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Etapizacja szkolenia sportowego a dobór obciążeń treningowych
na przykładzie kajakarstwa
Tadeusz Rynkiewicz1, Włodzimierz Starosta2
1

Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp.
2
Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku

Zalecenia teoretyczne dotyczące zwiększania specjalizacji
obciążeń treningowych wraz ze wzrostem stażu treningowego są
powszechnie znane w teorii treningu sportowego. Efektem
wynikającym z potrzeby przestrzegania zasad zwiększania
specjalizacji oraz maksymalizacji obciążeń treningowych jest
podział procesu treningowego na etapy. Ich kolejność oraz
ukierunkowanie wynika z prawidłowości rozwoju zawodników
i specyficznych zasad treningu sportowego. W każdym ze
sformułowanych teoretycznie sposobów podziału procesu
treningowego na etapy, za pierwszy jest uznawany wstępny –
ściśle związany z przygotowaniem ogólnym – niespecyficznym.
We wszystkich koncepcjach przygotowanie wszechstronne
jest podstawą późniejszej specjalizacji [Starosta, Handelsman,
1990; Sozański, 1999; Kosendiak, 2001; Platonov, 2004; Smith,
2003; Czajkowski, 2005]. Wszechstronny rozwój powinien
poprzedzać przygotowanie ukierunkowane. Dopiero w dalszej
kolejności może nastąpić dominacja specjalizacji. Rozmaite jest
nazewnictwo i liczba etapów treningu sportowego. Czajkowski
[2005] uwzględnił cztery etapy szkolenia sportowego, do których
zaliczył: wstępny, podstawowy, zawodniczy i mistrzowski.
Sozański [1999] wymienił trzy etapy treningowe, które winny
być stosowane w następującej kolejności: wszechstronny,
ukierunkowany i specjalny.
Platonov [2004] podzielił cykl życiowy zawodnika na sześć
etapów różniących się wielkością stosowanych obciążeń
treningowych
oraz
proporcjami
pomiędzy
środkami
treningowymi wszechstronnymi, ukierunkowanymi i specjalnymi
(ryc. 1). Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że wiek
rozpoczynania regularnych treningów w kajakarstwie
Platonov [2004] określił na 13 – 14 lat. Pozornie wydaje się, że
jest on stosunkowo późny. Jednak uczestnictwo w regularnych
treningach w kajakarstwie zaleca się poprzedzeniem trwającym
od 2. do 3. lat okresem przygotowania wszechstronnego
[Platonov, 2004].
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Ryc. 1. Etapy treningu sportowego [Platonov, 2004]
Smith [2003] wyróżnia cztery etapy, do których zaliczył
kolejno FUNdamental, train to train, train to compete i train to
win. Wydaje się, że ta ostatnia koncepcja jest sformułowana
w sposób najbardziej uwzględniający prawidłowości
rozwojowe dziecka a równocześnie przemawiający do
wyobraźni trenerów. Wynikają z niej bardzo wyraźnie dwa

podstawowe uwarunkowania skutecznego treningu. Pierwsze,
dotyczące konieczności preferowania w procesie treningowym
gier i zabaw, jako podstawowej formy prowadzenia treningów
z dziećmi. Drugie, szczególnie ważne w Polsce, ograniczenie
znaczenia udziału w zawodach a zwłaszcza dążenia do
zwyciężania w każdych zawodach i niemalże za wszelką cenę.
Obecnie obowiązujący system szkolenia dzieci i młodzieży
skłania szkoleniowców do preferowania w doborze do sportu
osobników cechujących się przyśpieszonym rozwojem.
W praktyce sportowej często stosuje się przedwczesną
specjalizację, która sprzyja szybkiemu osiąganiu wysokich
wyników sportowych w sporcie dzieci i młodzieży. W dalszej
perspektywie, ogranicza zdolność do osiągania maksymalnych
wyników w sporcie dorosłych.
W praktyce sportowej dąży się do szybkiego uzyskiwania
wyników sportowych – maksymalnych w każdej kategorii
wiekowej. Przyczyny takiego postępowania są zróżnicowane. Do
zasadniczych należy scentralizowany sposób organizacji systemu
szkolenia sportowego, w którym preferuje się osobników szybciej
uzyskujących wysokie wyniki sportowe. Zawodnik wcześniej
zakwalifikowany do szkolenia w ramach systemu, którego
elementami są kolejno szkoły sportowe, szkoły mistrzostwa
sportowego i funkcjonujące w różnych kategoriach wiekowych
reprezentacje Polski, trenuje w bardziej korzystnych warunkach
organizacyjnych. Dlatego, nawet jeżeli nie jest wystarczająco
zdolny, mając lepsze warunki treningowe osiąga stosunkowo
wysokie rezultaty sportowe. Typowa dla obecnego systemu
szkolenia sportowego jest też presja na uzyskiwanie
maksymalnych wyników w każdej kategorii wiekowej.
Następstwem jest zbyt szybkie, niedostosowane do możliwości
adaptacyjnych
sportowca,
zwiększanie
obciążeń
specjalistycznych. Często połączone z doborem do szkolenia
sportowego osobników cechujących się przyśpieszonym tempem
rozwoju biologicznego. Nie oznacza to, że szkoli się zawodników
najbardziej utalentowanych. Na pewno dobiera się najbardziej
rozwiniętych, którzy w pierwszym etapie szkolenia wykorzystają
przewagę przyśpieszonego rozwoju. W kolejnych etapach procesu
treningowego ta dominacja zanika. Zaczynają zwyciężać osobnicy
najbardziej utalentowani. Nie bez znaczenia dla popularności
takiego sposobu szkolenia sportowego jest też dążenie trenerów
do zaspokojenia własnych ambicji.
Następstwem funkcjonowania tak rozumianego systemu
szkolenia sportowego jest ograniczenie uzyskiwania
maksymalnych wyników sportowych, nadmierna liczba
kontuzji i przedwczesna rezygnacja z kariery sportowej wielu
utalentowanych zawodników. Jest to bardzo ważny problem,
gdyż znacząco ogranicza skuteczność szkolenia sportowego
w polskim kajakarstwie. Racjonalne szkolenie sportowe wymaga
odpowiedniego doboru obciążeń treningowych. Proces treningowy
jest mało skuteczny, gdy nie ma wystarczającej wiedzy
o prawidłowościach rozwojowych i wynikających z nich zmianach
wyniku
sportowego
oraz
jego
uwarunkowań
w przebiegu kariery sportowej zawodnika. Kolejnym, znaczącym
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Ćwiczenie

Max

a także ograniczony zakres modyfikacji sposobów wykonywania
ćwiczeń. Przykładem może być trening siłowy w kajakarstwie,
w którym już na etapie treningu ukierunkowanego stosuje się
często jedynie od sześciu do jedenastu ćwiczeń siłowych (tab. 1).

Stacyjny

zagadnieniem niezbędnym do skutecznej realizacji procesu
treningowego jest wiedza o zależnościach pomiędzy wynikiem
sportowym i jego uwarunkowaniami a także o ich zmianach
w zależności od stażu treningowego i poziomu sportowego
zawodników.
Wszystkie koncepcje, w których określono zasady
i kolejność ustalania okresów treningowych różnią się wieloma
szczegółami. Mają jednak kilka wspólnych cech. Do
podstawowych można zaliczyć następujące. Po pierwsze, we
wstępnym etapie szkolenia dominuje trening wszechstronny.
Po drugie, wraz ze stażem treningowym zwiększa się znaczenie
specjalizacji. I wreszcie po trzecie, w racjonalnie
zorganizowanym systemie szkolenia sportowego istnieje
możliwość włączenia do szkolenia zawodników cechujących
się opóźnionym tempem rozwoju [Kosendiak, 2008]. To
ostatnie ma szczególne znaczenie gdyż jak twierdził Naglak
[1999] praca z takimi zawodnikami stwarza szanse na pełne
rozwinięcie ich potencjalnych możliwości ze względu na
wystarczająco długi czas oddziaływania bodźcami treningowymi.
Racjonalne stosowanie zasad dozowania obciążeń
treningowych, zarówno w odniesieniu do ich wielkości jak też
ukierunkowania przynosi pozytywne efekty w postaci pełnego
wykorzystanie potencjalnych możliwości sportowca oraz
uzyskania maksymalnego wyniku sportowego. Pierwszy
powinien dotyczyć wszystkich osobników uprawiających sport.
Drugi wydaje się najważniejszy w sporcie wyczynowym
a dotyczy najbardziej utalentowanych zawodników.
W procesie treningu sportowego działania prowadzone są
w trzech zasadniczych kierunkach. Pierwszy polega na
zwiększeniu możliwości procesów energetycznych. Kolejnym,
rozwijanym na tej podstawie celem jest wyposażenie zawodnika
w odpowiednią technikę, która umożliwi racjonalne
wykorzystanie zasobów energetycznych. I wreszcie ostatni,
polegający na opanowaniu umiejętności maksymalnego
wydatkowania energii w ekstremalnych sytuacjach, np.
podczas zawodów sportowych [Bernstein, 1966].
Rozpatrując proces treningowy jako zjawisko ciągłe,
w którym dąży się do osiągnięcia trzech uprzednio wymienionych
celów należy zastanowić się nad właściwymi proporcjami
pomiędzy ogólnymi a specjalnymi środkami treningowymi.
Drugim, częściowo związanym z pierwszym zagadnieniem, jest
osiągnięcie właściwych relacji pomiędzy rozwijaniem
kondycyjnych i koordynacyjnych zdolności motorycznych.
Podstawowym celem szkolenia sportowego jest uzyskanie
mistrzostwa sportowego i przejawienie go na najważniejszych
zawodach. Ten cel jest tak oczywisty, że truizmem jest
przypominanie o nim. Jednak praktyka sportowa ciągle nas
zaskakuje. Okazuje się, że bardzo często za najważniejsze
uznaje się dążenie do zwyciężania – zawsze i wszędzie.
Dążenie do nieustannego zwyciężania powoduje szereg zmian
w nastawieniu trenerów a w ślad za tym w doborze wielkości i
ukierunkowania
obciążeń
treningowych.
Zaczynają
dominować obciążenia specjalistyczne a tempo ich zwiększania
staje się zbyt szybkie. Powoduje to w konsekwencji szybkie
uzyskiwanie wysokich wyników w kategoriach młodzieżowych –
przez młodzików, juniorów młodszych i juniorów. Efektem
takich działań staje się też zbyt wczesna rezygnacja
z uprawiania sportu przez wielu młodych sportowców.
Zawodnicy szkoleni w ten sposób nie wykorzystują też pełni
swoich potencjalnych możliwości.
W procesie treningowym jednym z zasadniczych zagrożeń
dla osiągnięcia maksymalnego wyniku w przyszłości jest
niewielka liczba środków treningowych oraz brak ich zmienności
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*

*
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*
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*

*

*
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*
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Skłony tułowia w przód w leżeniu tyłem na
materacu

*

6

10
11

*
*

Tab. 1. Zestawienie ćwiczeń stosowanych w treningu
siłowym kajakarek [Rynkiewicz, Starosta, 2008]
W efekcie tak realizowanego postępowania treningowego
powstają znaczące dysproporcje pomiędzy poziomem ogólnej
i specjalnej sprawności fizycznej. Zawodnicy, którzy
w większości prezentowali poziom sportowy określony
normami pierwszej i mistrzowskiej klasy sportowej
w Międzynarodowym Teście Sprawności Fizycznej (MTSF)
osiągali wartości typowe dla średniego i niskiego poziomu
ogólnej sprawności fizycznej (tab. 2). Wyniki badań uzyskane
przez Karpowicza i Strzelczyka [2010] potwierdziły pośrednio
istnienie wczesnej specjalizacji sportowej w kajakarstwie.
Rezultaty typowe dla badanych kajakarzy cechowała bardzo
wyraźna przewaga w testach wymagających znacznie rozwiniętej
siły, mocy i wytrzymałości siłowej. Świadczy to o wczesnym
wprowadzaniu do treningu sportowego kajakarzy znacznej ilości
specjalistycznych środków treningowych, których stosowanie
powoduje zmiany głównie w zakresie zdolności siłowych.

Klasa sportowa
M
I
II
Poziom sprawności
fizycznej
Wysoki
Średni
Niski
Bardzo niski

Kajakarze
(n = 18)
0
15
3
Kajakarze
(n = 18)
0
12
6
0

Kanadyjkarze
(n = 7)
3
4
0
Kanadyjkarze
(n = 7)
0
4
3
0

Kajakarki
(n = 12)
2
9
1
Kajakarki
(n = 12)
2
9
1
0

Tab. 2. Porównanie posiadanych przez zawodników klas
sportowych z poziomem ich sprawności fizycznej określonej na
podstawie wyników uzyskanych w MTSF (n = 37)
W badaniach Kosendiaka i wsp. [2009] stwierdzono, że
spośród 48. biegaczy na dystansach 600 m i 1000 m, najlepszych
na Mistrzostwach Polski Młodzików w kolejnych kategoriach
wiekowych, w pierwszej 50. najlepszych, było zdecydowanie
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zwiększano przez kolejne trzy lata nauki (ryc. 4). Wydaje się, że
trening cechowało przedwczesne zmniejszanie objętości ćwiczeń
ukierunkowanych, do których można zaliczyć środki typowe dla
treningu biegowego i siłowego kajakarzy. Największa objętość
treningu realizowanego poprzez wiosłowanie, przy jednoczesnym
zmniejszeniu objętości dwóch pozostałych grup środków
treningowych, sprzyjała przejawieniu wysokiej sprawności
specjalnej w trzecim roku nauki w SMS. Badane uczennice SMS
największą prędkość w wiosłowaniu na dystansie 500 m, który
jest dla nich podstawowym dystansem startowym, uzyskały
w wieku 18. lat – na zakończenie nauki w trzeciej klasie - k3
(ryc. 5). W tym wieku kończy się starty w kategorii wiekowej
juniora. Takie działanie jest bardzo korzystne z punktu widzenia
potrzeb związanych ze sportem w kategorii juniorów, ale utrudnia
osiąganie maksymalnych wyników sportowych w kategorii
wiekowej seniora. Badane kajakarki, pomimo dalszego pobytu
w SMS nie poprawiły swoich wyników. W ostatnim, czwartym
roku nauki wykonały też zdecydowanie mniejszą pracę
treningową, w każdej z trzech zasadniczych grup środków
treningowych (ryc.2, 3, 4). Żadna z nich nie osiągnęła też
wysokiego poziomu sportowego w kategorii wiekowej
seniorów.

V[m/s]

90

1200

objętość odcinków tempowych [km]

mniej analizowanych zawodników. I tak w kategorii wiekowej
juniora młodszego znalazło się 31 osób. Wśród juniorów 18.
a w kategorii młodzieżowej 2. osoby. W kategorii seniorów
odnotowano jedynie jednego zawodnika z badanej grupy
młodzików. Oznacza to istnienie odwrotnej zależności
pomiędzy szybkim osiąganiem wyników w sporcie dzieci
i młodzieży a szansami na karierę w sporcie wyczynowym
[Kosendiak, 2009]. Celem stosowania periodyzacji, zwłaszcza
wieloletniej jest dążenie do takiej organizacji treningu, aby
możliwe było osiągnięcie maksymalnego wyniku na
najważniejszych zawodach [Johnson, 2008]. Szczególnie ważne
jest dobieranie obciążeń treningowych proporcjonalnie do
możliwości adaptacyjnych zawodników [Sozański, 1999,
Platonov, 2004, Rynkiewicz, 2009]. Nadmierne zwiększanie
intensywności obciążeń często powoduje wyczerpanie fizyczne
i mentalne, których pojawienie się koreluje znacząco
z powstawaniem urazów i kontuzji [Vetter, Symonds, 2010].
Analiza obciążeń treningowych stosowanych w treningu
kajakarzy na etapie treningu ukierunkowanego skłania do
zastanowienia się nad dwoma kwestiami. Pierwsza dotyczy
planowania, szczególnie wieloletniego. Wydaje się, że w polskiej
rzeczywistości sportowej planowanie w tzw. cyklu życiowym
zawodnika należy uznać za fikcję. Druga kwestia związana jest
z odpowiedzią na pytanie: czy sport dzieci i młodzieży jest
integralną częścią systemu szkolenia w sporcie wyczynowym czy
też funkcjonuje jako system autonomiczny a nawet niezależny od
sportu dorosłych?
Obydwa zagadnienia przedstawiono na przykładzie
zrealizowanego w praktyce cyklu czteroletniego, którego czas
trwania związany był z okresem nauki w Szkole Mistrzostwa
Sportowego. Analizując obciążenia treningowe typowe dla
grupy kajakarek juniorek stwierdzono, że objętość treningu
biegowego była największa już w pierwszym roku, a treningu
siłowego w drugim roku szkolenia w SMS (ryc. 2, ryc. 3).

7

IV

rok cyklu

Ryc. 3. Objętość treningu siłowego w czteroletnim cyklu
szkolenia kajakarek juniorek w SMS [Rynkiewicz, Starosta, 2008]

Ryc. 5. Zmiany prędkości wiosłowania na dystansach
kontrolnych w czteroletnim cyklu szkolenia kajakarek juniorek
w SMS [Rynkiewicz, Starosta, 2008]
Juniorzy szkoleni w ten sposób zdobyli w Mistrzostwach
Świata Juniorów i Mistrzostwach Europy Juniorów w ciągu 20. lat
aż 48 medali. Absolwenci tylko jednej SMS (w Wałczu) w tym
czasie zdobyli też 38 medali na Mistrzostwach Świata Seniorów.
Wydaje się, że proporcje pomiędzy sukcesami odniesionymi
w kategorii juniorów i seniorów są niewłaściwe. Zbyt wielu
medalistów z kategorii wiekowej juniorów nie potwierdza
swojej klasy w kategorii wiekowej seniorów. Liczba medali
zdobytych w sporcie dorosłych jest wprawdzie imponująca, lecz
jest to pozorne. W kategorii wiekowej seniora medale można
zdobywać wielokrotnie. W kategorii wiekowej juniora medalistą
można zostać jeden a najwyżej dwa razy.
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Trening sportowy wymaga skutecznego rozwijania
kondycyjnych zdolności motorycznych. Są one uznawane za
stosunkowo mało specyficzne. Dlatego środki treningowe do ich
rozwoju są często wykorzystywane w treningu kajakarzy,
zwłaszcza
na
etapie
treningu
wszechstronnego
i ukierunkowanego. Innym powodem ich stosowania jest
niewystarczająca intensywność w wiosłowaniu, ograniczona
niedostatecznymi umiejętnościami technicznymi. Trening
sportowy w kajakarstwie wymaga systematycznego zwiększania
objętości oraz intensywności wiosłowania, niezbędnego do
poprawy umiejętności technicznych oraz uzyskania zmian
adaptacyjnych w pracujących mięśniach [Endicott, 2005,
Rynkiewicz, 2009] Pomimo wiedzy o tych właściwościach
środków treningowych, zwłaszcza w odniesieniu do siły
i wytrzymałości, trenerzy stosują ograniczoną ilość środków
i metod treningu i niezbyt często wprowadzają ich modyfikacje.
Takie działanie powoduje ograniczenie skuteczności stosowanych
bodźców treningowych.
W
praktyce
sportowej
podczas
kształtowania
koordynacyjnych zdolności motorycznych preferuje się inne
działania. Szkoleniowcy są świadomi specyficzności
przejawów zdolności koordynacyjnych. Dlatego w celu ich
rozwoju
wykorzystują
głównie
wiosłowanie.
Tak
skonstruowany program treningu sportowego ma negatywny
wpływ na poziom sprawności fizycznej kajakarzy. Zarówno
prędkość rozwijana w wiosłowaniu jak i przejawy kondycyjnych
zdolności motorycznych np. wytrzymałości siłowej stabilizują się
stosunkowo wcześnie. Wiek osiągania maksymalnych wyników
jest zbliżony do 18 lat – zatem związany jest z zakończeniem
uczestnictwa w sporcie dzieci i młodzieży (ryc. 6).

specjalizacja, której przejawem jest ograniczenie zakresu
stosowanych środków i metod treningu, połączona ze
zmniejszającym się tempem poprawy wyniku sportowego sprzyja
przedwczesnej rezygnacji z uprawiania sportu.
Kolejną kwestią, która ma znaczenie w treningu młodych
kajakarzy jest uwzględnienie zróżnicowania płciowego jako
wyznacznika różnic w postępowaniu treningowym. W praktyce
sportowej uważa się, że podstawowym kryterium oceny jakości
programu treningowego jest jego skuteczność. Dlatego preferuje
się sposób treningu sprawdzony w treningu mężczyzn.
Podstawowym uzasadnieniem takiego działania jest jego wysoka,
dowiedziona w praktyce skuteczność. Ta cecha stanowi też
podstawowy argument przeciwko poszukiwaniom innego sposobu
treningu dla kobiet niż dla mężczyzn. Wydaje się jednak, że
w treningu sportowym konieczne jest uwzględnianie
dymorfizmu płciowego. Dążąc do sprawdzenia różnic w zakresie
możliwości osiągania wyników sportowych przez juniorów
i juniorki dokonano porównania wielkości pracy wykonywanej
w wyciskaniu sztangi leżąc (ciężar sztangi – 50 % masy ciała, czas
pracy – 120 s) z prędkością rozwijaną w wiosłowaniu na dystansie
kontrolnym u kajakarek i kanadyjkarzy. W celu wyeliminowania
różnic w wielkości masy ciała pomiędzy przedstawicielami
obydwu płci do analizy przyjęto względne wartości pracy,
wyrażone w J/kg masy ciała. Porównano kajakarki i kanadyjkarzy,
ponieważ specyfika wiosłowania w kanadyjkach związana
z budową łodzi i techniką wiosłowania powoduje, że kobiety
wiosłujące w kajakach i kanadyjkarze będący na zbliżonym
poziomie sportowym wiosłują z podobną prędkością
[Rynkiewicz, 2009].
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Ryc. 6. Kształtowanie się prędkości wiosłowania na
dystansie 1000 m i wytrzymałości siłowej (na przykładzie
ćwiczenia wyciskanie sztangi leżąc) w zależności od wieku
kanadyjkarzy (n = 42) [Rynkiewicz i wsp, 2007]
Przypuszczalnie jednym z powodów jest przedwczesna
specjalizacja. W polskim kajakarstwie 40% czołowych juniorów
trenuje w Szkołach Mistrzostwa Sportowego. Można założyć, że
większość znajduje się pod presją osiągania najlepszych wyników
sportowych w kategorii juniora. Wiąże się to z nadmiernym
preferowaniem treningu specjalistycznego. Jest to niekorzystne
zjawisko, na które nakłada się drugie, związane z przedwczesnym
zaprzestaniem treningu z powodów natury pozasportowej,
głównie społeczno – ekonomicznej. Oczywiście nadmierna

Stwierdzono, że badani obydwu płci będący w różnym
wieku cechowali się zbliżonymi wartościami prędkości
wiosłowania na dystansie kontrolnym (ryc. 7). Na tej podstawie
można uznać, że prezentowali podobny poziom sportowy. Na tym
tle interesująco przedstawiały się zmiany względnej wartości
pracy mechanicznej wśród kanadyjkarzy w różnym wieku.
Stwierdzono szybszy wzrost mocy niż prędkości w wiosłowaniu.
U kajakarek zauważono zupełnie inne zjawisko. Prędkość
w wiosłowaniu zwiększała się wraz z wiekiem a praca
mechaniczna w ćwiczeniu wytrzymałościowo – siłowym
utrzymywała się na zbliżonym poziomie (ryc. 7). Wydaje się, że
stosowany trening wytrzymałościowo – siłowy u kajakarek
wystarczał jedynie do kompensowania zwiększonej masy ciała.
Zastanawiające jest na tym tle uzyskanie poprawy prędkości
wiosłowania. Wydaje się, że przyczyn zwiększenia tej prędkości
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można doszukiwać się w innych uwarunkowaniach wyniku
sportowego, np. w dobrze rozwiniętych u kajakarek
specyficznych zdolnościach koordynacyjnych. Z dotychczasowych badań nad przejawami symetryzacji w wiosłowaniu
w kajakach wynika, że badane zawodniczki w warunkach
narastającego zmęczenia wykonywanym wiosłowaniem
reagowały zwiększeniem efektywności techniki. Natomiast
kajakarze cechowali się odwrotną reakcją. Ich działania
cechowały się pogorszeniem efektywności wiosłowania
[Rynkiewicz M., Rynkiewicz T., Starosta W., 2008].
Wnioski
1.

2.

3.

W treningu sportowym kajakarzy niezbędne jest
zachowanie właściwej relacji pomiędzy przygotowaniem
ogólnym
a
specjalnym
oraz
odpowiedniego,
dostosowanego
do
indywidualnych
możliwości
adaptacyjnych zawodnika zwiększania obciążenia
treningowego. Jedynie takie działanie może doprowadzić
do realizacji zasadniczego celu treningu, jakim jest
osiągnięcie maksymalnego wyniku sportowego
W treningu sportowym kajakarzy konieczne jest szersze
stosowanie różnych środków, metod i form treningu dla
zachowania odpowiedniej proporcji w rozwijaniu
kondycyjnych
i
koordynacyjnych
zdolności
motorycznych.
Wyniki w testach wytrzymałościowo – siłowych
i specjalistycznych osiągane przez kajakarki upoważniają
do wnioskowania o potrzebie poszukiwania typowego dla
kobiet modelu treningu. Doświadczenia uzyskane w jego
realizacji mogą być przydatne w dążeniu do zwiększenia
efektywności treningu mężczyzn.
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Zależność pomiędzy wynikami
biegowego testu wydolności beztlenowej (RAST)
a rezultatami uzyskiwanymi w sezonie w grupie sprinterów
Piotr Kozieł1, Jakub Grzegorz Adamczyk2,3
1

Studenckie Koło Naukowe Teorii Treningu przy Zakładzie Teorii Sportu AWF Warszawa

2 Zakład Teorii Sportu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
3

Zakład Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Wprowadzenie
W sprincie lekkoatletycznym (także przedłużonym) jednym
z podstawowych elementów przygotowania wydolnościowego,
który decyduje o osiąganych rezultatach jest wydolność
beztlenowa [Numella i wsp. 1996].
Jak podaje literatura zdolności adaptacyjne zmierzające do
zwiększonej tolerancji kwasicy mleczanowej stanowi podstawę
oddziaływania w procesie przygotowania zawodnika i w efekcie
przekłada się na uzyskany wynik sportowy [Spencer, Gastin
2001]. Najczęściej wykorzystywanym narzędziem do określania
wydolności beztlenowej jest Wingate Anaerobic Test (WAT)
[Jastrzębski 1995]. Należy jednak podążać w kierunku
poszukiwania narzędzi, które w większym stopniu będą
odpowiadały strukturze ruchu konkurencji sprinterskich, a przy
tym zachowywały odpowiedni charakter w zakresie poziomu
intensywności [Adamczyk 2011].
Wyniki badań dowodzą, że maksymalny wysiłek biegowy
wykonywany w ustandaryzowanych warunkach może być
pomocny w pomiarze czynników decydujących o wynikach
w konkurencjach szybkościowych [Nummela i wsp. 2007]. Test
Wingate przeprowadzany jest za pomocą cykloergometru, tak
więc nie oddaje specyficznej struktury ruchu biegacza. Istnieje
jednakże test, o podobnym charakterze pod względem wysiłku
fizjologicznego, jednakże oddający naturalną formę ruchu
sprintera, czyli bieg pozwalający określać moc beztlenową oraz
obliczać indeks zmęczenia [MacKenzie 2005].
Dotychczasowe badania pokazują, iż testy biegowe
o charakterze beztlenowym, wykonywane z maksymalną
intensywnością, mogą stanowić przydatne narzędzie pozwalające
określić zarówno przewidywany wynik sportowy jak również
różne czynniki determinujące i warunkujące rezultat sportowy
[Nummela i wsp. 2007].
Celem pracy było określenie zależności pomiędzy
wynikami testu RAST, a rezultatem sportowym uzyskiwanym
w sezonie startowym przez zawodników lekkoatletycznych
konkurencji sprinterskich.
Materiał i metody
W badaniach wzięło udział 31 lekkoatletów (12 kobiet i 19
mężczyzn) z trzech warszawskich klubów: MKS Polonia
Warszawa, UKS „Kusy” Warszawa oraz AZS-AWF Warszawa
specjalizujących się w biegach sprinterskich (100 m, 100 m ppł,
110m ppł, 200m) oraz w przedłużonym sprincie (400m i 400 m
ppł). Badani zawodnicy byli w wieku od juniora młodszego do
seniora i legitymowali się wynikami na poziomie od I do IV klasy
sportowej (tab. 1).

Wiek

Wysokość
ciała

Masa
ciała

BMI

Kobiety (n=12)

16,7 ±(1,6)

167,4 ±(5,0)

56,5 ±(5,3)

20,1 ±(1,0)

Mężczyźni (n=19)

18,6 ±(4,0)

182,5 ±(5,9)

73,8 ±(5,2)

22,2 ±(1,6)

Tab. 1. Charakterystyka biometryczna badanej grupy
Zawodnicy wykonywali biegowy test interwałowy RAST
(Running-based Anaerobic Sprint Test), poprzedzony klasyczną
rozgrzewką, po której nastąpił około 5 minutowy odpoczynek.
Zadaniem zawodników było przebiegnięcie z jak największą
prędkością 6 odcinków 35-metrowych, z dozwoloną jedynie
10 sekundową przerwą na zawrócenie. Test przeprowadzono na
hali lekkoatletycznej z nawierzchnią tartanową. Zawodnicy próby
wykonywali ze startu wysokiego, biegając w butach (nie
korzystano ze specjalistycznego obuwia – kolce). Pomiaru
dokonano z dokładnością do 0,01 s.
Przed
rozpoczęciem
testu
zawodników
ważono,
z dokładnością do 0,1 kg. Korzystając z algorytmu służącego do
wyliczania mocy:
Moc= Masa ciała x Dystans 2 / Czas 3
oraz metodologii badania w teście RAST obliczano następujące
wskaźniki charakteryzujące wykonaną pracę [MacKenzie 2005]:
•

Moc najniższa – najniższa wartość wyliczona z czasu
odcinka;

•

Moc – najwyższa wartość wyliczona z czasu odcinka;

•

Moc średnia – suma mocy z 6 odcinków/6;

•

Indeks spadku mocy (moc maksymalna – moc minimalna)/
łączny czas 6 biegów;
Test przeprowadzono w podokresie przygotowania
ukierunkowanego. Uzyskane wyniki w teście RAST porównano
z najlepszym rezultatem uzyskanym przez zawodnika
w konkurencji koronnej w trakcie sezonu startowego. Dla analizy
statystycznej rezultaty uzyskane przez zawodników w biegach
sprinterskich przeliczono na punkty wg obowiązujących tabel
punktowych IAAF [Spiriev 2008].
Zależność wyników testu RAST z rezultatami uzyskiwanymi
na zawodach sobą określono za pomocą współczynnika korelacji
Pearsona. Jako istotne przyjęto wartości na poziomie ≤ 0.05.
W opracowaniu statystycznym posłużono się programem
Statistica v. 9.0.
Wyniki
Zarówno wśród badanych kobiet jak i mężczyzn najwyższą
moc uzyskiwano na drugim odcinku 35m. Warto również
zauważyć, iż obie grupy badanych uzyskiwały większą moc
podczas ostatniego odcinka aniżeli podczas piątego, który był
przedostatnią 35- metrówką (ryc. 1). Można to tłumaczyć faktem,
iż zawodnicy bardziej mobilizowali się na ostatni odcinek,
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wiedząc i mając w świadomości iż jest to już koniec wysiłku.
Tak więc duży udział miał tu czynnik psychologiczny,
motywacyjny.
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osiąganym w sezonie jest moc średnia względna, która wyjaśniała
blisko 85% (r2) wyniku uzyskanego w sezonie.
Ponadto u kobiet wykryto zależność pomiędzy mocą
uzyskiwaną na pierwszych 4 odcinkach testu RAST a FI. Wartość
współczynnika korelacji (dla p<0.05) wyniosła:
•

r=0,86 dla pierwszego odcinka,

•

r=0,82 dla drugiego odcinka,

•

r=0,74 dla trzeciego odcinka,

•
r=0,63 dla czwartego odcinka.
Podobnie jak w przypadku mężczyzn najwyższą korelację
obserwujemy z pierwszymi dwoma odcinkami testu biegowego.
Zauważyć można, iż współczynnik korelacji pomiędzy
omawianymi wskaźnikami jest zdecydowanie wyższy u kobiet niż
u mężczyzn.
Ryc. 1. Średnia moc [W] uzyskiwana przez zawodników
(K i M) w kolejnych odcinkach testu.
Wyższy wskaźnik FI, indeksu zmęczenia uzyskali
mężczyźni – 8,3 (ryc. 2). Należy to tłumaczyć faktem,
iż sprinterzy uzyskiwali na poszczególnych odcinkach większą
moc średnią w porównaniu z kobietami stąd też większy spadek
mocy, szczególnie u typowych sprinterów – 100 i 200metrowców. Z kolei kobiety uzyskiwały co naturalne mniejszą
moc na poszczególnych odcinkach, a dodatkowo 50% badanych
stanowiły zawodniczki trenujące 400m oraz 400m ppł.
Dodatkowo należy stwierdzić, iż niższy wskaźnik FI może
świadczyć o lepszym wytrenowaniu zawodnika. Miało to również
odbicie w sezonie startowym, jako że badane kobiety osiągały
wyższe rezultaty (jedna z zawodniczek brała udział
w Mistrzostwach Europy Juniorów). W obydwu przypadkach
wskaźnik ten był poniżej 10, co sugeruje dobre przygotowanie
zawodników w zakresie wydolności beztlenowej.

Ryc. 2. Średnia wielkość wskaźnika zmęczenia (FI)
u badanych zawodników (K i M).
W grupie mężczyzn nie wykazano zależności pomiędzy
wynikami RAST a wynikiem sportowym uzyskanym w sezonie
startowym (p>0.05). Zaobserwowano jednakże zależność między
mocą uzyskiwaną w 1 i 2 odcinku testu a FI (indeks zmęczenia).
Wysokość współczynnika korelacji wyniosła odpowiednio r=0,49
dla pierwszego i r=0,64 dla drugiego odcinka. Obydwa elementy
były istotne statystycznie (p<0.05).
Wśród badanych kobiet co interesujące wszystkie badane
wskaźniki miały istotny związek (p<0.05) z wynikiem
uzyskanym w sezonie (ryc. 3).
Zauważyć można, iż poszczególne odcinku testu RAST
mają duży związek z wynikiem uzyskiwanym w sezonie. Jednak
czynnikiem, który w największym stopniu koreluje z wynikiem

Ryc. 3. Współczynnik korelacji (dla p <0.05) badanych
parametrów testu RAST z wynikiem uzyskanym w sezonie
u badanych kobiet (n=12)
Dyskusja
Istnieje wiele testów służących określaniu przewidywanych
wyników sportowych w biegach sprinterskich. Jak wcześniej
wspomniano do najpopularniejszych należy Wingate Test, który
ma wielu zwolenników. Zdanowicz i wsp. którzy twierdzą,
iż wysoki poziom przemian beztlenowych (87,2%) sprawia, iż test
Wingate można stosować dla wszystkich grup sprinterów
[Zdanowicz i wsp.1985]. Jego teorię podzielają również
zagraniczni autorzy [Tharp i wsp., Dawson i wsp. 1994].
Wartość testu Wingate w określaniu wydolności beztlenowej
u lekkoatletów na niektórych dystansach sprinterskich została
udowodniona poprzez silny związek wyników próby a wynikami
sportowymi dystansach od 100 do 400 metrów [Dawson i wsp.
1994, Tharp i wsp. 1985, Nesser i wsp. 1996, Almuzaini 2000].
Zależności jakie występują pomiędzy wynikami uzyskiwanymi
w teście Wingate a tradycyjnymi testami wykonywanymi na
bieżni stawiają go jako wiarygodną formę oceny wydolności
beztlenowej.
Istnieją również inne testy laboratoryjne takie jak test
ergometryczny według Vandewalle’a [Jaskólski, Jaskólska 2005]
czy test Bosco [Bosco 1983], które jednak nie są dostępne
szerszemu gronu trenerów czy zawodników, ze względu na brak
zaplecza finansowego i organizacyjnego. Zasadniczym
problemem jest jednak fakt, że trenerzy są sceptycznie nastawieni
do tych narzędzi twierdząc, iż nie odpowiadają one specyfice
wysiłku sprintera.
Klasycznym testem stosowanym na szeroką skalę
w praktyce trenerskiej jest rzut kulą w tył przez głowę. Literatura
również proponuje ten rodzaj testu, tyle że w wydaniu z piłka
lekarską (Backward Overhead Medicine Ball) sugerując jego
wykorzystywanie w ocenie mocy kończyn dolnych [Duncan,
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Hankey 2010]. Należy jednak zwrócić uwagę, że sama wartość
mocy maksymalnej tylko częściowo określa predyspozycje
do wysiłku sprinterskiego. Inną propozycją testu, której wynik
w pewnym stopniu odzwierciedla wynik biegu na 100m jest
wyskok w górę z przysiadu [Smirnotou i wsp 2008]. Ponownie
jednak należy zwrócić uwagę, że wykonanie obydwu
wspomnianych
prób
przede
wszystkim
oparte
jest
o natychmiastowe źródła energii (system fosfagenowy) podczas
gdy już podczas biegu na 100m, znacznie wzrasta znaczenie
glikogenu.
Poszukiwania związku pomiędzy nauką a praktyką
trenerską każe kierować się w stronę takich narzędzi, które
z jednaj strony będą dawały wyniki wiarygodne, z drugiej będą
zachowywały możliwie duże podobieństwo (struktura ruchu,
energetyka wysiłku) z wysiłkiem startowym. Takim narzędziem
wydaje się, że mogą być dla lekkiej atletyki tylko testy biegowe,
a szczególnie w przedłużonym sprincie takie, które bazują na
interwałowym charakterze pracy. Dotychczasowe zastosowanie
powtarzanych testów biegowych, określanych jako RSA
(Repeated Sprint Ability) było raczej udziałem badaczy
zajmujących się zespołowymi grami sportowymi [np. Mujika
i wsp. 2009; Rampinini 2009; Buchheit i wsp. 2010]. Może to
nieco dziwić, wszak interwałowy charakter takiego wysiłku, duża
intensywność oraz forma ruchu (bieg) wydaje się być właściwa
dla lekkoatletów. Sam test RAST był przedmiotem badań
w zakresie biegowej mocy beztlenowej, jednak dotychczasowe
obserwacje wykonywano zazwyczaj na osobach nietrenujących
wyczynowo [Casanova 2002; Zagatto i wsp. 2009].
Próba
określenia
użyteczności
testu
RAST
w monitorowaniu wydolności beztlenowej sprinterów w lekkiej
atletyce przynosi obiecujące wyniki. Z jednej strony wyniki są
znacząco różne od parametrów mocy uzyskanych w teście
Wingate, z drugiej zaś dowiedziono zbliżonego charakteru tych
testów. W związku z tym, że test biegowy wydaje się bardziej
specyficzny dla biegaczy, stanowi on lepsze narzędzie do
monitorowania przygotowania w zakresie wydolności
beztlenowej lub wytrzymałości specjalnej [Adamczyk 2011].
Teorię tę zdają się potwierdzać przeprowadzone badania,
gdzie szczególnie u kobiet, uzyskane wyniki są zachęcające.
Uzyskane pozytywne zależności w zakresie mocy i wyniku
sportowego, sugeruje, że test RAST może stanowić właściwe
i obiektywne narzędzie pomocne w określaniu wyniku
uzyskiwanego podczas zawodów sportowych w sprincie.
Jednakże aby uzyskać jeszcze precyzyjniejsze przełożenie
pomiędzy badanymi parametrami w teście RAST a wynikiem
uzyskiwanym w sezonie startowym, należało by przeprowadzać
test kilkakrotnie i przede wszystkim w okresie przedstartowym.
Tak wysokie wyniki korelacji, w grupie kobiet, na wszystkich
odcinkach mogą być spowodowane faktem, iż 50% badanych
reprezentowała sprint przedłużony i to na zdecydowanie
wyższym poziomie sportowym aniżeli klasyczne sprinterki.
U zawodniczek tych z racji na koronny dystans 400m lub 400m
ppł, wyższy jest poziom wytrzymałości szybkościowej
i amplituda różnic w czasach uzyskiwanych na poszczególnych
odcinkach nie była aż tak duża.
U mężczyzn nie wykazano zależności pomiędzy wynikami
RAST a wynikiem sportowym uzyskanym w sezonie startowym
(p>0.05). Spowodowane to może być faktem, iż test
przeprowadzano w podokresie przygotowania ukierunkowanego,
gdzie trening nastawiony jest na kształtowanie bardziej
wydolności mieszanej (tlenowo-beztlenowej) oraz wytrzymałości
biegowej i siły aniżeli na rozwijanie mocy beztlenowej. Ponadto
w tym okresie trening cechuje duża objętość kosztem

intensywności, tak więc w celu precyzyjnego określenia
zależności pomiędzy testem biegowym a wynikiem sportowym
należało by powtórzyć RAST w okresie przedstartowym.
Charakter testu powoduje, że będąc elementem kontroli
treningu, może on być jednocześnie bodźcem treningowym
co sprawia, że można z powodzeniem stosować go kilkukrotnie
w ciągu okresu przygotowawczego np. na poziomie mezocyklu
[Adamczyk 2011].
Podsumowanie i wnioski
1.

2.

3.

4.

5.

Ze względu na brak zależności w grupie mężczyzn, test
RAST może służyć do przewidywania wyników w biegach
sprinterskich jedynie u kobiet.
Należy kontynuować badania na szerszej grupie
zawodników o różnej specjalności by zweryfikować
uzyskane wyniki.
U kobiet wykazano istotną zależność pomiędzy mocą
uzyskiwaną na czterech pierwszych odcinkach testu
biegowego a wskaźnikiem spadku mocy (FI).
U mężczyzn wykazano istotną zależność pomiędzy mocą
uzyskiwaną na pierwszym i drugim odcinku test RAST
a wskaźnikiem spadku mocy (FI).
Test RAST może służyć jako narzędzie pomocne
w określaniu wyniku sportowego uzyskiwanego w sezonie,
jednak powinien być przeprowadzany w różnych okresach
makrocyklu szkoleniowego, a przede wszystkim w trakcie
okresu przedstartowego, gdy zawodnik jest w dyspozycji
zbliżonej do startowej.
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Analiza poziomu wyników sportowych
w konkurencjach rzutowych w latach 2004 - 2010
w województwie podlaskim i mazowieckim
Anna Wysocka1, Ewelina Łapińska2
1

Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku
Studenckie Koło Naukowe "Lekkoatleta" WSWFiT w Białymstoku

2

Wstęp
„Być coraz lepszym – to dążenie każdego sportowca. Nie
zawsze celem dla ludzi uprawiających sport musi być olimpijski
laur. Najczęściej motywacją jest każdy sukces, poprawa wyniku
czy lokaty, a nawet dotarcie do mety. Oczywiście sięgnięcie po
medale daje największą satysfakcję. Dla milionów ludzi, którzy
otarli się o sport każda pamiątka w postaci dyplomu, pucharu, czy
prasowej notatki, jest nieopisaną wartością przechowywaną przez
lata” (Górko, 1998).
Historia dyscyplin lekkoatletycznych sięga najstarszych
cywilizacji starożytnych. Konkurencje lekkoatletyczne już od
zarania dziejów uprawiane były przez człowieka. Lekkoatletyka
jest jedną z najstarszych dyscyplin sportowych opartych na
naturalnych formach ruchu człowieka, tj. biegu, skoku czy rzucie.
Pojawienie się definicji „konkurencji lekkoatletycznych”
wywodzi się z zachowań pradawnych ludzi. Aby przetrwać,
musieli oni posiadać wysoką sprawność w zdobywaniu
pożywienia, potrzebną także w ochronie przed zagrożeniami ze
strony zwierząt, innych ludzi oraz żywiołów przyrody. Z biegiem
lat zaczęto stosować różne formy rywalizacji. Narodziny
współczesnego sportu lekkoatletycznego miały miejsce
w Stanach Zjednoczonych 5 marca 1864 roku, gdzie rozegrano
zawody w ośmiu konkurencjach pomiędzy uniwersytetami
Oxfordu i Cambridge (Stodółka, 2007). I właśnie wtedy obok
sportów walki pojawiły się konkurencje lekkoatletyczne.
Lekkoatletyka, którą określa się jako królową sportu, to
dyscyplina o dużej różnorodności konkurencji. Osiągnięcia
przedstawicieli tej dyscypliny z naszego regionu potwierdzają tę
opinię. Jest ona bazą do rozwoju wszystkich zdolności
motorycznych i cech wolicjonalnych człowieka. Jest też
podłożem do wychowania dzieci i młodzieży w szkołach.
Lekkoatletyka jest typową dyscypliną boiskowo – terenową, ma
duże walory zdrowotno – wychowawcze i sprawnościowe
(Strzyżewski, 1992, s. 106).
Historia polskiej lekkoatletyki jest bardzo długa i niezwykle
bogata. Żadna inna dyscyplina nie przyniosła Polsce tylu
sukcesów. Początki uprawiania sportów lekkoatletycznych
w Polsce sięgają XIX wieku. Wiele zawodów odbywało wówczas
w ramach powstałego w Polsce w 1867 roku Towarzystwa
Gimnastycznego ,,Sokół’’. Rozwój lekkoatletyki na ziemiach
polskich zainicjowało m.in. założenie w 1888 roku w Krakowie
Parku dr Henryka Jordana – miejsca aktywności ruchowej
młodych ludzi (Stodółka, 2007).
Do lekkoatletyki, jako dyscypliny sportu, zalicza się cztery
rodzaje konkurencji: biegi, chód, skoki oraz rzuty.
Istotą rzutów jest przemieszczanie określonego sprzętu na
odległość, natomiast w przypadku pozostałych konkurencji

lekkoatletycznych ich istotą jest przemieszczanie ciała zawodnika
w przestrzeni (Socha, 1997).
Oprócz powyższych czynników wymienia się też inne,
dotyczące zwłaszcza sprawności specjalnej lub odnoszące się do
wybranych cech budowy ciała miotaczy, które związane są
z uwarunkowaniami biomechanicznymi, np.: długość tułowia czy
szerokość barków (Chewiński, 1984).
Lekkoatletyka jest powszechnie znaną i lubianą dyscypliną
sportu. Konkurencje rzutowe są konkurencjami technicznymi
i bardzo skomplikowanymi, co wynika ze złożonego sposobu
rzucania.
Do bloku konkurencji rzutowych zaliczamy:
•

Rzut oszczepem

•

Rzut dyskiem

•

Rzut młotem

•
Pchnięcie kulą
Obecnie wszystkie cztery konkurencje uprawiają mężczyźni
i kobiety. Istotą bloku rzutów jest przemieszczenie sprzętu na
odległość. Rzuty, w porównaniu z innymi konkurencjami,
charakteryzują ściślejsze powiązanie pomiędzy funkcją i budową
ciała zawodnika. Strukturę somatyczną miotaczy charakteryzują
znaczne rozmiary i duży ciężar ciała, przy czym ciężar ciała
związany jest głównie z tkanką mięśniową. Długość rzutu zależy
od szybkości początkowej, z jaką przybór jest wyrzucany oraz
kąta jego wyrzutu. Podstawowym więc zadaniem miotacza jest
nadanie sprzętowi największej prędkości początkowej przy
wyrzucaniu go pod określonym do horyzontu kątem. Zależy
to przede wszystkim od wielkości siły przyłożonej do sprzętu,
jak i długości drogi, na której przyłożona jest ta siła. Rzuty
charakteryzują się ponadto siłą o charakterze eksplozywnym,
zrywkowym (Sulisz, 1991).
Cel pracy
Celem pracy było zestawienia statystyczne osiągniętych
wyników sportowych w konkurencjach rzutowych, takich jak:
pchnięcie kulą i rzut dyskiem w województwach podlaskim
i mazowieckim w latach 2004 - 2010. Zestawienia statystyczne
dotyczą najlepszych wyników pierwszej 8-ki według listy
rankingowej w badanych województwach. Badania obejmowały
juniorów i juniorki oraz seniorów i seniorki z województwa
podlaskiego i mazowieckiego w dwóch konkurencjach rzutowych,
pchnięciu kulą oraz rzucie dyskiem. Badania miały na celu
porównanie poziomu osiąganych wyników na Podlasiu
z wynikami zawodniczek i zawodników z województwa
mazowieckiego, jak również określenie tendencji rozwojowych
danej konkurencji w dwóch badanych województwach w latach
2004-2010.
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3.

Jak kształtuje się poziom wyników lekkoatletycznych
w konkurencjach rzutowych w latach 2004-2010
w województwie podlaskim, w stosunku do wyników
zawodników
i
zawodniczek
z
województwa
mazowieckiego?
Czy nastąpił progres lub regres osiąganych wyników
sportowych w badanych województwach w latach 2004 2010?
Czy i jak popularne są konkurencje rzutowe w badanych
województwach?
Metoda badań i materiał badawczy

Materiał badawczy stanowią wyniki sportowe i ich
zestawienia statystyczne najlepszych zawodników i zawodniczek
w kategorii junior i senior w pchnięciu kulą i rzucie dyskiem
w województwie podlaskim i mazowieckim w latach 2004-2010.
W pracy przedstawiono rezultaty pierwszej 8-ki najlepszych
wyników mężczyzn (w rzucie dyskiem) oraz mężczyzn i kobiet
w pchnięciu kulą w poszczególnych kategoriach z województwa
podlaskiego i mazowieckiego. Natomiast w rzucie dyskiem
kobiet przedstawiono wyniki pierwszej 6-ki najlepszych
zawodniczek z badanych województw. W latach 2004
przedstawiono wyniki pierwszej 5-ki seniorek, w 2007 roku
pierwszej 4-ki juniorek oraz w 2008 pierwszej 5-ki juniorek
z województwa mazowieckiego ze względu na małą ilość osób
startujących w tej konkurencji rzutowej.
Materiał badawczy stanowiły również listy rankingowe
najlepszych wyników osiąganych na różnych zawodach przez
zawodników z województwa podlaskiego i mazowieckiego. Listy
rankingowe najlepszych wyników osiąganych w danym sezonie
tworzą struktury Okręgowych Związków Lekkiej Atletyki, jak
również Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Na podstawie tak
zebranego materiału ustalono najlepsze wyniki kobiet i mężczyzn
w kategorii junior i senior w latach 2004 - 2010.
Materiał badawczy to również analiza fachowej literatury
przedmiotu, analiza dokumentów w postaci protokołów
z zawodów rangi wojewódzkiej, Akademickich Mistrzostw
Województw, jak również Mistrzostw Polski, Mistrzostw Europy,
Igrzysk Olimpijskich. Jako metody badań posłużono się
metodami
statystycznymi
do
określenia
najlepszych
i najsłabszych wyników w poszczególnych latach, kategoriach
i konkurencjach. W analizie porównawczej określono:
À poziom wyników w badanych województwach
À minimalne i maksymalne wyniki w każdym z badanych lat
À średnią wyników w badanych województwach w kategorii
junior i senior u mężczyzn i kobiet w badanych latach
À różnice w średnich wynikach osiąganych rezultatów w obu
województwach
Wszystkie wskaźniki określono w jednostkach miary – w metrach
i centymetrach.
Wyniki badań i ich omówienie
Porównanie poziomu wyników pchnięcia kulą i rzutu dyskiem
mężczyzn w kategorii junior i senior z województwa podlaskiego
do poziomu wyników województwa mazowieckiego
Wyniki badań zamieszczone w tabeli 1. pokazują, że w roku
2004 rezultaty mężczyzn w kategorii junior z woj. podlaskiego
wahają się od 12,92 do 17,48 m. Natomiast wyniki juniorów

Kategoria
wiekowa
Pchnięcie kulą

1.

z woj. mazowieckiego są wyraźnie lepsze i mieszczą się
w granicach od 14,19 do 19,38 m. Średnie wyniki z tych
województw wynoszą 14,11 i 16,08 m. Różnica średnich wynosi
1,97 m. Jest korzystna dla juniorów z woj. mazowieckiego.
Wyniki pchnięcia kulą seniorów z woj. podlaskiego zawarte są
między 9,88 a 17,28 m oraz 11,70 a 20,52 m z województwa
mazowieckiego. Średnie wynoszą analogicznie 11,91 i 15,54 m.
Różnica między średnimi to 3,63 m. Zarówno w woj. podlaskim
jak i mazowieckim występuje wyraźna różnica między
pierwszym, a ostatnim badanym wynikiem. W tym roku
zarysowują się wyraźnie lepsze wyniki w woj. mazowieckim
(ryc. 1.). Najlepszy wynik 19,38 m w kategorii junior osiągnął
Piotr Golba, w kategorii senior natomiast najlepszy wynik to 20,52
m, który należy do Tomasz Majewskiego.

Rzut dyskiem

Pytania badawcze

15

junior
(6kg)
senior
(7,26kg)
junior
(1,75kg)
senior
(2kg)

Województwo
podlaskie
mazowieckie
podlaskie
mazowieckie
podlaskie

Min - Max
12,92 - 17,48

X

Sx

14,11

-

14,19 – 19,38

16,08

1,97

9,88 - 17,28

11,91

-

11,70 – 20,52

15,54

3,63

33,11-53,58

40,54

-

mazowieckie

39,31 – 57,34

45,81

5,27

podlaskie

29,78 – 47,72

36,46

-

mazowieckie

29,55 – 62,40

46,72

10,26

Tab. 1. Wyniki pchnięcia kulą i rzutu dyskiem w kategorii
junior i senior rok 2004 (woj. podlaskie, woj. mazowieckie)
Źródło: opracowanie własne
Analizując rezultaty juniorów z woj. podlaskiego
rzucających dyskiem ich wyniki wahają się od 33,11 do 53,58 m
(tab. 1.). Wyniki mężczyzn z woj. mazowieckiego od 39,31 do
57,34 m. Osiągnięcia seniorów w tej konkurencji mieszczą się od
29,78 do 47,72 m w woj. podlaskim i od 29,55 do 62,40 m w woj.
mazowieckim. Średnie arytmetyczne wyników rzutu dyskiem
seniorów to w woj. podlaskim 36,46 i w woj. mazowieckim 46,72
m. Różnica między średnimi jest bardzo duża wynosi 10,26 m na
korzyść woj. mazowieckiego. W 2004 roku lepsze wyniki
w rzucie dyskiem zdobywali zawodnicy z woj. mazowieckiego
(ryc. 2.). Pierwszy wynik w kategorii senior należy do Piotra
Małachowskiego 62,40 m.

Ryc. 1. Średnie wyniki pchnięcia kulą mężczyzn w kategorii
junior i senior w województwie podlaskim i mazowieckim w roku
2004
Z analizy danych umieszczonych w tabeli 2. wynika,
że w grupie mężczyzn z woj. podlaskiego wyniki pchnięcia kulą
juniorów oscylują w przedziale od 11,95 do 18,61 m. Natomiast w
grupie mężczyzn z woj. mazowieckiego wyniki mieszczą się
w granicach od 13,19 do 19,25 m. Średnie wyniki arytmetyczne
pchnięcia kulą wynoszą 15,29 i 15,77 m. Różnica między
średnimi wynikami wynosi 0,48 m. Wyniki seniorów zawarte są
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między 10,74 a 17,90m woj. podlaskie oraz 9,83 a 20,64 m
woj. mazowieckie. Średnie wynoszą analogicznie 12,35 i 14,90
m. Różnica między średnimi jest wyższa i wynosi 2,55 m
(ryc. 3.). Najlepszy indywidualny wynik w kat. senior osiągnął
Krzysztof Krzywosz 17,90 m. Najlepsze osiągnięcia w woj.
mazowieckim w kat. senior osiągnął Tomasz Majewski
z wynikiem 20,64 m.
Ryc. 4. Średnie wyniki rzutu dyskiem mężczyzn w kategorii
junior i senior w województwie podlaskim i mazowieckim w roku
2005

Rzut dyskiem

Pchnięcie kulą

Kategoria wiekowa
Junior
(6kg)
senior
(7,26kg)

Województwo

Min - Max

X

Sx

podlaskie

11,95 – 18,61

15,29

-

mazowieckie

13,19 – 19,25

15,77

0,48

podlaskie

10,74 – 17,90

12,35

-

mazowieckie

9,83 – 20,64

14,90

2,55

junior
(1,75kg)

podlaskie

32,30 – 50,13

39,23

-

mazowieckie

36,71 – 50,45

42,46

3,23

senior
(2kg)

podlaskie

27,70 – 42,76

32,93

-

mazowieckie

33,70 – 57,42

46,65

13,72

Tab. 2. Wyniki pchnięcia kulą i rzutu dyskiem w kategorii
junior i senior rok 2005 (woj. podlaskie, woj. mazowieckie)
Źródło: opracowanie własne

Rzut dyskiem

Ryc. 2. Średnie wyniki rzutu dyskiem mężczyzn w kategorii
junior i senior w województwie podlaskim i mazowieckim w roku
2004

Pchnięcie kulą

Kategoria wiekowa

Województwo

Min - Max

X

Sx

junior
(6kg)

podlaskie

13,44 – 18,62

15,79

1,23

mazowieckie

12,89 – 16,00

14,56

-

senior
(7,26kg)

podlaskie

10,27 - 18,44

12,21

-

mazowieckie

11,22 – 20,66

15,98

3,77

junior
(1,75kg)

podlaskie

38,57 – 53,24

46,46

7,53

mazowieckie

31,45 – 45,73

38,93

-

senior
(2kg)

podlaskie

25,66 – 44,16

32,73

-

mazowieckie

29,80 – 56,64

45,39

12,66

Tab. 3. Wyniki pchnięcia kulą i rzutu dyskiem w kategorii
junior i senior rok 2006 (woj. podlaskie, woj. mazowieckie)
Źródło: opracowanie własne
W roku 2006 wyniki pchnięcia kulą mężczyzn w kategorii
junior z województwa podlaskiego oscylują w przedziale od 13,44
do 18,62 m oraz od 12,89 do 16,00 m w województwie
mazowieckim. Średnie wyników juniorów z badanych
województw wynoszą w województwie podlaskim 15,79 m,
w województwie mazowieckim 14,56 m. Różnica między
średnimi wynosi 1,23 m. Wyniki seniorów z województwa
podlaskiego kształtują się odpowiednio od 10,27 do 18,44 m,
a także od 11,22 do 20,66 m w kategorii senior w województwie
mazowieckim (tab. 3, ryc. 5). Należy zwrócić uwagę na najlepszy
indywidualny wynik Tomasz Majewski w kategorii senior 20,66
m jest on reprezentantem województwa mazowieckiego.

Ryc. 3. Średnie wyniki pchnięcia kulą mężczyzn w kategorii
junior i senior w województwie podlaskim i mazowieckim w roku
2005
Rezultaty mężczyzn w kat. junior w rzucie dyskiem wahają
się w granicach od 32,20 do 50,13 m w woj. podlaskim, od 36,71
do 50,45 m w woj. mazowieckim. Średni wynik arytmetyczny
w woj. podlaskim 39,23 m, a w woj. mazowieckim 42,46 m.
Różnica między średnimi wynosi 3,23 m. Wyniki rzutu dyskiem
seniorów z woj. podlaskiego wahają się od 27,70 do 42,76 m.
Natomiast seniorów z drugiego badanego woj. od 33,70 do 57,42
m. Średnie w badanych grupach to 32,93 i 46,65m. Różnica
między średnimi jest bardzo duża i wynosi aż 13,72 m na korzyść
woj. mazowieckiego. Najlepsze indywidualne osiągnięcia w tej
konkurencji należą do zawodników z woj. mazowieckiego
(ryc. 4.). W kat. junior jest to wynik 50,45 m Tomasza
Durasiewicza, w kat. senior 57,42 m Konrada Szustera. Najlepszy
wynik zawodnika z woj. podlaskiego w kat. junior należy do
Piotra Radziwon, który uzyskał rezultat 50,13 m w tej
konkurencji.

Ryc. 5. Średnie wyniki pchnięcia kulą mężczyzn w kategorii
junior i senior w województwie podlaskim i mazowieckim w roku
2006
Rezultaty rzutu dyskiem w kategorii junior wahają się od
38,57 do 53,24 m w województwie podlaskim oraz od 31,45 do
45,73 m w województwie mazowieckim. Średnie wyników
juniorów to 46,46 m i 38,93 m. Różnica między średnimi wynosi
7,53 m na korzyść województwa podlaskiego. Wyniki seniorów
w tej konkurencji mieszczą się w granicach od 25,66 do 44,16 m
w województwie podlaskim i od 29,80 do 56,64 m
w województwie mazowieckim. Średnie arytmetyczne wyników
rzutu dyskiem seniorów to 32,73 m województwo podlaskie
i 45,39 m województwo mazowieckie. Różnica między średnimi
wynosi aż 12,66 m na korzyść województwa mazowieckiego
(tab. 3, ryc. 6). W roku tym zarysowuje się wyraźnie lepsze
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wyniki w województwie podlaskim w kategorii junior 53,24 m, to
rezultat Przemysława Czajkowskiego, natomiast najlepszy wynik
zawodnika z województwa mazowieckiego w kategorii senior,
należy do Konrada Szustera 56,64 m.

Ryc. 7. Średnie wyniki pchnięcia kulą mężczyzn w kategorii
junior i senior w województwie podlaskim i mazowieckim w roku
2007

Ryc. 6. Średnie wyniki rzutu dyskiem mężczyzn w kategorii
junior i senior w województwie podlaskim i mazowieckim w roku
2006

senior
(7,26kg)
junior
(1,75kg)
senior
(2kg)

Województwo

Min - Max

X

Sx

podlaskie

12,84 – 18,08

15,37

0,58

mazowieckie

12,20 – 17,99

14,79

-

podlaskie

10,95 – 19,13

14,37

-

mazowieckie

10,49 – 20,87

15,67

1,3

podlaskie

39,72 – 57,24

47,91

9,16

mazowieckie

27,48 – 48,98

38,75

-

podlaskie

30,15 – 42,96

34,04

-

mazowieckie

27,13 – 60,00

42,36

8,32

Tab. 4. Wyniki pchnięcia kulą i rzutu dyskiem w kategorii
junior i senior rok 2007 (woj. podlaskie, woj. mazowieckie)
Źródło: opracowanie własne
Analizując dane zawarte w tabeli 4. wyniki pchnięcia kulą
mężczyzn w kat. junior wahają się w woj. podlaskim między
12,84 a 18,08 m, w woj. mazowieckim 12,20 - 17,99 m. Średnie
wyników juniorów wynoszą 15,37 i 14,79 m. Różnica między
średnimi to 0,58 m. Wyniki seniorów z woje. podlaskiego
zawarte są między 10,95 a 19,13 m oraz 10,49 a 20,87 m
seniorów z woj. mazowieckiego. Średnie wyników seniorów
w badanych grupach to 14,37 i 15,67 m. Różnica między
średnimi wynosi 1,3 m na korzyść woj. mazowieckiego (ryc. 7.).
Bardzo dobry wynik 20,87 m w woj. mazowieckim osiągnął
Tomasz Majewski w kategorii senior, Krzysztof Krzywosz
z wynikiem 19,13 m był najlepszy w kategorii senior w woj.
podlaskim.
W konkurencji rzutu dyskiem wyniki w grupie juniorów
z woj. podlaskiego wynoszą od 39,72 do 57,24 m, zaś wyniki
w grupie juniorów z woj. mazowieckiego wahają się w przedziale
od 27,48 do 48,98 m. Średnie wyników to 47,91 i 38,75 m.
Różnica średnich jest bardzo duża i wynosi 9,16 m na korzyść
woj. podlaskiego. W roku 2007 poziom konkurencji w woj.
podlaskim w kat. junior jest wyraźnie wyższy niż
w mazowieckim (ryc. 8.). Indywidualny najlepszy wynik 57,24
m, osiągnął Przemysław Czajkowski. Wyniki indywidualne
seniorów w tej konkurencji w woj. podlaskim mieszczą się od
30,15 do 42,96 m. Natomiast wyniki w woj. mazowieckim
znajdują się w przedziale od 27,13 do 60,00 m. Średnie
w badanych grupach wynoszą 34,04 m w pierwszej badanej
grupie i 42,36 m w drugiej. Różnica między średnimi jest duża
wynosi aż 8,32 m na korzyść woj. mazowieckiego. Pierwszy
indywidualny wynik w tym woj. w kategorii senior należy do
Konrada Szustera i wynosi 60,00 m.

Ryc. 8. Średnie wyniki rzutu dyskiem mężczyzn w kategorii
junior i senior w województwie podlaskim i mazowieckim w roku
2007
Kategoria wiekowa
Pchnięcie kulą

junior
(6kg)

Rzut dyskiem

Rzut dyskiem

Pchnięcie kulą

Kategoria wiekowa

junior
(6kg)

Województwo

Min - Max

X

Sx

podlaskie

13,81 – 18,54

15,93

0,83

mazowieckie

13,15 – 19,85

15,10

-

senior
(7,26kg)

podlaskie

10,90 – 19,14

14,05

-

mazowieckie

10,63 – 21,51

15,58

1,53

junior
(1,75kg)

podlaskie

34,03 – 57,10

40,88

-

mazowieckie

37,64 – 52,91

41,72

0,84

podlaskie

24,77 – 48,16

36,01

-

mazowieckie

25,36 – 62,34

38,45

2,44

senior
(2kg)

Tab. 5. Wyniki pchnięcia kulą i rzutu dyskiem w kategorii
junior i senior rok 2008 (woj. podlaskie, woj. mazowieckie)
Źródło: opracowanie własne
Analizując wyniki z tabeli 5. można stwierdzić, że rezultaty
pchnięcia kulą w kategorii junior znajdują się w przedziale:
u mężczyzn z woj. podlaskiego od 13,81 do 18,54 m i u mężczyzn
z woj. mazowieckiego od 13,15 do 19,85 m. Średnie wyniki
arytmetyczne wynoszą w pierwszej badanej grupie 15,93 m zaś
w drugiej 15,10 m. Różnica średnich to 0,83 m. Wyniki seniorów
z woj. podlaskiego wahają się w granicach od 10,90 do 19,14 m,
wyniki badanych z woj. mazowieckiego od 10,63 do 21,51 m.
Średnie wyników seniorów wynoszą 14,05 m woj. podlaskie
i 15,58 m woj. mazowieckie. Różnica między średnimi to 1,53 m
(ryc. 9.). Na uwagę zasługuje wynik Tomasza Majewskiego,
którego rezultat 21, 51 m mieści się w ścisłej czołówce światowej
wyników pchnięcia kulą mężczyzn.
Wyniki rzutu dyskiem mężczyzn w kategorii junior oscylują
w granicach; w woj. podlaskim od 34,03 do 57,10 m. W woj.
mazowieckim wyniki mieszczą się w granicach od 37,64 do 52,91
m. Średnie wyników juniorów wynoszą 40,88 m i 41,72 m.
Różnica między nimi jest nieduża wynosi 0,84 m. Na uwagę
zasługuje wynik Mateusza Suchockiego 57,10 m. Wyniki
indywidualne seniorów wahają się w woj. podlaskim od 24,77 do
48,16 m, natomiast w woj. mazowieckim od 25,36 do 62,34 m
(ryc. 10.). Najlepszy wynik w woj. mazowieckim osiągnął Konrad
Szuster 62,34 m. Średnie wyniki seniorów wynoszą
w pierwszym badanym woj. 36,01 m oraz w kolejnym 38,45 m.
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Różnica między nimi wynosi 2,44 m i jest korzystna dla woj.
mazowieckiego.

seniorów z woj. mazowieckiego znajdują się w przedziale 24,02 –
61,71 m. Średnie w badanych grupach wynoszą w pierwszej
42,79 m, w drugiej 42,25 m. Różnica między średnimi jest
niewielka i wynosi 0,54 m (tab. 6, ryc. 12.). Mimo tego, że różnica
w osiąganych wynikach jest nieznaczna, to należy zauważyć dużą
różnicę między najlepszym wynikiem seniorskim w woj.
podlaskim 51,68 m, a najlepszym w woj. mazowieckim 61,71 m
z różnicą około 10 m.

