzywa,
owoce) zawieraj¹ tylko œladowe iloœci karnityny. Dzienne
zapotrzebowanie zdrowej, doros³ej osoby na karnitynê

wynosi œrednio 15 mg. Synteza wynosi 11-34 mg karnityny
dziennie, a z diet¹ dostarczane jest codziennie œrednio 20-200
mg. U wegetarian iloœæ karnityny w po¿ywieniu jest du¿o
mniejsza i wynosi ok. 1 mg/dzieñ. L-karnityna jest substancj¹
rozpuszczaln¹ w wodzie i procesy zwi¹zane z gotowaniem
mog¹ zubo¿yæ jej zawartoœæ w pokarmie.
Najwiêksz¹ biodostêpnoœæ wykazuje L-karnityna zawarta
w naturalnych sk³adnikach pokarmowych (Tab. 1).
Zdecydowanie gorzej przyswajana przez organizm (14-18%)
jest L-karnityna obecna w preparatach doustnych/
suplementach i zale¿y to od przyjêtej dawki [2, 3, 5, 9, 14].
•ród³o karnityny

Biodostêpnoœæ

Dieta bogata w karnitynê

66-86%

Dieta uboga w karnitynê

54-71%

Suplementy diety

14-18%

Tab. 1. Biodostępność karnityny z różnych źródeł [16]
Obecna w po¿ywieniu karnityna jest wch³aniania
w przewodzie pokarmowym w 50-85%. Pozosta³a jej iloœæ
jest degradowana w jelicie grubym przez bakterie [8].
Karnityna w naszym organizmie nie podlega
metabolizmowi. Dostarczana z pokarmem ulega wch³anianiu
w jelicie przez b³onê œluzow¹. W krwioobiegu nie ³¹czy siê
z bia³kami, wystêpuje w postaci wolnej lub w postaci
zwi¹zanej, jako acylokarnityna. Wychwytywana jest z krwi
przez ró¿ne tkanki i w nich magazynowana. Proces ten jest
mo¿liwy dziêki swoistym bia³kom transportowym, które s¹
obecne w sercu, miêœniach szkieletowych, w¹trobie, nerkach
i naj¹drzu. Karnityna jest usuwana z krwi poprzez
przes¹czanie nerkowe. Ponad 90% karnityny, która uleg³a
przes¹czaniu podlega ponownej resorpcji. Pozosta³e 10%
wydalone z moczem powoduje sta³e naruszanie i zubo¿anie
zmagazynowanej w organizmie karnityny [17].
Na poziom karnityny w naszym organizmie i na jej
wydalanie wp³ywa wiele czynników, np. dieta, wiek, p³eæ,
niedo¿ywienie, aktywnoœæ fizyczna, szybkoœæ spalania
t³uszczów, poziom hormonów tarczycy i choroby. U osób
zdrowych na ogó³ nie stwierdza siê niedoboru karnityny,
gdy¿ biosynteza i codzienna dieta zaspokaja potrzeby
organizmu. Jednak¿e niedobory karnityny mog¹ pojawiaæ siê
u osób niedo¿ywionych, przy nieprawid³owej, ubogiej diecie,
u wegetarian, a tak¿e w schorzeniach nerek czy w¹troby.
Zapotrzebowanie na L-karnitynê wzrasta równie¿ po du¿ym
wysi³ku fizycznym (ciê¿ka praca, trening) [1, 12]. Podczas
wysi³ku fizycznego, nie zmienia siê ca³kowita iloœæ
L-karnityny w miêœniach, ale dochodzi do zmiany
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proporcji pomiêdzy jej postaci¹ woln¹ i zestryfikowan¹.
Po 10 minutach wysi³ku, wolna karnityna stanowi ju¿ tylko
oko³o 40% a jej estry 60% [10, 15]. Zaobserwowano,
¿e z wiekiem dochodzi w miêœniach do obni¿enia iloœci
L-karnityny i jej estrów [7, 14].
Funkcje L-karnityny
Biologiczna rola L-karnityny jest zwi¹zana z procesem
ß-oksydacji d³ugo³añcuchowych kwasów t³uszczowych
w mitochondriach. Schemat mitochondrium przedstawia
rycina 2. W trakcie rozk³adu t³uszczy (triacylogliceroli)
w cytoplazmie powstaje d³ugo³añcuchowy acylo-CoA.
W tej formie kwasy t³uszczowe nie mog¹ byæ transportowane
przez b³ony mitochondrialne, by tam w procesie ß-oksydacji
ulec przetworzeniu do acetylo-CoA i propionylo-CoA, które
po w³¹czeniu do cyklu Krebsa bêd¹ Ÿród³em energii [16].
L-karnityna spe³nia, wiêc funkcje transportowe wobec
kwasów t³uszczowych o d³ugich ³añcuchach, które przekazywane s¹ do mitochondriów, gdzie ulegaj¹ przemianom
β-oksydacji, w wyniku, których powstaje energia niezbêdna
do prawid³owego funkcjonowania komórek organizmu.
Ani wolny kwas t³uszczowy, ani acylo-CoA nie mog¹
przenikaæ samodzielnie do wnêtrza mitochondrium.
W procesie transportu przez b³onê uczestniczy L-karnityna.

błona
zewnętrzna
błona
wewnętrzna
matriks
grzebienie
DNA
rybosomy

Rys. 2. Budowa mitochondrium (http://www.interklasa.pl/
meteo/komorka/struktury/mitochondrium.htm )
Transport cz¹steczek acylo-CoA zawieraj¹cych ³añcuchy
maj¹ce do 10 atomów wêgla zachodzi bezpoœrednio przez
b³onê mitochondrialn¹. Cz¹steczki o d³u¿szych ³añcuchach
przechodz¹ przez wewnêtrzn¹ b³onê mitochondrium
po sprzê¿eniu z cz¹steczk¹ karnityny. Bierze w tym udzia³
acylotransferaza karnitynowa I znajduj¹ca siê na zewnêtrznej
powierzchni wewnêtrznej b³ony mitochondrium oraz
acylotransferaza karnitynowa II umiejscowiona na
wewnêtrznej powierzchni b³ony (od strony matriks).
L-karnityna równie¿ bierze udzia³ w usuwaniu
z mitochondriów œrednio- i krótko³añcuchowych kwasów
t³uszczowych, maj¹cych w nadmiarze dzia³anie toksyczne.
Zdolnoœæ L-karnityny do przy³¹czania grup acylowych
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pozwala na wype³nianie roli w procesach detoksykacyjnych.
Inne funkcje L-karnityny to:
- transport z peroksysomów produktów utleniania kwasów
t³uszczowych o bardzo d³ugim ³añcuchu do
mitochondriów, gdzie ulegaj¹ one spaleniu do CO2 i H2O
w cyklu Krebsa, dostarczaj¹c energii [13, 20].
- utrzymanie w komórkach odpowiedniego stosunku
acetylo-CoA do CoA [4, 18, 21].
- donor grup acetylowych w biosyntezie neuroprzekaŸnika
- acetylocholiny [18, 21].
Udzia³ L-karnityny w stymulacji przemian metabolicznych kwasów t³uszczowych (β-oksydacja i ³añcuch
oddechowy) zwiêksza o oko³o 70% ich wykorzystanie jako
Ÿród³o energii. Nasilaj¹c procesy spalania kwasów
t³uszczowych, L-karnityna hamuje powstawanie tkanki
t³uszczowej a tym samym rozwój oty³oœci i mia¿d¿ycy.
W nastêpstwie jej dzia³ania zmniejsza siê zapotrzebowanie
kaloryczne i polepsza tolerancja na wysi³ek [6, 19].
Liczne obserwacje i doœwiadczenia kliniczne wykaza³y,
¿e karnityna bierze udzia³ w regulacji stê¿enia t³uszczów
w organizmie poprzez obni¿enie poziomu triacylogliceroli
i cholesterolu. Zachodzi to dziêki temu, ¿e uczestniczy ona
w energetycznych przemianach kwasów t³uszczowych [19].
Badania wykaza³y równie¿, ¿e karnityna bierze udzia³ nie
tylko w metabolizmie lipidów, ale równie¿ rozga³êzionych
aminokwasów (waliny, leucyny i izoleucyny). Obecne
w miêœniach aminokwasy ulegaj¹ przemianom do rozga³êzionych α-ketokwasów, które ³¹cz¹ siê z karnityn¹ tworz¹c
kompleksy. Te trafiaj¹ do krwi i nastêpnie s¹ wychwytywane
przez komórki w¹troby, gdzie ulegaj¹ utlenieniu lub
s¹ wykorzystywane jako substraty w procesie glukoneogenezy [8].
L-karnityna pe³ni równie¿ wa¿n¹ rolê w przemianach
wêglowodanów. Jej wysoki poziom w miêœniach zmniejsza
wykorzystywanie glikogenu jako materia³u energetycznego.
Ma to szczególne znaczenie w warunkach d³ugo trwaj¹cego
wysi³ku fizycznego [8].
Karnityna u³atwia tak¿e usuwanie z krwi i tkanek
mleczanu powsta³ego w czasie nadmiernego wysi³ku. Jest to
wa¿ne dla organizmu z tego wzglêdu, ¿e wysoki poziom
kwasu mlekowego we krwi i w tkankach prowadzi do
zmêczenia i zmniejszenia produkcji ATP. Ponadto karnityna
przyspiesza powrót stosunku mleczan/pirogronian do
poziomu, jaki obserwuje siê w czasie spoczynku [17].
Karnityna wp³ywa równie¿ na wydzielanie do krwi
i na aktywnoœæ hormonów w organizmie cz³owieka.
Wspó³pracuje z hormonami tarczycy, bior¹cymi udzia³
w przemianach lipidów [17].
G³ówne funkcje L-karnityny przedstawia rysunek 3.
Niedobór karnityny
Niedobór karnityny wystêpuje u chorych osób
z zaburzeniami pracy serca, w¹troby, nerek, u chorych
na cukrzycê, w przypadku niedo¿ywienia, w pewnych
chorobach miêœni, w genetycznie uwarunkowanym
niedoborze karnityny, u chorych z niedoczynnoœci¹ tarczycy,
niektórymi chorobami neurologicznymi, przy nadmiernym
wysi³ku fizycznym, u kobiet ciê¿arnych, niep³odnych
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L-karnityna

Przemiany
lipidów

Donor grup
acetylowych w
biosyntezie
acetylocholiny

Udział w utlenianiu
kwasów tłuszczowych
w mitochondrium
i peroksysomach

Przemiany
Przemiany
aminokwasów węglowodanów

Regulacja stosunku
acyloCoA/CoA
w mitochondrium i
peroksysomach

Rys. 3. Główne funkcje L-karnityny
mê¿czyzn, w przypadku oty³oœci, a tak¿e przy zmniejszeniu
masy cia³a.
Przyczynami niedoboru karnityny mog¹ byæ:
- dieta uboga w aminokwasy, takie jak metionina lub
lizyna,
- brak w diecie kofaktorów enzymów biosyntezy karnityny
(¿elaza, witamin C, B6, PP),
- genetycznie uwarunkowany b³¹d w biosyntezie
karnityny, czy defekt w jej jelitowym wch³anianiu,
- zaburzenia czynnoœci takich organów, jak w¹troba czy
nerki, które zarazem upoœledzaj¹ biosyntezê karnityny,
- zwiêkszona metaboliczna utrata tego zwi¹zku, która
mo¿e mieæ miejsce w zwiêkszonym katabolizmie,
w niektórych defektach genetycznych lub upoœledzonej
resorpcji kanalikowej w nerkach,
- niesprawny transport karnityny z tkanek, w których
zachodzi jej biosynteza do miejsca dzia³ania,
- wzrost zapotrzebowania na karnitynê w przypadku diety
wysokot³uszczowej, podawania niektórych leków, stresu
metabolicznego lub niektórych chorób [17].
Badania kliniczne udowodni³y, ¿e niedobory karnityny
prowadz¹ do chorób serca, nadwagi i oty³oœci. L-karnityna
wykazuje zdolnoœæ do obni¿ania poziomu cholesterolu
i regulacji poziomu lipidów (t³uszczów) w naszym
organizmie. Jest te¿ substancj¹ niezbêdn¹ w energetycznych
przemianach kwasów t³uszczowych.
Lecznicze w³aœciwoœci karnityny
L-karnityna spe³nia istotn¹ rolê w terapii wielu chorób,
m.in. w chorobach uk³adu sercowo-naczyniowego, miêœni,
schorzeniach w¹troby i nerek, zaburzeniach gospodarki
lipidowej i wêglowodanowej w organizmie i innych [14].
Wœród zastosowañ leczniczych karnityny wymienia siê:
niewydolnoœæ kr¹¿enia, chorobê wieñcow¹, kardiotoksyczne
dzia³anie leków onkologicznych, mia¿d¿ycê naczyñ
obwodowych, uszkodzenia miêœni, przy os³abieniu si³y
miêœniowej (zespo³y zmêczenia) i leczeniu uszkodzenia
miêœni, dializoterapiê, pomocniczo w leczeniu oty³oœci
i zaburzeñ lipidowych, pomocniczo w chorobie Alzheimera,
pomocniczo w AIDS (zespole nabytego niedoboru
odpornoœci).
Na podkreœlenie zas³uguje regulacyjna rola L-karnityny
w gospodarce lipidowej organizmu. Ze wzglêdu na swój

mechanizm dzia³ania przyspiesza zamianê t³uszczu
zapasowego w energiê, co prowadzi do szybszej redukcji
tkanki t³uszczowej (chudniêcia), a tym samym zapobiega
powstawaniu oty³oœci. Zaobserwowano, ¿e d³ugotrwa³a
suplementacja L-karnityn¹, powoduje istotne obni¿enie
stê¿enia triacylogliceroli i ogóln¹ poprawê profilu
lipidowego krwi [8].
W ostatnich latach, pomimo pewnych kontrowersji,
zaleca siê stosowanie L-karnityny jako suplementu osobom
uprawiaj¹cym ró¿ne dyscypliny sportowe, którym
towarzyszy du¿y wysi³ek fizyczny, w celu wyd³u¿enia czasu
i intensywnoœci treningu. Wskazaniem do suplementacji by³a
obserwacja, ¿e po d³ugotrwa³ym wysi³ku w organizmie
dochodzi do obni¿enia iloœci wolnej L-karnityny. Wyniki
niektórych badañ doœwiadczalnych wskazuj¹, ¿e stosowanie
L-karnityny przed wysi³kiem fizycznym zwiêksza
wytrzyma³oœæ i odpornoœæ na przeci¹¿enia i zmêczenie [8].
Teoretyczna wiedza na temat roli L-karnityny na temat
przemian kwasów t³uszczowych w komórkach uzasadnia jej
stosowanie jako suplementu dla osób uprawiaj¹cych ró¿ne
dyscypliny sportowe i osób walcz¹cych z nadwag¹. Niestety
mimo prowadzonych badañ eksperymentalnych nie ma
przekonywuj¹cych dowodów, ¿e karnityna zwiêksza
utlenianie kwasów t³uszczowych czy wspomaga utratê
zbêdnych kilogramów [8].
Piœmiennictwo
1. Arenas J., Ricoy J.R., Encinas A.R. (1991): Carnitine in
muscle, serum, and urine of nonprofessional athletes:
effects of physical exercise, training and L-carnitine
administration. Muscle Nerve.14: 598-604.
2. Bach A.C., Schirardin H., Sihr M.O., Storek D. (1983):
Free and total carnitine in human serum after oral
ingestion of L-carnitine. Diabet. Metab. 9: 121-124.
3. Baker H., Frank O., De Angelis A., Baker E.R. (1993):
Absorption and secretion of L-carnitine during single or
multiple dosings in humans. Int J. Vit. Nutr. Res. 63:
22-26
4. Bohles H. (1987): Status of carnitine in clinical nutrition.
An explanatory trial. Infusionsther. Klin. Ernahr. 14:
33-36.
5. Brass E.P. (1996): Pharmacokinetic considerations for the
therapeutic use of carnitine in hemodialysis patients.
Clin. Ther. 17: 176-185.
6. Brivet M., Boutron A., Slama A., Costa C., Thuillier L.,
Demaugre F., Rabier D., Saudubray J.M., Bonnefont J. P.
(1999): Defects in activation and transport of fatty acids.
J. Inherit. Metab. Dis. 22: 428-441.
7. Costell M., O'Connor J.E., Grisolia S. (1989): Agedependent decrease of carnitine content in muscle of mice
and humans. Biochem. Biophys. Res. Commun. 161:
1135-1143
8. Czeczot H., Œcibior D. (2005): Rola L-karnityny
w przemianach, ¿ywieniu i terapii. Postepy Hig. Med.
Dosw. (online) 59: 9-19.
9. Evans A.M., Fornasini G. (2003): Pharmacokinetics of
L-carnitine. Clin. Pharmacokinet. 42: 941-967.

Roczniki Naukowe Wy¿szej Szko³y Wychowania Fizycznego i Turystyki w Bia³ymstoku - 2010

10. Hiatt W.R., Regensteiner J.G., Wolfel E.E., Ruff L., Brass
E.P. (1989): Carnitine and acylcarnitine metabolism
during exercise in humans. Dependence on skeletal
muscle metabolic state. J.Clin. Invest. 84: 1167-1173.
11. Hoppel C. (2003): The role of carnitine in normal and
altered fatty acid metabolism. Am. J. Kidney Dis. 41:
4-12.
12. Hultman E., Cederblad G., Harper P. (1991): Carnitine
administration as a tool to modify energy metabolism
during exercise, letter. Eur. J. Appl. Occup. Physiol.
62: 450.
13. Jakobs B.S., Wanders R.J. (1995): Fatty acid β-oxidation
in peroximsomes and mitochondria: the first, unequivocal
evidence for the involvement of carnitine in shutting
propoinylo-CoA from peroxisomes to mitochondria.
Biochem. Biophys. Res. Commun. 213: 1035-1041.
14. Kelly G.S. (1998): L-Carnitine: therapeutic applications
of a conditionally-essential amino acid. Altern. Med. Rev.
3: 345-360.
15. Le Borgne F., Demarquoy J. (2003): Carnitine
and athletic performance. Sci. Sports. 18: 125-133.
16. Micronutrient Information Center; Jane Higdon, Ph.D.
Oregon State University; Linus Pauling Institute
http://lpi.oregonstate.edu/infocenter/othernuts/carnitine/
17. Mrozowski T. L-karnityna. Farmakoterapia .
[www.wydawnictwoapteka.pl]
18. Nalecz K.A., Nalecz M.J. (1996): Carnitine - a known
compound, a novel function in neural cells. Acta
Neurobiol. Exp. (Wars). 56: 597-609.
19. Pietrzak I., Opala G. (1998): Rola karnityny
w przemianie lipidowej cz³owieka. Wiad. Lek. 51: 71-75.
20. Ramsay R.R. (1999): The role of the carnitine system in
peroxisomal fatty acid oxidation. Am. J. Med. Sci. 318:
28-35.
21. White H.L., Scates P.W. (1990): Acetyl L-carnitine
as precursor of acetylocholine. Neurochem. Res. 15:
597-601.

143

Roczniki Naukowe Wy¿szej Szko³y Wychowania Fizycznego i Turystyki w Bia³ymstoku - 2010

144

Problem bezpieczeństwa
w komunikacji interpersonalnej
Jan Dêbowski
Wy¿sza Szko³a Wychowania Fizycznego i Turystyki w Bia³ymstoku

"Piek³o to inni"
[J. P .Sartre]
"Byæ istot¹ dramatyczn¹ to wierzyæ
- prawdziwie czy nieprawdziwie
- ¿e zguba lub ocalenie s¹ w rêkach cz³owieka".
[J. Tischner]
Formu³a Jean’a P. Sartre'a "Piek³o to inni" ods³ania
dylemat, który mo¿na zawrzeæ w pytaniu: Czy jest mo¿liwe
zachowanie w³asnej osobnoœci i to¿samoœci?
w alienuj¹cym œwiecie przynale¿noœci do coraz bardziej
poch³aniaj¹cej nas wspólnoty, która nie tylko chce
dominowaæ, decydowaæ za cz³owieka, ale, co gorsza, staje siê
mu wroga? Rodz¹ce siê z tego powodu poczucie wrêcz
egzystencjalnego zagro¿enia powiêkszaj¹ jeszcze ró¿norodne
formy zagro¿eñ bezpieczeñstwa, wystêpuj¹ce zarówno
w skali lokalnej, jak te¿ w wymiarze globalnym. Dotykaj¹
one przy tym wszystkich bez ma³a sfer ¿ycia: politycznego,
spo³ecznego, kulturowego itd. Zagro¿enia te maj¹ postaæ
zarówno skrajnych programów i ruchów politycznych jak
równie¿ organizacji, których has³em jest przemoc,
nietolerancja czy nawet fizyczny genocid grup spo³ecznych
i ca³ych narodów, wraz z wytworami cywilizacyjnej
dzia³alnoœci cz³owieka. W pierwszym rzêdzie chodzi tu
o destrukcyjn¹ dzia³alnoœæ cz³owieka w œrodowisku
przyrodniczym, która skutkuje wci¹¿ pogarszaj¹cym siê
stanem biosfery, godz¹c w fundamentalne podstawy
biologicznej egzystencji istot ¿yj¹cych na Ziemi. Realna
perspektywa zniszczenia biosfery musi napawaæ trosk¹
i motywowaæ do poszukiwania œrodków zaradczych.
Ostatecznie chodzi o zapewnienie cz³owiekowi
bezpieczeñstwa we wszystkich wymiarach jego ¿ycia:
osobowego, spo³ecznego i politycznego.
Wa¿ne miejsce w refleksji nad bezpieczeñstwem
cz³owieka we wspó³czesnym œwiecie zajmuje tak¿e kwestia
wzajemnych odniesieñ interpersonalnych oraz czynników
maj¹cych wp³yw na ich kszta³t. Jest ich wiele, podobnie jak
sytuacji je kreuj¹cych. Tych zaœ nie szczêdzi nam dynamika
procesów cywilizacyjnych. W niniejszym referacie
wska¿emy na niektóre z nich.
Lêk o siebie
W pierwszym rzêdzie daje siê obecnie zaobserwowaæ
i realnie odczuæ zjawisko, które mo¿na nazwaæ lêkiem
o siebie [Kunce, 2004, s. 85]. Nie jest to bynajmniej lêk
o pod³o¿u jedynie ekonomicznym, spo³ecznym czy te¿

"Potrzebujê obecnoœci drugiego cz³owieka,
bo potrzebujê promieniuj¹cej z niego energii,
która mnie wzmacnia. (...)
bliskoœæ drugiego cz³owieka czyni mnie silniejszym."
[R. Kapuœciñski]