Ryc. 9. Średnie wyniki pchnięcia kulą mężczyzn w kategorii
junior i senior w województwie podlaskim i mazowieckim w roku
2008

Ryc. 11. Średnie wyniki pchnięcia kulą mężczyzn
w kategorii junior i senior w województwie podlaskim
i mazowieckim w roku 2009

Ryc. 10. Średnie wyniki rzutu dyskiem mężczyzn w kategorii
junior i senior w województwie podlaskim i mazowieckim w roku
2008
Min - Max

X

Sx

podlaskie

13,03 – 17,78

14,70

-

mazowieckie

13,84 – 19,17

15,43

0,73

senior
(7,26kg)

podlaskie

11,14 – 19,83

14,99

-

mazowieckie

11,37 – 21,95

15,32

0,33

junior
(1,75kg)

podlaskie

34,22 – 43,56

38,54

-

mazowieckie

35,00 – 56,24

42,54

4

podlaskie

34,85 – 51,68

42,79

0,54

senior (2kg)

mazowieckie

24,02 – 61,71

42,25

-

Tab. 6. Wyniki pchnięcia kulą i rzutu dyskiem w kategorii
junior i senior rok 2009 (woj. podlaskie, woj. mazowieckie)
Źródło: opracowanie własne
Wyniki pchnięcia kulą mężczyzn w kat. junior w woj.
podlaskim zawarte są między 13,03 m - 17,78 m oraz 13,84 19,17 m dla badanych mężczyzn z woj. mazowieckiego. Średnie
wyników juniorów wynoszą 14,70 i 15,43 m. Różnica między
średnimi wynikami wynosi 0,73 m i jest korzystna dla juniorów
z woj. mazowieckiego. Wyniki pchnięcia kulą w kat. senior
z woj. podlaskiego wahają się od 11,14 do 19,83 m. Natomiast
wyniki seniorów z woj. mazowieckiego mieszczą się w granicach
od 11,37 do 21,95 m. Średnie wyników z dwóch woj. wynoszą
14,99 m i 15,32 m. Różnica między średnimi wynosi 0,33 m na
korzyść woj. mazowieckiego (tab. 6, ryc. 11.). Należy zwrócić
uwagę na najlepszy wynik zawodnika z woj. mazowieckiego
Tomasza Majewskiego 21,95 m jak również dobry rezultat
19,83 m zawodnika z woj. podlaskiego Krzysztofa Krzywosza.
W grupie juniorów z woj. podlaskiego wyniki rzutu
dyskiem wahają się od 34,22 do 43,56 m , dla badanych
mężczyzn z woj. mazowieckiego wynoszą odpowiednio od 35,00
do 56,24 m. Średnie wynoszą analogicznie 38,54 m i 42,54 m.
Różnica między średnimi wynosi 4,00 m na korzyść mężczyzn
z woj. mazowieckiego. Wyniki rzutu dyskiem seniorów
z woj. podlaskiego mieszczą się od 34,85 do 51,68 m, natomiast

Ryc. 12. Średnie wyniki rzutu dyskiem mężczyzn w kategorii
junior i senior w województwie podlaskim i mazowieckim w roku
2009
Kategoria wiekowa
Pchnięcie kulą

junior (6kg)

Województwo

Rzut dyskiem

Rzut dyskiem

Pchnięcie kulą

Kategoria wiekowa

junior
(6kg)

Województwo

Min - Max

X

Sx

podlaskie

12,24 – 16,09

13,12

-

mazowieckie

14,40 – 17,77

15,65

2,53

senior
(7,26kg)

podlaskie

12,37 – 18,66

15,61

0,15

mazowieckie

12,43 – 21,44

15,46

-

junior
(1,75kg)

podlaskie

34,56 – 47,17

38,56

-

mazowieckie

36,52 – 49,34

42,80

4,24

podlaskie

38,48 – 49,39

43,28

4,89

mazowieckie

35,01 – 48,57

38,39

-

senior
(2kg)

Tab. 7. Wyniki pchnięcia kulą i rzutu dyskiem w kategorii
junior i senior rok 2010 (woj. podlaskie, woj. mazowieckie)
Źródło: opracowanie własne
Tabela
7.
przedstawia
zestawienia
wyników
indywidualnych pchnięcia kulą mężczyzn. W kategorii junior
wyniki w woj. podlaskim wahają się od 12,24 do 16,09 m.
Natomiast wyniki juniorów z woj. mazowieckiego mieszczą się
w granicach 14,40 do 17,77 m. Średnie wyniki juniorów wynoszą
13,12 i 15,65 m. Różnica między średnimi wynikami wynosi 2,53
m korzystna jest dla juniorów z woj. mazowieckiego. Wyniki
pchnięcia kulą seniorów z woj. podlaskiego zawarte są między
12,37 m a 18,66 m, a seniorów z woj. mazowieckiego oscylują
w przedziale 12,43 do 21,44 m. Z kolei średnie wyników seniorów
wynoszą 15,61 i 15,46 m. Różnica między średnimi jest
nieznaczna i wynosi 0,15 m , korzystna jest dla seniorów z woj.
podlaskiego (ryc. 13.). Najlepszy wynik w tym sezonie należy do
Tomasza Majewskiego 21,44 m.
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Wyniki rzutu dyskiem mężczyzn w kategorii junior z woj.
podlaskiego tab. 7 wahają się od 34,56 do 47,17 m, zaś juniorów
z woj. mazowieckiego od 36,52 do 49,34 m. Średnie wyniki
arytmetyczne juniorów w badanych grupach wynoszą
w pierwszej 38,56 m, w drugiej 42,80 m. Różnica między
średnimi jest znacząca i wynosi 4,24 m. Wyniki rzutu dyskiem
seniorów z woj. podlaskiego wynoszą najsłabszy 38,48 m oraz
najlepszy 49,39 m , a z mazowieckiego 35,01 m oraz 48,57 m.
Średnie wyniki seniorów wynoszą 43,28 i 38,39 m. Różnica
między średnimi równa jest 4,89 m na korzyść seniorów
z woj. podlaskiego (ryc. 14.).

Ryc. 13. Średnie wyniki pchnięcia kulą mężczyzn
w kategorii junior i senior w województwie podlaskim
i mazowieckim w roku 2010

Ryc. 14. Średnie wyniki rzutu dyskiem mężczyzn
w kategorii junior i senior w województwie podlaskim
i mazowieckim w roku 2010
Porównanie poziomu wyników pchnięcia kulą oraz rzutu
dyskiem kobiet w kategorii junior oraz senior z województwa
podlaskiego do poziomu województwa mazowieckiego

Rzut dyskiem

Pchnięcie kulą

Kategoria wiekowa

Województwo

Min - Max

X

podlaskie

8,87 – 12,56

10,37

-

mazowieckie

8,85 – 14,75

11,40

1,03

podlaskie

7,77 – 18,93

10,38

-

mazowieckie

11,25 – 16,26

13,23

2,85

junior
(1,75kg)

podlaskie

25,59– 37,04

30,07

-

mazowieckie

23,83 – 47,68

33,52

3,45

senior
(2kg)

podlaskie

23,96 – 29,62

27,26

-

mazowieckie

38,80 – 62,90

53,83

26,57

junior
(6kg)
senior
(7,26kg)
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województwa zawarte są między 7,77 a 18,93 m oraz 11,25
a 16,26 m z kolejnego województwa. Średnie wynoszą
analogicznie 10,38 i 13,23 m. Różnica między średnimi to 2,85 m
(ryc. 15.). Mimo, iż w tym roku zarysowują się wyraźnie lepsze
wyniki uzyskiwane przez zawodniczki z województwa
mazowieckiego, to na uwagę zasługuje wynik uzyskany
w kategorii senior Krystyna Zabawskiej 18,93 m z województwa
podlaskiego.
Analizując rezultaty rzutu dyskiem w kategorii junior
w województwie podlaskim wyniki wahają się od 25,59 do 37,04
m. Wyniki kobiet z województwa mazowieckiego od 23,83 do
47,68 m. Średnie z tym województw wynoszą analogicznie 30,07
oraz 33,52 m. Różnica między średnimi to 3,45 m. Osiągnięcia
seniorek w tej konkurencji mieszczą się od 23,96 do 29,62 m
w województwie podlaskim. W województwie mazowieckim
analizie została poddana pierwsza 5-ka seniorek ich wyniki
mieszczą się od 38,80 do 62,90 m. Średnia arytmetyczne wyniki
rzutu dyskiem seniorek w pierwszym z badanych województw
wynosi 27,26, w drugim 53,83 m. Różnica między średnimi jest
bardzo duża wynosi 26,57 m na korzyść województwa
mazowieckiego (ryc. 16). W 2004 roku lepsze wyniki w rzucie
dyskiem zdobywały zawodniczki z województwa mazowieckiego.
Najlepszy wynik 62,90 m w kategorii senior osiągnęła Wioletta
Potępa, która jest czołową reprezentantką kraju.

Ryc. 15. Średnie wyniki pchnięcia kulą kobiet w kategorii
junior i senior w województwie podlaskim i mazowieckim w roku
2004

Sx

Tab. 8. Wyniki pchnięcia kulą i rzutu dyskiem w kategorii
junior i senior rok 2004 (woj. podlaskie, woj. mazowieckie)
Źródło: opracowanie własne
Wszystkie dane potrzebne do analizy przedstawiono
w tabeli 8. W pierwszym z analizowanych okresów roku 2004
rezultaty kobiet w kategorii junior z województwa podlaskiego
wahają się od 8,87 do 12,56 m. Natomiast wyniki juniorek
z województwa mazowieckiego są wyraźnie lepsze i mieszczą się
w granicach od 8,85 do 14,75 m. Średnie z tych województw
wynoszą 10,37 i 11,40 m. Różnica średnich wynosi 1,03 m. Jest
korzystna dla juniorek z województwa mazowieckiego. Wyniki
pchnięcia kulą w kategorii senior z pierwszego badanego

Ryc. 16. Średnie wyniki rzutu dyskiem kobiet w kategorii
junior i senior w województwie podlaskim i mazowieckim w roku
2004
Wyniki pchnięcia kulą kobiet w kategorii junior z woj.
podlaskiego zawarte są między 9,35 – 12,76 m oraz 10,10 - 13,88
m dla badanych kobiet z woj. mazowieckiego. Średnie wyników
juniorek wynoszą 10,34 i 11,56 m. Różnica między średnimi
wynikami wynosi 1,22 m i jest korzystna dla juniorek z woj.
mazowieckiego. Wyniki pchnięcia kulą w kategorii senior w woj.
podlaskim wahają się od 8,52 do 18,79 m. Natomiast wyniki
seniorek z woj. mazowieckiego mieszczą się w granicach od 10,72
do 14,40 m. Średnie wyników z dwóch woj. wynoszą 11,03 m
i 11,95 m. Mimo iż różnica między średnimi wynosi 0,92 m na
korzyść woj. mazowieckiego, to najlepszy wynik 18,79 m
osiągnęła zawodniczka z woj. podlaskiego Krystyna Zabawska
(tab. 9, ryc. 17).
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junior
(6kg)
senior
(7,26kg)
junior
(1,75kg)
senior
(2kg)

Województwo

Min - Max

X

Sx

podlaskie

9,35 – 12,76

10,34

-

mazowieckie

10,10 – 13,88

11,56

1,22

podlaskie

8,52 – 18,79

11,03

-

mazowieckie

10,72 – 14,40

11,95

0,92

podlaskie

24,38 – 30,04

27,27

-

mazowieckie

31,23 – 47,19

39,30

12,03

podlaskie

30,11 – 41,60

34,50

-

mazowieckie

37,36 – 63,67

53,37

18,87

Tab. 9. Wyniki pchnięcia kulą i rzutu dyskiem w kategorii
junior i senior rok 2005 (woj. podlaskie, woj. mazowieckie)
Źródło: opracowanie własne
W grupie juniorek z woj. podlaskiego wyniki rzutu
dyskiem wahają się w granicach od 24,38 do 30,04 m , dla
badanych kobiet z woj. mazowieckiego wynoszą od 31,23 do
47,19 m. Średnie wynoszą analogicznie 27,27m i 39,30m.
Różnica między średnimi wynosi 12,03 m na korzyść kobiet
z woj. mazowieckiego. Wyniki rzutu dyskiem seniorek z woj.
podlaskiego mieszczą się od 30,11 do 41,60 m, natomiast
seniorek z woj. mazowieckiego znajdują się w przedziale 37,36
– 63,67 m. Średnie w badanych grupach wynoszą w pierwszej
34,50 m, w drugiej 53,37 m. Różnica między średnimi jest bardzo
duża i wynosi 18,87 m (tab. 9, ryc. 18). Najlepszy wynik 63,67 m
osiągnęła zawodniczka z woj. mazowieckiego Wioletta Potępa.
W naszym woj. najlepszą zawodniczką w tej konkurencji była
Krystyna Zabawska, która uzyskała wynik 41,60 m.

Ryc. 17. Średnie wyniki pchnięcia kulą kobiet w kategorii
junior i senior w województwie podlaskim i mazowieckim w roku
2005

Ryc. 18. Średnie wyniki rzutu dyskiem kobiet w kategorii
junior i senior w województwie podlaskim i mazowieckim w roku
2005
Analiza danych zawartych w tabeli 10. pokazuje,
że rezultaty kobiet w kategorii junior z województwa podlaskiego
wahają się od 8,81 do 12,09 m. Natomiast wyniki juniorek
z województwa mazowieckiego mieszczą się w granicach od
8,03 m do 14,82 m. Średnie wyniki z tych województw wynoszą
10,12 m i 10,43 m. Różnica średnich wynosi 0,31 m. Jest
korzystna dla juniorek z województwa mazowieckiego. Wyniki
pchnięcia kulą seniorek z pierwszego województwa zawarte są
między 8,08 a 18,84 m oraz 7,67, a 17,58 m w drugim badanym

województwie. Średnie wynoszą analogicznie 11,00 i 12,04 m.
Różnica między średnimi wynosi 1,04 m (ryc. 19).
Kategoria wiekowa
Pchnięcie kulą

Rzut dyskiem

Pchnięcie kulą

Kategoria wiekowa

Rzut dyskiem
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junior (6kg)
senior
(7,26kg)
junior
(1,75kg)
senior (2kg)

Województwo

Min - Max

X

Sx

podlaskie

8,81 – 12,09

10,12

-

mazowieckie

8,03 – 14,82

10,43

0,31

podlaskie

8,08 – 18,84

11,00

-

mazowieckie

7,67 – 17,58

12,04

1,04

podlaskie

23,84– 34,66

28,73

-

mazowieckie

28,49 – 51,44

38,39

9,66

podlaskie

27,80 – 38,96

32,32

-

mazowieckie

42,02 – 66,01

54,73

22,41

Tab. 10. Wyniki pchnięcia kulą i rzutu dyskiem w kategorii
junior i senior rok 2006 (woj. podlaskie, woj. mazowieckie)
Źródło: opracowanie własne
Analizując rezultaty rzutu dyskiem juniorek z województwa
podlaskiego ich wyniki wahają się od 23,84 do 34,66 m. Wyniki
kobiet z województwa mazowieckiego od 28,49 do 51,44 m. Tak
duża różnica w średnich 9,66 m to wynik dobrej postawy
zawodniczki Marty Jaworowskiej, która odbiega od średnich
województwa podlaskiego. Osiągnięcia seniorek w tej konkurencji
mieszczą się w granicy od 27,80 do 38,96 m w województwie
podlaskim i od 42,02 do 66,01 m w województwie mazowieckim.
Najlepszy wynik w tej kategorii wiekowej osiągnęła Wioletta
Potępa. Średnie wyniki arytmetyczne rzutu dyskiem seniorek
to w pierwszym badanym województwie 32,32 oraz w drugim
54,73 m. Różnica między średnimi jest bardzo duża wynosi aż
22,41 m na korzyść województwa mazowieckiego (ryc. 20).

Ryc. 19. Średnie wyniki pchnięcia kulą kobiet w kategorii junior
i senior w województwie podlaskim i mazowieckim w roku 2006

Ryc. 20. Średnie wyniki rzutu dyskiem kobiet w kategorii
junior i senior w województwie podlaskim i mazowieckim w roku
2006
W roku 2007 wyniki pchnięcia kulą kobiet w kategorii
junior w woj. podlaskim oscylują w przedziale od 9,24 do 12,18 m
oraz od 10,88 do 15,45 m wyniki kobiet z woj. mazowieckiego.
Średnie wyniki juniorek z badanych woj. wynoszą w pierwszym
10,65 m w drugim 11,70 m. Różnica między średnimi wynosi 1,05
m. Indywidualny najlepszy wynik 15,45 m osiągnęła zawodniczka
z woj. mazowieckiego w kategorii junior Agnieszka Dudzińska.
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Rzut dyskiem

Pchnięcie kulą

Kategoria wiekowa
junior
(6kg)
senior
(7,26kg)
junior
(1,75kg)
senior
(2kg)

Województwo

Min - Max

X

Sx

podlaskie

9,24 – 12,18

10,65

-

mazowieckie

10,88 – 15,45

11,70

1,05

podlaskie

8,02 – 17,88

10,98

-

mazowieckie

6,91 – 17,80

12,26

1,28

podlaskie

38,31 – 41,40

35,80

0,78

mazowieckie

19,07 – 46,60

36,58

podlaskie

28,43 – 38,42

32,28

-

mazowieckie

35,23 – 63,13

53,59

21,31

Pchnięcie kulą

Kategoria wiekowa

Rzut dyskiem

Wyniki seniorek z woj. podlaskiego wynoszą od 8,02 do
17,88 m, a także od 6,91 do 17,80 m wyniki seniorek z woj.
mazowieckiego. Średnie wyniki wynoszą analogicznie 10,98
i 12,26 m Różnica między średnimi wynosi 1,28 m na korzyść
woj. mazowieckiego (tab. 11, ryc. 21.).

Województwo

Min - Max

X

Sx

podlaskie

10,12 – 11,98

10,96

0,04

mazowieckie

9,49 – 12,82

10,92

-

podlaskie

7,34 – 18,68

10,51

-

mazowieckie

11,17 – 17,58

13,45

2,94

27,53 – 44,48

34,56

2,56

junior
(6kg)
senior
(7,26kg)

podlaskie

junior
(1,75kg)
senior
(2kg)
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mazowieckie

33,30 – 40,70

37,12

podlaskie

27,78 – 39,96

32,30

-

mazowieckie

42,48 – 62,32

52,06

19,76

Tab. 12. Wyniki pchnięcia kulą i rzutu dyskiem w kategorii
junior i senior rok 2008 (woj. podlaskie, woj. mazowieckie)
Źródło: opracowanie własne

Ryc. 21. Średnie wyniki pchnięcia kulą kobiet w kategorii
junior i senior w województwie podlaskim i mazowieckim w roku
2007

Analizując wyniki pchnięcia kulą kobiet w kategorii junior
(tab. 12.) zauważamy, że wahają się one w województwie
podlaskim pomiędzy 10,12 a 11,98 m, natomiast w województwie
mazowieckim pomiędzy 9,49 – 12,82 m. Średnie wyników
juniorek wynoszą 10,96 i 10,92 m. Różnica między średnimi jest
minimalna wynosi 0,04 m. Wyniki seniorek z województwa
podlaskiego zawarte są pomiędzy 7,34 a 18,68 m oraz
11,17 a 17,58 m seniorek z województwa mazowieckiego. Średnie
wyników seniorek w badanych grupach to 10,51 i 13,45 m.
Różnica między średnimi wynosi 2,94 m na korzyść województwa
mazowieckiego. Bardzo dobry wynik 18,68 m w województwie
podlaskim osiągnęła Krystyna Zabawska w kategorii seniorka.
Mimo, iż indywidualny wynik Pani Zabawskiej jest najlepszy, to
średnia wyników jest korzystna dla województwa mazowieckiego
(ryc.23.).
W konkurencji rzutu dyskiem (ryc.24.) wyniki w grupie
juniorek z województwa podlaskiego wynoszą od 27,53 do 44,48
m. Analizie została podana pierwsza 5-ka juniorek z województwa
mazowieckiego ich wyniki wahają się w przedziale od 33,30 do
40,70 m. Średnie wyników to 34,56 i 37,12 m. Różnica średnich
wynosi 2,56 m na korzyść województwa mazowieckiego. Wyniki
indywidualne seniorek w tej konkurencji w województwie
podlaskim mieszczą się od 27,78 do 39,96 m. Natomiast wyniki
w województwie mazowieckim znajdują się w przedziale od 42,48
do 62,32 m. Średnie w badanych grupach wynoszą w pierwszej
32,30 m oraz 52,06 m w drugiej. Różnica między średnimi jest
duża i wynosi aż 19,76 m na korzyść województwa
mazowieckiego (ryc. 24.).
Pierwszy
indywidualny
wynik
w
województwie
mazowieckim w kategorii seniorka należy do Joanny
Wiśniewskiej i wynosi on 62,32 m, w województwie podlaskim
natomiast najlepsza była Małgorzata Sadowska z wynikiem 44,48
m.

Ryc. 22. Średnie wyniki rzutu dyskiem kobiet w kategorii
junior i senior w województwie podlaskim i mazowieckim w roku
2007

Ryc. 23. Średnie wyniki pchnięcia kulą kobiet w kategorii
junior i senior w województwie podlaskim i mazowieckim w roku
2008

Tab. 11. Wyniki pchnięcia kulą i rzutu dyskiem w kategorii
junior i senior rok 2007 (woj. podlaskie, woj. mazowieckie)
Źródło: opracowanie własne
Rezultaty rzutu dyskiem w kategorii junior wahają się od
38,31 do 41,40 m w woj. podlaskim. W woj. mazowieckim
analizie została poddana pierwsza 4-ka najlepszych zawodniczek
i ich wyniki wahają się w granicach od 19,07 do 46,60 m. Średnie
wyników juniorek to analogicznie 35,80 i 36,58 m. Różnica
między średnimi wynosi 0,78 m na korzyść woj. mazowieckiego.
Wyniki seniorek w tej konkurencji mieszczą się w granicach
od 28,43 do 38,42 m w woj. podlaskim i od 35,23 do 63,13 m
w woj. mazowieckim. Średnie wyniki arytmetyczne rzutu
dyskiem seniorek to 32,28 m woj. podlaskie i 53,59 m
woj. mazowieckie. Różnica między średnimi równa jest aż 21,31
m na korzyść woj. mazowieckiego (tab. 11, ryc. 22.). Do tak
dużej różnicy przyczynił się wynik zawodniczki Joanny
Wiśniewskiej z woj. mazowieckiego, która uzyskała wynik 63,13
m w kategorii senior.
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ryc. 26.). Wyniki rzutu dyskiem seniorek z woj. podlaskiego
mieszczą się w granicy od 26,31 do 43,21 m, natomiast seniorek
z woj. mazowieckiego znajdują się w przedziale 25,31–52,48 m.
Średnie wynoszą w pierwszej badanej grupie 32,34 m, w drugiej
34,76 m. Różnica między średnimi wynosi 2,42 m (tab. 13,
ryc. 26.).

Ryc. 24. Średnie wyniki rzutu dyskiem kobiet w kategorii
junior i senior w województwie podlaskim i mazowieckim w roku
2008

senior
(7,26kg)
junior
(1,75kg)
senior
(2kg)

Min - Max

X

Sx

podlaskie

8,69 – 14,91

10,38

-

mazowieckie

9,97 – 15,63

12,05

1,67

podlaskie

8,15 – 12,34

9,90

-

mazowieckie

9,26 – 13,37

11,39

1,49

podlaskie

24,79 – 46,92

34,59

-

mazowieckie

32,40 - 43,97

38,13

3,54

podlaskie

26,31 - 43,21

32,34

-

mazowieckie

25,31 - 52,48

34,76

2,42

Tab. 13. Wyniki pchnięcia kulą i rzutu dyskiem w kategorii
junior i senior rok 2009 (woj. podlaskie, woj. mazowieckie)
Źródło: opracowanie własne
Analiza wyników pchnięcia kulą kobiet (tab. 13, ryc. 25.)
w kategorii junior pokazuje, że wyniki w tej konkurencji juniorek
z woj. podlaskiego kształtują się pomiędzy 8,69 – 14,91 m oraz
pomiędzy 9,97- 15,63 m dla badanych juniorek z woj.
mazowieckiego. Średnie wyniki juniorek wynoszą analogicznie
10,38 i 12,05 m. Różnica między średnimi wynikami wynosi 1,67
m i jest korzystna dla juniorek z woj. mazowieckiego. Na uwagę
zasługuje wynik zawodniczki z woj. mazowieckiego Pauliny
Gubby 15,63 m. Dobry rezultat osiągnęła również Magdalena
Żebrowska 14,91 m (zawodniczka z woj. podlaskiego). Wyniki
pchnięcia kulą w kategorii senior z woj. podlaskiego wahają się
od 8,15 do 12,34 m. Natomiast wyniki seniorek z woj.
mazowieckiego mieszczą się w granicach od 9,26 do 13,37 m.
Średnie wyników z dwóch woj. wynoszą 9,90 m i 11,39 m.
Różnica między średnimi wynosi 1,49 m na korzyść woj.
mazowieckiego (tab. 13, ryc. 25.).

Ryc. 25. Średnie wyniki pchnięcia kulą kobiet w kategorii
junior i senior w województwie podlaskim i mazowieckim w roku
2009
W grupie juniorek z woj. podlaskiego wyniki rzutu dyskiem
wahają się od 24,79 do 46,92 m. Najlepszy wynik osiągnęła
Małgorzata Raciborska. Wyniki badanych kobiet z woj.
mazowieckiego wynoszą od 32,40 do 43,97 m. Średnie wynoszą
analogicznie 34,59 m i 38,13 m. Różnica między średnimi
wynosi 3,54 m na korzyść kobiet z woj. mazowieckiego (tab. 13,

Ryc. 26. Średnie wyniki rzutu dyskiem kobiet w kategorii
junior i senior w województwie podlaskim i mazowieckim w roku
2009
Kategoria wiekowa
Pchnięcie kulą

junior
(6kg)

Województwo

Rzut dyskiem

Rzut dyskiem

Pchnięcie kulą

Kategoria wiekowa

junior
(6kg)
senior
(7,26kg)

Województwo

Min - Max

X

Sx

podlaskie

8,82 – 15,54

10,44

-

mazowieckie

8,41 – 15,70

10,90

0,46

podlaskie

8,82 – 14,73

10,82

-

mazowieckie

10,08 – 13,47

11,79

0,97

junior
(1,75kg)

podlaskie

29,47 – 47,29

35,91

1,74

mazowieckie

27,97 – 43,74

34,17

-

senior
(2kg)

podlaskie

27,01 – 38,10

33,70

0,18

mazowieckie

25,88 – 48,90

33,52

-

Tab. 14. Wyniki pchnięcia kulą i rzutu dyskiem w kategorii
junior i senior rok 2010 (woj. podlaskie, woj. mazowieckie)
Źródło: opracowanie własne
W roku 2010 wyniki pchnięcia kulą kobiet w kategorii junior
w województwie podlaskim oscylują w przedziale od 8,82 do
15,54 m oraz od 8,41 do 15,70 m w województwie mazowieckim
(tab. 14.). Średnie wyniki juniorek wynoszą w pierwszym
badanym województwie 10,44 w drugim 10,90 m. Różnica
między średnimi wynosi 0,46 m. Wyniki pchnięcia kulą seniorek
z województwa podlaskiego mieszczą się w granicy od 8,82 do
14,73 m, a także od 10,08 do 13,47 m to wyniki seniorek
z województwa mazowieckiego. Średnie wyników wynoszą
analogicznie 10,82 i 11,79 m. Różnica między średnimi wynosi
0,46 m (ryc. 27).
Rezultaty rzutu dyskiem w kategorii junior wahają się od
29,47 do 47,29 m w województwie podlaskim. Najlepszy wynik
47,29 m w kategorii junior osiągnęła Małgorzata Raciborska.
Wyniki zawodniczek z województwa mazowieckiego wahają się
w granicach od 27,97 do 43,74m. Średnie wyników juniorek to
analogicznie 35,91 i 34,17 m. Różnica między średnimi wynosi
1,74 m na korzyść województwa podlaskiego. Wyniki seniorek
w tej konkurencji mieszczą się w granicach od 27,01 do 38,10 m
w województwie podlaskim i od 25,88 do 48,90 m
w województwie mazowieckim. Średnie wyniki arytmetyczne
rzutu dyskiem seniorek to 33,70 m województwo podlaskie
i 33,52 m województwo mazowieckie. Różnica między średnimi
równa jest 0,18 m na korzyść województwa podlaskiego. W roku
2010 zarysowuje się wyższy poziom wyników rzutu dyskiem
w kategorii junior i senior w województwie podlaskim (tab. 14,
ryc. 28.).
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Średnie wyników w badanych latach w pchnięciu kulą
mężczyzn w kategorii senior są wyższe w woj. mazowieckim niż
w podlaskim. Najwyższą średnią wyników w woj. mazowieckim
15,98 m odnotowano w 2006 roku, najniższą 14,90 m w 2005
roku. W woj. podlaskim obserwuje się wyraźną progresje
wyników w latach 2004–2008. Natomiast w latach 2009-2010
poziom wyników pchnięcia kulą dorównuje poziomowi
zawodników z Mazowsza (ryc. 30.).
Ryc. 27. Średnie wyniki pchnięcia kulą kobiet w kategorii
junior i senior w województwie podlaskim i mazowieckim w roku
2010

Ryc. 30. Średnie wyniki pchnięcia kulą mężczyzn w kategorii
senior w województwie podlaskim i mazowieckim w badanych
latach
Ryc. 28. Średnie wyniki rzutu dyskiem kobiet w kategorii
junior i senior w województwie podlaskim i mazowieckim w roku
2010
Porównanie średniego poziomu osiąganych wyników
w pchnięciu kulą oraz rzucie dyskiem mężczyzn w kategorii
junior i senior w badanych latach.
ROK

junior
podlaskie

junior
mazowieckie

senior
podlaskie

senior
mazowieckie

2004

14,11

16,08

11,91

15,54

2005

15,29

15,77

12,35

14,90

2006

15,79

14,56

12,21

15,98

2007

15,37

14,79

14,37

15,67

2008

15,93

15,10

14,05

15,58

2009

14,70

15,43

14,99

15,32

2010

13,12

15,65

15,61

15,46

ROK

junior
podlaskie

junior
mazowieckie

senior
podlaskie

senior
mazowieckie

2004

40,54

45,81

36,46

46,72

2005

39,23

42,46

32,93

46,65

2006

46,46

38,93

32,73

45,39

2007

47,91

38,75

34,04

42,36

2008

40,88

41,72

36,01

38,45

2009

38,54

42,54

42,79

42,25

2010

38,56

42,80

43,28

38,39

Tab. 16. Porównanie poziomu osiągniętych wyników
w rzucie dyskiem mężczyzn w kategorii junior i senior – średnie
wyników w badanych latach
Źródło: Opracowanie własne

Tab. 15. Porównanie poziomu osiągniętych wyników
w pchnięciu kulą mężczyzn w kategorii junior i senior – średnie
wyników w badanych latach
Źródło: Opracowanie własne

Ryc. 31. Średnie wyniki rzutu dyskiem mężczyzn w kategorii
junior w województwie podlaskim i mazowieckim w badanych
latach

Ryc. 29. Średnie wyniki pchnięcia kulą mężczyzn
w kategorii junior w województwie podlaskim i mazowieckim
w badanych latach
Z analizy danych zamieszczonych na rycinie 29. wynika, że
w pchnięciu kulą mężczyzn w kategorii junior w badanych latach
w województwie mazowieckim najwyższą średnią wyników
16,08 m odnotowano w 2004 roku, najniższą 14,56 m w 2006
roku. Województwo to dominowało również w 2005, 2009, 2010
roku. W województwie podlaskim najwyższa średnia wyników to
15,93 m w roku 2008, a najniższa 13,12 m uzyskana w 2010 roku
(ryc. 29.).

Średnie wyników rzutu dyskiem mężczyzn w kategorii
junior w 2004; 2005; 2008; 2009 i 2010 roku są wyraźnie wyższe
w województwie mazowieckim. Województwo to osiągnęło
najwyższą średnią wyników 45,81 m w 2004 roku, najniższą
38,75 m w 2006 roku. Jedynie w 2006, oraz 2007 roku
województwo
podlaskie
wyraźnie
dominowało
nad
województwem mazowieckim. Osiągnęło w 2007 roku najwyższą
średnią wyników 47,91 m, najniższą 38,54 m w 2009 roku
(tab. 16, ryc. 31).
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wynik to 12,05 m odnotowany w 2007 roku, najniższy (10,43 m)
odnotowany w 2006 roku. Tylko w 2008 roku średnia wyników
w województwie podlaskim jest minimalnie wyższa (0,04 m), niż
w województwie mazowieckim. W województwie podlaskim
średni najwyższy wynik (10,96 m) odnotowano w 2008 roku,
najniższy (10,12 m) w 2006 roku (tab. 17, ryc. 33.).

Ryc. 32. Średnie wyniki rzutu dyskiem mężczyzn w kategorii
senior w województwie podlaskim i mazowieckim w badanych
latach
Opierając się na wynikach umieszczonych na rycinie 32.
można stwierdzić, że średnie wyników mężczyzn w kategorii
senior w rzucie dyskiem w pierwszych 5–ciu badanych latach
w województwie mazowieckim są ewidentnie wyższe niż
w województwie podlaskim. Województwo mazowieckie
osiągnęło najwyższy średni wynik 46,72 m w 2004 roku oraz
najniższy 38,39 m w 2010. W 2009 i 2010 roku poziom
osiąganych wyników w województwie podlaskim wyraźnie
wzrósł i przewyższył średnie wyniki w województwie
mazowieckim. Najwyższy średni wynik 43,28 m odnotowano
w województwie podlaskim w 2010 roku oraz najniższy 32,73 m
w 2006 roku. Od 2004 - 2007 wyraźnie dominuje województwo
mazowieckie. Od 2008 - 2010 poziom wyników w województwie
podlaskim dorównuje wynikom w województwie mazowieckim
(tab.16.).
Porównanie średniego poziomu osiąganych wyników
w pchnięciu kulą oraz rzucie dyskiem kobiet w kategorii junior
i senior w badanych latach

Ryc. 34. Średnie wyniki pchnięcia kulą kobiet w kategorii
senior w województwie podlaskim i mazowieckim w badanych
latach
Dane zawarte na rycinie 34. pokazują, że średnie wyników
seniorek z województwa mazowieckiego w pchnięciu kulą
w badanych latach są zauważalnie wyższe niż średnie wyniki
seniorek z województwa podlaskiego. W województwie
mazowieckim najwyższy średni wynik (13,45 m) odnotowano
w 2008 roku, najniższy (11,39 m) w 2009 roku. W województwie
podlaskim najwyższy średni wynik (11,03 m) odnotowano w 2005
roku, najniższy (9,90 m) w 2009 roku (tab. 17.).
ROK

junior
podlaskie

junior
mazowieckie

senior
podlaskie

senior
mazowieckie

2004

30,07

33,52

27,26

53,83

2005

27,27

39,30

34,50

53,37

ROK

junior
podlaskie

junior
mazowieckie

senior
podlaskie

senior
mazowieckie

2006

28,73

38,39

32,32

54,73

2007

35,80

36,58

32,28

53,59

2004

40,54

45,81

36,46

46,72

2008

34,56

37,12

32,30

52,06

2005

39,23

42,46

32,93

46,65

2009

34,59

38,13

32,34

34,76

2006

46,46

38,93

32,73

45,39

2010

35,91

34,17

33,70

33,52

2007

47,91

38,75

34,04

42,36

2008

40,88

41,72

36,01

38,45

2009

38,54

42,54

42,79

42,25

2010

38,56

42,80

43,28

38,39

Tab. 18. Porównanie poziomu osiągniętych wyników
w rzucie dyskiem kobiet w kategorii junior i senior – średnie
wyników w badanych latach
Źródło: Opracowanie własne

Tab. 17. Porównanie poziomu osiągniętych wyników
w pchnięciu kulą kobiet w kategorii junior i senior – średnie
wyników w badanych latach
Źródło: opracowanie własne

Ryc. 35. Średnie wyniki rzutu dyskiem kobiet w kategorii
junior w województwie podlaskim i mazowieckim w badanych
latach
Ryc. 33. Średnie wyniki pchnięcia kulą kobiet w kategorii
junior w województwie podlaskim i mazowieckim w badanych
latach
Na podstawie uzyskanych wyników w pchnięciu kulą
kobiet w kategorii junior można wnioskować, że średnie wyniki
w badanych latach są wyższe w województwie mazowieckim niż
w podlaskim. W województwie mazowieckim najwyższy średni

Jak wynika z danych zawartych na rycinie 35. poziom
średnich wyników w rzucie dyskiem kobiet w kategorii junior
w dwóch badanych województwach utrzymuje się na niskim
i dość wyrównanym poziomie z dominacją województwa
mazowieckiego we wszystkich badanych latach z wyjątkiem roku
2010, gdzie różnica między średnimi wynosi 1,74 m na korzyść
województwa podlaskiego. W województwie mazowieckim
najwyższy średni wynik odnotowano w 2005 roku (39,30 m),
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najniższy (33,52 m) w 2004 roku. W województwie podlaskim
najwyższy średni wynik (35,91 m) odnotowano w 2010 roku,
najniższy (27,27 m) w 2005 roku (tab. 18.).

Ryc. 36. Średnie wyniki rzutu dyskiem kobiet w kategorii
senior w województwie podlaskim i mazowieckim w badanych
latach
Analizując dane zawarte na rycinie 36. można zauważyć,
że w województwie mazowieckim średnia wyników rzutu
dyskiem kobiet w kategorii senior w pierwszych 5-ciu badanych
latach jest wyraźnie wyższe niż w województwie podlaskim.
Zauważalny regres jest widoczny w 2009 i 2010 roku w dwóch
badanych województwach. Najwyższy średni wynik (54,73 m)
odnotowano tu w 2006 roku, najniższy (33,52 m) w 2010 roku.
W województwie podlaskim najwyższy średni wynik (34,50 m)
odnotowano w 2005 roku, a najniższy (27,26 m) w 2004 roku
(tab. 18.).
Podsumowanie i wnioski
Głównym wskaźnikiem oceny regresji lub progresji
wyników jest średnia arytmetyczna wyników pierwszej 8–ki
najlepszych zawodników i zawodniczek w badanych latach 2004
- 2010 na koniec sezonu. Po przeprowadzonych badaniach
dokonano obliczenia poziomu średnich wyników. Na podstawie
przeprowadzonych badań wyciągnięto wnioski dotyczące
kształtowania się poziomu wyników lekkoatletycznych
w konkurencjach rzutowych w latach 2004 - 2010
w województwie podlaskim w stosunku do województwa
mazowieckiego.
Z zebranego w toku badań materiału i dokonanej analizy
wynika, że od roku 2004 w pchnięciu kulą mężczyzn w kategorii
junior w województwie podlaskim odnotowuje się wyraźną
progresję osiąganych wyników. W początkowym okresie analizy
wyniki pchnięcia kulą z dwóch badanych województwach
utrzymywały się na dość wyrównanym poziomie, natomiast od
roku 2008 można mówić o niewielkim regresie osiąganych
wyników w pchnięciu kulą juniorów z Podlasia.
W pchnięciu kulą mężczyzn w kategorii senior
w województwie podlaskim obserwuje się wyraźną progresję
osiąganych wyników w badanych latach 2004 - 2010. Poziom
osiąganych wyników jest zdecydowanie niższy niż
w województwie mazowieckim, gdzie poziom tych wyników
w badanych latach utrzymuje się na mniej więcej stałym, bardzo
wysokim poziomie.
Średnie wyniki rzutu dyskiem mężczyzn w badanych latach
w kategorii junior są wyższe z lekką przewagą województwa
mazowieckiego. Natomiast w latach 2006 - 2007 wyższy poziom
w konkurencji rzutu dyskiem uzyskało województwo podlaskie.
Niewątpliwie jest to zasługą Przemysława Czajkowskiego,
reprezentanta Polski specjalizującego się w rzucie dyskiem, który
osiągnął wyniki 53,24 m w 2006 roku oraz 57,24 m w 2007 roku
w kategorii junior.
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W rzucie dyskiem mężczyzn w kategorii senior widać
wyraźną różnicę osiąganych wyników pomiędzy województwem
podlaskim, a mazowieckim. Od 2004 - 2007 wyraźnie dominuje
województwo mazowieckie. Od 2008 - 2010 poziom wyników
z województwa podlaskiego dorównuje wynikom z województwa
mazowieckiego.
U pań średnie wyników pchnięcia kulą w kategorii junior
i senior w badanych latach są wyższe w województwie
mazowieckim niż w podlaskim. Na uwagę zasługuje indywidualny
wysoki wynik Krystyny Zabawskiej , która w pchnięciu kulą
w kategorii senior osiągała wyniki 18,93 m, 18,79 m,
18,84 m,18,68 m.
U kobiet w rzucie dyskiem przedstawiono wyniki pierwszej
6-ki najlepszych zawodniczek z badanych województw. W latach
2004 brane były pod uwagę wyniki pierwszej 5-ki seniorek,
2007 pierwszej 4-ki juniorek, 2008 pierwszej 5-ki juniorek
z województwa mazowieckiego. Ma to związek z małą liczbą
startujących zawodniczek, która była ograniczona selekcją
naturalną. Sekcja rzutów nie cieszyła się bowiem w tych latach
dużą popularnością. Inną przyczyną tak małej ilości zawodniczek
mogła być np.: zmiana barw klubowych, przejście do innego
województwa czy też zakończenie kariery sportowej. Poziom
średnich wyników w kategorii junior utrzymuje się na niskim
i dość wyrównanym poziomie z niewielką przewagą wyników
z województwa mazowieckiego.
Na podstawie przeprowadzonych badań w kategorii senior
można stwierdzić, że prymat wiodą zawodnicy z województwa
mazowieckiego. W pierwszych 5-ciu badanych latach wyraźnie
wyższe wyniki odnotowuje się właśnie w województwie
mazowieckim.
W roku 2009–2010 poziom wyników rzutu dyskiem
w województwie mazowieckim uległ znacznej regresji, przez co
poziom wyników zawodników z Podlasia dorównuje poziomowi
zawodników z Mazowsza.
Wnioski, jakie nasuwają się odnośnie perspektywy rozwoju
konkurencji
rzutowych
w
województwie
podlaskim
i mazowieckim są jednoznaczne. Większą perspektywę rozwoju
ma województwo mazowieckie. Stopień urbanizacji znacznie
przewyższa poziom rozwoju województwa podlaskiego. Poza tym
województwo mazowieckie posiada większą liczbę ośrodków
sportowych, które są bardziej dostępne i nowoczesne. System
szkolenia i poziom wyszkolenia kadry trenerskiej jest o wiele
bardziej znaczący. Poziom średnich wyników w badanych
konkurencjach rzutowych i kategoriach wiekowych w latach 2004
- 2010 jest zauważalnie wyższy na Mazowszu. Uprawianie
konkurencji rzutowych jest tam bardziej popularne. Z pewnością
wynika to z większej liczby zawodników i zawodniczek, którzy
osiągają znaczące wyniki pozwalające plasować się w czołówce
Polski i Świata. W badanych latach 2004 - 2010 zawodnicy
i zawodniczki z Podlasia osiągali wyniki słabsze niż ich
rówieśnicy z województwa mazowieckiego. Prawie we wszystkich
konkurencjach rzutowych i kategoriach wiekowych, z wyjątkiem
konkurencji pchnięcia kulą seniorek, prym wiedzie województwo
mazowieckie.
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Analiza wykonania podstawowych elementów technicznych
przez prawo i leworęcznych wysoko zaawansowanych siatkarzy
Włodzimierz Starosta1, Agnieszka Poloczek2, Tadeusz Rynkiewicz2
Międzynarodowe Stowarzyszenie Motoryki Sportowej, Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku
2
AWF – Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp.

Materiał i metody
Badania przeprowadzono podczas sześciu spotkań X edycji
Ligi Światowej w 1999 r., w których uczestniczyły zespoły
Włoch, Rosji, Kuby, Brazylii. W obserwowanych meczach
rozegrano 23 sety, których łączny czas „czystej gry” wyniósł: 1 h
31’12”. W pracy posłużono się metodą obserwacji pośredniej
(zapis video) i zmodyfikowanym protokółem opracowanym przez
pracowników wrocławskiego AWF, w którym z pomocą symboli
rejestrowano wyniki jednoczesnej obserwacji obu drużyn.
Obserwacji poddano wszystkie elementy gry: zagrywkę (Z), atak
(A), blok (B), wystawę (W), przyjęcie zagrywki (P), obronę (O) –
podzieloną na: obronę oburącz (Oo), obronę prawą ręką (Op) oraz
obronę lewą ręką (Ol), minięcie (M.) oraz zagranie sytuacyjne
(S).
Wyniki badań
Wyniki przeprowadzonych badań wskazały na ogromną
dominację ilościową zawodników praworęcznych (94,4%) nad
leworęcznymi (5,6%), co wynikało częściowo z proporcji osób
praworęcznych do leworęcznych w populacji [Starosta, 1975,
1990, 2008]. Przewaga zawodników praworęcznych nie
dotyczyła poziomu przygotowania technicznego.
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Zawodnicy
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[n=9]

Nieskuteczne

Poziom technicznego przygotowania zawodników jest coraz
wyższy i wyrównuje się u reprezentantów coraz większej liczby
krajów. Dlatego o zwycięstwie często decydują pozornie mało
znaczące drobiazgi. Jednym z nich, wpływających zarówno na
technikę jak też taktykę zespołu są działania techniczne
wykonywane przez zawodników leworęcznych, z których część
należy do osób oburęcznych. W piśmiennictwie analizowano już
różne fragmenty przygotowania technicznego wysoko
zaawansowanych siatkarzy [Starosta, 1986, 1990, 2008] –
jednakże brakowało w nim dokładnego rozeznania dotyczącego
skuteczności zawodników leworęcznych w stosunku do
praworęcznych. K. Kiczek [1999] porównała skuteczność działań
technicznych siatkarzy prawo i leworęcznych w zawodach
wysokiej rangi. Porównanie to dotyczyło: ataku, zagrywki,
obrony i bloku. We wszystkich działaniach zawodnicy leworęczni
charakteryzowali się większą dokładnością ich wykonywania,
wyższą skutecznością, a największa różnica ich poziomu
dotyczyła ataku. Wymienione działania nie zostały jednak
przedstawione w kompleksowym ujęciu tematu. Stąd celem pracy
było: 1. Porównanie skuteczności działań technicznych
zawodników prawo i leworęcznych. 2. Poszukiwanie
współzależności między wykonywaniem działań ofensywnych
i defensywnych a ręcznością zawodników.

Zawodnicy
praworęczni
[n=85]

skuteczne

Wstęp

Skuteczne

1
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100
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14,3

50

Zagranie sytuacyjne
100

*P – prawa ręka
**L – lewa ręka

Tab. 1. Porównanie skuteczności działań technicznych
wykonywanych przez prawo i leworęcznych zawodników (%),
n=94]
Działania ofensywne
W wyniku działań ofensywnych (tab.1 i ryc.1) stwierdzono:
wyższą skuteczność zagrywki i ataku zawodników
leworęcznych. W serwisie – wynosiła ona u nich 9,4% podczas
gdy u praworęcznych: 2,5%. W ataku leworęczni wykonali 60,3%
działań kończyną wiodącą oraz 100% prawą ręką zakończonych
zdobyciem punktów, a u zawodników praworęcznych skuteczność
działań wykonanych kończyną wiodącą wynosiła: 56,2%.
Natomiast, w minięciu wyższą skuteczność obserwowano
u zawodników praworęcznych (PR – 26,5% i LR –66,7%) przy
zerowej skuteczności zawodników leworęcznych. Wystawa jest
tzw. pogranicznym elementem technicznym, którego nie można
zaliczyć do działań ofensywnych ani defensywnych. Nieznacznie
większą skuteczność wykonania wystawy odnotowano
u zawodników praworęcznych (99,5%) niż u leworęcznych
(91,7%).
Działania defensywne
Przyjęcie zagrywki, blok, obrona oraz zagranie sytuacyjne
tworzą grupę działań defensywnych (ryc.2 i por. tab.1).
Nieznacznie wyższą skutecznością przyjęcia i bardzo wysoką
skutecznością obrony wykazali się zawodnicy leworęczni.
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Poprawnie przyjmowali oni serwis w 100% (przy 98,8%
zawodników praworęcznych), mniej popełniali oni błędów
w obronie. Poprawnie bronili: oburącz w 82,8% wykonanych
działań (przy 79,1% u zawodników PR), lewą ręką w 85,7 %
(73,6% zawodników PR) i w 100% lewą ręką (40,9% siatkarze
praworęczni).
Natomiast
zawodnicy
praworęczni
skuteczniejszymi okazali się w: zagraniu sytuacyjnym (4,2%)
i w bloku (26,9%) .
*w ryc. –po działaniach (oznaczonych symbolami) - po myślniku
określona została ręczność zawodników dla praworęcznych „-p”,
dla leworęcznych „-l”.
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Ryc. 1. Porównanie skuteczności prawo i leworęcznych
zawodników w działaniach ofensywnych (%)
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Ryc. 2. Porównanie skuteczności zawodników prawo
i leworęcznych w działaniach defensywnych (%)
Dyskusja

W przeprowadzonych badaniach zawodnicy leworęczni
stanowili zaledwie 5,6%. Poziom wyszkolenia technicznego
prawo i leworęcznych siatkarzy był bardzo wysoki. Zawodnicy
leworęczni, funkcjonujący często w sporcie jako oburęczni,
posiadają większe możliwości stosowania niekonwencjonalnych
działań techniczno- taktycznych. Może dlatego stwierdzono
wyższy poziom skuteczności zawodników leworęcznych
w zagrywce, ataku, przyjęciu zagrywki, działaniach
obronnych. Działaniach te przeważały podczas obserwowanych
zawodów (zagrywka –ok. 18%, atak –ok. 20%, przyjęcie –ok.
17%, i obrona ok. 10%, co łącznie stanowiła ok. 65%
wykonanych działań). U siatkarzy światowej elity obserwuje
się tendencję do specjalizacji funkcji poszczególnych
zawodników. Obecnie każdy zawodnik spełnia określoną rolę
na boisku. Zawodnik określony przez trenera jako np. środkowy
bloku w tym elemencie technicznym osiągnął najwyższą
skuteczność. Wykazał się właśnie w bloku, a zawodnik atakujący

w działaniach ofensywnych. Tendencję tę zdaje się potwierdzać
nowelizacja przepisów, w której wprowadzono do gry nowego
zawodnika –libero (jego udział sprowadza się wyłącznie do jednej
funkcji: obrony).
Wyniki dotychczasowych obserwacji i eksperymentów
pedagogicznych [Starosta 1986, 1990, 2008] potwierdzają wyniki
przeprowadzonej analizy działań technicznych wysoko
zaawansowanych prawo i leworęcznych siatkarzy. W oparciu
o wyniki przeprowadzonych obserwacji zawodników zespołowych
gier sportowych (piłki nożnej, koszykowej, siatkowej) wykazał,
że: ”...zawodnicy lewonożni i leworęczni odznaczają się wyższą
skutecznością wykonania najważniejszych elementów gry
(strzałów na bramkę, zbić, rzutów na kosz) wynikającą głównie
z ich odmienności ruchowej, do której praworęczni nie potrafią się
szybko i skutecznie przystosować (...) Według opinii badanych
zawodnik przygotowany symetrycznie jest wszechstronniejszy,
włada doskonalszą techniką i może wykorzystać symetrię ruchów
też jako element taktyki”. [Starosta, 1986].
Symetria i asymetria ruchów, będąca przedmiotem badań
prowadzonych w innych dyscyplinach sportowych również
potwierdziła tezę, że zawodnicy leworęczni charakteryzują się
wyższym poziomem skuteczności. Z. Trzciński [1978]
obserwując leworęczne piłkarki ręczne porównywał skuteczność
ich ataku z zawodniczkami praworęcznymi. Autor odnotował
wyższy poziom skuteczności u zawodniczek leworęcznych.
J. Perek [1992] wykazała wyższy poziom skuteczności
wykonywanych działań u leworęcznych tenisistów ziemnych.
W licznych publikacjach ustalono, że zawodnicy leworęczni
w: piłce ręcznej, siatkowej, koszykowej, tenisie stołowym, tenisie
ziemnym, szermierce, boksie oraz lewonożni w piłce nożnej
odznaczają się większą symetrią ruchu oraz wyższym poziomem
skuteczności [Starosta, 1990 2008].
Z przeprowadzonych obserwacji wynika, że prawie każda
drużyna światowej czołówki w swoim składzie posiadała
wyróżniających się zawodników leworęcznych. Piłka siatkowa
w Polsce posiada wspaniałe tradycje (m. in. złoty medal olimpijski
w 1976 r w Montrealu, mistrzostwo świata w 1974). Wtedy
reprezentacja Polski też w swoim składzie posiadała wybitnych
zawodników leworęcznych. Być może jedną z przyczyn nie
najwyższego poziomu siatkówki w niektórych latach był brak
wybitnego zawodnika leworęcznego (np. Łasko), który
w decydujących momentach spotkania przechyliłby szalę
zwycięstwa na naszą stronę m. in. dzięki swej wszechstronności
i nietypowości. Może warto powołać do kadry narodowej
Polski zawodników charakteryzujących się „odmiennym”
przygotowaniem ruchowym? Choć ostatnio odnoszone sukcesy
naszej reprezentacji (2 miejsce w Pucharze świata w 2011 r.) zdają
się świadczyć, iż takiej potrzeby nie ma, tym bardziej, iż obecnie
wśród elity nie ma, wybitnych zawodników leworęcznych. Mając
na uwadze, dalszy rozwój tej coraz popularniejszej dyscypliny
w Polsce, być może miałoby sens podjęcie pracy „od podstaw”,
tj. opracowanie odrębnego system szkolenia zawodników
leworęcznych. Wyniki analizy niniejszej pracy zdają się
potwierdzać celowość podjęcia takich działań w przyszłości.
Wnioski
1.
2.

Leworęczni siatkarze stanowili 5,6% wśród uczestniczących
w finałach X edycji Ligi Światowej w 1999 r.
Stwierdzono wyższą skuteczność zawodników odmiennie
przygotowanych ruchowo, tj. leworęcznych w następujących
działaniach technicznych: zagrywce, ataku, obronie oraz
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w przyjęciu serwisu; natomiast niższą w minięciu, bloku,
wystawie, oraz zagraniu sytuacyjnym.
3.
Skuteczność zawodników leworęcznych w zagrywce
wynosiła 9,4% i była wyższa o 6,9% aniżeli
u zawodników praworęcznych.
4.
Skuteczny atak zawodnicy leworęczni wykonali w 66,4%
przeprowadzonych działań, a zawodnicy praworęczni
w 56,2%.
5.
Wyższą skutecznością bloku wykazali się zawodnicy
praworęczni, którzy efektywnie zastawiali w 26,9%
akcjach, podczas gdy zawodnicy leworęczni uzyskali 23,9%
skuteczności.
6.
Skuteczność przyjęcia zagrywki zarówno u zawodników
prawo (98,8) i leworęcznych (100%) była bardzo
wysoka.
7.
Znacznie wyższą skutecznością w działaniach obronnych
wykazali się zawodnicy leworęczni. W obronie oburącz
osiągnęli oni 82,8% skuteczności, (praworęczni 79,1%).
W obronie kończyną prawą zawodnicy leworęczni
w 85,7% a prawo ręczni 73,6% poprawnie wykonywali
to działanie. Natomiast w obronie kończyną lewą
zawodnicy
leworęczni
nie
popełnili
błędu
a u praworęcznych zawodników skuteczność wynosiła
zaledwie 40,9%.
8.
W minięciu dość wysoką skuteczność przejawili wyłącznie
zawodnicy praworęczni, którzy punkty zdobywali zarówno
w działaniach wykonywanych prawą ręką (26,5%) jak też
lewą ( 66,7%). Świadczyć to może o znaczącym zakresie
symetrii ruchów.
9.
W zagraniach sytuacyjnych zawodnicy leworęczni
wszystkie działania wykonali poprawnie, a praworęczni
4,2% działań wykonali skutecznie, tyleż samo błędnie
i 81,6% poprawnie.
10. Na podstawie przeprowadzonych obserwacji stwierdzono
większą wszechstronność techniczną zawodników
leworęcznych, o której świadczyła wysoka skuteczność
w różnych działaniach technicznych (zagrywce –przyjęciu,
ataku –obronie).
11. Zawodnicy światowej czołówki reprezentowali bardzo
wysoki poziom przygotowania technicznego, jednym
z ważnych elementów mistrzostwa sportowego może stać
się stosowanie należy i niekonwencjonalnych rozwiązań
techniczno taktycznych. Do ich wykonania szczególne
predyspozycje posiadają leworęczni.
12. Materiały przeprowadzonych badań potwierdzają koncepcję
W. Starosty, iż: „symetria ruchów, ze wszystkimi jej
przejawami (obustronność, oburęczność, obunożność)
zapewnia człowiekowi lepszy rozwój motoryczny, sprzyja
większej efektywności ruchów i ułatwia odnoszenie
sukcesów sportowych”.
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Wpływ treningu lekkoatletycznego na zdolność kinestetycznego
różnicowania siły dłoni
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Wprowadzenie
W ostatnich trzech dekadach wśród zespołu potencjalnych
właściwości wpływających na poziom sprawności motorycznej
człowieka coraz większą rolę przypisuje się właśnie koordynacji
ruchowej [Szyngiera 2002; Raczek 2010].
Koordynację ruchową określa się jako zdolność do
wykonywania złożonych czasowo i przestrzennie ruchów,
przestawiania się z jednych ćwiczeń ruchowych na inne oraz
rozwiązywania nowych, nieoczekiwanie pojawiających się zadań
ruchowych w zmieniających się sytuacjach [Sozański i wsp.
1999].
Koordynacja wiąże się zarówno z realizacją najprostszych
gestów jednego członu, prostymi ruchami, czynnościami
codziennego życia, jak i z bardzo złożonymi i wysoce
wyspecjalizowanymi czynnościami zawodowymi czy sportowymi
[Raczek 2010].
Wyraźnym przejawem doskonałości mechanizmów
koordynacji jest dokładność, ekonomia i skuteczność
realizowanej czynności ruchowej. Innymi słowy obejmuje
dostosowanie wszystkich parametrów ruchu, przystosowanie
bezpośrednio postrzegalnych faz i składowych ruchu oraz
zsynchronizowanie części ruchu w spójnie wyrażającą się całość.
U podstaw koordynacji motorycznej leżą procesy kontroli ruchu
[Starosta 2006].
W ostatnich latach w celu określenia tzw. koordynacji
ruchowej zaczęto się posługiwać terminem koordynacyjne
(informacyjne) zdolności motoryczne (KZM). Jednak KZM
wciąż są otwartym problemem. Dotąd określano koordynację
mało precyzyjnie i często utożsamiano ją ze zwinnością
[Bajdziński, Starosta 2002].
Wewnętrzna struktura KZM ze względu na jej złożoność
wciąż jest tematem otwartym. Dokonując analizy funkcjonalnych
klasyfikacji czynników koordynacyjnych przedstawiciele różnych
dziedzin nauki wymieniają od pięciu do dwudziestu kilku
podstawowych zdolności koordynacyjnych [Boraczyński i wsp.
2008].
Raczek i współautorzy [2003] wyodrębnili osiem
elementarnych KZM: kinestetycznego różnicowania, orientacji
czasowo- przestrzennej, zachowania równowagi, rytmizacji,
szybkiej reakcji, łączenia (sprzężenia) ruchów, dostosowania
(przebudowy) działania, wysokiej częstotliwości.
Wrażenia kinestetyczne powszechnie nazywane również
czuciem mięśniowo-stawowym, są istotnym elementem
koordynacji ruchowej. Hirtz [1985] spośród wszystkich zdolności
koordynacyjnych wymienia je na pierwszym miejscu i przypisuje
im najważniejszą rolę. Inni autorzy również rozpatrują zdolność
różnicowania,
w kombinacji
z
innymi
zdolnościami
koordynacyjnymi jako warunek do osiągania najwyższych
rezultatów sportowych.

Zdolność różnicowania ruchu przejawia się przede
wszystkim w umiejętności trafnego porcjowania wielkości
wysiłku, wysokiej precyzji oraz ekonomii działania ruchowego
adekwatnie do potrzeb. Obszerność i wielorakość tej zdolności
była powodem wyróżnienia trzech zasadniczych parametrów,
które warunkują omawiany obszar motoryki ludzkiej. Pierwszym
z nich jest wysoka dokładność i ekonomiczność przestrzennych
ruchów i dotyczy oceny kątowej pozycji w stawach w trakcie
wykonywania ruchów. Kolejny komponent obejmuje stan napięcia
zaangażowanych mięśni oraz wyczucie użycia siły i nazywa się go
siłowym (dynamicznym). Ostatni parametr czasowy, decyduje
o przebiegu i tempie wykonania ruchu, czyli zdolności
różnicowania krótkich odcinków czasu [Raczek, Mynarski 1992;
Juras i wsp. 1993; Ljach 2003; Raczek i wsp. 2003].
Precyzyjne postrzeganie czasu, siły i przestrzeni umożliwia
dozowanie impulsów sterujących, pozwalających na optymalny
przebieg czynności ruchowych. W ujęciu tym zdolność
różnicowania traktuje się jako proces, a wrażenia powstające
podczas ruchu, są ważną częścią wykonywanego zadania
motorycznego [Bajdziński, Starosta 2002; Boraczyński i wsp.
2008].
Mając na uwadze istotność zdolności koordynacyjnego
różnicowania siły jako jednego z warunków osiągania wysokich
wyników sportowych celem pracy była próba oceny poziomu
wrażliwości kinestetycznej mięśni dłoni/rąk w statyce
u zawodników uprawiających lekkoatletyczne konkurencje
angażujące kończyny górne (dłonie) w kontakcie ze sprzętem:
konkurencje rzutowe, skok o tyczce i wielobój.
Materiał i metody
Badaniami objęto 31 lekkoatletów, którzy tworzyli grupę
badaną oraz 28 osób nie objętych szkoleniem sportowym,
stanowiących grupę kontrolną.
W grupie badanej znajdowało się 14 zawodniczek
i 17 zawodników wybranych konkurencji lekkoatletycznych,
w tym: zawodnicy uprawiający rzut młotem (4 kobiety
i 2 mężczyzn), oszczepnicy (1 kobieta i 5 mężczyzn), dyskobole
(1 kobieta i 5 mężczyzn), 3 kulomiotów, 5 wieloboistek oraz
tyczkarze (3 kobiety i 2 mężczyzn). Grupę kontrolną stanowiło 15
kobiet oraz 13 mężczyzn (tab. 1). Staż treningowy kobiet wahał
się w zakresie od 2 do 14 lat ( x =7,8 ±4,0), u mężczyzn od 4 do
14 lat ( x =7,8 ±3,1). Wszyscy badani byli praworęczni.
W badaniach oceny zdolności porcjowania siły mięśni
kończyn górnych posłużono się ręcznym dynamometrem
połączonym ze wzmacniaczem tensometrycznym WTP3, z wersją
oprogramowania v.3.1. Badanie przeprowadzono w kilku seriach.
W pierwszej części rejestrowano maksymalną siłę chwytu ręki
wyrażoną w Newtonach. Zadanie wykonywano trzykrotnie.
W zasadniczej części testu badany próbował bez kontroli
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wzrokowej wykonać ścisk ręką odpowiadający 25%
maksymalnych możliwości. W następnej kolejności wykonywano
próbę ścisku na 50% siły maksymalnej, później na 75% wartości
maksymalnej. Serię trzech prób powtórzono trzykrotnie.
Wynikiem testu była uśredniona wartość błędu (procentowa
trafność zadanej wartości siły) uzyskaną w trzech seriach.
Za 100% przyjęto wynik uścisku maksymalnego.
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względnych wartości siły maksymalnej u zawodniczek i kobiet
nietrenujących są niewielkie i nieistotne statystycznie (ryc. 2).
Najlepszy wynik wśród lekkoatletek uzyskała zawodniczka
uprawiająca skok o tyczce 13 lat, najsłabszy ustanowiła
zawodniczka trenująca rzut młotem ze stażem treningowym
wynoszącym 4 lata. Najlepszą symetrią ruchu prawej i lewej
strony ciała wykazały się młociarki oraz tyczkarki, z kolei
najbardziej wyraźną asymetrią zawodniczki uprawiające wielobój.

Trenujący – grupa badana
Wiek [lata]
23,2 ±3,8
Wiek [lata]
20,1 ±2,5

Kobiety ♀ (n=14)
Masa ciała [kg]
Wysokość ciała [m]
76,5 ±18,6

176,6 ±8,8

Mężczyźni ♂ (n=17)
Masa ciała [kg]
Wysokość ciała [m]
96,4 ±17,9

1,86 ±0,07

BMI
24,2 ±4,3
BMI
27,5 ±3,4

Nietrenujący – grupa kontrolna
Wiek [lata]
24,5 ±3,0
Wiek [lata]
26,1 ±4,8

Kobiety ♀ (n=15)
Masa ciała [kg]
Wysokość ciała [m]
58,6 ±6,1

1,68 ±0,03

Mężczyźni ♂ (n=13)
Masa ciała [kg]
Wysokość ciała [m]
82,1 ±12,2

1,80 ±0,06

BMI
20,9 ±1,7

Ryc. 2. Względne wartości maksymalne w sterowaniu siłą
chwytu ręki lewej i prawej trenujących i nietrenujących kobiet.

BMI
25,2 ±3,3

Tab. 1. Charakterystyka biometryczna badanych
Pomiary zdolności sterowania siłą mięśniową prowadzono
dla lewej i prawej kończyny górnej. Odchylenie od zadanej
wielkości rejestrowano jako błędy w %. Uzyskanie korzystnych
wyników w pomiarach wymagało wysokiego poziomu wrażeń
kinestetycznych.
Wyniki poddano podstawowej analizie statystycznej.
Wartości przedstawiono za pomocą średnich arytmetycznych
z odchyleniem standardowym. Dla określenia istotności różnic
pomiędzy grupami wykorzystano test t-Studenta dla danych
zależnych. Jako istotne przyjęto wartości na poziomie p≤0,05.
Wyniki
Analizując uzyskane wartości siły maksymalnej trzeba
stwierdzić, że różnice pomiędzy grupami są znaczne. Kobiety
trenujące, zarówno lewą jak i prawą kończyną górną, uzyskały
lepsze wyniki od kobiet nietrenujących o ponad 10 N. W obu
natomiast grupach wystąpiła asymetria z przewagą prawej
kończyny. W obydwu przypadkach (lewa i prawa ręka) różnice te
okazały się być istotne statystycznie (p<0.05).

Ryc. 1. Poziom maksymalnej siły mięśniowej prawej i lewej
kończyny górnej trenujących i nietrenujących kobiet.

Analiza wyników siły względnej wykazuje, że po
przeliczeniu wyników na kilogram masy ciała różnice

Przy pomiarze odpowiadającym 75% maksymalnych
możliwości badane kobiety uprawiające sport charakteryzowały
się mniejszymi wielkościami błędu niż nietrenujące. Zarówno
grupa badana jak i kontrolna zaniżyły ocenę poziomu zdolności
różnicowania napięcia mięśniowego (ryc. 3).

Ryc. 3. Średnia procentowa trafność wykazania 75% siły
maksymalnej kończyn górnych przez trenujące i nietrenujące
kobiety.
Dane zawarte na rycinie 4 wskazują, że różnice między
trenującymi a nietrenującymi w dokładności różnicowania wrażeń
kinestetycznych na poziomie 50% są niewielkie. W przypadku
różnicowania siły prawą kończyną okazało się, że minimalnie
lepiej (o 1%) wykonały zadanie kobiety nietrenujące. Lepszą
symetrią wykazały się lekkoatletki (ryc. 4).

Ryc. 4. Średnia procentowa trafność wykazania 50% siły
maksymalnej kończyn górnych przez trenujące i nietrenujące
kobiety.
Rycina 5 przedstawia trafność odwzorowania 25% siły
maksymalnej przez zawodniczki i kobiety nietrenujące. Okazało

32

Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku – 2011

się, iż w tej próbie osiągnięto najwyższą wielkość błędu w obu
grupach. Zarówno zawodniczki trenujące jak i osoby nietrenujace
nie były w stanie precyzyjnie odwzorować wartości 25%
maksymalnych możliwości. Grupa badana rozwijała siłę zawartą
średnio w granicach pomiędzy 31,6 a 49,4% Fmax (ręka prawa),
a grupa kontrolna pomiędzy 40,6 a 60,3 % Fmax (ręka prawa).

W zadaniu polegającym na odtworzeniu wielkości
odpowiadającej 75% siły maksymalnej lepiej zaprezentowali się
sportowcy (ryc. 8). Dokładność tego zadania w pomiarze lewej
i prawej ręki wystąpiła na podobnym poziomie (odchylenie
standardowe dla trenujących wynosiło dla lewej i prawej strony
odpowiednio SD=17 i 15%, dla nietrenujących 19 i 19 %).

Ryc. 5. Średnia procentowa trafność wykazania 25% siły
maksymalnej kończyn górnych przez trenujące i nietrenujące
kobiety.

Ryc. 8. Średnia procentowa trafność wykazania 75% siły
maksymalnej kończyn górnych przez trenujących i nietrenujących
mężczyzn.

Na rycinie 6 umieszczono wyniki z pomiaru maksymalnej
siły mięśniowej lewej i prawej ręki trenujących i nietrenujących
mężczyzn. Zawodnicy rozwijali większą siłę i uzyskali lepszą
średnią arytmetyczną dla obu kończyn (podobnie jak u kobiet
również o ponad 10 N). Trenujący nie charakteryzują się większą
symetrią niż nietrenujący. W obu grupach widać jednostronną
dominację prawej kończyny górnej. Uzyskane wartości siły
maksymalnej były istotnie różne w obydwu grupach (p<0.05).

Ryc. 6. Poziom maksymalnej siły mięśniowej prawej i lewej
kończyny górnej trenujących i nietrenujących mężczyzn.

Średnie arytmetyczne wyników obu grup przedstawione
na ryc. 9 informują o stopniu odzwierciedlenia przez badanych
50% siły. Wyniki wykazują, że precyzja odczuć ręką prawą przez
sportowców i nietrenujących jest właściwie jednakowa, natomiast
wielkość błędu lewej kończyny górnej jest mniejsza
u nietrenujących. Zawodnicy działali zbyt dużą siłą.
Prawidłowość wykonania zadania na poziomie 25% siły
maksymalnej była dużo mniejsza niż w przypadku 75% Fmax i 50%
Fmax i średnio wyraźnie (prawie o połowę) przekraczała wartość
25% siły maksymalnej (ryc. 10).
W analizie statystycznej stwierdzono za pomocą testu
t-Studenta, że wszystkie różnice pomiędzy trafnością zadziałania
siłą rąk lewych i prawych są statystycznie nieistotne. Badając
różnice pomiędzy wynikami trenujących i nietrenujących
odnotowano tylko jedną statystycznie istotną: w poziomie
maksymalnej siły kończyn górnych (lewa i prawa kończyna
górna) - wartość testu t-Studenta wynosiła p=0.000 (i dla lewej
i dla prawej ręki) przy średniej dla trenujących równej 54,7 N
i 57,1 N, a dla nietrenujących 41,7 i 45,1 N.
W świetle przedstawionych wyników danych nie uzyskano
istotnej statystycznie różnicy (p>0,05) w umiejętności
różnicowania siły mięśni prawą i lewą ręką u trenujących
i nietrenujących.

Nie występują natomiast różnice w uzyskanych wynikach
pomiaru względnej siły maksymalnej, pomiędzy grupą badawczą
a kontrolną, a w przypadku prawej ręki, nieznacznie większą siłę
osiągnęli mężczyźni nietrenujący (ryc. 7).

Ryc. 9. Średnia procentowa trafność wykazania 50% siły
maksymalnej kończyn górnych przez trenujących i nietrenujących
mężczyzn.
Ryc. 7. Względne wartości maksymalne w sterowaniu siłą
chwytu ręki lewej i prawej trenujących i nietrenujących mężczyzn.