politycznym. Nie ma on tak¿e postaci modernistycznego
lêku, który rozgrywa siê miêdzy osob¹ a sacrum, podmiotem
a nicoœci¹. Ma on za to postaæ egzystencjalnego lêku
prze¿ywanego przez wspó³czesnego cz³owieka w obliczu
absurdu bytu, rozbicia to¿samoœci, nieustannego
projektowania siebie. W interesuj¹cym szkicu "Zlokalizowaæ
to¿samoœæ" Aleksandra Kunce stan ten opisuje w sposób
nastêpuj¹cy: "Obecnie niepewnoœæ ujarzmi³a i wiarê w siebie
i wiarê w swe rozp³yniêcie siê w produkowanych ró¿nicach.
Borykamy siê miêdzy apologi¹ wspólnotowego etycznego
bycia z "innymi" a niemo¿liwoœci¹ wspólnoty z "innymi",
który staje siê wrogi, jest narzêdziem dla mnie". I dalej
autorka ta pisze: "W ka¿dym banalnym doœwiadczeniu
to¿samoœciowym ukrywa siê groŸba rozpadu totalnego,
ale i przera¿enie wyrazistoœci¹ swego ethnosu, w imiê
którego mo¿na obudziæ najgorsze i najlepsze instynkty.
Nasza moralnoœæ nie tylko nie zostaje wsparta poziomem
etyki, o czym wielokrotnie pisz¹ postmoderniœci, ale i wbrew
ich zapewnieniom, nie da siê dobrze w swej doraŸnoœci,
pragmatyzmie, liberalizmie" [Kunce, 2004, s. 86].
Zasadniczy rytm naszej rozbitej to¿samoœci scala dopiero
jednoczesnoœæ mechanizmu ró¿nicuj¹cego i jednocz¹cego.
W tym procesie niezbêdne s¹ relacje "Ja" i "Inny", a ich
charakter (pokojowy, ¿yczliwy b¹dŸ nacechowany
wrogoœci¹) skutkuje poczuciem bezpieczeñstwa lub
zagro¿enia.
Charakter relacji interpersonalnych staje siê dziœ jednym
z najwa¿niejszych problemów teoretycznych i wyzwañ
staj¹cych g³ównie przed spo³eczeñstwami rozwiniêtej
cywilizacyjnie Pó³nocy, w œwiecie coraz "ciaœniejszym",
oddanym wielorakim procesom globalizacji. Wed³ug
Zygmunta Baumana dobieg³a koñca era, któr¹
zapocz¹tkowa³a budowa Muru Hadriana i Muru Chiñskiego,
a której punktem kulminacyjnym sta³y siê Linia Maginota
i Zygfryda oraz Mur Berliñski. Min¹³ czas pustelni i fortec.
To oznacza, ¿e dzisiaj nie mo¿na ju¿ odgradzaæ siê od reszty
œwiata, "W tym œwiecie wszyscy jesteœmy "wewn¹trz",
skazani na intymne i natrêtne s¹siedztwo wszystkich
pozosta³ych mieszkañców globu; wszêdobylskie i wœcibskie
s¹siedztwo, o jakim nie dane nam choæby na chwilê
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zapomnieæ i jakiego nie wolno zrzuciæ z rachunku zarówno
wtedy, gdy mierzymy si³y na zamiary, jak i wtedy, gdy
mierzymy zamiar wedle si³" [Bauman, 2004, s. 26].
Zaistnia³¹ sytuacjê "bliskoœci" ludzi doœwiadczamy
i prze¿ywamy ka¿dego dnia: kategoriê "odleg³ych terenów"
zast¹pi³y "dystanse czasowe". Tê now¹ sytuacjê cytowany
wczeœniej Z. Bauman nazywa "szybkoœcioprzestrzeni¹",
która sprawia, ¿e mamy do czynienia "z beznadziejn¹
nieszczelnoœci¹ wszelkich zakreœlonych w przestrzeni
granic", jak równie¿ "daremnoœci¹ wszelkich zakreœlonych
w przestrzeni granic", jak równie¿ "daremnoœci¹ wszelkich
prób ich trwa³ego wyznaczenia". Ten w³aœnie brak zarówno
geograficznej jak i topograficznej ci¹g³oœci terenu
nie posiada dziœ ¿adnego znaczenia, gdy¿ "w szybkoœcioprzestrzeni wszystkie po³acie globu s¹ praktycznie w tej
samej od siebie odleg³oœci. S¹ w gruncie rzeczy ze sob¹
styczne" [Bauman, 2004, s. 26].
Wbrew oczekiwaniom sytuacja ta nie tylko sprzyja
uœwiadomieniu sobie wspólnoty losu wszystkich ludzi,
ale równie¿ staje siê ona Ÿród³em konfliktów, kreuje
przeciwieñstwo "Swój"- "Obcy". Ten "Drugi" staje siê
"obcym w nas", postrzegamy go jako wroga zagra¿aj¹cego
naszej to¿samoœci. W tym miejscu oddajmy ponownie g³os
Z. Baumanowi: "Nad wiêkszoœci¹ pól bitewnych naszych
czasów powiewaj¹ sztandary plemiennej to¿samoœci, a rolê
casus belli pe³ni najczêœciej postrze¿one w obcych
plemionach dla tej to¿samoœci zagro¿enie". Zamiast pragn¹æ
jak dawniej cudzych terytoriów, bogactw, niewolników,
chcemy dziœ "czystoœci etnicznej" [Bauman, 2004, s. 26],
odrzucaj¹c tym samym (jako zagra¿aj¹cej tej "czystoœci")
postawê otwartego dialogu i wspó³dzia³ania.
Konsekwencj¹ tego trendu musi byæ postawa
nacechowana protekcjonalizmem kulturowym i ksenofobi¹.
Opieraj¹c siê na wynikach badañ nad problemami wielkich
miast holenderskich socjolog Paul Scheffer s¹dzi,
¿e protekcjonalizm kulturowy jest odpowiedzi¹ na globalizacjê. G³ówn¹ zaœ lini¹ podzia³u w spo³eczeñstwie Europy
nie s¹ sprawy ekonomiczne, lecz w³aœnie stosunek do idei
spo³eczeñstwa otwartego. Pisze on: "Po jednej stronie s¹
ci, którzy przywi¹zani s¹ do kosmopolityzmu, nie boj¹ siê
konfrontacji ze œwiatem i obcoœci¹, po drugie zaœ ci, którzy
w tej konfrontacji zamykaj¹ siê w sobie i szukaj¹ oparcia
tylko w narodowych korzeniach. Pierwsi g³osz¹ tolerancjê
i otwartoœæ, drudzy stawiaj¹ na lojalnoœæ wobec w³asnego czêsto wyimaginowanego - dziedzictwa, dla którego
imigranci stanowi¹ zagro¿enie. Ten spór narasta" [Scheffer,
2010, s. 16].
Autor przytoczonej opinii twierdzi dalej, i¿ centraln¹
wartoœci¹, o któr¹ toczy siê dzisiaj spór, jest nie tyle wolnoœæ,
co bezpieczeñstwo. Dzisiejsze obawy i poczucie zagro¿enia
bior¹ siê m. in. st¹d, ¿e za ma³o zastanawiamy siê nad
kwesti¹, jakie obowi¹zki wynikaj¹ dla obywateli z uzyskanej
wolnoœci. Dlatego te¿ czêsto jedna czêœæ spo³eczeñstwa
u¿ywa swojej wolnoœci do ograniczania wolnoœci innych. Nie
przeniknê³y do œwiadomoœci wiêkszoœci spo³eczeñstw
poczucie, ¿e wszyscy jesteœmy wzajemnie od siebie zale¿ni;
idea wspólnoty nie jest wype³niona treœci¹.
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Komunikacja medialna a bezpieczeñstwo
Na kszta³t stosunków interpersonalnych, a wiêc tak¿e
stopieñ poczucia bezpieczeñstwa, wp³ywaj¹ w sposób
znacz¹cy narzêdzia multimedialne œrodków komunikacji.
Przy ich pomocy bowiem rozmaite instytucje i oœrodki staraj¹
siê wp³ywaæ na spo³eczeñstwo nie cofaj¹c siê przed
manipulacj¹, perwersj¹ i demagogi¹, Usi³uj¹ one wp³ywaæ
tak¿e na kszta³t stosunków miêdzyludzkich i kulturê
(zw³aszcza masow¹). Tego rodzaju dzia³ania s¹ widoczne
zw³aszcza w przypadku telewizji, wywieraj¹cej przemo¿ny
wp³yw na ferowanie pogl¹dów i postaw jednostek i ca³ych
grup spo³ecznych, ich sposób postrzegania otaczaj¹cej
rzeczywistoœci i samych siebie, akceptacji okreœlonych
systemów wartoœci. Spektakularnym przejawem wp³ywu
mediów na ¿ycie jednostkowe i spo³eczne jest np. fakt
detronizacji wykszta³cenia na rzecz wyeksponowania cia³a.
Albowiem o wiele trudniej kszta³ciæ umys³ ani¿eli æwiczyæ
i upiêkszaæ cia³o, stosuj¹c przemyœlne zabiegi w rodzaju
napompowywania sylikonem, wype³niania botoksem,
tatuowania, odziewania itp. Tym sposobem cia³o uczyniono
wartoœci¹ rynkow¹ [Ugresiæ, 2010, s. 19].
Nie by³oby w tym nic dziwnego, gdyby treœci i sposób ich
przekazu przez œrodki komunikacji nie wzbudza³y zastrze¿eñ.
Tak jednak nie jest. Otó¿, kiedy wiêkszoœæ ludzi nie ma
sprecyzowanych pogl¹dów na wiele fundamentalnych spraw,
œrodki komunikacji elektronicznej winny postêpowaæ
ze szczególn¹ dba³oœci¹ i odpowiedzialnoœci¹ za treœæ
i poziom serwowanego przekazu. Tymczasem na pocz¹tku
minionego
dwudziestolecia
z
powodu
kryzysu
gospodarczego i zmian spo³eczno - politycznych
w pierwszym rzêdzie bardzo os³ab³ dostêp do kultury, spad³o
czytelnictwo dobrej literatury, zbankrutowa³o wiele dobrych
czasopism, zaœ jakoœæ produkcji telewizyjnej uleg³a równie¿
obni¿eniu, granicz¹c niekiedy z obraz¹ poziomu inteligencji
przeciêtnego odbiorcy. Na ekranach telewizorów i kin
pojawi³y siê sceny przemocy, brutalnoœci, chamstwa
i egoizmów. W miejsce programów poznawczych,
rozwijaj¹cych intelekt i osobowoœæ, pojawi³y siê tandetna
rozrywka, og³upiaj¹ce serialiki z podk³adanym œmiechem,
przeplatane natrêtnymi i równie infantylnymi reklamami.
Aktorzy zamiast oddawaæ siê wystêpom na deskach teatrów
dramatycznych "graj¹" w bardziej pop³atnej reklamie.
Natomiast w programach informacyjnych stacji
telewizyjnych i radiowych króluje news, sensacyjnoœæ,
wyrywkowoœæ, brak pog³êbionej rzetelnej informacji. Mamy
do czynienia z pogoni¹ za sensacyjnoœci¹. W efekcie widza
i s³uchacza traktuje siê jak debila, który nie jest zdolny
w sposób samodzielny myœleæ, wartoœciowaæ, a nawet
w stosownych momentach p³akaæ czy œmiaæ siê.
Tragizm sytuacji pog³êbia i to, ¿e ludziom zdolnym nie
daje siê mo¿liwoœci rozwoju programów i lektur, które by ich
rozwija³y. Nastêpuje równanie wszystkich w dó³, do tych
najbardziej prymitywnych. Taki sposób postêpowania
uwidacznia siê m. in. w codziennych programach
telewizyjnych i radiowych, które s¹ posiekane na kawa³ki.
Jak zatem mo¿na oczekiwaæ od telewidzów i s³uchaczy
radiowych, ¿e bêd¹ myœleli w sposób logiczny i ci¹g³y, skoro

146

Roczniki Naukowe Wy¿szej Szko³y Wychowania Fizycznego i Turystyki w Bia³ymstoku - 2010

nawet informacje im przekazywane s¹ fragmentaryczn¹
sieczk¹? Jak trafnie zauwa¿y³ politolog Miros³aw Karwat.
"Ludzie s¹ chowani od 20. lat w atmosferze, jakby byli
nadpobudliwymi dzieæmi, które nie s¹ w stanie skupiæ siê
przez kilka minut nad jedn¹ rzecz¹. A przecie¿ nie chorujemy
wszyscy na ADHD! Tego rodzaju stan umys³u i ducha
zaczyna charakteryzowaæ nawet inteligencjê. M. Karwat
zauwa¿a, i¿ nawet studenci "nie potrafi¹ s³uchaæ i notowaæ,
a wyk³adowcy prowadziæ wyk³adów- ratuj¹ siê
multimediami. Zanika sztuka retoryki. Wyk³ady musz¹ byæ
prowadzone za pomoc¹ rzutnika, bo ani studenci nie potrafi¹
s³uchaæ, ani profesorowie mówiæ" [Karwat, 2010, s. 12].
Ogó³ wspomnianych "zabiegów" nie mo¿e pozostawaæ
bez wp³ywu na poziom mentalny i moralny spo³eczeñstwa,
ujawniaj¹cy siê w bezpoœrednich relacjach miêdzyludzkich.
¯yjemy w warunkach cywilizacji obrazkowej, zredukowanej
do produkcji, dystrybucji i konsumpcji- jak wczeœniej pisa³
Herbert Marcuse o cz³owieku jednowymiarowym.
W œwiadomoœci wspó³czesnego cz³owieka powstaje obraz
mocno sp³aszczonego cz³owieka i œwiata. Na naszych oczach
wyrasta pokolenie o mentalnoœci zupe³nie innej od
poprzednich, bo zmienionej przez kulturê masow¹. Nie
dziwmy siê wiêc postawami brutalnoœci, agresji skierowanej
przeciwko ludziom, zwierzêtom i rzeczom, gdy¿ sami
jesteœmy ich bezpoœrednimi b¹dŸ poœrednimi kreatorami.
Skoro bowiem œwiat przedstawiamy jako wewnêtrznie
niespójny, fragmentaryczny, powierzchowny i nielogiczny,
to i zachowania musz¹ byæ przepe³nione egoizmem,
przemoc¹ i brakiem humanitaryzmu; œwiat myœli rzutuje na
œwiat czynów. St¹d te¿ Jean Baudrillard, francuski filozof
kultury, wskazuje na groŸne sprzê¿enie zwrotne miêdzy
mediami i ¿yciem. Nazywa je "kultur¹ upozorowania".
Mamy z ni¹ do czynienia wówczas, gdy "lustro
odzwierciedlaj¹ce œwiat staje siê œwiatem samym z sobie,
wytwarzaj¹c zachowania i wartoœci, które w za³o¿eniu mia³o
jedynie odnotowywaæ" [Szmyd, 2010, s. 7-20].
Bezpieczeñstwo w zamkniêtych osiedlach?
Zdarza siê, jak na przyk³ad na zamkniêtym warszawskim
osiedlu Marina Mokotów, ¿e osiedle oddzielaj¹ od miasta wa³
ziemny i p³ot oraz kamery i ochroniarze. Wœród
mieszkañców osiedla przewa¿aj¹ opinie absolutnej niezgody
na jak¹kolwiek formê otwarcia siê osiedla na zewn¹trz. "Nie
po to zrezygnowa³em z domu pod Warszaw¹- wyznaje jeden
z mieszkañców- aby ponownie zastanawiaæ siê nad
bezpieczeñstwem moich dzieci" [Leszczyñski, 2010, s. 18].
Prototyp osiedla zamkniêtego, przeniesiony prawie
¿ywcem na pocz¹tku lat 90, do podwarszawskiego Piaseczna,
powsta³ w Stanach Zjednoczonych. Jak pisze Jacek G¹decki
- autor fascynuj¹cego studium o osiedlach zamkniêtych u mieszkañców wspomnianej Mariny dominuje lêk (nie czuj¹
siê bezpiecznie) oraz poczucie zdrady (czuj¹ siê oszukani
przez dewelopera, który zapewnia³, ¿e nabywaj¹ mieszkanie
na osiedlu zamkniêtym). Ta mieszanina lêku i poczucia
zdrady- pisze G¹decki- wydaje mi siê intryguj¹ca:
dostrzegamy, ¿e zastosowanie techniki monitoringu nie
zastêpuje mieszkañcom fizycznego zamkniêcia. To, czego
potrzebuj¹, to wyraŸnie oddzielone terytorium oraz udzia³

w codziennym spektaklu czy rytuale przekraczania granicy"
[Leszczyñski, 2010, s. 18].
Jak wynika z badañ socjologicznych ludzi pchaj¹ do
osiedli zamkniêtych dwie uzupe³niaj¹ce siê potrzeby:
bezpieczeñstwa i presti¿u: "Wybieramy zamkniête osiedle,
bo mnie na nie staæ i potrzebujê bezpieczeñstwa, na które
poza nim nie mogê liczyæ". Zauwa¿my, i¿ lêk przed
otoczeniem zewnêtrznym wobec mieszkañców osiedla jest
w istocie irracjonalny, zwa¿ywszy, ¿e w innych sonda¿ach
regularnie 80 proc. Polaków mówi, ¿e czuj¹ siê bezpiecznie
w swojej dzielnicy, a 60 proc. s¹dzi, ¿e Polska jest krajem
bezpiecznym.
Równoczeœnie jednak grodzone osiedla pokazuj¹ skalê
tego, co w socjologii nazywa siê prywatyzacj¹, która w tym
przypadku polega na tym, ¿e wystarczy mieæ pieni¹dze, aby
kupiæ sobie bezpieczeñstwo, zamiast liczyæ na to, ¿e s¹siad
wezwie policjê, kiedy zobaczy w moim domu z³odzieja, p³acê
ochroniarzowi. Tak wiêc mamy tu do czynienia
ze sprywatyzowanym bezpieczeñstwem, po³¹czonym
z prywatyzacj¹ krajobrazu: kupuj¹c dom czy mieszkanie
w zamkniêtym osiedlu ludzie p³ac¹ za równe chodniki, czyste
œciany i klatki schodowe oraz pewne minimum ³adu
przestrzennego.
Trzeba wszak¿e zauwa¿yæ, i¿ w spo³eczeñstwie polskim
w coraz wiêkszym stopniu ocenia siê negatywne praktyki
grodzenia przestrzeni miasta w postaci zamkniêtych osiedli.
Postawê tê t³umaczyæ mo¿na m. in. antyliberaln¹ retoryk¹
niektórych partii politycznych, jak równie¿ coraz
powszechniejszym przekonaniem, ¿e wolny rynek prócz
ogromu dóbr konsumpcyjnych i rozrywek- nie jest w stanie
zagwarantowaæ pe³ni poczucia bezpieczeñstwa nawet
w enklawach pilnie nadzorowanych. Ludzie uœwiadamiaj¹
sobie, i¿ nawet najwiêksze pieni¹dze nie gwarantuj¹,
¿e s¹siadem w tych¿e ogrodzonych gettach nie bêdzie
pospolity cham, zatruwaj¹cy atmosferê wspó³¿ycia. Nie
znaczy to jednak, ¿e nie mamy do czynienia ze zjawiskiem
powstawania spo³eczeñstwa ró¿nych prêdkoœci, którego
cech¹ charakterystyczn¹ jest to, ¿e nowe elity (g³ównie
ekonomiczne) oddzielaj¹ siê od rzeczy populacji, której
rodz¹cy siê kapitalizm niczego nie proponuje. Œwiadomoœæ
swego niedostosowania do istniej¹cych warunków
rynkowych powoduje, ¿e rodz¹ siê postawy agresji,
wrogoœci, zawiœci, czy te¿ niezgodne z prawem próby
rewindykacji dóbr, co jeszcze bardziej poczucie
bezpieczeñstwa czyni iluzorycznym.
Bezpieczeñstwo a poczucie nieprzydatnoœci
Nadchodzi kapitalizm, a z nim inne spo³eczeñstwo
i zagro¿enia bezpieczeñstwa - g³osi Richard Sennet w eseju
"Kultura
nowego
kapitalizmu"
[Sennet,
2010].
W przeciwieñstwie do starego kapitalizmu, który kszta³towa³
siê od pocz¹tku XX wieku, przejmuj¹c koncepcjê pañstwa
zmilitaryzowanego i inkluzywnego (nastawionego na
masowe i stabilne zatrudnienie ludzi), nie daj¹cego wolnoœci,
lecz rodz¹cego poczucie stabilnoœci i przynale¿noœci,
pocz¹wszy od lat 90. minionego stulecia powstaje nowe
spo³eczeñstwo "ró¿nych prêdkoœci". Nowy kapitalizm
niedostosowanych ju¿ nic nie proponuje. Stare trwa³e relacje
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ustêpuj¹ miejsca szybkim i p³ynnym transakcjom. Nowy
kapitalizm grupuje ludzi od zadania do zadania, lekcewa¿¹c
tak¿e doœwiadczenie i wyuczone umiejêtnoœci na rzecz
zdolnoœci do uczenia siê i nieustaj¹cej adaptacji do nowych
warunków. Tej wszystko obejmuj¹cej p³ynnoœci towarzyszy
centralizacja w³adzy. W opinii wspomnianego R. Senneta
rewolucja informatyczna umo¿liwia natychmiastowy p³ynny
przekaz rozkazów do wszystkich szczebli administracji
pañstwowej i grup spo³ecznych, ale nie daje ona czasu ani
mo¿liwoœci, by je jak niegdyœ interpretowaæ i dostosowywaæ
do okolicznoœci. Bezpoœrednioœæ w³adzy nie idzie w parze
z jej odpowiedzialnoœci¹.
Kres poczucia przynale¿noœci oznacza, ¿e "kurczy siê
sfera tego, co spo³eczne, a pozostaje kapitalizm. Nierównoœæ
coraz mocniej wi¹¿e siê z izolacj¹"- ostrzega Sennet [2010,
s. 23]. Ta zaœ rodzi poczucie nieprzydatnoœci,
uniemo¿liwiaj¹c kszta³towanie siê dialogowych stosunków
spo³ecznych. Mo¿na nawet z ca³¹ pewnoœci¹ twierdziæ,
¿e w wielu spo³eczeñstwach dialog znik³ z przestrzeni
publicznej. W jego miejsce pojawili siê ludzie lêkliwi, s³abi,
którzy próbuj¹ przekonaæ siebie i innych, ¿e budowanie
demokracji i konstruowanie w³asnej to¿samoœci polega
na wykluczeniu tych, którzy maj¹ odmienne pogl¹dy. Do tego
do³¹cza siê nieformalna cenzura tkwi¹ca w umys³ach
decydentów, która usi³uje zawêziæ pole debaty publicznej,
a nierzadko próbuje tak¿e kogoœ zohydziæ, wyautowaæ.
W procederze tym chodzi o to, aby czyjeœ pogl¹dy nie by³y
dyskutowane, upublicznione, propagowane. A przecie¿
swobodna wymiana pogl¹dów i opinii pozwala siê ludziom
poznawaæ, eliminuje agresjê, prowadzi do budowy
spo³eczeñstwa obywatelskiego (prozaiczn¹, lecz wa¿n¹
przeszkod¹ w tworzeniu siê wspólnot mieszkañców by³a
likwidacja list lokatorów na klatkach schodowych, przez
co zosta³y utrudnione bezpoœrednie kontakty i zaistnia³a
anonimowoœæ, która sprzyja tak¿e rodzeniu siê rozmaitych
patologii) [Beylin, 2010, s. 23]. Brak dialogu lub
nieumiejêtnoœæ jego prowadzenia zawsze prowadz¹
do sytuacji konfrontacyjnych, brzemiennych czêsto
w negatywne skutki.
Ludzie czuj¹ siê bezpieczniej, maj¹c do czynienia z jasno
sprecyzowanymi w³asnymi i cudzymi pogl¹dami, które nie
musz¹ byæ identyczne i maj¹ równe prawo ich artyku³owania.
Cz³owiek z krañcowo odmiennymi pogl¹dami jest mi nawet
potrzebny, gdy¿ jest on moim zwierciad³em. Dlatego te¿
otwarcie siê na drugiego cz³owieka jest zarazem ryzykiem
i niezbêdnym dla odkrycia w³asnej to¿samoœci i ochron¹
przed fanatyzmem, który uchodzi za jedno z najwiêkszych
wypaczeñ natury cz³owieka [Boniecki, 2010, s. 25].
Postawa
dialogowa,
w
przeciwieñstwie
do
konfrontacyjnej, kieruje siê imperatywem szacunku dla
ka¿dej istoty ¿yj¹cej, bez wzglêdu na stopieñ jej rozwoju
intelektualnego, rasê, narodowoœæ i przekonania
œwiatopogl¹dowe. Ka¿da istota domaga siê bowiem
respektowania prawa do bezpieczeñstwa, wynikaj¹cego z jej
godnoœci. Postawê dialogow¹ cechuje równie¿ solidarnoœæ,
bêd¹ca rodzajem wiêzi wytworzonej miêdzy ludŸmi w celu
wyartyku³owania ich potrzeb oraz interesów. Dodajmy,
i¿ postawa skierowana na dialogowe poszukiwanie prawdy
i dobra wyra¿a siê w sposób dobitny w jêzyku dyskursu
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i przekazu informacji. Mo¿e byæ wiêc jêzyk walki i jêzyk
dialogu. Mo¿emy mieæ do czynienia tak¿e z nadu¿yciami
jêzyka, które równie jak jego militaryzacja, godz¹
w bezpieczeñstwo jednostek i narodów. Szczególnym
przypadkiem nadu¿yæ w sferze jêzyka i wykorzystywania go
w tej postaci do celowej i zamierzonej dezinformacji
s³uchacza sta³a siê dziœ nowomowa, której skutki s¹ coraz
bardziej dokuczliwe [G³owiñski, 2009].
Szczególny wp³yw na jêzyk odbiorców oraz ich kulturê
osobist¹ posiada jêzyk, którym pos³uguj¹ siê œrodki
masowego przekazu informacji i jêzyk publicznego dyskursu.
Coraz czêœciej staje siê on bardziej orê¿em ra¿enia ani¿eli
przekazu rzetelnych informacji i wiedzy. W tej postaci,
twierdzi Zbigniew Miko³ejko, wyra¿a on skandaliczn¹
mentalnoœæ, bêd¹c¹ wytworem choroby powa¿nych od³amów
spo³eczeñstwa, w tym tak¿e polskiego. Choroba ta, pisze
Miko³ejko, wyra¿a siê "w negatywnej <<wolnoœci od>>,
przede wszystkim w wolnoœci od bycia odpowiedzialnym,
czyli, w istocie, w ucieczce od wolnoœci, w zachowaniu
bezradnym wobec w³asnego losu i przesyconym
sadomasochistyczn¹ têsknot¹ za prostack¹, brutaln¹ si³¹"
[Miko³ejko, 2010, s. 25].
Jêzyk publiczny charakteryzuj¹ w coraz wiêkszym
stopniu prostactwo i ubóstwo myœli, co prowadzi do
powiêkszania ignorancji spo³eczeñstwa i rozpowszechniania
siê chamstwa, które uwa¿a siê nawet za zdrowy wyraz
ludowoœci, nie zaœ agresji spo³ecznej. Czym bowiem
pasjonuj¹ siê media? Z pewnoœci¹ dla mediów bardziej
interesuj¹ce s¹ informacjê o skandalikach towarzyskich ze
œwiatka pseudo gwiazd, ani¿eli realne problemy zwyk³ego
obywatela. Telewizja raczy wiêc swoich widzów serialikami
z pod³o¿onym rechotem , ubezw³asnowolniaj¹c ich tym
samym. Telewizja sta³a siê równie¿ narzêdziem
indoktrynacji, redukuj¹cej obszar ideowy do reklamy
towarów konsumpcyjnych i masowej rozrywki na niskim
poziomie, bêd¹cej sposobem ucieczki przed frustracj¹ dnia
codziennego.
Osobn¹
rolê
w
"wychowywaniu"
spo³eczeñstwa odgrywaj¹ filmy amerykañskie, narzucaj¹ce
wzorce, styl ¿ycia i jêzyk konsumpcji, "trywialny jêzyk
zbirów, gangsterów, bandziorów lub g³upawy jêzyk
mato³ów" [Karwat, 2010, s. 9].
Wydaje siê zatem trafn¹ konstatacja Jana Szmyda,
i¿ kondycja wspó³czesnego cz³owieka, jak te¿ relacje
miêdzyosobowe i miêdzygrupowe wymagaj¹ pilnej
i radykalnej zmiany. Podobnie ma siê rzecz ze wspó³czesn¹
cywilizacj¹. Jedno i drugie domaga siê imperatywnie
"rozs¹dnej i wspólnej inicjatywy", wielostronnego
i skoordynowanego dzia³ania g³ównych si³ spo³ecznych,
politycznych, gospodarczych, ideowych i intelektualnych
wspó³czesnego œwiata na rzecz "odrodzenia cz³owieka
i strukturalnej przebudowy zastanej cywilizacji, zasadniczej
reorientacji kierunku jej rozwoju, a co za tym idzie - na rzecz
jej odnowy i ochrony" [Szmyd, 2010, s. 7].
Brutalizacja i militaryzacja jêzyka jest bez w¹tpienia
wyrazem tak¿e upadku moralnoœci w stosunkach
spo³ecznych i miêdzynarodowych. Zaznaczy³ siê on
zw³aszcza w ci¹gu ostatnich dwudziestu lat. Bezpoœrednio po
1989 roku rozpoczê³a siê w Polsce ostra walka o w³adzê
miêdzy Solidarnoœci¹ a PZPR. Wywo³a³a ona ró¿norodne
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lêki, szczególnie wœród estamblishmentu dawnego pañstwa.
Aby ocaliæ stanowiska w ¿yciu publicznym, wiele osób
zaczê³o siê wypieraæ swoich dawnych pogl¹dów; w taki
sposób rozpowszechni³a siê postawa konformizmu.
Innym jeszcze przejawem upadku moralnoœci sta³y siê
wczeœniej jeszcze nie znane pseudowartoœci: konkurencja
i bogacenie siê za wszelk¹ cenê i wszystkimi mo¿liwymi
sposobami. St¹d bezrobocie, degraduj¹ce ekonomicznie
i moralnie tysi¹ce osób, uznano za zjawisko oczywiste
w "zdrowej" gospodarce kapitalistycznej. Podobnie jak
bezlitosny stosunek do tych, którzy s¹ pozbawieni sprytu
¿yciowego, czy tak¿e wobec rencistów i emerytów, traktowanych jako obci¹¿enie dla bud¿etu i ciê¿ar dla pracuj¹cych.
Nale¿y wspomnieæ równie¿ o rozpowszechnianiu siê
zwyczaju nagradzania zauszników ka¿dego szczebla w³adzy,
kumoterstwo, a we wzajemnych odniesieniach - zawiœæ
i wrogoœæ.
Du¿y udzia³ w utrwalaniu przynajmniej niektórych
z negatywnych zjawisk i postaw moralnych, ma upadek
edukacji, przejawiaj¹cy siê pod ró¿nymi postaciami. Jedn¹
z nich jest zapewne brak starañ szko³y o wyuczenie
porz¹dnego myœlenia analitycznego i syntetycznego,
samodzielnoœci formu³owania s¹dów i ocen. Zaniedbania
w tym zakresie skutkuj¹ przeciêtnoœci¹. Eliminacja filozofii
ze szkó³ œrednich a niekiedy tak¿e wy¿szych, dope³nia dzie³a
obni¿enia poziomu wykszta³cenia humanistycznego warstwy
inteligencji i poœrednio tak¿e ogó³u spo³eczeñstwa. Do tego
nale¿y jeszcze dodaæ du¿¹ liczebnoœæ klas szkolnych, która
utrudnia bezpoœredni kontakt nauczyciela z uczniami,
co musi prowadziæ do depersonalizacji ich wzajemnych
relacji. Wspomnijmy ju¿ tylko dla porz¹dku o formalizmie
a artyku³owaniu dyrektyw i wymogów moralnych,
wyra¿anych w formu³ach uniwersalnych, które nie pobudzaj¹
odpowiedzialnego sumienia, lecz wymagaj¹ jedynie
bezwzglêdnego podporz¹dkowania siê. Formalizm ten
æwiczy zatem jedynie cnoty uleg³oœci i dyscypliny, "generuje
heteronomizacjê etyki wraz z atrofi¹ autonomicznej
wra¿liwoœci moralnej" [Bartoœ, 2010, s. 11]. Nie mo¿na siê
zatem dziwiæ postawom i zachowaniom kszta³towanym
w atmosferze dewaluacji wartoœci i norm [Król, 2009].
Podsumowanie
W obliczu wspomnianych powy¿ej negatywnych
zjawisk, które rzutuj¹ na kszta³t relacji interpersonalnych
i poczucie bezpieczeñstwa, trzeba sobie zdawaæ sprawê,
¿e sanacja ¿ycia spo³eczno- moralnego nie jest procesem
³atwym i krótkotrwa³ym. Wykszta³cenie siê wy¿szego
obyczaju kulturowo- etycznego ca³ego spo³eczeñstwa to
raczej kwestia kilku pokoleñ. Jednak¿e nie powinno to nas
napawaæ pesymizmem i tym bardziej zwalniaæ z obowi¹zku
dzia³añ naprawczych. S¹ one nieodzowne i pilne, poniewa¿
w powstaj¹cym œwiecie uniwersalizacji bêdziemy spotykaæ
wci¹¿ nowego "Innego", o którym dzisiaj nic dok³adnie nie
mo¿emy powiedzieæ, a z którym konieczne bêdzie
nawi¹zanie pokojowych i twórczych relacji, opartych na
wspólnym poczuciu bezpieczeñstwa. Poniewa¿ zaœ nie
wiemy, jak ten nowy œwiat i ten "Inny" bêd¹ wygl¹daæ, tym
bardziej winniœmy sobie uœwiadomiæ, ¿e bêdziemy ¿yæ

w œwiecie jeszcze bardziej ani¿eli obecnie szczelnie
wype³nionym, w którym wszyscy staniemy siê od siebie
zale¿ni i wspólne bêd¹ nasze zmartwienia i radoœci [Bauman,
2004, s. 38].
Piœmiennictwo
1. Bartoœ T., Praktykowaæ moralnoœæ, "Res Humana", 2010,
nr 1, s. 11
2. Bauman Z., O tarapatach to¿samoœci w ciasnym œwiecie,
w: Kalaga W. (red.), Dylematy wielokulturowoœci,
Universitas, Kraków, 2004
3. Beylin M., Kapitalizm ciê wyzwoli, "Gazeta Wyborcza",
20- 21 lutego 2010, s. 23
4. Boniecki A. (ks.), Krzy¿ i demagogia, "Gazeta
Wyborcza", 27- 28 lutego 2010, s. 25
5. G³owiñski M., Nowomowa i ci¹gi dalsze. Szkice dawne
i nowe, Kraków, 2009
6. Karwat M., Naród po obróbce (1), "Fakty i Mity", 2010,
nr 8, s. 12
7. Karwat M., Naród po obróbce (2), "Fakty i Mity", 2010,
nr 9, s. 9
8. Król M., Inwazja chamstwa w ¿yciu publicznym,
"Dziennik", 27 grudnia 2009
9. Kunce A., Zlokalizowaæ to¿samoœæ, w: W.Kalaga (red.),
Dylematy wielokulturowoœci, Universitas, Kraków, 2004,
s. 85
10. Leszczyñski A., Na zewn¹trz syf, "Gazeta Wyborcza",
20- 21 lutego 2010, s. 18
11. Miko³ejko Z., W œwiecie wszechmog¹cym. O przemocy,
œmierci i Bogu, Kraków, 2010, s. 25
12. Scheffer P., Ludzie g³upiej¹, gdy jest zbyt bezpiecznie,
"Gazeta Wyborcza", 20- 21 marca 2010, s. 16
13. Sennet R., Kultura nowego kapitalizmu, wyd. Muza,
Warszawa, 2010
14. Szmyd J., Cywilizacja wspó³czesna w perspektywie
myœlenia edukacyjnego, "Res Humana", 2010, nr 2,
s. 7- 20
15. Ugresiæ D., Ostanie Ÿród³o dochodu, "Gazeta Wyborcza",
3 maja 2010, s. 19
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Zastosowanie związków korelacyjnych
w pracach magisterskich i licencjackich
Leonid Go³ubowski
Wy¿sza Szko³a Wychowania Fizycznego i Turystyki w Bia³ymstoku

Ka¿da praca magisterska lub licencjacka zwana dalej
pras¹, stanowi swego rodzaju zwieñczenie nauki w szkole
wy¿szej. Nie jest to jednak zwyczajny, kolejny etap w ¿yciu
do uzyskania tytu³u "mistrza" w zakresie studiowanej
dziedziny nauki.
Praca dyplomowa poza tym, ¿e stanowi bazê rozwoju
intelektualnego, jest sprawdzianem wykorzystania
teoretycznych i praktycznych umiejêtnoœci w czasie
w okresie nauki w szkole wy¿szej. Jest ona namacalnym
dowodem na to, ¿e autor 1:
- naby³ umiejêtnoœci w zakresie piœmiennictwa
naukowego; opanowa³ powszechnie przyjête zasady
w odniesieniu do np. jêzyka i stylu pracy, bibliografii,
itd.;
- posiad³ umiejêtnoœci sprawnego korzystania z zasobów
wiedzy naukowej i statystycznej;
- potrafi na bazie zgromadzonych i odpowiednio
wyselekcjonowanych materia³ów stworzyæ pracê
zrozumia³¹ czytelnikowi b¹dŸ wdro¿yæ ja w praktyce
¿ycia codziennego.
Przed przyst¹pieniem do pisania pracy, czyli do badañ
materia³u poznawczego okreœlamy ich cel. Wszystko
to wymaga uœwiadomienia sobie, po co podejmujemy
badania oraz do czego mog¹ byæ wykorzystane z nich wyniki.
Pod pojêciem badañ naukowych nale¿a³oby rozumieæ:
- w szerokim znaczeniu, jako ogó³ czynnoœci gromadzenia
danych z natury, studiowanie i analiza literatury
Ÿród³owej, badanie zebranego materia³u i wyci¹ganie
wniosków w obrêbie powziêtego celu;
- w poœrednim znaczeniu, jako czynnoœci wykonawcze
zwi¹zane z gromadzeniem i opracowaniem materia³u
poznawczego;
- w w¹skim znaczeniu, jako badanie w³aœciwe zebranego
materia³u.
W pracach dyplomowych mo¿na wyró¿niæ nastêpuj¹ce
kategorie celów:
- teoretyczno-poznawcze,
- praktyczno-wdro¿eniowe.
W odniesieniu do studentów Wy¿szej Szko³y
Wychowania Fizycznego i Turystyki na kierunku Turystyka
i Rekreacja powinny dominowaæ prace odnosz¹ce siê
do pierwszego celu, natomiast drugi cel jest bli¿szy kierunku
sportowego.

Wiêkszoœæ zjawisk i procesów w otaczaj¹cym nas
œwiecie wystêpuje w ró¿nych zwi¹zkach. Odnosi siê to tak
do zjawisk spo³ecznych, ekonomicznych, przyrodniczych,
biologicznych itp.. O powi¹zaniach miêdzy nimi dowodz¹
prawa ekonomiczne, spo³eczne, botaniki, zoologii, fizjologii,
biochemii i innych nauk. Statystyka dostarcza narzêdzi, które
pozwalaj¹ te powi¹zania i zale¿noœci zweryfikowaæ.
Statystyczny opis umo¿liwia lepsze ich zrozumienie
i modyfikowanie.
Dwie zmienne /cechy, zjawiska, procesy/ mog¹ byæ
powi¹zane ze sob¹ zale¿noœci¹2:
- funkcyjn¹,
- korelacyjn¹.
Istota zale¿noœci funkcyjnej polega na tym, ¿e zmiana
wartoœci jednej zmiennej powoduje œciœle okreœlon¹ zmianê
drugiej zmiennej. Tak wiêc w zale¿noœci funkcyjnej
okreœlonej wartoœci jednej zmiennej /x/ odpowiada jedna
i tylko jedna wartoœæ drugiej zmiennej /y/. Symbolem "x"
oznaczamy /umownie/ zmienn¹ niezale¿n¹ /objaœniaj¹c¹,
egzogeniczn¹, zewnêtrzn¹, predytor/, natomiast symbolem
"y"zmienn¹ zale¿n¹ / objaœnian¹, endogeniczn¹, zmienn¹
odpowiedzi, zmienn¹ prognozowan¹, zmienn¹ wewnêtrzn¹/.
Zale¿noœæ korelacyjna wystêpuje wtedy, gdy wraz ze
zmian¹
jednej
zmiennej
zmienia
siê
rozk³ad
prawdopodobieñstwa drugiej zmiennej. Polega ona na tym,
¿e okreœlonym wartoœciom jednej zmiennej odpowiadaj¹
œciœle okreœlone œrednie wartoœci drugiej zmiennej. Mo¿emy
zatem ustaliæ, jak zmieni siê - œrednio bior¹c - wartoœæ
zmiennej zale¿nej "y" w zale¿noœci od wartoœci zmiennej
niezale¿nej "x"3.
Zauwa¿yæ nale¿y, ¿e badania zwi¹zków korelacyjnych
mo¿e mieæ miejsce wtedy, kiedy cechy zmiennych s¹
mierzalne i ma sens jedynie tylko, je¿eli miêdzy zmiennymi
istnieje wiêŸ /zale¿noœæ/ przyczynowo-skutkowa, daj¹ca siê
logicznie wyt³umaczyæ.
Wœród zwi¹zków przyczynowo-skutkowych mo¿na
wyró¿niæ zwi¹zki:
- dwustronne,
- jednostronne /proste/.
Zwi¹zki dwustronne cechuje wzajemne oddzia³ywanie
na siebie badanych zjawisk. W takich przypadkach przyczyny
i skutki zmieniaj¹ siê miejscami.

1

Zenderowski R., Technika p[sania prac magisterskich, Warszawa, CeDeWu.PL, s. 11-12

2

Kobczyk M., Statystyka, Warszawa 2002, PWN, s.220-221

3

Szulc B., Statystyka dla ekonomistów Opis statystyczny, Warszawa 1968, PWE, s. 292-293
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Zwi¹zki typu prostego charakteryzuje jednostronne
oddzia³ywanie przyczyny na skutek.
W celu okreœlenia stopnia zale¿noœci miêdzy badanymi
zmiennymi /zjawiskami/ mo¿na pos³u¿yæ siê wspó³czynnikiem korelacji i funkcj¹ regresji /wspó³czynnikiem
regresji/.
Jedn¹ z najpopularniejszych miar zale¿noœci zjawisk
/zmiennych, procesów/ jest wspó³czynnik korelacji Persona.
Jego zastosowanie jest jednak ograniczone jedynie
do przypadku, gdy badamy dwie cechy mierzalne miêdzy
którymi ma miejsce zale¿noœæ o charakterze liniowym
a przynajmniej w przybli¿eniu liniowym.
Warunki zastosowania wspó³czynnika korelacji liniowej
Persona:
- informacje o rozk³adzie cech zmiennych "x" i "y"
powinne byæ podane w postaci wykazu par
indywidualnych wartoœci obu cech dla ka¿dej z "N"
badanych jednostek /x1, y1; x2, y2…xn, yn/; dane
te nie musz¹ byæ uporz¹dkowane;
- zwi¹zkiem liniowym nazywamy tak¹ zale¿noœæ, w której
jednostkowym przyrostom jednej cechy towarzyszy,
œrednio bior¹c, sta³y przyrost lub spadek drugiej cechy.
Celem analizy korelacji jest ustalenie:
1. Czy miêdzy badanymi zmiennymi zachodz¹ jakieœ
zale¿noœci? /Co ustalamy przed badaniem/.
2. Jaka jest ich si³a?
3. Jaki jest kierunek /kszta³t/ owej korelacji?
Dodatni kierunek wystêpuje wtedy, je¿eli wzrost jednej
zmiennej powoduje wzrost drugiej zmiennej oraz je¿eli
spadek jednej zmiennej rodzi spadek drugiej zmiennej.
Ujemny, je¿eli wzrost jednej zmiennej przyczynia siê
do spadku drugiej zmiennej, b¹dŸ spadek jednej zmiennej
powoduje wzrost drugiej zmiennej.
Wspó³czynnik korelacji liniowej Persona mo¿e byæ
wyznaczony wed³ug nastêpuj¹cego wzoru:
ryx = Suma X pomno¿ona przez Y : /podzielona przez/
Pierwiastek kwadratowy z Kwadrat pomno¿one przez
Y kwadrat
gdzie: X = "x"minus œrednia z "x"
Y = "y"minus œrednia z "y"
x - zmienna niezale¿na
y - zmienna zale¿na

1.
2.
3.
4.
5.

4

W³asnoœci wspó³czynnika korelacji liniowej Persona 4:
Jest miar¹ symetryczn¹.
Jest miar¹ niemianowan¹, nie jest wyra¿ony
w jednostkach fizycznych.
Jest miar¹ unormowan¹ / przedzia³ od -1 do 1.
Pozwala na okreœlenie nie tylko si³y, ale i kierunek
zale¿noœci miêdzy zniennyni.
Dodatni znak wspó³czynnika korelacji wskazuje
na dodatni¹ korelacjê miêdzy zmiennymi, ujemny zaœ
na ujemn¹ korelacjê.

Ibidem

6. Wspó³czynnik korelacji równy "O" œwiadczyæ mo¿e
o zupe³nym braku zwi¹zku korelacyjnego miêdzy
badanymi zmiennymi.
7. Im wspó³czynnik korelacji bli¿szy jest wartoœci "1"
tym silniejsza korelacja dodatnia, im bli¿szy wartoœci
"-1" tym silniejsza korelacja ujemna.
8. Wspó³czynnik korelacji jest okreœlonym wskaŸnikiem
a nie pomiarem na skali liniowej o jednostkowych
jednostkach, nie mo¿na mówiæ, i¿ zale¿noœæ o sile
0,90 jest dwa razy wiêksza ni¿ zale¿noœæ o sile 0,45.
Orientacyjna si³a /skala/ korelacji:
- niewyraŸna poni¿ej 0,2;
- wyraŸna, ale niska 0,2 do 0.4;
- umiarkowana 0,4 do 0,7;
- znacz¹ca 0,7 do 0,9;
- bardzo silna powy¿ej 0,9.
Nale¿y przy tym zauwa¿yæ, i¿ si³ê korelacji w tej skali
okreœla siê tak samo do kierunku ujemnego jak i dodatniego
z przypiskiem dodatnia lub ujemna.
Przy wyznaczaniu wspó³czynnika korelacji liniowej
Persona interesowa³o nas zagadnienie si³y i kierunku
zale¿noœci miêdzy cechami "x" i "y'.
W wielu zale¿noœciach nale¿y jednak scharakteryzowaæ
bardziej szczegó³owo zwi¹zek miêdzy cechami i wskazaæ na
tê cechê, która jest przyczyn¹ kszta³towania siê drugiej
/skutku/. Mówimy wówczas o wystêpowaniu zwi¹zku
przyczynowo - skutkowego, do analizy którego wykorzystujemy metodê regresji.
Przez analizê regresji rozumiemy metodê badania
wp³ywu zmiennych uznanych za niezale¿ne /objaœniaj¹ce/ na
zmienn¹ uznan¹ za zale¿n¹/objaœnian¹/.
Z uwagi na bardziej skomplikowane /równanie z wieloma
zmiennymi/ sposoby, procedury analizy regresji przy wielu
zmiennych niezale¿nych, poprzestanê na analizie regresji
prostej, w której uwzglêdnia siê tylko jedn¹ zmienn¹
niezale¿n¹. W przypadku potrzeby obliczenia wp³ywu innych
zmiennych niezale¿nych nale¿y powtórzyæ obliczenia
wspó³czynnika regresji dla pozosta³ych zmiennych
niezale¿nych.
Funkcja regresji zmiennej "y" wzglêdem zmiennej "x"
to formu³a:
Y = ayx + b/œrednie/y
Wspó³czynnik regresji to wzór:
Ay = Suma "X" pomno¿ona przez"Y" i podzielona przez
"X"do kwadratu
Gdzie: by wyraz wolny, oznaczaj¹cy poziom zmiennej
zale¿nej przy zerowej wartoœci zmiennej niezale¿nej.
Pozosta³e oznaczenia jak przy wspó³czynniku korelacji.
Wspó³czynnik regresji odpowiada na pytanie, o ile
wzroœnie wartoœæ zmiennej zale¿nej je¿eli wartoœæ zmiennej
niezale¿nej wzroœnie o jednostkê. T¹ jednostk¹ bêdzie
wielkoœæ w jednostkach miary wyra¿onych w tabeli do
obliczania wspó³czynnika korelacji i regresji np. tysi¹c,
milion itp.
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Wspó³czynnik regresji przyjmuje dowoln¹ wartoœæ / nie
jest ograniczony jak wspó³czynnik korelacji od -1 do 1/.
Przy obliczeniu wspó³czynnika korelacji oraz
wspó³czynnika regresji nale¿y pos³u¿yæ siê / zebraæ dane
i umieœciæ w tabeli/ tabel¹, która zawiera nastêpuj¹ce
kolumny /w pionie/:
1. Liczba porz¹dkowa to pierwsza kolumna.
2. Wartoœci/dane/ zmiennej zale¿nej"y" np. wydajnoœæ
pracy; wyniki biegu na 100m.
3. Wartoœci/dane/ zmiennej niezale¿nej "x" np. sta¿ pracy,
czas æwiczeñ.
4. Konkretna wartoœæ "y" minus œrednia "y".
5. Konkretna wartoœæ "x" minus œrednia "x".
6. Konkretne wartoœci z kolumny czwartej podniesione
do kwadratu.
7. Konkretne wartoœci z kolumny pi¹tej podniesione
do kwadratu.
8. Konkretne wartoœci z kolumny czwartej pomno¿one
przez kolejne wartoœci z kolumny pi¹tej.5
Ostatni wiersz w/w tabeli to suma poszczególnych
kolumn.
Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e w sumie /razem/ kolumn czwartej
i pi¹tej musi byæ wartoœæ zero. Inna wartoœæ mo¿e byæ
b³êdem przy zaokr¹glaniu.
Piœmiennictwo
1. Adamkiewicz H.G., Statystyka w zarz¹dzaniu, Warszawa
2000, PWN.
2. JóŸwiak J., Podgórski J., Statystyka od podstaw,
Warszawa 2002, PWN.
3. Podstawy statystyki, Red. W. Starzyñska, Warszawa
2004, Difin.
4. Sobczyk M., Statystyka, Warszawa 2002, PWN
5. Szulc B. Statystyka dla ekonomistów Opis statystyczny,
Warszawa, 1968, PWE.
6. Zeliaœ A. Metody statystyczne, Warszawa 2000, PWE.
7. Zenderowski R. Technika pisania prac magisterskich,
Warszawa,CeDeWu.PL.

5

Na przyk³ad patrz Podstawy statystyki Red. W. StarzyñskaWarszawa 2004,Difin s.166.
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Obawy turystów i Polaków
związane z imprezą EURO 2012
Tatiana Poliszczuk1, Mateusz Ga³czyñski1, Dmytro Poliszczuk2
1

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Pi³sudskiego w Warszawie
2

Wy¿sza Szko³a Turystyki i Jêzyków Obcych w Warszawie

Wstêp
Fakt przyznania Polsce i Ukrainie praw do organizacji
Mistrzostw Europy w pi³ce no¿nej wywo³a³ olbrzymi¹
radoœæ. Nie ma w tym nic dziwnego, poniewa¿ impreza wi¹¿e
siê z wieloma oczywistymi korzyœciami dla gospodarza.
Do Polski w 2012 zjedzie oko³o 20,6 mln turystów z ca³ego
œwiata. Jak nietrudno siê domyœliæ, organizacja ta bêdzie
mia³a niema³y wp³yw na turystykê krajow¹. Nale¿y
zauwa¿yæ, ¿e EURO to nap³ywem wielu milionów kibiców
ze wszystkich stron œwiata, którzy w dobie otwarcia granic
wewn¹trzunijnych mog¹ dowoli przekraczaæ polskie
przejœcia graniczne nie podlegaj¹c przy tym ¿adnej kontroli.
Warto dodaæ, i¿ mowa tu o kibicach i pseudokibicach, dla
których mecz i wynik spotkania jest tylko wymówk¹
do wywo³ania awantur, koñcz¹cych siê czêsto stratami
materialnymi na danym obiekcie czy mieœcie, ale co gorsza
licznymi obra¿eniami, czêsto osób trzecich przypadkowo
znajduj¹cych siê na miejscu zdarzenia. Problem chuligañstwa
w dzisiejszych czasach to problem spo³eczny.
Pi³ka no¿na to dyscyplina wzbudzaj¹ca wœród Polaków
olbrzymie emocje. W œwiadomoœci spo³ecznej pokutuje
stereotyp kibica jako bandyty i chuligana, pozbawionego
skrupu³ów, przy okazji ³obuza, pijaka i z³odzieja, który
z powodu niskiej samooceny po ka¿dym przegranym meczu
demoluje pó³ stadionu (Milcarz 2006; Sahaj 2007).
Wyniki badañ subkultury chuliganów pi³karskich,
a œciœlej polskiej odmiany tej subkultury - tak zwanych
"szalikowców" - wskazuj¹, ¿e s¹ ró¿nice dla obiegowych
opinii na temat szalikowców kojarzonych z pijanymi,
prymitywnymi wyrostkami, trac¹cymi w atmosferze t³umu
kontrolê nad swoim zachowaniem (Kieliñska 2009).
Polskiemu szalikowcowi jako fenomenowi subkulturowemu
w nowoczesnym spo³eczeñstwie z wyraŸn¹ ekspresj¹
werbaln¹ (czêsto ocieraj¹c¹ siê o wulgaryzm) daleko
do bandyty i chuligana.
Jak siê okazuje, wiêkszoœæ pasjonatów futbolu woli
go jednak ogl¹daæ w telewizorze. Szacuje siê, ¿e œrednio
w zale¿noœci od obiektu na meczu pojawia siê od 1,5 tys. do
16 tys. kibiców. W sezonie 2004/2005 na mecze I i II ligi
przysz³o zaledwie 16 mln. osób, mimo, ¿e mog³o kilkakrotnie
wiêcej (Zajkowski A. 2007).

Materia³ i metody
Badania przeprowadzono metod¹ analizy materia³ów
Ÿród³owych. W analizie materia³ów Ÿród³owych
wykorzystano dokumenty prezentuj¹ce wyniki badañ
ankietowych zrealizowanych przez ró¿ne organizacje
zainteresowane przygotowaniem Polski do EURO 2012.
Badania te mia³y na celu zebranie informacji o zachowaniach
i postawach kibiców oraz ewentualnych zagro¿eniach.
Materia³ami do pracy by³y artyku³y z czasopism
ekonomicznych i sportowych oraz raporty z etapu realizacji
przedsiêwziêæ, które poddano analizie. Analiza treœci
dokumentu polega na rozpatrzeniu przekazu treœci zawartego
w danym dokumencie pod okreœlonym k¹tem, wyznaczaj¹c
potrzeby badawcze oraz interpretacjê zawartych w nim treœci.
Wyniki
Bezpieczeñstwo na stadionach
Z ankiety przeprowadzonej przez portal Futbol.pl
wynika, ¿e prawie po³owa Polaków nie czuje siê na stadionie
ca³kiem pewnie (ryc. 1).
Czy czujesz siê bezpiecznie na stadionie?

49%

43%

8%

Nie czujê siê ca³kiem bezpiecznie

Nie zastanawia³em siê

Tak

Rycina 1. Poczucie bezpieczeństwa na stadionach polskich
kibiców, Źródło:www.Futbol.pl
Wœród 1609 respondentów 43 % zadeklarowa³a, ¿e nie
czuje siê ca³kiem bezpiecznie, 49 % badanych zadeklarowa³a
brak obaw. Reszta nie wyrazi³a swojej opinii. Mo¿na zatem
s¹dziæ, ¿e takie nastawienie kibiców jest spowodowane
czêsto wystêpuj¹cymi awanturami na stadionach. Jak podaje
Ministerstwo Sportu i Turystyki najwiêkszy procent
wykroczeñ podczas imprez sportowych notuje siê w³aœnie na
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meczach pi³ki no¿nej. Równie¿ dane Policji nie pozostawiaj¹
z³udzeñ - na 76 zanotowanych naruszeñ prawa podczas
imprezy sportowej, a¿ 66 dotyczy³o rozgrywek pi³karskich
(£ukawska 2009). Z³a fama ci¹gn¹ca siê za pseudokibicami
odstrasza. Problemem jest swoiste "nakrêcanie" spirali
nienawiœci miêdzy kibicami rywalizuj¹cych ze sob¹ klubów.
Niestety zdarza siê, ¿e atmosferê tej nienawiœci podgrzewaj¹
komentatorzy - spikerzy prowadz¹cy mecze, a nawet
komentatorzy z niektórych mediów.
Widz¹c skalê tego zjawiska, a jednoczeœnie myœl¹c
o sprawnym, ale przede wszystkim bezpiecznym przebiegu
EURO 2012 nale¿y pomyœleæ o nowoczesnych metodach
bezpieczeñstwa powstaj¹cych obiektów. Jednym ze skutecznych sposobów eliminacji chuliganów ze stadionów jest
dobrej jakoœci monitoring przy u¿yciu kamer. Profesjonalnie
zaprojektowany system monitoringu potrafi rozpoznaæ kibica
bez wzglêdu na miejsce jakie zajmuje na trybunie oraz
kierunku w którym patrzy. W przypadku wyst¹pienia
zamieszek na stadionie pozwala obserwowaæ punkt zapalny
z kilku kamer, wymierzonych w dane miejsce pod ró¿nym
k¹tem i z ró¿nych kierunków. Zapobiega on w ten sposób
wzajemnemu zas³anianiu siê chuliganów przed obiektywem
kamery (£ukawska 2009).
Obok sprawnego monitoringu wa¿n¹ spraw¹ wydaje siê
byæ identyfikacja osób wchodz¹cych na teren stadionu.
Kibice przechodz¹c przez punkt kontroli biletów s¹
automatycznie fotografowani. W przypadku jakiegokolwiek
incydentu dysponowanie portretami wchodz¹cych pozwoli
na szybkie wyszukanie sprawcy i poci¹gniêcie go
do odpowiedzialnoœci. Jeœli dodatkowo wyposa¿y siê stadion
w system elektronicznej kontroli biletów, bardzo ³atwe jest
okreœlenie personaliów danej osoby (Zajkowski 2009).
W Polsce wprowadzono nowe kary za wnoszenie lub
posiadanie: materia³ów pirotechnicznych, alkoholu,
niebezpiecznych przedmiotów oraz ich u¿ytkowanie, wdarcie
siê na teren stadionu, uderzenia cz³onka s³u¿by porz¹dkowej
oraz inne wykroczenia. Dla osób, które pope³ni³y
wykroczenie podczas imprezy sportowej istnieje tzw. ,,zakaz
stadionowy" od 2 do 6 lat orzekany przez s¹d. Wprowadzenie
elektronicznego systemu do identyfikacji osób, pozwoli
posiadaæ imiê, nazwisko oraz PESEL osoby wchodz¹cej na
rozgrywki pi³karskie. Bilety od tej pory bêd¹ sprzedawane
wy³¹cznie z miejscami siedz¹cymi, a osobom maj¹cym
,,zakaz stadionowy", bilety nie zostan¹ sprzedane.
Na Stadionie Narodowym planuje siê zamontowanie 900
kamer, które bêd¹ monitorowa³y trybuny i inne miejsca
nale¿¹ce do obiektu. W Poznaniu tych kamer ma byæ 673,
we Wroc³awiu 553 a w Gdañsku 500. Dla porównania,
na wiedeñskim stadionie podczas EURO 2008 by³o
zainstalowanych 40 kamer, natomiast na stadionie Allianz
Arena w Monachium jest ich ponad 90 [Piechociñski 2008].
Zapewnienie zaawansowanego systemu monitoringu
to tylko jeden z elementów zwiêkszenia bezpieczeñstwa
podczas meczów. Najwa¿niejsze jest zapewnienie
pozytywnej atmosfery wœród kibiców. Podstaw¹ skutecznego
zapobiegania aktom wandalizmu i przemocy na trybunach
jest równie¿ nowoczesna, dobra infrastruktura stadionowa.
Wed³ug sondy przeprowadzonej przez Futbol.pl,
internauci za najskuteczniejsz¹ formê budowania bezpiecznej
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atmosfery na stadionie uznali system identyfikacji osób
wchodz¹cych na stadion. Odpowiedzi takiej udzieli³ blisko
co trzeci badany (66%). Drugie miejsce zaj¹³ skutecznie
dzia³aj¹cy system monitoringu (28%). Siedmiu na stu
ankietowanych chcia³oby usprawnienia dzia³ania s³u¿b
porz¹dkowych, a 3% nic by nie zmieni³o (ryc. 2).