Jakkolwiek w siedmiu próbach (na dziesięć) stwierdzono
lepszą procentową trafność odwzorowywania założenia
u zawodników, to jednak brak statystycznej istotności różnic
powoduje, że nie można jednoznacznie potwierdzić zakładanej

Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku – 2011
hipotezy, że trenujący posiadają wysoki (wyższy od badanej
grupy kontrolnej) poziom zdolności różnicowania siłowych
parametrów ruchu. Być może powodem tego jest mała liczba
badanych. Przydatnym byłoby wykonanie podobnych badań na
większej liczbie zawodników.

Ryc. 10. Średnia procentowa trafność wykazania 25% siły
maksymalnej kończyn górnych przez trenujących i nietrenujących
mężczyzn.
Dyskusja
W szkoleniu sportowym należałoby wobec tego zwrócić
uwagę na kształtowanie różnicowania kinestetycznego i takich
jego aspektów, jak czucie sprzętu i czucie siły. Istotne wydaje się
także połączenie tych dwóch umiejętności ze sobą,
co z pewnością przydałoby się ekonomice ruchu [Rostkowska
i wsp. 2003].
Niektórzy autorzy (za Vierhośansky 1988) uważają,
że poziom czucia kinestetycznego ma lokalny charakter
i uwarunkowany jest specyfiką dyscypliny sportowej [Starosta
i wsp. 1990]. Niewiele jest jednak publikacji dotyczących
zdolności różnicowania kinestetycznego u lekkoatletów.
W niniejszej pracy, poświęcono miejsce zagadnieniu
różnicowania wielkości siły. Starosta [1993] podkreśla,
iż diagnozowanie tej zdolności ze względu na dużą labilność
procesów nerwowych jest trudne. Dodatkowo w podjętych
badaniach w celu podwyższenia rzetelności testów w ocenie
zdolności kinestetycznego różnicowania wyłączono odbiór
bodźców wzrokowych.
Analizując uzyskane przez grupę zawodników wyniki,
zaobserwowano, że różnice pomiędzy siłą maksymalną kończyn
lewych i prawych są zaskakująco niskie. Różnorodność
i charakter (jednostronność) większości konkurencji rzutowych
w lekkiej atletyce sugerują, że badanych lekkoatletów powinna
cechować większa asymetria ruchu. Wyjątek stanowi rzut
młotem, w którym rzut wykonywany jest oburącz, jednak i tak
wykonywanie obrotów w jedną stronę i wybór ręki
„prowadzącej” mogłoby potencjalnie powodować jednostronną
lateralizację. W przeprowadzonym badaniu najlepszą symetrią
ruchu prawej i lewej strony ciała wykazały się właśnie młociarki.
Dodatkowo dużą symetrią charakteryzowały się tyczkarki.
W konkurencji tej podczas skoku, tyczka (pomijając fazę
pokonania poprzeczki) również trzymana jest oburącz.
Na podstawie badań mężczyzn, stwierdzono, że najlepiej
rozwiniętą symetrią wykazała się grupa tyczkarzy. Co ciekawe,
wśród grup nietrenujących zaobserwowano większą asymetrię
kończyn górnych niż w grupach uprawiających sport. Przy
porównaniu zawodniczek do kobiet nietrenujących rysuje się
znacznie wyraźniejsza różnica niż u mężczyzn.
Oceniając trafność działania (zadaną) siłą stwierdzono,
że jest ona większa przy poleceniu zawodnikowi zastosowania
75% siły maksymalnej niż w przypadku 50%. Największą
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wielkość błędu niezależnie od płci odnotowano przy próbie
odzwierciedlenia 25%. Wynika to prawdopodobnie z faktu,
iż działania takie są bardziej „subtelne” i wymagają większej
precyzji a co za tym idzie obarczone są zazwyczaj większym
błędem.
Zagadnienie dotyczące rozwoju zdolności różnicowania
kinestetycznego jest jednym z fundamentalnych obszarów
badawczych w teorii wychowania fizycznego i sportu
[Boraczyński i wsp. 2008]. Dynamiczny aspekt omawianej
zdolności często stanowi przedmiot badań podczas prowadzenia
testów nad sportowcami. Hirtz [1985] wymienia zdolność
kinestetycznego
różnicowania
ruchów
jako
jedną
z najważniejszych zdolności koordynacyjnych.
Liczni
autorzy
uważają,
że
rozwój
zdolności
koordynacyjnych jest silnie uwarunkowany genetycznie [Skład
1973]. Istnieją jednak publikacje, w których wyniki
eksperymentów wykazały znaczny wpływ aktywności ruchowej
(w tym treningu sportowego) na poziom i dynamikę zmian
koordynacyjnych zdolności motorycznych [Boraczyński i wsp.
2008].
Wołk [2001] w swoich badaniach nad możliwościami
kształtowania zdolności koordynacyjnych poprzez uprawianie
saneczkarstwa lodowego dowiódł, iż wskutek precyzyjnego
wykonywania ruchów w różnym charakterze (przy bardzo dużych
prędkościach)
możliwe
jest
doskonalenie
zdolności
kinestetycznego różnicowania ruchów. Podobnie w swojej innej
pracy, Wołk [2000] badając grupę studentów uprawiających
narciarstwo odnalazł zależność między zdolnością różnicowania
kinestetycznego, a szybkością motorycznego uczenia się.
Radzińska dowiodła natomiast, że w uprawianie sportu prowadzi
do osiągania wyższego poziomu zdolności różnicowania ruchu
w złożonych zadaniach ruchowych [Radzińska 1990]. Także
Starosta [2001], Boraczyński i współautorzy [2008], Bajdziński
i Kos [1990], Starosta i wsp. [1990], Rostkowska i współautorzy
[2003], Starosta [1993] oraz Zając i wsp. [1992]
w przeprowadzonych badaniach wykazali, że poprzez treningowe
oddziaływanie możliwa jest poprawa dokładności ruchu. Zatem
można wnioskować, iż trening sportowy wywiera pozytywny
wpływ na poziom zdolności kinestetycznego różnicowania
ruchów.
Analiza zgromadzonych wyników badań pokazuje,
że zdolność kinestetycznego różnicowania siły dla każdej
z badanych grup (trenujących i nietrenujących) maleje wraz
ze wzrostem wymaganej precyzji w zadaniu. O ile dla wartości
rzędu 75% maksymalnych możliwości siłowych średnia
procentowa trafność waha się w granicach od 89% do 95%,
to przy ruchach subtelniejszych (25% siły maksymalnej) trafność
ta przekracza zakładaną wartość niemal dwukrotnie. Jednakowe
wyniki uzyskane przez Rostkowską i współautorów [2003],
odnoszące się do zdolności różnicowania siły w ruchu
wiosłującym u pływaków potwierdzają, że wrażliwość
kinestetyczna spada wraz ze zwiększaniem się wymaganej
precyzji działania. Pamiętajmy jednak, że w sporcie o sukcesie
może decydować najmniejszy nawet szczegół, zatem doskonalić
należy nie tylko globalną siłę, ale także działalność precyzyjną
i trening w tym zakresie.
Należy podkreślić, że mała liczebność badanych grup
nakazuje ostrożność w formułowaniu ostatecznych wniosków.
Skłania to także do potraktowania uzyskanych wyników jako
wstępne i wyznaczające dalsze kierunki eksploracji naukowej.
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Poziom kinestetycznego różnicowania ruchu prawą i lewą
kończyną górną nie wykazał u badanych zawodników
asymetrii ruchu. Wystąpiła co prawda nieznaczna dominacja
prawej dłoni, jednak nie była ona istotne statystycznie.
Można przypuszczać, że specyfika wybranych rzutowych
konkurencji lekkoatletycznych, skoku o tyczce oraz
wieloboju, z przewagą asymetrycznych ruchów, nie
kształtuje jednostronności w zakresie dokładności wrażeń
kinestetycznych.
W większości przeprowadzonych w pracy badań,
stwierdzono lepszą procentową trafność odwzorowywania
zadanej wartości siły u osobników objętych szkoleniem
sportowym. Jednak brak statystycznej istotności różnic
powoduje, że nie można jednoznacznie potwierdzić
zakładanej hipotezy, że trenujący posiadają wysoki (wyższy
od badanej grupy kontrolnej) poziom zdolności
różnicowania siłowych parametrów ruchu.
Zdolność kinestetycznego różnicowania siły dla każdej
z badanych grup maleje wraz ze zwiększaniem się
wymaganej precyzji kontroli napięć mięśni kończyn
górnych. W sytuacji poszukiwania drogi poprawy wyników,
należy kształtować tę zdolność także przy założeniu
najwyższej precyzji.
Zawodnicy osiągają większe maksymalne wartości siły
mięśniowej dłoni od osób nie uprawiających sportu.
Świadczy to o skuteczności stosowanego przez zawodników
treningu siłowego.
Ze względu na ograniczoną liczebność badanych grup
uzyskane wyniki należy traktować jako wstępne.
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na zdrowie i prawidłowy rozwój postawy ciała
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Wstęp
Współczesny
typ
cywilizacji
motoryzacyjnej
i przemysłowej idzie w parze z coraz większym ograniczeniem
ruchu. Szybki rozwój pociąga za sobą przeobrażenia
w środowisku otaczającym także dziecko. Tryb jego życia ulega
dość istotnym zmianom. Następuje spadek ilości ruchu w życiu
codziennym. Coraz więcej ludzi wykonuje pracę w pozycji
siedzącej lub stojącej, często z dużym napięciem uwagi, ale
zazwyczaj z minimalnym napięciem mięśni. To zjawisko wpływa
niekorzystnie na prawidłowy rozwój dziecka. Powoduje ono
obniżenie sprawności i wydolności fizycznej oraz odporności
organizmu. Młode pokolenie spędza mniej czasu na zajęciach
ruchowych, a więcej przed telewizorem lub komputerem.
Konsekwencją tego jest wzrost liczby dzieci z wadami postawy
ciała. Są to deformacje w obrębie kręgosłupa, klatki piersiowej,
miednicy lub kończyn. Szczególną rolę w postawie ciała pełni
kręgosłup, który jest nie tylko głównym wspornikiem tułowia, ale
odgrywa decydującą rolę w ekonomii wysiłku fizycznego
i aktywności mięśniowo- ruchowej. Aktywność fizyczna jest
niezbędnym czynnikiem warunkującym zdrowie człowieka
i prawidłowe funkcjonowanie całego organizmu. Dlatego tak
ważnym czynnikiem, warunkującym prawidłowy rozwój postawy
jest gimnastyka korekcyjna oraz uczestnictwo w różnych formach
kultury fizycznej jakimi są: wychowanie fizyczne, rekreacja
ruchowa, lub sport (Wysocka, Wysocki, 2010). Każdy
z przejawów takiego uczestnictwa jest wyrazem troski o własne
ciało.
Prawidłowa postawa ciała to taka, której układ
poszczególnych odcinków ciała względem siebie jest
zharmonizowany, a utrzymanie jej wymaga minimalnego
napięcia układu mięśniowego i nerwowego. Postawa, czyli zarys
ciała jest wyrazem stanu fizycznego i psychicznego, jest obrazem
zdrowia. Postawa prawidłowa to taki kształt ciała wynikający
z budowy i nawykowego usytuowania poszczególnych jego
części, który sprzyja podstawowym funkcjom organizmu.
Postawa ciała jest nawykiem ruchowym, kształtującym się na
określonym podłożu morfologicznym i funkcjonalnym oraz
związanym z codzienną działalnością danego osobnika.
O postawie ciała decyduje wzajemne ułożenie elementów ciała:
głowy, kręgosłupa, klatki piersiowej, miednicy i kończyn.
Postawę ciała dziecka kształtuje środowisko, w którym
najistotniejszą rolę odgrywa dom i szkoła (Dobosiewicz, 1969).
Prawidłowe oddziaływanie na dziecko już we wczesnym
dzieciństwie oraz przemyślana organizacja warunków życia
domowego i szkolnego dziecka może dać oczekiwane rezultaty.
Przez wadę postawy rozumiemy odchylenia od ogólnie
przyjętych cech prawidłowej postawy, to zmiana utrwalona
w układzie kostnym, błędy „trzymania się” (Wolański, 1958,
1979), to zaburzenia w stojącej pozycji ciała, które nie mieszczą
się w przeciętnych, fizjologicznych normach postawy ciała.
Postawa wadliwa jest nieestetyczna i często określa się ją jako
„zmęczoną”. Dobre samopoczucie, radość, chęć dobrej prezencji

sprzyja przybieraniu lepszej postawy. Odwrotnie - zmęczenie,
przygnębienie, złe samopoczucie sprzyja wadom postawy.
Najczęściej spotykanymi wadami postawy są:
1.
Plecy okrągłe - to nadmierne wygięcie kręgosłupa ku tyłowi.
2.
Plecy wklęsłe - to nadmierne uwypuklenie fizjologicznej
krzywizny lędźwiowej: brzuch wypięty, nadmiernie
przykurczone mięśnie.
3.
Plecy okrągło-wklęsłe - głowa pochylona ku przodowi,
a klatka piersiowa spłaszczona.
4.
Plecy płaskie - brak fizjologicznych wygięć kręgosłupa
spotykane u dzieci wątłych, słabo umięśnionych.
5.
Skoliozy - boczne skrzywienie kręgosłupa, to odchylenie
od osi anatomicznej całego kręgosłupa lub jego odcinka
w płaszczyźnie czołowej.
6.
Deformacje klatki piersiowej: klatka piersiowa kurzamostek nadmiernie wysunięty do przodu, od 4 do 8 żebra
zaznacza się wyraźna wklęsłość oraz klatka piersiowa
lejkowata-szewska - przemieszczenie się ku dołowi dolnej
części mostka i przylegających odcinków żeber.
7.
Wady kończyn dolnych: kolana koślawe, stopa koślawa,
stopa płaska, stopa wydrążona, paluch koślawy (Dega, 1934;
Mrozkowiak, 2005).
Gimnastyka
korekcyjna
jest
formą
działalności
terapeutycznej w odniesieniu do dzieci z wadami postawy. Z tego
względu nie wszystkie zabawy i gry ruchowe mogą być
wykorzystane. Stosowane w gimnastyce korekcyjnej ćwiczenia
powinny być dobrane do rodzaju występującej wady oraz
realizowania celów korekcyjnych. Ćwiczenia muszą zapewniać
możliwość wykonania ich przez dzieci z zachowaniem pozycji
skorygowanej. Korekcja wad postawy jest procesem
długotrwałym, dlatego też zajęcia powinny być interesujące,
atrakcyjne, aby dzieci nie były znużone i znudzone ćwiczeniami.
Zajęcia gimnastyki korekcyjnej nie mogą być traktowane przez
dzieci jako ciężki obowiązek narzucony przez dorosłych. Poprzez
ćwiczenia korekcyjne kształtowany jest nawyk prawidłowej
postawy, eliminuje wady zauważone, doprowadza stan fizyczny
organizmu do pełnej aktywności (Kasperczyk, 1994).
Cel badań
Celem badań było dokonanie oceny i zasadności działań
nauczyciela (specjalisty z zakresu gimnastyki korekcyjnokompensacyjnej) polegającej na wczesnym rozpoznaniu
nieprawidłowej postawy ciała i innych schorzeń związanych
z rozwojem fizycznym u dzieci w wieku wczesnoszkolnym
(8 – 10 lat) ze Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica
w Turośni Kościelnej. Ta świadoma działalność i czynny udział
nauczyciela – korekty, ukierunkowany na pozytywne efekty
działań korekcyjnych, pozwolił również na określenie poziomu
zainteresowania badanych uczniów zajęciami z gimnastyki
korekcyjnej, jak również określić skuteczność prowadzonych
zajęć z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej wśród badanych
dzieci.
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Jaki jest poziom zainteresowania uczniów w badanej szkole
zajęciami z gimnastyki korekcyjnej?
Jaki procent badanych uczniów ze Szkoły Podstawowej
im. Stanisława Staszica w Turośni Kościelnej wykazuje
różnego rodzaju wady postawy wymagające dalszej,
systematycznej pracy (dzieci, rodziców, nauczycieli)
zmierzającej w kierunku wyeliminowania takiego stanu
rzeczy?
W jakim stopniu, na podstawie przeprowadzonych badań,
można określić rolę gimnastyki korekcyjnej w osiągnięciu
prawidłowej postawy ciała?
Jakie są ewentualne przyczyny powstawania wad postawy
ciała u badanych dzieci ze Szkoły Podstawowej
im. Stanisława Staszica w Turośni Kościelnej?
Metoda badań i materiał badawczy

Materiał badawczy zdobyty wskutek przeprowadzonych
badań empirycznych (w oparciu o różne metody, techniki
i narzędzia badawcze) musi zostać poddany procesowi
opracowywania. Dane pochodzące z tychże badań,
przeprowadzonych na grupie młodzieży uczącej się w badanej
szkole podstawowej, stanowią zbiór różnych informacji i opinii
o dotyczącej tej problematyki. Dane te, aby mogły stanowić
podstawę do wyciągania wniosków, tworzenia statystyk,
porównywania sytuacji obecnej i historycznej - muszą zostać
usystematyzowane (Godlewski, Krawcewicz, Wujek, 2005).
W celu zbadania, jak ważną rolę odgrywają zajęcie
z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w życiu dziecka
w wieku wczesnoszkolnym, przeprowadzono konkretne badania
lekarskie mające na celu stwierdzenie i opisanie wad postawy
badanych dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica
w Turośni Kościelnej. W przeprowadzonym badaniu
wykorzystano również opisową metodę analizy wzrokowej
i palpacyjnej wybranych elementów postawy ciała opartej na
schemacie Klappa. Wykorzystanie tej metody pozwala
w znacznym stopniu na lokalizację spostrzeżonych wad
i zmniejszenie wpływu indywidualnego zróżnicowania postawy
ciała na badanie, co umożliwia precyzyjną kwalifikację dzieci do
ewentualnego leczenia rehabilitacyjnego. Do wad zastosowanej
metody należy zaliczyć jednak stosunkowo duży subiektywizm
uzyskiwanych wyników badań.
Badaniami zostali objęci uczniowie klas I – III szkoły
podstawowej, uczęszczający w latach 2006/2010 na zajęcia
gimnastyki korekcyjnej w Szkole Podstawowej im. Stanisława
Staszica w Turośni Kościelnej. Badania przeprowadzone zostały
na terenie szkoły przez pracownika NFZ-u oraz nauczyciela
gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej tej szkoły. Badania
zostały przeprowadzone na grupie 137 uczniów, w tym 71
chłopców i 66 dziewcząt.
Wyniki badań i ich omówienie
Ogólna prezentacja badanej grupy
Do charakterystyki badanej grupy wykorzystałem następujące
czynniki:
1.) Płeć dziecka
2.) Rok urodzenia dziecka

1.

Płeć dziecka
Liczba dzieci

Płeć

N
71

%
51,8

Dziewczęta

66

48,2

Ogółem

137

100

Chłopcy

Tab. 1. Liczba badanych uczniów Szkoły Podstawowej
im. Stanisława Staszica w Turośni Kościelnej wg płci
2.

Rok urodzenia
Rok
urodzenia

Liczba uczniów

1997

Chłopcy
12

1998

13

1999

15

2000

Dziewczęta
13

Ogółem
25

%
18,2

16

29

21,2

17

32

23,4

18

7

25

18,2

2001

13

13

26

19

Razem

71

66

137

100

Tab. 2. Liczba badanych uczniów Szkoły Podstawowej
im. Stanisława Staszica w Turośni Kościelnej wg roku urodzenia
Charakterystyka badanej grupy uczniów z wadami postawy
W oparciu o dane uzyskane z przeprowadzonych badań
wyodrębniono grupę 60 uczniów (26 dziewcząt i 34 chłopców),
u których stwierdzono różnorakie wady postawy.

Płeć

Dzieci nie
posiadające
wad postawy
N
%

Dzieci z wadą
postawy

Grupa badana
ogółem

N

%

N

%

Chłopcy

53

38,6

34

24,8

71

51,8

Dziewczęta

24

17,5

26

19

66

48,2

Ogółem

77

56,1

60

43,8

137

100

Tab. 3. Podział badanych uczniów Szkoły Podstawowej
im. Stanisława Staszica w Turośni Kościelnej ze względu na wadę
postawy
Uczniowie z wadą postawy stanowią 43,8% wszystkich
uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica
w Turośni Kościelnej objętych badaniami. W większości są
to chłopcy – 34 osoby oraz 26 dziewcząt.
Wady postawy występujące u badanych uczniów z tej szkoły
przedstawiają wyniki zamieszczone w tabeli 4, 5, 6 i 7.
Rok
urodzenia

Chłopcy

Dziewczęta

Ogółem

2001

10

5

15

2000

4

0

4

1999

2

0

2

1998

5

4

9

1997

0

3

3

Tab. 4. Nieprawidłowa postawa ciała badanych uczniów
ze Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Turośni
Kościelnej
Rok
urodzenia

Chłopcy

Dziewczęta

Ogółem

2001

0

1

1

2000

1

1

2

1999

4

2

6

1998

2

1

3

1997

0

0

0

Tab. 5. Asymetria łopatek badanych uczniów ze Szkoły
Podstawowej im. Stanisława Staszica w Turośni Kościelnej
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Rok urodzenia
2001

Chłopcy
2

Dziewczęta
1

Ogółem
3

2000

0

0

0

1999

0

2

2

1998

0

1

1

1997

0

1

1

Tab. 6. Koślawość stóp i kolan badanych uczniów ze Szkoły
Podstawowej im. Stanisława Staszica w Turośni Kościelnej
Rok urodzenia
2001

Chłopcy
1

Dziewczęta
1

Ogółem
2

2000

1

0

1

1999

2

1

3

1998

0

1

1

1997

0

1

1

Schorzenie

Rok
urodzenia

Chłopcy

Dziewczęta

Razem

Koślawość
stóp i kolan

2001

2

1

3

Koślawość
stóp i kolan

2000

0

0

0

Koślawość
stóp i kolan

1999

0

2

2

Koślawość
stóp i kolan

1998

0

1

1

Koślawość
stóp i kolan

1997

0

1

1

2

5

7

Razem

Tab. 7. Nadwaga i otyłość badanych uczniów ze Szkoły
Podstawowej im. Stanisława Staszica w Turośni Kościelnej

Tab. 10. Zestawienie zbiorcze wyników badań dotyczące
wady koślawych stóp i kolan badanych uczniów ze Szkoły
Podstawowej im. Stanisława Staszica w Turośni Kościelnej

Nadwaga

Rok
urodzenia
2001

1

1

2

Nadwaga

2000

1

0

1

Nadwaga

1999

2

1

3

Nadwaga

1998

0

1

1

Nadwaga

1997

0

1

1

4

4

8

Schorzenie

W rezultacie przeprowadzonych badań wśród dzieci
ze Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Turośni
Kościelnej w roku szkolnym 2009/2010 stwierdzono
poszczególne, następujące odchylenia i nieprawidłowości
w postawie ciała badanych uczniów:
−

Nawykowe - nieprawidłowa postawa ciała – 33 uczniów
(21 chłopców i 12 dziewcząt)

−

Odstające łopatki – 12 uczniów (7 chłopców i 5
dziewcząt)

−

Koślawość stóp i kolan – 7 uczniów (2 chłopców i 5
dziewcząt)

−

Nadwaga – 8 uczniów (4 chłopców i 4 dziewczęta)
Razem, w wyniku przeprowadzonych badań, stwierdzono
nieprawidłowości w postawie ciała u 60 badanych uczniów,
w tym u 34 chłopców i u 26 dziewcząt. Zbiorcze wyniki badań
dotyczące poszczególnych wad postawy, przeprowadzone wśród
dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Turośni
Kościelnej, zaprezentowano w tabeli 8, 9, 10 i 11.
Schorzenie

Rok
urodzenia

Chłopcy

Dziewczęta

Razem

Nieprawidłowa
postawa ciała

2001

10

5

15

Nieprawidłowa
postawa ciała

2000

4

0

4

Nieprawidłowa
postawa ciała

1999

2

0

2

Nieprawidłowa
postawa ciała

1998

5

4

9

Nieprawidłowa
postawa ciała

1997

0

3

3

21

12

33

Razem

Tab. 8. Zestawienie zbiorcze wyników badań dotyczące
nieprawidłowej postawy ciała badanych uczniów ze Szkoły
Podstawowej im. Stanisława Staszica w Turośni Kościelnej

Odstające łopatki

Rok
urodzenia
2001

0

1

1

Odstające łopatki

2000

1

1

2

Odstające łopatki

1999

4

2

6

Odstające łopatki

1998

2

1

3

Odstające łopatki

1997

0

0

0

7

5

12

Schorzenie

Razem

Chłopcy

Dziewczęta

Razem

Tab. 9. Zestawienie zbiorcze wyników badań dotyczące
wady odstających łopatek badanych uczniów ze Szkoły
Podstawowej im. Stanisława Staszica w Turośni Kościelnej
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Razem

Chłopcy

Dziewczęta

Razem

Tab. 11. Zestawienie zbiorcze wyników badań dotyczące
nadwagi badanych uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Stanisława
Staszica w Turośni Kościelnej
Podsumowanie
Postawa ciała jest cechą indywidualną, wysoce niestabilną
i podlegającą wpływowi znacznej ilości czynników strukturalnych
i czynnościowych. Dlatego też nie istnieje uniwersalna metoda
oceny postawy ciała, podobnie jak jednolite kryteria prawidłowej
postawy (Kasperczyk, 1994). Kształtowanie postawy ciała
u dziecka jest procesem uzależnionym od wielu czynników.
Najważniejsze z nich to prawidłowa aktywność ruchowa
i genetycznie uwarunkowana budowa ciała. Na formowanie
postawy wpływają ujemnie wpływa również nieprawidłowe
odżywianie, czynniki chorobowe i środowiskowe (Dega, 1983).
Postawa człowieka to układ ciała w pozycji stojącej
(wertykalnej). Pojęcie to dotyczy indywidualnego ukształtowania
ciała i położenia poszczególnych odcinków tułowia oraz kończyn
dolnych. Postawa prawidłowa to ta, która występuje
w dostatecznie dużym odsetku, aby można ją było uznać
za znamienną dla danej klasy wieku, a jednocześnie jest
charakterystyczna dla ludzi zdrowych o poprawnym rozwoju
fizycznym
i
psychicznym.
Postawa
prawidłowa
to
zharmonizowany układ poszczególnych odcinków ciała względem
siebie oraz w odniesieniu do osi mechanicznej ciała, utrzymywany
przy minimalnym napięciu układu mięśniowego i nerwowego
(Dega, 1983).
Jest ona zgodna z dynamiką rozwojową człowieka w danym
okresie jego rozwoju osobniczego. Wady postawy to odchylenia
od ogólnie przyjętych cech postawy prawidłowej, które wynikają
ze zmian patologicznych. Wśród nich można wyróżnić zmiany
utrwalone w układzie kostnym, błędy „trzymania się” oraz
zaburzenia przestrzennego ukształtowania ciała (Wolański, 1958).
Kształtowanie postawy ciała postępuje w trakcie całego
okresu rozwoju dziecka. Proces rozwoju postawy określa się
mianem posturogenezy. Zmiany w postawie ciała u dziecka
postępują powoli, a ostateczne ukształtowanie się postawy
przypada na zakończenie okresu dorastania. Skłonność do
zaburzeń w postawie zaznacza się szczególnie w okresach
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szybkiego wzrostu dziecka, gdy odruchy postawy nie nadążają za
szybko zmieniającymi się proporcjami i wymiarami liniowymi
poszczególnych części ciała. Posturogeneza następuje pod
wpływem czynników endogennych i egzogennych. Wśród
egzogennych czynników wpływających na kształtowanie postawy
ciała należy wymienić prawidłowe odżywianie, zabezpieczenie
swobody ruchów dziecka oraz ochronę przed chorobami
przewlekłymi (Dega, 1983).
Poddając analizie otrzymane wyniki badań należy
podkreślić między innymi wpływ środowiska, w którym
dojrzewają badane dzieci, oraz możliwość powszechnego dostępu
do opieki medycznej, jak również zakres korzystania
ze wszelkiego rodzaju zajęć ruchowych nie tylko w ramach
własnej aktywności, ale również tych zorganizowanych pod
opieką specjalistów. Stwierdzony w niniejszej pracy odsetek wad
postawy jest dość znaczący. Biorąc pod uwagę częstość
występowania wad postawy u dzieci w polskim piśmiennictwie
wynoszący zwykle 35–95%, a nawet więcej (Kaczmarek,
Raczkowski, Krajewski, Kilian, 1998) należy stwierdzić,
że badane dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica
w Turośni Kościelnej wykazują powód do podjęcia działań
zmierzających w kierunku poprawy ich stanu zdrowia (wad
postawy). Na tym tle trudno jednak bezpośrednio porównywać
otrzymane wyniki z wynikami badań innych autorów.
Do obiektywnych przyczyn takiego stanu rzeczy należy zaliczyć
brak fizjologicznych norm i precyzyjnych kryteriów oceny,
różnorodność i subiektywizm stosowanych metod dodatkowo
utrudniają porównywanie wyników różnych zespołów
badawczych. Największą wartość mają zatem badania
populacyjne powtarzane co pewien czas przez ten sam zespół.
Jednak nawet sporadycznie wykonane badanie przesiewowe jest
cenne, gdyż umożliwia wczesne rozpoznanie wady postawy
u dziecka i wdrożenie odpowiedniego leczenia.
Dogłębna analiza wyników badań przeprowadzonych wśród
dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Turośni
Kościelnej dotycząca wad postawy, pozwoliła na sformułowanie
wniosków końcowych, które mogą okazać się niezwykle
pomocne w podjęciu stosownych działań oraz zabiegów
mających na celu poprawę wad postawy badanych dzieci,
a co za tym idzie i ich stanu zdrowia.

4.

5.

6.

7.
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Wprowadzenie w problematykę
Sędzia piłkarski to jeden z zawodów, na którym spoczywa
ogromna odpowiedzialność, a podstawą jego wykonywania jest
pozyskany i utrzymywany autorytet (G. Gucze, P. Wasielewski).
Czuwa on nad prawidłowym przebiegiem zawodów oraz
przestrzeganiem reguł gry. Jest to niezwykle trudne
i skomplikowane zadanie, które wymusza posiadanie ogromnego
zakresu wiedzy i umiejętności (M. Fudala). Literatura jak dotąd
mało miejsca poświęcała przedstawicielom sportowej temidy,
których obecność jest nieodłączna podczas każdych zawodów
sportowych.
Jak wskazuje T. Sahaj, „dobry sędzia nie musiałby martwić
się o pracę – o jego wartości decydowałyby kompetencje i rynek
usług” (T. Sahaj 2007, s. 121). O kompetencjach sędziów
decydują nie tylko umiejętności osobowe, społeczne, etyka, ale
także przepisy w stosunku do których sędzia piłki nożnej
zobowiązany jest się dostosować, a jednocześnie tak sędziować
mecz, aby nie posądzano go o postronność. Sędziowanie meczu
trwa bardzo krótko. Dziewięćdziesiąt minut na boisku i ogrom
słyszanych wulgaryzmów (MP Rzeczpospolita 2006), lub pogoń
za sędzią do lasu (PAP Sędzia uciekł przed kibicami do lasu
2011) nie ułatwiają pracy. Szybkość akcji na boisku, dokładne
śledzenie zachodzących zmian, reagowanie na nie w stosownym
czasie i szybkość podejmowania decyzji: wskazywania kar
i upomnień składa się na złożoność zawodu. W artykule
dotyczącym sędziowania wskazuje się, iż …”zadanie sędziego
sportowego jest bardzo podobne do roli, jaką w nauce ma do
odegrania filozof. Obaj mają trafnie zdiagnozować rzeczywistość,
dokonać właściwej oceny istniejącego stanu rzeczy, wydać
sprawiedliwy i zgodny z prawdą werdykt” (T. Sahaj, 2007).
Na piłce jak i na polityce znają się podobno wszyscy stąd
też praca sędziego jest bardzo trudna. W odróżnieniu do
wszystkich obserwatorów widowiska musi on podjąć prawidłową
decyzję w ułamku sekundy bez korzystania z powtórki danej
sytuacji. Intensyfikacja gry spowodowała wzrost brutalności
podczas meczu, chęć zwycięstwa za wszelką cenę przyczyniła się
do prób wprowadzenia rozjemcy w błąd podczas spotkania.
Kontrola tych zjawisk spoczywa na barkach sędziego. Z tych
zagadnień wyłania się problem główny odnoszący się takich
kompetencji sędziego piłki nożnej, aby w czasie prowadzonych
przez niego zawodów, zawodnicy pokazali pełnię swoich
możliwości, a widzowie mogli emocjonować się piękną grą nie
zwracając uwagi na poczynania „pana z gwizdkiem”.
Celem niniejszego artykułu jest wskazanie pożądanych
kompetencji profesjonalno – zawodowych w zawodzie arbitra
piłki nożnej w opiniach sędziów piłkarskich.
Można założyć, iż najwięcej kompetencji profesjonalnych
powinno kształtować się na poziomie bardzo wysokim
i wybitnym w praktyce zawodowej sędziego piłki nożnej.
W związku z problematyką, celem, oraz hipotezą
zastosowano następujące pytania badawcze:
1.
Na jakim poziomie oceniane są kompetencje profesjonalne
wśród sędziów piłki nożnej?

2.

Które z nich są najważniejsze w opinii i ocenie największej
populacji badanych sędziów?
Do realizacji zadań zastosowano metodę sondażu
diagnostycznego, obserwację i technikę opartą o kwestionariusz
ankiety. Posłużono się skalą Likerta w celu oszacowania poziomu
wartości kompetencji.
1.

Szczegółowa charakterystyka badanych sędziów piłki
nożnej

Badania ankietowe przeprowadzono na terenie województwa
podlaskiego wśród 68 czynnych zawodowo sędziów piłki nożnej.
Na Podlasiu jest ponad 135 sędziów czynnych zawodowo, ponad
110 nieczynnych zawodowo i około 130 sędziów próbnych. Do
badań przystąpiło 68 osób obu płci. Wzięła w nich udział tylko
jedna kobieta, pozostali stanowili mężczyźni. Profesja sędziego
piłkarskiego bardzo długo była zarezerwowana dla panów. Jednak
współcześnie coraz więcej kobiet zgłasza się na kursy
sędziowskie, co można wiązać z rozwojem piłki nożnej kobiecej.
W artykule „Czy kobiety nadają się do sędziowania”?, podkreśla
się niezmienną mentalność naszego kraju wskazującą na to,
iż mężczyźni ciągle są lepiej postrzegani, jako sędziowie piłki
nożnej. Panie sędziny radzą sobie na boiskach nie gorzej niż
panowie sędziowie, a czasem nawet mogą łatwiej nawiązać
kontakt z piłkarzami ze względu na swoją płeć (tab. 1).
L.p.
1.
2.
Razem:

Płeć
Kobieta
Mężczyzna

N= badanych
1
67
68

Udział %
1,47%
98,53%
100%

Tab. 1. Płeć badanych
Źródło: Opracowanie własne
Zdecydowana większość ankietowanych to sędziowie przed
40 rokiem życia. Badani po 40 roku życia stanowili 11,76%.
Większość badanych stanowiły osoby pomiędzy 26 a 40 rokiem
życia (48,53%) i między 18-25 rokiem życia (39,71%) (Tab.2).
L.p.
1.
2.
3.
Razem:

Wiek
18-25
26-40
Powyżej 40

N= badanych
27
33
8
68

Udział %
39,71%
48,53%
11,76%
100%

Tab. 2. Wiek badanych
Źródło: Opracowanie własne
Kariera sędziowska większości badanych trwa od roku do 5
lat (47,06%). Liczną grupę stanowią też sędziowie, którzy mogą
pochwalić się już 5-10 letnim stażem (17,65%). Kolejną grupę
badanych 13,24% stanowią najbardziej doświadczeni arbitrzy,
którzy sędziują już ponad 15 lat. Nieco mniej, bo 11,76%
ankietowanych to sędziowie, którzy dopiero poznają tajniki
sędziowania i prowadzą zawody krócej niż jeden rok. Najmniejsza
grupę 10,29% stanowię arbitrzy, których staż wynosi już ponad 5,
a nie więcej niż 10 lat (Ryc.1).
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poniżej 1 roku

1-5 lat

5-10 lat

10-15 lat

powyżej 15 lat

II Liga

III Liga

IV Liga

Klasa A

Klasa B

Próbni

powyżej 15 lat;
13,24%

1-5 lat; 47,06%
poniżej 1 roku;
11,76%

Próbni; 16,18%

5-10 lat; 17,65%

1-5 lat; 47,06%

Ryc. 1. Staż w praktyce sędziego piłki nożnej
Źródło: Źródło własne
Na podstawie przeprowadzonych badań wśród 68 sędziów
piłki nożnej można stwierdzić, iż najwięcej osób sędziuje średnio
2 mecze w tygodniu (44,12%). Nieco poniżej jednej trzeciej
badanych sędziuje mecze jeden raz w tygodniu (32,36%).
Nieliczne osoby sędziują mecze 3 razy w tygodniu lub więcej niż
trzy razy w tygodniu (7,35%). Niewiele, gdyż 4 osoby stanowiące
5,88% respondentów sędziuje 2 mecze w miesiącu. Najmniejsza
ilość osób stanowiąca 2,94% badanych sędziuje mecze jeden raz
w miesiącu. Na podstawie badań można domniemywać,
iż respondenci posiadają duże doświadczenie w zakresie
sędziowania meczów piłki nożnej (Ryc. 2).
1 mecz w miesiącu

2 mecze w miesiącu

3 mecze wmiesiącu

1 mecz w tygodniu

2 mecze w tygodniu

3 mecze w tygodniu

powyżej 15 lat;
13,24%

Obserwator;
5,88%

poniżej 1 roku;
11,76%

10-15 lat;
10,29%

3 mecze w
tygodniu; 7,35%

Obserwator

5-10 lat; 17,65%

10-15 lat;
10,29%

powyżej 15 lat;
13,24%

Ryc. 3. Klasa prowadzonych rozgrywek wśród badanych
sędziów piłki nożnej
Źródło: opracowanie własne
Kilka razy w tygodniu

Raz w tygodniu

Kilka razy w miesiącu

Raz w miesiącu lub rzadziej

Raz w miesiącu
lub rzadziej;
10,29%

Kilka razy w
tygodniu;
44,12%

Kilka razy w
miesiącu;
20,06%

Raz w tygodniu;
23,53%

Ryc. 4. Czas poświęcony na trening
Źródło: opracowanie własne

poniżej 1 roku;
11,76%
1-5 lat; 47,06%
5-10 lat; 17,65%

10-15 lat;
10,29%

Ryc. 2. Liczba prowadzonych spotkań przez arbitra
w określonym czasie
Źródło: Źródło własne
Większość ankietowanych sędziów 29,41% prowadzi
zawody Klasy B. Następną w kolejności grupą są arbitrzy próbni,
którzy stanowią grupę 16,18%.
Niewiele mniej sędziów
prowadzi KOS 14,71%, Klasę A 13,24%, IV Ligę 10,29%
i III Ligę 7,35%. W badaniu brali też udział byli sędziowie,
a obecnie obserwatorzy 5,88%. Tylko 2,94% arbitrów prowadzi
II Ligę. Niestety wśród ankietowanych zabrakło arbitrów z I Ligi
i Ekstraklasy. Na podstawie tych danych można stwierdzić,
że sędziowie mają rzadki kontakt z klasowymi zespołami, a przez
to muszą wykazywać się swoimi umiejętnościami na niższych
szczeblach, gdzie kultura gry jest dużo niższa, a mecze do
sędziowania są trudniejsze (Ryc. 3).
Od sędziów wymaga się dobrej kondycji fizycznej. Wśród
ankietowanych prawie połowa (44,12%) trenuje kilka razy
w tygodniu. Raz w tygodniu trenuje 23,53%, a kilka razy
w miesiącu 22,06%. Raz w miesiącu lub rzadzie trenuje ponad
jedna dziesiąta respondentów (10,29%). Nikt z respondentów
nie trenuje codziennie. Powyższe dane świadczą o tym,
że sędziowie starają się dbać o swoją kondycję fizyczną (Ryc.4).

Sędziowi powinni ciągle się dokształcać i pogłębiać swoją
wiedzę poprzez czytanie prasy specjalistycznej i przepisów gry,
jak również przez uczestnictwo w szkoleniach dla arbitrów
piłkarskich. Ponad połowa (64,71%) czyta prasę i przepisy
od czasu do czasu. Jedna czwarta (25%) czyta często, a tylko
10,29% rzadko zagląda do prasy i przepisów. Nie ma arbitrów,
którzy w ogóle by nie korzystali z przepisów i prasy fachowej
(Ryc. 5).
Często

Od czasu do czasu

Rzadko

Często; 25,00%
Rzadko; 10,29%

Od czasu do
czasu; 64,71%

Ryc. 5. Korzystanie z prasy fachowej i przepisów gry
Źródło: Źródło własne
Prawie wszyscy ankietowani (94,12%) uczestniczyli kilka
razy do roku w szkoleniach organizowanych przez związek,
a tylko 5,88% bierze udział w szkoleniu raz w miesiącu. Nie ma
wśród ankietowanych sędziów osób biorących udział
w szkoleniach raz w roku (ryc. 6).
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Raz w miesiącu
Kilka razy w roku podczas szkoleń organizowanych przez związek
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musi umieć sobie z tym stresem radzić, bo to jeden z elementów
jego pracy (Ryc. 9).

Raz w miesiącu;
5,88%

nie dotyczy
4,41%
raz podczas meczu
11,76%

kilkakrotnie w
ciągu jednej
połowy mecz
2,94%

2‐3 razy w jednym
spotkaniu
41,18%

Kilka razy w
roku podczas
szkoleń
organizowanych
przez związek;
94,12%

Ryc. 6. Uczestnictwo w szkoleniach
Źródło: Źródło własne

kilkakrotnie
podczas meczu
39,71%

Ryc. 8. Liczba sytuacji wywołujących stres
Żródło: Źródło własne

Zdobyta wiedza procentuje w przyszłym prowadzeniu
zawodów.
Ponad
jedna
trzecia
badanych
(39,71%)
odpowiedziała raczej tak, a 36,76% zdecydowanie tak na pytanie
czy szkolenia miały wpływ na późniejsze zachowanie podczas
zawodów. Czasami odpowiedziało 19,12%
raczej nie
odpowiedziało 2,94%, a tylko 1 osoba (1,47%) odpowiedziała na
to pytanie zdecydowanie nie. Można na podstawie otrzymanych
odpowiedzi domniemać, że szkolenia wpływają na późniejsze
zachowanie większości sędziów (Ryc. 7).
Zdecydownie nie

Raczej nie

Czasami

Zdecydownie
nie; 1,47%
Zdecydowanie
tak; 36,76%

Raczej tak

31,62%

21,32%

zachowanie
zawodników

Raczej nie;
2,94%

2.

Praca sędziego jest bardzo odpowiedzialna i często
wywołuje stres. 41,18% badanych spotyka się z sytuacjami
stresowymi dwa, trzy razy w całym spotkaniu. Nieco mniej,
bo 39,71% ma doczynienia z sytuacjami stresowymi kilkakrotnie
w całym meczu. Raz w meczu z sytuacją stresową spotyka się
11,76%. Nigdy w czasie meczu stres nie dotyczył 4,41% sędziów.
Kilkakrotnie w ciągu jednej połowy spotkania stres pojawiał się
u dwóch osób (2,94%). Uzyskane dane pozwalają stwierdzić,
że praca sędziego piłkarskiego jest stresująca i wymaga ogromnej
odporności (Ryc. 8).
Różne czynniki wywołują stres podczas meczu. Niecała 1/3
sędziów (31,62%) stwierdziła, że sytuacje stresowe wywołuje
zachowanie zawodników. Dla ponad 1/5 (21,32%) sytuacja
stresowa powstaje w wyniku wcześniej popełnionych błędów.
Podjęcie trudnej i niepopularnej decyzji to czynnik stresujący dla
20,59% badanych. 19,85 % stwierdziło, że sytuacje stresowe
wywołuje zachowanie trenerów i osób na ławce rezerwowych,
a tylko 6,62% ankietowanych uznało zachowanie kibiców
za czynnik wywołujący sytuacje stresowe. Nie było osób, które
udzieliły innej odpowiedzi niż proponowane. Otrzymane wyniki
pozwalają stwierdzić, że zawód sędziego jest stresujący i arbiter

wcześniej
popełniane
błędy

trudna i
niepopularna
decyzja

zachowanie
trenerów i
osób na ławce
rezerwowej

zachowanie
kibiców

Ryc. 9. Czynniki wywołujące sytuacje stresowe
Źródło: Źródło własne

Czasami;
19,12%

Ryc. 7. Wpływ szkoleń na późniejsze zachowanie podczas
meczu
Żródło: opracowanie własne

19,85%

6,62%

Zdecydowanie tak

Raczej tak;
39,71%

20,59%

Kompetencje profesjonalno – zawodowe sędziego piłki
nożnej

Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić,
iż wśród kompetencji profesjonalnych – zawodowych w opiniach
sędziów najbardziej pożądaną kompetencją na poziomie bardzo
potrzebnym do pracy w zawodzie jest 1. Umiejętność
podejmowania zawsze jasnych i jednoznacznych decyzji
(77,94%). Badani w 11,77% wskazali, że jest to kompetencja
na uśrednionym poziomie ważności. Także co dziesiąty badany
(10,29%) wskazał, że posiadanie jej dotyczy tylko nielicznych
w zawodzie i jest ona wybitnie ważną kompetencją. Nikt nie
opowiedział się, iż jest ona nieistotna lub jej znaczenie jest
minimalne w pracy sędziego piłki nożnej.
Badani w ¾ wskazali także wysoki poziom posiadania przez
sędziów kompetencji 2. Umiejętność prawidłowego stosowania
napomnień i wykluczeń (75,00%). Badani w 11,77% oszacowali,
iż jest ona średnio potrzebna w pracy. Taka sama ilość
respondentów (11,77%) oceniła jej ważność na poziomie
wybitnym w pracy zawodowej. Znaleźli się także sędziowie
(2,94%), którzy jej ważność szacują na poziomie minimalnym
do pracy zawodowej.
Respondenci w takiej samej ilości (75,00%) w stosunku
do kompetencji drugiej, oszacowali ważność kolejnej na poziomie
bardzo ważnym do pracy zawodowej 3. Umiejętność
prawidłowego stosowania przepisów gry w piłce nożnej i ich
aktualnej interpretacji (75,00%). Badani w 13,23% ocenili jej
ważność na poziomie wybitnym. Nieco mniej badanych sędziów
(11,77%) oszacowało ważność tej kompetencji na poziomie
średnio ważnym w pracy zawodowej. Żaden z sędziów nie ocenił
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jej ważności na poziomie minimalnym lub nieistotnym w pracy
zawodowej.
4. Umiejętność stosowania stałych kryteriów oceny
zdarzeń i faktów zaistniałych na boisku na poziomie wysokim
wskazało 70,60% ankietowanych. Respondenci w 14,70%
oszacowali,
że ta kompetencja jest średnio ważna w pracy zawodowej.
Sędziowie w 7,35% wskazali na wybitną wartość tej kompetencji.
Badani w 5,88% ocenili ją na poziomie drugim – minimalnym
w pracy. Znalazł się także jeden sędzia stanowiący 1,47%
badanych, który wskazał, że jest ona nieistotna w tym zawodzie.
W przypadku tej kompetencji opinie o jej ważności były bardzo
podzielone.
Nieco mniejsze znaczenie sędziowie nadali kompetencji
5. Umiejętność bezstronnego i sprawiedliwego prowadzenia
zawodów (69,12%). Sędziowie, w 14,70% oszacowali jej
ważność na poziomie uśrednionym. Nieco mniej badanych
sędziów (13,24%) wskazało, iż jest to wybitna kompetencja
należąca tylko do nielicznych. Dwóch badanych sędziów (2,94%)
oszacowało jej wartość na poziomie minimalnym do pracy
zawodowej (ryc. 9).

Na dziewiątym miejscu wśród bardzo potrzebnych
w zawodzie sędziego uplasowała się kompetencja 9. Umiejętność
stosowania „korzyści” dla zespołu poszkodowanego w celu
płynności gry. Została ona oceniona przez 61,76% jako bardzo
ważna. Respondenci w 1/5 oszacowali jej ważność jako średnią
(20,59%). Wybitną wartość nadało jej 17,65% sędziów. Odnośnie
tej kompetencji nie było sędziów oceniających ją na poziomie
minimalnym i nieistotnym.
Kompetencja 10. Umiejętność wykrywania symulacji
podczas meczu została oceniona na poziomie bardzo ważnym
w pracy sędziego przez 60,29% badanych. Prawie co piąty badany
(19,12%) ocenił ją na poziomie wybitnym, natomiast nieco mniej
sędziów piłki nożnej (17,65%) oszacowało jej wartość na
poziomie średnim. Dwóch badanych sędziów stanowiących 2,94%
wszystkich respondentów oszacowało jej wartość na poziomie
minimalnie potrzebnym w pracy zawodowej (ryc. 10).

Ryc. 10. Kompetencje profesjonalne – zawodowe sędziów
piłki nożnej: 6-10
Źródło: opracowanie własne

Ryc. 9. Kompetencje profesjonalne – zawodowe sędziów
piłki nożnej: 1-5
Źródło: opracowanie własne
Bardzo potrzebną w opinii badanych sędziów okazała się 6.
Umiejętność odpowiedniego poruszania się po boisku w trakcie
spotkania. Ważność jej na poziomie bardzo wysokim oszacowało
66,18% badanych. Prawie ¼ respondentów oceniła tą
kompetencję na poziomie średnim (23,53%). Co dziesiąty badany
(10,29%) ocenił jej ważność na poziomie wybitnym
i występującym u nielicznych sędziów piłki nożnej. Żaden
z sędziów nie ocenił wartości tej kompetencji na poziomie
minimalnym lub nieistotnym do pracy zawodowej.
Badani w 64,70% ocenili ważność kompetencji
7. Umiejętność przewidywania wydarzeń na boisku na poziomie
bardzo dobrym w pracy zawodowej. W przypadku tej i kolejnej
kompetencji opinie sędziów były bardzo podzielone. Prawie co
piąty badany (19,12%) ocenił jej ważność na poziomie średnim,
natomiast 11,77% sędziów oceniło jej ważność na poziomie
wybitnym. Nieliczni oszacowali jej ważność na niższych
poziomach: 2,94% badanych na poziomie minimalnym w tym
zawodzie, i 1,47% na poziomie nieistotnym w pracy sędziego.
Kompetencja 8. Umiejętność oceniania wyłącznie
zaistniałych faktów na boisku, a nie domniemanych przewinień
została oceniona na poziomie bardzo dobrym przez 63,24%
badanych sędziów. Badani w 22,04% ocenili tą kompetencję jako
średnio ważną w zawodzie; 7,35% oceniło, iż jest ona potrzebna
w zakresie minimalnym. Respondenci w 5,88% oszacowali jej
wartość na wybitną. Jeden z badanych stanowiący 1,47% ocenił,
iż jest ona nieistotna w pracy sędziego.

Kompetencja 11. Umiejętność sprawnego operowania
gwizdkiem w opinii ponad połowy badanych sędziów (58,82%)
została oceniona na poziomie bardzo ważnym. Prawie co piąty
badany (19,12%) oceniła jej ważność na poziomie średnim.
Respondenci w 11,77% oszacowali, iż ta kompetencja należy do
wybitych i posiadają ją tylko nieliczni. Minimalną ważność
operowania gwizdkiem oceniło 2,94% ankietowanych sędziów.
Żaden sędzia nie ocenił tej kompetencji na poziomie nieistotnym
w pracy zawodowej.
Kompetencja 12. Umiejętność nie wychodzenia na pierwszy
plan podczas prowadzonych zawodów także jak w przypadku
poprzedniej kompetencji została oceniona na poziomie 58,82%
na poziomie bardzo ważnym. Badani w 19,12% ocenili jej
ważność na poziomie uśrednionym. Sędziowie w 14,77%
oszacowali, iż jest ona wybitną i należy tylko do umiejętności
nielicznych sędziów. Najmniej badanych oceniło jej ważność na
poziomie minimalnym do pacy zawodowej (7,35%).
Nieco ponad połowa ankietowanych oceniła na bardzo
wysokim
poziomie
kompetencję
13.
Umiejętność
przeprowadzenia
czynności
pomeczowych
(wypełnienie
protokołów, sporządzenie sprawozdania, przyjęcie ewentualnych
protestów) (55,88%). Prawie co trzeci badany (32,36%) ocenił jej
ważność na poziomie średnim. Sędziowie w 7,35% ocenili ją
na poziomie minimalnym w pracy zawodowej. Nieliczni,
stanowiący 2,94% badanych sędziów oszacowali ją na poziomie
występującym u nielicznych – wybitnym, oraz na poziomie
nieistotnym w pracy zawodowej (1,47%).
Kompetencja 14. Umiejętność „czucia gry” - elastyczność,
naginanie reguł z duchem gry została oceniona jako bardzo
ważna w opinii 54,41% badanych sędziów. Ankietowani
w 22,06% oszacowali, iż jest ona średnio ważna w pracy,
natomiast nieco mniej badanych oszacowało jej ważność
na poziomie wybitnym (19,12%). Nieliczni badani (2,94%)
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wskazali, iż jest ona ważna w minimalnym zakresie, lub
nieistotna w pracy sędziego (1,47%).
15. Umiejętność refleksyjnego podejścia do prowadzonego
spotkania i konfrontacji działań według przepisów została
oceniona na poziomie bardzo wysokim w opinii ponad połowy
badanych sędziów (52,94%). Co trzeci badany (33,82%) ocenił ją
na średnim poziomie wartości w pracy zawodowej. Nieliczni
stanowiący 8,83% ocenili jej ważność na poziomie wybitnym.
Najmniej osób (4,41%) wskazało, iż jest ona potrzebna w pracy
w zakresie minimalnym. Żaden z badanych sędziów nie wskazał,
iż jest to kompetencja nieistotna (ryc. 11).
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(57,35%) oszacowała, iż jest ona średnio ważna w praktyce
zawodowej. Badani w 17,65% ocenili, iż jest to kompetencja
potrzebna na poziomie minimalnym w pracy. Badani w 2,94%
oszacowali jej ważność, jako wybitną występującą u nielicznych,
oraz jako nieistotną do pracy sędziego (2,94%) (ryc. 12).

Ryc. 12. Kompetencje profesjonalne – zawodowe sędziów
piłki nożnej: 16-20
Źródło: opracowanie własne

Ryc. 11. Kompetencje profesjonalne – zawodowe sędziów
piłki nożnej: 11-15
Źródło: opracowanie własne
Badani sędziowie nie zapomnieli również o podnoszeniu
swoich kwalifikacji. Kompetencję 16. Samodoskonalenie się
przez udział w szkoleniach sędziowskich i czytanie prasy
fachowej związanej z zawodem sędziego na poziomie bardzo
ważnym wskazała ponad połowa ankietowanych (51,48%).
Co trzeci badany (33,82%) oszacował jej ważność jako średnią.
Badani w takim samej ilości ocenili ją jako wybitną (7,35%), oraz
jako minimalnie potrzebną w praktyce zawodowej (7,35%).
Trochę mniej niż ½ sędziów (47,06%) wskazała na
wysokim poziomie kompetencję 17. Umiejętność kontroli stanu
przygotowań do zawodów (przeprowadzenie odprawy
przedmeczowej, sprawdzenie stanu boiska, potrzebnych
dokumentów) Badani w 41,18% ocenili ją jako średnio ważną
w praktyce sędziowania meczów. Wybitną ważność tej
kompetencji nadało 5,88% ankietowanych. Taka sama ilość
ankietowanych wskazała, iż jej ważność jest minimalna
w praktyce zawodowej.
Kompetencja 18. Zdolność do zmiany swojego stylu
sędziowania, aby odpowiadać konkretnym niuansom gry została
oceniona jako bardzo ważna w opinii 47,06%. Badani w ponad
1/3 (36,76%) ocenili jej ważność na poziomie uśrednionym
w pracy zawodowej. Ankietowani w 8,83% stwierdzili, iż jest ona
minimalnie potrzebna w praktyce sędziego. Najmniej
respondentów stanowiących 7,35% poddanych badaniu
oszacowała jej ważność na poziomie wybitnym, posiadanym
przez nielicznych.
Ponad 1/3 arbitrów oceniła na bardzo wysokim poziomie
kompetencję 19. Umiejętność nie sugerowania się nazwą klubu
i nazwiskiem zawodnika (39,71%). Badani w 16,18% ocenili ją
na poziomie średnim ważności, lub poziomie minimalnie
potrzebnym w praktyce sędziego (16,18%). Nieco mniej
badanych (14,70%) oceniło jej wartość na poziomie wybitnym.
Najmniej respondentów (13,23%) oceniła, iż jest ona nieistotna
w pracy sędziego.
Tylko 19,12% ankietowanych oceniło na poziomie bardzo
ważnym kompetencję 20. Przeprowadzenie specjalistycznej
rozgrzewki przed meczem. Ponad połowa badanych sędziów

Otrzymane wyniki pozwalają sądzić, iż najbardziej
przydatne są kompetencje profesjonalne, ponieważ większość
sędziów wskazywała je, jako bardzo ważne w praktyce, a wręcz
wskazane do zawodu lub dość potrzebne. Niektórzy także
wskazywali, że są one wybitne i dotyczą tylko nielicznych
sędziów. Tylko nieliczni badani wskazywali, że są one nieistotne
w ich pracy bądź minimalnie ważne w wykonywaniu obowiązków
sędziego. Szczegółowe wyniki badań przedstawiono w tabeli 3.
3. Podsumowanie i wnioski
Podsumowując wyniki przeprowadzonych badań, można
stwierdzić, iż ponad połowa (58,46%) badanych sędziów –
praktyków w zawodzie oceniła, iż wybrane kompetencje
profesjonalne powinny charakteryzować ich przedstawicieli
na poziomie bardzo wysokim. Prawie ¼ badanych sędziów piłki
nożnej (23,97%) oszacowała, iż są one potrzebne na poziomie
średnim. Co dziesiąty badany (10,73%) ocenił ważność
kompetencji na poziomie wybitnym. Nieliczni oszacowali
ważność kompetencji profesjonalnych na poziomie minimalnie
potrzebnym w praktyce sędziego (5,66%), lub nieistotne w tej
pracy (1,18%) (ryc. 5).
Wybitne, tylko nieliczni sędziowie je posiadają
Nieistotne w pracy sędziego
Minimalne w pracy sędziego
Średnio potrzebne w pracy sędziego
Bardzo potrzebne w pracy sędziego
Wybitne, tylko
nieliczni
sędziowie je
posiadają;
10,73%

Nieistotne w
pracy sędziego ;
1,18%
Minimalne w
pracy sędziego;
5,66%

Bardzo
potrzebne w
pracy sędziego;
58,46%
Średnio
potrzebne w
pracy sędziego ;
23,97%

Ryc. 13. Kompetencje profesjonalne w opinii sędziów piłki
nożnej
Źródło: opracowanie własne
Badani sędziowie w ¾ opowiedzieli się, iż trzy kompetencje
powinny cechować sędziego na poziomie bardzo dobrym. Należą
do nich:
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Poziom kompetencji sędziów piłkarskich

Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Kompetencje profesjonalno – zawodowe specyficzne do zawodu sędziego piłki nożnej

Umiejętność podejmowania zawsze jasnych i
jednoznacznych decyzji.
Umiejętność prawidłowego stosowania napomnień i
wykluczeń.
Umiejętność prawidłowego stosowania przepisów
gry w piłce nożnej i ich aktualnej interpretacji.
Umiejętność stosowania stałych kryteriów oceny
zdarzeń i faktów zaistniałych na boisku.
Umiejętność bezstronnego i sprawiedliwego
prowadzenia zawodów.
Umiejętność odpowiedniego poruszania się po boisku
w trakcie spotkania.
Umiejętność przewidywania wydarzeń na boisku.
Umiejętność oceniania wyłącznie zaistniałych faktów
na boisku, a nie domniemanych przewinień.
Umiejętność stosowania „korzyści” dla zespołu
poszkodowanego w celu płynności gry.
Umiejętność wykrywania symulacji podczas meczu.

Umiejętność sprawnego operowania gwizdkiem.
Umiejętność nie wychodzenia na pierwszy plan
podczas prowadzonych zawodów.
13.
Umiejętność przeprowadzenia czynności
pomeczowych. (wypełnienie protokołów,
sporządzenie sprawozdania, przyjęcie ewentualnych
protestów).
14.
Umiejętność „czucia gry” - elastyczność, naginanie
reguł z duchem gry.
15.
Umiejętność refleksyjnego podejścia do
prowadzonego spotkania i konfrontacji działań
według przepisów.
16.
Samodoskonalenie się przez udział w szkoleniach
sędziowskich i czytanie prasy fachowej związanej z
zawodem sędziego.
17.
Umiejętność kontroli stanu przygotowań do zawodów
(przeprowadzenie odprawy przedmeczowej,
sprawdzenie stanu boiska, potrzebnych
dokumentów).
18.
Zdolność do zmiany swojego stylu sędziowania aby
odpowiadać konkretnym niuansom gry.
19.
Umiejętność nie sugerowania się nazwą klubu i
nazwiskiem zawodnika.
20.
Przeprowadzenie specjalistycznej rozgrzewki przed
meczem.
Ilość ocen w 5 poziomach kompetencji
Średnia kompetencji profesjonalno – zawodowych i udział %:

Poziom 0
Nieistotne do pracy

Poziom 2
Średnie, dość
potrzebne
w pracy

Poziom 1
Minimalne do
zawodu

Poziom 3
Bardzo dobre,
wskazane do zawodu

Poziom 4
Wybitne,
dotyczące tylko
nielicznych

N

udział
%

N

udział
%

N

udział
%

N

udział
%

N

udział
%

0

-

0

-

8

11,77%

53

77,94%

7

10,29%

0

-

2

2,94%

8

11,77%

51

75,00%

0

-

0

-

8

11,77%

51

75,00%

9

1

1,47%

4

5,88%

10

14,70%

48

70,60%

5

0

-

2

2,94%

10

14,70%

47

69,12%

9

13,24%

7

13,23%
7,35%

0

-

0

-

16

23,53%

45

66,18%

7

10,29%

1

1,47%

2

2,94%

13

19,12%

44

64,70%

8

11,77%

1

1,47%

5

7,35%

15

22,06%

43

63,24%

4

5,88%

0

-

0

-

14

20,59%

42

61,76%

12

17,65%

0
0

-

2
7

2,94%
10,29%

12
13

17,65%
19,12%

41
40

60,29%
58,82%

13
8

19,12%
11,77%

0

-

5

7,35%

13

19,12%

40

58,82%

10

14,71%

1

1,47%

5

7,35%

22

32,36%

38

55,88%

2

2,94%

1

1,47%

2

2,94%

15

22,06%

37

54,41%

13

19,12%

0

-

3

4,41%

23

33,82%

36

52,94%

6

8,83%

0

-

5

7,35%

23

33,82%

35

51,48%

0

-

4

5,88%

28

41,18%

32

47,06%

4

5,88%

0

-

6

8,83%

25

36,76%

32

47,06%

5

7,35%

9

13,23%

11

16,18%

11

16,18%

27

39,71%

10

14,70%

2

2,94%

12

17,65%

39

57,35%

13

19,12%

2

2,94%

16
0,8

1,18%

77
3,85

5,66%

326
16,3

23,97%

795
39,75

58,46%

146
7,3

10,73%

5

Tab. 3. Kompetencje profesjonalne w pracy sędziego piłki nożnej
Źródło: opracowanie własne
1.

10,29%

Umiejętność
podejmowania
zawsze
jasnych
i jednoznacznych decyzji.
2.
Umiejętność
prawidłowego
stosowania
napomnień
i wykluczeń.
3.
Umiejętność prawidłowego stosowania przepisów gry
w piłce nożnej i ich aktualnej interpretacji.
Pozostałe kompetencje profesjonalno – zawodowe także
zostały często oceniane na poziomie bardzo wysokim przez wielu
sędziów z doświadczeniem zawodowym (tab. 1). Oznacza to,
iż zawód sędziego jest złożony i wymaga wszechstronnego
przygotowania do pracy zawodowej. Tylko jedna kompetencja
została oceniona na poziomie bardzo wysokim przez niespełna
1/5 respondentów i odnosiła się do stosowania specjalistycznej
rozgrzewki przed sedziowaniem.
Na podstawie przeprowadzonych badań można postawić
nastęujące wnioski:
1.
Zagadnienia kompetencji sędziów powinno bardziej
zainteresować środowiska praktyków i naukowe.
2.
Powinno się prowadzić bieżące badania samooceny i oceny
kompetencji sędziów piłki nożnej poprzez opracowanie
i zastosowanie ogólnego modelu kompetencyjnego w tej
profesji.
Otrzymane wyniki pozwalają sądzić, iż najbardziej
przydatne są kompetencje profesjonalne, ponieważ większość
sędziów wskazywała je, jako bardzo ważne w praktyce, a wręcz

wskazane do zawodu lub dość potrzebne. Niektórzy także
wskazywali, że są one wybitne i dotyczą tylko nielicznych
sędziów. Tylko nieliczni badani wskazywali, że są one nieistotne
w ich pracy bądź minimalnie ważne w wykonywaniu obowiązków
sędziego. Szczegółowe wyniki badań przedstawiono w tabeli 3.
Piśmiennictwo
1.
2.
3.

4.
5.

6.

bp (2006) Czy kobiety nadają się do sędziowania 2006-12-06
http://www.sport.pl/pilka/1,65032,3776916.html.
Fudala M. (2005) Sprawność motoryczna sędziego piłki
nożnej a realizacja zadań meczowych Lider 7-8.
Gucze G., Wasielewski G. Zasady postępowania
w przypadku naruszenia nietykalności cielesnej sędziego
piłki nożnej. Kolegium Sędziów Kaliskiego Okręgu ZPN
http://www.podokregzg.smoko.pl/inne/nietykalnosc.pdf.
MP Sędzia wróg numer jeden. Rzeczpospolita 13-11-2006,
sedzia.com
Sahaj T. (2007) Sędziowanie i sędziowie w piłce nożnej
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http://www.cos.pl/sw/79_07/115.pdf.
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Charakterystyka przygotowania ogólnego i specjalnego piłkarzy
nożnych na ukierunkowanym etapie szkolenia
Leszek Cicirko, Tomasz Buraczewski, Konrad Twarowski
AWF w Warszawie, Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

Streszczenie
Celem niniejszej pracy była próba przygotowania
motorycznego i specjalnego tj. sprawności ogólnej i sprawności
specjalnej, a także poszukiwanie zależności zachodzącymi
pomiędzy nimi u młodych piłkarzy nożnych w wieku 14 lat.
Do oceny poziomu oceny sprawności ogólnej i sprawności
specjalnej wykorzystano wybrane testy (za: Talaga, 2004, 2006).
Otrzymane wyniki badań pozwoliły na sprecyzowanie
następujących wniosków:
1.
W szkoleniu piłkarskim stosowanie okresowych
sprawdzianów powinno być nieodzownym elementem
oceny efektywności pracy przy założonych środkach
treningowych. Wartość pomiarów zwiększa rolę
prognostyczną w przypadku kontroli ciągłej tej samej grupy
treningowej w dłuższym okresie.
2.
Poszczególne analizowane dane o współzależności można
wykorzystać w celu odpowiedniego doboru środków,
materiałów i metod kształtowania poszczególnych cech
u młodych piłkarzy nożnych.
Słowa kluczowe: piłka nożna, sprawność ogólna, sprawność
specjalna, młodzi piłkarze nożni.
Summary
The aim of this paper is the evaluation of the level of
general fitness and special skill as well as their interrelationship
among young footballers aged 14.
In the evaluation of the level of general fitness and special skill
chosen tests were used (Talaga, 2004, 2006).
The obtained results let one formulate the following conclusion:
1.
In football training the use of periodic tests should be an
indispensable element in the evaluation of work
effectiveness using planned training means. The value of
measurements enhances the role of the forecast in the case
of continuous control of the same training group over the
longer period of time.
2.
The analyzed data related to correlation can be used in
choosing proper means, materials and methods of mounding
particular features of young soccer players.
Key words: football, general fitness, special skill, young
footballers.
Wprowadzenie
Panuje pogląd, że największe rezerwy w rozwoju gry
w piłkę nożną tkwią w metodyce kształtowania zdolności
motorycznych (Stuła, 2005). Skuteczność oddziaływania
w dużym stopniu zależy od ich zastosowania, to znaczy od
racjonalnego wykorzystania metod i form organizacyjno –
metodycznych prowadzonych zajęć ruchowych.