Co powinno siê zmieniæ, aby na stadionach by³o
bezpieczniej?
28%

3%

62%

7%
Wprowadziæ identyfikacjê osób
Usprawniæ dzia³anie s³u¿b porz¹dkowych
Nic nie trzeba zmieniaæ
Wprowadziæ system monitoringu

Rycina 2. Pożądane zmiany w zakresie bezpieczeństwa na
stadionach, Źródło: www.Futbol.pl
Zbli¿aj¹ce siê Mistrzostwa Europy wymagaj¹
niezw³ocznych dzia³añ w zagadnieniach zapewnienia
bezpieczeñstwa. Sprawnie dzia³aj¹cy system ochrony jest
jednym z wymogów stawianych ze strony UEFA przed
organizatorem. Rozgrywki na tym szczeblu s¹ bezpoœrednio
zwi¹zane z emocjami, tymi pozytywnymi jak i negatywnymi,
zw³aszcza po pora¿ce ukochanej dru¿yny. Nale¿y przy tym
pamiêtaæ i¿ po zakoñczeniu imprezy, EURO nie mo¿e
kojarzyæ siê uczestnikom z czasami prohibicji - kordonami,
zakazami i strefami zamkniêtymi.
Wyznacznikiem struktury i wielkoœci zabezpieczenia
medycznego i ratownictwa jest liczba uczestników imprezy.
Trzeba zaplanowaæ rozmieszczenie punktów medycznych
i przygotowaæ miejsca na rozbicie szpitali polowych czy
dodatkowych namiotów, przygotowanie szpitali do przyjmowania du¿ej liczby poszkodowanych osób. Wynika to
z powodu wzrostu czasowego populacji na poszczególnych
terenach i w przypadkach wyst¹pienia zdarzeñ o charakterze
masowym jest koniecznoœci¹.
EURO 2012 jako potencjalny cel ataku terrorystycznego
Nale¿y braæ pod uwagê zjawiska terroryzmu
i wandalizmu. Do niedawna uwa¿ano, ¿e Polska pod
wzglêdem strategicznym jest niezbyt atrakcyjna dla
ugrupowañ terrorystycznych, gdy¿ jest ma³o rozpoznawalna
na arenie miêdzynarodowej. Zmieni³o siê to w chwili
og³oszenia wyników na gospodarza mistrzostw Europy
w 2012 roku. Ze wzglêdu na zgromadzenie podczas imprezy
du¿ych rzeszy ludzi na stadionach Polska oraz pobyt
w Polsce reprezentacji i obywateli innych krajów, mo¿e staæ
siê celem potencjalnych ataków.
Rozpatrywaæ warto najgorszy scenariusz, i wzi¹æ pod
uwagê przestêpstwa, które wczeœniej nie zosta³y pope³nione,
katastrofy naturalne, ataki terrorystyczne, protesty spo³eczne.
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Powinniœmy zapewniæ mechanizmy reagowania w zwi¹zku
z pijañstwem czy bójkami. Powa¿nego zagro¿enia na Euro
2012 mo¿emy siê spodziewaæ ze strony ugrupowañ
ekstremistycznych, pseudokibiców i terrorystycznych oraz
pojedynczych osób dzia³aj¹cych indywidualnie, które mog¹
u¿yæ materia³ów wybuchowych b¹dŸ groŸby.
W dzisiejszych czasach powa¿nym problemem stoj¹cym
przed organizatorami imprez masowych jest ryzyko ataku
terrorystycznego. W obecnym czasie terroryzm stanowi
problem o zakresie globalnym. Dotyczy zatem i Polski. Nasz
kraj jako cz³onek NATO uczestniczy w dzia³aniach Stanów
Zjednoczonych na terenie Iraku, równoczeœnie opowiadaj¹c
siê po stronie antyterrorystycznych koalicji. Bliska
wspó³praca z USA le¿y w polskim interesie, zwiêkszaj¹c jej
bezpieczeñstwo, jednoczeœnie bêd¹c zauwa¿aln¹ wœród
terrorystów. Mo¿na zatem przypuszczaæ, ¿e dla fundamentalistów Polska funkcjonuje jako kraj wrogi - potencjalny cel
ataku.
Zwiêkszenie zagro¿enia niesie zgoda rz¹du na
wybudowanie w naszym kraju tarczy antyrakietowej,
mog¹cej staæ siê celem islamskich napastników. Jeszcze
kilkanaœcie lat temu taki problem w Polsce nie istnia³.
Po wcieleniu tego planu w ¿ycie Polska mo¿e zaj¹æ jeszcze
wy¿sze miejsce w hierarchii potencjalnych celów zamachów.
W obecnej chwili uwa¿a siê, ¿e Polska jest tylko celem
zastêpczym dla terrorystów, co wynika z niewielkiego jej
znaczenia na arenie miêdzynarodowej.
W ostatnich latach trudno jest nie zauwa¿yæ w naszym
kraju symptomów terroryzmu. Wystarczy wspomnieæ rok
2002, kiedy to na dworcu PKP w Gdañsku znaleziono gotowe
do odpalenia plastikowe ³adunki wybuchowe, czy pod³o¿enie
13 atrap bombowych w Warszawie przed wyborami
prezydenckimi w 2005 roku. Z dnia na dzieñ przybywa
równie¿ fa³szywych telefonów alarmowych o domniemanym
pod³o¿eniu ³adunków wybuchowych. Przyczyn tego mo¿e
byæ mnóstwo, od sprawdzenia sprawnoœci dzia³añ polskich
s³u¿b walcz¹cych z terroryzmem, po zwyk³¹ ludzk¹ g³upotê.
Z punktu widzenia ekstremistów najwa¿niejszym
kryterium wyboru miejsca zamachu jest jego konsekwencja
propagandowo-medialna. Zamach terrorystyczny musi byæ
wystarczaj¹co bulwersuj¹cy i spektakularny, aby przyci¹gn¹³
na d³u¿szy czas uwagê mediów z ca³ego œwiata. Szkody
materialne i œmieræ ludzi wywo³uje powszechn¹ psychozê
zwi¹zan¹ z faktem, ¿e terroryœci mog¹ uderzyæ w ka¿dym
czasie w dowolnie wybranym przez siebie miejscu.. Nale¿y
przy tym dodaæ, ¿e zapobiegniêcie zamachowi jest rzecz¹
niezwykle trudn¹ w porównaniu z jego przeprowadzeniem
(Liedel 2007).
Organizuj¹c wielkie œwiêto pi³ki no¿nej nale¿y zatem
pamiêtaæ, i¿ g³ównym celem potencjalnego ataku by³aby nie
Polska, a miêdzynarodowa impreza masowa. W naszym kraju
dopiero rozwija siê system walki z terroryzmem i na tym polu
nie mamy zbyt wielkiego doœwiadczenia. Zestawiaj¹c Polskê
z innymi pañstwami, jak choæby z Wielk¹ Brytani¹, gdzie w
2010 roku odbêd¹ siê Igrzyska Olimpijskie, kraj nad Wis³¹
prezentuje siê raczej s³abo.
W omawianym problemie du¿e znaczenie odgrywa tak¿e
symbolika Mistrzostw Europy, które przez wielu fanatyków
traktowane s¹ jako przejaw upadku kultury zachodu, gdzie

fair play i rywalizacja sportowa zesz³a z piedesta³u wartoœci
na rzecz masowoœci, rozrywki i komercjalizacji. Mega
imprezy to tak¿e zgromadzenie w jednym miejscu tysiêcy
ludzi, co czyni potencjalny atak jeszcze bardziej
"atrakcyjniejszym", w zwi¹zku z wiêksz¹ liczb¹
domniemanych ofiar, tym bardziej, ¿e tego typu wydarzenie
relacjonowane jest przewa¿nie na ¿ywo. Mowa jest tu nie
tylko o ofiarach bezpoœrednich, lecz równie¿ o wywo³aniu
paniki wœród uczestników wydarzenia. Masowoœæ tej
imprezy to tak¿e ³atwoœæ kooperacji i wmieszania siê w t³um
zamachowców. Nie sposób przecie¿ skontrolowaæ w bardzo
dok³adny sposób ka¿dego kibica czy turystê.
EURO 2012 mo¿emy zatem traktowaæ jako potencjalny
cel zamachu terrorystycznego. Bez znaczenia wydaje siê fakt,
¿e Polska znajduje siê na odleg³ym miejscu wœród
zainteresowania terrorystów. Organizuj¹c EURO 2012 warto
wzi¹æ ten fakt pod uwagê. Jest to równie wa¿ne, jak budowa
nowoczesnych stadionów czy nowych odcinków autostrad.
Zagro¿enie ekonomiczne
Doœwiadczenie wynikaj¹ce z pi³karskich mistrzostw
Europy w 2004 r. które zosta³y zorganizowane w Portugalii
nie mog¹ zostaæ niezauwa¿one. Siedem z dziesiêciu
stadionów, na których rozgrywa³y siê te zawody przynosz¹
teraz straty, na dwóch nie odbywaj¹ siê mecze, a miasta nie
s¹ w stanie ich utrzymaæ (Cieœlik, Kropielnicki 2007; Sawicki
2008).
Pozytywnym przyk³adem mo¿e s³u¿yæ stadion
w Gelsenkirchen, który s³u¿y jako wzór dla ca³ej Europy pod
kontem gospodarnoœci na obiekcie sportowym. Stadion s³u¿y
nie tylko do gry w pi³kê no¿n¹, ale organizacji Pucharu
Œwiata w Biathlonie, Grand Prix na ¿u¿lu, hokejowych
mistrzostw œwiata. Murawa na szynach, która mo¿e siê
chowaæ, b¹dŸ wyje¿d¿aæ, pozwala wykorzystywaæ arenê
do ró¿norakich zawodów sportowych oraz do prowadzenia
na nim koncertów i wystaw. Organizacja EURO 2012 jest
znakomit¹ okazj¹ do wdro¿enia dobrej praktyki
i doœwiadczeñ innych krajów europejskich, które upora³y siê
z kwesti¹ bezpieczeñstwa na stadionach.
Podsumowanie
Organizacja Euro 2012 w Polsce to niepowtarzalna
szansa na pokazanie œwiatu atutów naszego kraju. Ogromne
inwestycje ci¹gn¹ za sob¹ niewyobra¿alne zyski oraz
korzyœci dla ludzi pracuj¹cych w Polsce. Euro 2012 to
impreza masowa jakiej w Polsce jeszcze nie by³o, ale czy
uwzglêdnione zosta³y niebezpieczeñstwa towarzysz¹ce
imprezie takiego formatu i czy przygotowani jesteœmy na
tak¹ okolicznoœæ? Na odpowiedŸ w tym zakresie trzeba
jeszcze poczekaæ. Droga jak¹ trzeba przebyæ, aby
je zorganizowaæ jest bardzo skomplikowana i trudna. Polska
i Ukraina maj¹ o tyle trudno, ¿e infrastruktura w tych krajach
pozostawia wiele do ¿yczenia. Pewne jest to, ¿e wiêcej jest
zalet ni¿ wad. W³aœnie budowana infrastruktura jest tego
dobrym argumentem. EURO 2012 to szansa dla Polski
na wielkie przyspieszenie cywilizacyjne, na posuniêcie
do przodu kilkuset projektów inwestycyjnych. Z dnia
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na dzieñ nasz kraj staje siê coraz bardziej nowoczesny. Polska
pokazuje Europie, ¿e jest solidnym partnerem w du¿ych
przedsiêwziêciach a przygotowania do mistrzostw s¹
katalizatorem pozytywnych zmian, jakie zachodz¹ w naszym
kraju. Kolejnym plusem jest promocja krajów organizatorów,
poprawa ich gospodarki i turystyki. W 2012 r. dziêki
organizacji mistrzostw Europy w pi³ce no¿nej dochody
naszego kraju z turystki bêd¹ wy¿sze o co najmniej 438 mln
z³ - wynika z badañ opracowanych przez grupê naukowców
na zlecenie spó³ki PL.2012. Ministerstwo gospodarki szacuje,
¿e w 2012 roku do Polski przyjedzie 21,4 mln turystów,
którzy "zostawi¹" 39,76 mld z³otych. Du¿a czêœæ z tej sumy
zostanie w portfelach w³aœcicieli biur turystycznych, hoteli
i pensjonatów.
Minusów jest ma³o, a za przyk³ad mo¿na podaæ ataki
terrorystyczne, bójki, zamieszki, które mog¹ siê rozegraæ
podczas nadchodz¹cych mistrzostw. Ale o tym trzeba
pamiêtaæ. Codziennie media informuj¹ o aktach chuligañstwa
i wandalizmu dokonywanych przez pseudokibiców. Mecze
pi³ki no¿nej staj¹ siê powodem zmasowanej mobilizacji si³
policji z jednej strony, a z drugiej obaw zwyk³ych ludzi,
¿e padn¹ ofiar¹ kolejnych burd wszczynanych przez
chuliganów przy okazji meczów, tak¿e poza stadionami.
Czy na rozprawienie siê z t¹ chorob¹ musimy czekaæ
a¿ dojdzie do tak tragicznych wydarzeñ jakie mia³y miejsce
na stadionach W. Brytanii i W³och? A jak to bêdzie wygl¹da³o
w czasie EURO 2012 i jak¹ wizytówkê Polski poka¿emy
wówczas œwiatu? Czekamy na rozwój wydarzeñ z nadziej¹ na
lepsz¹ przysz³oœæ.
Na pañstwach organizatorach pi³karskich mistrzostw
spoczywa koniecznoœæ organizacyjnego przygotowania siê
do obs³ugi wielkiej liczby kibiców-turystów. Musz¹ oni
zapewniæ kibicom mo¿liwoœæ sprawnego transportu
gwarantuj¹cego przyjazd i swobodne poruszania siê
w miastach, w których organizowane bêd¹ mecze pi³karskie.
Ze wzglêdu na popularnoœæ wœród kibiców transportu
samochodowego, konieczne jest wyznaczenie odpowiedniej
do potrzeb wysoko pojemnych parkingów samochodowych
(Poliszczuk 2009; Rowiñski, Broniatowski 2009). Chocia¿
budowy np. autostrad nie id¹ tak, jak byœmy sobie tego
¿yczyli, ale trzeba byæ dobrej myœli.
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Różnorodność biologiczna, ekosystemy a dobrobyt ludzi
Ryszard Dziêcio³owski, Cezary Wysocki
Wy¿sza Szko³a Wychowania Fizycznego i Turystyki w Bia³ymstoku

W 2007 r. wskaŸnik cen ¿ywnoœci wyliczany przez FAO
(Organizacja
¯ywnoœci
i
Rolnictwa
Narodów
Zjednoczonych) wzrós³ o niemal 40% w porównaniu z 9%
w roku poprzednim (FAO, 2008). W pierwszych miesi¹cach
2008 r. ceny te znowu dramatycznie wzros³y. Niemal ka¿dy
produkt rolniczy uczestniczy w tej tendencji wzrostu cen
(FAO, 2008). W miarê wzrostu zapotrzebowania na ¿ywnoœæ,
wzrasta tendencja przekszta³cania naturalnych ekosystemów
na tereny rolnicze oraz na zwiêkszanie intensywnoœci
produkcji na terenach rolniczych. Obecnie wzrost
konsumpcji miêsa stanowi najwa¿niejsz¹ przyczynê
deforestacji (wyrêbu lasów) na œwiecie (FAO, 2006).
Brak oznak, ¿e tendencja przekszta³cania naturalnych
ekosystemów na u¿ytki rolne ulegnie os³abieniu.
Zapotrzebowanie na ¿ywnoœæ bêdzie ros³o wraz ze wzrostem
ludnoœci i zwiêkszaniem udzia³u miêsa w diecie. Ponadto,
naukowcy przewiduj¹, ¿e nawet niewielkie ocieplenie
klimatu zmniejszy produktywnoœæ rolnictwa w krajach
tropikalnych i subtropikalnych (IPCC, 2007).
Ponad miliard ludzi zale¿y od rybo³ówstwa jako
g³ównego lub jedynego dostarczyciela protein zwierzêcych,
zw³aszcza w krajach rozwijaj¹cych siê (Millenium
Ecosystem Assessment, 2005a). Po³owa zasobów ryb
morskich jest w pe³ni u¿ytkowana a jedna czwarta nadmiernie eksploatowana (FAO, 2007). £owimy a¿ do
spodu ³añcucha troficznego. Po wyniszczeniu zasobów
wiêkszych, wartoœciowych od¿ywczo gatunków ryb,
rybo³ówstwo przesz³o na po³owy mniej wartoœciowych
od¿ywczo, czêsto mniejszych gatunków. Mniejsze gatunki
ryb s¹ coraz czêœciej wykorzystywane jako pokarm
w hodowli ryb (akwakulturach) oraz w ¿ywieniu drobiu
i trzody chlewnej. Akwakultura, obejmuj¹ca ruchome
pojemniki zanurzone w morzu (np. dla tuñczyka), roœnie
szybko, zw³aszcza w Chinach i na Morzu Œródziemnym.
W 2000 r. dostarcza³a 27% œwiatowej produkcji ryb
(Millenium Ecosystem Assessment, 2005a). Akwakultura jest
jednak w pe³ni uzale¿niona od zasobów rybnych mórz
i patrz¹c z perspektywy globalnej, nie zmniejsza naszej
ogólnej zale¿noœci od zasobów naturalnych.
Rafy koralowe s¹ najbogatszymi ekosystemami pod
wzglêdem bioró¿norodnoœci (liczby gatunków na jednostce
powierzchni) na œwiecie i przewy¿szaj¹ tym nawet lasy
tropikalne. Ich stan zdrowotny i odpornoœciowy ulega
obni¿eniu na skutek nadmiernych po³owów ryb,
zanieczyszczeñ, chorób i zmian klimatu.
Karaibskie rafy koralowe zosta³y zredukowane o 80%
w ci¹gu
30 ostatnich lat. W rezultacie dochody
z turystycznego nurkowania (bliskie 20% ca³kowitych
dochodów z turystyki) zmala³y i wed³ug przewidywañ bêd¹

ni¿sze o ok. 300 mln US$ rocznie. S¹ to straty dwukrotnie
wiêksze od wynikaj¹cych z drastycznego prze³owienia
zasobów ryb (UNEP February 2008).
Wzrost i rozwój
Sprostanie zapotrzebowaniu na ¿ywnoœæ przez rosn¹c¹
i co raz zamo¿niejsz¹ populacjê ludzk¹ bêdzie stanowi³o
zagro¿enie dla bioró¿norodnoœci i ekosystemów. W oparciu
o prognozy demograficzne potrzeba bêdzie o 50% wiêcej
¿ywnoœci ni¿ wynosi obecna jej produkcja by wy¿ywiæ
populacjê globaln¹ w 2050 r. (United Nations Department
of Economic and Social Affairs/Population Division, 2008).
Produkcja upraw nawadnianych bêdzie musia³a wzrosn¹æ
o 80% do 2030 r. by sprostaæ zapotrzebowaniu.
Obecnie 35% powierzchni Ziemi zajmuje rolnictwo
ograniczaj¹c zasiêg przysz³ej produktywnoœci ekosystemów
naturalnych (Millenium Ecosystem Assessment, 2005b).
Hodowla zwierz¹t ju¿ teraz jest najwiêkszym na œwiecie
u¿ytkownikiem gruntów. Pastwiska zajmuj¹ 26%
powierzchni Ziemi a uprawa roœlin pastewnych - ok.1/3
terenów uprawnych (FAO, 2006). Rozszerzanie produkcji
rolnej bêdzie mia³o wp³yw na bioró¿norodnoœæ i us³ugi
ekosystemowi w miarê przeznaczania nowych obszarów
na produkcjê ¿ywnoœci. Hodowla zwierz¹t gospodarczych
stanowi bezpoœredni¹ konkurencjê o tereny, wodê i inne
zasoby naturalne. Jest ona jednoczeœnie najwiêkszym
Ÿród³em zanieczyszczenia wód oraz przyczyn¹ wylesieñ.
A¿ 70% obszaru Amazonii, pokrytego dawniej lasem, jest
obecnie u¿ytkowane jako pastwiska (FAO, 2006).
W porównywalnych warunkach klimatycznych tereny
trawiaste i lasy zatrzymuj¹ wiêcej wêgla organicznego ni¿
grunty orne i s¹ uznawane za magazyny wêgla netto.
Zmiany w u¿ytkowaniu gruntów
Ludzkoœæ od stuleci powodowa³a zmniejszanie siê
ró¿norodnoœci biologicznej. Do 2000 r. pozosta³o zaledwie
ok.73% pierwotnej naturalnej bioró¿norodnoœci œwiata.
Najwiêksze straty odnotowano w terenach trawiastych
i lasach strefy umiarkowanej i tropikalnej, gdzie rozwinê³a
siê najwczeœniej cywilizacja ludzka (McNeill i Mc Neill,
2003).
Oczekuje siê, ¿e do 2050 r. bioró¿norodnoœæ l¹dów utraci
dalsze 11%, lecz wielkoœæ ta jest œredni¹ obejmuj¹c¹
pustynie, tundrê i rejony polarne. W niektórych biomach
i regionach przewidywane straty siêgn¹ ok.20%. Obszary
naturalne bêd¹ w dalszym ci¹gu przekszta³cane na rolnicze
przy trwaj¹cej ekspansji infrastruktury i rosn¹cym wp³ywie
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zmian klimatu, co bêdzie dodatkowo przyczyniaæ siê
do utraty bioró¿norodnosci. Dla Ziemi jako ca³oœci utrata
terenów naturalnych w latach 2000 - 2050 wyniesie, wed³ug
przewidywañ 7,5 mln km2 czyli ok.750 mln ha, co
odpowiada wielkoœci Australii. Naturalne ekosystemy
zostan¹ zamienione w grunty u¿ytkowane przez ludzi
w ci¹gu kilku najbli¿szych dziesiêcioleci. Utrata
bioró¿norodnoœci jest mierzona przy pomocy wskaŸnika
MSA (œrednia obfitoœæ gatunków) uznanego za wiarygodny
przez Konwencjê o Ró¿norodnoœci Biologicznej.
Haiti jest wymownym przyk³adem "diabelskiego krêgu"
ekstremalnego ubóstwa i degradacji œrodowiska
przyrodniczego. Ubóstwo tego kraju w du¿ej mierze zosta³o
spowodowane przez utratê lasów, a niewyobra¿alna bieda jest
podstawow¹ przyczyn¹ wylesiania i przeszkod¹
dla racjonalnej gospodarki leœnej. Walka z ubóstwem
stanowi podstawow¹ strategiê dla odbudowy lasów
i bioró¿norodnoœci Haiti.
Grunty pozostaj¹ce obecnie pod ekstensywnymi formami
rolnictwa, które charakteryzuj¹ siê czêsto znaczn¹
bioró¿norodnoœci¹ , bêd¹ w coraz wiêkszym stopniu
przekszta³cane na intensywne u¿ytkowanie rolnicze,
co spowoduje dalsz¹ utratê bioró¿norodnoœci i zniszczenie
œrodowiska przyrodniczego. Do 2050 r. spodziewana jest
utrata niemal 40% terenów obecnie pozostaj¹cych pod
ekstensywnym rolnictwem (Braat, ten Brink i in., 2008).
A¿ 60% raf koralowych zostanie utraconych do 2030 r.
przez rybo³ówstwo, zanieczyszczenia, choroby, inwazyjne
gatunki obce i blakniêcie korali, co staje siê powszechne wraz
ze zmian¹ klimatu (Hughes i in., 2003).
Jeœli obecny poziom po³owów bêdzie kontynuowany,
to realne jest ryzyko upadku rybo³ówstwa. Œwiatowe
za³amanie wiêkszoœci po³owów jest mo¿liwe w drugiej
polowie obecnego stulecia (Worm i in., 2006).
W miarê wzrostu œwiatowego handlu i mobilnoœci
zwiêksza siê ryzyko wp³ywu inwazyjnych gatunków obcych
na produkcje ¿ywnoœci i drewna, na infrastrukturê i zdrowie.
Pewne rozwi¹zania s¹ ju¿ widoczne, a ekonomia mo¿e
odgrywaæ w nich wa¿n¹ rolê. Mimo ¿e lasy stoj¹ przed
ryzykiem przekszta³cania ich na u¿ytki rolne, pastwiska
i plantacje biopaliw, to mog¹ one byæ wartoœciowe jako
magazyny wêgla i ostoje bioró¿norodnoœci i te ich walory
mog¹ uzyskaæ wiêksz¹ wartoœæ rynkow¹ .
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Misja i wartości w strategii i rozwoju firmy turystycznej
Leonid Go³ubowski
Wy¿sza Szko³a Wychowania Fizycznego i Turystyki w Bia³ymstoku

Procesy przemian gospodarczych niezale¿nie od tego
w jakim tempie siê dokonuj¹, nigdy nie prowadz¹
automatycznie ¿adnego przedsiêbiorstwa do po¿¹danej
pozycji rynkowej b¹dŸ te¿ do realizacji nakreœlonego celu,
w tym równie¿ celu strategicznego.
Pozycja przedsiêbiorstwa na konkurencyjnym rynku,
z jakim ma do czynienia wspó³czesny podmiot gospodarczy,
realizowana jest w wyniku celowych, d³ugofalowo
kszta³towanych procesów zarz¹dzania. Podlegaj¹ one ci¹g³ej
weryfikacji rynkowej w tzw. zderzeniu konkurencyjnym
z innymi podmiotami oraz bie¿¹cej weryfikacji
efektywnoœciowej. Wspó³czesne przedsiêbiorstwa dzia³aj¹
ci¹gle w warunkach ró¿norodnych zagro¿eñ. Mog¹ to byæ
zagro¿enia wynikaj¹ce z niepewnoœci koniunktury,
ekspansywnoœci zachowañ firm konkurencyjnych,
atrakcyjnoœci produktowej i dystrybucyjnej nowych generacji
wyrobów lub us³ug, ale mog¹ to byæ równie¿ trudnoœci
zwi¹zane z b³êdnym okreœleniem swoich mo¿liwoœci na
dzisiaj i w perspektywie bli¿szej i dalszej.
Zarz¹dzanie przedsiêbiorstwem nale¿y rozumieæ jako
celowe podejmowanie przez odpowiednie osoby /organy
i kadrê kierownicz¹/ decyzji prowadz¹cych - dziêki
wykorzystaniu posiadanych zasobów - do osi¹gania
za³o¿onych celów lub te¿ celowe dysponowanie zasobami,
ustalanie celów i powodowanie, aby by³y one osi¹gniête. Jest
to proces koordynowania zbiorowych dzia³añ ludzi dla
generacji maksymalnych korzyœci ekonomicznych
wyra¿aj¹cych siê w zysku.
Zarz¹dzanie strategiczne to kierowanie rozwojem
organizacji nastawione na wykorzystanie szans i unikanie
zagro¿eñ pojawiaj¹cych siê w jej otoczeniu. Cech¹
szczególn¹ zarz¹dzania strategicznego jest nie tyle d³ugi
horyzont planów, co koncentracja kadry kierowniczej na
otoczeniu przedsiêbiorstwa, na sta³ym badaniu zmian
w procesach makroekonomicznych, technologii, prawie,
zachowaniu siê konsumentów, konkurentów i kontrahentów.
Osoba myœl¹ca strategicznie jest otwarta na informacje
z otoczenie i bez uprzedzeñ podchodzi do nowych zjawisk
i sytuacji.
Kierownik strategiczny akceptuje fakt zmiennoœci
i nieprzewidzialnoœci otoczenia.
W sytuacji, w jakiej funkcjonuj¹ wspó³czesne
przedsiêbiorstwa, kiedy czêsto zmienia siê sytuacja
polityczna, pojawiaj¹ siê nowe technologie, a mody nie
trwaj¹ nawet sezonu, uk³adanie jednego planu strategicznego
opartego na jednej wizji przysz³oœci uznaæ nale¿a³oby
b³êdem. St¹d rodzi siê potrzeba wielu wersji planów
strategicznych dla ró¿nych scenariuszy przysz³oœci.