Odpowiednie przygotowanie motoryczne pozwala piłkarzowi
postępować szybko i celowo w różnych sytuacjach na boisku.
Ponadto może on wykonywać ruchy precyzyjnie z użyciem
optymalnej siły mięśniowej. Jest to bardzo istotne w piłce nożnej,
gdyż zawodnicy o niższym poziomie tego przygotowania
wykonują czynności nieekonomicznie i tracą za dużo energii,
przez co pod koniec meczu często brakuje im siły. Piłkarze
o wysokim poziomie motorycznym łatwiej uczą się nowych
umiejętności. Bazując na szerokim wachlarzu umiejętności
ruchowych nabytych w czasie treningu ogólnorozwojowego,
w tym koordynacyjnego w młodszym wieku szybciej przyswajają
nowe elementy techniki piłki nożnej. Mając na uwadze ogromne
znaczenie sprawności ogólnej i specjalnej w grze w piłkę nożną,
zasadnym wydaje się nieustanne analizowanie tych sprawności.
Biorąc pod uwagę, że piłka nożna należy do dyscyplin o złożonej
strukturze ruchu problematyka badania przygotowania ogólnego
i specjalnego nabiera szczególnego znaczenia (Buraczewski
i wsp., 2010).
Celem przedstawionych badań jest charakterystyka poziomu
sprawności ogólnej i specjalnej u młodych piłkarzy nożnych
w wieku 14 lat klubu sportowego UKS TOP 54 Biała Podlaska.
Podjęty problem badawczy jest niezwykle aktualny, interesujący
i istotny z punktu widzenia efektywności procesu szkolenia
młodych piłkarzy nożnych (Cicirko i wsp., 2000, 2009).
Wychodząc z powyższych przesłanek postawiono pytania
badawcze:
1.
Jaki jest poziom rozwoju sprawności ogólnej młodych
piłkarzy nożnych klubu sportowego UKS TOP 54 w wieku
14 lat?
2.
Jaki jest poziom rozwoju sprawności specjalnej młodych
piłkarzy klubu sportowego UKS TOP 54 nożnych w wieku
14 lat?
3.
Czy występują współzależności pomiędzy poziomem
sprawności ogólnej i specjalnej u młodych piłkarzy nożnych
w wieku 14 lat?
Materiał badań
Badaniami objęto 25 zawodników Klubu Sportowego UKS
TOP – 54 Biała Podlaska, których wiek kalendarzowy podczas
badań wynosił 14 lat. Badana grupa powstała na bazie selekcji
w 2005 roku. W ramach programu nauczania klasy sportowej
chłopcy uczestniczyli tygodniowo w 10 godzinach zajęć
wychowania fizycznego. Ponadto dodatkowo 2 razy w tygodniu
mieli treningi popołudniowe. Staż treningowy młodych graczy
w momencie badań wynosił 4 lata. Średnia wysokości ciała
wynosiła 164,5cm, a średnia masy ciała 49,5kg. Badania
przeprowadzono w maju i czerwcu 2009 roku. Miejscem
przeprowadzenia testów była sala gimnastyczna i boisko
piłkarskie. Zawodnicy przystępowali do pomiarów po 15
minutowej rozgrzewce ogólnorozwojowej. W celu sprawnego
przebiegu pomiarów oraz dla zwiększenia poziomu motywacji
i koncentracji u badanych, autor pracy szczegółowo objaśniał
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i demonstrował prawidłowe wykonanie każdego testu. Przed
przystąpieniem do wykonania zasadniczego testu, badanym
umożliwiono kilka powtórzeń próbnych w celu zapoznaniem się
z testem.
Metody badań
Ocena w sportowych grach zespołowych obok analizy
przebiegu walki sportowej obejmuje dwa aspekty: sprawność
fizyczną ogólną i sprawność fizyczną specjalną. Jednym ze
swoistych celów jest poprawa, kształtowanie i jak najdłuższe
utrzymanie na optymalnym poziomie sprawności fizycznej
zawodników. Trafnie dobrane testy i właściwa interpretacja ich
wyników to nieodzowne warunki w świadomym sterowaniu tym
procesem. Testy, bowiem służą kontrolowaniu zmian
spowodowanych ćwiczeniami fizycznymi w poziomie
poszczególnych zdolności motorycznych.
W prezentowanych badaniach zastosowano wybrane testy
sprawności fizycznej ogólnej i sprawności specjalnej opracowane
i potwierdzone w badaniach naukowych różnych autorów,
charakteryzujących się, wysoką rzetelnością i trafnością
wewnętrzną.
Do oceny sprawności ogólnej i specjalnej zastosowano
następujące próby(za: Talaga 2004, 2006):
1.
Skok w dal z miejsca
2.
Bieg na 30 metrów
3.
Bieg na 60 metrów
4.
Bieg na 1000 metrów
5.
Skłon tułowia w przód w ciągu 30 sek.
6.
Podciąganie na drążku
7.
Wyrzut piłką lekarską (1kg) z miejsca znad głowy
8.
Skok dosiężny
9.
Slalom bez piłki
Lp.

10. Slalom z piłką
11. Bieg wahadłowy
12. Bieg po kopercie
13. Żonglerka nogą
14. Żonglerka głową
15. Technika uderzenia piłki o ścianę.
Wyniki badań poddano analizie statystycznej obliczając
podstawowe statystyki opisowe: średnią arytmetyczną, odchylenie
standardowe, błąd standardowy, współczynnik zmienności oraz
korelację współczynnika „r” Pearsona (Stanisz 2006).
Wyniki badań
W tabeli 1 przedstawiono indywidualną charakterystykę
badanych zdolności sprawności ogólnej młodych piłkarzy
nożnych klubu TOP 54 Biała Podlaska w wieku 14 lat. Poziom
otrzymanych
wyników
wskazuje
duże
zróżnicowanie
wewnątrzgrupowe w próbie podciągania na drążku (V=63,95%).
Najmniejsze wartości współczynników zmienności stwierdzono
w testach oceniających poziom szybkości: w biegu na 30 metrów
(V=2,65%) oraz biegu na 60 metrów (V=5,30%) oraz w próbie
wytrzymałości: bieg na 1000m (V=5,19%).
Na podstawie otrzymanych wyników badań można
stwierdzić, że najlepsze indywidualne wyniki osiągnęli
następujący zawodnicy: U.M., K.P. oraz S.L., natomiast
najsłabsze rezultaty zanotowali: W.K, W.K. i P.P.
Otrzymane wskaźniki poziomu sprawności ogólnej mówią o
tym, że niezależnie od wcześniejszego doboru i selekcji
zawodników do gry, indywidualny poziom sprawności ogólnej
w badanej grupie jest znacznie zróżnicowany i zależy od
genetycznych uwarunkowań, co potwierdzają liczne badania
(m. in. Fajfer 2003, Starosta, 2003, Ljach, Witkowski, 2004,
Cicirko, Buraczewski, Kozłowski, 2004)

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

1

B.P.

195

4,99

10,23

200

32

4

7

35

2

B.B.

220

5,1

10,13

211

30

2

10,1

40

3

C.P.

200

4,88

9,85

226

31

1

8,2

30

4

C.M.

202

5,23

10,21

220

29

1

6,2

38

5

C.K.

220

4,98

10,33

213

34

4

7,3

33

6

D.E.

207

4,99

9,96

202

33

2

9,1

36

7

D.B.

184

5,21

10,38

216

32

2

6,8

29

8

K.P.

220

4,85

10,26

210

33

3

6,7

35

9

K.P.

215

4,15

10

199

31

6

8,6

44

10

K.D.

200

5,02

9,99

206

34

4

7,5

36

11

K.P.

235

4,55

9,25

214

33

8

8,6

43

12

L.D.

215

5,02

10,04

230

27

5

7,7

38

13

M.J.

200

4,98

9,8

222

34

4

6,4

30

14

M.J.

220

5

9,93

231

28

2

7,6

42

15

O.P.

205

5,24

9,97

228

36

1

7,6

35

16

P.A.

225

4,86

10,06

230

34

2

6,8

39

17

P.J.

195

5,09

10,24

219

30

2

7,9

33

18

P.P.

225

5,22

10,36

215

32

3

6,9

28

19

P.M

206

5,26

9,81

228

31

6

7,2

33

20

S.D.

190

4,86

9,83

233

33

3

7,6

34

21

S.L.

220

4,82

9,68

236

32

4

6,8

38

22

S.M.

195

5,04

10,11

238

34

2

7,6

34

23

U.M.

203

4,78

9,56

226

31

10

8,6

39

24

W.K.

205

5,36

10,11

229

32

2

9,6

36

25

W.K.

134

5,42

10,23

231

20

3

7,5

28

⎯x

205,44

5,00

10,01

220,52

31,44

3,44

7,68

35,44
4,44

SD

19,49

0,26

0,27

11,44

3,15

2,20

0,98

Błąd SD

3,90

0,05

0,05

2,29

0,63

0,44

0,20

0,89

V (%)

9,49

5,30

2,65

5,19

10,02

63,95

12,77

12,54

Tab. 1. Indywidualne wskaźniki charakteryzujące poziom sprawności ogólnej piłkarzy nożnych KS TOP 54 w wieku 14 lat
(n = 25)
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Reasumując,
można
stwierdzić,
że
wyniki
przeprowadzonych badań dotyczących poziomu sprawności
ogólnej młodych piłkarzy nożnych Klubu Sportowego UKS TOP
54 Biała Podlaska są zgodne z danymi innych autorów
(Buraczewski i wsp., 2010, Cicirko, Sadowski 2007, Cicirko
i wsp., 2009), którzy również ustalili, że poziom sprawności
ogólnej jest zróżnicowany niezależnie od wieku, płci, pozycji
w grze, czy stopnia mistrzostwa sportowego.
W wyniku analizy określającej współzależności między
poszczególnymi wskaźnikami sprawności ogólnej młodych
piłkarzy nożnych w wieku 14 lat stwierdzono, że są one duże
i ściśle ze sobą powiązane (tab. 2). Z otrzymanych 27 korelacji,
63% okazało się istotnych statystycznie.
Analizując wyniki badań dotyczące poziomu sprawności
specjalnej młodych graczy KS TOP 54 Biała Podlaska w wieku

T1 (II)

49

14 lat stwierdzono, że najlepsze rezultaty w próbie slalomu bez
piłki osiągnęli następujący zawodnicy: C.P i P.A (tab. 3). Na
podstawie analizy wyników osiągniętych w slalomie z piłką
zauważono, że młodzi chłopcy prezentowali zbliżony poziom,
poza dwoma piłkarzami. Porównując uzyskane dane z normami
punkowymi przedstawionymi przez Szyngierę, Bibrzyckiego
(1994) stwierdzono, że gracze drużyny TOP 54 uzyskali bardzo
dobry wynik. Podobne wyniki zanotowano w żonglerce nogą
i głową. Biorąc pod uwagę ten fakt, można stwierdzić, iż
umiejętności techniczne młodych piłkarzy nożnych były na
dobrym poziomie.
Poziom otrzymanych wyników wskazuje, iż w badanej
grupie piłkarzy odnotowano zbliżony poziom w zakresie
przygotowania
specjalnego,
co
potwierdzają
wartości
współczynników zmienności. Najmniejsze zróżnicowanie

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

1,0000

-0,4577*

-0,2790

-0,1968

0,5463**

0,1935

0,1153

0,5704**

1,0000

0,4800*

0,3307

-0,2683

-0,5037**

-0,1551

-0,6083***

1,0000

-0,2242

-0,1658

-0,5996**

-0,2500

-0,4591*

1,0000

-0,1952

-0,1320

-0,1691

-0,1481

1,0000

-0,0171

-0,0679

0,0838

T2 (II)
T3 (II)
T4 (II)
T5 (II)
T6 (II)

1,0000

T7 (II)

0,1365

0,3501*

1,0000

0,3898*

T8 (II)

1,0000

*oznacza poziom istotności p<0,05
**oznacza poziom istotności p<0,01
***oznacza poziom istotności p<0,001

Tab. 2. Matryca korelacji między wskaźnikami charakteryzującymi poziom sprawności ogólnej młodych piłkarzy nożnych
KS TOP 54 w wieku 14 lat (n = 25)
Lp.

T9

T10

T11

T12

T13

T14

T15

B.P.

8,77

17,3

16,4

21

27

16

29,84

2

B.B.

8,21

18,2

16,39

21,55

21

11

33,22

3

C.P.

7,91

16,15

16,3

20,54

31

18

35,03

4

C.M.

8,8

17,9

15,46

23,65

29

8

27,25

5

C.K.

8,1

16,8

15,85

22,58

33

13

32,11

6

D.E.

8,87

15,38

16,1

23,66

32

9

30,21

7

D.B.

9,11

18,33

16,76

20,88

29

12

35,54

8

K.P.

8,53

17,44

15,99

21,12

21

9

32,33

9

K.P.

8,14

17,01

17,41

21,02

26

23

31,46

10

K.D.

9,48

16,49

16,43

21,94

28

13

36,25

11

K.P.

8,44

17,6

16,09

21,66

32

13

32,29

12

L.D.

8,15

16,34

16,33

21,46

27

6

40,54

13

M.J.

8,34

15,58

16,34

21,4

36

8

34,42

14

M.J.

7,96

14,95

15,88

21,63

27

13

30,28

15

O.P.

9,28

16,2

16,31

23,14

30

10

28,36

16

P.A.

7,98

16,56

15,95

21,1

35

9

29,86

17

P.J.

8,18

16,3

16,45

22,66

23

11

32,76

18

P.P.

7,51

16,7

15,44

23,22

26

10

33,28

19

P.M

9

16,22

15,55

21,65

28

20

29,62

20

S.D.

8,85

15,54

15,97

22,11

33

24

28,82

21

S.L.

8,02

14,35

16,2

21,95

27

18

33,47

22

S.M.

8,24

13,77

16,13

22,59

29

19

36,47

23

U.M.

8,01

16,07

16,04

21,35

34

10

32,58

24

W.K.

8,01

17,22

15,11

21,06

35

9

33,69

25

W.K.

11,5

18,53

17,78

23,84

31

6

31

8,54

16,52

16,19

21,95

29,20

12,72

32,43
2,97

1

⎯x
SD

0,79

1,19

0,57

0,96

4,10

5,05

Błąd SD

0,16

0,24

0,11

0,19

0,82

1,01

0,59

V (%)

9,22

7,21

3,50

4,38

14,05

39,67

9,16

Tab. 3. Indywidualne wskaźniki charakteryzujące poziom sprawności specjalnej piłkarzy nożnych KS TOP 54 w wieku 14 lat
(n = 25)
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T9
T9

1,0000

T10

T10

T11

T12

T13

T14

T15

0,3797*

0,5536**

0,4240*

0,0683

-0,1699

-0,2262

1,0000

0,2429

-0,0511

-0,1645

-0,3810*

-0,1331

1,0000

0,0081

-0,1715

0,0616

0,1465

1,0000

,0071

-0,2828

-0,3423*

1,0000

-0,0837

-0,1186

1,0000

-0,1303

T11
T12
T13
T14
T15

1,0000

*oznacza poziom istotności p<0,05; **oznacza poziom istotności p<0,01

Tab. 4. Matryca korelacji między wskaźnikami charakteryzującymi poziom sprawności specjalnej młodych piłkarzy nożnych
KS TOP 54 w wieku 14 lat (n = 25)
T9
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8

-0,7940***

T10

T11

T12

T13

T14

T15

-0,2087

-0,5484**

-0,3053

-0,1611

0,0767

0,0434

0,3901*

0,1792

-0,2505

0,4259*

0,0280

-0,4750*

-0,0237

0,1360

0,3514*

0,0743

0,2263

-0,3610*

-0,2611

0,0353

-0,0037

-0,4426*

-0,2037

0,0673

0,3174

0,0192

0,0907

-0,4576*

-0,3513*

-0,4320*

-0,2227

0,1928

0,2728

-0,0398

-0,0898

0,0077

0,0846

-0,2697

0,1514

0,1467

0,1270

-0,1351

0,0920

0,0498

-0,1207

-0,0174

0,0424

0,1190

-0,3303

-0,0784

-0,0672

-0,2444

-0,1261

0,1395

-0,1522

*oznacza poziom istotności p<0,05; **oznacza poziom istotności p<0,01; ***oznacza poziom istotności p<0,001

Tab. 5. Matryca korelacji między wskaźnikami charakteryzującymi poziom sprawności ogólnej i sprawności specjalnej młodych
piłkarzy nożnych KS TOP 54 w wieku 14 lat (n = 25)

wyników odnotowano w próbach: slalomu bez piłki (V=3,50%)
oraz biegu po kopercie (V=4,38%)
Dane zawarte w tabeli 4 wskazują, że analizowane próby
sprawności specjalnej u badanych piłkarzy nożnych w wieku 14
lat w niewielu przypadkach były ze sobą skorelowane. Na uwagę
zwraca fakt, że wyniki osiągnięte w teście T9 (slalom bez piłki)
najbardziej korelują z pozostałymi próbami. Wydaje się to
logiczne gdyż w próbie tej zawodnik musi wykazać się
„kompleksowymi” umiejętnościami technicznymi. Podobnie
wysokie współzależności wystąpiły w pozostałych próbach
biegowych.
Dane zawarte w tabeli 5 dają podstawę do stwierdzenia, że
poziom sprawności ogólnej i poziom sprawności specjalnej
w dużym stopniu jest ze sobą „powiązany”. Przeanalizowano 54
pary korelacji, z których istotnych statystycznie okazało się 20,
co stanowi około 37%.
Otrzymane wyniki współzależności między sprawnością
ogólną i specjalną pokazują, iż dla kontroli procesu treningowego
wykorzystuje się szeroki zasób testów oceniających obie
sprawności. Podsumowując należy stwierdzić, iż poszczególne
analizowane dane o współzależności można wykorzystać również

w celu odpowiedniego doboru metod, form i środków
kształtowania poszczególnych cech u dzieci na ukierunkowanym
etapie szkolenia.
Dyskusja
Celem podjętych badań była próba oceny poziomu
sprawności ogólnej i specjalnej młodych piłkarzy nożnych
w wieku 14 lat, Klubu Sportowego UKS TOP 54 Biała Podlaska.
Podsumowując wyniki przeprowadzonych analiz należałoby
postawić pytanie: co nowego niniejsze badania wniosły do wiedzy
na temat sprawności ogólnej i specjalnej piłkarzy nożnych na
ukierunkowanym etapie szkolenia? Otóż, na podstawie
uzyskanych danych można stwierdzić, iż otrzymane w wyniku
szczegółowych analiz rezultaty, związki i zależności nie są
przypadkowe, lecz składają się na pewną całość – w większości
zgodną z wynikami innych badań z tego zakresu. W związku
z tym są one potwierdzeniem i – w pewnym stopniu –
uzupełnieniem
istniejącego
już
stanu
wiedzy.
Opierając się na wynikach badań własnych oraz licznych autorów
(m.in. Szyngiera, Bibrzycki, 1994, Stępiński, Zwierko, 2003,
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Cicirko, Sadowski, 2007, Cicirko i wsp. 2009) można stwierdzić, że
w efekcie akcentowanej stymulacji przygotowania ogólnego, młodzi
sportowcy:
•

znacznie szybciej i racjonalniej opanowują różnorodne
umiejętności ruchowe,

•

przyswajają na wyższym jakościowo poziomie nowe nawyki
ruchowe i łatwiej przebudowują już opanowane,
5.

•

szybciej osiągają poziom mistrzostwa sportowego,

•

skuteczniej doskonalą technikę i taktykę sportową,

•

lepiej radzą sobie z zadaniami ruchowymi wymagającymi
wysokiego poziomu funkcji neuro - fizjologicznych
i psychicznych,

•

racjonalniej i
energetyczny,

•

wzbogacają ruchowe doświadczenia,

ekonomiczniej

wykorzystują

4.

6.

potencjał
7.

•

dysponują wyższą „kulturą ruchu”.
Podsumowując należy podkreślić, iż optymalizacja treningu
i doboru zawodników do drużyny wymaga zwrócenie szczególnej
uwagi na kształtowanie i analizowanie sprawności ogólnej
i specjalnej.

8.

9.

Wnioski
Przedstawione wyniki badań pozwalają na sformułowanie
poniższych wniosków aplikacyjnych:
1.
Stosowanie okresowych sprawdzianów powinno być
nieodzownym elementem oceny efektywności pracy przy
założonych środkach treningowych. Wartość pomiarów
zwiększa rolę prognostyczną w przypadku kontroli ciągłej
tej samej grupy treningowej w dłuższym okresie.
2.
Zawodnicy o wysokich wynikach sprawności ogólnej są
również dominującymi piłkarzami w sprawności specjalnej.
3.
Stwierdzono, że w analizowanej grupie są zawodnicy
o wyższej sprawności ogólnej i specjalnej, jednakże nie
można w sposób definitywny „przekreślać” graczy ze
słabszymi wynikami, ponieważ determinacją, „ciężką
pracą” oraz zastosowaniem odpowiednich metod, form
i środków przez trenera może nastąpić widoczna progresja,
szczególnie w tak młodym wieku.
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Analiza okresu przygotowawczego w piłce nożnej
na przykładzie drużyn ekstraklasy
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2
Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku

Wstęp
Piłka nożna jest obecnie jedną z najbardziej popularnych
dyscyplin sportowych na świecie. Często można spotkać się
z barwnymi określeniami: „cesarzowa sportu”, „fenomen”, „szał
Argentyny”, „miłość Brazylii” itp. Na mecze piłkarskie
przychodzi tysiące kibiców. Wiele milionów ogląda je przed
telewizorami. Spotkania piłkarskie, które są rozgrywane na
najwyższym poziomie, wyzwalają ogromne emocje i dostarczają
niezapomniane przeżycia. Prostota podstawowych przepisów
i sytuacji na boisku sprawiają, że każdy kibic może stać się
ekspertem w tej dziedzinie. Rozmach i zakres tego zjawiska
spowodował, że futbolem od dawna zajmują się historycy,
psychologowie, socjologowie, także przedstawiciele innych
dyscyplin nauki: medycyny, pedagogiki czy architektury.
Oprócz tego jest ona wielkim, jeśli nie największym, biznesem
na świecie. W ostatnich latach powstał cały przemysł wytwórczy
produkujący na jej użytek sprzęt, urządzenia, medykamenty,
powstała
reklama,
agencje
prasowe,
specjalizacje
dziennikarskie, kolekcjonerstwo pamiątek, sponsoring itp.
(Talaga, 1989).
Piłka nożna nieustannie się rozwija, a popularność tej
dyscypliny sportu permanentnie wzrasta. W związku z tym staje
się coraz częściej dochodowym interesem. Wymusza to ciągłe
uatrakcyjnianie widowisk. Modyfikowane są przepisy, a także
zmienia się formuła zawodów rozgrywanych na najwyższych
poziomach, takich jak Mistrzostwa Świata i Europy czy Liga
Mistrzów. Z biegiem lat gra stała się szybsza i bardziej
kontaktowa, dlatego zwiększają się wymagania wobec piłkarzy
przez trenerów, kibiców czy sponsorów. Sukcesy na
najwyższym poziomie mogą jedynie odnosić piłkarze kompletni,
prezentujący odpowiednio wysoki poziom sportowy we
wszystkich elementach szkolenia, takich jak: technika, taktyka
czy odpowiednie przygotowanie fizyczne.
Obserwując rozwój piłki nożnej można zauważyć,
że ewolucja umiejętności technicznych, a także przygotowanie
fizyczne piłkarzy idzie w kierunku jej większej użyteczności,
skuteczności, a także zdolności wykonania w coraz trudniejszych
warunkach gry. Charakterystyczne cechy gry w piłkę nożną to
przede wszystkim bezpośredni kontakt z przeciwnikiem, częsty,
lecz krótki kontakt zawodnika z piłką, możliwość prowadzenia
akcji złożonych (atak pozycyjny) lub krótkie rozegranie piłki
(atak szybki). Niezmiernie istotną cechą w grze jest zespołowość,
choć często popisy indywidualne znakomitych piłkarzy spotykają
się większym aplauzem. Zespołowość wymaga dużej dyscypliny,
wzajemnej odpowiedzialności wśród zawodników oraz
wzajemnego szacunku i zaufania, co w efekcie często
doprowadza do ostatecznego zwycięstwa. Dynamika, zmienność
sytuacji, duża intensywność to kolejne charakterystyczne
elementy futbolu. Drużyna w znaczeniu ogólnym to 11
zawodników, którzy biorą bezpośredni udział w grze. Wśród nich
występuje podział na specjalności (bramkarz, obrońca, pomocnik,

napastnik). Natomiast w szerszym znaczeniu, to cała kadra
zawodników, którzy uczestniczą w procesie szkoleniowym.
Gra w piłkę nożną wymaga od zawodników dużej sprawności.
Piłkarz powinien być wytrzymały, szybki, zwinny, skoczny.
Powinien umieć wykorzystać swoją sprawność fizyczną
w różnych sytuacjach, które mogą pojawić się podczas walki
sportowej. Na każdej pozycji niezbędny jest taki poziom
sprawności, który umożliwi zaprezentowanie w grze swoich
umiejętności techniczno-taktycznych, niezależnie od narastającego
w funkcji czasu zmęczenia. W piłce nożnej o funkcjonalnych
możliwościach zawodnika decyduje zarówno potencjał
energetyczny tlenowy, jak i beztlenowy (Bangsbo, 1999).
Spowodowane jest to charakterem pracy, jaką wykonuje zawodnik
na boisku. Wg Hollmana, który analizował obciążenia fizyczne
zawodników w grze, przemiany o charakterze beztlenowym
pokrywają 60% zapotrzebowania energetycznego piłkarza, zaś
40% pokrywane jest z tlenowych procesów metabolicznych
(Hollman, 1978). Natomiast wg Bangsbo przeważająca ilość
energii zużywanej przez piłkarza w czasie meczu jest dostarczona
przez system tlenowy. Pomiary częstości skurczów serca
i temperatury ciała wskazują, że średnia intensywność wysiłku
czołowych piłkarzy podczas meczu odpowiada 70%
maksymalnego zużycia tlenu. Ogromne znaczenie ma także
energia wytwarzana podczas reakcji beztlenowych. Jest ona
bardzo ważna w kontekście zużycia, gdy intensywność wysiłku
jest wysoka (Bangsbo, 1999). W czasie trwania meczu piłkarz
wysokiej klasy wykonuje około 20 sprintów, trwających średnio
poniżej 3 sekund. Energia na pokrycie tego zapotrzebowania
wysiłkowego pochodzi głównie z rozpadu wysokoenergetycznych
związków fosforanowych, których odbudowa następuje w fazach
odpoczynku.
Poza wysokim poziomem takich zdolności motorycznych,
jak szybkość i wytrzymałość, niezbędnymi atrybutami piłkarza
winny być dobrze rozwinięte koordynacja i siła określonych grup
mięśni, zwłaszcza kończyn dolnych.
Aktywność motoryczna piłkarza ma charakter acykliczny.
Działania o wysokiej intensywności przeplatają się ze zmniejszoną
aktywnością, czy też względnym spokojem. Dużemu obciążeniu
fizycznemu towarzyszy duże pobudzenie funkcji wegetatywnych
ustroju. W ciągu 90 minut piłkarz powinien w każdym momencie
być zdolny do wykonania takich czynności, jak: kilku
ponawiających się w odstępach parosekundowych sprintów
z maksymalną szybkością; biegów w tempie submaksymalnym
(80-85% maksymalnej szybkości) na dystansie 40-60 metrów;
strzałów czy podań obiema nogami lub głową ze zróżnicowanym
użyciem siły, a także gra ciałem – statyczna lub dynamiczna
(Ksionda, Śledziewski, 1981).
W strukturze rzeczowej treningu piłkarzy szczególną rolę
odgrywa przygotowanie pod względem sprawnościowym, które,
jako wyraz wysokiego stanu narządów i funkcji ustroju, wyraża
się efektywnym rozwiązaniem zadań ruchowych, zgodnie
z umiarkowanym stopniem ukształtowania cech motorycznych
(Sozański, 1993). Sprawność fizyczna odgrywa ważną rolę
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w procesie treningowym realizowanym w piłce nożnej. Właściwy
poziom sprawności fizycznej decyduje o końcowym wyniku
sportowym (Naglak, 1977).
W piłce nożnej funkcjonują, w strukturze półrocznego
makrocyklu, trzy okresy treningowe: przygotowawczy, startowy
i przejściowy. Makrocykl z ww. okresami jest podstawowym
cyklem stosowanym w szkoleniu profesjonalnych drużyn
piłkarskich. Budowę makrocyklu warunkuje głównie kalendarz
spotkań mistrzowskich, stopień wytrenowania zawodników oraz
psychologiczne prawidłowości budowy formy sportowej.
Podstawowy dla budowy oraz stabilizacji formy sportowej
drużyny jest wiosenny okres przygotowawczy, podczas którego
w styczniu i lutym realizowane są największe, w skali roku,
obciążenia
treningowe.
Zadaniem
jesiennego
okresu
przygotowawczego jest podtrzymanie zdolności wysiłkowych
organizmu na odpowiednio wysokim poziomie, przypadający
zazwyczaj na okres połowy czerwca i lipca (Talaga, 1989).
Sens cykliczności i periodyzacji treningu wynika ze
zjawiska budowania formy sportowej i związanych z jej
kształtowaniem czynników: falistej tendencji wzrastania obciążeń
treningowych, koniecznej przemienności faz pracy i wypoczynku
oraz kolejności akcentów treningowych (Sozański, 1999).

treningowych. Główną
w niniejszej pracy była:
•

Pytania badawcze
1.

2.

3.

4.
5.

6.

Czy rozgrywane Mistrzostwa Świata w piłce nożnej mają
wpływ na długość trwania okresu przygotowawczego
badanych zespołów?
Jak kształtowała się wielkość i dynamika obciążeń
treningowych w przebiegu okresu przygotowawczego
badanych zespołów Ekstraklasy?
Z jakich obciążeń treningowych, rozpatrując obszar
energetyczny i informacyjny, korzystano w treningu
badanych piłkarzy w letnim okresie przygotowawczym?
Jakie środki treningowe dominowały w treningu badanych
piłkarzy rozpatrywanego okresu treningowego?
Jak kształtowały się obciążenia o charakterze
szybkościowym,
siłowym
i
wytrzymałościowym
w kolejnych fazach letniego okresu przygotowawczego?
Czy środki i obciążenia treningowe badanych zespołów
miały wpływ na wynik sportowy uzyskany przez badane
drużyny w okresie startowym?
Metoda badań i materiał badawczy

Specyfika przeprowadzonych badań opierała się na
zastosowaniu metod badawczych, które pozwoliły na
szczegółową analizę zagadnień dotyczących obciążeń

badawczą

zastosowaną

analiza
rejestracji
obciążeń
treningowych
przy
wykorzystaniu
programu
TreOb-4,
opracowanego
w Zakładzie Teorii Sportu AWF

•

analiza dokumentów źródłowych, w tym przypadku był to
dziennik zajęć szkoleniowych (treningowych).
Program
komputerowy
TreOb-4
pozwolił
na
dokumentowanie i analizowanie obciążeń treningowych w okresie
przygotowawczym badanych drużyn.
Analiza dokumentów pozwoliła również na zgromadzenie
informacji dotyczących liczby jednostek treningowych, ich treści
oraz podstawowych parametrów organizacyjnych zajęć.
Dokumenty te zawierały także informacje o planach
szkoleniowych, zgrupowaniach, terminach badań lekarskich,
kalendarzu gier towarzyskich i mistrzowskich.
Materiał badawczy stanowili piłkarze dwóch drużyn
występujących na poziomie Ekstraklasy w sezonie 2006/2007.
Analizowane zespoły to:
•

„GÓRNIK” Łęczna – drużyna, która w sezonie 2005/2006
zajęła 12 miejsce w Ekstraklasie zdobywając 33 pkt. Celem
sportowym postawionym przed trenerem i piłkarzami na
sezon 2006/2007 było zajęcie miejsca w pierwszej dziesiątce
po rundzie jesiennej. Należy dodać, że klub z Lubelszczyzny
dopiero od 2003 roku pojawił się na boiskach najwyższej
klasy rozgrywkowej. Średnia wieku zespołu wynosiła 25,5
lat; średnia wysokość ciała – 182,9 cm; średnia masa ciała –
78 kg.

•

„ZAGŁĘBIE” Lubin – drużyna, która w sezonie
rozgrywkowym 2005/2006 zajęła III miejsce, zdobywając 49
pkt. Był to zespół z wieloletnim doświadczeniem w polskiej
Ekstraklasie. Celem postawionym przez Zarząd sztabowi
szkoleniowemu i zawodnikom była walka o zdobycie
Mistrzostwa Polski, a tym samym prawa gry w eliminacjach
do Ligi Mistrzów. Średnia wieku zespołu wynosiła 24,4 lat;
średnia wysokość ciała– 174,5 cm; średnia masa ciała– 74,8
kg.

Cel badań
Celem przeprowadzonych badań było określenie roli
i wpływu środków treningowych oraz obciążeń treningowych
stosowanych podczas okresów przygotowawczych badanych
zespołów na wynik sportowy, osiągnięty przez badane drużyny
„Górnika” Łęczna i „Zagłębia” Lubin w meczach mistrzowskich
rundy jesiennej sezonu 2006/2007, i to zarówno w aspekcie
pozytywnym, jak i negatywnym.
Przedmiot badań stanowiły środki treningowe, dynamika
obciążeń treningowych, zakresy intensywności oraz czas, jaki
został im poświęcony w okresach przygotowawczych badanych
zespołów Ekstraklasy piłki nożnej „Górnik” Łęczna oraz
„Zagłębie” Lubin.

metodą
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Wyniki badań i ich omówienie
Charakterystyka
„Górnik” Łęczna

okresu

przygotowawczego

zespołu

Letni okres przygotowań do sezonu 2006/2007 drużyny
„Górnik” Łęczna został przedstawiony (w kategoriach
organizacyjnych) w tabeli 1. oraz krótko opisany w kategoriach
szkoleniowych.
Lp.
1.

Ilość dni
8

Termin
08.06.06.-15.06.06.

Miejsce
Łęczna, badania

2.

10

16.06.06.-25.06.06.

Świnoujście

3.

13

26.06.06.-08.07.06.

Łęczna

4.

11

10.07.06.-21.07.06.

Wiedeń (Austria)

5.

7

22.07.06.-28.07.06.

Łęczna

Razem:
-

49
-

-

-

29.07.06.

Mecz inauguracyjny

Tab. 1. Ramowy program organizacji szkolenia zespołu
„Górnik” Łęczna
Drużyna „Górnik” Łęczna zakończyła sezon 2005/2006 na
12 miejscu Ekstraklasy piłki nożnej. Sytuacja i możliwości
finansowe klubu pozwoliły działaczom oraz trenerom dokonać
kilku zmian w kadrze pierwszego zespołu, co miało mieć lepszy
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wpływ na postawę drużyny podczas rozgrywek o Mistrzostwo
Polski w sezonie 2006/2007 w rundzie jesiennej. Założenie oraz
szczegółowe zadania zostały ustalone po dogłębnej analizie
postawy całego zespołu i jego poszczególnych formacji, a także
konkretnych zawodników występujących w rundzie wiosennej
poprzedniego sezonu. W wyniku przeprowadzonej analizy
trenerzy mogli opracować szczegółowe zadania indywidualne dla
poszczególnych
zawodników
na
czas
przypadającego
trzytygodniowego urlopu. Praca indywidualna w tym okresie
miała ogromny wpływ na poziom sprawności w kontekście
okresu przygotowawczego, który rozpoczął się 08.06.2006 roku.
Całość pracy w okresie przygotowawczym zaplanowano
na okres 7-miu tygodni. Podstawowym elementem w tym okresie
była praca nad sprawnością ogólną i specjalną. Sprawność
ogólna, a w szczególności wytrzymałość ogólna, stanowiła bazę
do pracy nad pozostałymi zdolnościami motorycznymi
(wytrzymałość specjalna, siła, szybkość, koordynacja ruchowa,
skoczność). Bardzo dobre warunki na zgrupowaniach dały
możliwość kształtowania wybranych zdolności motorycznych
w wielu ćwiczeniach z piłką. W zakresie przygotowania
technicznego zakładano doskonalenie elementów techniki
specjalnej z akcentem uderzenia piłki z rotacją, dryblingu, strzału
z dystansu, dośrodkowania w pełnym biegu oraz techniki
użytkowej, tj. ćwiczeń o zwiększonej intensywności – często
w formie gier lub fragmentów gry. W kontekście przygotowania
taktycznego założono, z uwagi na dużą liczbę nowych
zawodników, doskonalenie gry i współpracy wszystkich formacji
w systemie 1-4-4-2 oraz zapoznanie się z zadaniami i zasadami,
jakie obowiązują w tym systemie. Szczególnie akcentowane było
płynne przechodzenie z działań defensywnych do ofensywnych
oraz szybki atak na przeciwnika, który jest w posiadaniu piłki
na własnej połowie boiska. Wypełnianie tych zadań miało
zachodzić w formie kompleksowych ćwiczeń taktycznych
fragmentów gry, a także gier uproszczonych, szkolnych oraz gier
kontrolnych. Wszystkie te działania uzupełniane były zajęciami
teoretycznymi, które były realizowane w formie wykładów,
pogadanek, projekcji video.
Przebieg okresu przygotowawczego zespołu „Górnik” Łęczna:
1. Badania wydolnościowe:
08.06.2006r. AWF Warszawa
2. Mikrocykl wprowadzający 09.06.2006r. obiekty w Łęcznej
3. Podokres sprawności ogólnej 16.06.2006r – 25.06.2006r.
Zgrupowanie w Świnoujściu
4. Testy sprawności specjalnej 26.06.2006r. AWF Warszawa
5. Podokres sprawności specjalnej 03.07.2006r. – 08.07.2006r.
Obiekty w Łęcznej
6. Mezocykl kontrolno-startowy 10.07.2006r. – 28.07.2006r.
Zgrupowanie w Wiedniu,
obiekty w Łęcznej
Łącznie w całym okresie przygotowawczym (08.06.2006 r.
– 28.07.2006r.) piłkarze zespołu „Górnik” Łęczna odbyli 69
jednostek treningowych podczas 49 dni treningowych. Całkowite
obciążenie treningowe wyniosło 66 godzin, 07 minut i 51 sekund
efektywnego czasu pracy. W skład tego weszło:
 30 godzin 8 minut 30 sekund pracy w zakresie
przygotowania ogólnego,
 17 minut 51 sekund w zakresie przygotowania
ukierunkowanego,
 35 godzin 41 minut 30 sekund w zakresie przygotowania
specjalnego.
Podczas okresu przygotowawczego zostały przeprowadzone
badania wydolnościowe (tab.2.) oraz badania szybkościowe

(tab.3.). Ich przeprowadzenie było niezbędne, gdyż dzięki temu
sztab szkoleniowy – na podstawie uzyskanych wyników – mógł
podzielić zawodników na odpowiednie grupy tak, aby ich praca
na treningu wytrzymałościowym była jak najbardziej efektywna.
Szczegółowe dane dotyczące rejestru środków całego okresu
przygotowawczego zostały zamieszczone w tabeli 4.

Lp.

Imię i inicjał
Nazwiska

V 4 mmol
m/s

HR 4 mmol
ud/min

%HR max
86

1.

Piotr L.

3,3

168

2.

Przemysław T.

3,5

170

88

3.

Krzysztof Ż.

3,4

174

90

4.

Mariusz P.

4,3

185

97

5.

Przemysław K.

3,7

175

90

6.

Piotr B.

3,8

164

85

7.

Bartosz J.

3,7

168

84

8.

Tomasz L.

3,8

161

88

9.

Toni G.

3,6

164

87

10.

Artur A.

4,0

178

92

11.

Dariusz J.

4,3

167

91

12.

Łukasz M.

3,9

165

89

13.

Sławomir N.

4,2

183

96

14.

Velijko N.

3,7

162

89

15.

Grzegorz W.

3,7

180

86

16.

Gaucho P.

3,3

165

85

17.

Borće M.

3,4

158

84

18.

Cezary C.

2,9

165

81

19.

Andrzej K.

3,1

150

82

20.

Zbigniew G.

4,0

165

89

21.

Jakub G.

3,5

160

86

22.

Aleksandar B.

3,4

153

85

Średnia:

3,66

167,27

87,73

Tab. 2. Prędkość biegu (V) oraz tętno (HR) na poziomie
progu przemian beztlenowych u zawodników zespołu „Górnik”
Łęczna
W związku z powyższym, podział grup przedstawiał się
następująco:
GRUPA I – zawodnicy o dobrych możliwościach tlenowych
do pracy – to grupa trzech piłkarzy, dla których prędkość progowa
biegu przekroczyła w trakcie badań wartość 4,1 m/s. Dla tej grupy
zawodników optymalne tempo biegu dla kształtowania mocy
tlenowej to wynik 8 min. 10 sek. – 8 min. 20 sek. na dystansie
2000 metrów. Natomiast trening tlenowy o niskiej intensywności
(kształtowanie pojemności tlenowej, trening regeneracyjny – 7580% wartości progowej) to odpowiednio wynik 10 min. 20 sek. –
10 min. 30 sek.
GRUPA II – zawodnicy o dość dobrych możliwościach
tlenowych do pracy – to pięciu piłkarzy, dla których prędkość
progowa biegu wynosiła 3,8-4,0 m/s. Dla tej grupy zawodników
optymalne tempo biegu dla kształtowania mocy tlenowej to wynik
8 min. 50 sek. – 8 min. 55 sek. na dystansie 2000 metrów.
Natomiast trening tlenowy o niskiej intensywności to odpowiednio
wynik 11 min. 05 sek. – 11 min. 10 sek. na dystansie 2000
metrów.
GRUPA III – zawodnicy o przeciętnych możliwościach
tlenowych do pracy – to siedmiu zawodników, dla których
prędkość progowa biegu mieści się w przedziale 3,5-3,7 m/s.
Dla tej grupy zawodników optymalne tempo biegu dla
kształtowania mocy tlenowej 9 min. 05 sek. – 9 min. 10 sek.
na dystansie 2000 metrów. Natomiast trening tlenowy o niskiej
intensywności to odpowiednio wynik 11 min. 20 sek. –11 min. 30
sek. na dystansie 2000 metrów.
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Wyniki biegu na odcinku 10 metrów ze startu wysokiego
Przyjęto, że wynik biegu na 10 metrów ze startu wysokiego,
uznawany za bardzo dobry, wynosi mniej niż 1,700 sek. Wyniki
piłkarzy „Górnika” Łęczna można określić na poziomie
dostatecznym. Rezultaty mieszczą się w przedziale czasowym
1,707-1,994 sek., przy średniej drużyny na poziomie 1,802 sek.
Spośród nich można wyróżnić sześciu zawodników, którzy
osiągnęli wynik w przedziale 1,707-1,737 sek.

180 180 180

B. Piotr

1,733

5,87

4,33

3,67

7.

J. Bartosz

1,710

5,31

4,67

3,91

8.

L. Tomasz

1,750

5,23

4,29

3,60

9.

G. Toni

1,764

5,67

4,77

4,02

10.

A. Artur

1,812

5,41

4,34

3,50

11.

J. Dariusz

1,777

5,58

4,24

3,49

12.

M. Łukasz

1,793

5,92

4,19

3,52

13.

N. Sławomir

1,790

5,21

4,11

3,31

14.

N. Velijko

1,919

5,98

4,44

3,67

15.

W. Grzegorz

1.885

5,91

4,78

4,10

16.

P. Gaucho

1,894

5,90

4,79

4,07

17.

M. Borće

1,866

6,04

4,89

4,10

18.

C. Cezary

1,877

5,79

4,39

3,72

19.

K. Andrzej

1,994

6,13

5,03

4,21

20.

G. Zbigniew

1,773

5,56

4,59

3,80

21.

G. Jakub

1,737

5,47

4,58

3,90

22.

B. Aleksandar

1,911

6,23

4,91

4,15

S. Grzegorz

1,809

5,48

4,42

3,75

Średnia:

1,802

5,77

4,57

3,84

Tab. 3. Wyniki oceny szybkości lokomocyjnej piłkarzy
„Górnik” Łęczna

66:07:51sek.

0:17:51sek.

30:08:30sek
/6./

Wyniki biegu na odcinku 30 metrów ze startu „lotnego”
W tym badaniu rezultaty rozłożyły się w zakresie czasowym
od 3,31 sek. do 4,21 sek. przy średniej zespołu wynoszącej 3,84
sek. Aż siedmiu zawodników osiągnęło czas poniżej 3,70 sek.,
co należy uznać za wynik bardzo dobry.

1:58:11 sek.
6:03:40 sek.

0:07:00 sek.
5:43:20 sek.

18.4
19.5
18.3
19.4
20.3
16.3

0:11:01 sek.

13.1
13.2
13.3
15.2
23.4

0:06:50 sek.

1:40:00 sek.
0:13:30 sek.

14.1
14.2
15.1

4.3 11.2 6.4
5.3 12.1
7.3 23.3
10.2 3.3

10.1 6.5
11.1
12.2
23.2

5.

Tab. 4. Bilans obciążeń treningowych zespołu „Górnik”
Łęczna w letnim okresie przygotowawczym sezonu 2006/2007
Opracowanie graficzne: T. Ulatowski, Zastosowanie metod
naukowych na potrzeby sportu, Tom XI, Warszawa 2002

23:04:00 sek.

6.

19:36:00 sek.

3,80

15:26:00sek.

4,49

Σ W, U, S

5,44

19:53:00 sek.

1,731

10:31:00 sek.

K. Przemysław

0:27:00 sek.

3,71

5.

S

4,38

18.2 23.6
19.3 16.2
20.2
21
22

5,53

16
18.1
19.2
20.1
16.1

1,707

17
19.1
23.5

P. Mariusz

U

4,13

4.

4:11:00 sek.

4,97

9:05:00 sek.

6,33

14:59:00sek.

1,721

W

4,11

Ż. Krzysztof

4.2 8.2
5.2 9.2
6.3 10.3
7.2 11.3

4,82

3.

3
7.1
4.1 8.1
5.1 9.1
6.2 23.1

6,12

1
2
6.1
8.3

6,24

1,782

3.

1,785

T. Przemysław

2.

L. Piotr

2.

1.

1.

23.

beztlenowo-kwasomlekowy

Start
lotny
3,98

tlenowy

Start
wysoki
4,67

mieszany

Bieg na 30 m

podtrzymujący

Bieg
wahadłowy
3 x 10 m.

Obszar
energetyczny

Bieg
na 10 m

Kształtujący

Artur S.

Marcin B.

Wahan G.

Wojciech Ł.

Sławomir N.

Artur K.

Łukasz P.

Ariel J.

Marcin J.

Jarosław M.

Paweł H.

Rajmund V.

Marcin W.

Grzegorz B.

Filip B.

Dariusz R.

Graża V.

Jerzy P.

Andrius L.

Piotr M.

Mirosław B.

Piotr S.

Maciej P.

Bartosz J.

Przemysław B.

Nazwisko
i Imię

4.

153
150

Obszar
informacyjny

162 163

170

Zakresy intensywności

160 160 160 160

167 168 168

beztlenowo-niekwasomlekowy

158

165 165 165

Ryc. 1. Tętno (HR) na poziomie PPA piłkarzy „Górnik”
Łęczna na bieżni

Lp.

10
11
12

178
175 175

1:23:30 sek.

190

anaboliczny

188
185

1:23:30 sek.

HR (ud/min)
200
197
194
191
188
185
182
179
176
173
170
167
164
161
158
155
152
149
146
143
140

35:41:30 sek.

Wyniki biegu na odcinku 30 metrów ze startu wysokiego
W drużynie „Górnika” Łęczna rezultaty w tej próbie wahały
się od wyniku 4,11 sek. do 5,03 sek. przy średniej całego zespołu
na poziomie 4,57 sek. Tylko trzech zawodników uzyskało wynik
poniżej 4,30 sek.

Σ 1……5

GRUPA IV – to zawodnicy o dość przeciętnych możliwościach
tlenowych do pracy – to pięciu piłkarzy, dla których prędkość
progowa biegu mieści się w przedziale 3,2-3,4 m/s. Dla tych
zawodników optymalne tempo biegu do kształtowania mocy
tlenowej to wynik 9 min. 40 sek. – 10 min. 10 sek. Natomiast
trening tlenowy o niskiej intensywności to odpowiednio wynik 11
min. 55 sek. – 12 min 05 sek. na dystansie 2000 metrów.
GRUPA V – to zawodnicy o słabych możliwościach tlenowych
do pracy – jest to grupa dwóch zawodników, dla których progowa
wartość biegu wyniosła 2,9-3,1m/sek. Dla tych piłkarzy
optymalne tempo biegu dla kształtowania mocy tlenowej
to wynik 10 min. 15 sek. – 10 min. 25 sek. na dystansie 2000
metrów. Natomiast trening tlenowy o niskiej intensywności
to odpowiednio wynik 12 min. 40 sek. – 12 min. 50 sek.
na dystansie 2000 metrów.
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Wyniki biegu wahadłowego 3x10 metrów
Wyniki uzyskane przez piłkarzy „Górnika” w tej próbie
wahały się w przedziale od 5,21 sek. do 6,33 sek. przy średniej
zespołu na poziomie 5,77 sek. Wyniki uzyskane przez piłkarzy
„Górnika” w tej próbie wykazały także, że spore znaczenie
odgrywa także masa ciała – w czołówce wyników znaleźli się
zawodnicy o masie ciała 70-73 kg. Średnia masa ciała zespołu
wynosi 78 kg.
Główna część zaplanowanej pracy, jaką wykonali
zawodnicy „Górnika”, miała miejsce na zgrupowaniach
szkoleniowych w Świnoujściu i w Wiedniu. Praca wykonana
w tamtym okresie miała często charakter treningów dwui trójfazowych, gdzie objętość czasowa treningu była największa.
W kolejnych dniach okresu objętość zajęć systematycznie malała,
kosztem wzrastającej intensywności.
W obszarze informacyjnym i energetycznym (ryc.2. i ryc.3.)
widać dominację środków specjalnych wykonywanych głównie
w 2, 3 i 4 strefie intensywności oraz środków wszechstronnych,
realizowanych przede wszystkim w 1, 2 i 3 strefie przemian.
Efektywny czas pracy w poszczególnych zakresach
intensywności wyniósł:
 w 1 zakresie (wysiłki podtrzymujące) - 15h 26min,
 w 2 zakresie (wysiłki tlenowe) - 19h 36min,
 w 3 zakresie (wysiłki mieszane) - 23h 04min,
 w 4 zakresie (wysiłki beztlenowe kwasomlekowe) - 6h 03min,
 w 5 zakresie intensywności (wysiłki beztlenowe
niekwasomlekowe) - 1h 58min.

Ryc. 2. Struktura obciążeń okresu przygotowawczego
w układzie tzw. obszaru informacyjnego i energetycznego
treningu piłkarzy „Górnik” Łęczna

mięśni grzbietu. Całkowity efektywny czas ćwiczeń o charakterze
anabolicznym /6/ wyniósł 1h23min30s.
Analizując rangowy układ środków treningowych
wykorzystanych w prezentowanym okresie przygotowawczym
(ryc.4.), dostrzega się zdecydowaną dominację środków nr 22
(gry kontrolne) – 11h oraz środek nr 1 (rozgrzewki o charakterze
ogólnorozwojowym, składających się z różnych form biegu,
kształtujących ćwiczeń gimnastycznych, ćwiczeń gibkościowych
i koordynacyjnych) – 10h48min.

Ryc. 4. Rangowy układ grup środków treningu w okresie
przygotowawczym piłkarzy „Górnik” Łęczna
Tak znaczny udział środka nr 22 nie jest w tym przypadku
dużym zaskoczeniem, gdyż biorąc pod uwagę liczbę nowo
przybyłych zawodników do zespołu, konieczne było rozgrywanie
wielu gier kontrolnych celem lepszego zgrania poszczególnych
piłkarzy oraz wybranych formacji. Zdecydowanie inaczej należy
uzasadniać
wykorzystanie
środka
nr
1.
Rozgrzewki
ogólnorozwojowe, ćwiczenia koordynacyjne oraz gimnastyczne
stanowiły wstęp i przygotowywały organizmy do znoszenia
zdecydowanie większych obciążeń w kolejnych częściach
treningu. Ten środek wykorzystywano także często przed
meczami oraz jako formę relaksu po sparingach.
Bardzo dużym wymiarem czasu pracy zaznaczył się
w treningu środek nr 16, czyli rozgrzewki specjalistyczne z piłką.
Uzasadnieniem tego faktu jest odpowiednie przygotowanie
piłkarzy do części głównej treningu, w której będą wykorzystane
piłki w grach taktycznych bądź też fragmentów gier. Widoczne
jest również wykorzystanie środka nr 8.2, czyli ćwiczeń
rozciągających. Ma to na celu odpowiednie przygotowanie
organizmów piłkarzy do dużego wysiłku, zapewnienie
zwiększonej amplitudy ruchów w obrębie kilku stawów oraz dużej
elastyczności mięśni i więzadeł. Słuszność wykorzystania środka
nr 18.2, czyli ćwiczeń techniki z piłką, należy uzasadnić tym,
iż ćwiczenia z piłką stanowią ważny element w treningu piłkarza
w aspekcie techniki, jak również w aspekcie kształtowania
zdolności motorycznych, takich jak np. szybkość.
4:00:00

Dynamika TR.

3:30:00

Ryc. 3. Struktura obciążeń okresu przygotowawczego
w układzie tzw. obszaru informacyjnego i energetycznego łącznie
treningu piłkarzy „Górnik” Łęczna

3:00:00

2:30:00
2:00:00

1:30:00

Praca anaboliczna została zrealizowana głównie
w pierwszej fazie okresu przygotowawczego. Po tym czasie nadal
była wykonywana na znacznej części zajęć, ale jako forma
ćwiczeń podtrzymujących siłę mięśni brzucha, ramion oraz

1:00:00

0:30:00
0:00:00
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Ryc. 5. Dynamika globalnego obciążenia treningowego (TR)
„Górnika” Łęczna w przebiegu okresu przygotowawczego
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Analizując rycinę 5, przedstawiającą dynamikę zmian
efektywnego, globalnego czasu trwania wysiłku (TR)
w kolejnych dniach opisywanego okresu, możemy zaobserwować
stopniowe zmniejszanie się objętości pracy na treningu w miarę
zbliżania się pierwszego meczu w okresie startowym.
Efektywny czas pracy w poszczególnych dniach
treningowych szczytowe wartości osiągnął w trakcie zgrupowań,
kiedy to piłkarze realizowali treningi dwu i trójfazowe. Praca
treningowa sięgała wtedy nawet do 210min efektywnego wysiłku.
Analizując rycinę 6, obrazującą zmienność obciążeń
wysiłkowych w poszczególnych rodzajach przygotowań oraz czas
ich trwania można zauważyć, że już od pierwszych dni okresu
przygotowawczego wykorzystywano w znacznej mierze środki
specjalne.
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treningowych, utrzymując się w tych granicach do końca okresu
przygotowawczego.
Najwięcej efektywnego czasu pracy w zakresie beztlenowym
kwasomlekowym (T4) – rycina 8 – przypada na treningi od 24
czerwca aż do 08 lipca, gdzie wynosił on od 10 do 30 min. 14
lipca i 23 lipca wartości te znacznie zmalały i wynosiły średnio 15
min.
OKRESY TRENINGOWE
Dynamika T1.
00:50:00
00:45:00
00:40:00
00:35:00
00:30:00
00:25:00
00:20:00
00:15:00
00:10:00
00:05:00
00:00:00

OKRESY TRENINGOWE

Dynamika T2.
02:00:00

Dynamika W.

01:30:00
01:00:00

02:30:00
02:00:00
01:30:00
01:00:00
00:30:00
00:00:00

00:30:00
00:00:00

Dynamika T3.

Dynamika U.

02:00:00
01:30:00
01:00:00
00:30:00
00:00:00

00:06:03
00:03:01
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00:00:00

Ryc. 7. Dynamika obciążeń treningowych w pierwszym (T1),
drugim (T2) i trzecim (T3) zakresie intensywności wykonanych
w letnim okresie przygotowawczym „Górnika” Łęczna

Dynamika S.
03:00:00
02:30:00
02:00:00
01:30:00
01:00:00
00:30:00
00:00:00

OKRESY TRENINGOWE
Dynamika T4
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Ryc. 6. Dynamika obciążeń wszechstronnych (W),
ukierunkowanych (U) i specjalnych (S) w przebiegu przygotowań
zespołu „Górnik” Łęczna do sezonu 2006/2007
Środki wszechstronne dominowały w pierwszych dwóch
tygodniach okresu (do 120 min efektywnego wysiłku w ciągu
dnia), by potem ustabilizować się na poziomie 30-45 min. Należy
jednak podkreślić, że z tych środków korzystano do końca okresu
przygotowawczego. Natomiast jeśli chodzi o środki
ukierunkowane w przebiegu okresu przygotowawczego to widać,
że były one tylko zaakcentowane w treningu.
Środki specjalne najobszerniej były wykorzystane podczas
zgrupowań szkoleniowych, szczególnie podczas zgrupowania
w Austrii. Z kolei środki wszechstronne najobszerniej
realizowane
były
podczas
pierwszego
zgrupowania
w Świnoujściu.
Rycina 7. i rycina 8. przedstawiają dynamikę obciążeń
w poszczególnych obszarach energetycznych.
Rycina 7. wskazuje, że efektywny czas pracy w zakresie
podtrzymującym (T1), w największym wymiarze występował
pomiędzy 09 a 22 czerwca dochodząc do 40 minut, natomiast
pomiędzy 30 czerwca a 06 lipca dochodząc nawet do 45 minut.
Średnio efektywny czas pracy na tym poziomie wahał się
w granicach 25 minut. W zakresie tlenowym (T2) efektywny czas
pracy średnio kształtował się w przedziale między 30 a 45 min.
Jedynie w pierwszych dwóch tygodnia okresu przygotowawczego
osiągając górny pułap, czyli 1h 15min. Było to 13.06 oraz 18.06.
Wartość efektywnego czasu pracy w zakresie mieszanym
(T3) wyraźnie wzrastają od 25.06 przybierając średnie wartości
na poziomie 1h-1h 15min. w poszczególnych dniach

00:45:00
00:30:00
00:15:00
00:00:00

Dynamika T5
00:45:00
00:30:00
00:15:00
00:00:00

Dynamika T/6/
00:15:00
00:10:00
00:05:00
00:00:00
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Ryc. 8. Dynamika obciążeń treningowych w czwartym (T4),
piątym (T5) i szóstym (T6) zakresie intensywności wykonanych
w letnim okresie przygotowawczym „Górnika” Łęczna
Krzywa dynamiki obciążeń treningowych w zakresie
beztlenowym niekwasomlekowym najwyższe wartości osiąga
pomiędzy 09.06 a 25.06. Jest to początek okresu
przygotowawczego, znajdując się na poziomie 8-9 min w całości
efektywnego czasu pracy treningowej tych dni. Średnio, praca
w tym zakresie, obejmowała przedział 4-5 min wyraźnie
zmniejszając się do 20 lipca.
Efektywny czas pracy w zakresie anabolicznym (T6)
przypada głównie na treningi od 09.06 do 21.06 oraz pod koniec
czerwca wykazując znaczną rozpiętość, głównie 3-5 min. Praca
w tym zakresie zanika już od 06 lipca.
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Dokonując analizy wyników zawartych na rycinie 9. można
zauważyć, jak zmienia się dynamika środków kształtujących
szybkość piłkarzy, a są to środki nr 13.1, 13.2, 13.3, 18.4, 19.5.

00:06:03

Dynamika Środków 13.1; 13.2; 13.3; 13.4; 13.5

Rycina 11. przedstawia dynamikę obciążeń treningowych
o charakterze siłowym. Są to środki nr 10.1, 10.2, 10.3, 11.1, 11.2,
11.3, 15.1, 15.2.

00:12:06

Dynamika środków 10.1; 10.2; 10.3; 11.1; 11.2; 11.3; 15.1; 15.2
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Ryc. 9. Dynamika obciążeń treningowych o charakterze
szybkościowym (środki 13.1, 13.2, 13.3, 18.4 i 19.5)
zastosowanych w letnim okresie przygotowawczym piłkarzy
„Górnika” Łęczna

Ryc. 11. Dynamika obciążeń treningowych o charakterze
siłowym (środki 10.1, 10.2, 10.3, 11.1, 11.2, 11.3, 15.1, 15.2)
zastosowanych w letnim okresie przygotowawczym „Górnika”
Łęczna

Najwyższy pułap osiągają od 25.06 do 03.07, przekraczając
wymiar 5 minut efektywnego wysiłku. Widoczny jest również
akcent kształtowania szybkości podczas trwania obozu w Austrii
(18-27 lipca), lecz jest on zdecydowanie mniejszy, bo osiąga
pułap ok. 1 min. 30 sekund. Średnio podczas całego okresu
przygotowawczego jest to czas około 2 minut wysiłku podczas
treningu.
Przeprowadzając analizę ryciny 10 można dostrzec zmiany
dynamiki obciążeń o charakterze wytrzymałościowym. Są to
środki nr 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 9.1, 9.2, 12.2, 14.1, 14,2.

Wykorzystanie tych grup środków przypada na czas
rozpoczęcia okresu przygotowawczego i w tym czasie, od 09
czerwca do 28 czerwca, osiągają one najwyższe wartości
(na poziomie przekraczającym 10 minut efektywnego wysiłku).
Wykorzystanie tych środków jest również zaakcentowane podczas
treningów pomiędzy obozami, lecz nie są to wartości tak duże, jak
na początku przygotowań i kształtują się na poziomie 4 minut.
Wartości te maleją wraz z upływem okresu przygotowawczego.
Widoczny jest również całkowity brak wykorzystania tych grup
środków od 07 lipca do 26 lipca. Średnia wartość pracy w tym
zakresie, dla całego okresu przygotowawczego, wynosiła około
2 min. 30 sekund.
Wykorzystanie tej grupy środków podczas okresu
przygotowawczego jest bardzo istotne w aspekcie kształtowania
takich cech, jak szybkość, w kolejnych etapach cyklu
przygotowań.

01:30:00

Dynamika środków 2; 3; 4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 5.3; 9.1; 9.2; 12.1; 12.2; 14.1; 14.2
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Charakterystyka
„Zagłębie” Lubin SSA

00:15:00

okresu
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00:00:00
8 9 101112131415161718192021222324252627282930 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223242526
VI

VII

Ryc.10. Dynamika obciążeń treningowych o charakterze
wytrzymałościowym (środki 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 9.1,
9.2, 12.2, 14.1 i 14.2) zastosowanych w letnim okresie
przygotowawczym „Górnika” Łęczna
Wykorzystanie środków kształtujących wytrzymałość
przypada głownie na początku okresu przygotowawczego
(09 czerwca – 21 czerwca), kiedy to osiągają w maksymalny
poziom objętości – ponad 75 minut. Wraz z upływem okresu
przygotowawczego wartości te maleją i występują na poziomie
około 15 minut. Tak wysoki pułap wykorzystania tych środków
należy uzasadnić koniecznością kształtowania wytrzymałości,
cechy motorycznej, która ze względu na źródło substratów
energetycznych stanowi podstawę do kształtowania kolejnych
cech motorycznych, jak również stanowi bazę tlenową dla
organizmu piłkarza. Wartości te maleją wraz z upływem okresu
przygotowawczego, ponieważ w kolejnych fazach przygotowań,
kształtuje się inne cechy motoryczne. Rycina 9 obrazuje również
fakt, że w ostatnich dniach okresu przygotowawczego nie
korzystano z tych grup środków.

Letni okres przygotowań ekstraklasowej drużyny Zagłębia
Lubin
S.S.A.
został
przedstawiony
(w
kategoriach
organizacyjnych) w tabeli 5 oraz krótko opisany w kategoriach
szkoleniowych.
Drużyna „Zagłębia” Lubin zakończyła rozgrywki sezonu
2005/2006 na 3. miejscu gwarantującym udział w Pucharze
UEFA. W związku z tym władze klubu postanowiły dokonać
stosownych wzmocnień w kadrze zespołu. W drużynie pojawiło
się siedmiu nowych zawodników, posiadających duże
doświadczenie zdobyte na boiskach w Polsce, jak i za granicą.
Jednocześnie należy podnieść, że udział w europejskich pucharach
nie stanowił podstawowego celu sportowego w sezonie
2005/2006, albowiem celem nadrzędnym było budowanie silnego
zespołu, który w perspektywie trzech lat będzie walczył
o zdobycie Mistrzostwa Polski, a tym samym brał udział
w eliminacjach do elitarnej Ligi Mistrzów. Udział w Pucharze
UEFA wymuszał jednocześnie odpowiednie zaplanowanie
przygotowań w nadchodzącym okresie przygotowawczym
uwzględniając czas trwania okresu przejściowego oraz realizację
celów sportowych postawionych przed trenerem i zawodnikami.
Okres przygotowawczy sezonu 2006/2007 drużyna „Zagłębia”
rozpoczęła 07.06.2006r. Całość pracy zaplanowano na okres
blisko siedmiu tygodni, co obrazuje tabela 5. Podstawowym
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elementem w powyższym okresie przygotowawczym była praca
nad sprawnością ogólną oraz nad sprawnością specjalną.
W/w sprawności mogły być kształtowane w ćwiczeniach z piłką,
co gwarantowały bardzo dobre warunki treningowe.
Lp.

Ilość
dni

Termin

Miejsce

1.

8

09.06.06.-15.06.06

Lubin, badania
wydolnościowe
Szklarska Poręba
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środków całego okresu przygotowawczego zostały zamieszczone
w tabeli 8.
L.p.

Imię i inicjał
Nazwiska

V 4 mmol
m/s

HR 4 mmol
ud/min

%HR max

1.

Mariusz L.

3,3

167

85

2.

Jakub S.

3,0

157

82

3.

Jakub J.

2,9

175

80

4.

Manuel A.

4,2

181

91

5.

Grzegorz B.

4,2

182

94

Łukasz P.

4,4

176

97

2.

10

16.06.06.-26.06.06

3.

12

26.06.06.-08.07.06

Lubin

6.

4.

11

11.07.06.-21.07.06

Niemcy

7.

Michał S.

3,8

168

92

5.

7

22.07.06.-28.07.06

Lubin

8.

Mateusz Ż

3,9

159

94

Razem:

48

9.

Łukasz M.

3,8

155

93

29.07.06

Mecz inauguracyjny

10.

Mateusz B.

3,9

178

91

11.

Maciej I.

3,8

170

90

12.

Dariusz J.

4,1

184

94

13.

Wojciech Ł.

4,2

180

91

14.

Marcin P.

3,6

175

84

15.

Dawid P.

3,8

177

87

16.

Andrzej S.

3,7

164

89

17.

Ibrahim S.

3,9

155

92

18.

Dawid B.

3,3

177

83

19.

Michał C.

3,7

145

88

20.

Marko J.

3,4

155

86

21.

Paweł O.

3,8

165

88

22.

Fernando M.

3,8

169

84

3,75

168,8

88,86

Tab. 5. Ramowy program przygotowań zespołu „Zagłębie”
Lubin SSA
W zakresie przygotowania technicznego nacisk kładziono
głównie na doskonalenie gry bez przyjęcia, stosowanie
elementów technicznych w zadaniach ofensywnych oraz
doskonalenie gry 1x1. Kolejnym elementem wymagającym
doskonalenia w zakresie taktyki zespołu jest praca nad
współpracą poszczególnych formacji w zadaniach ofensywnych
jak i defensywnych oraz umiejętność rozgrywania stałych
fragmentów gry, podczas fazy atakowania jak i bronienia.
W zakresie przygotowania teoretycznego kładziono nacisk
na zapoznanie się z procesami fizjologicznymi towarzyszącymi
w procesie treningowym oraz wysiłkom fizycznym w trakcie
spotkań piłkarskich.
Przebieg okresu przygotowawczego zespołu „Zagłębie” Lubin:
1. Badania wydolnościowe:
07.06.2006r. Lubin
2. Mikrocykl wprowadzający 08.06.2006r. – 15.06.2006r.
Obiekty w Lubinie
3. Podokres sprawności ogólnej 16.06.2006r – 26.06.2006r.
Zgrupowanie w Szklarskiej Porębie
4. Testy sprawności specjalnej 27.06.2006r. Lubin
5. Podokres sprawności specjalnej 28.06.2006r. – 08.07.2006r.
Obiekty w Lubinie
6. Mezocykl kontrolno-startowy 11.07.2006r. – 28.07.2006r.
Zgrupowanie w Niemczech,
obiekty w Lubinie
Łącznie w całym okresie przygotowawczym (07.06.200228.07.2006) piłkarze Zagłębia odbyli 54 jednostki treningowe
podczas 47 dni treningowych.
Całkowite obciążenie treningowe dało liczbę 52 godziny
i 23 minuty efektywnego czasu pracy. W skład tego czasu
weszło:
 21 godzin i 29 minut pracy – w zakresie przygotowania
ogólnego,
 23 minuty i 10 sekund pracy – w zakresie przygotowania
ukierunkowanego,
 30 godzin i 40 minut pracy – w zakresie przygotowania
specjalnego
Szczegółowe dane zamieszczono w tabeli 6.
Podczas okresu przygotowawczego zostały przeprowadzone
badania wydolnościowe (tab.6.) oraz badania szybkościowe
(tab.7.). Ich przeprowadzenie było niezbędne, gdyż dzięki nim
sztab szkoleniowy mógł podzielić zawodników na odpowiednie
grupy tak, aby ich praca na treningu wytrzymałościowym była jak
najbardziej efektywna. Szczegółowe dane dotyczące rejestru

Średnia:

Tab. 6. Prędkość biegu (V) oraz tętno (HR) na poziomie
progu przemian beztlenowych u zawodników zespołu „Zagłębia”
Lubin
Tutaj także nastąpił podział piłkarzy na grupy po to, aby
uniknąć błędów w przygotowaniu wytrzymałościowym.
GRUPA I – zawodnicy o dobrych możliwościach tlenowych do
pracy – to grupa pięciu piłkarzy, dla których prędkość progowa
biegu przekroczyła w trakcie badań wartość 4,1 m/s. Dla tej grupy
zawodników optymalne tempo biegu dla kształtowania mocy
tlenowej to wynik 8 min. 10 sek. – 8 min. 20 sek. na dystansie
2000 metrów. Natomiast trening tlenowy o niskiej intensywności
(kształtowanie pojemności tlenowej, trening regeneracyjny –
75-80% wartości progowej) to odpowiednio wynik 10 min. 20 sek.
– 10 min 30 sek.
GRUPA II – zawodnicy o dość dobrych możliwościach
tlenowych do pracy – to dziewięciu piłkarzy, dla których prędkość
progowa biegu wynosiła 3,8-4,0 m/s. Dla tej grupy zawodników
optymalne tempo biegu dla kształtowania mocy tlenowej to wynik
8 min. 50 sek. – 8 min. 55 sek. na dystansie 2000 metrów.
Natomiast trening tlenowy o niskiej intensywności to odpowiednio
wynik 11 min. 05 sek. – 11 min. 10 sek. na dystansie 2000
metrów.
GRUPA III – zawodnicy o przeciętnych możliwościach
tlenowych do pracy – to trzech zawodników, dla których prędkość
progowa biegu mieści się w przedziale 3,5-3,7 m/s. Dla tej grupy
zawodników optymalne tempo biegu dla kształtowania mocy
tlenowej 9 min. 05 sek. – 9 min. 10 sek. na dystansie 2000
metrów. Natomiast trening tlenowy o niskiej intensywności
to odpowiednio wynik 11 min. 20 sek. – 11 min. 30 sek.
na dystansie 2000 metrów.
GRUPA IV – to zawodnicy o dość przeciętnych możliwościach
tlenowych do pracy – to trzech piłkarzy, dla których prędkość
progowa biegu mieści się w przedziale 3,2-3,4 m/s. Dla tych
zawodników optymalne tempo biegu do kształtowania mocy
tlenowej to wynik 9 min. 40 sek. – 10 min 10 sek. Natomiast

6,10

4,76

4,08

1,898

6,21

4,80

4,21

3.