W poszukiwaniu planów strategicznego rozwoju
przedsiêbiorstwa specyficzny wymiar wymaga przybli¿enie
kwestii okreœlanej jako to¿samoœæ firmy. Za to¿samoœæ
przedsiêbiorstwa uznaje siê zbiór jego cech nadaj¹cy mu
specyficzny, stabilny i spokojny wizerunek. To¿samoœæ
stanowi g³êbokie znamiê kultury. J¹dro to¿samoœci tkwi
w œwiadomych i podœwiadomych wyobra¿eniach, jakie maj¹
uczestnicy przedsiêbiorstwa o nim samym i jego ¿yciu
organizacyjnym.
To¿samoœæ przedsiêbiorstwa to jego cele, treœæ i formy
dzia³ania, które chcemy przekazaæ i utrwalaæ w otoczeniu.
Nadaje ona przedsiêbiorstwu pewn¹ ci¹g³oœæ, umo¿liwia
ka¿demu jego identyfikacjê i w niektórych przypadkach
identyfikowanie siê z nim. Jest to ca³oœæ, która artyku³uje
w nim ró¿nice.
Podstaw¹ opracowania planu strategicznego rozwoju
przedsiêbiorstwa jest jego historia i sytuacja maj¹tkowofinansowa oraz miejsce na rynku. Nastêpnym etapem jest
sformu³owanie misji przedsiêbiorstwa i wynikaj¹cych z niej
celów.
O kluczowym znaczeniu misji dla strategii sukcesu
rynkowego przedsiêbiorstwa w zasadzie nikogo nie
nale¿a³oby przekonywaæ gdyby nie fakt, ¿e w pogoni
za zyskiem wiele podmiotów gospodarczych o niej
zapomina. Wypowiedzi w ty przedmiocie koncentruj¹ siê na
formie, jak¹ przybiera misja i tym, co stanowi jej kluczowe
elementy, a nie na procesie budowy samej misji. Misja
w odniesieniu do przedsiêbiorstwa turystycznego nabiera
szczególnego znaczenia z tego wzglêdu, ¿e ta jednostka,
w wielu swoich zadaniach /celach/ ma do spe³nienia wa¿n¹
misjê, szczególnie w odniesieniu do wielu dóbr kultury
narodowej i regionalnej /lokalnej/.
Literatura najczêœciej koncentruje siê na formie, jak¹
przybiera misja i tym, co jest jej kluczowym elementem, a nie
na budowie samej misji. Ponadto bywa ona mylona z wizj¹
organizacji. Wizja jest elementem to¿samoœci po¿¹danej,
natomiast misja, to¿samoœci realnej.
Misja to odpowiedzialne zadanie do wykonania, wa¿ne
zlecenie do realizacji, pos³annictwo. W tym znaczeniu misja
stanowi sformu³owanie wizji przedsiêbiorstwa na u¿ytek
strategii.
Misja to podstawowy, niepowtarzalny, odró¿niaj¹cy dan¹
firmê od innych, wskazuj¹cy na zakres dzia³ania jednostki
i jego filozofiê w tym przedmiocie.
Misja to potwierdzenie istnienia i dzia³ania podmiotu
gospodarczego. Zawarte w niej oœwiadczenie o istocie
i zakresie prowadzonej dzia³alnoœci.
Skutkiem identyfikacji wizji w przedsiêbiorstwie
powinno byæ opracowanie misji jako procedury
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postêpowania, prowadz¹cej do realizacji ju¿ odkodowanej,
czy wykreowanej wizji.
Misja jest to zestaw wartoœci akcentuj¹cy specyficzn¹
rolê danej organizacji na rzecz otoczenia, co uzasadnia jego
istnienie.
Jest
to
ukonkretnienie
pomys³u
na
przedsiêbiorstwo.
Misja tworzy osobowoœæ organizacji. S¹ to podstawowe
zasady dzia³ania podmiotu gospodarczego okreœlaj¹ce
te szczegó³y, którymi zamierza ono s³u¿yæ otoczeniu. Jest
to coœ, co powinno z jednej strony stabilizowaæ rozwój
jednostki, a z drugiej podkreœlaæ i przypominaæ o s³u¿ebnoœci
wobec otoczenia, bez czego nie ma szans na sukces. Misja to
zestaw
wartoœci
akcentuj¹cy
specyficzn¹
rolê
przedsiêbiorstwa na rzecz otoczenia. Misja tworzy, przez
ukonkretnienie pomys³u na przedsiêbiorstwo, jego
osobowoœæ.
Misja wed³ug J. Welch jest precyzyjnym oœwiadczeniem
o wytyczonym celu - opisuje zachowania, które pomog¹
uderzaæ tam, dok¹d zmierzamy.
Misja powinna odpowiadaæ na pytania:
- Po co istnieje przedsiêbiorstwo?
- Do czego d¹¿y?
- Okreœlaæ zbiór klientów?
- Jakie ma zaspakajaæ potrzeby?
Zdaniem wspomnianego J. Welch skuteczna misja firmy
jest w zasadzie odpowiedzi¹ na pytanie: Jak chcemy
zwyciê¿aæ w naszym biznesie? Misja nie odpowiada na
pytanie: W czym byliœmy dobrzy kiedyœ? Ani te¿ na pytanie:
Jak mo¿emy opisaæ nasz¹ firmê, by nie naraziæ siê komuœ?
Natomiast pytanie: "Jak chcemy zwyciê¿aæ w naszym
biznesie?", zmusza jednostkê do okreœlenia swoich mocnych
i s³abych stron, aby oszacowaæ, na jakich obszarach mo¿na
siê zmierzyæ z konkurencj¹, tak by dzia³ania nasze by³y
skuteczne, efektywne i rentowne.
Szczególnie nale¿y podkreœliæ rentownoœæ, poniewa¿ bez
sukcesu finansowego osi¹gniêcie celów spo³ecznych /dla
otoczenia/ jest po prostu niemo¿liwe.
W definicjach misji istnieje pewna zbie¿noœæ.
Akcentowane jest ogólne, szerokie ujêcie celów, b¹dŸ
g³ównych kierunków dzia³ania, podkreœla siê specyficzny
i zindywidualizowany charakter funkcjonowania firmy,
co stanowi jej istotê. Warto przy tym podkreœliæ, i¿ misja
ma charakter sformalizowany, co wymusza na kierownictwie
przedsiêbiorstwa szczególny rodzaj odpowiedzialnoœci,
tj. dotycz¹cy kszta³towania wizerunku firmy i stosowania siê
do zapisów w deklaracjach. Dlatego te¿ opracowana misja
nie powinna mieæ charakteru has³owego.
Misja powinna orientowaæ przedsiêbiorców ku otoczeniu, zmuszaæ ich do rozwa¿ania roli spo³ecznej jak¹ maj¹
do spe³nienia co istotnie mo¿e poszerzaæ ich horyzonty
myœlowe.
Wyczulenie dziêki misji, na szerokie potrzeby spo³eczne
/otoczenie/, koncentracja na ich realizacji pozwala kreowaæ
coraz skuteczniejsze, a jednoczeœnie trudne do naœladowania
przewagi konkurencyjne.
Dzia³ania wynikaj¹ce z chêci i potrzeby realizacji misji
przedsiêbiorstwa w ostatecznym, zw³aszcza d³ugofalowym
efekcie mog¹ przekszta³caæ siê w przewagê nad
konkurentami i satysfakcjonuj¹ce wyniki finansowe.

Formu³owanie misji przedsiêbiorstwa stanowi jak
najbardziej pragmatyczne zajêcie, którego ranga bêdzie
wzrastaæ, z tym ¿e warunkiem sukcesu nie jest sam fakt
opracowania misji ale przede wszystkim sposób jej realizacji
/wype³niania/.
Misjê przedsiêbiorstwa kszta³tuje:
- historia tj
- osi¹gniêcia poprzedników,
- tradycja,
- logo.
- preferencje kierownictwa i w³aœcicieli tj:
- cele,
- wizja,
- pomys³y.
- otoczenie firmy tj:
- kapita³owe,
- ludzkie,
- techniczne,
- szanse i zagro¿enia.
- zasoby,
- kompetencje pracowników i technologia.
Dokument zawieraj¹cy okreœlenie misji przedsiêbiorstwa
powinien formu³owaæ odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania:
- Kim s¹ klienci przedsiêbiorstwa?
- Jakie s¹ g³ówne produkty i us³ugi firmy?
- Na jakich zasadach dzia³a przedsiêbiorstwo?
- Jak¹ ma technologiê?
- Jakie wyznaje wartoœci?
- Jakie ma cele ekonomiczne?
- Silne s³abe strony oraz Ÿród³a przewagi konkurencyjnej?
- Stosunek otoczenia do przedsiêbiorstwa?
- Jakie s¹ potrzeby firmy wobec pracowników?
Proces tworzenia misji przedsiêbiorstwa mo¿na
sprowadziæ do nastêpuj¹cego schematu:
- przygotowanie do sformu³owania misji:
- tworzenie i integracja zespo³u kierowniczego,
- pobudzanie i rozwijanie postawy twórczej.
- gromadzenie informacji:
- zebranie informacji,
- ustalenie problemów przedsiêbiorstwa.
- urzeczywistnienie misji:
- przewartoœciowanie problemów,
- transformacja rozumowania,
- wstêpna twórcza dyskusja /"pranie mózgów"/,
- okreœlenie przedzia³ów i przeszkód,
- zasadnicza sesja informacyjna.
- opracowanie materia³u:
- porównanie za³o¿eñ z rzeczywistoœci¹,
- opracowanie programu realizacji.
Ogólnie rzecz bior¹c funkcj¹ misji przedsiêbiorstwa jest
wskazanie kierunku jego dzia³alnoœci wszystkim
pracownikom, po to, aby umo¿liwiæ jednolite dzia³anie ³atwe
do koordynacji.
Przy formu³owaniu misji przedsiêbiorstwa nale¿y
pogodziæ ze sob¹ nastêpuj¹ce pozorne sprzecznoœci:
- misja powinna byæ prosta a jednoczeœnie treœciwa,
- misja powinna zawieraæ w sobie element marzenia
/wizjê/, a jednoczeœnie wskazywaæ drogê jej realizacji,
- misja musi byæ zarazem i ogólna i konkretna.
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Najlepiej opracowana misja przedsiêbiorstwa balansuje
miêdzy tym, co mo¿liwe, a tym, co niemo¿liwe.
Badanie wp³ywu misji na efekty dzia³alnoœci
przedsiêbiorstwa jest bardzo trudne, poniewa¿ wiele
jednostek nie posiada jasno okreœlonej misji dzia³ania.
Sformu³owana misja przedsiêbiorstwa sprzyja:
- koncentrowaniu uwagi otoczenia na dzia³alnoœci
przedsiêbiorstwa,
- tworzeniu klimatu wokó³ przedsiêbiorstwa i jego kultury
organizacyjnej,
- tworzeniu warunków wokó³ operacjonalizacji celów.
Efektywna formu³a misji mo¿e wp³ywaæ na dzia³alnoœæ
przedsiêbiorstwa poprzez wskazanie decydentom dróg ku
strategiom wiod¹cym, pozycjonowaniu firm, analizê silnych
i s³abych stron organizacji oraz szans i zagro¿eñ, jakie
pojawiaj¹ siê w jej otoczeniu. Ponadto, proces tworzenia
efektywnej misji mo¿e daæ kierownictwu szansê rozwi¹zania
konfliktów dotycz¹cych przysz³ych decyzji i osi¹gniêcia
konsensusu, który mo¿e zaowocowaæ rozwojem firmy
w po¿¹danym kierunku.
Za opracowanie misji odpowiada zarz¹d firmy. Zadania
tego, zdaniem J. Welch, nie nale¿y, a wrêcz nie wolno
powierzaæ nikomu, kto nie jest za firmê odpowiedzialny.
Misja powinna byæ w zasadzie g³ównym kryterium oceny
przywództwa w przedsiêbiorstwie. Winna byæ równie¿
prawdziwym testem dla jego pracowników.
Wartoœci w strategii rozwoju ujête w misji, s¹ to po prostu
zachowania charakterystyczne, konkretne i œciœle okreœlone
jako cechy postêpowania pracowników w trakcie
funkcjonowania przedsiêbiorstwa. Zachowania te stanowi¹
drogowskaz do realizowania misji, œrodkiem do osi¹gniêcia
celów.
Inaczej ni¿ w przypadku tworzenia misji
przedsiêbiorstwa , wszyscy pracownicy firmy powinni móc
siê wypowiedzieæ na temat wartoœci. Im szersze forum tym
lepiej, poniewa¿ w ten sposób poznajemy opinie i pomys³y,
a co najwa¿niejsze, po zakoñczeniu ca³ego procesu zyskuje
siê coraz wiêksze poparcie.
Proces tworzenia wartoœci powinien mieæ charakter
iteracyjny /wielokrotny/. Taki dokument powinien byæ
przekazany do obiegu, poddany dyskusji i ocenie
pracowników. Zarz¹d powinien czyniæ wszystko, by
stworzyæ w firmie odpowiedni¹ atmosferê, tak by pracownicy
czuli siê w obowi¹zku wzi¹æ udzia³ w procesie.
Jasne sprecyzowanie wartoœci i wzorców zachowañ nie
wystarcza jeœli s³ów nie zamienia siê w czyny. Aby wartoœci
naprawdê mia³y znaczenie, firmy musz¹ nagradzaæ ludzi,
którzy je propaguj¹ i nie sprzyjaæ tym, którzy tego nie robi¹.
Konkretna misja jest czymœ wa¿nym. Podobnie jak
wa¿ne s¹ wartoœci i odwo³uj¹ce siê do nich okreœlone wzorce
,zachowañ osób realizuj¹cych misjê przedsiêbiorstwa. Aby
misja firmy i jej wartoœci rzeczywiœcie przyczynia³y siê do
zwyciêstwa firmy, musz¹ siê one wzajemnie wspieraæ.
Rozdzia³ miêdzy misj¹ firmy i jej wartoœciami jest
zazwyczaj wynikiem drobnych kryzysów dnia codziennego
w œwiecie biznesu, kiedy na przyk³ad na horyzoncie pojawia
siê konkurencja oferuj¹ca ni¿sze ceny.
Historia ostatnich lat uczy, ¿e zarówno w przypadku
firmy Arthur Andersen jak te¿ Enron, rozdzia³ miêdzy misj¹

a wartoœciami, by³ zasadnicza przyczyn¹ upadku tych
gigantów gospodarczych.
Niniejsze opracowanie stanowi próbê ukazania misji
i wartoœci firmy, jako wa¿nych elementów rozwoju
przedsiêbiorstwa. Budowa misji i realizacja jest procesem
d³ugotrwa³ym i nie zawsze przynosi oczekiwane wyniki.
Jednak pomikanie kwestii misji w zarz¹dzaniu
przedsiêbiorstwie, mo¿e przypominaæ d¹¿enie do celu, bez
jasnego sprecyzowania dok¹d siê zmierza.
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Warszawa 2000;
2. Go³ubowski L., Sobolewski K.L.,Zarys ekonomiki
turystyki z elementami gospodarki rynkowej WszWFiT
w Supraœlu, 2006;
3. Krupski K., Zarz¹dzanie strategiczne. Koncepcje,
metody., AE im. O. Langego we Wroc³awiu 1997;
4. Ob³ój K., Strategia organizacji., PWE, Warszawa 2001;
5. Podstawy nauki o przedsiêbiorstwie, Red. Lichtarski J.,
AE we Wroc³awiu 1999;
6. Romanowska M., Strategia rozwoju i konkurencji, CIM
Warszawa 2000;
7. Straby³a A., Zarz¹dzanie strategiczne w teorii i praktyce
firmy, PWN Warszawa 2000;
8. Welch J. Welch S., Winning znaczy zwyciê¿aæ, Studio
Emka Warszawa 2005;
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Психолого-педагогическая подготовка
спортсменов-конников
Biełaja T. O.
Białoruski Państwowy Uniwersytet Kultury Fizycznej w Mińsku
Введение
В современном мире прогресс в области спортивных
достижений спортсменов-конников связан со многими
факторами, к которым относятся постоянное повышение
объема и интенсивности тренировки, совершенствование
материально-технического обеспечения конного спорта,
поиск новых средств восстановления работоспособности
спортсмена и лошади. Одновременно увеличивается
информационное воздействие на спортсмена, что
значительно повышает психическую напряженность
тренировочного процесса. Тренировочные занятия и, тем
более, соревнования спортсменов высокого класса
характеризуются такими физическими и психическими
нагрузками, которые доводят напряжение до пределов
индивидуальных возможностей. Одним из решающих
факторов успеха при относительно равных уровнях физической и
технико-тактической подготовленности является психическая
готовность спортсмена к соревнованию, которая формируется в
процессе психолого-педагогической подготовки спортсмена.
Таким образом, для того, чтобы снизить стрессовое
воздействие на организм спортсмена в условиях жёсткой
соревновательной борьбы и обеспечить стабильность
проявления технико-тактического мастерства на турнирах
различного уровня, необходимо уделять достаточное
внимание
психолого-педагогической
подготовке
спортсмена-конника, особенно на этапах максимальной
реализации индивидуальных возможностей и сохранения
достижений.
Целью
нашего исследования на данном этапе явилось
изучение психолого-педагогической подготовленности
спортсменов - конников.
Психолого-педагогическая подготовка играет значимую роль
в процессе тренировки спортсменов-конников. Те спортсмены, у
которых высокий уровень психической подготовленности, способны более тонко чувствовать лошадь, ее психическое и
физическое состояние, вовремя мобилизовать ее для выполнения
ответственной работы, и концентрировать свои духовные и
физические силы во время соревнований.
Готовность - широкое понятие, ее можно рассматривать как
многокомпонентную структуру, характеризующуюся для каждой
деятельности определенной совокупностью признаков. Готовность
к соревнованию - состояние спортсмена в данный момент времени,
способствующее полному проявлению его подготовленности
(реализации всех его возможностей в конкретном соревновании).
Она образует единство физической, тактической, теоретической,
функциональной,
моральной,
психической
готовности.
Неотъемлемой частью высокой тренированности (хорошей
спортивной формы) является психическая готовность, которая
играет решающую роль для успешности соревновательной
деятельности. Изменение готовности приводит к изменению
спортивной формы [1,2].
В состоянии полной психической готовности имеет место
высокая степень уверенности в своих силах, ярко выраженное
стремление выступать в соревновании, активно ведя до конца

соревновательную борьбу. Оптимальный уровень возбуждения
сопровождается переживанием стенических эмоций, глубокой
внутренней
сосредоточенностью
основой
высокой
помехоустойчивости.
Точная
регуляция
двигательной
деятельности проявляется в тонкой дифференцировке усилий,
ускорений и замедлений движения, темпа и ритма выполнения
упражнений [2].
На состояние психической готовности спортсмена-конника к
соревнованию
влияет
его
психолого-педагогическая
подготовленность в целом. Таким образом, для того, чтобы оценить
готовность спортсмена к соревнованию, необходимо своевременно
анализировать его психическую подготовленность на разных,
этапах тренировочного процесса.
Для определения психологической подготовленности
спортсменов-конников были отобраны 18 человек
различной квалификации и специализации.(таблица 1).
Специализация

ВСМ (мс)

СПС(кмс)

УТГ(1)

выездка

2

2

2

конкур

2

2

2

троеборье

2

2

2

Таблица 1. Количество человек принявших участие в
исследовании.
Для определения показателей психологической
подготовленности мы тестировали спортсменов по
опроснику
Гордона-Ямпольского
«Психологическая
подготовленность» (сокращенный вариант). Исследуемым
был предложен перечень утверждений, характеризующий
особенности
реакции
на
тренировочную
и
соревновательную нагрузку. Каждое из 24 утверждений
предусматривает
3
варианта
ответа,
оценка
психологической подготовленности осуществляется в
баллах и за следующие ответы:
- «часто»-2 балла
- «иногда»-1 балл
- «редко»- 0 баллов
На бланке ответов 3 колонки и сумма каждой
подсчитывается отдельно. Диапазон выраженности
показателей психологической подготовленности, таким
образом составляет от 0(минимально) до 16(максимально).
Для удобства восприятия мы перевели баллы в проценты.
В этом тесте выбраны наиболее информативные
показатели психологической подготовленности:
- устойчивость к стрессорам
- способность к самоконтролю и саморегуляции
- волевая активность
Шкала устойчивость к стрессорам (фрустрационная
толерантность) предназначена для измерения степени
чувствительности психики спортсмена к соревновательным
нагрузкам.
Шкала самоконтроля предназначена для измерения
степени
овладения
приемами
самоконтроля
и
саморегуляции.
Шкала волевой активности предназначена для
измерения степени волевой активности спортсмена.
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Из 18 исследуемых были сформированы 2 группы по
9 человек- контрольная (КГ) и экспериментальная (ЭГ).
Мы определили их исходный уровень психологической
подготовленности, до применения психорегулирующей
методики экспериментальной группой, получили данные в
баллах, а затем выявили процентное соотношение полученной
суммы баллов к максимальному результату.
Проанализировав
результаты,
показанные
спортсменами обеих групп, не было выявлено
существенных отличий в показателях психологической
подготовленности,
отсюда
видно,
что
уровень
исследуемых приблизительно одинаковый (таблица 2,3,4).
Устойчивость к стрессорам
Экспериментальная группа
51%
Таблица 2.
эксперимента

Контрольная группа

Устойчивость

48.7%
стрессорам

к

до

Высокие показатели свидетельствует о спокойствии,
уравновешенности, уверенности в себе, и в своих силах.
Эти спортсмены хорошо переносят высокие нагрузки,
охотно участвуют в соревнованиях, не падают духом при
временных неудачах и неожиданных поражениях. Однако
им часто не хватает критического отношения к своим
поступкам и недостаткам, они не склонны к самоанализу
плохо понимают мотивы своих поступков. Активно не
стремятся к изменению своего поведения и характера.
Низкие показатели отражают слабую психическую
устойчивость
к
трудностям
спортивной
жизни,
повышенную
впечатлительность,
тревожность
и
ранимость. Эти спортсмены чрезвычайно чувствительны к
любым неприятностям и неудачам, притом не столько к
тем, что уже случились, а главным образом к тем, которые
могут произойти. Новые соревнования вызывают
обострение и пробуждение старых тревог.
Способность к самоконтролю и саморегуляции
Экспериментальная группа

Контрольная группа

71.2%
Таблица
3.
Способность
и саморегуляции до эксперимента

к

Волевая активность

68.8%

Утро/ Переход от сна к

1) упражнения для выработки позитивного

активной деятельности

настроя
2) контрастный душ

71.9%
самоконтролю

Высокие показатели свидетельствует о собранности,
организованности, целенаправленности поведения. Они
хорошо осознают свои цели, продумывают способы их
достижения, действуют планомерно и упорядочено. От
большинства спортсменов их отличает хорошее знание
тактических приемов спортивной борьбы, приемов и
навыков саморегуляции, зачастую они используют эти
знания для деморализации противников.
Низкие показатели отражают слабую тактическую
подготовленность
спортсмена,
неорганизованность,
разбросанность
поведения.
Для
них
характерны
предстартовая несобранность и неупорядоченность. Они
часто
теряются,
ведут
себя
непоследовательно,
безалаберно, не умеют сосредоточиться, составить хорошо
продуманный план поведения на период соревнований или
последовательно
придерживаться тактического плана,
если он составлен для них тренером.

Экспериментальная группа

Высокие показатели характерны для смелых,
решительных, уверенных и активных спортсменов. Они
хорошо чувствуют себя в условиях соревнований, не
бояться ответственности, любят риск, не теряются при
столкновении
с
неожиданными
трудностями
и
обстоятельствами. Поступки их характеризуют быстрота,
независимость и решительность.
Колебаний и сомнений не терпят, охотно идут на
риск
достижения
поставленных
целей,
упорно
преодолевают все препятствия, не отступают перед
трудностями, решивши на какой то шаг, стараются
добиться победы любой ценой.
Низкие показатели свидетельствуют о робости, не
решительности, отсутствии упорства и настойчивости в
достижении поставленных целей, не умении оказывать
активное
сопротивление
сбивающим
фактором
соревнований. Робкие и безвольные, они стараются
избежать рискованных ситуаций, уклоняются от личной
ответственности, неожиданные события встречают с
беспокойством, при не обходительности самостоятельно
принять ответственное решение чрезмерно колеблются, не
могут решиться на что-либо. Если же обстоятельства
вынуждают их принять какое-либо решение, то подолгу
оттягивают, не приступают к выполнению. Их результат на
соревнованиях в значительной мере зависит от общей
атмосферы в команде, от поддержки и внушения,
оказываемых тренером и товарищами.
После предварительного исследования и определения
уровня психологической подготовленности обеих групп,
экспериментальной группе была предложена методика
коррекции
психических
состояний,
разработанная
непосредственно для спортсменов. Эта методика
рассчитана на регулярное применение (ежедневно, в
течение всего дня), так же необходимо проводить
инструктаж каждого спортсмена с учетом индивидуальных
особенностей , только в этом случае можно ожидать
прироста результата (таблица 5).