J. Jakub

1,881

6,12

4,99

4,22

4.

A. Manuel

1,701

5,22

4,04

3,41

5.

B. Grzegorz

1,723

5,34

4,39

3,70

6.

P. Łukasz

1,682

5,02

4,01

3,39

7.

S. Michał

1,704

5,13

4,40

3,82

8.

Ż. Mateusz

1,781

5,46

4,69

3,89

9.

M. Łukasz

1,708

5,57

3,99

3,37

10.

B. Mateusz

1,801

5,91

4,64

3,49

11.

I. Maciej

1,811

5,78

4,84

3,99

12.

J. Dariusz

1,799

5,45

4,47

3,72

13.

Ł. Wojciech

1,755

5,46

4,21

3,61

14.

P. Marcin

1,801

5,85

4,74

3,97

15.

P. Dawid

1,772

5,63

3,97

3,50

16.

S. Andrzej

1,834

5,88

4,79

4,01

17.

S. Ibrahim

1,714

5,79

4,51

3,79

18.

B. Dawid

1,792

5,66

4,49

3,69

19.

C. Michał

1,722

5,67

4,04

3,42

20.

J. Marko

1,811

6,04

4,59

3,78

21.

O. Paweł

1,767

5,83

4,58

3,88

22.

M. Fernando

1,811

6,07

4,75

4,05

Średnia:
1,777
5,69
4,48
3,77
Tab. 7. Wyniki oceny szybkości lokomocyjnej piłkarzy
„Zagłębia” Lubin
Wyniki biegu na odcinku 10 metrów ze startu wysokiego
Przyjęto, że wynik biegu na 10 metrów ze startu wysokiego,
uznawany za bardzo dobry wynosi mniej niż 1,700 sek. Wyniki
piłkarzy „Zagłębia” Lubin można uznać za dobre. Rezultaty
mieszczą się w przedziale czasowym 1,701-1,898 sek., przy
średniej drużyny na poziomie 1,777 sek. Spośród nich można
wyróżnić sześciu zawodników, którzy osiągnęli wynik
w przedziale 1,701-1,730 sek., a jeden z zawodników uzyskał
czas 1,682 sek.

2:52:40 sek.
1:59:15 sek.
5:48:20 sek.

0:53:00 sek.
4:20:00 sek.
17:19:00 sek.

0:20:35 sek.
0:03:20 sek.

18.4
19.5

13.1
13.2
13.3
15.2
23.4

18.3
19.4
20.3
16.3

0:45:40 sek.

14.1
14.2
15.1

10.1 6.5
11.1
12.2
23.2

52:23:36 sek.

30:40:00 sek.

0:23:55 sek.

2:52:40 sek.

10
11
12

/6./
5.

18.2 23.6
19.3 16.2
20.2
21
22

22:35:00 sek.
9:35:00 sek.

1,843

S. Jakub

12:26:01sek.

L. Mariusz

2.

Σ W, U, S

1.

6:37:00 sek.

Start
lotny

0:31:00 sek.

Start
wysoki

S

Bieg
wahadłowy
3 x 10 m

16
18.1
19.2
20.1
16.1

Bieg
na 10 m

Obszar
energetyczny

Nazwisko
i Imię

podtrzymujący

Bieg na 30 m

L.p.

17
19.1
23.5

tlenowy

Ryc. 12. Tętno (HR) na poziomie PPA piłkarzy „Zagłębia”
Lubin na bieżni

U

mieszany

Dariusz J.

Manuel A.

Grzegorz B.

Mateusz B.

Wojciech Ł.

Dawid P.

Dawid B.

Marcin P.

Łukasz P.

Maciej I.

Jakub J.

Michał S.

Fernando M.

Paweł O.

Mariusz L.

Andrzej S.

Jakub S.

Mateusz Ż.

Ibrahim S.

Marko J.

Łukasz M.

Michał C.

140

1:25:00 sek.

145

145

4:16:00 sek.

150

2:58:00 sek.

157

11:55:01 sek.

155 155

W

155

155

4.3 11.2 6.4
5.3 12.1
7.3 23.3
10.2 3.3

159

160

4.2 8.2
5.2 9.2
6.3 10.3
7.2 11.3

168

3
7.1
4.1 8.1
5.1 9.1
6.2 23.1

167

170

1
2
6.1
8.3

165

176

184

4.

164

165

175

182

beztlenowo-kwasomlekowy

170

169

181

178

Kształtujący

175

175

177 177

3.

180

180

2.

185

1.

HR (ud/min)
190

Obszar
informacyjny

beztlenowo-niekwasomlekowy

anaboliczny

Σ 1……5

trening tlenowy o niskiej intensywności to odpowiednio wynik
11 min. 55 sek. – 12 min. 05 sek. na dystansie 2000 metrów.
GRUPA V – to zawodnicy o słabych możliwościach tlenowych
do pracy – jest to grupa dwóch zawodników, dla których progowa
wartość biegu wyniosła 2,9-3,1m/sek. Dla tych piłkarzy
optymalne tempo biegu dla kształtowania mocy tlenowej
to wynik 10 min. 15 sek. – 10 min. 25 sek. na dystansie 2000
metrów. Natomiast trening tlenowy o niskiej intensywności
to odpowiednio wynik 12 min. 40 sek. – 12 min. 50 sek.
na dystansie 2000 metrów.

21:29:41 sek.
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Zakresy intensywności
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Tab. 8. Bilans obciążeń treningowych Zagłębia Lubin
w całym okresie przygotowawczym sezonu 2006/2007
Opracowanie graficzne: T.Ulatowski, Zastosowanie metod
naukowych na potrzeby sportu, Tom XI, Warszawa 2002
Wyniki biegu na odcinku 30 metrów ze startu wysokiego
W drużynie „Zagłębia” Lubin rezultaty w tej próbie wahały
się od wyniku 3,97 sek. do 4,99 sek. przy średniej całego zespołu
na poziomie 4,48 sek. Sześciu zawodników uzyskało wynik
poniżej 4,30 sek. z czego dwóch poniżej 4 sek. Jest to wynik
bardzo dobry.
Wyniki biegu na odcinku 30 metrów ze startu „lotnego”
W tym badaniu rezultaty rozłożyły się w zakresie czasów
od 3,37 sek. do 4,21 sek. przy średniej zespołu wynoszącej
3,77 sek. Aż dziesięciu zawodników osiągnęło czas poniżej
3,70 sek., co należy uznać za wynik bardzo dobry.
Wyniki biegu wahadłowego 3x10 metrów
Wyniki uzyskane przez piłkarzy „Górnika” w tej próbie
wahały się w przedziale od 5,02 sek. do 6,21 sek. przy średniej
zespołu na poziomie 5,69 sek. Wyniki uzyskane przez piłkarzy
„Zagłębia” w tej próbie wykazały także, że spore znaczenie
odgrywa także masa ciała. Średnia masa ciała zespołu wynosi
74,8 kg (zał. nr 3), co może mieć wpływ na średni czas osiągnięty
przez zespół.
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Przeważającą część pracy zawodnicy „Zagłębia” wykonali
na dwóch zgrupowaniach szkoleniowych (Szklarska Poręba
i Niemcy), gdzie często były stosowane treningi dwufazowe, zaś
objętość czasowa treningu w skali całego okresu była największa.
Podobnie, jak w opisywanym wcześniej okresie
przygotowawczym „Górnika” Łęczna, objętość jednostek
treningowych
malała
proporcjonalnie
do
wzrastającej
intensywności zajęć.
W obszarze energetycznym (ryc.12. i ryc.13.) widoczna jest
dominacja zakresu 3 (wysiłki mieszane), w której to strefie
przemian przepracowano 22h35min.
Efektywny czas pracy w pozostałych strefach
energetycznych wyniósł:
 w 1 zakresie intensywności (wysiłki podtrzymujące)
12h26min;
 w 2 zakresie intensywności (wysiłki tlenowe) 9h35min;
 w 4 zakresie intensywności (wysiłki beztlenowe
kwasomlekowe) 5h48min;
 w 5 zakresie intensywności (wysiłki beztlenowe
niekwasomlekowe) 1h59min.
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Ryc. 15. Rangowy układ grup środków treningu w okresie
przygotowawczym piłkarzy „Zagłębia”Lubin
Tak znaczny udział środka nr 22 nie jest zaskoczeniem, gdyż
duża liczba gier kontrolnych służy zgraniu poszczególnych
zawodników i formacji wobec licznych zmian kadrowych, jakie
nastąpiły przed sezonem 2006/2007. Natomiast jeśli chodzi
o wykorzystanie środka nr 1, to jest on formą rozgrzewki przed
większymi obciążeniami treningowymi, jak również pomaga
w doprowadzeniu organizmu do równowagi fizjologicznej po
dużym wysiłku spowodowanym częstymi grami. Środek ten jest
również wykorzystywany, jako forma rozgrzewki przed meczem.
Zmianę efektywnego czasu trwania wysiłku (TR)
w kolejnych dniach okresu przygotowawczego przedstawia rycina
16.
Dynamika TR

02:30:00
02:15:00
02:00:00
01:45:00
01:30:00
01:15:00
01:00:00

Ryc. 13. Struktura obciążeń okresu przygotowawczego
w układzie tzw. obszaru informacyjnego i energetycznego
treningu piłkarzy „Zagłębie” Lubin

00:45:00
00:30:00
00:15:00
00:00:00
8 9101112131415161718192021222324252627282930 1 2 3 4 5 6 7 8 91011121314151617181920212223242526
VI

Praca anaboliczna została zrealizowana głównie
w początkowych fazach okresu przygotowawczego, podobnie jak
w przypadku „Górnika” Łęczna. Całkowity efektywny czas pracy
w ćwiczeniach, które miały charakter pracy anabolicznej wynosi
2h52 min. pracy.

Ryc. 14. Struktura obciążeń okresu przygotowawczego
w układzie tzw. obszaru informacyjnego i energetycznego łącznie
treningu piłkarzy „Zagłębie” Lubin
Analizując rangowy układ środków treningowych
wykorzystanych w powyższym okresie przygotowawczym
(ryc.15.) dostrzega się dominację środków nr 22 (gry kontrolne)
oraz środka nr 1 (rozgrzewki o charakterze ogólnorozwojowym,
ćwiczenia gimnastyczne, koordynacyjne).

VII

Ryc. 16. Dynamika globalnego obciążenia treningowego
piłkarzy „Zagłębia” Lubin w przebiegu okresu przygotowawczego
Analiza ta pozwala zaobserwować różnice w dynamice
obciążeń w okresie przygotowawczym. Stan obciążenia
wysiłkowego w kolejnych dniach okresu przygotowawczego
osiąga najwyższy poziom pomiędzy 15 czerwca a 23 czerwca,
oraz 03 lipca i 13 lipca i wynosi średnio 1h20min.
W szczytowych punktach, tj. 17 czerwca – 2h05min, a 11 lipca
osiąga nawet 2h15min. Średnie wartości wahają się na poziomie
1h10min. Wyraźny spadek obciążeń wysiłkowy przypada wraz ze
zbliżającym się okresem startowym.
Rycina 17. obrazuje dynamikę obciążeń oddziaływania
wszechstronnego, ukierunkowanego i specjalnego w okresie
przygotowawczym.
Środki wszechstronne dominowały praktycznie w całym
okresie przygotowawczym. Najobszerniej realizowane były
podczas pierwszego zgrupowania w Szklarskiej Porębie,
by potem – od 18.07 ustabilizować się na poziomie 15-30 min.
Należy jednak podkreślić, że z tych środków korzystano do końca
okresu przygotowawczego.
Natomiast jeśli chodzi o środki ukierunkowane w przebiegu
okresu przygotowawczego, to widać, że były one tylko
zaakcentowane w treningu. Środki specjalne najobszerniej były
wykorzystane już od 04.07, a także podczas zgrupowania
szkoleniowego w Niemczech.
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30 czerwca a 13 lipca oraz w końcowej fazie okresu
przygotowawczego, gdzie wynosił 15-25 min.

OKRESY TRENINGOWE
Dynamika W.
01:15:00
01:00:00
00:45:00
00:30:00
00:15:00
00:00:00

OKRESY TRENINGOWE
Dynamika T4
01:00:00
00:45:00
00:30:00

Dynamika U.

00:15:00
00:00:00

00:15:00
00:10:00

Dynamika T5

00:05:00
00:00:00
00:25:00
00:20:00
00:15:00
00:10:00
00:05:00
00:00:00

Dynamika S.
02:00:00

Dynamika T 6

01:30:00
01:00:00

00:20:00

00:30:00

00:15:00

00:00:00

00:10:00
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VI

VII

00:05:00
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Ryc.
17.
Dynamika
obciążeń
oddziaływania
wszechstronnego, ukierunkowanego i specjalnego w okresie
przygotowawczym piłkarzy „Zagłębie” Lubin
Rycina 18. pokazuje, że efektywny czas pracy w zakresie
podtrzymującym (T1) w największym wymiarze występował
pomiędzy 13 a 22 czerwca oraz 30 czerwca, a 11 lipca,
dochodząc nawet do 40 min. Największe wartości zanotowano
jednak między 14 a 18 lipca, gdzie czas dochodził do 45 min.
Średnio efektywny czas pracy na tym poziomie wahał się
w granicach 30 min.
W zakresie tlenowym (T2) efektywny czas pracy średnio
kształtował się w przedziale pomiędzy 15 a 30 min., jedynie
między 09 a 11 lipca osiąga czas bliski 60 min. Wartości
efektywnego czasu pracy w zakresie mieszanym (T3) wyraźnie
wzrastają od 14 czerwca do 28 czerwca oraz od 05 lipca do 20
lipca przybierając średnie wartości na poziomie 40-60 min
w poszczególnych dniach treningowych, utrzymując się w tych
granicach do końca okresu przygotowawczego.

VI

Ryc. 19. Dynamika obciążeń treningowych w czwartym (T4),
piątym (T5) i szóstym (T6) zakresie intensywności wykonanych
przez piłkarzy „Zagłębia” Lubin
Krzywa dynamiki obciążeń treningowych w zakresie
beztlenowym niekwasomlekowym (T5) najwyższe swe wartości
osiąga pomiędzy 29 czerwca a 04 lipca oraz 21-25 lipca, a więc
w połowie i na koniec okresu przygotowawczego, znajdując się
na poziomie 5-15 min. w całości efektywnego czasu pracy
treningowej tych dni. Średnio praca w tym przedziale wynosi 5-8
min. Efektywny czas pracy w zakresie anabolicznym (T6)
przypada na cały okres przygotowawczy. Średnio praca w tym
zakresie wynosi 8 min. Najwyższą wartość osiąga jednak tuż
przed okresem startowym 22 lipca i osiąga czas 15 min.
Rycina
20.
obrazuje
wykorzystanie
w
okresie
przygotowawczym
środków
treningowych
kształtujących
zdolność motoryczną jaką jest szybkość.
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Ryc. 20. Dynamika obciążeń treningowych o charakterze
szybkościowym (środek nr 13.1, 13.2, 13.3, 18.4, 19.5)
zastosowanych przez drużynę „Zagłębie” Lubin
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Ryc. 18. Dynamika obciążeń treningowych w pierwszym
(T1), drugim (T2) i trzecim (T3) zakresie intensywności
wykonanych przez piłkarzy „Zagłębie” Lubin
Najwięcej efektywnego czasu pracy w zakresie
beztlenowym kwasomlekowym (T4) – rycina 19 – przypada na
treningi połowy okresu przygotowawczego, a dokładnie między

Zdecydowanie najwyższe wartości, jakie zostały osiągnięte
przez drużynę „Zagłębia”, przypadają na okres od 30 czerwca do
03 lipca a także w dniach 09-11.07. Wartości te osiągają pułap
15 minut w środku okresu przygotowawczego. Widoczny jest
również akcent wykorzystania tej grupy środków tuż przed
rozpoczęciem okresu startowego. Średnia wartość wykorzystania
tej grupy środków podczas całego okresu przygotowawczego jest
na poziomie około 4 minut.
Na rycinie 21. widoczna jest zmiana dynamiki obciążeń
treningowych
kształtujących
wytrzymałość
w
okresie
przygotowawczym. Najwyższe wartości jakie osiągają piłkarze
„Zagłębia” to poziom 40 minut w dniach od 17 do 26 czerwca.
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14.1; 14.2

00:35:00
00:30:00

63

głównie w 2, 3 i 1 zakresie intensywności. Piłkarze „Zagłębia”
Lubin jedynie w obciążeniach o charakterze anabolicznym (T6)
wykonali prawie 90 minut więcej pracy.
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Ryc. 21. Dynamika obciążeń treningowych o charakterze
wytrzymałościowym (środek nr 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3,
9.1, 9.2, 12.1, 12.2, 14.1, 14.2) zastosowanych przez drużynę
„Zagłębie” Lubin
Jest to początek okresu przygotowawczego, kiedy należy
kształtować tę zdolność motoryczną. Na rycinie 21. widoczny jest
regularny spadek, ponieważ w kolejnych fazach okresu
przygotowań kształtowane są inne zdolności motoryczne. Średnia
wartość wykorzystania tej grupy środków jest na poziomie około
25 minut w całym okresie przygotowawczym. Zdecydowanie
najniższe wartości widoczne są w ostatnich dniach okresu cyklu
przygotowań drużyny „Zagłębia”, ponieważ oscylują na poziomie
około 10 minut.
00:30:00

Ryc. 23. Porównanie struktury obciążeń badanych drużyn
w obszarze informacyjnym i energetycznym w jednostce czasu

Dynamika Środków: 10.1; 10.2; 10.3; 11.1; 11.2; 11.3; 15.1; 15.2

00:25:00
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Ryc. 24. Porównanie struktury obciążeń badanych drużyn
w obszarze informacyjnym i energetycznym w jednostce czasu
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Porównanie obu okresów przygotowawczych jest zasadne,
gdyż czas ich trwania był praktycznie jednakowy. Zespół
„Górnik” Łęczna poświęcił na przygotowanie do rundy jesiennej
sezonu 2006/2007 48 dni, „Zagłębie” tylko jeden dzień mniej.
Warto jednak podkreślić, że w tym samym czasie „Górnik”
przeprowadził 69 treningów i rozegrał 9 gier sparingowych,
„Zagłębie” zaś przeprowadziło 54 treningi i rozegrało 10 gier
sparingowych. W przypadku jednostek treningowych to znaczna
różnica.
Jak wynika z ryciny 23. piłkarze „Górnika” Łęczna
stosowali w trakcie przygotowań do sezonu ponad 10 godzin
wysiłku wszechstronnego i ponad 9 godzin i 30 minut więcej
wysiłków specjalistycznych. Różnica ta została wypracowana

3

przygotowawczych

11

okresów

21

Analiza porównawcza
badanych zespołów

8.2

Na rycinie 22 widoczny jest obraz zmiany dynamiki
obciążeń środków kształtujących kolejną zdolność motoryczną,
jaką jest siła. Wykorzystanie tej grupy środków przypada na cały
okres przygotowawczy i kształtuje się na poziomie około
10 minut.
Najwyższe wartości osiąga tuż przed rozpoczęciem
rozgrywek 22 lipca i jest to pułap ponad 25 minut. Jest
to
zarazem
najwyższa
wartość
w
całym
okresie
przygotowawczym. Najniższe wartości widoczne są w ostatnim
tygodniu czerwca i lipca oraz w ostatnich dniach lipca. Rycina
22. pokazuje, że tę zdolność motoryczną kształtowano przez cały
okres przygotowawczy.

1

Ryc. 22. Dynamika obciążeń treningowych o charakterze
siłowym (środek nr 10.1, 10.2, 10.3, 11.1, 11.2, 11.3, 15.1, 15.2)
zastosowanych przez drużynę „Zagłębie” Lubin

Dane zawarte na rycinie 24. przedstawiają nie tylko
ilościową przewagę pracy treningowej piłkarzy nożnych, ale także
odmienne ułożenie akcentów treningowych. Otóż zawodnicy
„Górnika” Łęczna znacznie więcej trenowali w 1, 2 i 5 zakresie
przygotowania wszechstronnego oraz 2, 3 i 4 zakresie
przygotowania specjalnego. Piłkarze „Zagłębia” Lubin też
uzyskali wysoką objętość obciążeń w następujących zakresach
pracy: W3, W4, W6 oraz U5, S1 i S5. A zatem treningi obu
drużyn były zróżnicowane nie tylko pod względem objętości, ale
także preferowanych obszarów pracy.
Ryciny 25, 26 i 27. obrazują różnicę w wykorzystaniu
poszczególnych grup środków treningu. Zwracamy uwagę
na inną skalę czasu na rycinie 25. (w godzinach) niż na rycinie
26 i 27. (w minutach). Widać wyraźnie, że trenerzy nie tylko
stosowali niektóre ćwiczenia w zróżnicowanej skali objętości
(prawie 6 godzin więcej biegów tlenowych piłkarzy „Górnika” środek nr 3), ale także korzystali z różnych ćwiczeń. Można zatem
przyjąć, że oba okresy przygotowawcze wypełniały trochę inne
treści szkolenia.
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Ryc. 25. Porównanie wykorzystania grup środków treningu
w analizowanych okresach przygotowawczych obu drużyn
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przygotowawczego (obciążenia S oscylowały wokół wartości
60 minut pracy dziennie), piłkarze „Górnika” Łęczna w 3 i 4
tygodniu przygotowań weszli na pułap 90-150 minut szkolenia (S)
w niektórych dniach, natomiast zawodnicy „Zagłębia” Lubin nie
przekroczyli w tym czasie 90 minut, co obrazuje rycina 30.
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Ryc. 26. Porównanie wykorzystania grup środków treningu
w analizowanych okresach przygotowawczych obu drużyn
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Ryc. 30. Dynamika środków specjalnych w okresie
przygotowawczym obu drużyn
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Różnica w stosowaniu środków W i S w kolejnych dniach
okresu przygotowawczego „Górnika” i „Zagłębia” była zatem
znacząca i pozwoliła wykazać odrębne podejście trenerów
do zagadnienia planowania szkolenia piłkarzy w letnim okresie
przygotowawczym.
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Ryc. 27. Porównanie wykorzystania grup środków treningu
w analizowanych okresach przygotowawczych obu drużyn
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Ryc. 28. Dynamika globalnej objętości treningu w kolejnych
dniach okresu przygotowawczego obu drużyn
Rycina 28. pokazuje porównanie globalnej objętość
dynamiki obciążeń stosowanych przez oba zespoły w okresie
przygotowawczym. W sposób szczegółowy pokazuje rzeczywistą
zmienność objętości treningu obu zespołów w okresach od 18
czerwca do 01 sierpnia.
Wyniki badań zamieszczone na rycinie 29. doskonale
ukazują wzajemne relacje w przygotowaniach obu drużyn
w zakresie treningu wszechstronnego. Istotne różnice wystąpiły
w zasadzie w pierwszych 10 dniach szkolenia – tutaj przewaga
objętości środków W, na korzyść „Górnika” Łęczna, wynosiła
100%. Natomiast cały miesiąc lipiec to bardzo podobna
koncepcja kształtowania sprawności wszechstronnej – praca nad
tymi elementami oscylowała w obu przypadkach w granicach 30
minut.
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Ryc. 29. Dynamika środków wszechstronnych w okresie
przygotowawczym obu drużyn
Należy stwierdzić, że z kolei dobór ćwiczeń specjalnych
miał odmienną specyfikę. Po bardzo podobnym początku okresu

Porównanie poziomu sprawności fizycznej i wydolności
piłkarzy obu drużyn
Celem oznaczenia stężenia kwasu mlekowego we krwi
podczas testu wysiłkowego o wzrastającej intensywności na bieżni
mechanicznej (PPA) jest wyznaczenie wartości HR i prędkości
biegu na poziomie zakwaszenia krwi wynoszącym 4 mmol/l.
Im wyższe wartości prędkości biegu na poziomie PPA, tym
organizm jest lepiej przygotowany do wykonywania
długotrwałych
wysiłków
o
charakterze
tlenowym.
Przeprowadzenie testu PPA pozwala również wyznaczyć tętno
progowe. Przyjęto ogólnie kryteria, że w drużynie występującej
na poziomie ekstraklasy, o dobrym przygotowaniu biegowym,
prędkość progowa powinna wahać się w przedziale 3,8 m/s – 4,2
m/s. Powyżej tej wartości są to wyniki bardzo dobre. Badania
zostały
przeprowadzone
przed
rozpoczęciem
okresu
przygotowawczego, po to, aby trenerzy obu ekip mogli dobrać
odpowiednie obciążenia podczas kształtowania wytrzymałości
u swoich zawodników w okresie przygotowawczym. Były też
informacją, na jakim poziomie wytrenowania są ich podopieczni.
Wobec powyższego można stwierdzić, że w drużynie
„Górnika” Łęczna tylko u dwóch piłkarzy – spośród badanych –
prędkość progowa przekraczała 4,2 m/s, natomiast u sześciu
badanych piłkarzy prędkość ta wskazywała na dobry poziom
przygotowania kondycyjnego. W przypadku „Zagłębia” Lubin
wyglądało to znacznie lepiej. W grupie zawodników, którzy
przekroczyli prędkość na poziomie 4,2 m/s było pięciu, natomiast
w przedziale 3,8 m/s – 4,2 m/s było już ich dziewięciu. Także
średnie wartości prędkości progowej obu zespołów różnią się na
korzyść zespołu z Lubina.
Jak wynika z uzyskanych danych, tętno progowe (HR)
badanych zawodników wahało się w bardzo szerokich granicach.
W zespole „Górnika” Łęczna były to od 150 ud/min do 185
ud/min.(ryc.1.), zaś u piłkarzy „Zagłębia” Lubin – od 145 ud/min
do 183 ud/min. (ryc.12.). Jednakże w prowadzeniu treningu
kształtującego wytrzymałość tlenową należy kierować się przede
wszystkim wartościami prędkości progowej, choć tętno ma tutaj
także swoje znaczenie. Wynika to z faktu, że przy tej samej
prędkości progowej biegu, wartości (HR) mogą być indywidualnie
zróżnicowane. Tak jest np. u piłkarzy „Górnika”, gdzie tętno
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u czterech zawodników jest na poziomie 165 ud/min, a ich
prędkość progowa waha się od 2,9 m/s do 4,0 m/s.
Badani zawodnicy charakteryzowali się zróżnicowanym
stosunkiem HR progowego do HRmax zarejestrowanego podczas
testu wysiłkowego. W „Górniku” stosunek ten wahał się od 81%
do 95%, zaś w „Zagłębiu” – od 80% do 95%. Należy zaznaczyć,
że wyższa wartości tego stosunku oznacza lepszą adaptację
do pracy tlenowej. Świadczy o możliwości wykonania większej
pracy bez gromadzenia kwasu mlekowego w mięśniach
i we krwi, a więc późniejszego włączania procesów beztlenowych
do uzyskania energii dla pracy mięśni. Odnosząc się do tego
na podstawie wyników obu drużyn można sugerować, że wśród
piłkarzy z Łęcznej jest czterech, którzy są najlepiej przygotowani
do pracy tlenowej, zaś w drużynie „Zagłębia” było ich
aż dziesięciu.
Badania szybkości lokomocyjnej drużyn „Górnika” Łęczna
i „Zagłębia” Lubin były przeprowadzone w podobnym momencie
okresu przygotowawczego. Dotyczyły one między innymi biegu
na dystansie 30 metrów ze startu wysokiego oraz „lotnego”.
Czas biegu na dystansie 30 metrów ze startu wysokiego
obrazuje dyspozycje szybkościowe zawodnika. Te, jak wiadomo,
w znacznej mierze są uwarunkowane genetycznie (budowa
mięśni) oraz zależą od treningu specjalistycznego, który
doskonali m.in. technikę biegu, jego rytm i płynność, zdolność
różnicowania napięć mięśniowych. Możliwości szybkościowe
zawodnika można poprawić, ale jest to proces długotrwały,
a zakres korzystnych zmian jest stosunkowo niewielki. Stąd,
mając na uwadze pozycję na boisku, należy szukać zawodników
o wrodzonych predyspozycjach szybkościowych. Dla potrzeb gry
w piłkę nożną można przyjąć, że wyniki poniżej 4,2 sek.
na 30 metrów ze startu wysokiego, są to rezultaty bardzo dobre.
Tym bardziej, że badania były przeprowadzone po pierwszej
fazie okresu przygotowawczego, na którym pracowano przede
wszystkim nad poprawą wytrzymałości.
W drużynie „Górnika” tylko dwóch piłkarzy osiągnęło
wynik poniżej 4,2 sek. a dwóch kolejnych było w jego pobliżu.
Reszta miała wyniki znacznie słabsze, a średnia zespołu wyniosła
4,57 sek. W przypadku „Zagłębia” wyglądało to znacznie lepiej.
Aż sześciu piłkarzy osiągnęło wynik poniżej 4,2 sek., a dwóch
z nich nawet mniej niż 4 sek. To wynik bardzo dobry. Średnia
drużyny wyniosła 4,48 sek. Te wyniki ukazują większe
możliwości szybkościowe piłkarzy „Zagłębia” Lubin.
Zwracając uwagę na różnicę pomiędzy wynikiem biegu
na odcinku 30 metrów ze startu wysokiego oraz „lotnego” należy
podkreślić, że im jest ona mniejsza, tym lepsze są możliwości
szybkościowe piłkarza. Duża różnica w w/w czasach to
informacja dla trenera, że w treningu z danym zawodnikiem
trzeba więcej czasu poświęcić na technikę startu, koordynację
ruchową i siłę dynamiczną.
Czas osiągnięty w biegu na dystansie 30 metrów ze startu
„lotnego” w jeszcze większym stopniu pokazuje możliwości
w osiąganiu przez zawodnika maksymalnej szybkości biegowej.
W wyniku tej próby nie odgrywają roli elementy startu, w którym
to tak znaczny udział mają dyspozycje siłowe. Zatem wyniki
w biegu „lotnym” są najlepszym kryterium oceny rzeczywistych
możliwości szybkości biegowej. Oczywiście mają na uwadze
dyscyplinę, jaką jest piłka nożna. Wyniki na poziomie 3,5 sek.
należy uznać, jak na potrzeby piłki nożnej, za bardzo dobre.
W zespole „Górnika” było trzech piłkarzy, którzy osiągnęli
wynik poniżej 3,5 sek., a dwóch było bardzo blisko osiągnięcia
tego czasu. Średnia zespołu to 3,84 sek. Analogicznie w drużynie
„Zagłębia” w czasie poniżej 3,5 sek. znalazło się pięciu piłkarzy,
a czterech było bardzo blisko tego rezultatu. Średnia zespołu
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to 3,77 sek. Tutaj także jest przewaga w możli-wościach
szybkościowych drużyny z Lubina. Pod względem osiągniętego
czasu jak i ilości zawodników, którzy osiągnęli bardzo dobry
wynik.
W grze w piłkę nożną duże znaczenie ma zdolność
do wielokrotnego pokonywania krótkich odcinków z maksymalną
prędkością (tzw. wytrzymałość szybkościowa). Przykładem może
być kilkukrotna zmiana kierunku biegu za piłką lub
za przeciwnikiem. Bieg wahadłowy oddaje specyfikę tego typu
wysiłku – wynik zależy tutaj od siły dynamicznej, od zdolności
do maksymalnego pobudzenia a także od wytrzymałości.
W „Górniku”, przy średniej zespołu na poziomie 5,77 sek., było
dwóch zawodników, którzy osiągnęli wynik poniżej 5,3 sek.
Natomiast w ekipie „Zagłębia” wyglądało to już lepiej. Średnia
zespołu to 5,69 sek., a czas poniżej 5,3 sek. osiągnęło czterech
piłkarzy. Na pewno wpływ na szybkość biegu wahadłowego ma
także masa ciała badanych osób. W tym wypadku masa ciała
zawodników, którzy osiągnęli najlepsze wyniki, wynosiła między
73-76 kg. Średnia masa ciała badanych piłkarzy to:
 78 kg – „Górnik” Łęczna;
 74,8 kg – „Zagłębie” Lubin.
Z metodycznego punktu widzenia niezmiernie istotne są
elementy systematycznej diagnostyki, przeprowadzonej w takich
samych warunkach i odnoszenie uzyskiwanych wyników
do swoich rekordów życiowych. Tylko wtedy będzie można orzec
o stopniu przygotowania (wytrenowania) zawodnika z zakresu
różnych przejawów szybkości lokomocyjnej.
Wyniki sportowe badanych zespołów w rundzie jesiennej
2006
W tym podrozdziale zamieszczono wyniki, jakie osiągnęły
zespoły „Górnik” Łęczna oraz „Zagłębie” Lubin w rundzie
jesiennej sezonu 2006/2007.
Mecze o mistrzostwo Ekstraklasy piłki nożnej sezonu 2006/2007
(jesień)
Mecz
„Górnik” Łęczna – „GKS” Bełchatów

Wynik spotkania
1:3

„ŁKS” Łódź – „Górnik” Łęczna

0:0

„Górnik” Łęczna – „Górnik” Zabrze

0:2

„Górnik” Łęczna – „Arka” Gdynia

1:0

„Górnik” Łęczna – „Wisła” Płock

0:0

„Korona” Kielce – „Górnik” Łęczna

2:0

„Górnik” Łęczna – „Wisła” Kraków

1:1

„Pogoń” Szczecin – „Górnik” Łęczna

3:0

„Górnik” Łęczna – „Lech” Poznań

0:3

„Górnik” Łęczna – „Widzew” Łódź

1:5

„Legia” Warszawa – „Górnik” Łęczna

5:0

„Górnik” Łęczna – „Odra” Wodzisław Śl.

2:0

„Zagłębie” Lubin – „Górnik” Łęczna

1:1

„Górnik” Łęczna – „Cracovia” Kraków

1:0

„Dyskobolia” Grodzisk –„Górnik” Łęczna

1:1

Mecze o Puchar Polski
„ŁKS” Łódź – „Górnik” Łęczna
Mecze o Puchar Ekstraklasy
„Górnik” Łęczna – „Cracovia” Kraków

2:1
0:3

„Korona” Kielce – „Górnik” Łęczna

1:0

„Widzew” Łódź – „Górnik” Łęczna

0:2

Tab. 9. Wyniki spotkań, jakie rozegrał zespół „Górnik”
Łęczna na jesień sezonu 2006/2007
Drużyna „Górnik” Łęczna rozegrała łącznie 19 spotkań
w rundzie jesiennej rozgrywek, z czego 15 meczów o mistrzostwo
Ekstraklasy w piłce nożnej. Zanotowała 3 zwycięstwa, 5 remisów
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oraz 7 porażek, co w końcowym rozrachunku ligowej tabeli dało
miejsce czternaste. Zdobyli 14 punktów przy bilansie
bramkowym 9 strzelonych i 26 straconych. Jednocześnie zespół z
Łęcznej prowadził również rywalizację w Pucharze Polski.
Rozegrał jedno spotkanie, w którym poniósł porażkę i odpadł z
rozgrywek na poziomie 1/16. Uczestniczył także w rozgrywkach
o Puchar Ekstraklasy. Klub rozegrał trzy spotkania; odniósł 1
zwycięstwo oraz zanotował 2 porażki. Bilans bramkowy to 3 gole
strzelone
i 3 stracone.
Drużyna „Górnik” Łęczna ogólnie rozegrała na własnym
stadionie 10 spotkań, z czego wygrała 3 spotkania, 2 remisując
i poniosła 5 porażek. Mecze wyjazdowe to: 1 zwycięstwo,
3 remisy oraz 6 porażek.
Mecze o mistrzostwo Ekstraklasy piłki nożnej sezonu 2006/2007
(jesień)
Mecz
„Odra” Wodzisław Śl. - „Zagłębie” Lubin

Wynik spotkania
1:0

„Zagłębie” Lubin – „Lech” Poznań

0:0

„Zagłębie” Lubin – „Cracovia” Kraków

4:3

„Dyskobolia” Grodzisk – „Zagłębie” Lubin

0:0

„Zagłębie” Lubin –„GKS” Bełchatów

2:1

„ŁKS” Łódź – „Zagłębie” Lubin

2:2

„Zagłębie” Lubin – „Górnik” Zabrze

1:1

„Arka” Gdynia – „Zagłębie” Lubin

3:0

„Zagłębie” Lubin – „Wisła” Płock „

2:1

„Korona” Kielce – „Zagłębie” Lubin

1:2

„Zagłębie” Lubin – „Wisła” Kraków

0:0

„Pogoń” Szczecin – „Zagłębie” Lubin

1:3

„Zagłębie” Lubin – „Górnik” Łęczna

1:1

„Widzew” Łódź – „Zagłębie” Lubin

0:2

„Zagłębie” Lubin – „Legia” Warszawa

1:0

Mecze o Puchar Polski
„Jeziorak” Iława – „Zagłębie” Lubin
„Cracovia” Kraków – „Zagłębie” Lubin
Mecze o Puchar Ekstraklasy
„Zagłębie” Lubin – „Wisła” Kraków

2:3
2:1
1:1

„Odra” Wodzisław Śl. – „Zagłębie” Lubin

1:2

„Zagłębie” Lubin – „Górnik” Zabrze

3:0

Tab. 10. Wyniki spotkań, jakie rozegrał zespół „Zagłębie”
Lubin na jesień sezonu 2006/2007
Drużyna „Zagłębia” Lubin rozegrała w rundzie jesiennej
sezonu 2006/2007 20 spotkań, z czego 15 meczów o mistrzostwo
Ekstraklasy, 2 spotkania w Pucharze Polski oraz 3 mecze
w Pucharze Ekstraklasy. Zanotowała 7 zwycięstw, 6 remisów
i 2. porażki. Dzięki temu uplasowała się na 4 pozycji w tabeli
Ekstraklasy, zdobywając 27 punktów, przy bilansie bramkowym:
20 goli strzelonych i 15 straconych. Jednocześnie zespół brał
udział w spotkaniach o Puchar Polski, w których odnieśli
1 zwycięstwo i ponieśli 1 porażkę, odpadając z dalszej gry w tych
rozgrywkach. W Pucharze Ekstraklasy rozegrali 3 spotkania,
2 wygrywając i 1 remisując. Bilans bramkowy: 6 goli strzelonych
i 2 stracone. Drużyna „Zagłębie” Lubin ogólnie rozegrała
na własnym stadionie 10 spotkań, z czego wygrała 5 spotkań
a 5 zremisowała. Mecze wyjazdowe to: 5 zwycięstw, 2 remisy
oraz 3 porażki.
Dyskusja
Przedstawione wyniki badań dotyczą dwóch okresów
przygotowawczych drużyn Ekstraklasy piłki nożnej „Górnik”
Łęczna i „Zagłębie” Lubin w roku rozgrywania finałów
Mistrzostw Świata. Dysponując dokumentacją szkoleniową

dwóch zespołów postanowiono – na bazie nowoczesnej metody
rejestracji i analizy obciążeń treningowych – prześledzić dobór
i dystrybucję najważniejszych parametrów pracy treningowej
piłkarzy nożnych w takim cyklu szkolenia. Analizując letnie
okresy przygotowawcze badanych drużyn należy zwrócić uwagę
na pewne różnice w reprezentowanym przez nie poziomie
sportowym i wynikających z tego faktu trochę odmiennych
założeń procesu szkolenia. Nie były to jednak aż tak duże
rozbieżności, by nie móc prowadzić oceny w oparciu
o analogiczne przesłanki i kryteria.
Ramy czasowe badanych okresów przygotowawczych
kształtowały się w sposób następujący:
À Letni okres przygotowawczy „Górnika” Łęczna – 8.06-28.07
– czyli 49 dni szkolenia;
À Letni okres przygotowawczy „Zagłębia” Lubin – 9.06-28.07
– czyli 48 dni szkolenia.
Czas cykli przygotowawczych był zatem jednakowy.
Wypełniono go jednak inną objętością pracy. Piłkarze „Górnika”
zrealizowali w tym czasie 69 jednostek treningowych, które
w sumie trwały ponad 66 godzin efektywnego wysiłku. Z kolei
zawodnicy „Zagłębia” wykonali w trakcie 48 dni szkolenia 54
jednostki treningowe, na globalną objętość 52 godzin 23 minut.
To dość duża różnica. Oba zespoły prowadziły część swoich
przygotowań na zgrupowaniach szkoleniowych. „Górnik”
w Świnoujściu i w Austrii zaś „Zagłębie” w Szklarskiej Porębie
i w Niemczech. Przeprowadzały także badania diagnostyczne oraz
rozgrywały mecze sparingowe – „Górnik” 7 spotkań, „Zagłębie”
9 gier kontrolnych.
Proporcje środków wszechstronnych, ukierunkowanych
i specjalistycznych kształtowały się podobnie: po 40-45% ćwiczeń
wszechstronnych i 50-55% ćwiczeń specjalistycznych. W bardzo
małym stopniu stosowano środki ukierunkowane (18 minut dla
„Górnika” i 23 minuty dla „Zagłębia”).
Proporcje w obszarze energetycznym, czyli w odniesieniu do
poszczególnych zakresów intensywności, układały się w logiczny
sposób. Efektywny czas pracy w poszczególnych zakresach
intensywności (odpowiadają odpowiednim strefom przemian
energetycznych) wyniósł (odpowiednio dla piłkarzy „Górnika”
i „Zagłębia”):
 W 1 zakresie intensywności (wysiłki podtrzymujące) –
przeciętnie 15-11 godzin, czyli 20-25% całkowitego
obciążenia;
 W 2 zakresie intensywności (wysiłki tlenowe) – przeciętnie
19-9 godzin, czyli od 30 do 20% całkowitego obciążenia;
 W 3 zakresie intensywności (wysiłki mieszane) – przeciętnie
23-18 godzin, czyli około 35-40% całkowitego obciążenia;
 W 4 zakresie intensywności (wysiłki beztlenowe
kwasomlekowe) – około 6 godzin, czyli od 10 do 13%
całkowitego obciążenia;
 W 5 zakresie intensywności (wysiłki beztlenowe
niekwasomlekowe) – około 2 godziny, czyli od 3 do 5%
całkowitego obciążenia.
Praca anaboliczna została w większym wymiarze
zrealizowana w treningu „Zagłębia” (ok. 180 minut) niż
„Górnika” (ok. 90 minut), co stanowiło ok. 7% całkowitego
efektywnego obciążenia piłkarzy z Lubina i ok. 2% czasu pracy
piłkarzy z Łęcznej.
Komentując omawiane w pracy wielkości treningowe warto
pamiętać o jednej prawidłowości, która charakteryzuje
zastosowaną w pracy metodę badawczą. Otóż w systemie
rejestracji obciążeń TreOb Gry zawsze dużo łatwiej jest uzyskać
i zobrazować dużą objętość pracy w 1, 2, a nawet 3 zakresie
intensywności. W tych zakresach często realizowane są ćwiczenia
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trwające dłużej (intensywność mała, umiarkowana lub co
najwyżej duża), często wykonywane bez przerw lub ze
stosunkowo krótkimi przerwami wypoczynkowymi. Natomiast
w zakresach intensywności 4 i 5 występują głównie ćwiczenia
trwające krótko, intensywne, dzielone często długimi przerwami
wypoczynkowymi. W tych zakresach jest bardzo trudno
wypracować dużą objętość wysiłkową. Posługując się
przykładem można przedstawić trening z akcentem szybkości
specjalnej. Czas trwania treningu wynosi 60 minut, a efektywny
wysiłek to zazwyczaj 3-4 minuty pracy w 5 zakresie
intensywności. Warto o tym pamiętać przy dokonywaniu analiz
porównawczych.
Z przeprowadzonych badań wynika również, że praca nad
podstawowymi cechami motorycznymi (szybkość, siła,
wytrzymałość) była realizowana systematycznie i ułożyła się
w logiczny ciąg. Na początku były akcenty wytrzymałości
tlenowej i ogólnej siły mięśniowej (ok. 3 tygodni), następnie
wprowadzano więcej ćwiczeń wytrzymałości specjalnej
i szybkości. Stosunkowo mało korzystano z dynamicznych
ćwiczeń siłowych w formie treningu skoczności.
Trening motoryczny był pochodną badań diagnostycznych
realizowanych w obu badanych okresach. Szczególnie należy
podkreślić metodyczną interpretację badań wydolności tlenowej.
Jest to klasyczny przykład indywidualizacji procesu szkolenia
w piłce nożnej. Racjonalizując postępowanie szkoleniowe w piłce
nożnej należy dążyć do jak najpełniejszych – wręcz
kompleksowych – badań diagnostycznych, obejmujących całe
spektrum motorycznego przygotowania piłkarza do gry. Dzięki
temu, przy odpowiednim doborze środków treningowych,
trenerzy mają możliwość przygotowania każdego zawodnika
w sposób optymalny. Z kolei badania szybkości – startowej,
biegowej, wytrzymałościowej – pozwalają pełniej poznać
specyficzne predyspozycje poszczególnych graczy. W związku
z tym szkoleniowcy są w stanie bardziej racjonalnie przydzielić
zadania taktyczne podczas spotkań mistrzowskich. Bardzo często
są one powiązane właśnie z profilem motorycznym danego
zawodnika. Kompleksowe badania sprawności fizycznej
pozwalają rozpoznać taki profil.
Badania sprawności i wydolności umożliwiają także
dokonywanie ocen efektywności procesu treningowego. Warunek
jest taki, aby takie badania były systematycznie prowadzone.
Dzięki temu można uzyskać odpowiedzi na wiele pytań, np.:
 Czy stosowana objętość i intensywność treningu poprawiła
poziom motorycznego przygotowania piłkarzy do zawodów?
Analizując wyniki sportowe badanych drużyn uzyskane
w rundzie jesiennej rozgrywek można przypuszczać, że letni
okres przygotowawczy zastosowany przez sztab szkoleniowy
„Zagłębia” Lubin był bardziej skuteczny. Ta drużyna zdobyła
więcej punktów w meczach ligowych, uplasowała się wyżej
w tabeli Ekstraklasy. Wiadomo jednak, że na wyniki w piłce
nożnej ma wpływ wiele czynników. Oprócz samego
przygotowania motorycznego, omawianego w niniejszej pracy,
ogromne znaczenie ma materiał (piłkarze), z którym się pracuje.
Patrząc na wyniki badań prędkości biegu na poziomie progu
przemian beztlenowych obu drużyn, można stwierdzić, że poziom
wydolności piłkarzy „Zagłębia” Lubin był wyższy, dzięki czemu,
trenerzy mogli więcej czasu poświęcić na poprawę jakości gry.
Stąd m.in. więcej meczów kontrolnych rozegranych przez
drużynę z Lubina. Można też zastanawiać się, w jaki sposób
zawodnicy badanych zespołów spędzali okres urlopowy? Stało
się już ogólnie przyjętą normą, że piłkarze – podczas okresu
przejściowego – mają do wykonania, określony przez swój sztab
szkoleniowy, zakres treningu podtrzymującego. Taki okres jest
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bardzo ważny (tzw. czynny wypoczynek), gdyż jego zaniedbanie
może doprowadzić do zbyt dużego spadku poziomu wydolności,
a co za tym idzie, możliwości tlenowych podczas okresu
przygotowawczego. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że tak się
stało w przypadku niektórych piłkarzy „Górnika” Łęczna, dlatego
różnica w ilości piłkarzy, którzy znajdowali się w I i II grupie obu
zespołów, jest tak duża. Innym czynnikiem może być aspekt
finansowy. Drużyna z Lubina zajmując wysokie miejsce w tabeli
sezonu 2005/2006 oraz dysponując większym budżetem, mogła
pozwolić sobie na zakup piłkarzy o wyższym stopniu wyszkolenia
techniczno-taktycznego, z większym doświadczeniem piłkarskim.
Dzięki temu jakość ich gry, a także wyniki sportowe, jakie
osiągnęli w rundzie jesiennej sezonu 2006/2007 były
zdecydowanie lepsze. Dlatego szukanie prostych relacji, pomiędzy
treścią okresu przygotowawczego a sumą zdobytych punktów
w lidze może być zbytnim uproszczeniem zagadnienia. Tym
niemniej należy o takich relacjach wspomnieć, gdyż
przygotowanie motoryczne jest jednym z najważniejszych
czynników, które wpływają na osiągany w przyszłości wynik
sportowy.
Wnioski
Przeprowadzone badania oraz szczegółowa analiza
zgromadzonej dokumentacji treningowej pozwoliła w wymierny
sposób scharakteryzować wielkość i charakter obciążeń
treningowych zrealizowanych przez badane drużyny Ekstraklasy
„Górnik” Łęczna oraz „Zagłębie” Lubin. Badanym okresem był
letni okres przygotowawczy w roku rozgrywania piłkarskich
Mistrzostw Świata. Do najważniejszych wniosków zaliczyć należy
poniższe:
1) Wykazano, że wydłużony okres letnich przygotowań w roku
odbywających się finałów Mistrzostw Świata stwarza
podobne możliwości szkoleniowe, jak zimowy okres
przygotowawczy stosowany w treningu piłkarzy nożnych.
Korzystniejsze warunki klimatyczne w tym czasie –
czerwiec-lipiec – powinny tym bardziej skłonić trenerów do
rzetelnej pracy nad formą sportową piłkarzy w tym czasie.
2) W oparciu o przygotowania drużyny „Zagłębie” Lubin
(lepsze wyniki w okresie startowym) można przyjąć,
że objętość letniego okresu przygotowawczego powinna
wynosić około 50 dni szkolenia, w trakcie których powinno
odbyć się około 55-60 jednostek treningowych i 10-12 gier
kontrolnych, przy globalnym obciążeniu efektywna pracą
treningową na poziomie około 53-56 godzin.
3) W strukturze obciążeń treningowych, w tzw. obszarze
informacyjnym, w letnim okresie przygotowawczym rozkład
środków powinien być następujący: środki wszechstronne –
ok.
25
godzin,
środki
ukierunkowane
–
do 4 godzin (w treningu „Zagłębia” Lubin tych środków nie
stosowano w takim wymiarze czasowym), środki specjalne –
ponad 35 godzin.
4) W strukturze obciążeń treningowych, w obszarze
energetycznym, w letnim okresie przygotowawczym rozkład
środków powinien być następujący:
9 1 zakres – około 11 godzin;
9 2 zakres – około 9-11 godzin;
9 3 zakres – około 10 godzin;
9 4 zakres – około 6 godzin;
9 5 zakres – około 2-3 godziny;
9 6 zakres – około 3 godzin.
Podane wartości są przedstawione jako efektywny czas
pracy, nie licząc przerw wypoczynkowych.
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Na bazie analizy niniejszych badań oraz obserwacji wielu
zespołów grających na poziomie Ekstraklasy można przyjąć,
że do najważniejszych – stosowanych w największym wymiarze
czasowym – grup środków treningowych w okresie
przygotowawczym należą:
9 W obrębie ćwiczeń wszechstronnych: środek nr 1
(rozgrzewki ogólnorozwojowe), środek nr 2 (ćwiczenia
regeneracyjne), środek nr 3 (tlenowe biegi ciągłe), środek
nr 8.2 (ćwiczenia strechingu) oraz środek nr 11 (ćwiczenia
siły dynamicznej).
9 W obrębie ćwiczeń specjalistycznych: środek nr 22
(gry właściwe); środek nr 16 (rozgrzewki specjalne); środek
nr 21 (gry taktyczne); środki nr 18.2, 18.3 (ćwiczenia
techniczno-taktyczne) oraz środki nr 20.2, 20.3 (małe gry).
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Wprowadzenie
Zgodnie z założeniami Europejskiej Deklaracji Standardów
Fizjoterapii zadaniem fizjoterapeuty jest nie tylko leczenie
schorzeń i zapobieganie ich skutkom, ale również edukacja
w celu szeroko pojętej profilaktyki, o czym wspomina się dość
rzadko [Europejska Rada Standardów Fizjoterapii 2003].
Problematyka przeciwdziałania wadom postawy jest
złożona i tylko współpraca różnych osób z otoczenia dziecka
może zapewnić jego prawidłowy rozwój intelektualny i fizyczny.
Dbałość o prawidłową postawę dziecka powinna być ustawiczna
zatem wymaga wspólnej troski, rodziców, nauczycieli
i wychowawców w szkole. W miarę możliwości należy
ograniczać lub niwelować możliwość powstawania wad postawy.
Postawę dziecka należy kształtować w sposób przemyślany
i systematyczny, a uwagę zwracać dziecku we wszystkich
czynnościach dnia codziennego [Skrzypczak 2003].
Wady postawy to nie tylko problem kosmetyczny.
wewnętrznych,
Zaburzają
często
pracę
narządów
a nieprawidłowa sylwetka może rzutować na niewłaściwy wybór
dalszego toku nauki i pracy, której wykonywanie obciążałby
postawę [Grzegorzewska i wsp. 2007].
Problem wad postawy jest problemem społecznym ze
względu na częstotliwość występowania. Sygnalizuje to problem
i sugeruje, że powinny być wykorzystane wszystkie możliwe
sposoby, ale zminimalizować ryzyko ich powstania. Działanie
takie nazwiemy profilaktyką [Waade i Przybylski 2000].
Aby dziecko utrzymywało prawidłową postawę i spędzało
aktywnie czas, należy o to dbać, nauczyć kształtować prawidłowe
nawyki ruchowe. Rola ta należy przede wszystkim do rodziców,
nauczycieli wychowania, wychowawców przedszkolnych oraz
fizjoterapeutów [Waade i Przybylski 2000; Gałuszka i wsp.
2005].
W sytuacji, kiedy 80% dzieci ma wady postawy, lekcje
wychowania fizycznego zostają bardziej docenione, spełniają
funkcję profilaktyczną i korekcyjną szczególnie dla dzieci
z tworzącymi się lub już istniejącymi wadami postawy
[Zając-Pawlak i wsp. 2009].
Nauczyciel wychowania fizycznego ma największe
możliwości obserwacji dziecka w różnych sytuacjach. Dzięki
temu ma szansę jak najszybciej dostrzec niepokojące objawy
i odpowiednio zareagować. Dodatkowo, każda lekcja powinna
zawierać elementy korekcji i kontroli postawy [Geletta-Mac
2001].
Celem badań była próba określenia wiedzy fizjoterapeutów
i rodziców na temat profilaktyki wad postawy u dzieci w wieku
przedszkolnym.

Materiał i metody
W badaniach wzięło udział 130 osób, z zamieszkałych
na terenie Warszawy. Badania przeprowadzono w okresie
od stycznia do lutego 2011 roku. Badaniem objęto rodziców dzieci
w wieku przedszkolnym oraz grupę wykwalifikowanych
fizjoterapeutów.
Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym (n= 80), rekrutowali
się z warszawskich przedszkoli. Wśród badanych przynajmniej
jedno z rodziców miało wykształcenie wyższe (n=74, 92.5%).
Fizjoterapeuci czynni zawodowo stanowili grupę 50 osób,
z czego 35 (70%) stanowiły kobiety. Średnia wieku wynosiła 24,6
(±1,78 lat). Wszyscy fizjoterapeuci mieli wykształcenie wyższe
(na poziomie licencjata lub magisterium) oraz byli aktywni
zawodowo. Charakter zatrudnienia ani rodzaj ukończonej uczelni
nie był brany pod uwagę.
Pierwszą część badania stanowił kwestionariusz ankietowy
przeprowadzony w okresie od stycznia do lutego 2011 roku
w warszawskich przedszkolach. Udział w ankiecie był całkowicie
dobrowolny, a ankieta była anonimowa. Ankietę zawierającą
25 pytań podzielono na części, z których pierwszą część stanowiły
pytania dotyczące dziecka: płci, wieku, masy ciała i wzrostu oraz
pytanie o rodzeństwo. Kolejne pytania dotyczyły wady postawy:
czy dziecko ma stwierdzona wadę i kto ją stwierdził, jaki jest
rodzaj wady i postępowanie rehabilitacyjne lub korekcyjne.
W dalszej części pytania odnosiły się do sposobu spędzania
wolnego czasu przez dziecko, noszenia plecaka, a także chęci
uczestnictwa w warsztatach dotyczących problematyki dotyczącej
wad postawy. W ostatnich dwóch pytaniach rodzice proszeni byli
o wskazanie prawidłowej postawy i prawidłowego odcisku stopy
(rys. 1).

Rys. 1. Wzory postawy i odbitek stopy wykorzystane
do określenia znajomości prawidłowej postawy w grupie rodziców
i fizjoterapeutów
Druga część badania ankietowego przeprowadzona była
w tym samym okresie stycznia i lutego 2011 roku wśród
fizjoterapeutów aktywnych zawodowo. Rodzaj, charakter, miejsce
pracy i formy zatrudnienia w zawodzie nie podlegała rozróżnieniu.
Udział w ankiecie był całkowicie anonimowy i dobrowolny.
Pierwsze pytania dotyczyły płci i wieku fizjoterapeuty, kolejne
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miały na celu ocenę wiedzy rodziców (nt. wad postawy) z punktu
widzenia terapeuty oraz samoocenę dotyczącą wiedzy na temat
korektywy i kompensacji wad postawy. Ponadto podjęto próbę
wskazania osoby najbardziej kompetentnej do poprowadzenia
warsztatów doszkalających dla rodziców. W ostatniej części
postawione zostały, analogiczne do pytań w ankiecie dla
rodziców, pytania mające na celu zweryfikowanie umiejętności
wskazania prawidłowej postawy i odcisku stóp (rys. 1).
Do oceny statystycznej wyników użyto programu pakietu
Statistica wer. 9.1PL (na licencji akademickiej WUM).
Do analizy zależności między licznościami odpowiedzi na
pytania ankietowe zastosowano test niezależności Chi-kwadrat.
Za próg istotności przyjęto poziom p<0,05..

W grupie fizjoterapeutów prawidłowej odpowiedzi udzieliło
odpowiednio 76% (n=38) w przypadku postawy i 62% (n= 31)
w przypadku odcisku stopy.
Zarówno rodzice jak i fizjoterapeuci najczęściej wskazywali
prawidłową postawę, najczęściej wskazywana odpowiedzią wśród
błędnych były plecy okrągłe oraz plecy płaskie (ryc. 2). Pomimo
błędów występujących w obydwu grupach, niepokojący może być
fakt, że różnica (na korzyść fizjoterapeutów) okazała się być
nieistotna statystycznie (p=0,37).
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Według 62% (n=31) fizjoterapeutów wiedza rodziców
dotycząca profilaktyki oraz mechanizmów powstawania wad
postawy jest niewystarczająca. Z kolei, aż 98% (n=49)
ankietowanych twierdziło, że rodzice powinni uczestniczyć
w obowiązkowych warsztatach dotyczących powstawania
i profilaktyki wad postawy. Jednocześnie połowa (n=25)
fizjoterapeutów uważa, ze ich wiedza z zakresu korektywy
i kompensacji jest wystarczająca, a kompetencje w zakresie
poprowadzenia warsztatów dla rodziców deklaruje 64% z nich
(n=32). Zadziwiający jest zatem dysonans pomiędzy odsetkiem
badanych wskazujących na powyższe odpowiedzi, co może
wskazywać, że kompetentni (chętni) do prowadzenia warsztatów
szkoleniowych dla rodziców są także ci, którzy nie deklarują
wystarczającej wiedzy w tym zakresie!
Potwierdzeniem tego jest analiza kolejnych informacji
zebranych w toku badań, z których wynika ze chęć
poprowadzenia warsztatów i jednocześnie odpowiednią do tego
wiedzę deklarowało 40% ankietowanych, a 24% deklarowało
taka chęć mimo braku odpowiedniej wiedzy (ryc. 1). Istnieje
jednocześnie istotna (p<0.05) zależność pomiędzy posiadaną
wiedzą a chęcią prowadzenia takich zajęć.
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Ryc. 2. Częstotliwość wskazań poszczególnych typów
postawy jako prawidłowych w badanych grupach rodziców
i fizjoterapeutów.
Pozytywnym wydaje się fakt, że w przypadku pytania
o
prawidłowy
odcisk
stopy
najczęściej
zaznaczana
była
prawidłowa
odpowiedź
zarówno
u
rodziców
jak i u fizjoterapeutów. Jakkolwiek ponownie fizjoterapeuci
częściej udzielali poprawnej odpowiedzi, to różnica ta okazała się
być nieistotna statystycznie (p=0,32) - ryc. 3.
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Ryc. 1. Zależność pomiędzy deklarowaną przez
fizjoterapeutów wiedzą, a chęcią poprowadzenia warsztatów dla
rodziców
Ostatnie dwa pytania ankiety miały na celu sprawdzenie
znajomości prawidłowej postawy i prawidłowego odcisku stopy.
Próby takie dokonano zarówno w stosunku do fizjoterapeutów,
jak i rodziców dzieci z wadami postawy.
Prawidłową postawę wskazało 62% (n=50) spośród
rodziców a prawidłowy odcisk stopy 54% (n=43) ankietowanych.
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Ryc. 3. Częstotliwość wskazań poszczególnych odbitek stopy
jako
prawidłowych
w
badanych
grupach
rodziców
i fizjoterapeutów.
Przy założeniu, że prawidłowo powinny być zaznaczone
2 dobre odpowiedzi okazuje się, że 50% (n=25) fizjoterapeutów
i 35% (n=28) rodziców uzyskuje wynik pozytywny - ryc. 4.
Analiza statystyczna i w tym przypadku wykazała brak istotnego
zróżnicowania pomiędzy grupami (p=0,10). Szczególnie
niepokojący wydaje się fakt, że zaledwie połowa fizjoterapeutów
była w stanie prawidłowo scharakteryzować poprawną sylwetkę
i odbitkę stopy. Stawia to pod znakiem zapytania nie tylko ich
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kompetencje w tym zakresie, ale rodzi pewne wątpliwości, czy
mogą w pełni świadomie kierować działaniami profilaktycznymi
w tym zakresie. Co spodziewane, wiedza rodziców okazała się
mniejsza (choć różnica nie jest istotna statystycznie), jednak
wobec faktu, że zaledwie co trzeci rodzic odpowiedział
prawidłowo na obydwa pytania, budzi to niepokój odnośnie
skutecznej profilaktyki i wczesnej diagnozy potencjalnych wad.
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Ryc. 4. Częstotliwość wskazywania dwóch poprawnych
odpowiedzi (sylwetka i odbitka stopy) w badanych grupach
rodziców i fizjoterapeutów.
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Ryc. 5. Zależność pomiędzy deklarowaną wiedzą
a poprawnością odpowiedzi w badanej grupie fizjoterapeutów.
Interesująca była analiza zależności pomiędzy swoją wiedzą
a prawidłowymi wskazaniami. Należy zwrócić uwagę, że jedynie
20% fizjoterapeutów, którzy ocenili swoją wiedzą jako
wystarczającą zaznaczyło prawidłowo obie odpowiedzi dotyczące
postawy i odcisku stóp - ryc. 5. Pozostali w 40% zaznaczyli
poprawnie tylko postawę a 24% tylko prawidłowy odcisk stopy.
Wśród osób chętnych do poprowadzenia warsztatów dla
rodziców 46% zaznaczyło prawidłową postawę, 44% prawidłowy
odcisk stopy, zaś jednoczenie obu poprawnych odpowiedzi
udzieliło zaledwie 32% fizjoterapeutów.
Dyskusja
Ogólnie przyjęta linia postępowania korekcyjnego składa
się z 3 etapów: diagnozy, ustalenia indywidualnego programu
ćwiczeń korekcyjnych oraz ich realizacji wraz z kontrolą
uzyskanych rezultatów. Warunkiem początkowym rozpoczęcia
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tego procesu jest stwierdzenie wady postawy [Stokowska i wsp.
2002].
Obecnie ciężar wykrywania wad postawy spada przede
wszystkim na pracowników medycznych, ale organizowanie
profilaktyki powinno być wspólnym działaniem personelu
medycznego, nauczycieli i rodziców. To od ich aktywności zależy
czy stworzą dziecku odpowiednie warunki eliminujące czynniki
sprzyjające zaburzeniom postawy ciała. W tej sytuacji zapewnić
należy warunki do nauki i wypoczynku oraz kształtować nawyk
prawidłowej postawy w codziennych czynnościach, a także
motywować do aktywnego udziału w procesie rehabilitacji
[Stokowska i wsp. 2002; Nowotny i wsp. 2008].
Według badań własnych 16% (n=13) dzieci miało wadę
postawy, z czego 12 przypadków potwierdził lekarz. Najczęściej
była to skolioza lub wady stóp, przede wszystkim płaskostopie
i stopy koślawe. Wszystkie dzieci uczęszczały na rehabilitację lub
korektywę.
Z badań przeprowadzonych w 2002 roku wśród na grupie
393 dzieci w wieku 8-11 lat z wadami postawy, ich rodzicach
i nauczycielach wynika, że rodzice z wykształceniem wyższym
mieli większą świadomość dotycząca wad postawy, chociaż
te różnice są niewielkie Wśród rodziców z wyższym
wykształceniem 71% ich dzieci z wadami postawy uczęszczało
na korektywę, zaś ze średnim odsetek ten wyniósł 65%. Jak widać
różnica ta była niewielka. Głównymi wadami były plecy okrągłe 90%, skolioza - 72%, oraz koślawość pięt i kolan - 70%
[Stokowska i wsp. 2002].
Według ogólnej statystyki 66% dzieci z wadami postawy
uczęszcza na gimnastykę korekcyjną. To oznacza, że dla
pozostałych dzieci postępowanie terapeutyczne zakończyło się na
pierwszym etapie - diagnozie [Stokowska i wsp. 2002]. Badania
własne wykazują, że wszystkie dzieci biorą udział w terapii wad
postawy, jednak różnica ta wynikać może z dość małej grupy
badanej.
Wiedza rodziców jest warunkowana wieloma czynnikami
m.in. doświadczeniem życiowym rodziców, wykształceniem,
wiedzą o rozwoju psychofizycznym dziecka oraz kontaktem
ze sportem i szeroko pojętą rekreacją ruchową [Brzęk i wsp. 2002;
Stokowska i wsp. 2002; Skrzypczak 2003; Wołyński 2003;
Jankowicz-Szymańska 2010; Łukowicz i wsp. 2011].
Z badań przeprowadzonych w 2007 roku w grupie 76
uczniów klas I- III porównano wiedzę rodziców na temat
profilaktyki i korekcji wad postawy środowisku miejskim
i wiejskim. Okazuje się, że wiedza ta jest zbliżona i została
oceniona jako dostateczna. Widoczne jest natomiast różnica
w sposobach motywowania dzieci do podejmowania aktywności
fizycznej. W środowisku wiejskim to rodzice bezpośrednio
zachęcają dzieci do czynnej aktywności fizycznej, natomiast
na obszarach miejskich rodzice częściej zapisują dzieci na zajęcia
zorganizowane [Stokowska i wsp. 2002]. Jedynie 5% rodziców
rozmawiało z nauczycielem wychowania fizycznego na temat
programu realizowanego na lekcjach i postępach dziecka
[Jankowicz-Szymańska i wsp. 2010].
Według Nowotnego ok. 20% rodziców potrafi ocenić czy
dziecko ma wadę postawy, a wiedza rodziców jest
niezadowalająca w każdym aspekcie problemu, w zakresie
diagnostyki, korekcji i profilaktyki [Brzęk i wsp. 2002]. Podobne
wnioski wynikają z pracy Jurkowskiej, która wykazała,
że zaniedbania dotyczą przede wszystkim niskiej świadomości
dobroczynnego wpływu ruchu na rozwój dziecka [Jurkowska
2006].
Zdecydowanie bardziej niepokojące wyniki można
zauważyć
w
badaniach
JankowiczSzymańskiej
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przeprowadzonych na większej grupie rodziców i na większym
obszarze [Jankowicz-Szymańska i wsp. 2010]. Wynika z nich,
że 45% rodziców nie było w stanie wymienić żadnej wady
postawy, a 2-3 wady potrafiło wymienić ponad 7% rodziców,
którzy, jak się okazało, mieli wykształcenie medyczne lub byli
nauczycielami wychowania fizycznego.
Według badanych prawidłowa sylwetka charakteryzuje się
przede wszystkim symetrycznym ustawieniem łopatek, równą
długością kończyn górnych, prostymi kończynami dolnymi
i przylegającymi łopatkami [Stokowska i wsp. 2002]. Zatem
można zaryzykować stwierdzenie, że posiadają oni podstawową
wiedzę na ten temat. Wiedzę rodzice najczęściej czerpią
od lekarza, z literatury, programów TV oraz spotkań z innymi
rodzicami [Stokowska i wsp. 2002; Jankowicz-Szymańska i wsp.
2010]. Jednocześnie jednak, prawidłową postawę potrafi wskazać
zaledwie 63% rodziców, a prawidłowy odcisk stopy 54%.
Z badań przeprowadzonych na grupie 388 rodziców
uczniów szkół podstawowych wynika, że ponad 14% rodziców
nie jest w stanie ocenić budowy ciała swojego dziecka, tj. nie
potrafi wskazać czy dziecko ma prawidłową masę ciała, co jak
wiadomo jest jednym z czynników sprzyjających wadom
postawy. Regularnie sport uprawiało 24% ankietowanych, co jest
wynikiem zbliżonym do danych wynikających z innych badań.
W wielu opracowaniach, podobnie jak w badaniach własnych,
okazuje się, że ulubioną formą aktywności podejmowaną przez
dzieci są pływanie, jazda na rowerze oraz gry i zabawy
na świeżym powietrzu. Latem zdecydowanie wzrasta
częstotliwość i długość czasu przeznaczanego na aktywność
fizyczną [Stokowska i wsp. 2002; Jankowicz-Szymańska i wsp.
2010]. W tym kontekście ważne, że według badań własnych
zajęcia ruchowe oceniane są przez badanych rodziców przede
wszystkim jako niezbędne oraz ważne ze względów
zdrowotnych.
Podobnie przedstawia się problem plecaka, który chociaż
często jest zbyt ciężki, to staje się obowiązkowym elementem
szkolnego życia. Przedmioty w plecaku powinny być zapakowane
tak, aby nie mogły się przesunąć. W pełni uzasadnione jest
ograniczenie noszonych w nim rzeczy do niezbędnego minimum.
Masa plecaka z wyposażeniem nie powinna przekraczać 10- 20%
masy ciała dziecka, czyli na ogół 2-3 kg. Zarówno
w przytoczonych badaniach, jaki i w badaniach własnych
wg rodziców dzieci jeżeli noszą plecak to noszą go najczęściej
na obu ramionach [Geletta-Mac 2001; Stokowska i wsp. 2002;
Skrzypczak 2003; Tłuczek 2006; Jankowicz-Szymańska i wsp.
2010].
W dotychczasowych opracowaniach na pytanie o czynniki
wpływające na powstawanie i utrwalanie nieprawidłowej postawy
najczęściej udzielano odpowiedzi: mała aktywność fizyczna,
noszenie tornistra na jednym ramieniu, zła pozycja podczas
nauki/odrabiania lekcji oraz duża ilość czasu spędzona przed
telewizorem lub komputerem [Stokowska i wsp. 2002]. W tej
sytuacji nie dziwi więc fakt, ze większość rodziców przynajmniej
raz na jakiś czas zwraca dziecku uwagę na prawidłowa pozycję
podczas wykonywania codziennych czynności.
Mimo, że wiedza rodziców oceniana jest jako dostateczna,
liczba dzieci z wadami postawy jest duża, co skłania do rozważań
nt. podjęcia działań edukacyjnych skierowanych do rodziców.
Wykształcenie może wpływać na wiedzę o wadach postawy,
profilaktyce i leczeniu, jak również na postrzeganie wpływu
ruchu na prawidłowy rozwój psychoruchowy dziecka
Z przeprowadzonych badań własnych wynika, że rodzice
chętnie wzięliby udział w warsztatach dotyczących profilaktyki
i korekcji wad postawy i wg nich takie zajęcia powinien