Контрольная группа
68.3%

Таблица 4. Волевая активность до эксперимента

3) упражнения для развития воображения
День/

1) упражнения развивающие чувство тела

Тренировочная/ учебная

2) упражнения на концентрацию

деятельность

3) упражнения для выработки позитивного
настроя
4) упражнения на расслабление

Вечер/
Перед сном

1) самомассаж
2) теплый душ/ ванна/ ароматерапия
3) прослушивание расслабляющей музыки,
“звуков природы”
4) упражнения для выработки позитивного
настроя
5) упражнения “дыхание сна”

Таблица 5. Примерная методика психорегулирующих
мероприятий
В экспериментальной группе было
тренерами и самими спортсменами следующее:
повышение спортивного результата

отмечено
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ЭГ

КГ

ВСМ

58.8

эксперимента

после

до

после

эксперимента

64

Волевая активность (X % от max)

эксперимента

саморегуляции (X % от max)

эксперимента

(X % от max)

до эксперимента

Способность к самоконтролю и

После

Устойчивость к стрессорам

До эксперимента

Критерии

79.6

83.6

78.2

83.4

СПС

52.9

60

71.8

76.9

69

75.3

УТГ

44.3

48.1

61.9

68.4

59.3

64

ВСМ

59.5

60.3

78.3

78.2

77.7

79.6

СПС

54.7

56.6

69.1

71.6

67.9

70.6

УТГ

44.2

44.7

59.6

61

59.7

60.6

Таблица 6 - Оценка психологической подготовленности спортсменов ЭГ и КГ
-

удовлетворение достигнутыми результатами
положительный
эмоциональный
фон
на
тренировочных занятиях и климат сотрудничества
увеличилась сплоченность группы
по словам спортсменов повысилась скорость
восстановления психических и физических ресурсов
спортсмены так же отметили, что применение
методики
коррекции
психических
состояний
способствовало минимизации стресса в условиях
соревнований.
Затем было проведено контрольное тестирование
спортсменов обеих групп по этому же опроснику для
определения
динамики состояний (таблица 6).
Проведенный нами эксперимент позволил убедиться в
эффективности
методики,
так
как
показатели
психологической
подготовленности
значительно
увеличились.
Анализ результатов исследования показал, что более
квалифицированные спортсмены показали лучший результат по
всем критериям.
Следует отметить, что всем участвующим в испытаниях
спортсменам не удалось приблизиться к максимальной сумме
баллов, что говорит о недостаточном уровне развития данных
психических качеств.
Различие в уровне психической подготовленности у
спортсменов разной квалификации в какой-то степени объясняется
большим либо меньшим соревновательным опытом. Однако
необходимо отметить, что существуют некоторые пробелы в
психологической подготовке всех спортсменов, так как на каждом
этапе, независимо от квалификации, должен быть сформирован
определенный
уровень
психической
подготовленности,
необходимый для мобилизации всех функциональных систем
спортсмена к участию в соревновательных программах
соответствующего уровня.
Полученные результаты были проверены по критерию
Стьюдента. В ходе этой проверки выявилось, что методика
тестирования Гордона-Ямпольского является эффективной, обладает высокой степенью надежности для выявления уровня
психической подготовленности и может быть рекомендована к
применению.
Таким образом, состояние психической готовности можно
представить как уравновешенную, относительно устойчивую
систему личностных характеристик спортсмена, на фоне которых
развертывается динамика психических процессов, направленных
на ориентировку спортсмена в предсоревновательных ситуациях и
в условиях соревновательной борьбы, на адекватную этим
условиям саморегуляцию собственных действий, мыслей, чувств,

поведения в целом, на решение частных соревновательных задач,
ведущих к достижению намеченной конечной соревновательной
цели. Спортсмену-коннику важно воспитывать в себе способность
к восстановительной саморегуляции после окончания
соревнования, особенно если спортсмену на коротком отрезке
времени, иногда в один и тот же день, приходится выступать в
соревновании несколько раз, и следовательно, быть в состоянии
психической готовности к каждому новому старту [1, 2].
При всей важности психогигиенических мероприятий
психолого-педагогическая подготовка является, прежде
всего, воспитательным процессом, направленным на
развитие личности путем формирования соответствующей
системы
отношений.
Это
позволяет
перевести
неустойчивый характер психического состояния в
устойчивый, т.е. в свойство личности. При этом
психическая подготовка спортсмена к продолжительному
тренировочному процессу осуществляется, во-первых, за
счет непрерывного развития и совершенствования мотивов
спортивной тренировки, и, во-вторых, за счет создания
благоприятных отношений к различным сторонам
тренировочного процесса [2,3,4].
Психолого-педагогическая
подготовка
в
виде
последовательных воздействий представляет собой один из
вариантов управления совершенствованием спортсмена, в
случае же применения воздействий самим спортсменом
она является процессом самовоспитания и саморегуляции.
В процессе воспитания и самовоспитания происходят
изменения психических процессов и состояний, которые
определяют развитие только в том случае, если
закрепляются [1,5,6]. Таким образом, конечной целью
психолого-педагогической подготовки спортсмена-конника
являются формирование и совершенствование свойств
личности, определяющих успех спортивной тренировки и
выступления в соревнования [7].
Спецификой конного спорта является то, что всадник
отвечает не только за свои психические реакции, но и за
реакции лошади, ее эмоциональное состояние, готовность
продуктивно работать, только тренер может влиять на
всадника и через него на лошадь, используя различные
методы. Чтобы достигнуть устойчивости в условиях
стресса, всадники должны приобретать высокую
квалификацию,
усовершенствовать
врождённые
психические качества и развивать их до необходимого
уровня [2,8,9,10]. Важными психическими качествами
являются специализированные восприятия (чувство рта
лошади, чувство ритма и скорости её движения, умение
определять расстояние до места ее отталкивания и,
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возможно, другие известные индивидуально только
каждому всаднику ощущения), без которых он никогда бы
не достиг высоких результатов [2].
Процесс
развития
личности
осуществляется
посредством систематического управления состоянием и
поведением спортсмена в разнообразных условиях
спортивной деятельности. Управление психическими
состояниями и воспитание свойств личности неразрывно
связаны как действие и его результат. Целенаправленная и
достаточно продолжительная психолого-педагогическая
подготовка приводит к тому, что необходимость
управления спортсменом становится все меньше.
Усовершенствованная
система
самоуправления,
саморегуляции как важнейшая характеристика личности
спортсмена позволяет ему полней реализовать глубоко
скрытые резервные возможности и в тренировке и в
соревнованиях [1,5,6,9,11].
Спортивные психологи, тренера, педагоги и ученые (
Е.П. Ильин, А.Ц. Пуни, П.А. Рудик, Л.П. Матвеев, В.Л.
Марищук и др.) считают, что основными направлениями
психолого-педагогической
подготовки
спортсмена
являются:
воспитание
способности
преодолевать
специфические психические трудности, возникающие в
процессе подготовки и участия в состязаниях,
формирование соответствующих актуальных мотивов и
установок,
регулирование
психических
состояний,
обусловленных ожиданием ответственного состязания или
трудного тренировочного занятия, а также оперативное
регулирование эмоционально-волевых проявлений в ходе
состязаний или напряженной тренировки. Эта весьма
важная сторона подготовки спортсмена осуществляется в
значительной мере в процессе тренировки путем
системного преодоления постепенно возрастающих
трудностей, связанных с выполнением специальноподготовительных
и
модельно-соревновательных
упражнений [1,5,6,9,11].
Одним из основных требований, обуславливающим
успешность в конном спорте, является совершенствование
индивидуального
технико-тактического
мастерства.
Общеизвестно,
что
совершенствование
техникотактических приемов и воспитание специальных качеств
(физических и психических) - взаимосвязанные и
взаимообусловленные стороны тренировочного процесса,
цель
которого
оптимизация
соревновательной
деятельности спортсмена или команды. Для того чтобы
технико-тактическая
подготовленность
спортсменаконника отличалась стабильностью и надёжностью,
необходимо
иметь
представление
о
психологопедагогических механизмах её формирования[9,10].
Технико-тактическая
деятельность
спортсменаконника заключается в решение задач, возникающих в
процессе выполнения соревновательных действий. В
конкуре важно выбрать оптимальную траекторию
движения, точно рассчитывать расстояние до препятствий
и уложиться во время; в выездке - объективно оценить
уровень
подготовки
спортивной
пары,
выбрать
соответствующий стиль езды и продемонстрировать в
выгодном свете лучшие качества лошади; в троеборье –
грамотно рассчитать силы и возможности лошади в
течение трёх соревновательных дней, мобилизовать
психику лошади на манежной езде, точно рассчитывать
скорость движения на кроссе и конкуре и т.д. [2,9,12].
Задача соответствует определенным условиям борьбы;
сами эти условия, с точки зрения психологии, в отношении
технико-тактической
деятельности
составляют
проблемную ситуацию.

Понятия «проблемная ситуация» и «задача» в общей
психологии и психологии спорта несколько различаются.
Это объясняется спецификой спортивной деятельности.
Ситуация может рассматриваться как проблемная до тех
пор, пока человек не осознает основных ее движущих
моментов. Полностью осознанная проблемная ситуация
выступает уже как задача [5,6,9].
Несколько иначе соотносятся понятия «проблемная
ситуация» и «задача» в психологии спорта. В спортивной
деятельности человек практически не сталкивается с
принципиально
известными
условиями,
которые
определяют проблемную ситуацию. Он всегда знает свою
цель, знает, какова в общих чертах будет ситуация
спортивной борьбы. Поэтому по отношению к спортивной
деятельности проблемной ситуацией целесообразно
называть
обстановку
данного
соревнования,
характеризующуюся неизвестностью конкретных путей
достижения цели. В спортивном действии анализ ситуации
и выбор ответного действия следуют непосредственно
один за другим или даже совмещены во времени. Такое
сближение моментов возникновения тактической ситуации
и выполнения действия приводит к тому, что в спортивной
деятельности конника решающую роль приобретают
сенсомоторные
реакции.
Значительный
процент
тактических задач требует не только мгновенного, но и
шаблонного решения, причем выбор чаще всего
ограничивается двумя-тремя альтернативами и во многом
основывается на неосознаваемых компонентах. В этом
случае спортсмен действует, используя механизмы
сенсомоторного реагирования и не выполняя практически
никаких интеллектуальных операций. В процессе
педагогических
наблюдений
почти
невозможно
дифференцировать действия спортсмена-конника как
продукт мышления и как продукт сенсомоторного
реагирования.
Это
определяет
трудности
экспериментального исследования тактического мышления
спортсмена,
и
показывает
роль
сенсомоторных
способностей
в
эффективной
технико-тактической
деятельности. По мнению большинства ученых (А. Ц.
Пуни, Е. И. Иванченко, Л. П. Матвеева, Е. В. Мельник, Ж.
К. Шемет) конечной целью специальной психологической
подготовки спортсмена является обеспечение к периоду
ответственных
соревнований
высокого
уровня
тренированности, или так называемой «спортивной
формы».
Конечно,
основой
состояния
высокой
тренированности,
которое
представляет
собой
необходимое условие успешного выступления в
соревновании, является надлежащая физическая и
техническая подготовка спортсмена: физически слабый
спортсмен, не обладающий достаточной силой, быстротой
и выносливостью, плохо владеющий техникой данного
вида спорта, не может рассчитывать на победу в
соревновании [1,2,5,6,7,9,11].
Но не меньшее (а в отдельных случаях даже главное)
значение для успешного выступления в соревновании
имеют ниже перечисленные психологические показатели
«спортивной формы»:
отличное физическое самочувствие, в основе которого
лежит надлежащее развитие мышечной системы,
хорошая работа дыхательной и сердечно-сосудистой
систем, нормальное протекание процессов обмена,
деятельности центральной нервной системы; только
тогда спортсмен чувствует себя физически сильным,
бодрым, способным на большие мышечные усилия и
быстрые действия;
повышенная (по сравнению с обычным состоянием)
эффективность психических процессов и функций,
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особенно тех и в тех формах, которые имеют
непосредственное отношение к данному виду
спортивной деятельности: процессы восприятия и
мышления протекают быстро и отчетливо, число
ошибок при этом сводится до минимума,
увеличивается
объем
внимания,
его
сосредоточенность или распределение (в зависимости
от требований, предъявляемых к нему данным видом
спорта), возрастает способность противостоять
действию посторонних отвлекающих раздражителей;
точные, хорошо координированные движения и
действия
со
строго
регламентированными
динамическими усилиями;
стенические эмоции, твердая установка на достижение
победы в предстоящем соревновании, уверенность в
своих силах и
умение проявить необходимые для преодоления
трудностей волевые усилия: спортсмен охотно
участвует в соревновании, испытывает при этом
радостное чувство, нередко достигающее степени
спортивного азарта, так называемой «спортивной
злости» [1,2,5,6,7,9,11].
Таким образом, состояние «спортивной формы»
достигается в процессе длительной психологической
подготовки спортсмена, на протяжении всех периодов
тренировки. Очень важно, чтобы это состояние было
достигнуто как раз ко времени активного участия его в
соревновании.
Значимость специально планируемых занятий по
психолого-педагогической подготовке возрастает, если они
используются в тесной взаимосвязи со всей системой
идейно-воспитательной работы, направленной на развитие
высоких моральных принципов ведения соревновательной
борьбы, нравственной воспитанности, активной жизненной
позиции, идейной убежденности каждого спортсмена и
спортивной команды в целом [12].
Выводы
Анализ результатов теоретических исследований и
педагогических наблюдений позволил нам выявить
исключительно значимую роль психолого-педагогической
подготовки спортсмена-конника в процессе становления
индивидуального технико-тактического мастерства и
успешной соревновательной деятельности. Наиболее
важными
в
психолого-педагогической
подготовке
спортсмена
являются
следующие
направления:
формирование у спортсмена мотивационной потребности в
успехе, ликвидация психологических барьеров, регуляция
психических состояний, формирование толерантности к
стрессу, повышение уровня развития психических качеств
в сфере перцепции: широта поля зрения, быстрота
восприятия и реагирования на изменения ситуации,
которые обеспечивают все операции, связанные с
восприятием
информации.
Тренер
управляет
формированием и совершенствованием свойств личности
спортсмена, которые определяют успех спортивной
тренировки и выступлений в соревнованиях. Необходимо
обучать спортсменов приемам и методам самоанализа и
самооценки, формировать умения самоконтроля и
саморегуляции. Несомненно, тренер, работающий с
квалифицированными
спортсменами
должен
знать
теоретико-методологические
основы
психологопедагогической подготовки в спорте, чтобы обоснованно
применять средства и методы тренировки.
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АНАЛИЗ ВЕСТИБУЛЯРНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ЛИЦ, ПЕРЕНЕСШИХ
АМПУТАЦИЮ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ, НА ЭТАПЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ
Kobryński M. E., Popowa G. W.
Białoruski Państwowy Uniwersytet Kultury Fizycznej w Mińsku

In the article are considered person’s coordination ability
development questions after hip amputation by means adaptive
physical education. The factors which influence the process
of reconstruction, the functions of independent movement at
the stage of the equipement with a prosthetic appliance
are analysed. The results of medical examination during
the research of the dynamics of static and dynamic balance
for the invalids of this class are presented.
Развитие координационных способностей у лиц,
перенесших ампутацию нижних конечностей, на этапе
протезирования до сих пор остается актуальной
педагогической и социальной проблемой [1,2]. Нормальное
функционирование систем стабилизации вертикальной
позы лиц, перенесших ампутацию нижних конечностей, на
этапе протезирования зависит от наличия сопутствующей
патологии, состояния нервной системы, психологической,
физической и технической подготовленности инвалидов
данной
категории,
которые
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 тренировки
статико-локомоторных функций опорно-двигательного
аппарата [3,4,5]. При этом, особое внимание в процессе
восстановления функции самостоятельного передвижения
пациентов данной категории должно уделяться наличию
сбивающих
факторов
различной
направленности,
влияющих на состояние нервно–мышечного аппарата, и,
следовательно, на формирование
поведенческой и
регуляторной адаптации [3]. Под поведенческой
адаптацией понимают оптимальное приспособление
пациента к выполнению двигательной задачи посредством
активного поиска необходимой линии поведения в
изменяющихся
условиях.
Регуляторная
адаптация
представляет собой согласованность двигательных и
вегетативных функций инвалида, обеспечивающих
эффективность
произвольных движений в условиях
действия сбивающих факторов (помех), как экзогенных,
так и эндогенных. К экзогенным помехам, возникающим
при освоении инвалидами навыков самостоятельного
передвижения на этапе протезирования, можно отнести
неожиданное появление препятствия на пути, неровную
поверхность напольного покрытия, повышенное внимание
к инвалиду со стороны других пациентов. Эндогенными
помехами (сбивающими факторами) могут быть болевые
ощущения в области культи бедра или голени, чувство
усталости, эмоциональная напряжённость и др. Поскольку
сбивающие факторы снижают качественные показатели
двигательной
функции
пациентов,
необходимо
систематически моделировать условия воздействия
помех,
что
позволит
адаптировать
организм
человека к изменяющимся условиям
и
добиться
тренирующего эффекта в выработке навыков координации

балансировочных движений. При этом управление
тренировочным процессом должно основываться на
индивидуальных психофизических особенностях пациента
[3].
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 [6,7,8]. В норме поддержание баланса
тела в основной стойке в условиях изменения положения
опорной поверхности осуществляется в первую очередь
благодаря
импульсации
от
проприорецепторов,
расположенных в области бедра и туловища, затем всей
нижней конечности, и только потом включается
вестибулярный анализатор (Allum J.H.J. Carpenter M.G.,
Bloem B.R. 1999, Скворцов Д.В., 2008). При этом, по
мнению ряда авторов (Денискина Н.В.,1999, Скворцов
Д.В.,2008) ведущая роль в поддержании баланса тела во
фронтальной плоскости отводится проприорецепторам,
расположенным в области бедра [5,7]. У лиц, перенесших
ампутацию бедра, управление балансом тела в большей
степени зависит от проприорецепторов области бедра
сохранённой конечности, туловища и состояния
вестибулярного аппарата.
Учитывая важнейшую роль вестибулярного аппарата
в управлении балансом тела лиц, перенесших ампутацию
нижних конечностей, нами было изучено влияние
сбивающих факторов различной направленности на
состояние вестибулярного анализатора,
способность
сохранять статическое равновесие у инвалидов данной
категории в возрасте 41–57 лет, находящихся на этапе
протезирования в Белорусском протезно–ортопедическом
восстановительном центре. Пациенты были разделены на
две группы. В первую группу вошли 43 пациента,
перенесших одностороннюю ампутацию бедра. Из них 21
человек впервые осваивал протез, 22 пациента – повторно
протезируемые.
Вторую группу составили лица,
перенесшие ампутацию голени – 37 человек; из них 24 –
повторнопротезируемые и 13 человек осваивали протезы
впервые.
Учитывая влияние сбивающих факторов на
показатели двигательной функции пациентов, мы
разработали
прикроватное
опорное
устройство
(свидетельство о рационализаторском предложении о
создании прикроватного опорного устройства для лиц,
перенесших ампутацию нижних конечностей №165 от
19.02.2009г, выданное
РУП БПОВЦ
9.04.2009г),
позволяющее пациенту на раннем этапе освоения протеза
развивать статокинетическую устойчивость в безопасных
условиях.
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Для
определения
порога
чувствительности
вестибулярного анализатора был использован тест
Яроцкого. Тестирование проводилось дважды: на 3 и 7
сутки от момента получения протезных изделий, поскольку
именно на третьи сутки освоения протеза пациенты уже
могут самостоятельно стоять, а к седьмым суткам –
передвигаться. Тест выполнялся пациентами в исходном
положении стоя, с закрытыми глазами без опоры и между
опорными устройствами ;
при этом по команде
начинались вращательные движения головой в быстром
темпе. Фиксировалось время вращения головой до потери
пациентом равновесия.
При
изучении
порога
чувствительности
вестибулярного анализатора были получены следующие
результаты. У повторно протезируемых инвалидов,
выявлен
изначально
более
высокий
порог
чувствительности вестибулярного анализатора: время
выполнения
первого
тестирования
инвалидов,
осваивающих новые протезы бедра составило 23,4 ± 0,78 c
, второго тестирования – 27,6 ± 0,9 с ( р < 0,01). Время
выполнения
первого
тестирования
инвалидов,
осваивающих новые протезы голени 24,2 ± 0,76 с,
повторного – 27,3 ± 0,78 с ( р < 0,01). При этом
достоверного различия показателей первого тестирования
первично протезируемых инвалидов нет
( р > 0,05). Полученные данные свидетельствуют о
достаточно высокой степени адаптации вестибулярного
анализатора
повторно
протезируемых
пациентов
вследствие
длительного
пользования
протезными
изделиями.
У пациентов, впервые осваивающих протезы бедра,
время выполнения первого тестирования составило 9,9 ±
0,67 c, второго тестирования 12,7 ± 0,68 с (р < 0,01). Время
выполнения
первого
тестирования
у
лиц
с
ампутационными дефектами голени составило 10,4 ± 0, 9 c
, второго теста – 13,7 ± 0,6 с ( р < 0,01) соответственно.
Низкий
порог
чувствительности
вестибулярного
анализатора у группы исследуемых объясняется
детренированностью их вестибулярной сенсорной системы
вследствие длительного периода гиподинамии, что
приводит в дальнейшем к нарушению статического и
динамического равновесия. Затрудняет освоение навыков
самостоятельного передвижения у инвалидов данной
группы и значительное эмоциональное напряжение,
вызванное чувством неуверенности в себе и возможностью
потерять равновесие при освоении протеза.
При выполнении теста Яроцкого пациентами,
стоящими между опорными устройствами (в более
безопасных условиях) результаты тестирования первично
протезируемых инвалидов были следующие. У пациентов,
впервые осваивающих протезы бедра, время выполнения
тестирования составило 11,76 ± 0,5 c ( р < 0,05), у повторно
протезируемых – 24,1± 0,7( р > 0,05), c. У лиц,
осваивающих протезы голени впервые время выполнения
данного тестирования 12,1 ± 0,7c ( р > 0,05), у
повторнопротезируемых – 24,3± 0,63(р >0,05).

Испытуемые

С протезом
бедра
С протезом
голени

Первично
протезируемые
Повторно
протезируемые
Первично
протезируемые
Повторно
протезируемые

Показатели
Первое
тестирование
Р
Без
Рядом
опоры
с опорой

Второе
тестирование

Р

9,9± 0,6

11,8± 0,5

Р<0,05

12,7± 0,7 Р<0,01

23,4±0,8

24,1±0,6

Р>0,05

27,6±0,9

10,4± 0,9

12,1± 0,7

Р>0,05

13,7±0,6

Р>0,05

24,2±0,8

24,3± 0,6

Р>0,05

27,3±0,8

Р<0,01

Р<0,01

Таблица 1– Динамика координационных возможностей лиц,
перенесших ампутацию нижних конечностей (тест
Яроцкого,с)

Для оценки статической координации лиц, перенесших
ампутацию нижних конечностей мы использовали пробу
Ромберга.
Тестирование проводилось на 3 сутки от момента
получения протезных изделий. Тест выполнялся
пациентами в исходном положении стоя, с закрытыми
глазами, руки вытянуты вперёд, пальцы несколько
разведены вначале без опоры, затем между опорными
устройствами.
Фиксировалось
время
сохранения
пациентом равновесия. При этом обращалось внимание на
наличие покачивания туловища, тремора век и пальцев рук.
Были получены следующие результаты.
У пациентов, впервые осваивающих протезы бедра,
время выполнения тестирования без опоры составило 4,9
±0,17 c, время тестирования у опорных устройств 5,2 ± 0,2с
(р > 0,05). Время выполнения тестирования без опоры у
лиц с ампутационными дефектами голени составило 8,3
±0,7 c , у опорных устройств–10,9 ± 0,8с (р < 0,05)
соответственно. У повторно протезируемых инвалидов,
осваивающих новые протезы бедра инвалидов время
выполнения тестирования без опоры составило 8,7±0,7 c ,
у опорных устройств –10,4 ±0,6 с (р > 0,05). Время
выполнения тестирования инвалидов, осваивающих новые
протезы голени без опоры 10,11±0,4 с, между опорными
устройствами –13,1 ±0,5 с ( р < 0,01).
Более высокие показатели , характеризующие
статическое равновесие у лиц с ампутационными
дефектами голени, могут объясняться их большей
помехоустойчивостью
и меньшей зависимостью от
влияния как экзогенных факторов (меньшая зависимость от
окружающих, более уверенная активная двигательная
деятельность), так и эндогенных (наличие более
адаптированных к нагрузкам мышц культи, сохранившейся
конечности, брюшного пресса, менее выраженное
эмоциональное напряжение), что необходимо учитывать
при выборе двигательного режима на этапе протезирования
[9,10].
Полученные
данные
подтверждают
влияние
сбивающих факторов на результаты тестирования
вестибулярной устойчивости лиц, перенесших ампутацию
нижних конечностей, на этапе протезирования
и
свидетельствуют
о
необходимости
повышения
эффективности
разрабатываемых
реабилитационных
программ у первично протезируемых инвалидов,
перенесших ампутацию бедра, за счёт увеличения
количества упражнений, направленных на выработку
навыков координации балансировочных движений,
тренировку вестибулярного аппарата.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПОРТИВНОЙ МЕТАФОРЫ В ДРУГИХ СФЕРАХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Zakołodnaja E. E.
Białoruski Państwowy Uniwersytet Kultury Fizycznej w Mińsku

Тайна метафоры привлекала к себе крупнейших
мыслителей со времен Аристотеля и ее изучение
охватывает разные области знания – философию, логику,
психологию,
психоанализ,
герменевтику,
литературоведение, критику, риторику, лингвистическую
философию и др. Интерес к метафоре способствовал
взаимодействию названных направлений научной мысли,
их идейной консолидации, следствием которой стало
формирование когнитивной науки, занятой исследованием
разных сторон человеческого сознания [5, с.41].
За всю историю изучения метафоры накопилось
множество определений этого явления. Вот лишь
некоторые из них: метафора – это «язык страсти»
(Роджерс), «коллапс значения» (Рикер), «черная дыра
языкового мира» (Фрейзер), «категориальная ошибка»
(Райл), «солнечное затмение в сфере языка» ит.д. [5, с. 83].
Аристотель в своей «Поэтике» впервые описал метафору
как способ переосмысления значения слова на основании
сходства [1]. В «Литературном энциклопедическом
словаре» (1987) метафора определена как оборот речи,
заключающийся в употреблении слов или выражений в
переносном смысле на основе какой-либо аналогии,
сходства, сравнения.
Некоторые считают, что если метафора «рисует
словами», то дальше слов она не проникает. Ричардс же,
утверждает, что «метафорична сама мысль» [7, с. 47]. И
наука в этом смысле не только не является исключением,
но демонстрирует метафоричность научной мысли в
полной мере.
Оказалось, что наука более метафорична, чем о ней
думали в 20 веке. Научные описания объектов не могут
составить исчерпывающие определения. Если внутри
принятой системы невозможно найти решение, то
необходимо выйти за ее границы: «всякая кажущаяся
дисгармония между опытными фактами может быть
устранена только путем надлежащего расширения этой
системы понятий», говорил Н. Бор [2, с. 114]. Известно,
для того, чтобы увидеть лучше, надо подняться выше на
одну ступеньку или сделать шаг назад – в любом случае
увидеть перспективу, большую, чем та, которая была
прежде. Роль перспективы зачастую играет другая наука,
из которой берутся схемы, образы и целые парадигмы,
осмысление которых происходит метафорически [4].
Использование метафор неизбежно в любых областях
познания мира, ибо стремление человечества к знанию в
ближайшее время будет превышать возможности
обретения этих знаний. Использование же метафор в
познании мира – один из наиболее успешных
инструментов. «Роль метафоры в расширении наших
научных представлений поистине легендарна: в своей
модели атома Бор использует структуру солнечной
системы, Максвелл представляет электрическое поле через
свойства жидкости, атомы – как бильярдные шары и т.д.
Таким образом, даже наука не является образцом
буквального языка, как считалось прежде; более того,

метафора,
живо
присутствующая
в
процессах
моделирования, обеспечивает развитие науки» [9].
Д. Лакофф и М. Джонсон утверждают, что вся наша
обыденная понятийная система, в рамках которой мы
мыслим и действуем, метафорична по самой своей сути.
Часто в повседневной речи, обсуждая проблемы в
различных сферах деятельности, мы перестаем замечать
метафоричный смысл многих выражений, отчего
ослабляется и утрачивается сила воздействия метафор [10].
Политика, наука, искусство и религия – это те сферы
деятельности, от которых зависит судьба каждого индивида и
всего человечества, которые являются средствами духовного
воспитания личности. Использование метафорического языка
и мышления в указанных сферах часто заимствовано друг у
друга, а также из сферы спорта.
Существуют исторические сведения о тесной связи
Олимпийских игр с политикой и религиозной жизнью
древних греков. Олимпийские игры древности отличались
большим количеством разнообразных обрядов и
церемоний.
В
них
воплощались
религиозные
представления
древних греков и бытовые традиции:
жертвоприношения богам, клятвы атлетов, тренеров и
судей, торжественные шествия, церемонии награждения и
чествования победителей, различного рода посвящения —
гимны, хвалебные оды, памятные статуи и др. Пьер де
Кубертен стал инициатором возрождения Олимпийских
игр на современном этапе. Он смог вместе со своими
единомышленниками воплотить в жизнь задуманное и
практически реализовать поставленные задачи, нередко
используя в своих философских работах термин
«спортивная религия». В основе «спортивной религии»
лежало стремление Кубертена воплотить в современных
условиях те гуманистические основы, которыми были
пропитаны греческая философия и христианская вера,
возродить в процессе воспитания (в том числе и
физического) древнегреческие принципы равновесия
между телом и духом. Олимпийский спорт, согласно
воззрениям ряда социологов, представляет собой
духовный, почти религиозный институт с ритуалами и
церемониями, которые используются как для повышения
значимости самого спорта, так и для поддержания системы
ценностей в обществе [6].
В истории Древней Греции роль религии и мифов
исключительно велика. В греческих мифах – неисчислимое
количество поучительных историй и событий, которые
отражают
эволюцию
человеческого
мышления,
формирования у человека жизненных ценностей и идеалов,
нравственности и морали.
Еще в древности люди ценили метафорический язык.
Хотя в Спарте не уделялось такого внимания образованию,
как в Афинах, однако с ранних лет спартанцы приучали
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детей к четкости мыслей и краткости выражений, к
умению в изящной форме и немногих словах выразить
многое, к быстрой реакции и остроумным ответам.
Плутарх приводит множество примеров остроумия
спартанцев, умевших изящно пресечь назойливость и
невежество [3].
И сегодня современный спорт органично связан с
различными сторонами общественной жизни – политикой,
экономикой, образованием, культурой, искусством.
Подлинная культура требует всегда и в любом аспекте
фэйр плэй (честной игры); а фэйр плэй есть не что иное,
как выраженный в терминах игры эквивалент
порядочности. Нарушитель правил игры разрушает саму
культуру.
Политическое, экономическое и социальное значение
спортивных побед в современном мире постоянно
возрастает. Победы способствуют как прославлению самих
спортсменов-триумфаторов, так и повышению престижа
страны (которую они представляют) на мировой арене. С
каждым
годом
увеличивается
и
экономическая
притягательность спортивных побед.
Создавая специфическую этику, связанную с
правилами и соревновательностью, спорт становится одной
из систем, создающих специфическое мировоззрение,
стиль жизни, включающее в себя отношение к режиму,
питанию, физическим нагрузкам и отдыху. Спорт имеет не
только сходство с религией, но и тесно с ней связан. Со
спортивными соревнованиями связаны множество действ –
церемонии, ритуалы и др. с религиозным подтекстом. А
звезды спорта порой по популярности могут конкурировать
со звездами Голливуда. И поклонники-болельщики создают
вокруг них чуть ли не религиозные культы.
Итак,
мы рассмотрели метафорическую модель
«спорт - это религия». Для того, чтобы дать наглядное
представление как метафорическое понятие упорядочивает
повседневную
деятельность
человека
рассмотрим
структуру и возможности других метафорических моделей:
«политика – это спорт»; «спорт – это спор»; «спор – это
война».
Для специалистов в спортивной деятельности и
спортсменов характерно употребление определенных
понятий. Например, фавориты (участники соревнований,
которых специалисты заранее считают самыми сильными);
лидеры (участники соревнований, которые идут первыми
на каком-то этапе соревнований); чемпионы (победители,
которые оказываются первыми на финише). Фаворит, и
даже лидер, далеко не всегда оказывается победителем.
Иногда хороших результатов добивается даже аутсайдер,
который до соревнований или даже на каком-то этапе
соревнований оценивался как наиболее слабый участник. В
политической жизни нередко встречаются аналогичные
ситуации, что позволяет использовать спортивные
концепты. Например, «Фаворитом избирательной гонки
является действующий президент».
Игровая
деятельность
подчинена
правилам,
включающим
ограничения
игрового
времени
и
пространства, разделение на «своих» и «чужих»,
определение запрещенных приемов и способов действия. В
политической деятельности тоже есть свои правила, но там
они называются иначе: конституция, законы, соглашения,
моральные
нормы.
Метафорическое
употребление
спортивной терминологии в политической речи нередко
связано именно с необходимостью точно определить
правила политической игры. Например, «Государственная
власть должно создать такие правила игры, чтобы

преступники шли в тюрьму, а честные граждане
чувствовали себя в безопасности».
Случается, что спортсмены нарушают правила игры.
Особенно осуждаются намеренные нарушения, грубая
игра, непорядочное поведение. Авторы политических
текстов стремятся перенести негативное отношение к
нарушителям спортивных правил на нарушителей правил
политической игры. Вспомним «руку бога», которая
помогла футболисту Д. Марадоне забить решающий гол. И
соответствующее выражение политика: «И на нынешних
выборах мы видим желание «играть рукой» (а то и обеими
сразу)». Или: «Распространение лживых слухов – это удар
ниже пояса, за который в боксе следует немедленная
дисквалификация».
В спорте принята определенная система наказаний за
нечестную борьбу: это может быть предупреждение,
временное или постоянное удаление с поля, начисление
штрафных очков, снятие с состязаний, дисквалификация.
Решения, вынесенные спортивными судьями, практически
невозможно обжаловать. Зрители всегда сочувствуют
спортсменам, ведущим честную борьбу, и осуждают
спортивных хулиганов. Хорошо известные выражения в
спортивной среде нередко становятся основой для
политических метафор, например: «На футбольном поле
такие игроки давно получили бы красные карточки, были
бы удалены, а то и вовсе дисквалифицированы» [8].
Проанализированный материал показывает, что
существуют метафорические модели (и их варианты),
которые особенно активно используются в определенных
политических ситуациях. Так, политическая ситуация
«Выборы» часто метафорически представляется, как
спортивное состязание (забег на длинную дистанцию).
Каждый участник должен правильно распределить силы,
иногда приходится преодолевать барьеры, у каждого
участника есть своя группа поддержки, судейская коллегия
следит за соблюдением правил и может снять нарушителя
с дистанции.
Обсуждение серьезной политической проблемы и
последующее голосование в парламенте (а также
использование
референдума)
часто
метафорически
представляется в виде схватки борцов, поединка боксеров,
теннисного, футбольного или хоккейного матча.
Метафора высвечивает стратегический замысел, работу
группы поддержки, реакцию болельщиков, горечь
поражения и радость победы. Политические схватки
напоминают
спортивное
использование
принципа
«победитель получает все». В подобных образах очень
ярки концептуальные смыслы «соревнование», «борьба»,
«победа» [8, с. 26 - 31].
В связи с ростом влияния спорта на психологию
людей через средства массовой информации он занимает
все более значимое место в культурной и политической
жизни всех государств мира. Спорт в XX веке стал важной
отраслью экономики многих стран. Спорт как особое
социальное явление современного мира, выражающееся в
организации и управлении подготовкой спортсменов и
участии их в соревнованиях, вовлекает в эти процессы труд
специалистов различных профессий и все другие
сопутствующие труду социальные и психологические
явления.
Рассматривая влияние спорта на личностную
социализацию, К.Л. Стивенсон отмечал, «…мораль, вера и
признаки личности, которые развивает спорт, имеют
первоочередной характер и могут рассматриваться как
предпочтительные в тех процессах социализации,
благодаря идентификации с культурными ценностями,
которые ассоциируются со спортом».
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В сфере физической культуры и спорта сложилась
своя субкультура, в которой существуют специфические
нормы, статусы, роли, традиции, обычаи, ритуалы, правила
поведения, взаимодействия общественных отношений
между организациями, учреждениями и индивидами.
Социальный институт физической культуры и спорта
реализует нормы и стандарты поведения, одобряемые
обществом. Использование физкультуры и спорта как
важного компонента нравственного и интеллектуального
развития учащейся молодежи способствует обеспечению
стабильности общества.
Спорт является одним из «социальных лифтов»,
способных вне зависимости от места проживания и
изначальной социальной принадлежности позволить
человеку получить более высокий статус в обществе. С
другой стороны он сам создает внутри себя собственную
иерархическую лестницу, продвижение по которой вверх,
или смена направлений в рамках одной и той же структуры
позволяет человеку не терять свое место в жизни, даже
если он уходит из профессионального спорта. Спорт,
включает не только спортсменов, но и всех тех, кто
обслуживает вид спорта как индустрию: от тренеров до
букмекеров, от уборщиков до производителей инвентаря.
Спортивные практики обладают собственным
универсальным языком – языком тела. И виды спорта
связанные с пластикой, такие как спортивная гимнастика
или спортивные танцы, превращают движения тела в
способ коммуникативной выразительности. Но спорт
способен создавать и собственный язык, и влиять на
особенности речи тех, кто им занимается. Язык не просто
создает культурные группы, но является главной
символической системой, через которую культура
передается. Он постоянно взаимодействует с другими
культурными компонентами, такими как регион, возраст,
этнос, занятие или профессия. В результате возникают
диалекты, параязыки, сленги и особые стили выражения,
которые служат в качестве отличительных черт для членов
данного культурного сообщества.
Спорт – это тот же спор. Только спорят, отстаивая
превосходство физического тела, а не мыслей. Поэтому
спорят не с помощью языка, а с помощью физического
тела (кулаками в боксе, ногами в беге и т.п.).
Поскольку
участники
состязаний
стремятся
превзойти друг друга в спортивном мастерстве,
соревнования всегда представляют особую значимость для
спортсмена, усиливающуюся присутствием зрителей и
судейства, которые дают оценку спортсменам. Причем как
в споре, так и в спорте, дело доходит до крика. Но в спорте
за участников кричат зрители, как необходимая
составляющая спорта. Поэтому, в отличие от зрителей
кино и театра, спортивный зритель имеет свое название,
четко отражающее специфику его эмоциональной
деятельности, – болельщик. Спортсмены и зрители – это
две стороны одной медали. Там, где нет зрителей, значит,
там кричать и спорить не о чем, все уже заранее известно.
С другой стороны, что толку победить в спорте – если об
этом никто не знает.
В споре никогда не рождается истина, потому что
каждый спорящий остается при своем мнении. Поэтому
прибегают к услугам третьей стороны – судей. В спорте мы
тоже видим наличие судейского корпуса, без которого не
проходит ни одно соревнование.
«Горячие» споры частенько заканчиваются дракой,
чего с избытком хватает в спорте (особенно в последнее
время). Причем как среди спортсменов, зрителей, так и
других участников процесса.

Спорт – это только победа, иначе, зачем спорить?
Плох тот спортсмен, который не хочет победить, которому
достаточно лишь войти в десятку или двадцатку, т. е.
достаточно быть участником спора.
Джорж Лакофф, Марк Джонсон рассматривают
понятие «спор» и понятийную метафору «спор – это
война». Эта метафора представлена в многочисленных и
разнообразных выражениях обыденного языка: «Он
нападал на каждое слабое место в моей аргументации»;
«Его критические замечания били точно в цель»; «Я
никогда не побеждал в споре с ним»; «Если вы будете
следовать этой стратегии, он вас уничтожит» [10].
Понятийная метафора «спор – это война» идеально
вписывается и в спортивный концепт. Выражения, взятые
из лексикона войны, («атаковать позицию», «неспособный
к обороне», «новый план наступления», «захватывать
территорию», «бить точно в цель» и т. п.) используются
специалистами в спорте уже не как метафоры, а как
буквальные выражения.
Д. Лакофф, М. Джонсон не просто говорят о спорах в
терминах войны. Многое из того, как мы поступаем в
спорах, частично осмысливается в понятийных терминах
войны. Можно реально побеждать или проигрывать в
споре. Человек, с которым спорим, часто воспринимается
как противник. Мы атакуем его позиции и защищаем
собственные, захватываем территорию, продвигаясь
вперед, или теряем территорию, отступая. Мы используем
определенную стратегию, планируя наши действия. В
споре нет физического сражения, зато происходит
словесная битва, и это отражается в структуре спора: атака,
защита, контратака и т. п. Именно в этом смысле метафора
«спор – это война» принадлежит к числу тех метафор,
которыми мы «живем» в нашей культуре: она
упорядочивает те действия, которые мы совершаем в
споре.
Рассмотренный пример показывает, каким образом
метафорическое понятие, а именно метафора «спор – это
война», упорядочивает (по крайней мере, частично) наши
действии и способствует их осмыслению в ходе спора.
Сущность метафоры состоит в осмыслении и переживании
явлений одного рода в терминах явлений другого рода.
Дело вовсе не в том, что спор есть разновидность войны.
Споры и войны представляют собой явление разного
порядка — словесный обмен репликами и вооруженный
конфликт, и в каждом случае выполняются действия
разного порядка. Дело в том, что спор частично
упорядочивается, понимается, осуществляется как война, и
о нем говорят в терминах войны. Тем самым понятие
упорядочивается
метафорически,
соответствующая
деятельность
упорядочивается
метафорически,
и,
следовательно,
язык
также
упорядочивается
метафорически.
Язык спора не является ни поэтическим, ни
фантастическим, ни риторическим: это язык буквальных
смыслов. Мы говорим о спорах так, а не иначе потому, что
именно таково наше понятие спора, и мы действуем в
соответствии с нашим осмыслением соответствующих
явлений. Многое из того, что мы реально делаем в спорах,
частично осмысливается в понятийных терминах войны.
На примере метафоры «спор – это война» понятно,
что выражения, взятые из лексикона войны, образуют
системный способ выражения «военных» аспектов спора,
которые также используются и в спорте. Не случайно, что
эти выражения сохраняют свое обычное значение, когда
мы пользуемся ими, говоря о спорах. Некоторый фрагмент
понятийной сети сражения частично характеризует
понятие спора, и язык следует этому образцу. Поскольку
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метафорические выражения нашего языка системно
связаны с метафорическими понятиями, мы можем
обратиться к первым в целях исследования природы
метафорических понятий и уяснения метафорической
природы наших действий. Осмысление споров частично в
терминах сражения, системно обусловливает и саму форму
спора, и способ обозначения наших действий. Поскольку
метафорическое понятие системно, системен и язык,
используемый для его раскрытия. Таким образом, всякий
раз, когда мы говорим о метафорах типа «спор – это
война», соответствующие метафоры следует понимать как
метафорические понятия (концепты) [10].
Главное, что нужно помнить, во многих случаях
весьма существенную роль играет контекст речевого акта.
Наиболее
фундаментальные
культурные
ценности
согласованы с метафорической структурой основных
понятий данной культуры.
Выводы
1.

2.

3.

4.

метафора не ограничивается одной лишь сферой
языка, то есть сферой слов: сами процессы мышления
человека в значительной степени метафоричны,
понятийная система человека упорядочивается и
определяется метафорически. Метафоры как языковые
выражения становятся возможны именно потому, что
метафоры существуют в понятийной системе
человека;
политика, наука, искусство, религия, спорт – это те
сферы деятельности, которые являются средствами
духовного воспитания личности и которые тесно связаны
между собой в использовании метафорического языка и
мышления;
спорт способен создавать собственный язык и влиять
на особенности речи тех, кто им занимается. Язык не
просто создает культурные группы, но является
главной символической системой, через которую
культура передается;
во всех рассмотренных сферах деятельности человека
осмысление споров (конфликтов) не зря происходит в
терминах сражения, борьбы, битвы, победы и др.
Многое из того, что мы реально делаем в спорах,
частично осмысливается в понятийных терминах
войны. Метафора упорядочивает те действия, которые
мы совершаем в споре, и представляет в некоторых
случаях единственно возможные условия передачи
необходимой информации
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РОЛЬ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ
Klimowicz D. W., Kobryński M. E.
Białoruski Państwowy Uniwersytet Kultury Fizycznej w Mińsku

Порой
люди, обладающие высоким уровнем
интеллекта,
первоклассной
профессиональной
подготовкой, острым аналитическим умом, назначенные на
руководящую должность не справляются, а то и вовсе
заваливают свою работу. И наоборот, люди, с не малыми,
но
не
исключительными
интеллектуальными
способностями и со средним уровнем специальных знаний,
на руководящей должности достигают небывалых высот.
Безусловно, для менеджера важен уровень IQ,
компетентность в своей сфере, аналитическое мышление,
способность генерировать ценные идеи,
широкий
кругозор, но в наибольшей степени для руководителя
важны
навыки, свидетельствующие о высоком
эмоциональном интеллекте.
Что
же
такое
эмоциональный
интеллект?
Эмоциональный интеллект - это то, как мы обращаемся с
самими собой и нашими взаимоотношениями. По
Гоулману, эмоциональный интеллект, это способность
человека истолковывать собственные эмоции и эмоции
окружающих с тем, чтобы использовать полученную
информацию для реализации собственных целей, другими
словами способность человека эффективно управлять
собой и отношениями с другими людьми [1,2]. Главными
компонентами эмоционального интеллекта являются:
самосознание, самоконтроль, эмпатия, навыки отношений.
Дэниел Гоулман выделяет на ряду с ними еще один:
мотивация. Каждый компонент, в свою очередь,
представляет особый набор навыков, таких как:
способность
контролировать
или
направлять
в
плодотворное русло свои
эмоции;
понимать
эмоциональное состояние других людей; склонность к
разумному рассуждению по принципу: сначала подумай,
прежде чем что-то делать; умения вести себя с людьми в
соответствии с их эмоциональными реакциями; управлять
человеческими отношениями, налаживать контакты, и т. д.
Для выявления влияния данных способностей на
эффективность работы, качество взаимоотношений
руководитель-подчиненный,
субъективную
оценку
руководителя работниками, в том числе в сфере туризма и
гостеприимства нами было проведено исследование.
На первом этапе исследования был использован
метод неструктурированного интервью с работниками
сферы гостеприимства (не руководителями), в котором
респондентам было предложено ответить на вопрос, какие
качества руководителя в межличностных взаимодействиях
они более всего ценят. При этом интервьюируемым не
навязывались какие-либо варианты ответов.
В
процессе
проведения
неформализованных
интервью, респондентами были отмечены следующие
коммуникативные умения руководителей: слушать,
благодарить, хвалить, извиняться, убеждать, спокойно
реагировать на замечания в свой адрес, признать неправоту
(ошибки) публично, доступно и просто объяснять рабочие
задачи, логически грамотно выражать

требования, непринужденно вести неформальную беседу,
легко сменить тему разговора, сдерживать негативные
эмоции, привлекать внимание аудитории, вежливо
относиться к подчиненным в критических ситуациях,
конструктивно критиковать, располагать к себе, открыто
проявлять положительные эмоции, понимать чувства
подчиненных, поддерживать инициативу подчиненных,
дать возможность другим изложить свою точку зрения,
владение чувством юмора.
Как видно, умения, которые работники считают
важными для руководителя, достаточно просты и
«человечны», и практически все являются составляющими
эмоционального интеллекта.
Второй этап исследования ставил перед собой цель
выявить значимость коммуникативных умений и степень
их проявления у руководителей гостиничных предприятий
республики Беларусь. Ставилась задача установить
уровень их влияния на микроклимат в коллективе,
удовлетворенность, или неудовлетворенность персонала, и
посредством этого, на результаты совместной трудовой
деятельности.
Респондентам
предлагалось
оценить
степень
проявления того или иного умения у своего руководителя и
значимость этого умения для опрашиваемого по
десятибалльной шкале, в которой позиция «0» выражала
минимальное проявление, или значимость того, или иного
качества, а позиция «10» - максимальное.
Опрашивались работники гостиничных предприятий
г. Минска (гостиничные комплексы «Орбита», «Виктория»,
«Планета»), выборка составила 30 респондентов.
В
результате
исследования
была
выявлена
статистически
значимая
связь
между
общей
коммуникативной компетенцией (усредненный показатель
всех коммуникативных умений и способностей) и
степенью приязни подчиненных по отношению к данному
руководителю.
Наивысшие оценки респондентов наблюдались по
таким умениям как непринужденно вести неформальную
беседу, привлечь внимание (завладеть аудиторией), дать
возможность изложить точку зрения. При этом наименее
развиты у руководителей опрошенных респондентов такие
умения как извиняться, спокойно реагировать на замечания
в свой адрес, признать неправоту (ошибки) публично,
сдерживать негативные эмоции. Наибольшая дисперсия
наблюдалась по факторам: умение сдерживать негативные
эмоции, умение поддержать инициативу подчиненных,
умение признать неправоту (ошибки) публично, умение
спокойно реагировать на замечания в свой адрес, при этом
наименьший разброс был по умению привлечь внимание
(завладеть аудиторией).
Для выяснения тесноты связей, степени влияния
различных коммуникативных умений руководителей на
интегральную оценку руководителя подчиненными, была
построена общая корреляционная матрица и матрица
парных сравнений.
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Оказалось, что
все факторы, характеризующие
коммуникативные компетенции руководителя, в той или
иной степени связаны с общей оценкой (на уровне
значимости p<0,01). В наибольшей степени с общей
оценкой коррелированны умения: убеждать, извиняться,
расположить к себе, благодарить. И в наименьшей степени:
сдерживать
негативные
эмоции,
конструктивно
критиковать. Так же было выявлено наличие различий
между факторами определяющими положительную оценку
(факторы+) и оценку отрицательную (факторы-).
Положительные оценки больше всего коррелируют с
умениями
убеждать,поддерживать
инициативу
подчиненных, хвалить и открыто провлять положительные
эмоции. При этом наимение коррелироваными факторами
явились: умение легко сменить тему разговора,
конструктивно критиковать, расположить к себе.
Отрицательные оценки более всего связаны с
неумениями логически и грамотно выразить свои
требования, непринужденно вести неформальную беседу,
расположить к себе. Наименее коррелированными явились
такие показатели как: неумение слушать, сдерживать
негативные эмоции, вежливо относиться в критических
ситуациях, дать возможность изложить точку зрения.
Таким образом различиями в коррелированных с
общей оценкой руководителя показателях в группе
отрицательных и положительных оценок являются:
- Незначительная корреляция умения непринужденно
вести неформальную беседу в группе положительных
оценок и значительная в группе отрицательных, иными
словами если руководитель не умеет непринужденно
вести неформальную беседу, это вызовет отрицательную
реакцию подчиненных, однако, если это умение развито
у руководителя в значительной степени, то позитивной
оценки в такой же мере ожидать не приходится. Это же
относится к умению раположить к себе и владению
чувством юмора.
- Обратная
зависимость
наблюдается
по
таким
показателям корреляции как: умения открыто проявлять
положительные эмоции, понимать чувства подчиненных
и доступно объяснять поставленные задачи, то есть если
руководитель умеет открыто проявлять положительные
эмоции, то высока вероятность того, что его оценят
выше, если же руководитель не владеет этим умением,
существенного снижения субъективных оценок ожидать
не приходится.
Для выявление групп взаимозависимых умений в
высокой степени определяющих оценку руководителя
нами был проведен факторный анализ коммуникативных
компетенций руководителя.
Выяснилось, что решающее значение имеет один
комбинированный фактор, а так же три дополнительных. В
комбинацию первого фактора вошли такие умения как:
извиняться, благодарить, хвалить, открыто проявлять
положительные эмоции, логически и грамотно выражать
свои требования, понимать чувства подчиненных,
убеждать. Мы назвали его «Общая коммуникативность».
Второй фактор определяется преимущественно
владением чувства юмора, умениями легко сменить тему
разговора, привлечь внимание и открыто проявлять
положительные эмоции. Этот фактор условно можно
назвать «Легкость общения»
Суммарная значимость иных факторов не превысила
20%.
Далее,
для
выявление
комплексных
коммуникативных компетенций мы прибегнули к
кластерному анализу.