poprowadzić fizjoterapeuta. Takiej odpowiedzi udzieliło 62%
ankietowanych. Podobne deklaracje składali rodzice w badaniach
zespołu z PWSZ w Tarnowie, gdzie 86% rodziców wyraziło chęć
udziału w prelekcjach z dziedziny profilaktyki, z czego 45%
uzależniłoby to od czasu wolnego [Jankowicz-Szymańska i wsp.
2010]. Według niewielkiej liczby rodziców zajęcia takie są
zbędne, ponieważ ich dziecko nie ma wady postawy. Część
rodziców nie wyraża chęci wzięcia udziału w takich zajęciach
z powodu braku czasu lub braku zainteresowania tematem. Brak
zainteresowania prawidłowym rozwojem swojego dziecka jest
zastanawiający i może mieć konsekwencje w przyszłości.
Z fizjoterapeutycznego punktu widzenia, rehabilitacja nie jest
jedynym obszarem działania, gdyż równie istotną rolę można
przypisać profilaktyce. W tej sytuacji taką postawę rodziców
trudno uznać za racjonalną.
Fizjoterapeuci także oceniają wiedzę rodziców jako
niewystarczającą i uważają siebie za najbardziej odpowiednie
osoby do prowadzenia warsztatów dla rodziców. Jednak jako
osobę do której powinien się zgłosić rodzic podejrzewający wadę
postawy u dziecka na pierwszym miejscu wskazują lekarza.
Połowa ankietowanych uważa się za kompetentnych
do szkolenia rodziców w zakresie korektywy i kompensacji, a taką
chęć wyraża 64% fizjoterapeutów, jednak jedynie połowa
fizjoterapeutów wskazuje jednoczenie prawidłowa postawę
i prawidłowy odcisk stopy, co wydaje się niepokojącym
wynikiem. Przyczyną takiego wyniku może być również słaba
jakość ryciny lub nie zawsze pozytywne i poważne podejście
do badań ankietowych zarówno rodziców jak i fizjoterapeutów.
Jednak badania ankietowe, w którym jedynie 2 pytania dotyczą
oceny rzeczywistej wiedzy nie odzwierciedlają w pełni istoty
problemu. W tym celu należałoby przeprowadzić dokładniejszą
analizę wiedzy zarówno teoretycznej jak i praktycznej w zakresie
diagnostyki i indywidualnego doboru terapii wad postawy oraz
wiedzy i umiejętności fizjoterapeutów, dzięki którym mieliby oni
się przyczyniać do przekazywania jasnej i rzetelnej wiedzy
rodzicom.
Podsumowanie i wnioski
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Wiedza rodziców dotycząca wskazania prawidłowej postawy
jest niewystarczająca pomimo ich wykształcenia, jednak aby
móc w pełni ocenić to zagadnienie należałoby zbadać dużo
większą grupę rodziców.
Mimo niskiego poziomu wiedzy, ankietowani rodzice
wyrażają chęć poszerzania swojej wiedzy. Najwięcej
rodziców wskazało fizjoterapeutów jako osoby najbardziej
kompetentne do poprowadzenia zajęć doszkalających.
Zainteresowanie fizjoterapeutów zagadnieniem dotyczącym
wad postawy kształtuje się na poziomie 50%, co może
dawać pozytywne nadzieję na przyszłość.
Według fizjoterapeutów wiedza rodziców dotycząca
omawianych zagadnień jest niewystarczająca, a zajęcia
warsztatowe dotyczące powstawania i profilaktyki wad
postawy powinny być dla rodziców obowiązkowe.
Osobą
pierwszego
kontaktu
przy
zauważeniu
nieprawidłowości w postawie ciała dziecka jest dla rodziców
lekarz.
Rodzice maja świadomość, że zajęcia ruchowe są ważne
i potrzebne, a dzieci w wolnym czasie spędzają czas przede
wszystkim na placu zabaw.
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Nurkowanie – sposobem aktywnego spędzania czasu wolnego
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Wstęp
W życiu każdego człowieka wraz z wiekiem zmienia się
rola i zadania aktywności ruchowej. Obserwuje się ścisłe
powiązania pomiędzy podejmowaniem jej przez ludzi dorosłych
a czasem wolnym, chęcią wypoczynku i przyjemności.
Czas wolny według Kozdroń [2008] to czas, jaki pozostaje
po wypełnieniu wszelkich obowiązków zawodowych (praca,
nauka), rodzinnych i społecznych oraz konieczności życiowych,
którym człowiek może dysponować zgodnie ze swoimi
zainteresowaniami.
Podobnie czas wolny definiuje Wolańska [1997]: „czas
wolny to czas jaki pozostaje po wypełnieniu wszystkich
obowiązków zawodowych, rodzinnych, domowych i związanych
z obowiązkową nauką, który człowiek może przeznaczyć na
dodatkowe zajęcia podejmowane dobrowolnie dla spełnienia
własnych zainteresowań”.
Wielkość czasu wolnego w dużej mierze zależy
od umiejętności organizacyjnych człowieka – niezależnie od tego,
w jakim momencie ontogenezy się znajduje, ale również od jego
potrzeb i hierarchii wartości. Istnieje szereg czynników
wpływających bezpośrednio na strukturę czasu wolnego,
do których zalicza się m.in. wiek, płeć, stan cywilny,
wykształcenie, możliwości finansowe czy infrastrukturę
środowiska w miejscu zamieszkania.
Czas wolny zdaniem Parnickiej [2007] może być
przeznaczony na wszelką działalność z uwagi na to, że pozostaje
w prywatnej sferze działań człowieka, na którym spoczywa
nadanie mu sensu i wartości. Wśród zachowań wolnoczasowych
spotkać można takie, które wpływają na rozwój osobnika
w wymiarze bio-psycho-społeczbym bądź takie, które działają
destrukcyjnie. Swoboda dysponowania czasem wolnym oraz
wybór treści i form jego wykorzystania sprawia, że przejawia się
w nim wyraźny stosunek jednostki do otoczenia. Sposób, w jaki
zarządza wolnym czasem odzwierciedla styl życia jaki preferuje.
W czasie wolnym człowiek przestaje być podporządkowany
wymogom czasu pracy, staje się sobą, sam decyduje o tym co ma
robić, w jakim tempie i w czyim towarzystwie.
Spośród licznych zadań, jakie pełni czas wolny w życiu
człowieka, do najistotniejszych należy zaliczyć tworzenie
warunków do jego psychofizycznego rozwoju. Dzieje się tak
poprzez zapewnienie mu wypoczynku, czyli regenerację sił
fizycznych i psychicznych oraz umacnianie jego podmiotowości
i rozwijanie osobowości dzięki uczestnictwu w szeroko
rozumianej kulturze [Kozdroń 2008].
Ze względu na wartości, jakie niesie za sobą aktywny
wypoczynek coraz częściej apeluje się do społeczeństwa
o zmianę stylu życia, a przede wszystkim zachowań w czasie
wolnym.
Żukowska [2008] zwraca uwagę na fakt, że silną
konkurencję dla różnych form aktywności ruchowej stanowią
atrakcyjne zwłaszcza dla młodzieży różne formy spędzania czasu
wolnego – propagowane przez środki masowego przekazu,

ogólnie dostępne bądź elitarne dla określonych grup, a zatem
będące ich wyróżnikiem. Wiele z nich nie wymaga żadnego
wysiłku fizycznego. Tymczasem potrzeby rozwojowe młodego
społeczeństwa domagają się wręcz odpowiedniej dawki dziennej
aktywności ruchowej.
Zasób form aktywności rekreacyjnej jest na tyle bogaty,
że nie sposób ich wszystkich wymienić. Ponadto zdaniem Demela
[1970] życie dostarcza wciąż nowych treści ruchowych, zgodnych
z trendami rozwoju cywilizacji i mody. Każda dyscyplina
sportowa może być formą aktywności rekreacyjnej jeśli jest
podejmowana w czasie wolnym dla wypoczynku lub rozrywki,
nie jest zbyt męcząca a przy tym przynosi odprężenie, zdrowie,
radość i przyjemność.
Ciekawą i atrakcyjną formą spędzania wolnego czasu,
zdaniem autorów opracowania może być nurkowanie. Trzy
czwarte naszej planety pokryte jest wodami, które czynią
niedostępnymi dla oka ludzkiego wiele wspaniałych miejsc.
Nurkowanie rekreacyjne może być łatwe, przyjemne i bezpieczne,
pod warunkiem, że nie podchodzi się do niego lekkomyślnie.
Aby uprawiać nurkowanie należy opanować pewne umiejętności –
nie są one trudne, jednak praktyczne ich wykorzystanie wymaga
dużej dozy rozwagi.
Jakie przygody stoją przed nurkiem? Jest ich znacznie więcej
niż jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Niektóre rodzaje nurkowań
mogą być wykonywane na całym świecie, inne są specyficzne
tylko dla danego obszaru. Poszukiwanie nowych wyzwań
i przygód w różnych regionach świata podnosi atrakcyjność
podróży nurkowych, które nie zawsze muszą odbywać się tylko
do miejsc egzotycznych – wspaniałe nurkowanie można odbyć
w najmniej spodziewanym miejscu nawet w pobliżu domu.
Wyróżnia się dwa rodzaje nurkowania: z fajką i z zestawem
do nurkowania. Do nurkowania z fajką potrzebne jest następujące
wyposażenie: maska, płetwy, fajka i kamizelka. Do nurkowania
z aparatem konieczne są umiejętności nabyte przy nurkowaniu
z fajką oraz nowe umiejętności – posługiwanie się podwodnym
sprzętem do oddychania składającym się z butli ze sprężonym
powietrzem, automatu, przyrządów do pomiaru ciśnienia,
głębokości zanurzenia, czasu i kierunku ruchu [Freeman 1999].
Znajomość sprzętu nurkowego i jego prawidłowe używanie jest
gwarancją przyjemności i bezpieczeństwa.
Nurkowanie może stać się pasją, którą będziemy dzielić
z tysiącami innych ludzi na całym świecie. Nurkowanie to także
podróże, przygody i nowe znajomości. To zmiana stylu życia na
taki, od którego łatwo się uzależnić.
Cel
Celem badań było poznanie stopnia uczestnictwa studentów
Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej
w pozaobo-wiązkowych formach aktywności fizycznej,
ze szczególnym wskazaniem na nurkowanie. Interesującym
wydało się uzyskanie odpowiedzi na następujące pytania
badawcze:
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Czy studenci WWFiS uczestniczą w pozaprogramowych
formach zajęć ruchowych?
Jakie formy aktywnego spędzania wolnego czasu preferują
badani studenci?
Czy nurkowanie jako jedna z form aktywności fizycznej
cieszy się popularnością wśród respondentów?
Materiał i metody badań

Badaniem objęto 116 studentów trzeciego roku studiów
pierwszego stopnia Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu
w Białej Podlaskiej, z czego 36 ankietowanych to studenci
kierunku wychowanie fizyczne (31%), 30 – kosmetologia (26%),
29 – turystyka i rekreacja (25%) oraz 21 – fizjoterapia (18%).
Doboru próby z badanej zbiorowości dokonano w sposób
celowy. Przyjęto bowiem, iż ciekawym może okazać się poznanie
opinii przyszłych absolwentów „sportowej uczelni” na temat
nurkowania oraz innych form aktywnego spędzania wolnego
czasu.
Badanie przeprowadzono w semestrze letnim roku
akademickiego 2010/2011. Posłużono się metodą sondażu
diagnostycznego. Opracowano i zastosowano kwestionariusz
anonimowej ankiety składający się z metryczki oraz 14 pytań.
Uzyskane wyniki poddano opracowaniu statystycznemu
wykorzystując analizę procentową. W przypadku, gdy
odpowiedzi na pytania się nie wykluczały respondenci mogli
wskazać więcej niż jedną odpowiedź, wówczas suma wartości
procentowych nie zawierała się w 100 (mogła być większa).
Z danych zawartych w metryczce wynika, iż większość
respondentów stanowiły kobiety (57%). Biorąc pod uwagę
miejsce stałego zamieszkania stwierdzono, że przeważająca część
badanych studentów (60%) pochodzi z miasta. Rozpiętość
wiekowa ankietowanych mieści się w przedziale wiekowym
22 – 25 lat. Najliczniejszą grupę stanowiły osoby w wieku
22 lat (79%).
Wyniki
Analiza zgromadzonego materiału wykazała, że wszyscy
ankietowani studenci Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu
w Białej Podlaskiej deklarują aktywny sposób spędzania wolnego
czasu. Większość respondentów (66%) w ciągu tygodnia
wygospodarowuje na aktywność fizyczną od 3 do 4 godzin.
Co siódmy student na pozaobowiązkowe zajęcia fizyczne
przeznacza tygodniowo powyżej 6 godzin. Nieco mniej osób
(12%) na aktywny wypoczynek rezerwuje od 5 do 6 godzin
tygodniowo. Najmniejszym tygodniowym budżetem czasu
przeznaczanym na zajęcia aktywne ruchowo dysponuje grupa
stanowiąca 8% ogółu badanych (ryc.1).
5-6 godz.

pow yżej 6 godz.

1-2 godz.
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Najchętniej podejmowaną przez respondentów formą
aktywności fizycznej jest fitness (41%) – zajęcia te w głównej
mierze preferują studentki. Do popularnych w środowisku
studenckim aktywnych form podejmowanych w czasie wolnym
zaliczyć należy również jazdę na rowerze, którą deklaruje 27%
badanych, pływanie - 25% oraz jogging - 24%. Mniejszym nieco
zainteresowaniem cieszą się gry zespołowe oraz sporty walki –
odpowiednio 14% i 7%. Wśród ulubionych zajęć wolnoczasowych
znalazło się również nurkowanie. Tą wciąż jednak mało popularną
formę aktywności fizycznej zdeklarowało 3% ogółu
ankietowanych (ryc.2).

Ryc. 2. Formy aktywności fizycznej najchętniej podejmowane
przez studentów WWFiS w czasie wolnym
Jak wynika z danych przedstawionych na rycinie 2,
nurkowanie nie zalicza się do wiodących form aktywnego
spędzania wolnego czasu. Mimo to zdecydowana większość
ankietowanych (90%) uważa, że jest to atrakcyjna forma
aktywności fizycznej, pozwalająca poznać tajemnice głębin a przy
tym zapewniająca niezapomniane wrażenia.
Jedna czwarta badanych studentów zdeklarowała, że miała
możliwość nurkowania w ABC (maska, fajka, płetwy).
Nurkowania z zestawem do oddychania próbowało 10%
ankietowanych. Na pytanie o to, co ich do tego skłoniło
najczęściej odpowiadali, iż była to ciekawość lub zachęta ze
strony znajomych.
Żadna z badanych nurkujących osób nie posiada kamizelki
ratunkowo-wyrównawczej i nurkowego aparatu powietrza.
Najwięcej ankietowanych (24%) dysponuje skafandrem
neoprenowym („pianka”) oraz płetwami (14%). Do snorkelingu,
czyli nurkowania w ABC oprócz płetw niezbędna jest fajka oraz
maska. Taki sprzęt posiada 7% respondentów (ryc.3).

3-4 godz.

12%
14%

66%

8%

Ryc. 3. Sprzęt do nurkowania, jakim dysponują studenci
WWFiS
Ryc. 1. Tygodniowy budżet czasu wolnego przeznaczanego
na aktywność fizyczną przez studentów WWFiS
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Pomimo iż, tylko 25% ankietowanych nurkowało w ABC
a zaledwie 10% miało możliwość nurkowania z zestawem
do oddychania, niemal 60% mając możliwość wskazania sportu
do wyboru w programie studiów wybrałoby właśnie nurkowanie.

Ryc. 4. Źródła informacji o kursach dla płetwonurków,
z którymi zetknęli się studenci WWFiS
Spośród 116 respondentów żaden nie posiada uprawnień
płetwonurka, ale 8% z nich deklaruje chęć ich zdobycia. Niemal
połowa badanych (49%) spotkała się z ofertą kursu dla
płetwonurków. Głównym źródłem informacji był Internet (79%).
Jedna trzecia ankietowanych o takich kursach dowiedziała się
od znajomych. Co piąty student z ofertą kursu dla płetwonurków
zetknął się w telewizji. Szczegółowe dane przedstawiono
w formie graficznej – rycina 4.

wartości procentowe – 49% ogółu badanych studentów wyraziło
chęć wyboru nurkowania jako dodatkowego przedmiotu w ramach
studiów.
Przyczyn niskiego odsetka osób już nurkujących można
upatrywać w ogólnie niskim upowszechnieniu tej formy
aktywności fizycznej nie tylko w Wydziale Wychowania
Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej, ale nawet w skali kraju.
Powszechnie nurkowanie traktowane jest jako sport elitarny, przy
tym niebezpieczny i kosztowny.
Podsumowując można stwierdzić, że:
1.
Ankietowani studenci WWFiS w Białej Podlaskiej mają
świadomość
pozytywnych
aspektów
wynikających
z aktywnego spędzania wolnego czasu, co przejawia się tym,
że
ogół
badanych
deklaruje
uczestnictwo
w pozaprogramowych formach zajęć ruchowych.
2.
Przyszli absolwenci uczelni kształcącej specjalistów
m.in. z zakresu dbałości o własne ciało preferują popularne
w środowisku studenckim i ogólnie dostępne formy
aktywnego wypoczynku – fitness, jazda na rowerze,
pływanie.
3.
Nurkowanie według większości respondentów jest
atrakcyjną, chociaż wciąż niezbyt popularną formą
aktywności fizycznej.
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Rola nauczyciela w kształtowaniu
prozdrowotnych postaw młodzieży gimnazjalnej
Anna Maszorek-Szymala, Monika Koszela
Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, Pracownia Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego

Streszczenie
Zachowania prozdrowotne są szeroko propagowane
w dzisiejszych czasach, nie tylko przez nauczycieli, ale także
instytucje. Tworzy się wiele programów wspierających akcję
dbałości o zdrowie. Znaczącą rolę w kształtowaniu postaw
prozdrowotnych pełni nauczyciel wychowania fizycznego,
a społeczeństwo wywiera duży nacisk na poprawę swojego
zdrowia i utrzymanie jak najdłużej w dobrym ogólnym stanie
fizycznym.
Zachowania zdrowotne są bezpośrednim czynnikiem
determinującym w największym stopniu zdrowie człowieka.
Niedostatki zachowań oraz ryzykowne zachowania zdrowotne są
najczęstszą przyczyną zaburzeń w młodości i dalszych latach
życia.
Nauczyciel wychowania fizycznego powinien przekazywać
wiedzę o zachowaniach, sprzyjających zdrowiu, o racjonalnym
żywieniu, aktywności fizycznej, higienie ciała i otoczenia,
zachowaniu bezpieczeństwa, radzeniu sobie ze stresem, kontroli
stanu zdrowia poprzez badania lekarskie, ale także pokazywać
negatywne skutki stosowania używek.
Wyniki badań sondażowych pokazują, że gimnazjaliści:
1.
chętniej ćwiczą, gdy ćwiczy z nimi nauczyciel,
2.
traktują
nauczyciela
jako
wzorzec
zachowań
prozdrowotnych,
3.
chętnie poznają nowe dyscypliny,
4.
twierdzą, że wciąż za mała jest rola nauczyciela
w kształtowanie postaw prozdrowotnych.
Należy dbać aby do szkół wprowadzone było wychowanie
zdrowotne, które zmierza do prawidłowego ukształtowania
postaw i zachowań dzieci i młodzieży w kierunku korzystnym dla
kultury zdrowotnej – jak pisze Maciej Demel - jego zadaniem
będzie wytwarzanie nawyków bezpośrednio lub pośrednio
związanych z ochroną i doskonaleniem zdrowia fizycznego,
psychicznego i społecznego, wyrabianie odpowiednich
sprawności, kształtowanie postaw umożliwiających stosowanie
zasad higieny, skuteczną pielęgnację i zapobieganie chorobom
a także leczenie oraz pobudzanie pozytywnego zainteresowania
sprawami zdrowia i systematyczne wzbogacanie i pogłębianie
wiedzy o własnym organizmie i rozwoju, a także o prawach
rządzących zdrowiem publicznym.
Wstęp
Światowa Organizacja Zdrowia określa zdrowie jako „ stan
dobrego
samopoczucia
fizycznego,
psychicznego
i społecznego”1 Jest ona propagatorem zdrowego stylu życia.
Zachęca całe społeczeństwo do czynnego udziału na rzecz
zdrowia poprzez:
−

−

odpowiedzialność za zdrowie swoje i innych,

−

odgrywanie aktywnej roli w działaniach dla osiągnięcia
i utrzymania zdrowia,

−

rozwijanie i urzeczywistnianie zdolności do definiowania,
rozpoznawania i wyrażania swych potrzeb zdrowotnych,

−

prawa uzyskiwania informacji i ingerowanie w sprawy
swego zdrowia.2
Wyróżniamy następujące aspekty zdrowia:
−

fizyczne (współdziałanie wszystkich układów i narządów
w organizmie);

−

psychiczne (umiejętność rozumowania, myślenia konkretno
– obrazowego);

−

społeczne (zdolność do prawidłowych relacji między ludźmi
i pełnienia ról społecznych);

−

duchowe (utrzymywanie wewnętrznej harmonii, przekonania
religijne).
Zachowania zdrowotne mogą oddziaływać na zdrowie,
sprawność fizyczną i samopoczucie człowieka w sposób pośredni
lub bezpośredni. Wyróżniamy:
−

−

zachowania
zagrażające
zdrowiu
(negatywne,
antyzdrowotne), palenie tytoniu, nadużywanie alkoholu
i innych substancji psychoaktywnych, ryzykowne
zachowania seksualne.3
W dzisiejszych czasach społeczeństwo wywiera duży nacisk
na poprawę swojego zdrowia i utrzymanie go jak najdłużej
w dobrym ogólnym stanie fizycznym. Zachowania prozdrowotne
są bezpośrednim czynnikiem determinującym w największym
stopniu zdrowie człowieka. Niedostatki zachowań oraz ryzykowne
zachowania zdrowotne są najczęstszą przyczyną zaburzeń
w młodości i dalszych latach życia.
Dlatego też do szkół wprowadzane jest wychowanie
zdrowotne, które zmierza do prawidłowego ukształtowania postaw
i zachowań dzieci w kierunku korzystnym dla kultury zdrowotnej.
Wychowanie zdrowotne polega na: „wytwarzaniu nawyków
bezpośrednio
lub
pośrednio
związanych
z
ochroną
i doskonaleniem zdrowia fizycznego i psychicznego, wyrabianiu
odpowiednich sprawności, nastawieniu woli i kształtowaniu
postaw umożliwiających stosowanie zasad higieny, skuteczną
pielęgnację, zapobieganie chorobom a także leczenie oraz
pobudzanie pozytywnego zainteresowania sprawami zdrowia
przez systematyczne wzbogacanie i pogłębianie wiedzy
o własnym organizmie i rozwoju, a także o prawach rządzących
zdrowiem publicznym”.4 Celami wychowania zdrowotnego
w placówkach szkolnych jest nabywanie umiejętności:

propagowanie ruchu i promowanie zdrowia,
2

J. Górniewicz, „ Teoria wychowania”, Olsztyn 2000 r., str. 134.
B. Woynarowska, M. Sokołowska, ,, Szkoła promująca zdrowie’’- doświadczenia
dziesięciu lat, Poradnik dla koordynatorów i zespołów promocji zdrowia szkolnych,
lokalnych i wojewódzkich. Wyd. KOWEZ, Warszawa 2000 r., str. 15 - 16.
4
M. Demel, „ O wychowaniu zdrowotnym, wyd. PZWS, Warszawa 1968 r., str. 55
3

1

zachowania
sprzyjające
zdrowiu
(pozytywne,
prozdrowotne), racjonalne żywienie, aktywność fizyczna,
higiena ciała i otoczenia, zachowanie bezpieczeństwa,
radzenie sobie ze stresem, kontrola stanu zdrowia poprzez
badania lekarskie;

J. Bielski, „ Metodyka wychowania fizycznego i zdrowotnego ” – Podręcznik dla
nauczycieli wychowania fizycznego i studentów studiów pedagogicznych, Oficyna
Wydawnicza „ Impuls”, Kraków 2005 r., str.330.
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−

rozumienia przez uczniów odpowiedzialności za zdrowie
swoje i innych,

−

korzystania ze służby zdrowia,

−

radzenia sobie w nagłych wypadkach,

−

rozpatrywania pozytywnych i negatywnych czynników
warunkujących zdrowie,

−

w zakresie pewności, że tylko poprzez własne starania
można być zdrowym.5
Szkoła promująca zdrowie jest w obecnych czasach coraz
częstszym zjawiskiem, charakteryzuje się dużym naciskiem
skierowanym na pomnażanie i promocję zdrowia. Uczniowie
zdobywając w szkole informacje związane ze zdrowiem swoim
i innych są w stanie przeciwdziałać chorobom i utrzymywać
dobry ogólny stan fizyczny i psychiczny organizmu. Zdobywają
wiedzę na temat zdrowia, którą wykorzystują w życiu.
Promowanie zdrowia w świetle życia społecznego jest koncepcją
wprowadzania i organizacji zmiany społecznej w konkretnym
obszarze społecznym. Jej celem jest:
−

budowanie polityki państwa ukierunkowanej na zdrowie;

−

tworzenie środowisk wspierających poprzez organizowanie
na każdym szczeblu systemu społeczeństwa, mechanizmów
wzajemnego wspierania się;

−

wzmacnianie działań społecznych na rzecz zdrowia poprzez
umożliwienie społeczeństwu dostępu do informacji,
stworzenie możliwości edukacyjnych i zapewnienie
środków
finansowych
na
realizację
programów
prozdrowotnych;

−

rozwijanie osobniczych możliwości do pogłębiania
umiejętności indywidualnych sprzyjających zdrowiu ;

−

reorientacja funkcjonalna służby zdrowia, która poza
odpowiedzialnością za świadczenia medyczne powinna
zmierzać w kierunku oddziaływania na całokształt potrzeb
człowieka.6
W nowej piramidzie żywienia, opracowanej przez prof.
Walter C. Willett ze Szkoły Zdrowia Publicznego Uniwersytetu
Harvarda, dodano codzienną aktywność fizyczną jako
nieodzowny warunek zachowania zdrowia i najlepszą metodę
zapobiegania otyłości.
Ruch jest niezbędnym warunkiem
zdrowego stylu życia, bez niego człowiek nie jest w stanie
prawidłowo funkcjonować. Codzienna aktywność fizyczna,
nawet krótki spacer jest wskazany dla wszystkich, bez różnicy na
wiek i stan zdrowia.
Aktywność fizyczna to nieodłączny element zdrowia, dzięki
niej można podjąć walkę z nadwagą i otyłością tak bardzo
rozwiniętą w ostatnich czasach. Otyłość to ważny problem
zdrowotny, spotykany już w przedszkolu, obniżający długość
i jakość życia.
Poruszając zagadnienia zachowań prozdrowotnych należy
uwzględnić stres jako element szkodliwy dla zdrowia. Stres
szkolny rozumiany jest jako: „rodzaj stresu, który pojawia się
u młodzieży szkolnej, będący efektem stresorów, coraz częściej
spotykanych
we
współczesnym
świecie,
związanych
z jednorodnymi metodami nauczania, wielogodzinnym
zachowaniem ciszy na lekcji, nieustannym domaganiu się
podwyższania osiągnięć szkolnych, częstymi sprawdzianami
i klasówkami, przedmiotowym podejściu nauczyciela do uczniów
oraz wygórowanych ambicjach rodziców względem swoich
dzieci. Konsekwencją wyżej wymienionego stresu może być
nawarstwienie się obciążeń zarówno psychicznych jak
5
J . Bielski, „ Metodyka wychowania fizycznego i zdrowotnego ” – Podręcznik dla
nauczycieli wychowania fizycznego i studentów studiów pedagogicznych, Oficyna
Wydawnicza „ Impuls”, Kraków 2005 r., str. 329.
6
B. Śliwerski, „ Pedagogika – subdyscypliny wiedzy pedagogicznej”, Gdańskie
Wydawnictwo Pedagogiczne, Gdańsk 2006 r., str.343.

79

i fizycznych, które w kolejnym etapie prowadzić będą do zaniku
zainteresowań nauką, osłabieniem koncentracji, stanów
nerwicowych lub depresyjnych, bezsenności oraz agresywnych
zachowań.7
Walkę ze stresem w szkole powinni podjąć nauczyciele.
To oni dają przykład uczniom, są ich autorytetami, dlatego samą
postawą powinni pokazać, że choć zdarzają się sytuacje stresowe,
to nie zawsze trzeba im ulegać. Przyczyną ciągłego siedzenia
w ławce szkolnej jest zmęczenie i stres z tym związany, można
go rozładować poprzez ruch. Ćwiczenia śródlekcyjne mogą być
sposobem na rozładowanie szkolnego stresu.
Przegląd badań w literaturze
Tematem zachowań zdrowotnych gimnazjalistów zajmuje
się coraz więcej nauczycieli pracujących w szkołach
gimnazjalnych. Przeprowadzili badania ankietowe w celu
zdobycia jak najwięcej informacji o stanie zdrowia, nawykach,
sposobie żywienia swoich podopiecznych.
W pracy na temat „Wybranych zachowań zdrowotnych
(żywieniowych) uczniów gimnazjów w powiecie siedleckim„
opracowana przez: Renatę Stoczkowską, Ryszarda Kowalskiego
i Marię Obrębską w Akademii Podlaskiej Siedlce. Celem badań
było poznanie wybranych nawyków żywieniowych uczniów
gimnazjum. Kwestionariusze zostały opracowane przez Zakład
Edukacji Biologicznej i Ochrony Przyrody Akademii Podlaskiej
w Siedlcach. Badania zostały przeprowadzone w 5 gimnazjach
powiatu siedleckiego województwa mazowieckiego. W badaniach
wzięło udział 219 uczniów klas I i II, którzy poznali już wcześniej
zasady odżywiania podczas lekcji biologii.
Analiza wyników badań ankietowych pozwala dostrzec
wiele błędów żywieniowych popełnianych przez uczniów
gimnazjum. Polegają one przede wszystkim na jakości
spożywanych produktów, ilości spożywanych posiłków.
Wnioski:
1.
Duży odsetek młodzieży nie przestrzega zasad zdrowego
odżywiania, wynika z tego potrzeba kształcenia uczniów
w tym zakresie.
2.
Zbyt powszechne stają się produkty bogate w węglowodany
proste, tłuszcze, produkty zawierające znikome ilości
składników odżywczych i witamin, żywność przetworzona
technologicznie. Wskazuje to na potrzebę nieustannego
kształcenia świadomości zdrowotnej młodych ludzi oraz
konsekwentne
realizowanie
zajęć
profilaktycznych
z zakresu edukacji zdrowotnej.
3.
Konieczność wprowadzenia do szkół przerwy śniadaniowej,
obiadowej, dbałość o dostępność właściwych towarów
w sklepiku szkolnym- możliwość zakupienia kanapki,
owoców i warzyw, niegazowanych napoi.
4.
Należy przykładać większą wagę do nawyku spożywania
pierwszego i drugiego śniadania oraz stosowania
odpowiednich przerw między posiłkami a także kierować się
nie wyglądem produktu, ale jego składem chemicznym.
5.
Uczniom, którzy chorują na celiakię ( nietolerancję glutenu),
powinno się udostępnić produkty bezglutenowe w sklepiku
szkolnym.
6.
Nieustanne przekonywanie gimnazjalistów o ważności
właściwych zachowań prozdrowotnych w tym dbanie
o racjonalne żywienie oraz o własne zdrowie zwłaszcza na

7

R. Kalamarz, „ Poradnik samokształceniowy uczniów i studentów szkół dla
pracujących ”, wyd. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie, Rzeszów 1996 r.
, str. 93
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lekcji
biologii,
lekcji
wychowawczej
i
zajęć
pozalekcyjnych.8
Następne badanie opublikowane przez Tomasza Grada
ze Śląskiej Akademii Medycznej w artykule „Edukacja
zdrowotna a edukacja szkolna”.
Badania przeprowadzone na grupie uczniów gimnazjum
w Katowicach. Wzięło w nich udział 800 chłopców z klas
drugich, którzy zostali poddani weryfikacji wiedzy z zakresu
zachowań zdrowotnych.
Badane obszary obejmowały: umiejętność spędzania
wolnego czasu w sposób aktywny; wyrabianie nawyków
i zachowań prozdrowotnych i higieny ogólnej; wychowanie
fizyczne jako alternatywa dla zachowań patologicznych;
elementy relaksacji i szybkiej regeneracji organizmu po wysiłku
fizycznym; ogólną wiedzę na temat stanu zdrowia, umiejętności
pomiaru tętna, ciśnienia; udzielanie pierwszej pomocy
przedmedycznej; korekcja wad postawy.
Wnioski
1.
Brak wzorca osobowościowego wśród samych nauczycieli
w zakresie zachowań prozdrowotnych.
2.
Brak wiary samych nauczycieli w pozytywne wartości
edukacji zdrowotnej.
3.
Brak odpowiedniej liczby nauczycieli, przygotowanych do
prowadzenia zajęć oraz koordynacji działań w tym zakresie.
4.
Brak współpracy pomiędzy samymi nauczycielami oraz
pomiędzy nauczycielami i instytucjami wspomagającymi
a służbą zdrowia.
5.
Brak skutecznych programów lub ograniczony dostęp
do nich samych nauczycieli.
6.
Słaba diagnoza potrzeb i oczekiwań uczniów i ich rodziców
w zakresie edukacji zdrowotnej.
7.
Brak wsparcia ze strony dyrekcji szkół, organów
prowadzących, instytucji wspomagających i służby zdrowia.
8.
Brak współpracy między szkołami zwłaszcza w obszarze
dzielenia się pozytywnymi efektami działań.
9.
Brak specjalistycznego zaplecza dydaktycznego.
10. Niska skuteczność odejmowanych działań.
11. Brak koordynacji działań w skali kraju czy chociażby
regionu.9
Badanie na temat „Zachowań zdrowotnych młodzieży
gimnazjalnej i ich wybrane uwarunkowania. Palenie tytoniu”,
zostało przeprowadzone przez Jolantę Świderską – Kopacz
z Wojewódzkiej Stacji sanitarno – epidemiologicznej
w Gorzowie Wielkopolskim oraz Jerzego Marcinkowskiego
z Katedry Medycyny Społecznej Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Celem pracy było zbadanie zachowań prozdrowotnych
i antyzdrowotnych wśród młodzieży gimnazjalnej oraz poznanie
ich socjodemograficznych zachowań.
Badania zostały przeprowadzone w roku 2005/2006 na 1263
uczniów gimnazjów publicznych w Gorzowie Wielkopolskim.
Wśród badanych gimnazjalistów 55% osób podejmowało
już próby palenia; w okresie prowadzenia badań z różną
częstością paliło papierosy 21% uczniów, w tym codziennie 11%;
41 i więcej papierosów tygodniowo paliło 5% badanych.
Wnioski: Zjawisko palenia tytoniu wśród młodzieży
gimnazjalnej występuje z dużą częstością i nasila się z wiekiem.
Palenie papierosów w okresie dojrzewania połączone jest

ze spożywaniem alkoholu i stosowaniem innych substancji
psychoaktywnych. Największy wpływ na nastolatków mają ich
rodziny i tylko wzorce z nich wyniesione mogą pomóc
w przezwyciężeniu nałogu. Wskazuje to na potrzebę intensyfikacji
wielokierunkowych działań prewencyjnych z udziałem rodziców,
szkoły, organizacji pozarządowych, lokalnej społeczności
i samorządów.10
Metodologia badań własnych
Przedmiotem badań jest nauczyciel wychowania fizycznego
i jego wpływ na wychowanie młodzieży.
Cel badań
Celem badań było określenie:
roli nauczycieli w kształtowaniu postaw prozdrowotnych,
poziomu wiedzy dotyczącej zdrowia i pozytywnych postaw
młodzieży,
3. rodzaju aktywności preferowanej przez młodzież w czasie
wolnym,
4. sposobów dbania o zdrowie badanej młodzieży.
Badania ankietowe wykonano w oparciu o przygotowany
w Pracowni Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego
kwestionariusz ankiety dotyczący zachowań zdrowotnych,
badania
przeprowadziła
Monika
Koszela.
Badania
przeprowadzono w Gimnazjach w Łowiczu, łącznie 101 osób (51
dz i 50 chł) odpowiedziało na pytania.
1.
2.

Analiza wyników badań własnych
Uczniowie wybranych gimnazjów w Łowiczu oceniają swój
stan zdrowia jako: bardzo dobry – 46,5% uczniów; dobry –
33,7% i średni – 19,8% badanych.
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Rycina 1. Wiedza respondentów na temat czynników
sprzyjających zdrowiu (n=101)
Źródło: Koszela M., Zachowania zdrowotne gimnazjalistów
w wybranych szkołach w Łowiczu, Łódź 2010, str.75
Uczniowie najczęściej spożywają w ciągu doby: 4 – 5
posiłki dziennie - 44,1% uczniów badanych gimnazjów; 3 posiłki
dziennie spożywa 39,2%; więcej niż 5 posiłków dziennie
spożywa 10,8%; 1 posiłek dziennie spożywa 2,0%; 2 posiłki
dziennie spożywa 3,9% uczniów.
Ankietowani uważają, że czynnikami najbardziej
sprzyjającymi zdrowiu są : aktywność fizyczna - 41% uczniów

8

R. Stoczkowska, R. Kowalski, M. Orębska – Akademia Podlaska Siedlce, „
Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne”, -„ Wybrane zachowania zdrowotne ( żywieniowe
) uczniów gimnazjów w powiecie siedleckim”, wyd. AMOS, nr 8-9, 2007r., str. 38
9
T. Grad, Śląska Akademia Medyczna, „ Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne w
reformie edukacyjnej”, „Edukacja zdrowotna a edukacja szkolna ” wyd. AMOS, nr 3,
2006 r. , str. 28 -29

10

Jolanta Świderska – Kopacz, Jerzy T. Marcinkowski, „ Probl Hig Epidemiol ”-„
Zachowania zdrowotne młodzieży gimnazjalnej i ich wybrane uwarunkowania ”, 2007
r., str. 441
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Tab. 1. Opinia uczniów na temat wpływu nauczyciela
fizycznego na zachowania zdrowotne uczniów (n=101)
Źródło: Koszela M., Zachowania zdrowotne gimnazjalistów
w wybranych szkołach w Łowiczu, Łódź 2010, str. 95
Respondenci zapytani o wpływ nauczyciela na ich
zachowania sprzyjające zdrowiu odpowiadali: tak - 59% uczniów
wszystkich gimnazjów; nie wiem – 32% uczniów; nie – 9%
uczniów wszystkich gimnazjów.
Ankietowani odpowiadali następująco: zdecydowanie tak 40,6% uczniów wszystkich gimnazjów; raczej tak – 40,6%
uczniów; nie wiem – 12,9%; nie – 4% uczniów; raczej nie – 2%
uczniów wszystkich gimnazjów.
Zapytani gimnazjaliści o motywację do zajęć sportowych,
gdy nauczyciel ćwiczy z nimi twierdzą, że wpływa na chęć
do zajęć: tak – 69% uczniów wszystkich gimnazjów; nie ma to
znaczenia – 15% uczniów; nie wiem – 11% uczniów; nie–5%
uczniów wszystkich gimnazjów.
Ankietowani
najbardziej
stresują
się:
ustnymi
odpowiedziami na forum klasy – 36,4% uczniów wszystkich
gimnazjów; klasówką, kartkówką - 29,4% uczniów wszystkich
gimnazjów; zbyt duże wymagania nauczycieli względem
uczniów – 26,3% uczniów; niską pozycją społeczną w klasie –
5,4% uczniów wszystkich gimnazjów.
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Tab. 2. Nauczyciel wychowania fizycznego wzorem
zachowań zdrowotnych dla respondentów (n=101)
Źródło: Koszela M., Zachowania zdrowotne gimnazjalistów
w wybranych szkołach w Łowiczu, Łódź 2010, str.97
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Stres działa na ankietowanych: negatywnie-hamująco –
54,4% uczniów badanych gimnazjów; różnie – 26,2% uczniów;
pozytywnie–motywująco–19,4% uczniów.
Ankietowani radzą sobie ze stresem w najczęściej
w następujący sposób: relaksując się przy muzyce – 26,6%
uczniów wszystkich gimnazjów; rozmawiając z bliską osobą –
19,1% uczniów; uprawiając sport –18% uczniów; śpiąc -11,3%
uczniów; paląc papierosy –9,8%; przyjmując postawę obojętną
– 5,8% uczniów; pijąc alkohol – 9% uczniów wszystkich
gimnazjów.

tak

wszystkich gimnazjów; racjonalne odżywianie - 20,7%
uczniów; dbanie o higienę osobistą - 20,7% uczniów;
niestosowanie używek - 17,5% uczniów.
Do najczęściej wybieranych przez uczniów gimnazjów form
aktywności ruchowej należą: jazda na rowerze – 67 uczniów
wszystkich gimnazjów; bieganie – 50 uczniów; gry zespołowe44 uczniów; spacery – 39 uczniów; pływanie – 37 uczniów;
taniec – 27 uczniów; siłownia – 24 uczniów; gimnastyka – 22
uczniów; tenis – 15 uczniów; sztuki walki – 15 uczniów; fitness
– 6 uczniów; żeglarstwo – 4 uczniów z badanych gimnazjów;
łyżwiarstwo – 3 uczniów.
Respondenci pozyskują wiedzę na temat zdrowego stylu
życia: od rodziców – 33,3% uczniów wszystkich gimnazjów;
ze szkoły –27,6% uczniów; ze środków masowego przekazu –
22,8% uczniów; od grupy rówieśniczej – 10,6% uczniów
wszystkich gimnazjów.
Uczniowie gimnazjum podejmują aktywność ruchową:
codziennie – 26,5% uczniów wszystkich gimnazjów; 2 razy
w tygodniu – 27,4% uczniów wszystkich gimnazjów; 5-6 razy
w tygodniu – 16,7% uczniów wszystkich gimnazjów; raz
w tygodniu – 10,8% uczniów; 3-4 razy w tygodniu – 10,8%;
wcale – 4,9% uczniów; rzadziej – 2,9% uczniów wszystkich
gimnazjów.
Pytając o zadowolenie z prowadzonego stylu życia
ankietowani odpowiadali: raczej tak – 53% uczniów; tak,
bardzo – 36%; raczej nie – 9% uczniów; zdecydowanie nie 2% uczniów wszystkich gimnazjów.
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Tab. 3. Zależność pomiędzy wspólnym ćwiczeniem
nauczyciela wychowania fizycznego z uczniami a aktywność
ucznia na lekcji w opinii badanych (n=101)
Źródło: Koszela M., Zachowania zdrowotne gimnazjalistów
w wybranych szkołach w Łowiczu, Łódź 2010, str.99
Podsumowanie
Przedstawione wyniki badań pokazują, że gimnazjaliści nie
przestrzegają norm zachowań prozdrowotnych; nie zawsze
zdrowo się odżywiają, nie są aktywni fizycznie, nie poświęcają
odpowiednio dużo czasu na sen, nie dbają o higienę i często
stosują używki oraz odczuwają stres związany ze szkołą.
Na postawione pytania uzyskano odpowiedzi:
Jaki jest stosunek uczniów do aktywności fizycznej? 64,7% uczniów uważa, że aktywność fizyczna ma pozytywny
wpływ na ich zdrowie, a 41% wskazuje na aktywność mającą
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decydujący wpływ na zdrowie. Najczęściej wybieranymi
formami aktywności ruchowej wśród uczniów jest: jazda
na rowerze (67 osób), bieganie (50 osób), gry zespołowe
(44 osoby), spacery (39 osób), pływanie (37 osób). Ankietowani
często podejmują aktywność fizyczną, 27,4% wszystkich
uczniów, 2 razy w tygodniu, a 26,5% codziennie.
Czy uczniowie prawidłowo się odżywiają? - 55,9%
ankietowanych przestrzega podstawowe wymogi zdrowego
odżywiania i uważa, że ich skład posiłku jest prawidłowy; 61%
badanych codziennie przed wyjściem do szkoły spożywa
śniadanie, a 44,1% gimnazjalistów spożywa 5-6 posiłków
dziennie.
Czy uczniowie przestrzegają zasad higieny? - 81,2%
ankietowanych dba o swoją higienę osobistą, tylko 3% osób
twierdzi, że nie dba prawidłowo swoją higienę osobistą.
Czy gimnazjaliści próbowali kiedykolwiek używki typu:
alkohol, tytoń, narkotyki? Tak, uczniowie próbowali - 40,4%
uczniów spożywało alkohol, 28% ankietowanych paliło
papierosy, natomiast narkotyki zażywało 4,7% badanych.
Ile godzin dziennie uczniowie poświęcają na odpoczynek
podczas snu? - 73,3% respondentów codziennie na sen poświęca
więcej niż 8 godzin; mniej niż 6 godzin dziennie śpi 18,8%
uczniów; od 6 do 8 godzin odpoczywa 7,9% ankietowanych.
Godziny w jakich uczniowie kładą się spać i wstają są różne,
aż 42% gimnazjalistów nie kładzie się spać i nie wstaje
codziennie o takich samych godzinach; 36% ankietowanych nie
zwraca na to uwagi, natomiast 22% codziennie kładzie się spać
i wstaje o tej samej porze.
Czy uczniowie odczuwają stres w szkole? - Stres jest
częstym zjawiskiem, dla 51,5% uczniów szkoła jest źródłem
stresu; dla 37,6% badanych szkoła tylko czasami jest źródłem
stresu. Najbardziej stresującymi sytuacjami w szkole dla uczniów
są ustne odpowiedzi na forum klasy - 36,4% respondentów;
klasówki i kartkówki -29,4% ankietowanych. Takie okoliczności
wpływają na uczniów gimnazjum negatywnie-hamująco
co potwierdziło 54,4% badanych. Uczniowie mają różne sposoby
na rozładowanie napięć związanych ze szkołą, do najczęstszych
można zaliczyć: relaksowanie się przy muzyce (26,6% uczniów),
rozmowa z bliską osobą (19,1% uczniów), uprawiając sport (18%
uczniów).
Czy uczniowie wybranych szkół gimnazjalnych
przestrzegają zachowań zdrowotnych? - uczniowie wybranych
gimnazjów oceniają swój stan zdrowia jako bardzo dobry - 46,5%
badanych i raczej są zadowoleni ze swojego stylu życia -53%
ankietowanych. Wiedzę na temat zdrowego stylu życia od
rodziców czerpie 33,3% uczniów; ze szkoły 27,6% i ze środków
masowego przekazu 22,8% badanych.
Wnioski i zakończenie
Analiza wyników przeprowadzonych badań pozwala na
sformułowanie następujących wniosków:
•

uczniowie gimnazjum uważają, że nauczyciel wychowania
fizycznego wpływa na zachowania zdrowotne młodzieży,
że powinien być dla nich wzorem zachowań zdrowotnych
oraz, że czynne uczestniczenie nauczyciela w lekcji wpływa
na większą aktywność uczniów podczas zajęć. Wszystko
zatem sprowadza się do postawy jaką reprezentuje
nauczyciel wychowania fizycznego. Jeśli postawa ta jest
sportowa to uczniowie chętniej uczestniczą w życiu
sportowym szkoły i poza nią – Nauczyciel wychowania
fizycznego swoją postawą musi być wzorem zachowań

•

•

•

prozdrowotnych,
wspólne
ćwiczenie
motywuje
gimnazjalistów do większego wysiłku,
uczniowie próbowali już w swoim życiu alkoholu, nikotyny,
narkotyków oraz innych używek, co nie rokuje żadnych
pozytywnych zachowań zdrowotnych na przyszłość –
Koniecznym jest wprowadzenie zajęć zwiększających
świadomość i wiedzę o negatywnych skutkach używek,
sytuacje stresowe w szkole, za wysoki poziom, zbyt duże
wymagania powodują, iż uczniowie stosują używki w celu
rozładowania emocji. Można by uniknąć takiego
postępowania młodzieży, gdyby nauczyciele dostosowali
poziom nauczania do poziomu rozwoju intelektualnego
uczniów lub pomogli wyładować stres poprzez sport –
Należy
zwiększyć ofertę zajęć pozalekcyjnych,
sportowych z rywalizacją dla uczniów słabszych w celu
wyrównania szans i nauki reagowania w sytuacjach
stresowych,
niska akceptacja społeczna w klasie niektórych uczniów,
powoduje, że częściej znajdują się oni w sytuacjach
stresowych. Pomocna byłaby w tym przypadku rola
pedagoga szkolnego, który popracowałby nad osobowością
uczniów ulegających sytuacjom stresowym;

•

uczniowie wybierają formy aktywności łatwo dostępne
i popularne typu: jazda na rowerze, bieganie, gry zespołowe,
spacery i pływanie. Mały odsetek osób interesuje się
łyżwiarstwem, gimnastyką czy tańcem. Przyczyną mogą być
mało angażujący się w wychowawczą rolę sportu
nauczyciele wychowania fizycznego;

•

stan zdrowia uczniów jest na wysokim poziomie, spożywają
odpowiednią ilość posiłków w ciągu dnia, jedzą śniadanie
przed wyjściem do szkoły;

•

zadowalającym faktem jest to, iż uczniowie czerpią wiedzę
na temat zdrowego stylu życia od rodziców a to dlatego,
że obalany jest mit o zgłębianiu wiedzy na ważne tematy
ze środków masowego przekazu lub od rówieśników.
Rodzice są pierwszym i najbardziej wiarygodnym źródłem
przekazywania najważniejszych informacji;

•

uczniowie dużo wolnego czasu spędzają na graniu w gry
komputerowe i korzystaniu z internetu co nie wpływa
korzystnie na rozwój młodych osobników, chyba że jest
on dla nich źródłem informacji na rzecz nauki w szkole lub
pogłębiania wiedzy naukowej – Znacznie ograniczyć
dostęp do gier komputerowych.
Porównując wnioski z badań przeprowadzonych na rzecz tej
pracy z wnioskami do jakich doszli autorzy artykułów stwierdza
się podobieństwa takie jak :

najwięcej informacji o zdrowiu nastolatkowie zdobywają od
swoich rodziców, badania własne – 33,3%, natomiast
w odniesieniu do badań przeprowadzonych przez Alicję
Wołyńską – Ślężyńską, Gabriela Karkosza i Jana
Ślężyńskiego
na
temat:
„Komparatystyki
wiedzy
gimnazjalistów tarnogórskich i świętokrzyskich na temat
zdrowia” – 37,1%;

uczniowie
posiadają
trwałe
nawyki
zachowań
prozdrowotnych i dbają o higienę osobistą, badania własne –
81,2%, natomiast w odniesieniu do badań przeprowadzonych
przez Tomasza Grada na temat: „Edukacji zdrowotnej
a edukacji szkolnej” – 52% uczniów;

gimnazjaliści podejmowali próby palenia papierosów,
w badaniach własnych było to 28% uczniów, natomiast
w odniesieniu do badań przeprowadzonych przez Jolantę
Świderską - Kopacz na temat: „Zachowań zdrowotnych
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młodzieży gimnazjalnej i ich wybranych uwarunkowań.
Palenie tytoniu.” było to 55% uczniów.
Uczniowie gimnazjaliści od pedagogów oczekują wzorców
zachowań zdrowotnych. Pocieszającym jest fakt, że uczniowie
dużo czasu poświęcają na czynny wypoczynek a przy tym
spożywają odpowiednią ilość posiłków. Napawa optymizmem
postawa uczniów wobec własnego zdrowia i stylu życia. Okazuje
się, że większość młodych ludzi jest zadowolonych ze swojego
stanu zdrowia oraz ze sposobu swej egzystencji. Niepokojąca jest
ilość używek, jakie już w tak młodym wieku zdążyli spróbować
gimnazjaliści. Uczniowie gimnazjów zbyt często ulegają
sytuacjom stresowym. Niekorzystny dla nich samych jest fakt,
iż szkołę utożsamiają ze stresem. Jednak znajdują pozytywne
sposoby radzenia sobie z nim. Rokowania na przyszłość
względem młodych ludzi, są zatem pełne nadziei na poprawę
zachowań zdrowotnych w szkołach.
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Porównanie skuteczności rzutów z gry
w świetle zmieniających się przepisów na podstawie obserwacji
mistrzostw Polski juniorów i seniorów
Maciej Grabianowski, Włodzimierz Starosta
Międzynarodowe Stowarzyszenie Motoryki Sportowej
Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku

Wstęp
Koszykówka należy nielicznych sportów, których zasady
zostały najpierw zapisane, a potem zaczęto w nią grać. Ich twórcą
był Kanadyjczyk, dr James Naismith, w roku 1891. Na początku
obowiązywało 13 prostych zasad (5 z nich obowiązuje do dzisiaj)
określających m.in. grę na ograniczonym polu, pozbawioną
przemocy, mającą niezbyt wysoko zawieszony od ziemi cel.
Początkowo były to kosze po brzoskwiniach, w 1900 roku
zastąpione metalowymi obręczami z siatkami bez dna. Twórca
gry założył, że trzeba grać okrągłą piłką – na początku używano
piłki futbolowej, jedynie przy użyciu rąk, zabroniono biegania
z piłką, którą można było podawać w dowolne miejsce na polu
gry. Przepis o możliwości kozłowania piłki wprowadzono w 1896
roku. W Polsce w 1928 roku powstał Polski Związek Gier
Sportowych, który sprecyzował zasady gry w koszykówkę
[Hądzelek, 2003].
Niespotykane w innych dyscyplinach sportowych liczne
zmiany przepisów gry i ich interpretacji powodują, że
koszykówka podlega ciągłej modyfikacji, zmuszając
zawodników i trenerów do nieustannego doskonalenia metod
treningowych. Istnieje ścisła zależność między przepisami,
a techniką i taktyką. Z jednej strony obowiązujące przepisy
wyznaczają trendy szkolenia, z drugiej ciągły wzrost poziomu
indywidualnego
wyszkolenia
koszykarzy
powoduje
konieczność zmian w przepisach gry [Oszast, Kasperzec,
1988]. Co 4 lata, po kolejnych Igrzyskach Olimpijskich
(a ostatnio nawet częściej, bo ostatnie zmiany miały miejsce
w 2006, 2008 i 2010 roku) Komisja Techniczna
Międzynarodowej Federacji Koszykówki (FIBA) wprowadza
zmiany w przepisach mające na celu uatrakcyjnienie dyscypliny,
jak też adaptowanie przepisów do aktualnych możliwości
zawodników i wiedzy trenerów. Przepisy gry w koszykówkę
wciąż pozostają jednymi z najbardziej skomplikowanych
spośród gier zespołowych. Jeśli uświadomimy sobie to, że różne
ligi koszykarskie grają według różnych zasad (tab.1), wtedy
zrozumiemy widzów, którzy nie zawsze wiedzą „o co chodzi”.
Ostatnio szereg zmian zapoczątkowano w 2008 r. dzieląc je
na 2 grupy. Zmiany te dotyczyły m.in. sposobu mierzenia czasu
24 sekund, doprecyzowano sytuacje „odgwizdania faulu
niesportowego”, złagodzono przepisy dotyczące błędów;
dozwolone stało się „ślizganie się” po parkiecie (wcześniej był to
błąd kroków), powrotu piłki na pole obrony (tzw. błąd połowy)
etc. Zmian tych było znacznie więcej, jednak większość z nich
dotyczyła drobiazgów niemal niezauważalnych dla widzów.
Drugą grupę zmian przepisów wprowadzono w sezonie 2010/11
i dotyczyła m.in. oznakowania boiska. Od tego sezonu boisko do
gry przypomina to z ligi NBA. Pola rzutów wolnych oraz pole
3 sekund ma dokładnie taki kształt i wymiary jak w NBA

(dotychczas był to trapez, obecnie jest prostokąt), Pod koszami,
w odległości 1,25 m od nich, wprowadzono półkola, w których nie
można popełnić faulu ofensywnego. Najistotniejszą zmianą
w topografii boiska wydaje się zmiana odległości linii rzutów
za 3 punkty. Dotychczas w rozgrywkach FIBA było to 6,25 m.
Po 26 latach od wprowadzenia rzutu 3-punktowego
zdecydowano się oddalić linię o pół metra, czyli 6,75 m od
kosza, a więc w połowie odległości pomiędzy dawną odległością,
a tym co jest w lidze NBA (7,24 m). Celem poniższych badań
było wykazanie: jak oddalenie linii rzutów za 3 punkty wpłynęło
na skuteczność rzutów z gry? Stąd, porównano skuteczność
rzutów za 3 punkty i oddawanych z pola 2 punktowego.
Rzut do kosza to najistotniejszy i najefektowniejszy
element wyszkolenia technicznego zawodnika w ataku. Jest on
celem wszystkich ofensywnych działań koszykarzy biorących
udział w walce sportowej [Wołujewicz-Czerlonko, Czerwiński,
2006]. Dla osiągnięcia zwycięstwa zespół winien w meczu
wykonać ok. 80 rzutów przy celności wynoszącej ok. 50%.
Skuteczność rzutów wolnych nie winna być mniejsza niż 80%.
Wprowadzony przez FIBA w 1984 roku rzut za 3 punkty
sprawił, że gra stała się bardziej widowiskowa i emocjonująca
dla zawodników, trenerów i widzów. Przy wyrównanym wyniku
w końcu meczu przygotowanie odpowiedniej taktyki
umożliwiającej oddanie celnego rzutu za 3 punkty nabrało
szczególnego znaczenia. Przeprowadzone obserwacje wskazują,
iż co piąty rzut wykonywany jest zza linii 3 punktów
[Grabianowski, Starosta, 2008; Starosta, Grabianowski, 2008;
Ljach, 2005; Arlet, 2001].
Cele
1.
2.
3.

Określenie skuteczności rzutów za 3 punkty z odległości
6,25m i 6,75m;
Porównanie skuteczności rzutów za 2 punkty po zwiększeniu
obszaru rzutów za 2 punkty;
Wpływ oddalenia linii rzutów za 3 punkty na liczbę
wykonywanych rzutów z gry.
Materiał i metody

Materiał badawczy stanowili polscy koszykarze i koszykarki
wszystkich kategorii wiekowych biorący udział w rozgrywkach
o mistrzostwo Polski. Obowiązywał podział na 4 kategorie
wiekowe: U 14, U 16, U 18, U 20. Każda kategoria wiekowa
niezależnie od płci ma ten sam system rozgrywek o mistrzostwo
Polski. Z każdego województwa do ćwierćfinałów awansują
po 2 najlepsze drużyny. W ramach ćwierćfinałów rozgrywane
są 4 turnieje, w których udział biorą 32 najlepsze w danym
sezonie drużyny. Do turniejów półfinałowych awansuje 16
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Przepisy gry

Wymiary boiska

28x15

28,7x15,2

28,7x15,2

Linia za trzy

6,75

7,24 m i 6,7 w rogu boiska

6,33 m

Wysokość pola 3 sek.

4,9 m

4,9 m

4,9 m

Szerokość pola 3 sek.

5,8 m

5,8 m

3,6 m

Czas gry

4 x 10 min.

4 x 12 min.

2 x 20 min.

Dogrywki

każda po 5 min.

każda po 5 min.

każda po 5 min.

Przerwa między kwartami

120 sek.

130 sek.

nie dotyczy

Przerwa między połowami

15 min.

15 min.

15 min.

Czas na oddanie rzutu

24 sek.

24 sek.

35 sek.

Błąd połowy

8 sek.

8 sek.

10 sek.

ostatnia 2 min. 4 kwarty i w dogrywkach

ostatnie 2 min. 4 kwarty i w dogrywkach

ostatnia min. 2 połowy i ostatnia min.
dogrywek

5, wliczają się techniczne

6 lub 2 techniczne

5

wszystkie, także techniczne

poza ofensywnymi i technicznymi

wszystkie

po 4 faulu (ale nie ofensywnym)
drużyny w kwarcie 2 rzuty, dogrywka
przedłużeniem 4 kwarty

po 4 faulu (ale nie ofensywnym)
drużyny w kwarcie 2 rzuty

po 7 faulu drużyny w połowie
1 rzut + 1 jeśli był celny, po 10 faulu 2 rzuty

początek meczu, potem piłka na zmianę

początek meczu oraz sytuacje „sporne”

początek meczu, potem piłka na zmianę

rzut wolny i piłka na środku boiska

rzut wolny i powrót do miejsca przerwania
gry

2 rzuty wolne i powrót do miejsca
przerwania gry

5 (3 obrony, 2 ataku)

5 (3 obrony, 2 ataku), min.4

6 (4 obrony, 2 ataku)

5 sek.

10 sek.

10 sek.

tylko przy niecelnym

także po celnym, jeżeli błąd zawodników w
ataku

także po celnym, jeżeli błąd zawodników w
ataku

Piłka ponad tablicą

piłka w grze, jeżeli przejdzie nad tablicą

piłka autowa, jeżeli przejdzie nad tablicą

piłka autowa, jeżeli przejdzie nad tablicą

Kontuzja zawodnika

sędzia może zatrzymać grę

trener musi wziąć czas, aby pomóc
kontuzjowanemu

sędzia może zatrzymać grę

Rzuty wolne kontuzjowanego

rzuca zawodnik zastępujący
kontuzjowanego

przeciwnik wybiera zawodnika do rzutów

rzuca zawodnik zastępujący kontuzjowanego

Liczba sędziów

3 (w Polsce PLK i PLKK 3, reszta
rozgrywek 2)

3

3

Obrona strefowa

Dozwolona

dozwolona, ale w „trumnie” nie wolno dłużej
niż 3 sek. stać bez przeciwnika

dozwolona

Zatrzymanie zegara po celnym
rzucie
Limit fauli
Faule drużyny

Kara rzutów wolnych

Rzut sędziowski
Kara za faul techniczny
zawodnika
Zawodnicy przy rzucie wolnym
Czas na rzut wolny

Powtórzenie rzutu wolnego

Tab. 1. Wybrane różnice i podobieństwa w przepisach gry wg. FIBA, NBA oraz NCAA

najlepszych zespołów. Z dwóch turniejów półfinałowych do
finałów dostaje się 8 czołowych drużyn z każdej kategorii
wiekowej. Analizie poddano rzuty z gry zawodniczek
i zawodników wszystkich kategorii wiekowych od turniejów
ćwierćfinałowych. Ponadto analizie poddano rozgrywki
ekstraklasy kobiet i mężczyzn. Obserwacje dotyczyły decydującej
fazy rozgrywek – „play-off”, w których udział brało 8

najlepszych drużyn z sezonu zasadniczego PLK1i PLKK2.
W rozgrywkach tych uczestniczyli też obcokrajowcy.
W sumie analizie statystycznej poddano 1259 spotkań
z sezonu 2009/10 i 2010/11. Sezon 2009/10 był ostatnim sezonem
w którym we wszystkich rozgrywkach na świecie pod egidą FIBA
obowiązywała odległość 6,25 m w rzutach za 3 punkty.
W analizowanych spotkaniach oddano łącznie 62136 rzutów
z czego 27998 rzutów w sezonie 2009/10, a 34138 rzutów
1
2

PLK – Polska Liga Koszykówki
PLKK – Polska Liga Koszykówki Kobiet
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w sezonie 2010/11. Porównanie skuteczności i liczby rzutów
z gry zostało podzielone osobno na rozgrywki męskie i żeńskie.
Wyniki

rzut był oddawany zza linii 6,25m, a po oddaleniu tej linii,
jedynie co 5 rzut z gry wykonywano za 3 punkty.
100%
80%

1. Porównanie skuteczności
w rozgrywkach męskich

i

liczby

rzutów

z

gry

60%
40%

za 3 pkt.

20%

za 2 pkt.

0%

Z porównania skuteczności rzutów z gry oddawanych za 2
punkty wynika, że największe różnice wystąpiły u zawodników
najmłodszych grup wiekowych, a więc w rozgrywkach
o mistrzostwo Polski do lat 14 i 16. W rozgrywkach do lat 14
w sezonie 2009/10 zarejestrowano 45,7% skuteczności,
a w następnym sezonie spadła ona o 5,5%. Podobne różnice
wystąpiły w decydujących turniejach o mistrzostwo Polski do
lat 16, gdzie różnica na niekorzyść sezonu w którym oddalono
linię rzutów za 3 punkty wyniosła 5,3%. Zespoły do lat 18 i 20
uzyskały nieco wyższą skuteczność rzutów w sezonie 2010/11.
W rozgrywkach ekstraklasy Polskiej Ligi Koszykówki
zanotowano 2,5% spadek skuteczności rzutów za 2 punkty.
Jednak skuteczność rzutów była najwyższa ze wszystkich
grup i wyniosła ponad 50%.
60%

U 14 U 14 U 16 U 16 U 18 U 18 U 20 U 20 PLK
PLK
09/10 10/11 09/10 10/11 09/10 10/11 09/10 10/11 09/10 10/11

Ryc. 3. Porównanie liczby wykonywanych rzutów z gry przez
koszykarzy różnych grup wiekowych w dwóch sezonach [%],
n=3840
2. Porównanie skuteczności i liczby rzutów z gry
w rozgrywkach koszykarek
Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono,
że u większości koszykarek w sezonie 2010/11 stwierdzono
spadek skuteczności rzutów za punkty. Wyjątek stanowiły
zawodniczki do lat 16 (wzrost o 3,7%). Niższa skuteczność
rzutów za 2 punkty była zbliżona u koszykarek wszystkich
kategoriach wiekowych (łącznie z seniorkami) i wahała się
między 1,7%, a 2,1%.

50%
40%

50%

30%

2009/2010

20%

2010/2011

40%
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30%

0%

20%

2009/2010

U 14

U 16

U 18
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Ryc. 1. Porównanie skuteczności rzutów z gry za 2 punkty
w rozgrywkach męskich, n=3840
W rzutach za 3 punkty u wszystkich grup wiekowych
z wyjątkiem seniorów stwierdzono nieznaczny spadek
skuteczności
rzutów.
Największa
różnica
wystąpiła
u 16-letnich koszykarzy, u których skuteczność w sezonie
2010/11 była niższa o 6,9%. Nieznaczny wzrost skuteczności
rzutów z linii 6,75 m zanotowali koszykarze występujący
w PLK (0,7%).
40%
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Ryc. 4. Porównanie skuteczności rzutów z gry za 2 punkty
w rozgrywkach koszykarek różnego wieku w dwóch sezonach,
n=3840
W rzutach za 3 punkty wyniki były bardzo zróżnicowanie.
W dwóch kategoriach wiekowych skuteczność rzutów była
wyższa po zmianie przepisów dotyczących oznakowania boiska.
Dotyczyło to zespołów do lat 16 i 18. Pierwsi zanotowali wzrost
o 3,1%, drudzy śladowy o 0,1%. Największy regres skuteczności
odnotowały koszykarki występujące w kategorii do lat 20 –
7,4%. Najmłodsze koszykarki (U 14) również zanotowały niższą
skuteczność w porównaniu z sezonem 2009/10, wyniosła 16,6%
i była o 3,5% niższa.

2010/2011

U 14

U 16

U 18

U 20

PLK

Ryc. 2. Porównanie skuteczności rzutów z gry za 3 punkty
w rozgrywkach męskich dwóch sezonach n=3840
W oparciu o wyniki obserwacji ustalono zmienność
tendencji w zakresie wykonywania rzutów z gry, tzn. jak
oddalenie o 0,5 m linii rzutów za 3 punkty wpłynęło na liczbę
oddawanych rzutów z gry za 2 i 3 punkty? Nie licząc zawodników
grupy wiekowej U 18, u których liczba oddawanych rzutów za 3
punkty była na tym samym poziomie (różnica 0,2%),
u pozostałych zawodników liczba ta zmniejszyła się.
U koszykarzy do lat 14 w sezonie 2009/10 - 21,5% wszystkich
rzutów z gry rzutów stanowiły rzuty za 3 punkty, a w następnym
sezonie liczba ta spadła do 14,4%. Jeszcze większą różnicę
w wykonywanych rzutach za 3 punkty stwierdzono
u 16-letnich koszykarzy, u których w sezonie 2009/10 co trzeci
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Ryc. 5. Porównanie skuteczności rzutów z gry za 3 punkty
w rozgrywkach koszykarek różnego wieku w dwóch sezonach,
n=3840
Analizując wyniki obserwacji pod względem liczby
wykonywanych rzutów z gry z uwzględnieniem rzutów za 2 i 3
punkty zaobserwowano, iż po zmianie przepisów dotyczących
oznakowania boiska w grupach wiekowych U 14, U 20 i PLKK
w sezonie 2010/11 liczba oddawanych rzutów za 3 punkty
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zmniejszyła się. Największy spadek stwierdzono u koszykarek
grających na co dzień w PLKK i wyniósł 7,2%. Warto podkreślić,
że w grupie wiekowej do lat 14 w sezonie 2010/11 jedynie co
10 rzut był wykonywany zza linii 3 punktów.
100%
80%
60%
40%

za 3 pkt.

20%

za 2 pkt.

0%
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Ryc. 6. Porównanie liczby wykonywanych rzutów z gry
przez koszykarki równego wieku [%] w dwóch sezonach n=3840
Podsumowanie
Analizując tendencje zmian dokonywanych w przepisach
koszykówki, można zauważyć, że motywowały one dążenie do
opanowania
przez
koszykarzy
najwyższego
poziomu
umiejętności technicznych i taktycznych, jednocześnie stwarzały
warunki rozwoju i czyniły grę coraz bardziej atrakcyjną.
Wprowadzony w 1984 roku przez Komisję Techniczną FIBA
przepis o rzutach za 3 punkty sprawił, że gra stała się bardziej
widowiskowa, a trenerom stworzyła większą możliwość
przygotowania odpowiedniej taktyki umożliwiającej oddanie
rzutów zza linii 6,25 m, ponadto stała się istotnym elementem gry
przy wyrównanym wyniku oraz w końcówce meczu. Po raz
pierwszy 3 punktami premiowano rzuty podczas XXIV finałów
Mistrzostw Europy rozgrywanych w Niemczech w 1985 roku.
Jak podał T. Arlet [2001] podczas tego turnieju rzuty za 3 punkty
stanowiły 14,7% wszystkich wykonywanych rzutów, podczas
Mistrzostw Świata w Hiszpanii w 1986 roku 20%, a na
Mistrzostwach Europy w 1987 roku w Grecji 21,8%.
Skuteczność tych rzutów kształtowała się w granicach 39%.
Po 26 latach od wprowadzenia rzutów za 3 punkty zdecydowano
się powiększyć pole rzutów za 2 punkty, a tym samym oddalono
linię rzutów 3 punkty o 50 cm, której odległość od środka kosza
mierzona po powierzchni parkietu wynosi obecnie 6,75 m.
Czym spowodowana była zmiana tego przepisu? Jak
napisano to wcześniej, przepisy gry w koszykówkę wciąż
pozostają jednymi z najbardziej skomplikowanych spośród
gier zespołowych. W dodatku, różne ligi koszykarskie grają
według różnych zasad, wtedy zrozumiemy widzów, którzy nie
zawsze pojmują decyzje sędziego. Zmiana przepisów, w tym
oznakowania boiska, była kolejnym krokiem w stronę
ujednolicenia przepisów gry między FIBA i NBA. Ponadto
wśród zawodników, trenerów i ekspertów wielokrotnie pojawiały
się opinie, że odległość 6,25 m jest zbyt bliską odległością aby
premiować te rzuty 3 punktami. Nowa odległość linii rzutów za
3 punkty wymusiła na zawodnikach „operowanie piłką” dalej
od kosza, a co za tym idzie sprawiła, że jest więcej przestrzeni
do gry w ataku w strefie podkoszowej.
W niniejszej pracy na podstawie oficjalnych statystyk
z rozgrywanych meczów udostępnionych przez PZKosz poddano
analizie rzuty z gry koszykarzy i koszykarek wszystkich kategorii
wiekowych, biorących udział w rozgrywkach o Mistrzostwo
Polski z ostatniego sezonu w którym rzuty za 3 punkty oddawano
zza linii 6,25 m i zestawiono je z sezonem 2010/11, który był
pierwszym sezonem z nowym przepisem dotyczącym
powiększenia pola 2 punktowego i tym samym oddalenia linii
rzutów za 3 punkty na odległość 6,75 m. Porównując skuteczność
rzutów za 2 punkty w rozgrywkach męskich zaobserwowano,
że największe różnice wystąpiły u najmłodszych grup
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wiekowych, a więc w rozgrywkach o Mistrzostwo Polski do lat
14 i 16. Jednak obniżenie skuteczności nie było drastyczne
i wyniosło nieco ponad 5%. W rzutach za 3 punkty największa
różnica wystąpiła u 16-letnich koszykarzy, gdzie skuteczność
w sezonie 2010/11 była niższa o 6,9%. Zgodnie z oczekiwaniami
w wyniku powiększenia obszaru 2 punktowego u większości
zespołów spadła liczba oddawanych rzutów 3 punktowych.
Największa różnica w wykonywanych rzutach za 3 punkty
zauważono u 16-letnich koszykarzy, u których w sezonie 2009/10
co trzeci rzut był oddawany zza linii 6,25m, a po oddaleniu tej
linii, jedynie co 5 rzut spośród wszystkich rzutów z gry
wykonywano za 3 punkty.
W rozgrywkach żeńskich analiza statystyczna pokazała, że
niższa skuteczność rzutów za 2 punkty była zbliżona we
wszystkich kategoriach wiekowych (z wyjątkiem U 16) i wahała
się między 1,7%, a 2,1%. W rzutach za 3 punkty po zmianie
przepisów największy regres skuteczności odnotowały koszykarki
występujące w kategorii do lat 20 – 7,4%. Obserwując liczbę
wykonywanych rzutów z gry zauważono, że w grupie wiekowej
do lat 14 przeciętnie co 10 rzut oddawano zza linii 3 punktów.
Podsumowując wyniki przeprowadzonej analizy można
dojść do wniosku, że zmiana przepisów oznakowania boiska do
gry w koszykówkę w tym przepisu dotyczącego oddalenia o 0,5 m
linii rzutów za 3 punkty nie wpłynęła znacząco na wyniki
osiągane przez zespoły. Zmiana tego przepisu miała większy
wpływ na taktykę gry, gdzie w wyniku bardziej rozproszonego
rozstawienia obrońców w pewien sposób ułatwiło możliwość
gry 1 na 1 i oprócz tego stwarzało większe możliwości do gry
ofensywnej zawodników „podkoszowych”.
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Sprawność fizyczna piłkarzy nożnych w wieku 13 lat
Jakub Grzegorz Adamczyk 1, 2, Łukasz Fabrycki3, Dariusz Boguszewski2

2

1
Zakład Teorii Sportu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Zakład Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
3
Studenckie Koło Naukowe Teorii Treningu przy Zakładzie Teorii Sportu AWF Warszawa

Wstęp
Gry sportowe ze względu na swoją dostępność,
przejrzystość reguł, bogaty zasób różnorodnych form ruchu oraz
interakcji
między
uczestnikami
zaliczane
są
do
najpopularniejszych dyscyplin sportowych. Zarówno jako cel
działalności człowieka (sport wyczynowy), jak i środek
oddziaływania na niego (wychowanie fizyczne, rekreacja
ruchowa) kształtują wszechstronnie osobowość i są stymulatorem
rozwoju sprawności umysłowej i fizycznej, podnoszą ogólną
wydolność organizmu [Szwarc 2008].
System szkolenia dzieci i młodzieży w Polsce pozostawia
wiele do życzenia. Od kilkudziesięciu lat podejmuje się próby
stworzenia dobrze funkcjonującego systemu pracy z uzdolnioną
piłkarsko
młodzieżą,
jednak
dotychczasowe
działania
(m.in. tworzenie szkół mistrzostwa sportowego, wojewódzkich
ośrodków szkolenia sportowego) nie przyniosły widocznych
efektów [Chmura i wsp. 2008].
Współczesny proces kształcenia uzdolnionego gracza to
bardzo złożone, twórcze postępowanie polegające na wieloletnim
projektowaniu zawodniczego rozwoju [Naglak 2005].
Warunkiem osiągania sukcesów sportowych jest przede
wszystkim właściwe przygotowanie zawodników do rywalizacji.
Wielu doświadczonych praktyków i teoretyków piłki nożnej
[Przybylski 1997] podkreśla istotne czynniki kontroli na różnych
etapach wieloletniego przygotowania, z zastosowaniem trafnie
dobranych testów i wskaźników do oceny realizacji założeń
treningowych [Szwarc 2002].
Testowanie piłkarzy przynosi istotne informacje i służy
do oceny efektywności programów treningowych. Podnosi
u zawodników motywację do pracy treningowej. Wyniki testów
zapewniają piłkarzom obiektywną informację zwrotną o stanie
ich wytrenowania. Analiza wyników przeprowadzonych prób
służy trenerowi do krótko- i długoterminowego planowania
procesu treningowego [Bangsbo 1999].
W przypadku piłkarzy młodych szczególnego znaczenia
nabiera kontrola poziomu wszechstronnej sprawności fizycznej,
a ona bowiem być fundamentem przyszłej specjalizacji. Celem
pracy było zbadanie i ocena poziomu sprawności ogólnej
i specjalnej piłkarzy SP Polonez Warszawa, MKS Dolcan Ząbki
i RKS Sarmata w wieku 13 lat.
Materiał i metoda
W badaniach wzięło udział 43 piłkarzy z trzech drużyn SP
Polonez Warszawa (n= 14), MKS Dolcan Ząbki (n= 10) i RKS
Sarmata (n=19). Charakterystykę biometryczną piłkarzy
przedstawiono w tabelach 1-3.
Dla określenia sprawności fizycznej przeprowadzono
następujące próby:

1.
2.
3.

4.

5.

Wyskok dosiężny- test ogólnej sprawności fizycznej INKF
[Pilicz i Ulatowski 2002]
Bieg na 30m- test specjalnej sprawności INKF [Pilicz
i Ulatowski 2002]
Skok w dal z miejsca, skłon tułowia w przódMiędzynarodowy Test Sprawności fizycznej [Grabowski
i Szopa 1988]
Biegowy test mocy anaerobowej RAST - Running- based
Anaerobic Sprint Test [McKenzie 2005]:
Sposób przeprowadzenia testu:
Przed wykonaniem testu wykonujemy pomiar masy
ciała piłkarza. Przeprowadzamy 10- minutową standardową
rozgrzewkę. Po jej zakończeniu następuje 5- minutowy
odpoczynek.
Wykonanie próby:
Badany biegnie z jak największą prędkością (ze startu
wysokiego) 6 odcinków o długości 35 metrów. Pomiędzy
odcinkami występuje jedynie 10 sekundowa przerwa
na zawrócenie. Podajemy pomiar czasu każdego odcinka.
Na podstawie pomiaru masy ciała i 6 uzyskanych
czasów w teście obliczone są parametry:
Moc minimalna- najmniejsza wartość wyliczona
z czasu odcinka
Moc maksymalna- najwyższa wartość wyliczona
z czasu odcinka
Moc średnia- suma mocy z 6 odcinków podzielona
przez 6
Moc względna- moc podzielona przez masę ciała
zawodnika
Indeks zmęczenia- moc max – moc min podzielona
przez łączny czas 6 biegów
Moc obliczono według algorytmu [Mackenzie 2005]:
MOC = MASA CIAŁA x DYSTANS 2 ÷ CZAS3
Próba celności strzałów na bramkę, prowadzenie piłki
slalomem- test sprawności specjalnej [Pilicz 1997].
Otrzymane wyniki prób sprawności poddano analizie
statystycznej: obliczono średnie arytmetyczne, odchylenia
standardowe i mediany. Zróżnicowanie wyników pomiędzy
drużynami (metodą „ każdy z każdym”) oceniono testem
t- Studenta dla grup niezależnych, jako istotne przyjęto
wyniki na poziomie p ≤ 0,05.
Wyniki

Bezpośrednie porównanie każdy z każdym wykazało istotne
różnice (p ≤ 0,05) w dwóch próbach sprawności. W slalomie bez
piłki wykazano istotnie lepszy średni wynik piłkarzy Poloneza nad
Sarmatą (p= 0,01) i Dolcan nad Sarmatą (p= 0,03).
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zbliżone wśród piłkarzy Sarmaty i Dolcana z wyjątkiem mocy
minimalnej. Zawodnicy Sarmaty rozwijali istotnie niższe wartości
mocy minimalnej w porównaniu z piłkarzami z Ząbek o 46,03
W a w porównaniu z najlepszą w tej próbie drużyną Poloneza
o 102 W. Moc względna; której składową jest parametr budowy
somatycznej- masa ciała; różniła istotnie piłkarzy Poloneza
od pozostałych drużyn (tab.3).

Próba

Wartość

RKS
Sarmata

SP Polonez
Warszawa

MKS Dolcan
Ząbki

30m (s)

X
± SD
MEDIANA

5,51
0,38
5,37

5,40
0,31
5,37

5,27
0,24
5,33

Skok w dal
z miejsca (cm)

X
± SD
MEDIANA

188,5
16,6
190

189,8
22,0
187,5

189,8
28,98
198,5

Slalom
z piłką (s)

X
± SD
MEDIANA

13,1
1,20
12,9

12,71
1,18
12,78

12,95
1,21
13,25

Parametry testu

Slalom
bez piłki (s)

X
± SD
MEDIANA

8,8*
0,63
8,7

8,31*
0,54
8,73

8,35*
0,39
8,33

Moc max
[W]

0,002

0,77

0,04

Stopień
opanowania
piłki (s)

X
± SD
MEDIANA

4,0
1,5
4,07

4,40
0,79
4,47

4,6
1,10
4,60

Moc min
[W]

0,000

0,002

0,03

0,000

0,09

0,03

Wyskok
dosiężny (cm)

X
± SD
MEDIANA

32,8
10,4
32,5

33,07
7,3
34

30,1
4,8
30,5

Moc średnia
[W]
Moc względna
[W/kg]

0,003

0,34

0,03

Skłon
tułowia
w przód (cm)

X
± SD
MEDIANA

0,6
7,53
1

1,29
7,05
1,5

0,4
8,64
4

Indeks
zmęczenia
[W/s]

0,35

0,14

0,39

Strzały
na bramkę
Σ NN (pkt)

X
± SD
MEDIANA

10,6*
3,36
11

15,25*
3,07
14,75

9,2*
2,49
8,5

Celność strzału na bramkę lewą nogą istotnie różniła
piłkarzy Dolcan Ząbki x= 3,4 pkt od wyników uzyskanych przez
piłkarzy Sarmaty x= 5 pkt (p= 0,01) jak również od piłkarzy
Poloneza x= 6 pkt (p= 0,001). W biegu na 30 m najlepszy wynik
uzyskali piłkarze Dolcanu Ząbki jednak różnice te nie były
istotne statystycznie (tab.1).
W biegowym teście mocy anaerobowej najwyższą średnią
moc maksymalną osiągnęła drużyna Polonez Warszawa
a najsłabsze wyniki zanotowali piłkarze Sarmaty (tab.2).

Parametry testu

Wartość

RKS
Sarmata

SP Polonez
Warszawa

MKS Dolcan
Ząbki

Moc max
[W]

X
± SD
MEDIANA

274,86
62,54
268,4

354,41
68,93
337,1

283,33
92,65
268,05

X
± SD
MEDIANA
X
± SD
MEDIANA

139,73
26,13
135,2

241,71
66,34
216,65

185,76
44,81
189,1

202,58
35,80
197,4

294,32
65,13
270,15

232,92
57,69
233,15

X
± SD
MEDIANA
X
± SD
MEDIANA
X
± SD
MEDIANA

4,65
0,71
4,74
6,30
1,24
6,1

6,73
1,07
6,46
5,60
1,13
5,56

4,76
0,70
4,63
5,77
1,25
5,42

3,49
1,36
3,17

3,08
0,99
3,36

2,58
1,78
2,30

Moc min
[W]
Moc średnia
[W]
Moc średnia
względna
[W/kg]
Moc max
względna
[W/kg]
Indeks
zmęczenia
[W/s]

Tabela 2. Wyniki biegowego testu mocy anaerobowej RAST
Porównanie wyników testem t- Studenta dla grup
niezależnych wykazało istotne różnice między poszczególnymi
drużynami (tab. 6). Istotnie lepsze wyniki mocy (max, min,
średniej) uzyskali zawodnicy SP Polonez w stosunku do
pozostałych drużyn. Parametry oceniane w teście RAST były

Tabela 3. Porównanie wyników biegowego testu mocy
anaerobowej RAST między drużynami SP Polonez, MKS Dolcan
Ząbki i Sarmata Warszawa
W próbie testu RAST złożonej z sześciu 35-o metrowych
odcinków najlepsze średnie czasy kolejno pokonywanych
odcinków uzyskała drużyna SP Polonez Warszawa (ryc. 1).
Wykazano istotne różnice między najlepszą drużyną a Dolcanem
(p= 0,01) i najsłabszą Sarmatą (p= 0,03).

8,00

7,00

Czas [s]

* istotne różnice dla p ≤ 0,05
Tab. 1. Wyniki prób sprawnościowych drużyn RKS Sarmata,
SP Polonez Warszawa i MKS Dolcan Ząbki

TEST T- STUDENTA p ≤ 0,05
SARMATA
SARMATA
POLONEZ
vs.
vs.
vs.
POLONEZ
DOLCAN
DOLCAN

Sarmata

6,00

Polonez
Dolcan

5,00

4,00
1

2

3

4

5

6

Bieg

Ryc. 1. Średnie czasy uzyskane w biegowym teście mocy
anaerobowej piłkarzy RKS Sarmata, MKS Dolcan Ząbki i SP
Polonez Warszawa.
Dyskusja
Porównanie wyników testów sprawności wykazało
zróżnicowanie zarówno między poszczególnymi zespołami.
Najbardziej widoczne różnice zanotowano między drużynami
w próbach: slalom bez piłki, celność strzałów lewą nogą
i w parametrach rozwijanej mocy testu RAST. Wpływu na taki
wynik nie miały ani parametry somatyczne, ani wiek piłkarzy,
które były zbliżone. Przyczyna różnic może zatem wynikać
z odmienności środków treningowych aplikowanych zawodnikom,
a co za tym idzie- zróżnicowany poziom sprawności specjalnej
i mocy anaerobowej. Wielu autorów podkreśla, że przyczyną
różnic między lewą i prawą nogą w testach sprawności jest często
brak symetrycznego treningu na co dzień, przeważa bowiem
oddziaływanie ukierunkowane na nogę wiodącą co jest częstym
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błędem w treningu młodych piłkarzy [Ferrejra 2000; Teixeira
i wsp. 2003; Witkowski i wsp. 2005; Witkowski 2007].
Żmuda; podobnie jak Ljach podkreśla w swoich badaniach
eksperymentalnych, że istotna jest wiarygodność prób testowych
oceniających technikę, która jest możliwa tylko w przypadku
minimum 10-20 krotnego wykonywania elementów technicznych
jak uderzenia i podania [Ljach i wsp. 2000; Żmuda 2002].
Witkowski i Ljach podkreślają, że w dyscyplinach,
w których występuje bezpośredni kontakt z przeciwnikiem
a przede wszystkim w piłce nożnej, umiejętne wykonywania
kluczowych elementów technicznych zmiennie kończyną lewą
oraz prawą i w różnych kierunkach poszerza repertuar rozwiązań
sytuacji boiskowych i zwiększa skuteczność działań.
Przygotowany symetrycznie zawodnik jest trudny do krycia
i skutecznie przeprowadza manewry na boisku [Witkowski i wsp.
2005]. Szalenie istotne jest kształtowanie tych umiejętność już we
wczesnych etapach szkolenia.
Podczas jednego meczu piłkarz nożny pokonuje dystans od
ok. 5 km do 12 km w zależności od kategorii wiekowej i pozycji
na boisku z różną intensywnością i częstą zmianą kierunku biegu
[Ohashi i wsp. 1993; Reilly 1996; Bangsbo 1999]. Zatem warto
zwrócić uwagę na próbę szybkości w biegu na 30 m. Piłkarze
trzech zbadanych drużyn osiągnęli zbliżone wyniki w granicach
5,27- 5,51 sekund, co na tle innych badań młodych piłkarzy
o zbliżonym poziomie zaawansowania [Jastrzębski 2005] a tym
bardziej na tle np. juniorów młodszych Lecha Poznań
[Bronikowski i Śliwowski 2000] wypada przeciętnie.
Wyskok dosiężny jak podkreśla Jastrzębski jest istotną
próbą oceny siły dynamicznej, z której piłkarze nożni dość często
korzystają w walce sportowej. Klasycznym przykładem jest
wyskok do gry głową [Jastrzębski 2002]. Piłkarze zbadanych
warszawskich drużyn osiągnęli wyniki w granicach od 30,1 cm
do 33,1 cm. W porównaniu z wyselekcjonowaną grupą juniorów
młodszych Szkoły Mistrzostwa Sportowego z Gdańska wyniki te
są o wiele słabsze (min 49,8 cm, max 57,7) [Jastrzębski 2002].
Słabsze wyniki wśród warszawskich piłkarzy mogły być
spowodowane dużym zróżnicowaniem wysokości ciała od 143
cm do 177 cm piłkarzy z przewagą chłopców o wysokości ciała
152- 155 cm. Badania wykazały istotne korelacje pomiędzy
parametrami somatycznymi, głównie wysokością ciała
a osiąganymi rezultatami w próbach skocznościowych
[Migasiewicz 2006]. Niewykluczone, że dodatkowo istotnym
czynnikiem tak znaczących różnic w próbie wyskoku piłkarzy
warszawskich od piłkarzy z badań Jastrzębskiego była różnica
w częstotliwości, treści i systematyce treningu.
Analiza wyników w próbie gibkości wykazała dość niski
poziom tej cechy motorycznej wśród 13 letnich piłkarzy
Poloneza, Sarmaty i Dolcana. Skłon tułowia w przód
wykonywany na podwyższeniu sprawił ponad połowie zbadanych
duży kłopot. Wśród wszystkich 43 piłkarzy 25,6 % nie była
w stanie w skłonie dotknąć powierzchni stania co świadczy
o bardzo słabej gibkości a nawet przykurczach w obrębie mięśni
prostownika grzbietu odcinka lędźwiowego czy grupie tylnej
mięśni uda. Kolejne 25,8 % zbadanych była w stanie dotknąć lub
zbliżyć się palcami dłoni do powierzchni stania. Jedynie
4 piłkarzy czyli zaledwie 9,3 % ogółu uzyskała wynik 10 cm
poniżej poziomu stania co świadczy o dobrej gibkości wśród
chłopców aktywnych fizycznie. W porównaniu z rówieśnikami
nieaktywnymi fizycznie zbadanymi w Zielonej Górze (n= 106)
średni wynik próby gibkości wyniósł około 4 cm poniżej
poziomu stania. Zastanawiające jest, że z badań własnych
wynika, że średni wynik piłkarzy trenujących systematycznie jest

niższy we wszystkich zbadanych drużynach od rówieśników
nietrenujących [Asienkiewicz 2005].
Tradycyjne przygotowanie motoryczne piłkarzy nożnych
opiera się w pierwszej kolejności na mechanizmach tlenowych.
Dopiero na wypracowanej bazie tlenowej kształtowane są:
wytrzymałość beztlenowa, szybkość i siła dynamiczna [Chmura
i wsp. 2008]. Przygotowanie do wysiłku meczowego
w tradycyjnym ujęciu treningu można opisać jako swoistą
piramidę w podstawie której znajduje się przygotowanie tlenowe
(ryc. 2).

Ryc. 2. Tradycyjna koncepcja przygotowania motorycznego
piłkarza [Chmura i wsp. 2008]
Wielu autorów [m.in. Bangsbo 1994; Cometti 2002; Chmura
i wsp. 2008] podkreśla konieczność ograniczania długotrwałych
biegów ciągłych o stałej intensywności, ponieważ nie mają one
nic wspólnego ze specyfiką wysiłku meczowego gdzie dominują
wysiłki o zmiennej intensywności i zróżnicowanym tempie
pokonywanych odcinków na boisku.
Z kolei wytrzymałość beztlenowa (szybkościowa) jest
kształtowana według Chmury po osiągnięciu tzw. progu przemian
beztlenowych (PPB) gdzie kończy się etap pracy nad
wytrzymałością tlenową [Chmura i wsp. 2008].
Współczesna piłka nożna opiera się na nowych koncepcjach
(ryc. 3) przygotowania motorycznego odchodząc od tradycyjnego
modelu gdzie praca nad wytrzymałością tlenową spychała na
odległy plan inne dyspozycje motoryczne wysoce istotne z punktu
widzenia rozwoju sportowego młodych piłkarzy [Cometti 2002].
Biorąc pod uwagę oba modele w przypadku zbadanych 13
letnich piłkarzy nie dostrzeżono widocznego ukierunkowania
działań wg jednego z nich. W biegowym teście mocy anaerobowej
RAST piłkarze warszawskich drużyn osiągali zróżnicowane
wyniki zarówno w porównaniu między drużynami jak
i wewnątrzgrupowym.
Test RAST został wskazany [Zagatto i wsp. 2009; Karahan
2011] jako skuteczny sposób oceny anaerobowej mocy biegowej
i przewidywania wyników na krótkich dystansach, jednak
dotychczasowe próby wykonywane były na osobach
nietrenujących.
Z badań nad rzetelnością i trafnością zastosowania testu
RAST [Zagatto i wsp. 2009] wynika, że z powodzeniem może być
stosowany do pomiaru pracy beztlenowej u osób trenujących.
Główną zaletą przemawiającą za jego wykorzystaniem
w monitorowaniu poziomu wydolności beztlenowej jest to,
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że pozwala na wykonanie ruchów bardziej zbliżonych do tych,
które są stosowane w pracy na boisku. Ponadto test ten jest łatwy
do zastosowania, a ze względu na swoją prostotę można łatwo
włączyć go do procesu kontroli w szkolenia młodych piłkarzy
dla których praca nad wytrzymałością beztlenową jest istotna.
Wartość tego narzędzia podkreślają również trenerzy innych gier
drużynowych np. koszykówki czy piłki ręcznej [Gabbett
i Georgieff 2005; Papadic Gacesa i wsp. 2009; Karahan 2011].

2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.

9.

Ryc. 3. Nowa koncepcja przygotowania motorycznego
piłkarza do wysiłku meczowego oparta na „odwróconej
piramidzie” [Chmura i wsp. 2008]

10.

11.

Podsumowanie i wnioski
Wyniki przeprowadzonych testów sprawnościowych
pozwoliły sformułować następujące wnioski:
1.
Poziom sprawności fizycznej piłkarzy Polonez Warszawa,
Sarmata Warszawa i Dolcan Ząbki był zróżnicowany.
Istotne różnice wykazano w próbach: slalomu bez piłki
i strzałów na bramkę, gdzie najlepsze wyniki uzyskali
piłkarze Poloneza.
2.
Poziom gibkości wśród zbadanych 13 letni piłkarzy był
niższy w porównaniu z grupą rówieśników nietrenujących
żadnej dyscypliny sportu. W szkoleniu trzech zbadanych
drużyn niezbędny jest większy nacisk na kształtowanie tej
cechy motorycznej jako czynnika warunkującego sprawność
wszechstronną
oraz
mającego
duże
znaczenie
w profilaktyce urazów.
3.
Poziom sprawności specjalnej piłkarzy 13-letnich na tle
rówieśników prezentuje się jako niewystarczający
i determinuje poziom sportowy zespołów, które mogłyby
osiągać lepsze rezultaty w rozgrywkach.
4.
Wyniki poszczególnych testów powinny posłużyć
do odpowiedniego doboru środków i metod treningowych,
co w efekcie powinno doprowadzić do doskonalenia
i poprawy zdolności motorycznych i umiejętności
technicznych u poszczególnych zawodników.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.
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Kontrola treningu zawodników Kadry Narodowej w Muay Tai i K1
w bezpośrednim przygotowaniu startowym
do Pucharu Świata (Innsbruck 2011)
Łukasz Brończyk 1, Marcin Siewierski 2
1

Studenckie Koło Naukowe z Teorii Sportu, AWF Warszawa
2
Zakład Teorii Sportu, AWF Warszawa

Wprowadzenie
Współczesny sport wyczynowy stawia przed zawodnikami
coraz wyższe wymagania. Chcąc im sprostać należy w procesie
szkolenia już nie tyle uwzględniać co optymalizować udział wielu
czynników, które decydują o uzyskiwaniu wysokich wyników.
Można do nich zaliczyć m.in.: rozwój technologiczny i związane
z nim nowe trendy w nauce, odpowiednią suplementację,
selekcję, coraz częściej eksponowane przygotowanie psychiczne
zawodników, identyfikowanie modelu mistrza, czy wreszcie całą
strukturę rzeczową i czasową treningu.
Nie można jednak zapominać o tym najważniejszym jakim
jest czynnik ludzki. Odgrywa on przecież najważniejszą rolę
i żadne zdobycze techniki nie zastąpią zawodnikowi treningu.
Nauka i trening wiążą się ze sobą nierozłącznie. Dzięki obecnej
wiedzy, jaką dostarcza nam teoria sportu możliwy jest coraz
trafniejszy dobór form, metod i środków treningu niezbędny
do wytrenowania zawodnika na wysokim poziomie.
Trenerzy i zawodnicy muszą być świadomi, że stoją przed
nimi nowe cele. Najważniejsze odnoszą się do podniesienia
jakości treningu, a to oznacza osiągnięcie jego wyższej
efektywności i skuteczności. Zapewnić to może m.in. poprawa
planowania i programowania szkolenia – obciążeń treningowych
i startowych.
Efektywne kierowanie procesem treningu wymaga ciągłego
weryfikowania wielkości i struktury realizowanych obciążeń
treningowych z wytyczonymi celami szkoleniowymi (wynikami)
oraz funkcjonalnymi możliwościami zawodników. Podstawą
racjonalnego doboru obciążeń w procesie treningu jest więc
cykliczne kontrolowanie stanu wytrenowania zawodników.
Tu wyraźnie ujawnia się rola oceny stanu przygotowania
sportowców. Kontrola efektów potreningowych jest więc
kluczowym zagadnieniem w optymalizacji procesu szkolenia.
Stały postęp wyników wymaga i nadal będzie wymagał sięgania
w tym zakresie po kolejne, coraz bardziej skuteczne rozwiązania,
które w wyniku permanentnie podejmowanych wciąż poznajemy.
Kontrola efektów potreningowych jest ważnym elementem
w procesie szkolenia. Sterowanie treningiem nie jest możliwe bez
szczegółowych informacji o stanie sterowanego obiektu,
tj. zawodnika, i zmianach tego stanu, a więc bez tzw. sprzężenia
zwrotnego w układzie trener – zawodnik [Ważny 1990].
Trafne wyznaczanie przedziałów intensywności wysiłku
fizycznego dla poszczególnych zawodników (nie tylko
w sportach walki) uwarunkowana jest wynikami cyklicznie
przeprowadzanych badań diagnostycznych. Dostarczają one
trenerowi cennych informacji o dynamice zmian możliwości
funkcjonalnych zawodnika, pozwalając w ten sposób trafniej
dobierać w zależności od stanu wytrenowania i indywidualnych
możliwości zawodnika wielkość i rodzaj obciążeń [Siewierski
i wsp. 2006].

Wzrost poziomu przygotowania zawodnika, zależy w coraz
większym stopniu od precyzyjnego, wręcz modelowego określania
przebiegu procesu treningu, ze szczególnym uwzględnieniem
struktury i wielkości obciążeń treningowych i startowych.
Konieczne więc staje się kontrolowanie poszczególnych
elementów procesu treningu na poziomie bieżącym, operacyjnym
i okresowym.
Trudno wskazać uniwersalny parametr, określający
wydolność fizyczną sportowców. Najczęściej stosowanym
wskaźnikiem wydolności fizycznej jest maksymalny pułap
tlenowy (VO2max), który określa się za pomocą wysiłków
progresywnych „do odmowy” ze stopniowo narastającą
intensywnością. W ocenie wydolności tlenowej można stosować
także testy pośrednie (test PWC170 test Astranda-Ryhming, próba
harwardzka, step test), jednak są one obarczone większym błędem
niż testy bezpośrednie. Znajdują szerokie zastosowanie w ocenie
wydolności zawodników w młodszych kategoriach wiekowych,
u których nie można zastosować prób inwazyjnych lub wysiłku
do odmowy [Jaskólska, Jaskólski 2006].
Racjonalne kierowanie procesem treningu staje się możliwe
wraz z poznaniem sposobu oddziaływania poszczególnych
obciążeń
treningowych
na
zawodnika.
Prowadzenie
systematycznych badań wskazujących dynamikę zmian efektów
potreningowych pozwala określić indywidualny przebieg zmian
adaptacyjnych. Dotyczy to szczególnie ostatniej fazy
przygotowania do zawodów głównych tj. w bezpośredniego
przygotowania startowego (BPS).
Celem pracy było określenie dynamiki zmian wydolności
beztlenowej zawodników klasy mistrzowskiej w Muay Thai i K1
w przygotowaniach do Pucharu Świata (Innsbruck 2011).
Zmierzając do tak sformułowanego celu postawiono
następujące pytania badawcze:
1.
Jaka zmieniała się wielkość i struktura obciążeń
treningowych zawodników Muay Thai i K1 w kolejnych
tygodniach BPS do Pucharu Świata (Innsbruck 2011)?
2.
Czy trening specjalny przyniósł istotne zmiany
w wydolności beztlenowej badanych zawodników?
3.
Czy można wskazać rodzaj obciążeń i ich wielkość, które
mogły mieć znamienny wpływ na zmiany wydolności
beztlenowej badanych zawodników?
4.
Jakie wyniki uzyskali badani zawodnicy podczas startów
w Pucharze Świata (Innsbruck 2011)?
Materiał i metody
W badaniach wzięło udział 6 zawodników kadry narodowej
trenujących Muay Thai i K1. Są to obecnie najlepsi zawodnicy
w
kraju,
prezentują
poziom
mistrzowski
krajowy
i międzynarodowy. Średni wiek badanych wyniósł 24,67±8,59,
wysokość ciała 72,37±10,43, masa ciała 178±10,3, zaś staż
treningowy mieścił się w przedziale 3-15 lat. Badani trenują 5 razy
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Ćwiczenia wszechstronne
(w tym rozgrzewka)
[min]

Ćwiczenia na worku
[min]

Wytrzymałość ogólna –
(w tym bieg)
[min]

Ćwiczenia techniki
[min]

Sparingi
[min]

Ćwiczenia z trenerem –
(w tym praca z tarczą)
[min]

Ćwiczenia siłowe
[min]

w tygodniu od 2008 roku wygrywają rywalizacje drużynową
w Mistrzostwach Polski zarówno K1 jak i Muay Thai. Jeden
z zawodników jest obecnie Mistrzem Europy w Muay Thai oraz
był dwukrotnym brązowym medalistą Mistrzostw Świata. Badani
mieli również sukcesy w Pucharach Świata w thai-boxingu i K1
rules oraz byli wielokrotnie mistrzami Polski.
Badani zawodnicy wykonali dwie próby wysiłkowe na
początku bezpośredniego przygotowania startowego (BPS)
(04.03.2011) i po jego zakończeniu (12.04.2011). Pierwsze
badanie miało na celu określenie wyjściowego poziomu
wydolności beztlenowej, drugie natomiast odbyło się na 3 dni
przed najważniejszym startem w sezonie (MŚ w Bangkoku,
2011), a jego celem było wskazanie poziomu wydolności
beztlenowej zawodnika tuż przed startem głównym.
Do oceny możliwości beztlenowych zawodników
zastosowano standardowy 30 s test Wingate [Inbar, Bar-Or,
Skinner 1996], którego celem była ocena adaptacji do wysiłków
beztlenowych (źródła energii: ATP, fosfokreatyna, glikoliza).
Badany miał za zadanie pedałować na cykloergometrze z jak
największą częstotliwością ruchów przez 30 s – przy
indywidualnie dobranym obciążeniu, zależnym od masy ciała
(75 g/kg mc). Tak dobrane obciążenie umożliwiło porównanie
poszczególnych parametrów wysiłku między badanymi.
Podczas wykonywania testu oraz w wypoczynku
monitorowano częstość skurczów serca przy użyciu spor-testera
(Polar RS800). W ten sposób wyznaczono HR max badanych
oraz tempo restytucji. W celu określenia optymalnych przerw
wypoczynkowych w treningu metodą interwałową, zbadano czas
wypoczynku, w którym HR osiągnęło wartość 110-120 ud/min.
Badani wykonywali wysiłek na ergometrze rowerowym firmy
Monark 827 E, sprzężonym z komputerem przenośnym, na którym
zainstalowany był program MCE 5.1, do pomiaru i analizy wysiłków
realizowanych na cykloergometrach firmy „JBA” Zbigniew Staniak.
Podczas
6
tygodniowego
treningu
specjalnego
przeprowadzonego w cyklu bezpośredniego przygotowania
startowego do MŚ w Bangkoku rejestrowano udział
poszczególnych grup środków treningu, w oparciu o specjalnie
przygotowany arkusz obciążeń. Umożliwił on rejestrację
obciążeń z uwzględnieniem obszaru informacyjnego (obciążenia
wszechstronne, ukierunkowane, specjalne) oraz obszaru
energetycznego (tlenowe, mieszane i beztlenowe) (tab. 1 i 2).
W obszarze informacyjnym wyszczególniono 7 grup
środków treningu, które rejestrowano na każdej jednostce
treningowej (tab. 1).

W

U

W

S

S

U/S

U

W – środki wszechstronne; U – środki ukierunkowane; S – środki specjalne

Tab. 1. Grupy środków treningu w obszarze informacyjnym
W obszarze energetycznym (tab. 2), identyfikowano
intensywność realizowanych grup środków treningu (wskazanych
w obszarze informacyjnym – tab. 1) na podstawie stężenia
mleczanu we krwi oraz częstości skurczów serca (HR).

Dodatkowo kierowano się charakterem zadania, uwzględniając
specyfikę ćwiczeń w Muay Thay i K1. Stężenie mleczanu (LA)
we krwi pobranej z płatka ucha mierzono minifotometrem
„Scout”, zaś częstość skurczów serca sport-testerm „Polar RS
800”.
Zaproponowane
przedziały
intensywności
ćwiczeń
przedstawiono w tab. 2.
Obciążenia w zakresach intensywności wg poziomu zakwaszenia krwi [mmol/l]
do 2 (T1)

2- 3 (T2)

3-5 (T3)

5-….. (T4)

Szybkość (T5)
Beztlenowe

Tlenowe

Mieszane
Kwasomlekowe

Niekwasomlekowe

Tab. 2. Zakresy intensywności wysiłku wg poziomu
zakwaszenia krwi [mmol/l] (obszar energetyczny) oraz źródła
przemian energetycznych
W tabeli 2 wyodrębniono kolumnę „szybkość”, w której
uwzględniano takie ćwiczenia jak: ćwiczenia na worku 4 serie
po 4 powtórzenia 10 sekundowej pracy (ciosy proste i kopnięcia
okrężne) z maksymalną intensywnością, akcent na start
z maksymalną szybkością, krótkie przyspieszenia o charakterze
zrywkowym, utrzymanie maksymalnej szybkości.
Do porównania wyników badań użyto analizy wariancji
ANOVA-MANOVA w układzie 2x3 – dwa terminy badań i trzy
rodzaje grup środków treningu (W, U, S) oraz 2x7 - dwa terminy
badań i siedem parametrów analizowanych w teście Wingate.
Istotność różnic między średnimi oceniano post hoc – testem
Tukeya (HSD). W przeprowadzonych analizach statystycznych
poziom wartości p<0,05 przyjęto jako istotny. Powyższe
obliczenia wykonano programem STATISTICA (v. 8.0, StatSoft).
W celu określenia zależności między zastosowanymi
obciążeniami, a wybranymi wynikami z testu Wingate
zastosowano współczynnik korelacji Persona. Poziom istotności
przyjęto jako p<0,05.
Wyniki
W
tabeli
3
przedstawiono
objętość
treningu
z wykorzystaniem grup środków w kolejnych tygodniach BPS.
Największą objętość pracy zawodnicy wykonali wykonując
ćwiczenia wszechstronne ok. 10,3h, które występowały w każdej
jednostce treningowej (rozgrzewka, ćwiczenia uzupełniające
między zadaniami głównymi). Trening wytrzymałości ogólnej
(tj. biegi długie, trening na worku o dłuższym czasie pracy,
skakankę) zajął zawodnikom 16,4% ogólnej objętości pracy.
Dominującym środkiem specjalnym były ćwiczenia
z trenerem (10,2% ogólnej objętości pracy), polegające na
wykonywaniu pojedynczych ciosów lub seriami wg komend
trenera, w ten sposób reguluje intensywność ćwiczeń.
W grupie środków ukierunkowanych dominowały ćwiczenia
siłowe, wykonywane dynamicznie w formie obwodów stacyjnych
(5,8% ogólnej objętości treningu). Ćwiczenia na worku stanowiły
1,3% ogólnej objętości treningu i były wykonywane
z maksymalną lub submaksymalną intensywnością (zakres T4
i T5).
Porównując objętość pracy z wykorzystaniem trzech
podstawowych grup środków treningu (W, U, S) dostrzegamy
znamienne różnice między pierwszym, a drugim badaniem
w obrębie wszystkich trzech środków (tab.4).
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-
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-

1,5
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15,5

194

97

69

121

68

52,3%

1,3%

16,4%

8,2%

5,8%

10,2%

5,8%

103,33

3,88

48,5

24,25

23

20,17

22,67

24,49

1,75

53,85

7,23

15,72

16,78

15,28

Tab. 3. Wielkość i struktura obciążeń treningowych
badanych zawodników Muay Thai i K1 w obszarze
informacyjnym w kolejnych tygodniach BPS
Środki treningu

I badanie
[min/jedn. tren.]

II badanie
[min/jedn. tren.]

Wszechstronne (W)

30,33±10,83

28,83±9,97 a

Ukierunkowane (U)

17,34±7,07

15,69±15,13 a

Specjalne (S)

10,50±4,61

17,60±5,70 a

Dane z 6-tygodniowego cyklu
przed analizowanym BPS
a - średnie różnią się istotnie względem: badanie I vs badanie II, p<0,05;
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intensyfikacji odsetek obciążeń zmniejszył się z ok. 30%
do 11,5%, a w fazie superkompensacji do 3,9%.
Analiza obciążeń treningowych w obszarze energetycznym
(tab. 5) wykazała, że największą objętość treningu badani
wykonali, realizując wysiłki tlenowe T1 (średnio 1,7 h
tygodniowo) i T2 (średnio 1 h tygodniowo).
Równocześnie zawodnicy realizowali zadania treningowe
o charakterze mieszanym (średnio 0,6 h tygodniowo) oraz
beztlenowym (średnio 0,2 h tygodniowo) (tab. 5).
Obciążenia w zakresie intensywności
wg poziomu zakwaszenia krwi [mmol/l]
Cykl

BPS

100

-

Ćwiczenia siłowe
[min]

-

100

Ćwiczenia z trenerem
[min]

Wytrzymałość ogólna
[min]

100

Sparingi
[min]

Ćwiczenia na worku
[min]

I tydzień
II tydzień

Ćwiczenia techniki
[min]

Cykl

Ćwiczenia wszechstronne
[min}
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Tygodnie
do 2 (T1)

2-3 (T2)

3-5 (T3)

5-....
(T4)

Szybkość
(T5)

I

100

70

26

-

-

II

100

55

36

-

-

III

125

-

62

10,5

-

IV

125

-

55

8

-

V

95

-

24

6,5

2

VI

75

-

30

-

3,5

Średnio
w jednostce
treningowej

27,17

31,25

19,36

5,92

1,63

% całkowitej
objętości
treningu

68,20%

10,46%

17,82%

2,97%

0,54%

Średnia

103,33

62,50

38,83

8,33

2,75

SD

24,49

10,61

15,93

2,02

1,06

Tab. 5. Objętość treningu [min] badanych w poszczególnych
zakresach intensywności (T1-T5) w kolejnych tygodniach
bezpośredniego przygotowania startowego (BPS).
Rycina 2 przedstawia udział obciążeń treningowych
wg zakresów intensywności w każdej z faz BPS.

Tab. 4. Średnia objętość jednostki treningowej [min]
badanych z wykorzystaniem środków wszechstronnych (W),
ukierunkowanych (U), specjalnych (S) między kolejnymi
badaniami wydolności beztlenowej
Na ryc. 1 przedstawiono udział środków W-U-S
w trzech fazach BPS. We wszystkich fazach dominowały środki
wszechstronne (57% - faza akumulacji, 68,4% - faza
intensyfikacji, 65,8% - faza superkompensacji).

Ryc. 2. Udział obciążeń treningowych wg zakresów
intensywności (T1-T5) w treningu badanych zawodników w trzech
fazach bezpośredniego przygotowania startowego (BPS).

Ryc. 1. Udział obciążeń wszechstronnych (W),
ukierunkowanych (U) i specjalnych (S), w treningu badanych
zawodników w trzech fazach bezpośredniego przygotowania
startowego (BPS).
W kolejnych fazach BPS wystąpił wzrost obciążeń
specjalnych z 13,2 do 20,1% w drugiej fazie (intensyfikacji) oraz
do 30,3% w fazie superkompensacji (ryc. 1). Odwrotnie
proporcjonalnie zmieniał się udział obciążeń ukierunkowanych
w treningu badanych w kolejnych fazach BPS. W fazie

Obciążenia tlenowe wystepowały w treningu badanych
w każdej fazie BPS i wyniosły 66% - faza akumulacji, 59% - faza
intensyfikacji i 69% - faza superkompensacji. Udział obciążen
mieszanych (T3) wzrastał w kolejnych fazach BPS i wyniósł
odpowiednio: 12%, 34%, 28%. Obciążenia beztlenowe wystąpiły
w fazie intensyfikacji i superkompensacji – łacznie ok. 7%
(ryc. 2).
Badani zawodnicy podczas 6-tuygodniowego treningu
w BPS wykonali dwie próby wysiłkowe (test Wingate – 30 s),
w których oceniano zmiany sześciu parametrów (pracę wysiłku,
moc średnią i maksymalną, czas uzyskania mocy maksymalnej,
wskaźnik spadku od mocy maksymalnej oraz moc średnią
utrzymania) w funkcji czasu (tab. 6).
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Parametr

Badanie I

Badanie II

Praca wysiłku [J/kg]

223,95± 24,06

228,33 a± 21,18

Moc średnia [W/kg]

7,47± 0,80

7,61± 0,71

Moc maksymalna [W/kg]

9,86± 1,44

10,20± 1,03
6,61 a± 1,14

Czas uzyskania Pmax [s]

7,19± 1,82

Wskaźnik spadku od Pmax [W/kg/s]

0,16± 0,06

0,17± 0,04

Moc średnia utrzymania [W/kg]

9,74± 1,45

10,05± 1,02

a – średnie różnią się istotnie względem: badanie I vs badanie II, p<0,05.

Tab. 6. Wyniki testu Wingate kończynami dolnymi badanych
zawodników z dwóch prób odbytych w okresie BPS (średnie ±
SD)
Analiza wyników przeprowadzonych testów wysiłkowych
(w odstępach 6 tygodni) wykazała poprawę w zakresie 6
podstawowych parametrów. Istotne zwiększyły się praca wysiłku
(J/kg) oraz czas uzyskania mocy maksymalnej (s). Moc
maksymalna wzrosła średnio z 9,86±1,44 do 10,20±1,03. Czas
uzyskania mocy maksymalnej (bardzo ważny podczas walki,
szczególnie w chwili rozpoczęcia serii ciosów, czy próby
zaskoczenia przeciwnika) uległ skróceniu średnio z 7,19 s ± 1,82
do 6,61 s ± 1,14 (tab. 6).
Badanie pierwsze wykonano na początku bezpośredniego
przygotowania startowego, drugie na 3 dni przed startem
głównym
Dyskusja
Sporty walki charakteryzują się dużą zmiennością
intensywności wysiłku. Analizowane walki sportowe w boksie,
judo, zapasach oraz w Taekwon-do wskazują na wykorzystanie
mocy maksymalnej lub siły rozwijanej w krótkim czasie przez
zawodników tych dyscyplin. Dodatkowo wielce istotna jest
powtarzalność takich wysiłków i utrzymanie rozwijanej w nich
mocy maksymalnej w jak najdłuższym przedziale czasowym
[Choi, Bryl 1990, Litwiniuk, Bujak 1997].
Zmierzając do pogłębienia charakterystyki stanu
wytrenowania badanych zawodników uprawiających Muay Thay
i K1 szczegółowej analizie poddano uzyskane wyniki badań
wydolności beztlenowej z dwóch pomiarów 04.03.2011
i 12.04.2011 roku. Oceniono pracę wzgledną (J/kg), moc
maksymalną (W/kg), czasu uzyskiwania i utrzymywania mocy
maksymalnej (s), oraz moc średnią i moc średnią utrzymania
(W/kg).
Maksymalna moc oraz czas jej uzyskania i utrzymania
określają możliwości beztlenowe – fosfagenowi, a wielkość
wykonanej w ciągu 30 s pracy pozwala na łączną ocenę zdolności
do wysiłków beztlenowych, obejmującą również potencjał
beztlenowo - mleczanowy [Wojcieszak 1985].
W przeprowadzonej analizie poszukiwano zależności
między rodzajem obciążeń (objętość i rodzaj wykonanego
treningu), a zmianą 6 (wskazanych wyżej parametrów) w teście
Wingate. W grupie badanych zaobserwowano wzrost średniej
wartości wszystkich analizowanych parametrów miedzy I a II
badaniem, jednak istotnie różniły się jedynie dwa parametry (czas
uzyskania mocy maksymalnej oraz praca względna).
Wpływ treningu na organizm ma podwójne oddziaływanie.
Wywołuje zmiany potreningowe dające się rejestrować
za pomocą prostych metod badawczych (obserwacja, pomiar
czasu itp.). Stwarza także możliwość rejestracji zmian
zachodzących w narządach i tkankach. Wykrycie ich wymaga
wnikliwych badań (zapasy glikogenu w wątrobie, pojemność
minutowa serca itp.) [Jaskólski, Jaskólska 2006].

Badania
przeprowadzone
w
wystandaryzowanych
warunkach labolatoryjnych posiadają najbardziej wiarygodne
znamiona poznania naukowego i upoważniają do wnioskowania.
Jednak - najbardziej informacyjne są wskaźniki specyficzne dla
danej dyscypliny czy konkurencji zarejestrowane w warunkach
maksymalnie zbliżonych do startowych” (Sozański 1994).
Przeprowadzone badania na zawodnikach wysokiej klasy
w Muay Thai i K1 były pilotażowe i prawdopodobnie po raz
pierwszy wykonane w Polsce na zawodnikach wysokiej klasy (nie
znaleziono prac na ten temat). Trudno więc znaleźć punkt
odniesienia i dokonywać porównań lub podejmować próby
uogólnień.
W przypadku specyfiki rywalizacji Muay Thai i K1 być
może nie wszystkie wyniki testu Wingate sugerują potrzebę zmian
wielkości i struktury obciążeń treningowych. Należy także
pamiętać, że redukcja masy ciała przed zawodami może wpływać
na niektóre wyniki testu. Taka sytuacja mogła również wystąpić
w badanej grupie zawodników. Należy tu również zaznaczyć,
że struktura ruchu podczas testu (wysiłek na cykloergometrze)
odbiega od struktury walki. Ponadto poziom motywacji
do podjęcia maksymalnego wysiłku w takich warunkach wpływa
na końcowy wynik.
Tesch i Larsson [1982] uważają, że zawodnicy posiadający
duży udział włókien szybko-kurczliwych w mięśniach są w stanie
rozwinąć w krótkim czasie wysoką moc maksymalną, ale nie
potrafią jej utrzymać w dłuższym czasie. Uzyskane wyniki
przeprowadzonych badań na zawodnikach Muay Thai, K1
i Tawkwon-do sugerują potwierdzenie tych założeń. W świetle
przytoczonych prób interpretacji wyników koniecznym wydaje się
prowadzenie dalszych badań w tym kierunku. Uzyskane wyniki,
uzupełnione o kolejne badania grup na różnym poziomie
sportowym mogą stać się pomocne w programowaniu obciążenia
w różnych cyklach (w tym również BPS).
Analiza obciążeń treningowych ze względu na kierunek
oddziaływania wykazała, że zawodnicy wykonali 64% treningu
wszechstronnego, 17,1% (ukierunkowanego) i 18,8% specjalnego.
Ponieważ badaniami objęto zawodników podczas bezpośredniego
przygotowania startowego (BPS) zaskakująco wysoki okazał się
odsetek pracy wszechstronnej, jaki wykonali badani zawodnicy na
ok. 6 tygodni przed startem.
W literaturze przedmiotu [Sozański 1994] zaleca się, aby
w tym cyklu zawodnicy wykonali o 10-20% obciążeń
wszechstronnym. Wysoki odsetek ćwiczeń wszechstronnych
u badanych może wynikać ze specyfiki prowadzeni treningu w tej
dyscyplinie sportu (tj. długie rozgrzewki z dużą ilością ćwiczeń
ogólnorozwojowych, gibkościowych i siłowych). Dodatkowo
ćwiczenia wszechstronne bardzo często wypełniają przerwy
wypoczynkowe, zwiększając swój udział w całkowitej objętości
treningu.
Analiza obciążeń o charakterze ukierunkowanym (U)
kształtujących funkcjonalne mechanizmy specjalistycznych
wysiłków [Sozański, Śledziewski 1995], wykazała ich udział na
poziomie 17,1% objętości treningu w BPS. Wielkości obciążeń
o charakterze ukierunkowanym (U) zalecane w literaturze
(Sozański 1993) wynoszą od 25-40%.
Mniejszy
odsetek
zrealizowanych
obciążeń
ukierunkowanych wynika ze specyfiki wybranego modelu
bezpośredniego przygotowania startowego (model 6-tygodniowy).
Środki specjalne (S), zrealizowane w wymiarze 18,8% miały
za zadanie podnieść poziom szybkości (uniknięcie bariery
szybkości przez zbyt duży udział ćwiczeń siłowych – stąd
zmniejszenie środków o charakterze ukierunkowanym) oraz
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poprawić wytrzymałość szybkościową poprzez zmiany tępa walki
(wielokrotne przyspieszenia z niepełną przerwą wypoczynkową).
Podsumowanie i wnioski
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

W treningu badanych zawodników w BPS dominowały
wysiłki wszechstronne (57% - faza akumulacji, 68,4% –
intensyfikacji, 65,8% – superkompensacji). Wraz ze
zbliżaniem się do startu głównego zmniejszał się udział
obciążeń ukierunkowanych: 29,8% – I faza BPS, 11,5% – II
faza BPS, 3,9% - III faza BPS, a zwiększał się odpowiednio
udział obciążeń specjalnych: 13,2%, 20,1%, 30,3%.
Wysoki odsetek ćwiczeń wszechstronnych badanych
wynika ze specyfiki treningu Muay Thai i K1. Każdą
jednostkę treningową w analizowanym cyklu BPS
wypełniała długa rozgrzewka z dużą ilością ćwiczeń
ogólnorozwojowych,
gibkościowych
i
siłowych).
Dodatkowo ćwiczenia wszechstronne bardzo często
wypełniają przerwy wypoczynkowe, zwiększając swój
udział w całkowitej objętości treningu.
W treningu badanych zawodników dominowały wysiłki
tlenowe (87% - faza akumulacji, 59% - faza intensyfikacji,
69% - faza transformacji). W kolejnych fazach BPS
zwiększał się udział wysiłków mieszanych. Wysiłki
beztlenowe kwasomlekowe (T4) wystąpiły w fazie
intensyfikacji, a betlenowe niekwasomlekowe (T5) w fazie
superkompensacji BPS.
W grupie badanych zaobserwowano wzrost wszystkich
analizowanych parametrów (praca wysiłku, moc średnia
i maksymalna, czas uzyskania mocy maksymalnej,
wskaźnik spadku od mocy maksymalnej oraz moc średnia
utrzymania) między I a II badaniem, jednak istotnie
(p<0,05) różniły się jedynie dwa parametry (czas uzyskania
mocy maksymalnej oraz praca względna).
Zmiana mocy maksymalnej badanych zawodników (średnio
ok 0,34 W/kg) może wynikać z rosnącego udziału wysiłków
beztlenowych.
Nie można jednoznacznie stwierdzić jaki rodzaj obciążeń
miał największy wpływ na widoczną poprawę wydolności
beztlenowej
badanych
zawodników
Muay
Thai
i K1 w analizowanym sześciotygodniowym okresie treningu
BPS.
Analiza obciążeń treningowych i okresowa kontrola stanu
wytrenowania posłużyła trenerowi w bieżącej ocenie
procesu szkolenia. Badani zawodnicy podczas zawodów
głównych (Puchar Świata – Innsbruck 2011) zdobyli: złoty
i brązowy medal w K1. W kolejnych zawodach
prezentowali wysoki poziom formy zdobywając kolejne
medale: brązowy w Muay Thai podczas MŚ (Bangkok
2011) i złoty w K-1 podczas MŚ (Macedonia 2011), a także
2 złote medale mistrzostw Polski w K1 i Muay Thai oraz
srebrny medal w K1 w sezonie 2011.
Piśmiennictwo

1.
2.
3.

Bujak Z., Litwiniuk S. (1997): Pomiar i rejestracja obciążeń
treningowych w Taekwon-do. Trening, 2, s. 213-219.
Choi J.H., Bryl A.(1990): Taekwon-do koreańska sztuka
samoobrony. Iglica Wrocław.
Inbar O., Bar-Or O., Skinner J. (1996): The Wingate
Anaerobic Test. Human Kinetics, Champaigne, III; s. 29-63.

4.

97

Jaskólski A., Jaskólska A. (2006): Podstawy fizjologii
wysiłku fizycznego z zarysem fizjologii człowieka. AWF,
Wrocław.
5.
Siewierski M., Słomiński P., Białecki R. (2006): Kontrola
stanu wytrenowania a dobór obciążeń treningowych.
Przyczynek
do
optymalizacji
wielkości
obciążeń
treningowych na przykładzie kadry narodowej i olimpijskiej
w pływaniu. Kultura Fizyczna, 9-12, s. 48-52.
6.
Sozański H. (1994): Kierowanie jako czynnik optymalizacji
treningu. Trening 1994, 1, s. 17-22.
7.
Sozański H., Śledziewski D. (red.): Obciążenia treningowe.
Dokumentowanie i opracowywanie danych. RCMSzKFiS,
Warszawa, 1995.
8.
Tesch A., Larsson L. (1982): Muscle hypertrophy in
bodybuilders. European Journal of Applied Physiology and
Occupational Physiology Volume 49, Number 3, s. 301-306.
9.
Ważny Z. (1990): Kontrola efektów potreningowych,
Warszawa.
10. Wojcieszak I.: Wydolnościowe testy specjalne – wdrożenia.
Instytut Sportu, Warszawa 1985.

98

Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku – 2011

Nowa podstawa programowa
wychowania fizycznego w gimnazjach w świetle badań
Krzysztof Ludwik Sobolewski, Dorota Kozłowska
Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku

Wstęp
Nowa podstawa programowa wprowadziła możność zmian
w zakresie prowadzenia różnych przedmiotów na poziomie
gimnazjów i liceów. Począwszy od roku 2009/2010 uczniowie
gimnazjum uczestniczyli w zajęciach wychowania fizycznego
w zakresie 360 godzin, przy czym połowa z nich realizowana
była, jako zajęcia obowiązkowe w grupach zajęć fakultatywnych.
W liceach założono 270 godzin zajęć wychowania fizycznego,
przy czym 180 godzin w modułach 60-godzinnych do wyboru
(Nowa Podstawa www.men.gov.pl).
Celem wychowania fizycznego w myśl nowej podstawy
programowej jest dostosowanie rodzaju zajęć do potrzeb
współczesnej młodzieży, wszechstronny rozwój, kreowanie
postaw zdrowotnych i upowszechnianie rekreacji ruchowej
w całym życiu. Edukacja zdrowotna w bardzo szerokim zakresie
stała się priorytetem w edukacji społeczeństwa na całym świecie
(E. Huk – Wieliczuk, J.T. Marcinkowski 2009). Założono,
iż w szkołach gimnazjalnych w systemie klasowym
realizowanych będzie 2 godz. w tygodniu, zaś w liceach 1 godz.
w tygodniu. Natomiast w systemie zajęć fakultatywnych
realizacja dwóch godzin w tygodniu odnosiła się zarówno do
gimnazjów jak i liceów. Założono, że zajęcia fakultatywne można
realizować w systemie szkolnym, pozalekcyjnym jak
i pozaszkolnym. Szkoła, zgodnie z nową podstawą, może
organizować cztery fakultety: sportowy, rekreacyjny, taneczny,
turystyczny.
Problematyka w świetle literatury i badań
W założeniach ministerialnych planowano, iż zajęcia wf
będą ciekawe, a uczniowie nie będą oceniani przez pryzmat
sprawności fizycznej, ale poprzez pracowitość i aktywność
podczas zajęć (MEN 2008). Założenie takie jednak nie wszędzie
jest realizowane.
Jak wynika z badań, tylko nieliczne szkoły spełniają
oczekiwania uczniów w stosunku do realizacji zajęć
fakultatywnych wf. Badania z 2010 roku przedstawione
w Rzeczpospolitej wykazały, iż co drugie gimnazjum i co czwarta
podstawówka spełnia wymogi nowej podstawy programowej.
Ponad 82% badanych szkół nie zwraca uwagi na potrzeby
uczniów w odniesieniu do wyboru różnorodnych zajęć
fakultatywnych (Albo taniec, albo…2010). Z Raportu NIK
z 2010 roku wynika, iż niektórzy dyrektorzy niechętnie
ukierunkowani są na wprowadzenie zajęć fakultatywnych
z uwagi na trudności bazowe i organizacyjne. Szkoły same
decydują, czy wprowadzą zajęcia fakultatywne do wyboru. Jak
wskazano w raporcie, są kraje, w których taki system funkcjonuje

bez zarzutów i należy do nich chociażby Francja (Raport NIK
2010). Z raportu wynika jednak, iż nauczyciele polskich szkół są
bardzo dobrze przygotowani do zawodu, co plasuje ich
w czołówce Europy. W innych krajach wystarczają 3-letnie studia,
żeby
rozpocząć
praktykę
zawodową
w
szkole
w charakterze nauczyciela wf i większość nauczycieli kończy
edukację na pierwszym stopniu studiów. Nasuwa się zatem myśl,
że nauczyciele polskich szkół teoretycznie powinni mieć łatwość
prowadzenia zajęć, a ich niechęć do wdrażania nowego systemu
kształcenia może wynikać z obawy przed zmianami1.
Problematyka prowadzenia zajęć fakultatywnych wf
dostrzegana jest w każdym regionie, co świadczy o problemie na
tle nie tylko lokalnym bądź regionalnym, ale ogólnokrajowym.
W audycji radiowej w Kielcach także poruszono zagadnienie
realizacji zajęć fakultatywnych. Z wywiadu jasno wynika,
iż reforma zamiast wprowadzić korzystne zmiany w postawie
społeczeństwa do ruchu i zdrowego stylu życia, pogorszyła ten
proces. Głównym czynnikiem wpływającym na taki stan jest
dobrowolność wprowadzania zajęć fakultatywnych przed dyrekcję
szkoły. Szkoły niechętnie realizują nowy system kształcenia
w zakresie wf i rekreacji (S. Blinstrub kwiecień 2011). Inne
bieżące publikacje wskazują, iż oprócz niedostosowania bazy
materialnej szkoły do prowadzenia fakultetów istnieje także
problem samych nauczycieli, którzy są oporni wobec zmian
(A. Gmiterek – Zabłocka październik 2011).
E. Madejski w 2010 roku zaproponował schemat planowania
i organizowanie zajęć fakultatywnych w szkołach. Ich realizację
autor przedstawił w ogólnym schemacie (ryc. 1) jako wskazówki
praktyczne dla realizujących zajęcia w formie do wyboru.
Zawsze należy planować zajęcia zgodnie z zainteresowaniami,
potrzebami, możliwościami i oczekiwaniami uczniów.
Deklaracja w zajęcia powinna następować zawsze przed
zakończeniem roku szkolnego lub przy zapisie do szkoły na wyższy
poziom kształcenia.

Fakultatywny system nie może ograniczać uczniów poznawania
różnych form ruchu, co pomoże wybrać sport na całe życie.

Szkoły powinny rozszerzać ofertę ciekawych form aktywności, co
podniesie atrakcyjność zajęć.

Ryc. 1. Podstawowe wskazówki do planowania
i organizowania pracy systemie fakultatywnym
Źródło: opracowanie własne na podstawie E. Madejski
Konstruowanie szkolnej oferty zajęć wychowania fizycznego do
wyboru przez ucznia – przykłady Lider 2/2010, Warszawa, s. 7.
1

W teorii organizacji przyczyny oporu wobec zmian mogą wynikać z zaściankowości,
dbałości o własne dobro, nieporozumień, braku zaufania, nieprawidłowego rozumienia
sytuacji, nietolerancji wobec zmian.
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Materiał i metoda
Celem niniejszego artykułu było oszacowanie dostępności
zajęć fakultatywnych wf w wybranych szkołach powiatu
białostockiego i motywacji wyboru zajęć fakultatywnych.
Do realizacji celu zastosowano metodę sondażu diagnostycznego
i technikę opartą o kwestionariusz ankiety.
W formie hipotezy ogólnej założono, iż zajęcia
fakultatywne są „nieszczęściem dla szkół”, co można
wywnioskować z niewielkiej oferty tych zajęć w szkołach.
Motywy uczniów w zakresie ich wyboru są podyktowane
znacznie częściej odgórnie - przez władze szkoły lub samych
nauczycieli niż wskazują na własne przemyślane wybory.
Zgodnie z problematyką, celem oraz hipotezą ogólną
zastosowano następujące pytania badawcze:
1.
Czy w badanych szkołach istnieje w praktyce pełna oferta
zajęć fakultatywnych?
2.
Jakie zajęcia wybierają uczniowie w badanych szkołach?
3.
Jakie motywatory wpływają na wybór określonego fakultetu
z wychowania fizycznego?
Do realizacji celu wykorzystano wyniki badań
przeprowadzonych przez promotora prac w zakresie zajęć
fakultatywnych i studentów WSWFiT. Badania ankietowe
przeprowadzono wśród uczniów 4 szkół powiatu białostockiego.
Uczniowie wskazywali własne wybory zajęć fakultatywnych
w cyklu 3-letniego kształcenia.
Analiza wyników badań
1.

Gimnazjum Nr X w Białymstoku

Badania2 222 wyborów zajęć fakultatywnych wśród
uczniów Gimnazjum Nr X Białymstoku wykazały, że 168 osób
stanowiących ponad ¾ respondentów (75,68%) wybrało fakultet
sportowy; 17,57% fakultet rekreacyjny, a 6,75% fakultet
taneczny. Nikt nie wybrał fakultetu turystycznego. Można
domniemywać, iż w zasadzie fakultet turystyczny nie był
zaproponowany do wyboru, lub propozycja taka była, ale niechęć
nauczycieli wykluczyła jego realizację (ryc. 2).

Ryc. 2. Wybór fakultetów wf w Gimnazjum Nr X
w Białymstoku
Źródło: opracowanie własne
W przypadku 50,91% poddanych badaniu przeważały
przyczyny wyboru związane z różnorodnymi zainteresowaniami.
Prawie co trzeci badany (31,65%) wskazał pasję sportową jako
motywację wyboru fakultetu. Nieliczni byli zachęcani przez
rówieśników do wyboru fakultetu i stanowili 17,43% ogółu.

2.

Badania ankietowe przeprowadził J. Nietupski do realizacji celów pracy dyplomowej
pisanej pod kierunkiem dr K.L. Sobolewskiego.

Gimnazjum Nr Y w Białymstoku

Badania3 180 wyborów zajęć fakultatywnych wśród uczniów
Gimnazjum Nr Y w Białymstoku wykazały, iż ponad 66,67%
wyborów fakultetów odnosiło się do zajęć sportowych. Badani
uczniowie w 15,56 % wybrali fakultet taneczny. Jeszcze mniej
respondentów
wybrało
fakultet
rekreacyjny
(12,78%),
a najmniej badanych (5,00%) – fakultet turystyczny (ryc. 3).

Ryc. 3. Wybór fakultetów wf w Gimnazjum Nr Y
w Białymstoku
Źródło: opracowanie własne
Motywy wyboru były różnorodne. Nieco powyżej połowy
badanych (51,11%) wskazało, iż głównym motywem była
kontynuacja sportu. Nieco powyżej ¼ respondentów wskazało
motyw hobbystyczny. Ciekawość określonych zajęć była
motywatorem wśród 15,56% badanych uczniów. W przypadku
7,78% wskazano także inne czynniki wyboru fakultetu nie
określając, jakie one są.
3.

Gimnazjum Nr Z w Dobrzyniewie Dużym

Badania4 372 wyborów uczniów zajęć fakultatywnych wśród
Gimnazjum Nr Z w Dobrzyniewie Dużym wykazały, że ponad ¾
respondentów (78,23%) wybrało fakultet sportowy. Fakultet
taneczny wybrało 11,56% badanych, podobnie fakultet
rekreacyjny wybrało 11,29% badanych uczniów. Tylko 1,61%
wybrało fakultet turystyczny (ryc. 4).

Ryc. 4. Wybór fakultetów wf w Gimnazjum Nr Z
w Dobrzyniewie Dużym
Źródło: opracowanie własne
Motywy wyboru były różnorodne, począwszy od chęci
rywalizacji sportowej z rówieśnikami w szkole, po spełnianie
marzeń związanych z zajęciami fakultatywnymi. Nieco powyżej

3

2
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Badania ankietowe przeprowadziła G. Czerniawska do realizacji celów pracy
dyplomowej pisanej pod kierunkiem dr K.L. Sobolewskiego.
4
Badania ankietowe przeprowadził B. Zawadzki do realizacji celów pracy dyplomowej
pisanej pod kierunkiem dr K.L. Sobolewskiego.
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60% badanych z klas I i II określiła inicjowanie przez szkołę
pomysłów odnośnie wyboru zajęć fakultatywnych.
4.