Наиболее близкими оказались умения: слушать и
дать возможность изложить точку зрения; логически и
грамотно выразить свои требования и доступно объяснять
поставленные задачи;
привлечь внимание (завладеть
аудиторией) и расположить к себе; владение чувством
юмора и умение открыто проявлять положительные
эмоции; умения благодарить и хвалить; извиняться и
признать неправоту (ошибки) публично; конструктивно
критиковать и спокойно реагировать на замечания в свой
адрес. По данным парам признаков можно прибегнуть к
редукции данных и оставить только по одному из умений.
В целом рассматриваемые умения можно разделить на 6
кластеров.
В первый кластер входят умения: конструктивно
критиковать, спокойно реагировать на замечания в свой
адрес, сдерживать негативные эмоции. (Самоконтроль)
Второй кластер образуют умения: благодарить,
хвалить, понимать чувства подчиненных, поддержать
инициативу подчиненных, извиняться, признать неправоту
(ошибки) публично. (Эмпатичность)
Третий кластер состоит из умений: открыто
проявлять положительные эмоции, непринужденно вести
неформальную беседу, владение чувством юмора.
(Легкость общения, неформальность)
В четвертый кластер входят умения: убеждать,
привлечь внимание, расположить к себе, легко сменить
тему разговора. (Харизматичность)
Пятый кластер формируют умения: доступно
объяснять поставленные задачи, логически и грамотно
выразить свои требования (Умение объяснять)
В состав шестого кластера входят умения: слушать,
дать возможность изложить точку зрения, вежливого
отношения в критических ситуациях (Умение слушать).
Результаты опроса показали, что 60% работников
были в целом удовлетворены своим руководителем. При
этом эти работники довольно высоко оценили степень
проявления
коммуникативных
умений
у
своего
руководителя. Но следует также отметить, что оценка
степени проявления этих умений у руководителей была
статистически достоверно меньшей, нежели оценки
значимости этих составляющих компетенции, то есть
наблюдался некоторый «дефицит» в проявлении этих
качеств
Оставшиеся
40%
респондентов
значимость
выделенных коммуникативных умений также оценили
высоко, однако степень проявления этих качеств в своем
руководителе - достаточно низко. При этом ответы этих
респондентов выражали и максимальную степень
неприязни к своему руководителю.
Следует также отметить, что неприязнь, как правило,
сочеталась
с
общей
низкой
эффективностью
функционирования того или иного отдела (службы)
гостиницы.
В результате исследования было выявлено, что
существует
сильная
связь
между
умениями
и
способностями руководителя и общей степенью оценки
менеджера
подчиненными.
Чем
выше
оценка
руководителя,
тем
качественнее
взаимоотношения
руководитель-подчиненный,
и
тем
выше
общая
эффективность функционирования того или иного отдела
(службы), а значит и организации в целом.
Тогда возникает законный вопрос, как научиться
эмоциональному интеллекту, и можно ли ему научиться?
Появляются ли люди на свет с определенным уровнем
эмпатии или они приобретают эту способность в
результате накопления жизненного опыт. Учеными
доказано, что существует предрасположенность к
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эмоциональному интеллекту. Но в отличие от IQ, который
в основном предопределяется генетически и мало меняется
с детства, эмоциональному интеллекту можно научиться.
Эмоциональный интеллект развивается с возрастом. Но,
даже достигнув зрелости, некоторые люди нуждаются в
тренировках,
чтобы
повысить
свой
уровень
эмоционального интеллекта. К сожалению, большое
колличество обучающих программ, направленных на
развитие лидерских качеств, включая эмоциональный
интеллект, оборачиваются лишь пустой тратой денег и
времени. Причина в том, что они не затрагивают нужную
область мозга. Большинство обучающих программ
апеллируют к неокортексу, который,
отвечает за
аналитические и технические способности, усваивает
понятия и логику. Исследование, проведенное Дэниэлом
Гоулманом, из Гарвардской школы бизнеса, совместно с
The Соnsоrtium for Research оn Emotional Intelligence in
Organizations, показало, что такой подход к обучению
может оказывать даже негативное воздействие на
производственные
показатели
сотрудников
[1].Эмоциональный интеллект в основном рождается в
нейромедиаторах лимбической системы мозга, которая
управляет чувствами, импульсами и побуждениями.
Согласно данным исследований, на лимбическую систему
лучше всего воздействовать через мотивацию, обширную
практику и обратную связь[1] .
Однако развить эмоциональный интеллект не так
легко.
Его
развитие
требует
времени
и
целеустремленности, практики и упорства. Ведь для
освоения новой модели поведения эмоциональным
центрам, в отличие от неокортекса, необходимы
многократные повторения и тренировки.
Но практикуясь, можно научиться подавлять
внезапные вспышки гнева, а также вступать с коллегами в
разумный диалог вместо использования обвинений, давать
человеку возможность приводить свои доводы, не
скупиться на похвалу, чаще отмечать успешно
выполненную работу и меньше критиковать своих
подчиненных.
Результат,
который
приносит
развитие
эмоционального интеллекта человеку и организации в
целом, стоит таких усилий.
Список использованных источников
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СУЩНОСТЬ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ МЕЖДУ СТУПЕНЯМИ ОБЩЕГО
СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Kobryński M. E., Achremienko Е. С.
Białoruski Państwowy Uniwersytet Kultury Fizycznej w Mińsku

В Законе Республики Беларусь «Об общем среднем
образовании» [1], Концепции непрерывного воспитания
детей и учащейся молодежи в Республике Беларусь [2] и
ряде других нормативных правовых документов закреплено
положение,
согласно
которому
сохранение
преемственности и целостности образовательной сферы
относится к числу важнейших приоритетов развития
образования.
Преемственность
и
непрерывность,
предполагающие
последовательность
реализации
содержания воспитания, в том числе и физического, с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей
обучающихся,
является
основным
требованием
организации воспитания обучающихся на всех ступенях
системы образования в Республике Беларусь.
Для успешного обучение и воспитание младших
школьников
необходимо
учитывать
уровень
их
предшествующего развития, т.е.
обеспечить связь с
содержанием, формами, методами, технологиями обучения
и воспитания на всех предшествующих уровнях системы
образования (ясли, детский сад) [3]. Так, для обеспечения
преемственности в системе «детский сад – школа»
разработаны
различные
модели
ее
обеспечения.
Определены направления ее обеспечения, выделены
различные
аспекты
(целевой,
содержательный,
технологический,
психологический,
управленческий,
структурно-организационный) и др. [4].
Что касается обеспечения преемственности в обучении
при переходе с I ступени общего среднего образования на II,
и в частности при организации и проведении занятий по
физической культуре, то данная проблема исследована
недостаточно.
Для поиска путей ее решения необходимо учитывать
тот факт, что эта проблема – комплексная. Ее разрешение
требует объединение усилий специалистов различных
областей: педагогов, психологов, медиков, социологов и
др. Поэтому ее нельзя определять лишь как связь между
отдельными элементами построения педагогического
процесса. Преемственность можно определить как
внутреннюю органическую связь общего физического и
духовного развития, внутреннюю подготовку к переходу от
одной ступени формирования личности к другой. Ее
рассмотрение может быть осуществлено с двух сторон: вопервых, с позиции развития личности учащегося, и, вовторых – организации процесса обучения и воспитания,
обеспечивающих оптимальный уровень такого развития
[3].
При организации учебно-воспитательной процесса в
образовательных
учреждениях
обеспечение
преемственности может заключаться, с одной стороны, в
поиске необходимой связи и правильных соотношений
между частями учебных программ по различным
предметам. При этом преемственность понимается как
связь между новым и старым в процессе развития. Таким
образом, это не только подготовка к новому, но
и сохранение, и развитие целесообразного старого, связь

между новым и старым как основа поступательного
развития процесса обучения [5].
С другой стороны, преемственность в обучении
можно
представить
как
последовательность
и
систематичность в расположении учебного материала,
связь и согласованность ступеней и этапов учебновоспитательной работы. Она характеризует осмысление
пройденного материала на новом, более высоком уровне
[6].
Необходимость обеспечения преемственности между
ступенями общего среднего образования на уроках
физическая культуры и здоровья особо актуальна. Это
связано с тем, что данный учебный предмет имеет рад
особенностей, которые делают его в своем роде
единственным и уникальным в сравнении с другими
предметами школьной программы и не только школьной. К
ним можно отнести следующие: направленность на
познание учеником самого себя, а не окружающего его
мира; преобладание двигательной учебной деятельности;
переключение внимания учащихся в процессе обучения с
напряженной умственной деятельности на физическую
деятельность; изученные средства физического воспитания
подобны
сильно
действующему
лекарству
(их
оздоровительный, рекреационный и реабилитационный
эффекты зависят от применяемой дозы: при недостаточных
дозах средства физического воспитания малоэффективны,
при чрезмерных дозах они становятся очень опасными!) и
др. [10]. Необходимо учитывать данные особенности, т.к.
это позволит организовать процесс изучения предмета на
более высоком уровне. При этом важно отметить, что без
обеспечения преемственности между ступенями общего
среднего образования достижение цели изучения учебного
предмета
«Физическая
культура
и
здоровье»
представляется достаточно проблематичным. Вместе с тем,
данная проблема является малоизученной.
Одним из наиболее серьезных последствий,
негативно влияющих на личность школьника и уровень его
обученности, является
дезадаптация к учебновоспитательному процессу при переходе на вторую
ступень общего среднего образования. Одной из причин ее
возникновения является отсутствие преемственности при
переходе на вторую ступень. По данным ряда авторов [7], в
начальных классах дезадаптация встречается у 8-10 %
детей, в то время как в средних – у 20-25 %. Это в полной
мере касается предмета «Физическая культура и здоровье».
Имеются и другие причины возникновения
дезадаптации:
− низкий уровень физического развития и физической
подготовленности при усложнении требований,
предъявляемых к учащимся на второй ступени;
− появление значительного количества новых учебных
предметов (многопредметность) и усложнение
материала в тех, изучение которых будет продолжено;
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−

увеличение количества уроков ежедневно, что
способствует появлению дефицита времени для
двигательной активности во внеурочное время;
− расширение объема необходимой информации;
− уменьшение опеки со стороны учителей в связи с тем,
что их количество в сравнении с начальной школой
значительно возрастает (разные требования, методы,
способы оценки) и др.
Поэтому очень важно, чтобы учителя-предметники, в
том числе учителя физической культуры, использовали
адекватные возрасту и возможностям учащихся методы и
средства обучения, формы организации учебной
деятельности. Необходимо постепенно, с учетом
особенностей контингента школьников, вводить в учебный
процесс новое содержание предмета, предусмотренное
учебными программами.
Для уменьшения последствий влияния дезадаптации
на личность ученика учителям, работающим с детьми на
второй ступени можно рекомендовать:
− взять на учет детей со сниженной способностью к
обучению, ознакомиться с картой их здоровья,
физического развития и уровнем физической
подготовленности;
− ознакомиться с учебными программами для IV класса;
− с целью изучения уровня усвоения знаний учеников
IV классов и индивидуальных особенностей их
развития в конце 4 четверти посетить ряд
мероприятий в будущем V классе — физкультурнооздоровительные и воспитательные мероприятия,
родительское собрание и др.;
− с целью преодоления несогласования в работе
классных руководителей и учителей-предметников
сохранять преемственность методов обучения и
воспитания, применяемых учителями начальных
классов
(использование
элементов
игровых
технологий на уроках, активных методов обучения и
др.);
− проводить общие заседания методических комиссий с
целью применения единых подходов к осуществлению
учебно-воспитательного процесса и др. [8].
К началу подросткового возраста, т.е. с момента
перехода на вторую ступень общего среднего образования,
учеба теряет ведущее значение в психическом развитии
школьников, но при этом остается основным видом их
деятельности. В такой двойственности проявляется
отличительная особенность подросткового периода.
Изменяется отношение к противоположному полу. Это
может проявляться в скованности на уроках физической
культуры.
Немаловажная
особенность,
присущая
подростковому возрасту, – акселерация, т.е. ускоренный
процесс развития на определенном этапе онтогенеза.
Таким образом, заметно, что период перехода в
среднее звено школы не может не сопровождаться
трудностями. У детей данной возрастной группы возникает
психологическая незащищенность перед новым этапом
развития [7] и как следствие появляется неуверенность в
своих силах, которая при отсутствии должной поддержки
со стороны учителей, друзей и родителей может перерасти
в дезадаптацию, которая сдерживает личностное развитие
учащихся. Как следствие может возникнуть стойкое
нежелание учиться, выраженное отсутствием интереса к
познавательной деятельности.
Учет данных особенностей позволяет строить процесс
физического воспитания учащихся при переходе с I на II
ступень общего среднего образования рационально

применительно к конкретному возрастному контингенту в
соответствии с целью и задачами изучаемого предмета [2,
9].
Целью изучения учебного предмета «Физическая
культура и здоровье» в общеобразовательной школе,
является формирование физической культуры личности и
оздоровление учащихся с учетом их возрастных
особенностей [9]. Одной из приоритетных задач общего
среднего образования считается сохранение и укрепление
физического и психического здоровья учащихся,
воспитание бережного и ответственного отношения к
собственному здоровью и здоровью других граждан,
формирование гигиенических навыков и здорового образа
жизни. Её успешное решение во многом зависит от
качества организации изучения учебного предмета
«Физическая
культура
и
здоровье»
в
каждом
общеобразовательном учреждении [2].
Достижение указанной цели и решение поставленных
задач возможно только при обеспечении преемственности
между ступенями общего среднего образования.
Содержание учебного предмета «Физическая культура
и здоровье» должно учитывать этапность формирования
физической культуры личности в онтогенезе. Это
обеспечит его целостность, завершённость на каждом
этапе,
преемственность
этапов,
что
достигается
соответствием возрастным особенностям уровня и
соотношения природной, социальной и культурной сторон
физической культуры личности.
Важно иметь в виду, что с увеличением возраста
содержание
учебного
предмета
должно
быть
ориентировано
на
повышение
самостоятельности
учащихся в решении задач физического воспитания с
учетом накопленного двигательного опыта, т.е. проявление
активности в приобретении знаний, навыков и умений
(двигательных, методических, гигиенических и т.д.).
Необходима ориентация содержания учебных программ на
современные
нормативные
основы
физического
воспитания [2].
Необходимость обеспечения преемственности при
переходе с I на II ступень общего среднего образования
диктуется современными тенденциями развития сферы
образования. Наблюдается снижение уровня физического
развития и физической подготовленности учащихся;
появляется значительное количество новых учебных
предметов и постепенное усложнение учебного материала;
расширяется
объем
необходимой
информации;
уменьшается опека со стороны учителей и родителей и др.
Все это может негативным образом влиять на успешность
учебы и заинтересованность в получении знаний. В связи с
этим возникает острая необходимость стоить процесс
обучения в общеобразовательных учреждениях на основе
обеспечения преемственности и последовательности при
изучении всех дисциплин учебной программы.
Применительно к учебному предмету «Физическая
культура и здоровье» обеспечение преемственности
позволит организовать учебный процесс с учетом
прошлого учебного опыта учащихся и создаст
предпосылки для успешного дальнейшего изучения данной
учебной дисциплины.
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Развитие олимпийского образования в Беларуси
Guslistowa I. I.
Białoruski Państwowy Uniwersytet Kultury Fizycznej w Mińsku

Необходимость развития национальной системы
олимпийского образования определяется: а) запросами
современной системы образования, педагогической и
другими
социально-гуманитарными
науками;
б)
актуализацией норм и ценностей олимпизма как
концепции, предусматривающей единство спортивного,
морально-этического, эстетического видов деятельности;
в) значимостью
концептуального
содержания
олимпийского образования для программ преподавания
физической культуры и спорта среди учащихся; г)
необходимостью преодоления противоречий между
высоким уровнем развития спорта, достигнутым на
протяжении нескольких десятилетий, и низким уровнем
усвоения
принципов
олимпизма,
его
духовной
составляющей;
д) актуальностью
теоретического
обоснования и практической реализации инновационных
технологий в учебно-спортивном и воспитательном
процессах учреждений образования различного профиля.
Олимпийское образование Республики Беларусь
представляет собой структуру национальной системы
образования, отрасль социально-педагогического знания,
которая направлена на определение содержания,
закономерностей
возникновения,
развития
и
взаимодействия олимпийского движения с другими
сферами общества, на трансляцию, усвоение знаний о
спорте и физической культуре, их гуманистическом и
социальном содержании, формирование целостного
мировоззрения,
нравственных,
интеллектуальных,
социальных и иных свойств и качеств личности.
Олимпийское образование является проводником
идей и ценностей гражданского общества – свободы,
честности, справедливости, толерантности, культурного
разнообразия, лояльности, составляющих фундамент
идеологии современной Беларуси. Направленность
олимпийского образования на формирование мотивации
здорового образа жизни, нравственной «устойчивости
личности, то есть способности сохранять верность
усвоенным принципам, сохранять соответствующее им
поведение, возможности противостоять отрицательным
влияниям окружающей среды» [1,с. 386] отвечают реалиям
национально-государственного
развития.
Специфика
олимпийского образования определяется его спортивной
составляющей и не сводится к простой трансляции и
пропаганде олимпийских знаний. Как отмечает Л. П.
Матвеев,
функциональные
характеристики
спорта,
состязательность, эталонность, эвристичность выступают в
качестве фактора направленного формирования и развития
индивида, когда объединяются с другими сферами
социального пространства: «При условии органичной
включенности в целостно отлаженную социальнопедагогическую систему спорт служит чрезвычайно
действенным средством и методом многогранной
воспитательной практики» [2, с. 435-436].
Олимпийское
образование
обладает
мощным
гуманистическим
потенциалом,
определяемым
ценностными установками, лежащими в основе олимпизма,
рассматриваемого как философско - мировоззренческий

концепт олимпийского движения и образования. Так, Пьер
де Кубертен, разрабатывая концепцию возрождения
Олимпийских игр, ссылался на принципы иллюминизма,
акцентирующего взаимосвязь спорта, олимпийского
движения
с
социально-политическими
реалиями,
указывающих на недопустимость расовой, национальной,
религиозной и иной дискриминации, социального
неравенства, ущемления прав и достоинства женщин,
осуждающего милитаризацию и войны. Великий
реформатор подчеркивал, что «гуманизм как таковой
может быть воплощен только в конкретных результатах,
будучи плодом усилий и творчества мыслителей,
художников, изобретателей, историков, законодателей,
педагогов и спортсменов. Гуманизм как форма проявления
нетипичных человеческих качеств не может не
покровительствовать
в
международных
масштабах
спортивной деятельности, обеспечивающей физическую
тренированность разносторонне развитого человека» [3,
с. 229].
Социально-культурное измерение олимпийского
образования включает, таким образом, просветительскогуманистический, пропагандистский аспект, а также
профессионально-образовательный,
предполагающий
обучение и подготовку профессиональных спортсменов,
успешно конкурирующих на международной спортивной
олимпийской арене.
Система олимпийского образования Республики
Беларусь включает институты олимпийского образования;
ценности,
принципы
олимпийского
движения
и
образования, социальное, духовное содержание спорта;
процессы обучения и воспитания; трансляцию и
популяризацию идей олимпизма, олимпийского движения
и спорта. К институтам олимпийского образования
относятся:
учреждения
образования
и
структуры
их
координирующие
(министерство
образования,
управления образования областей, министерство
спорта и туризма, дошкольные учреждения, средние
школы, средние специальные учебные заведения,
училища олимпийского резерва, детские юношеские
спортивные школы, высшие учебные заведения);
олимпийские
и
спортивные
координационные
структуры (Национальный олимпийский комитет
Республики Беларусь, представительства НОК
Республики Беларусь областей, Министерство спорта
и туризма, управления по физической культуре,
спорту и туризму, Белорусская олимпийская
академия).
Обучение и воспитание основываются на идеях
олимпизма, включают психолого-педагогические знания и
умения, дидактические подходы, методы обучения и
воспитания. Трансляция и реализация задач, целей,
ценностей и принципов олимпийского образования
осуществляется на всех уровнях образовательного
процесса: дошкольном, школьном, учреждений системы
среднего специального образования, учреждений высшего
образования.
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Национальная система олимпийского образования
Беларуси
развивается
по
модели
интенсивного
взаимодействия всех его структур и уровней. Об этом
свидетельствует, прежде всего, деятельность центрального
органа всей системы олимпийского движения и
образования в республике – Белорусской олимпийской
академии. Ее создание в 1993 г. стало возможным
вследствие накопленного опыта научных исследований,
высоких достижений белорусских спортсменов. БОА
совместно с Национальным олимпийским комитетом и
Академией физического воспитания и спорта (ныне –
Белорусский государственный университет физической
культуры) провели в 1997 и 1998 гг. провели две научнопрактические конференции «Олимпийские идеалы – в
жизнь» и «От Нагано до Сиднея: итоги, проблемы,
перспективы»,
имевших
большое
значение
для
становления отечественной системы олимпийского
образования. Следует отметить, что после приобретения
Белорусской
олимпийской
академией
статуса
общественной организации (2000 г.) активизировалась ее
деятельность в области координации действий между
различными
структурами
национальной
системой
олимпийского образования, с одной стороны, и между
отечественными и международными олимпийскими
организациями – с другой. В рамках БОА были открыты
тематические секции «Олимпизм и олимпийское
образование», «Спорт для всех», «Спорт и культура».
Программа
деятельности
олимпийской
академии,
рассчитанная на период 2001–2005 гг., выдвигала в
качестве приоритетной задачи разработку проекта единой
республиканской системы олимпийского образования.
Белорусская олимпийская академия с 2000 г. входит в
Международную директорию олимпийских организаций.
БОА проводит активную работу по взаимодействию со
структурами Международного олимпийского комитета. В
июне 2001 г. она выступила соорганизатором 5-го
Международного научного конгресса «Олимпийский спорт
и спорт для всех», проходившего в Минске. По инициативе
Белорусской олимпийской академии было открыто научное
направление конгресса «Олимпизм и олимпийское
образование», в рамках которого было представлено более
двадцати работ ученых из Беларуси, России, Украины,
Польши, Китая, Франции, США, Германии.
Важное значение для становления и развития
олимпийского
образования
Республики
Беларусь
приобрела
разработка
концепции
национального
олимпийского образования, предложенная председателем
БОА профессором М. Е. Кобринским на 6 Международном
конгрессе «Олимпийский спорт и спорт для всех»,
проходившем в Варшаве в 2002 г. [4, с. 3–9].
В мае 2002 г. БОА приняла участие в международной
конференции, посвященной первому Президенту МОК
Деметриусу Бикеласу. Эта конференция была организована
Министерством культуры Греции и прошла в г. Верия.
Участие в конференции позволило не только установить
новые международные связи БОА, но и начать разработку
новых перспективных направлений деятельности.
Совместная деятельность БОА и комиссии НОК по
олимпийскому образованию позволила разработать
приоритетные направления развития олимпийского
образования Республики Беларусь, содержание которых
представлено в единой Программе действий, позволяющей
консолидировать усилия Национального олимпийского
комитета,
Белорусской
олимпийской
академии,
национальных
федераций
спорта,
Министерства
образования, Министерства спорта и туризма, молодежных
и спортивных общественных организаций. Реализация

программы направлена на внедрение и распространение
олимпийского образования в Республике Беларусь.
Приоритетными
направлениями
такой
совместной
деятельности являются:
1) организация и расширение научно-исследовательской
и научно-методической деятельности в области
изучения проблем олимпизма и современного
олимпийского движения;
2) обеспечение непрерывного образовательного процесса
в ходе подготовки к Олимпийским играм, повышение
уровня
подготовки
олимпийцев,
тренеров,
специалистов, спортивных администраторов в системе
современного олимпийского образования и движения;
3) распространение в обществе олимпийской философии,
формирование у детей и молодежи гуманистических
ориентированных ценностей, составляющих основу
философии олимпизма, создание олимпийских
центров и программ в регионах страны;
4) разработка и внедрение национальной системы
олимпийского образования в действующую систему
образования, создание ее содержательного наполнения
(олимпийских учебников), механизмов их внедрения в
учебные программы образовательных учреждений
страны (инновационные образовательные технологии).
Перечисленные приоритеты легли в основу разработки
Программы определили состав новых целей и задач, в
качестве которых следует выделить: образовательную
подготовку к очередным Олимпийским играм; разработку
национальной системы олимпийского образования;
распространение идеалов и принципов олимпизма;
международную деятельность;
организацию научноисследовательской деятельности.
Особое место в Программе отводится проекту
«Создание
и
внедрение
системы
олимпийского
образования
в
Республике
Беларусь».
Это
крупномасштабный проект должен охватить всю сферу
национального
образования,
обеспечить
новый
качественный уровень образовательного процесса.
Сегодня по-прежнему актуальным и ключевым
остается стратегия внедрения принципов, содержания
олимпийского образования в систему национального
образования, в повседневную жизнь и культуру личности и
общества.
Планом работы Постоянной комиссии НОК
Республики Беларусь по олимпийскому образованию и
культуре и БОА (2008 г.) предусмотрено проведение
международных конференций, фестивалей, встреч и иных
акций,
способствующих
реальному
внедрению
олимпийского образования в систему образования и
распространению принципов и содержания олимпизма.
Так, Белорусской олимпийской академией, начиная с
2008 года, совместно с Министерством спорта и туризма,
Национальным олимпийским комитетом Республики
Беларусь, Белорусским государственным университетом
физической культуры в различных регионах страны
проводятся республиканские акции «Олимпизм и
молодежь» и «Олимпийский урок для всех».
В ноябре-декабре 2010 г. была проведена масштабная
спортивно-молодежная акция «Беларусь – спортивная
страна», маршрут которой пролегал через Барановичи,
Гомель, Лиду, Витебск, Бобруйск, Солигорск. Финальным
пунктом стал в Минск, где состоялся грандиозный
спортивный праздник. В Белорусском государственном
университете физической культуры прошел семинар по
олимпийскому образованию, в котором приняли участие
более, чем 500 специалистов в области образования и
спорта. В детском саду № 17 г. Минска состоялись малые
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Олимпийские
игры.
Центральными
площадками
мероприятия стали комплекс «Минск-Арена», Дворец
спорта и спорткомплекс Белорусского государственного
университета
физической
культуры.
Выдающиеся
спортсмены
провели
мастер-классы
по
теннису,
конькобежному и велоспорту, фигурному катанию.
Были проведены соревнования почти по 30 видам
спорта. Известные спортсмены, участники и призеры
Олимпийских игр посетили дома-интернаты, учреждения
образования столицы и вручили подарки от имени НОК
Беларуси и его Представительства в Минске [5].
Организаторами акции выступили Национальный
олимпийский комитет, Министерство спорта и туризма
Республики Беларусь, Белорусская олимпийская академия,
Белорусский государственный университет физической
культуры. Активное участие в организации и проведении
праздников спорта в регионах приняли управления и
отделы физической культуры, спорта и туризма,
образования, культуры. Данное мероприятие было
нацелено как на координацию и взаимодействие всех
уровней олимпийского образования, так и на реализацию
важнейшей государственной задачи – приобщение детей,
молодежи, детей к гуманистическим ценностям олимпизма
и олимпийской культуры, ценностям и нормам здорового
образа жизни.
В течение последних пяти лет была проведена
значительная работа по развитию отечественной системы
олимпийского образования. К реальным достижениям
можно отнести проведение ежегодной акции «Олимпизм и
молодежь» (с 2007 г.), региональных методических
семинаров, организуемых Олимпийской академией и
Представительствами НОК Беларуси для заместителей
директоров общеобразовательных
школ, учителей
физической
культуры,
инспекторов,
методистов,
руководителей
детских
дошкольных
учреждений,
организацию и участие в международных научнопрактических семинарах, конференциях, конгрессах.
Настоящим прорывом стала активизация работы среди
школьников и студентов, в системе дошкольных структур.
Так,
в дошкольных учреждениях проводятся Малые
Олимпийские
игры,
внедряются
формы
занятий
физической культурой под девизами «Олимпийский день»
и «Олимпийская семья», оформлены Олимпийские уголки.
Олимпийская
академия
совместно
с
Представительствами НОК Беларуси передали детским
дошкольным учреждениям 12 тысяч экземпляров издания
«Олимпишкин
алфавит».
В
школах
внедрен
факультативный курс «Основы олимпийских знаний». Для
учеников с первого по одиннадцатый классы в программу
предмета «Физическая культура и спорт» введен раздел
«Олимпизм и олимпийское движение». Студенты высших
учебных заведений
изучают
теорию олимпийского
образования на основе «Белорусского олимпийского
учебника», а также в рамках дисциплины «Цивилизация и
олимпизм». Разрабатывается программа и содержание
нового курса «Олимпийское образование».
Научно-исследовательская работа по развитию
системы
олимпийского
образования
Беларуси
сосредоточена
на
определении
научных
основ
функционирования и внедрения ее принципов в систему
национального образования, а также на расширении
сотрудничества
с
международными
научноисследовательскими структурами. На базе БОА создан
электронный банк данных материалов по олимпийскому
образованию (фото-, аудио-, видео-, CD-архивы),
организована методическая работа следующих секций:
«Региональные представители», «Олимпизм и молодежь»,

«Спорт и культура», «Фэйр Плэй», «Спортивная
психология». Немаловажную роль играют научноисследовательские и просветительские издания – журналы
«Мир спорта» и «Олимп».
Белорусской олимпийской академией в 2011 г.
планируется широкий спектр мероприятий по активизации
деятельности всех структур системы олимпийского
образования.
Так,
научно-исследовательская
и
организационная работа будет направлена на повышение
научного потенциала специалистов, работающих в сфере
олимпийского образования. Большое внимание будет
уделено организации деятельности рабочих групп по
разработке, систематизации и внедрению научнометодического обеспечения системы олимпийского
образования. Несомненно, важной станет деятельность по
подготовке научных и научно-методических проектов для
участия в инновационной деятельности и конкурсах на
получение грантов МОК и МОА.
Динамичное
развитие
системы
олимпийского
образования в республике осуществляется, таким образом,
за счет успешной координации работы ее различных
институтов, применения разных форм внедрения
содержания и целей олимпийского образования в систему
национального образования, а также на основе
постоянного расширения масштабов просветительской
деятельности,
практических
и
научных
усилий
Белорусской олимпийской академии, Национального
олимпийского комитета, Белорусского государственного
университета физической культуры, ссузов и других
структур и учреждений.
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