Analiza wyników zbiorczych
Z przeprowadzonych badań wynika, że najwięcej badanych
uczniów w czterech wybranych gimnazjach wybrało fakultet
sportowy. Stanowią oni 56,08% wszystkich badanych i ich
wyborów w ciągu 3 lat. W dwóch gimnazjach był to wybór
powyżej ¾ badanych uczniów. W kolejnym gimnazjum był to
wybór powyżej sześćdziesięciu procent. W gimnazjum kolejnym
wybór odnosił się do nieco powyżej 1/5 badanych uczniów.
Pozostałe fakultety były wybierane znacznie rzadziej. Chęć
wyboru fakultetu rekreacyjnego uplasowała się na drugim
miejscu. Prawie 1/5 uczniów (19,54%) z czterech szkół wybrała
fakultet rekreacyjny. Warto jednak zauważyć, iż tylko jedno
z gimnazjów preferuje dość równy podział ilości uczniów
w określonym fakultecie. Gimnazjum w Kleosinie zanotowało
największą chęć udziału uczniów w fakultecie rekreacyjnym.
Pozostałe gimnazja w znacznie mniejszym udziale procentowym
wykazały chęć wyboru fakultetu rekreacyjnego.
Fakultet taneczny spośród uczniów czterech gimnazjów
wybrało 15,85% badanych. Ilość osób uczestniczących w tym
fakultecie w wybranej szkole jest zbliżona do fakultetu
rekreacyjnego.
Najmniejsza popularnością cieszył się fakultet turystyczny
(tab. 1).
Okazało się, że tylko 9,36% badanych uczniów zdecydowało
się na fakultet turystyczny, co daje wynik niezadowalający, gdyż
niespełna co dziesiąty uczeń wybiera fakultet turystyczny. Przy
czym, Gimnazjum w Kleosinie znów wykazało, iż jest tam
najwięcej chętnych do uczestnictwa w tym fakultecie.
W pozostałym gimnazjach fakultet turystyczny wybierały
sporadyczne osoby, przy tym w jednym z gimnazjów w ogóle
wybór nie padł na ten fakultet (ryc. 6). Wynik uśredniony w tym
przypadku nie obrazuje skali luki w propozycjach, organizowaniu
przez szkoły i prowadzeniu zajęć fakultatywnych.

Gimnazjum Nr V w Kleosinie

Badania5 444 wyborów zajęć fakultatywnych wśród
uczniów w Gimnazjum Nr V w Kleosinie (spośród 448 uczących
się) wykazały, iż w przypadku tej szkoły każdy z fakultetów jest
realizowany wśród podobnych liczbowo grup. Najwięcej uczniów
wybrało fakultet sportowo – rekreacyjny (30,18%). Około ¼
respondentów zdecydowała się na fakultet sportowy i taniec
(taniec 24,09%; sportowy 23,42%). Najmniej osób stanowiących
22,30% wybrało fakultet turystyczny (ryc. 5). Warto podkreślić,
iż w przypadku tej szkoły udział % w wyborze 4 fakultetów był
wynikiem bardzo zbliżonym. Jednocześnie jest to jedna
z czterech badanych szkół, w której prowadzone są zajęcia ze
wszystkich proponowanych fakultetów, a zainteresowanie nimi
jest duże.

Ryc. 5. Wybór fakultetów wf w Gimnazjum Nr V w Kleosinie
Źródło: opracowanie własne
Motywy wyboru były różnorodne i głównie odnosiły się do
zainteresowań (21,17%) i zajęć odbywanych wspólnie z kolegą
lub koleżanką (także 21,17%). Kolejnym motywem była chęć
uczestnictwa w różnorodnych wyjazdach, wycieczkach, zajęciach
na basenie (20,27%). Nauczyciele wf także stanowili motywację
i zachęcali uczniów do wyborów fakultetu. Taką opinię wyraziło
19,37% respondentów. Mniej badanych uznało za motywator
uczestnictwo w zawodach sportowych (14,42%). Inne motywy
także przyczyniły się do wyboru fakultetu, trudno je jednak było
określić w przypadku 3,60% badanych uczniów. W tej szkole
około 1/3 badanych wskazała, iż sama szkoła nakłaniała do
wyboru określonego fakultetu.

Nazwa fakultetu
L.p.
1.
2.
3.
4.

Nazwa gimnazjum
Gimnazjum Nr X
w Białymstoku
Gimnazjum Nr Y
w Białymstoku
Gimnazjum Nr Z w
Dobrzyniewie D.
Gimnazjum Nr V
w Kleosinie
Razem wyniki z 4 szkół:

Ilość
wybierających
fakultety
w cyklu 3 lat

90,00%
80,00%

60,00%

Udział %

Gimnazjum Nr Y

50,00%
40,00%
30,00%

Gimnazjum Nr D

20,00%
10,00%

Gimnazjum Nr V

0,00%
Fakultet
sportowy

Fakultet
rekreacyjny

Fakultet
taneczny

Fakultet
turystyczny

Ryc. 6. Popularność fakultetów
programowej w pinii uczniów
Źródło: opracowanie własne

FAKULTET
SPORTOWY
N wybranych

Gimnazjum Nr X

70,00%

FAKULTET
TANECZNY
N wybranych

Udział %

FAKULTET
REKREACYJNY
N wybranych

Udział %

nowej

podstawy

FAKULTET
TURYSTYCZNY
N wybranych

Udział %

222

168

24,60%

15

7,77%

39

16,39%

0

0,00

180

120

17,57%

28

14,51%

23

9,66%

9

7,89%

372

291

42,60%

43

22,28%

42

17,65%

6

5,26%

444

104

15,23%

107

55,44%

134

56,30%

99

86,84%

1218

683

56,05%

193

15,85%

238

19,54%

114

9,36%

Tab. 1. Ilość wybieranych fakultetów w szkołach – wyniki zbiorcze
Źródło: opracowanie własne
5
Badania ankietowe przeprowadził M. A. Guzewicz do realizacji celów pracy
dyplomowej pisanej pod kierunkiem dr K.L. Sobolewskiego.
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Podsumowanie
Podsumowując wyniki przeprowadzonych badań, można
stwierdzić, iż największą popularnością we wszystkich szkołach,
w których przeprowadzono badania cieszył się fakultet sportowy
(ryc. 7). Pozostałe fakultety cieszyły się mniejszym
zainteresowaniem. Najmniejszym zainteresowaniem cieszył się
fakultet turystyczny.

1.

2.

3.

4.

5.

Ryc. 7. Wybór zajęć fakultatywnych wf w czterech szkołach
– wyniki zbiorcze
Źródło: opracowanie własne
W odpowiedzi na pierwsze pytanie badawcze można
stwierdzić, iż szkoły proponują wszystkie rodzaje i formy zajęć
fakultatywnych, jednak sam wybór fakultetów przez społeczność
uczniowską wskazuje, iż jest to założenie teoretyczne. W jednej
z badanych szkół nie są proponowane wszystkie fakultety.
Ciekawym jest także fakt, iż w szkole, w której dyrektorem jest
nauczyciel wf propozycje o proporcje zajęć fakultatywnych są
zbliżone pod względem ilości uczniów zainteresowanych
określoną aktywnością ruchową. Może to wskazywać na niepełną
świadomość ważności różnorodności zajęć fakultatywnych
i kształtowania wszechstronnie rozwiniętego młodego pokolenia.
Odpowiadając na drugie pytanie badawcze, można
stwierdzić, iż uczniowie średnio w ¾ wybierają fakultety
związane z dyscyplinami sportowymi. Jest to klasyczna forma
prowadzenia zajęć wf i fakultetów. Nie wymusza na
nauczycielach i dyrekcji szkół dodatkowego przygotowania do
zajęć i tworzenia programów autorskich. Pozostałe fakultety są
niezauważalne lub nie są proponowane.
Wybory określonych fakultetów związane były z różnymi
motywami. Największą motywacją było uprawianie sportu lub
jego kontynuacja lub zainteresowania. Istnieje grupa uczniów,
która nie potrafiła określić motywu wyboru fakultetu. Okazało się
także, że szkoła ma wpływ na wybór fakultetu. Wybór odnosił się
do nakłaniania na określone zajęcia lub wskazanie, że taki
fakultet jest najlepszy. Motywami wyboru fakultetu są także
postawy nauczycieli wf. Najbardziej zróżnicowane motywacje
wyboru fakultetów można zauważyć w przypadku Gimnazjum
w Kleosinie. Tam także wybór fakultetów jest relatywnie dość
równomiernie rozłożony wśród uczniów wszystkich klas.
Badania wykazały, że sama dyrekcja ma znaczący wpływ na
wybór fakultetów. Dyrektor jednego z gimnazjów jest
nauczycielem wf, co można przypuszczać korzystnie wpływa na
jakościową realizację nowej podstawy programowej. Jego
stosunek do wf i różnorodności zajęć fakultatywnych jest
wyraźnie zauważalny w propagowaniu wszechstronnego rozwoju
uczniów.
Na podstawie niniejszych badań można wskazać
następujące wnioski:

6.

7.
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Nauczyciele oferując zajęcia fakultatywne są ukierunkowani
na sport. Inne zajęcia fakultatywne istnieją w szkołach, ale
propozycje ich prowadzenia można uznać jako teoretyczne.
W nowej podstawie programowej nie ma dookreślenia, czy
uczeń w ciągu 3-letniego cyklu nauczania może wybierać
ciągle fakultet ten sam, czy może lub powinien go zmieniać,
co semestr lub co rok.
Uczniowie wybierając tylko jeden fakultet obowiązkowy
w trzyletnim cyklu nauczania rozwijają się tylko
jednokierunkowo, co jest zaprzeczeniem teorii i praktyki
wszechstronnego rozwoju wychowania fizycznego i kultury
fizycznej oraz nowej podstawy programowej.
Należałoby skorygować nową podstawę programową
w kierunku obowiązkowego wyboru wszystkich rodzajów
fakultetów w cyklu 3 letniej nauki w gimnazjum.
Można także przypuszczać, że sama zmiana w programie
nauczania wf nie jest chętnie akceptowana przez nauczycieli
wf. Nauczyciele z wieloletnim stażem pracy zwykle
charakteryzują się mniejszą motywacją do zmian, a tym
samym do prowadzenia zajęć tanecznych, rekreacyjnych lub
tym bardziej turystycznych.
Program fakultetów wymusza na nauczycielach ubieganie
się o określone specjalności lub przygotowywanie się do
zajęć innych niż zajęcia sportowe.
Należałoby kontynuować działania w zakresie określenia
potrzeb uczniów w szkołach odnośnie uczestnictwa
w fakultetach, prowadzić bieżące badania w tym zakresie
i wykorzystywać je do modyfikacji programów szkół,
a także uczelni wyższych kształcących w zakresie
wychowania fizycznego.
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Wiodące szkoły i systemy jazdy konnej w Europie (1550 – 1920)
Zbigniew Wójcik
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Początek sztuki jeździeckiej miał miejsce w połowie XVI
wieku [7, 11], kiedy w wyniku wynalazków technicznych
w oddziałach konnych dokonano zmiany uzbrojenia i rynsztunek
rycerski zaczęto zastępować bronią palną. W minionych wiekach
koń bojowy będący podstawowym ogniwem ówczesnego wojska
musiał być dobrze ujeżdżony, gdyż dawało to jeźdźcowi
możliwość zręcznego operowania nim wokół przeciwnika.
Dlatego też umiejętność jazdy konnej pozostawała w ścisłym
związku z historią wojen. Zmierzch epoki kopii, szabel, rapierów
itp. zbiegł się z początkiem okresu oświecenia i związanym z nim
silnym nurtem humanizmu, który otworzył przed ludzkością
nowe wyzwania i możliwości. Z tego powodu większego
znaczenia nabrała zorganizowana hodowla koni na zachodzie
kontynentu, przede wszystkim we Włoszech1. Tam zrodziła się
nowa myśl, która przenikała do wielu środowisk. Swoje odbicie
znalazła również w systemowym rozwoju nauki jazdy konnej.
Włoscy humaniści z ośrodków w Mediolanie, Rzymie, Florencji
to twórcy nowych trendów, których echo odbiło się po całej
niemal Europie. W tamtym czasie szczególnie zasłynęły
akademie jeździeckie Federico Grisone w Neapolu i jego ucznia
Pignatelli [4]. Właśnie szlachcic Grisone autor traktatu o tresurze
konia Gli ordini di cavalcare (1550) uznawany jest za twórcę
szkoły maneżowej2. Jej istotą było nauczenie zwierzęcia zbierania
się, tzn. skracania swego ciała przez podebranie tylnych nóg pod
tułów wraz z uniesieniem wysoko szyi. By taki efekt osiągnąć
jeździec nabierał na siebie wodze uciskając jednocześnie łydkami
boki konia. Zebrany rumak był bardzo zwrotny i stwarzał większe
możliwości w potyczkach konnych [8]. Dlatego też F. Grisone
możemy nazwać prekursorem nowoczesnego jeździectwa, a Italię
z uwagi na fakt, że w XVI wieki powstała tam pierwsza akademia
za kolebkę współczesnej sztuki jazdy konnej. W jego koncepcji
ujeżdżania charakterystyczny był brak kary, a to z kolei miała być
nagrodą dla szkolonego zwierzęcia. Styl jazdy charakteryzował
się widłowatym dosiadem w wyściełanej wysokiej kulbace,
z odchylonym do tyłu tułowiem jeźdźca [2, 11]. Grisone
wykształcił całą plejadę mistrzów, którzy następnie zakładali
kolejne szkoły na terenie całych Włoch.
Nowy twórczy nurt przywiódł do akademii w Mantui
również Polaka Krzysztofa Monwid Dorohostajskiego3 (1562–
1615), hipologa - późniejszego wojewodę płockiego i marszałka
wielkiego litewskiego. Z duchem włoskiego humanizmu poczęły
się rozwijać ośrodki jeździeckie w innych krajach4. W Polsce
1

Na okres włoskiego odrodzenia przypada rozkwit dziedziny wiedzy o koniu-hipologii.
Zajmuje się ona jego hodowlą, ulepszaniem rasy oraz nauką artystycznej wyższej
szkoły jazdy. (Zob. Osterloff W. K., Historia sportu. Warszawa 1976, s. 171).
2
Szkołą jazdy nazywany bywa jasno skrystalizowany sposób lub system jeżdżenia
konno i ich ujeżdżania; opracowany i wytrenowany przez wyjątkowo zdolnego jeźdźca,
który nie tylko ten sposób wymyślił i wprowadził w życie, ale także przekonał do niego
innych jeźdźców; następnie rozwijany i w miarę potrzeb korygowany w celu nadania
mu swoistych cech i wyjątkowego charakteru, odróżniającego go od innych metodszkół jazdy. Praktyczny i odmienny od innych. (Zob. Pruski W., Dzieje konkursów
hipicznych w Polsce. Warszawa 1982, s. 299; R. Urban R., Rozwój sportu jeździeckiego
w Polsce w latach 1918-1939 (praca doktorska). AWF Poznań 2003, s. 117.
3
Autor pierwszego polskiego podręcznika jazdy konnej (Hippika to jest o kaniach
księga) wydanej w roku 1603. Ilustracjami opatrzył ją nadworny malarz Jana
Kazimierza J. Ch. Proszowski. Było to w literaturze światowej czwarte dzieło
dotyczące hipologii. Dorohostajski brał też m. in. czynny udział u boku ojca z własną
chorągwią w wojnach Stefana Batorego z Moskwą. (Zob. Wadowski S., Wadowski A.,
op. cit., s. 8; Sawicka Z., Koń w życiu szlachty w XVI-XVIII w. Toruń 2001 s. 38).
4
W wychowaniu młodzieży dużą rolę zaczęła odgrywać nauka jazdy konnej.
Humanistyczne koncepcje ściśle korelowały z zasadą greckiego filozofa Seneki „W

propagatorem nowego trendu był wspomniany Dorohostajski.
Jednak system ten na dobre nigdy się nie przyjął. Od wieków
szlachta stosowała polową jazdę wojskową, a także myśliwską
za psami. Zuzanna Sawicka dowodzi, że: „Każdy Polak miał na
to własną filozofię i uważał, że jeżdżąc konno od kołyski robi
to świetnie, a posiadając na ten temat wiedzę z dziada pradziada,
nie musi się stosować do wskazówek Włochów” [9]. Sztuka
konnej jazdy kształtowała się w Europie przez szereg stuleci
i charakteryzowała się wieloma odmianami. Przejawiało się to na
przykład w sposobie dosiadu czy też w wykonywaniu wielu
różnych ewolucji. Jednakże przełom w tej dziedzinie nastąpił
dopiero w XVIII wieku. Spośród wielu zasłużonych postaci
najbardziej jej dalszemu rozwojowi przysłużył się Francis
Robicon de la Gueriniere, koniuszy Ludwika XV. Uznaje się go
powszechnie za twórcę jeździeckiej szkoły maneżowo-klasycznej
[11, 7, 2]. W jego koncepcji pojawia się już zbliżone do
dzisiejszego siodło, które będzie wzorem dla późniejszego
angielskiego modelu5. Sformułowane przez siebie zasady
przedstawił w dziele Ecole de Cavalerie (1730)6. Jemu
zawdzięczamy reformę wcześniejszych systemów i odmian jazdy,
która zasadniczo sprowadzała się do zmiany sposobu dosiadu.
Dotychczas obowiązujący (widłowaty) w wyniku obcowania
z końmi i wypracowania własnych metod zastąpił półwidłowatympółfotelowym. Uprzednie maneżowe przygotowanie pozwalało na
łatwiejsze kierowanie kawaleryjską szarżą, stwarzało większe
możliwości stosowania różnej taktyki rozgrywania bitew, a to
stopniowo kształtowało i dopracowywało wyłaniający się
sukcesywnie styl jazdy. Jego uzupełnieniem były sprowadzane,
ale także zdobyczne szybkie konie ze wschodu. Dawało to
możliwość tworzenia oddziałów charakteryzujących się dużą
zwrotnością w zwarciu oraz szybkością w przemieszczaniu się.
Szkolenie w tym systemie odbywało się przeważnie w zamkniętej
przestrzeni, tj. na określonym i wcześniej przygotowanym placu
(maneżu) lub ujeżdżalni. Ujeżdżony w ten sposób rumak
wyróżniał się między innymi wysoką postawą, podebranym
i zawsze napiętym zadem oraz pionowo ustawioną szyją [7].
Obowiązujący w tamtych latach styl maneżowy rozwinął na
przełomie XIX i XX wieku anglik James Fillis (1834-1913). Jego
wiedza i prezentowane umiejętności zaznaczyły się jako trwały
wkład w kształtowanie się współczesnej sztuki jeździeckiej.
Umiejętnie łączył on jazdę maneżową z jazdą w terenie. Swoje
przemyślenia zawarł w wydanej w Paryżu w roku 1890 książce
Principes de dressage et dיּequitation. Jako znany już jeździec
i reformator w późniejszym okresie kształcił też rosyjskich
oficerów w petersburskiej szkole kawalerii, a jego zasady od 1910
roku znajdowały się w rosyjskich regulaminach wojskowych [8].
Konie ujeżdżone maneżowo w ostatecznym rezultacie winne
przyjąć podobną postawę i opanować bardzo precyzyjne ruchy,

zdrowym ciele zdrowy duch”. W ślad za tym np. czeski pedagog Jan Amos Komeński
(1592- 1670) w swoich zakładach wprowadził również jazdę konną. (Zob. W. K.
Osterloff W. K. op. cit., s. 73).
5
Skonstruowane w końcu XVIII stulecia siodło angielskie było podstawowym typem
siodła końskiego rzędu sportowego w XIX i XX wieku. (Zob. Wagner R., Wpływ szkół
jeździeckich na budowę rzędu końskiego w Polsce. Warszawa 1986, s. 47).
6
Inni autorzy podają, że wydano go w roku 1733. (Zob. Pruchniewicz W., Akademia
jeździecka. Warszawa 2003 cz. I, s. 291).
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niekoniecznie praktyczne. Taki program szkolenia preferuje
(istniejąca po dzień dzisiejszy) Hiszpańska Dworska Szkoła
Jazdy Konnej w Wiedniu. Powstanie jej nie jest precyzyjnie
określone, jednakże w materiale źródłowym pojawia się rok 1572
(np.
R.
Wagner).
Podwaliny
pod
jej
założenie
w drugiej połowie XVI wieku stworzył austriacki arcyksiążę
Karol z Lipizzy poprzez założenie stadniny koni hiszpańskich.
Austriacki dwór potrzebował po prostu koni pod wierzch jak i do
zaprzęgu. Z tego też względu Karol VI znacznie ją rozbudował
tak, że w roku 1729 posiadała już na przykład krytą ujeżdżalnię.
W prowadzonym tam procesie ujeżdżania i odpowiedniego
układania zwierzęcia wyrabiano w rumaku posłuszeństwo
i podporządkowanie oczekiwaniom jeźdźca. Składały się na to
zadania o najwyższym stopniu trudności: piruety, piafy i pasaże.
Koń umiał się też prezentować w figurach nad ziemią takich jak
na przykład lewada, kurbeta czy kapriola. Wymienione elementy
składały się na tzw. Haute Ecole, a do takiego „mistrzostwa
ruchów” prowadziło szkolenie konia pod jeźdźcem jak
i wykorzystanie sztucznych pomocy7. Podstawą jazdy konnej
w wyższej szkole był właściwy dosiad, gdyż ułatwiał on
zwierzęciu wykonanie złożonych ewolucji, a te z kolei tworzyły
właściwy obraz estetyczny całości kompozycji. Sukcesy jakie
osiągała szkoła znane były niemal na całym kontynencie
europejskim dlatego, że popularyzowały je powstające coraz
liczniej akademie jeździeckie w innych państwach. Ponadto
elementów wyższej szkoły uczyli się królowie, książęta, a także
wszyscy wysoko urodzeni mężczyźni [5, 10]. Jeszcze w XVII
i XVIII wieku na wielkich dworach dominowały elementy
wyższej szkoły (karuzele i kadryle) uświetniając tym samym
wiele
uroczystości.
Natomiast
wypracowane
metody
w wyłaniającym się w połowie XIX wieku sporcie konnym były
w zasadzie nieprzydatne. Adam Królikiewicz czołowy Polski
jeździec dwudziestolecia międzywojennego (ostatni komendant
Szkoły Jazdy w Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu
(dalej CWK) charakteryzując tę szkołę napisał, że: „każe ona
koniowi pod jeźdźcem pracować prawie zawsze w postawie „na
baczność”, maszerować niejako krokiem ćwiczebnym,
paradnym” [2].
Własną specyficzną odmianę klasycznej szkoły maneżowej
wypracowała szkoła kawalerii założona w 1765 roku w Saumur
we Francji. Podstawą wysokiego poziomu wyszkolenia
jeździeckiego były tam zreformowane zasady dawnego
królewskiego kawalkatora Antoine’a de Pluvinela (1555 – 1620).
Nie bez znaczenia były również swoiście pielęgnowane elementy
wyższej szkoły. Dalszy jej rozwój w niemałym stopniu
kształtowała także taktyka wojenna i pielęgnowanie tradycji
kawaleryjskich. W pewnym stopniu z tego powodu od 1825 roku
była to już Królewska Szkoła Kawalerii. Otwarta formuła
akademii powodowała, że szybko adoptowały się w niej nowe
koncepcje w postaci jazdy terenowej i hipiki w szerszym
rozumieniu. W tym względzie swój szczególny wpływ zaznaczył
Francis Boucher. U progu XIX wieku, kiedy zwierzchnictwo
szkoły objął gen. Dubois dokonało się szereg istotnych
przeobrażeń w szkolnictwie i stylu jazdy konnej. Sformowano
także spośród oficerów 12 osobową grupę jeźdźców dla potrzeb
zyskujących na znaczeniu i popularności międzynarodowych
konkursów hipicznych. W jej posiadaniu znajdowało się 60
najlepszych wierzchowców systematycznie uzupełnianych [10].
Francuska akademia zaliczana do przodujących na kontynencie
posiadała doskonale zorganizowaną bazę szkoleniową. Stanowiło
7
Pomoc sztuczną stanowiły: praca z koniem w ręku, szkolenie na ujeżdżalni, np.
między pilarami (drewnianymi słupami) służącymi do demonstracji ćwiczeń bez
jeźdźca. (Zob. „Koń Polski” 1973 nr 1, s. 47; Urban R., op. cit., s. 119.
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ją pięć dobrze wyposażonych krytych ujeżdżalni, tor treningowy
oraz lesiste poszycie do jazdy terenowej w zasięgu kilku
kilometrów od macierzystych zabudowań. Stąd też adeptów
saumurskiej szkoły cechowała dobra znajomość tajników jazdy
konnej.
Inną równie znaną akademią jeździecką była niemiecka
Szkoła Kawalerii w Hanowerze. Rasę konia hanowerskiego
wytworzono w XVIII i XIX wieku w elektoracie, a w późniejszym
okrasie w Królestwie Hanowerskim, gdzie użytkowany był on
głównie w szeregach wojska. Królestwo natomiast od 1866 roku
stało się prowincją pruską. Szczególnie znaczącym faktem
w rozwoju hodowli było wstąpienie na tron angielski elektora
hanowerskiego Jerzego Ludwika (1714). Ów fakt spowodował
zwrócenie większej uwagi na hodowlę krajową i przyczynił się do
znacznego przyspieszenia w tej dziedzinie poprzez sprowadzanie
z Anglii czołowych ogierów. Duży postęp w dalszym rozwoju
wynikał z decyzji następcy elektora - Jerzego II - podyktowanej
założeniem w roku 1735 królewskiego stada ogierów w Celle pod
Hanowerem [6]. Organizacją hodowli, budową odpowiednich
stajni dala systematycznie powiększającego się stada z polecenia
króla zajmował się J. Brown. Całością spraw z tym związanych
kierował nieprzerwanie przez 13 lat. Przy dobrze prosperującym
stadzie ogierów w następnych latach został zorganizowany zakład
treningowo-wychowawczy.
Kształtowano
tam
poprzez
poddawanie rozmaitym próbom młode ogiery zakupywane od
hodowców prywatnych. W Celle sytuowano ogiery o mocnej
budowie, niezbyt ciężkie, przydatne do hodowli konia
wojskowego i pod wierzch. Prawidłowo zorganizowana hodowla
konia hanowerskiego wraz z rosnącym zapotrzebowaniem wojska
na dobrze wyszkolonych żołnierzy stała się podstawą do
powstania Szkoły Kawalerii. Jej głównym zadaniem
w początkowym okresie było sprostanie zapotrzebowaniom armii
na dobrze przygotowane kadry podoficerskie i oficerskie. Znaczne
zasługi w tym względzie zapisać należy jej pierwszemu
komendantowi gen. Seyffertowi. W raz z upływem czasu
hanowerska akademia tworzyła też kanony niemieckiej sztuki
jeździeckiej. Jej dynamiczny rozwój nastąpił pod kierownictwem
gen. Preussera. Natomiast w pierwszej połowie XX wieku na
światowe areny niemiecki sport jeździecki wprowadził inny
komendant szkoły gen. von Dalwikg [1, 10]. Niemal do pierwszej
dekady XX stulecia w wyszkoleniu jeździeckim posługiwano się
szkołą maneżową-klasyczną Hanowerska akademia do jej
kultywowania posiadała bardzo dobrą bazę (place maneżowe,
ujeżdżalnię, znaczne przestrzenie do jazdy terenowej). W roku
1930 ukończył ją między innymi Claus Schenk von Stauffenberg
(1907-1944) autor zamachu na Hitlera w jego wschodniopruskiej
kwaterze nieopodal Rastenburga (Kętrzyna)8. Natomiast kadra
instruktorska nie ograniczała się jedynie do powszechnie znanych,
czy też wypracowanych przez siebie metod i koncepcji
szkoleniowych. Przeciwnie – jak pokazał upływający czas otwarta
była na nowe tendencje pojawiające się w jeździectwie
europejskim. W wyszkoleniu niemieckich jeźdźców nowe wzorce
pojawiać się zaczęły po zakończeni działań pierwszej wojny
światowej. Inspiracją do zmiany systemu szkolenia były przede
wszystkim odkrywcze wzorce włoskie. Nie bez znaczenia był też
duży wybór dobrych koni będący pochodną postanowień Traktatu
Wersalskiego (1919), który nakładał na państwo niemieckie wiele
ograniczeń. Jednym z nich była znaczna redukcja armii, w tym co

8

Zamach był nieudany. Płk von Stauffenberg następnego dnia (21.07.1944 roku) został
rozstrzelany w Berlinie. Miejsce akcji w Gierłoży pod Kętrzynem upamiętnia
okolicznościowy obelisk. (Zob. Wójcik Z., Sport jeździecki na Warmii i Mazurach
w latach 1945 – 1975. Olsztyn 2010).
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oczywiste i kawalerii. Z wcześniejszych 110 jej oddziałów mogło
pozostać jedynie 18. Skutkowało to przeniesieniem akcentów
z wyszkolenia bojowego na szeroko rozumiane jeździectwo
sportowe. Wiązało się to uprzednio z całym szeregiem
przedsięwzięć organizacyjnych. Stąd też oprócz Szkoły Kawalerii
w Hanowerze sporty konne rozwijały się w szeregu
stowarzyszeniach cywilnych i organizacjach młodzieżowych,
gdzie instruktorami byli oficerowie – często absolwenci
hanowerskiej szkoły.
Prowadzone w minionych czasach przez wiele europejskich
państw wojny wymuszały niejednokrotnie opracowania nowych
strategii i taktyk rozgrywania bitew. Niezbędna do tego celu była
też dobrze przygotowana kadra dowódcza. Głównie z tych
powodów w zainteresowanych państwach powstawały szkoły
kawalerii. Kolejnymi dobrze znanymi na kontynencie były
rosyjska w Petersburgu (1857), a także austriacki Militär
Reitlehrer Instytut w Wiedniu (1875). Dominował w nich
wszechobecny w tamtym czasie system maneżowo-klasyczny.
Niczym szczególnym owe szkoły nie wyróżniły się w swej
historii. Natomiast godnym odnotowania jest fakt, że ukończyło
je wielu polskich oficerów będących w okresie zaborów na
służbie w obu armiach. Ów fakt miał w czasie późniejszym duże
znaczenie w opracowaniu założeń polskiej szkoły jazdy konnej.
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Wprowadzenie
Przemiany społeczne zachodzące w kraju oraz tempo
dokonujących się na świecie zmian powodują konieczność
zmodyfikowania stylu życia każdego człowieka. Procesy te
powinny objąć zwłaszcza ludzi młodych, którzy często próbując
dostosować się do otaczającej rzeczywistości, zmieniają swoją
hierarchię wartości. Badacze zauważają, iż niepokojące jest
obniżenie się poziomu cech motorycznych młodzieży pod koniec
studiów. Wprawdzie sport, wychowanie fizyczne i turystyka
lokowane są na stosunkowo wysokich pozycjach w hierarchii
studenckich wartości, to jednak z reguły są to najczęściej wartości
uznawane, rzadziej odczuwane, a jeszcze rzadziej realizowane.
Ponadto, w pracach dotyczących partycypacji kulturalnej
młodzieży akademickiej, bardzo rzadko uczestnictwo w kulturze
fizycznej rozpatrywane jest jako integralny element studenckiego
stylu życia, co składa się na fakty potwierdzające sytuację
problemową.
Charakterystyka funkcji aktywności ruchowej
Aktywność ruchowa odgrywa ogromnie ważną rolę
w każdym okresie życia człowieka. Jednym z podstawowych
haseł aktywności ruchowej jest wszechstronny i harmonijny
rozwój osobowości człowieka. Aktywności ruchowej przyświeca
wiele celów: przede wszystkim prawidłowy rozwój fizyczny oraz
wypoczynek, rozrywka i przyjemność. Uaktywnienie ruchowe
wpływa nie tylko na rozwój motoryczny, ale i pozostałe sfery
rozwoju i funkcjonowania organizmu. Aktywność ruchowa
w życiu człowieka może spełniać wiele ważnych funkcji:
1. Funkcja stymulatywna - Maciej Demel uznany badacz
w zakresie KF, rekreacji i czasu wolnego w latach 70 - tych
funkcję tę opisuje jako: ,,nawiązanie do rozwoju osobniczego,
mając za zadanie zapewnić optimum bodźców, którymi
środowisko naturalne nie zawsze dysponuje, dla podniesienia
ogólnej dynamiki rozwojowej. Aktywność ruchowa jest, więc
głównym stymulatorem biologicznym, zaś układ ruchowy jest
regulatorem procesów rozwojowych ustroju” [1]. H. Grabowski
w połowie lat 90 - tych funkcję stymulatywną określa jako:
,,pobudzenie czynności organizmu, w konsekwencji prowadząc
do jego rozwoju. W okresie młodości występuje zjawisko
autostymulacji, czyli spontanicznej, nie wynikającej z innych
poza głodem ruchu potrzeb, aktywności ruchowej dzieci
i młodzieży, która w miarę upływu czasu stopniowo wygasa.
Wraz z wiekiem następuje spadek aktywności ruchowej, a jej
funkcja stymulatywna w wieku dojrzałym „polega głównie na
dostarczaniu organizmowi bodźców podtrzymujących stan
osiągniętego w poprzednim okresie rozwoju fizycznego
i motorycznego przez jak najdłuższy okres życia” [2]. Najnowszy
opis powyższej funkcji w swoich publikacjach wskazują

E. Biernat i E. Kozdroń według których ,,funkcja ta polega na
wspomaganiu naturalnego, biologicznego rozwoju człowieka
bodźcami i sytuacjami wychowawczymi, ułatwiającymi pełną
realizację potencjalnych genetycznych możliwości człowieka” [3].
Zatem można założyć na podstawie analizy materiałów,
iż wspólnym mianownikiem funkcji stymulatywnej jest głównie
wspomaganie naturalnego rozwoju bodźcami wychowawczymi
oraz pobudzenie czynności organizmu do podniesienia ogólnej
dynamiki rozwojowej.
2. Funkcja adaptacyjna - H. Grabowski twierdzi, że dzięki
aktywności ruchowej organizm człowieka potrafi przystosować
się do zmiennych warunków środowiska i do zmiennych zadań
ruchowych, jakie stawia przed nim życie. Przystosowaniu temu
podlega budowa ciała i funkcje organizmu. W okresie rozwoju
aktywność ruchowa podwyższa tolerancję ustroju na działanie
możliwie wszelkich bodźców generowanych przez środowisko
zewnętrzne. W okresie dojrzałości wspomaga proces
przystosowania się do życia i warunków pracy zawodowej,
natomiast w okresie starzenia się łagodzi skutki zmian trybu życia
w związku z ograniczoną sprawnością i wydolnością organizmu
w wyniku zmian starczych [2]. Według T. Knopa (2004)
aktywność ruchowa spełnia funkcję adaptacyjną poprzez
polepszanie i ułatwianie przystosowania się człowieka do szybko
zmieniających się warunków środowiska życia [4]. Jeszcze inaczej
interpretują tą funkcję E. Biernat i E. Kozdroń opisując adaptację
jako funkcję aktywności ruchowej polegającą na przygotowaniu
człowieka do oczekujących go zadań życiowych, adaptacji
organizmu do zmian aktywności i do zmiennych wpływów
środowiska
(fizycznego,
chemicznego,
biologicznego,
społecznego). Zdolność do adaptacji należy do najbardziej
istotnych cech życia i warunkuje przetrwanie [3].
Podsumowując można stwierdzić, że funkcja adaptacyjna
aktywności ruchowej polega głównie na przygotowaniu
organizmu do zadań życiowych, adaptacji do zmiennych
warunków środowiska i pracy, budowaniu ciała oraz na likwidacji
odchyleń od rozwoju oraz obejmuje działania zdrowotno –
profilaktyczne.
3. Funkcja kompensacyjno - korektywna - Maciej Demel
przedstawia kompensację jako ,,zorganizowany system bodźców
dopełniających oraz antybodźców, mających równoważyć ślepe
działanie zbyt daleko posuniętej adaptacji. Jest procesem
świadomego sterowania rozwojem, regulacji jego biegu [1].
Funkcja korektywna aktywności ruchowej polega na
oddziaływaniu na wiele zaburzeń somatycznych, np. otyłość,
różne postacie niedorozwoju i opóźnień motorycznych, a nawet
nerwice [1]. Natomiast H. Grabowski twierdzi, iż aktywność
ruchowa koryguje i przeciwdziała odchyleniom rozwojowym,
które dotyczą: budowy i postawy ciała, przemiany materii,
sprawności fizycznej i ruchowej, a także przygotowuje do
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samodzielnej profilaktyki i korekcji po ukończeniu edukacji [2].
Z kolei T. Knop definiuje korektywę jako niwelacje lub
likwidacje szeregu odchyleń w rozwoju, kompensację zaś jako
możliwość wyrównywania szeregu braków występujących
w życiu współczesnego człowieka. Odnosi się to szczególnie do
braku aktywności fizycznej, braku kontaktu ze środowiskiem
naturalnym oraz niezaspokojenia potrzeb ambicjonalnych
i emocjonalnych [4]. Podobnie funkcję kompensacyjno korektywną wyjaśniają E. Biernat i E. Kozdroń, w opinii których,
korektywa polega na likwidowaniu i ograniczaniu zaniedbań
w rozwoju człowieka poprzez konkretne działania w tym
zakresie, mogące czasami zastąpić interwencję lekarza, bądź
działać na zasadzie jej kontynuacji. Kompensacja z kolei jest
funkcją polegającą na wyrównaniu braków w rozwoju fizycznym
człowieka, powstałych w skutek długotrwałego siedzenia lub
wykonywania jednostronnie obciążającej pracy [3].
Zatem podsumowując, można założyć na podstawie analizy
materiałów, iż wspólnym mianownikiem funkcji kompensacyjno
- korektywnej jest w głównej mierze likwidowanie ograniczeń
rozwoju człowieka, mogących zastąpić interwencję lekarza,
wyrównanie braków rozwoju fizycznego, odchyleń rozwojowych
tj. otyłość, niedorozwój, opóźnienia motoryczne i nerwice.
4. Funkcja kreacyjna - według T. Knop funkcja ta wiąże
się z dostarczaniem jakościowo nowych wrażeń i emocji,
tworzeniem nowych systemów postaw, pomnażaniem zdrowia,
jednym słowem kreowaniem nowych wartości w życiu człowieka
[4].
5. Funkcja katarktyczna - polega na „ucieczce” za
pośrednictwem rekreacji ruchowej od codziennych kłopotów,
obniżeniu poziomu samotności, uwolnieniu (odreagowaniu)
stłumionych popędów i emocji. Następuje swoiste „wewnętrzne
oczyszczenie organizmu” [4].
6. Funkcja integracyjna - aktywność ruchowa poprzez
rekreację jest jednym ze skutecznych sposobów nawiązywania
niejednokrotnie trwałych więzi interpersonalnych, opartych na
stosunkach nieformalnych, integrujących ludzi o wspólnych
zainteresowaniach, upodobaniach i nawykach spędzania wolnego
czasu [4].

oprócz obowiązkowych zajęć ruchowych, czas wolny także
najchętniej spędzają w ruchu grając w piłkę nożną, pływając,
jeżdżąc na rowerze lub zajmując się fitness. Przyczyny, motywy
i cele aktywnego spędzania czasu wolnego w powyższych
badaniach zostały wskazane częściowo. Odmienność w wynikach
badań może wynikać z różnic postrzegania celów przez
studentów. Można domniemywać, iż studenci kierunków
niesportowych zakładają jako cel główny posiąść jak najwięcej
wiedzy z zakresu wybranego kierunku studiów, natomiast studenci
wf poprzez uczestnictwo w zajęciach ruchowych obowiązkowych
dostrzegają, iż celem głównym człowieka jest utrzymanie dobrej
formy, kondycji i samopoczucia przez wiele lat dzięki aktywności
ruchowej, a czerpanie wiedzy i uczenie się mogą traktować jako
zajęcie dodatkowe lub równorzędne w stosunku do ilości zajęć
ruchowych (tab. 1).
Materiał i metoda
W stosunku do problemu badań sformułowano następujący
cel.
Celem badań było rozpoznanie poziomu realizacji funkcji
aktywności ruchowej w czasie wolnym studentów WSWFiT oraz
studentów UwB.
W formie hipotezy ogólnej założono, iż poziom realizacji
funkcji aktywności ruchowej w czasie wolnym studentów uczelni
sportowej kształtuje się na poziomie bardzo dobrym, zaś
studentów uczelni niesportowej na poziomie uśrednionym.
W stosunku do problematyki i celu zastosowano następujące
pytania badawcze:
1.
Na jakim poziomie realizowane są funkcje aktywności
ruchowej wśród studentów WSWFiT oraz studentów UwB?
2.
Na jakim poziomie aktywność ruchowa studentów WSWFiT
odnosi się do dostarczania organizmowi bodźców
podtrzymujących
osiągniętą
sprawność
fizyczną
w porównaniu ze studentami UwB?
Dla potrzeb badań posłużono się metodą sondażu
diagnostycznego, monografią pedagogiczną oraz analizą
materiałów źródłowych. Narzędziem badawczym był
kwestionariusz ankiety, w którym zastosowano skalę Likerta
(5 poziomów od 0 najniższego do 4 wybitnego).
Charakterystyka badanych

7. Funkcja społeczno - ideologiczna - rekreacja ruchowa
może spełniać tą funkcję jako instrument celowej polityki
państwa w skali makrospołecznej, czyli w stosunku do ogółu
społeczeństwa, poprzez politykę ograniczania lub popierania
kontaktów sportowych, przez wprowadzanie ułatwień lub
utrudnień w turystyce międzynarodowej. Poprzez utrudnianie lub
ułatwianie przepływu informacji można skutecznie kształtować
nie tylko postawy indywidualne obywateli danego państwa, ale
także ich świadomość zbiorową [4].

Grupą badawczą byli studenci Wyższej Szkoły Wychowania
Fizycznego i Turystyki w Białymstoku oraz studenci Uniwersytetu
w Białymstoku. Ankiecie poddanych zostało 285 badanych, w tym
193 studentów WSWFiT stanowiących 67,70% i 92 studentów
UwB stanowiących 32,30% ogółu.

Badania w zakresie aktywności ruchowej
W tabeli 1 przedstawiono badania w zakresie aktywności
ruchowej w uczelniach wyższych. Na potrzeby niniejszego
artykułu ogólnie opisano powyższą problematykę. Na podstawie
opisu wybranych wyników badań aktywności ruchowej można
wskazać, iż studenci uczelni o charakterze niesportowym
w większości spędzają biernie czas wolny. Przy tym najczęstsze
zajęcia bierne stanowią oglądanie telewizji i czytanie książek.
Aktywność ruchowa jest intensywna wśród studentów uczelni
o charakterze sportowym i rekreacyjnym. Przy tym studenci

Ryc. 1. Miejsce zamieszkania badanych studentów
Źródło: opracowanie własne
Prawie połowa badanych studentów WSWFiT (44,56%) oraz
ponad ¼ studentów UwB (28,26%) zamieszkiwało miasto
o zaludnieniu 201-300 tys. mieszk. Prawie 1/5 studentów WF
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Charakter
uczelni
Med.
Brak danych

Med.
Sport

Postawy
studentów
Nazwa uczelni
rok badań
AM w Warszawie
(2002)
Państwowe uczelnie wyższe
w Warszawie i Olsztynie
(2002)
AM w Lublinie
(2003)
AWF Kraków i Katowice
(2003)

Kier.lek.,
socjol.,
psychol.

Uniwersytet Jagielloński
(2003)

Med.

AM w Łodzi
(2003)
AM w Katowicach
(2004)
AM w Lublinie
(2003)
Uniwersytet w Łodzi
(2002/2003)

Med.
Med.
WFiZ
PWD
Brak danych
Sport.

Uczelnie w Krakowie
(2005)
AWF Kraków
(2004)

Bierna postawa
wobec aktywności ruchowej

Rodzaj biernej aktywności
ruchowej

Czynna postawa wobec
aktywności ruchowej

Rodzaj preferowanej czynnej
aktywności ruch.

Około 1/3%

Telewizor, książka,
komputer
Brak danych

Brak danych

Brak danych

50%

Brak danych

Nie wykazują dostate-cznej
aktywności ruchowej
40%

14,8%- uprawianie sportu
(pływanie, siatkówka,
koszykówka, piłka nożna),
33,4%- piesze wycieczki,
10,9%- wycieczki rowerowe
Brak danych

Brak danych

Większość studentów
prowadzi siedzący tryb życia
Od 49% do 58,8%

Oglądanie telewizji,
słuchanie radia, czytanie
prasy (58,8%), słuchanie
muzyki (50,9%), spotkania
towarzyskie (49,5%),
leżenie (49,1%)

Brak danych

Brak danych

Brak danych

Brak danych

61,2%

Telewizor, książka,
komputer
Brak danych

Co ósma studentka PWD (10%)
i co dwunasta studentka WFiZ (7%)
nie poświęca w ogóle czasu na zajęcia
sportowo-rekreacyjne w czasie wolnym.
Brak danych

27,8% (ponad 1/4)
Oceniają swój styl życia jako
bardzo aktywny (WFiZ 68%)
oraz aktywny ( PWD 67%)

Brak danych
Gra w piłkę, jazda na rowerze,
pływanie, długie spacery
Brak danych

Brak danych

51,7%

Brak danych

Brak danych

Ok. 68% studentów
Ponad 90% uczestniczy 3 i
więcej razy/tydz. obow. zajęciach
ruch. Ponad 42% mężczyzn i
21% kobiet dodatkowo uprawia
różne dyscypliny sportu.
68,26% kobiet i 66,19%
mężczyzn codziennie uczestniczy
w zajęciach ruchowych

Gry zespołowe, siłownia,
fitness, pływanie, bieganie,
sporty ekstremalne
Gry zespołowe, pływanie,
rower, siłownia, jogging,
aerobic, spacery

AWF Wrocław
(2005)

Mniej niż 10%

Brak danych

Sport

AWFiS Gdańsk
(2004)

Brak danych

Brak danych

Med.

WAM w Łodzi
(2002)

Brak danych

Dominują bierne formy
wypoczynku, a aktywność
fizyczna znalazła się
dopiero na piątym miejscu

Med.

AM Gdańsk
(2007)
AWF Gdańsk
(2009)

16,5% nie bierze udziału
w sporcie rekreacyjnym
Brak danych

40% codziennie ogląda
telewizję
Brak danych

Zwykle uczelnie medyczne

Zwykle oglądanie telewizji

Razem ogólne wyniki badań przedstawiono w
uczelniach:
• 7 uczelni medycznych
• 5 uczelni sportowych
• 2 Uniwersytety
• Państ.Wyższe Szkoły i uczelnie Krakowskie

Ogólna niska ocena aktywności
ruchowej (ok.61%)
49% regularnie uprawia sport

Od najprostszych form
spaceru (38,4%), sportów
rekreacyjnych (37,3%),
pływania (20,5%), do
wykorzystania ofert
wyspecjalizowanych
gabinetów odnowy
biologicznej (12,4%)
Brak danych

Ok.32%

Sport.

Sport.
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Tylko 10,3% respondentów
przeznacza przyn. 30 minut pięć
razy w tygodniu na dodatkowe
ćw., przy ponad 60% ćwiczących
tylko 1-3 razy w miesiącu lub nie
ćwiczących wcale
Ponad 80%
94,8%
Zwykle
uczelnie
sportowe

Studentki- pływanie (69,84%),
spacer (60,32%) i bieganie
(53,97%), zaś studenci – grę w
piłkę (85,61%), bieganie
(64,03%) i pływanie (63,31%)
Zespołowe gry sportowe,
pływanie i jazda na rowerze

Pływanie, rower, aerobic,
bieganie
Aerobic/fitness, pływanie,
taniec, jazda na rowerze/
rolkach i siłownia
Najczęściej: piłka nożna,
pływanie, rower, aerobic

Tab. 1. Aktywność ruchowa studentów wybranych uczelni na podstawie wyników badań z lat 2002 – 2009
Źródło: opracowanie na podstawie opublikowanych wyników badań z lat 2002-2009
(19,17%) oraz 21,74% studentów UwB pochodziła z miasta do 50
tys. mieszk. Wieś zamieszkiwało 16,06% badanych z WSWFiT
oraz 39,13% badanych z UwB. Prawie wszyscy studenci
WSWFiT (93,78%) oraz wszyscy studenci UwB zamieszkiwali
województwo podlaskie. Tylko 5,18% studentów WF pochodziło
z województwa warmińsko-mazurskiego. Zaledwie 1,04%
badanych z WSWFiT zamieszkiwało województwo mazowieckie
(Ryc. 1).

Najwięcej studentów mieściło się w przedziale wiekowym
19 – 22 lata, przy czym studenci WSWFiT stanowili w tej grupie
wiekowej 87,05%, natomiast studenci UwB 94,57%. Studenci
w wieku 23 – 25 lat stanowili: WSWFiT: 12,95%, natomiast
studenci UwB 4,35%. Badaniami objęto także studentów
w wieku 31 – 35 lat, jednak był to najmniejszy odsetek wśród
wszystkich ankietowanych i stanowił 1,09% (ryc. 2).
Płeć badanych studentów

Wiek badanych studentów

Ryc. 2. Wiek badanych studentów
Źródło: opracowanie własne

Ryc. 3. Płeć badanych studentów
Źródło: opracowanie własne
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oraz 4,35% studentów UwB. Pracownikiem najemnym było
6,74% badanych z WSWFiT i 5,43% badanych z UwB. Własną
firmę posiadało 3,11% studentów WF, natomiast żaden ze
studentów UwB nie był właścicielem firmy (Ryc.5).

Spośród wszystkich przebadanych studentów WSWFiT
65,80% stanowili mężczyźni, natomiast pozostałą część
studentów tej uczelni stanowiły kobiety (34,20%). Co dziesiąty
badany student UwB to mężczyzna (10,87%), natomiast
zdecydowaną większość badanych z UwB stanowiły kobiety
(89,13%) (Ryc.3).
Poziom wykształcenia badanych studentów
Wykształcenie średnie (w trakcie realizacji studiów
I stopnia) posiadało 71,50% badanych studentów WF oraz
92,39% studentów UwB. Wykształcenie licencjackie posiadało
28,50% studentów WSWFiT oraz 7,61% studentów UwB
(Ryc. 4).

Ryc. 5. Sytuacja zawodowa badanych
Źródło: opracowanie własne
Realizacja funkcji
WSWFiT oraz UwB

aktywności

ruchowej

studentów

W poniższych tabelach przedstawiono poziom realizacji
funkcji aktywności ruchowej w czasie wolnym studentów
Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki
w Białymstoku (tab. 2) oraz studentów Uniwersytetu
w Białymstoku (tab. 3).
Opis wyników badań rozpoczyna się od poziomu realizacji
funkcji aktywności ruchowej studentów WSWFiT, następnie
studentów UwB. Poziom 3 (bardzo dobry) stanowił priorytet
realizacji funkcji aktywności ruchowej na aktywne zachowania
studentów w czasie wolnym, dlatego też wyniki badań zostały
uszeregowane w kolejności malejącej poziomu bardzo dobrego
studentów WSWFiT do wyników badań studentów UwB. Trzy
pierwsze poziomy, jak i poziom ostatni opisano i przedstawiono
poglądowo, natomiast poziom 3 opisano szczegółowo.

Ryc. 4. Poziom wykształcenia badanych
Źródło: opracowanie własne
Sytuacja zawodowa badanych studentów
Prawie połowę przebadanych studentów WF (48,70%) oraz
63,04% studentów UwB stanowili bezrobotni. Pracą dorywczą
zajmowało się ⅓ studentów WSWFiT (33,16%) oraz 27,17%
student UwB. Wolny zawód wykonywało 8,29% studentów WF

Poziomy realizacji funkcji aktywności ruchowej
L.p.

FUNKCJE AKTYWNOŚCI
RUCHOWEJ

1.
2.
3.
4.

INTEGRACYJNA
ADAPTACYJNA
KREACYJNA
KOMPENSACYJNOKOREKTYWNA
5.
STYMULATYWNA
6.
KATARKTYCZNAWEWNĘTRZNE
OCZYSZCZENIE
7.
KOREKTYWNA
8.
SPOŁECZNOIDEOLOGICZNA
RAZEM: 193

0-nie spełnia
żadnych funkcji

1-w min. zakresie
lub bardzo rzadko

2-na poziomie
uśrednionym

3- na poziomie
bardzo dobrym

4- na poziomie
wybitnym

Ilość osób

Udział %

Ilość osób

Udział %

Ilość osób

Udział %

Ilość osób

Udział %

Ilość osób

Udział %

4
0
7
11

2,07%
0
3,63%
5,70%

20
9
25
30

10,36%
4,66%
12,95%
15,54%

52
80
67
67

26,94%
41,45%
34,72%
34,72%

96
84
78
69

49,74%
43,52%
40,41%
35,75%

21
20
16
16

10,88%
10,36%
8,29%
8,29%

0
7

0
3,63%

14
38

7,25%
19,69%

103
76

53,37%
39,38%

66
61

34,20%
31,61%

10
11

5,18%
5,70%

6
4

3,11%
2,07%

34
66

17,62%
34,20%

93
73

48,19%
37,82%

56
32

29,02%
16,58%

4
18

2,07%
9,33%

4,9

2,53%

29,5

15,3%

76,4

39,6%

67,8

35,13%

14,5

7,51%

Tab. 2. Poziom realizacji funkcji aktywności ruchowej studentów WSWFiT
Źródło: opracowanie własne
Poziomy realizacji funkcji aktywności ruchowej
L.p.

1.
2.
3.
4.

FUNKCJE AKTYWNOŚCI
RUCHOWEJ

INTEGRACYJNA
ADAPTACYJNA
KREACYJNA
KOMPENSACYJNOKOREKTYWNA
5.
STYMULATYWNA
6.
KATARKTYCZNAWEWNĘTRZNE
OCZYSZCZENIE
7.
KOREKTYWNA
8.
SPOŁECZNOIDEOLOGICZNA
RAZEM: 92

0-nie spełnia
żadnych funkcji

1-w min. Zakresie
lub bardzo rzadko

2-na poziomie
uśrednionym

3- na poziomie
bardzo dobrym

4- na poziomie
wybitnym

Ilość osób

Udział %

Ilość osób

Udział %

Ilość osób

Udział %

Ilość osób

Udział %

Ilość osób

Udział %

12
7
10
16

13,04%
7,61%
10,87%
17,39%

23
23
24
24

25%
25%
26,09%
26,09%

29
32
30
28

31,52%
34,78%
32,61%
30,43%

18
27
26
20

19,57%
29,35%
28,26%
21,74%

10
3
2
4

10,87%
3,26%
2,17%
4,35%

6
13

6,52%
14,13%

27
21

29,35%
22,83%

48
33

52,17%
35,87%

9
18

9,78%
19,57%

2
7

2,17%
7,61%

8
21

8,70%
22,83%

29
34

31,52%
36,96%

31
24

33,70%
26,09%

22
11

23,91%
11,96%

2
2

2,17%
2,17%

11,62

12,63%

25,62

27,85%

31,9

34,7%

18,87

20,5%

4

4,35%

Tab. 3. Poziom realizacji funkcji aktywności ruchowej studentów UwB
Źródło: opracowanie własne
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Brak realizacji funkcji aktywności ruchowej (poziom 0)
Na podstawie wyników badań, przeprowadzonych wśród
studentów dwóch uczelni: WSWFiT – jako uczelni sportowej
i UwB jako uczelni niesportowej, można stwierdzić, iż brak
realizacji funkcji aktywności ruchowej głównie dotyczył
studentów UwB w stosunku do studentów WSWFiT.
Badania wykazały, iż aktywność ruchowa studentów
WSWFiT w głównej mierze nie spełniała funkcji odnoszących się
do Kompensacji i korektywy (5,70%). Pozostałe funkcje
aktywności ruchowej nie dotyczyły prawie wcale studentów
uczelni sportowej (od 0% do 3,63%).
W przeciwieństwie do studentów uczelni sportowej,
aktywność ruchowa studentów UwB znacznie częściej
i w większym udziale % nie spełniała w największym odsetku
następujących funkcji: Społeczno-ideologicznej (22,83%)
i Kompensacyjno-korektywnej (17,39%). Dla nieco mniejszej
liczby respondentów aktywność ruchowa nie spełniała funkcji:
Katarktycznej (14,13%), Integracyjnej (13,04%). Najmniejszy
odsetek studentów UwB nie spełniał wcale funkcji Adaptacyjnej
(7,61%), a także funkcji Stymulatywnej (6,52%) (Ryc.6).

Ryc. 6. Brak realizacji funkcji aktywności ruchowej przez
studentów: WSWFiT i UwB (poziom 0)
Źródło: opracowanie własne
Realizacja funkcji aktywności ruchowej w min. zakresie sporadycznie (poziom 1)
Na
podstawie
przeprowadzonych
badań
można
wnioskować, iż aktywność ruchowa niewielkiego odsetka
studentów uczelni sportowej spełniała w minimalnym zakresie
poszczególne funkcje (15,30% ogółu badanych). Największy
odsetek stanowiły funkcje: Społeczno-ideologiczna (34,20%),
Katarktyczna (19,69%) oraz funkcja Korektywna (17,62%).
Więcej niż co dziesiąty badany spełniał w minimalnym zakresie
funkcję Kreacyjną (12,35%) oraz Integracyjną (10,36%).
Funkcja Adaptacyjna aktywności ruchowej była sporadycznie
spełniana przez 4,66% respondentów WSWFiT.
Inaczej sytuacja przedstawiała się wśród studentów UwB
(27,85% ogółu badanych). Każda z wymienionych funkcji
aktywności ruchowej spełniana była w minimalnym zakresie lub
sporadycznie według następującej ilości: od 36,96% studentów
do 25% studentów. Aktywność ruchowa 1/3 badanych z UwB
spełniała sporadycznie następujące funkcje: Społecznoideologiczną
(36,96%),
Korektywną
(31,52%)
oraz
Stymulatywną (29,35%) (Ryc.7).

Ryc. 7. Realizacja funkcji aktywności ruchowej w zakresie
minimalnym (sporadycznie) przez studentów: WSWFiT i UwB
(poziom 1)
Źródło: opracowanie własne
Realizacja funkcji aktywności ruchowej na poziomie
uśrednionym (poziom 2)
Na podstawie wyników badań można stwierdzić,
iż realizacja funkcji na poziomie uśrednionym w porównaniu
dwóch grup badanych jest bardziej zbliżona, niż w poprzednich
dwóch poziomach. Poszczególne funkcje aktywności ruchowej
realizowane były na poziomie uśrednionym przez największy
odsetek badanych w obu grupach w porównaniu z pozostałymi
poziomami (WSWFiT 39,6% ogółu badanych; UwB 34,7% ogółu
badanych). Najbardziej zbliżone wyniki były zauważalne
w przypadku funkcji: stymulatywnej, kreacyjnej i kompensacyjnokorektywnej. Funkcje te w opinii dwóch grup badanych były
realizowane na poziomie uśrednionym w podobnym odsetku
studentów.
Dla ponad połowy studentów WSWFiT (53,37%) aktywność
ruchowa spełniała na poziomie uśrednionym funkcję
Stymulatywną. Prawie połowa studentów na średnim poziomie
realizowała funkcję Korektywną (48,19%). Funkcje Adaptacyjna,
Katarktyczna i Społeczno-ideologiczna realizowano na poziomie
uśrednionym przez ok. 40% respondentów. Funkcja Kreacyjna
i Kompensacyjno-korektywna aktywności ruchowej była
realizowana na poziomie uśrednionym przez ponad 1/3 badanych
(34,72%). Najmniejszy odsetek badanych stanowiący 26,94%,
deklarowało spełnianie funkcji Integracyjnej aktywności
ruchowej na poziomie średnim.

Ryc. 8. Realizacja funkcji aktywności ruchowej na poziomie
uśrednionym przez studentów: WSWFiT i UwB (poziom2)
Źródło: opracowanie własne
Studenci UwB podobnie określili realizację funkcji
aktywności ruchowej, wśród których największy odsetek
badanych spełniał na poziomie uśrednionym również funkcję
Stymulatywną (52,17%). Funkcje Adaptacyjną i Katarktyczną
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aktywności ruchowej realizowało na poziomie uśrednionym
ponad 1/3 badanych (ok.35%). Pozostałe funkcje aktywności
ruchowej były realizowane w kolejności malejącej: Korektywna
(33,70%), Kreacyjna (32,61%), Integracyjna (31,52%),
Kompensacyjno-korektywna (30,43%) oraz funkcja Społecznoideologiczna (26,09%) (Ryc. 8).
Realizacja funkcji aktywności ruchowej na poziomie
bardzo dobrym (poziom 3)
Studenci WSWFiT w prawie połowie (49,74%) bardzo
dobrze realizowai funkcję Integracyjną odnoszącą się do
nawiązywania trwałych więzi interpersonalnych, opartych na
stosunkach nieformalnych, integrujących ludzi o wspólnych
zainteresowaniach, upodobaniach i nawykach spędzania wolnego
czasu, natomiast tylko 1/5 studentów UwB (19, 57%) realizowało
tą funkcję bardzo dobrze. Podobnie studenci uczelni sportowej
określili funkcję Adaptacyjną aktywności ruchowej polegającą
na przystosowaniu się do życia i warunków pracy zawodowej
(43,52%), zaś studenci uczelni niesportowej w niespełna 1/3
(29,35%) realizowali tą funkcję na poziomie bardzo dobrym.
Funkcja Kreacyjna wiążąca się z dostarczaniem
jakościowo nowych wrażeń i emocji, tworzeniem nowych
systemów postaw i pomnażaniem zdrowia, realizowana była na
poziomie bardzo dobrym przez 40,41% studentów WF i 28,26%
studentów UwB.
Możliwość wyrównywania, poprzez uprawianie rekreacji,
szeregu braków występujących w życiu współczesnego człowieka
oraz korygowanie i przeciwdziałanie odchyleniom rozwojowym,
jako funkcję Kompensacyjno-korektywną realizowało bardzo
dobrze ponad 1/3 respondentów WSWFiT (35,75%) oraz ponad
1/5 respondentów UwB (21,74%).
Dużą różnicę można zaobserwować w realizacji funkcji
Stymulatywnej na poziomie bardzo dobrym, odnoszącej się do
dostarczania organizmowi bodźców podtrzymujących stan
osiągniętego rozwoju fizycznego i motorycznego (studenci
WSWFiT 34,20%, UwB 9,78%).
Funkcja Katartyczna polegająca na „ucieczce” za
pośrednictwem rekreacji od codziennych kłopotów, obniżeniu
poziomu samotności, uwolnieniu (odreagowaniu) stłumionych
popędów i emocji, była realizowana na poziomie bardzo dobrym
przez 31,61% badanych z WSWFiT oraz 19,57% badanych
z UwB.

sportowych, wprowadzanie ułatwień lub utrudnień w turystyce
międzynarodowej, była realizowana na poziomie bardzo dobrym
przez 16,58% studentów uczelni sportowej i 11,96% studentów
uczelni niesportowej (Ryc. 9).
Realizacja funkcji aktywności ruchowej na poziomie
wybitnym (poziom 4)
Realizacja funkcji aktywności ruchowej na poziomie
wybitnym dotyczyła w większym odsetku studentów WSWFiT
(7,51%) w porównaniu ze studentami UwB (4,35%).
Na podstawie przeprowadzonych badań, można stwierdzić,
że największa rozbieżność w realizacji funkcji aktywności
ruchowej na poziomie wybitnym dotyczyła głównie funkcji
Adaptacyjnej (WSWFiT 10,36%; UwB 3,26%) i Społecznoideologicznej (WSWFiT 9,33%; UwB 2,17%). Natomiast
najbardziej zbliżona była realizacja na poziomie wybitnym funkcji
Intregracyjnej, którą realizował co dziesiąty student z obu grup
badanych (Ryc. 10).

Ryc. 10. Realizacja funkcji aktywności ruchowej na poziomie
wybitnym przez studentów: WSWFiT i UwB (poziom 4)
Źródło: opracowanie własne
Podsumowując realizację funkcji aktywności ruchowej,
można stwierdzić, iż najlepiej były realizowane funkcje
aktywności ruchowej przez studentów WSWFiT wg kolejności
malejącej na poziomach: uśrednionym (39,60%), bardzo dobrym
(35,13%), minimalnym (sporadycznym) (15,30%) oraz wybitnym
(7,51%). Istniał nieznaczny odsetek badanych studentów, którzy
wcale nie realizowali niektórych funkcji aktywności ruchowej
(2,53%).
Na podstawie wyników badań studentów UwB można
stwierdzić, iż funkcje aktywności ruchowej w czasie wolnym
realizowane były wg kolejności malejącej: na poziomie
uśrednionym (34,70%), minimalnym (sporadycznym) (27,85%),
na poziomie bardzo dobrym (20,50%), wybitnym (4,35%).
W przypadku aż 12,63% badanych nie były realizowane funkcje
aktywności ruchowej (Ryc. 11).

Ryc. 9. Realizacja funkcji aktywności ruchowej na poziomie
bardzo dobrym przez studentów: WSWFiT i UwB (poziom 3)
Źródło: opracowanie własne
Funkcję Korektywną odnoszącą się do likwidacji
i ograniczania zaniedbań w rozwoju człowieka, spełniało bardzo
dobrze 29,02% studentów WF oraz 23,91% studentów UwB.
Funkcja Społeczno-ideologiczna aktywności ruchowej,
wiążąca się z polityką ograniczania lub popierania kontaktów

Ryc. 11. Realizacja funkcji aktywności
w poszczególnych poziomach obu grup badanych
Źródło: opracowanie własne

ruchowej
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Największa rozbieżność wśród obu grup badanych była
zauważalna przy realizacji funkcji aktywności ruchowej (studenci
WSWFiT w stosunku do studentów UwB) na poziomach:
1. Bardzo dobrym (różnica +48,93).
2. Uśrednionym (różnica +44,5).
3. Wybitna realizacja funkcji aktywności ruchowej (różnica
+10,5)
Najmniejsza rozbieżność była zauważalna w przypadku
realizacji funkcji aktywności ruchowej na poziomach:
4. Minimalnym (sporadycznym) (różnica +3,88).
5. Brak realizacji funkcji aktywności ruchowej (różnica -6,72)
(tab. 4).
Funkcje aktywności
Studenci
Studenci
ruchowej
Różnice*
Poziomy realizacji
WSWFiT
UwB
funkcji aktywności ruchowej
Ilość
4,9
11,62
osób
6,72
0-nie spełnia wcale
Udział
2,53%
12,63%
%
Ilość
+
29,5
25,62
1-w min. zakresie
osób
3,88
/sporadycznie/
Udział
15,3%
27,85%
%
Ilość
+
76,4
31,9
2-na poziomie
osób
44,5
uśrednionym
Udział
39,6%
34,7%
%
Ilość
+
67,8
18,87
3- na poziomie
osób
48,93
bardzo dobrym
Udział
35,13%
20,5%
%
Ilość
+
14,5
4
4- na poziomie
osób
10,5
wybitnym
Udział
7,51%
4,35%
%
* Różnice w realizacji funkcji aktywności ruchowej studentów WSWFiT
w stosunku do studentów UwB.

Tab. 4. Różnice poziomów realizacji funkcji aktywności
ruchowej przez studentów WSWFiT i UwB
Źródło: opracowanie własne
Podsumowanie i wnioski
W odpowiedzi na pierwsze pytanie badawcze: Na jakim
poziomie realizowane są funkcje aktywności ruchowej wśród
studentów WSWFiT oraz studentów UwB?, na podstawie
wyników badań, można stwierdzić, iż studenci WSWFiT
w ogólnym zakresie realizowali funkcje aktywności ruchowej:
na poziomie bardzo dobrym w 35,13% oraz uśrednionym 39,6%.
Natomiast realizacja funkcji aktywności ruchowej przez
studentów UwB na poziomie pożądanym była znacznie niższa:
bardzo dobry w 20,5% oraz uśredniony w 34,7%.
W odpowiedzi na pytanie badawcze Na jakim poziomie
aktywność ruchowa studentów WSWFiT odnosi się do
dostarczania organizmowi bodźców podtrzymujących osiągnietą
sprawność fizyczną w porównaniu ze studentami UwB? można
stwierdzić, iż realizacja funkcji aktywności ruchowej odnoszącej
się do dostarczania organizmowi bodźców podtrzymujących
osiągniętą sprawność fizyczną była znacznie większa wśród
studentów WSWFiT (34,20%) w porównaniu ze studentami UwB
(9,78%). Jednocześnie odnosząc się do hipotezy ogólnej, można
stwierdzić, iż potwierdziła się ona częściowo.
Podsumowując realizację funkcji aktywności ruchowej,
można stwierdzić, iż różnica ich realizacji w ogólnym zakresie
była szczególnie zauważalna na poziomie bardzo dobrym
(ok.15%). Studenci WSWFiT znacznie częściej i w większym
stopniu, w porównaniu ze studentami UwB, dostarczają
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organizmowi
poprzez
aktywność
ruchową
bodźców
podtrzymującyh osiągniętą sprawność fizyczną.
Na podstawie przeprowadzonych badań można wskazać
następujące wnioski:
1.
Studentom z uczelni o charakterze niesportowym należałoby
sukcesywnie uświadamiać ważność aktywności ruchowej
w całym życiu, zachęcać ich do zajmowania się sportami
rekreacyjnymi i przyczyniać się do większego udostępnienia
wybranych form rekreacyjnych poprzez rozbudowę sal
sportowych i dofinansowania zajęć ruchowych w toku
pełnych studiów.
2.
Kluby uczelniane AZS poprzez swoje programy edukacyjne
powinny rozbudzać zainteresowania, potrzeby i aspiracje
ruchowe studentów, wpływając tym samym na dokonywany
przez nich wybór sposobów wykorzystania czasu wolnego.
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Uwarunkowania gry ofensywnej piłkarzy nożnych
w zawodach najwyższej rangi
Tomasz Buraczewski, Leszek Cicirko
Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

Streszczenie
Celem niniejszej pracy było scharakteryzowanie działań
ofensywnych z piłką tzn. akcji zakończonych strzałem do bramki
w meczach grupowych Ligi Mistrzów w sezonie 2005/06.
Materiał badawczy został zebrany w oparciu o obserwacje
12 meczów grupowych Ligi Mistrzów 2005/06. Podstawową
metodą zbierania danych był zapis przebiegu meczu na płytach
DVD w połączeniu z arkuszem obiektywnej obserwacji, na
którym kodowano różnorodne wykonania akcji zakończonych
strzałami do bramki.
Dokonane obserwacje i analizy treści gry pozwoliły na
sprecyzowanie następujących wniosków:
1.
Sposób zdobycia piłki w akcjach zakończonych strzałem do
bramki najczęściej występował w wyniku przejęcia piłki.
2.
Dominującym rodzajem ataku, po którym wykonano
uderzenie do bramki okazało się rozegranie akcji poprzez
stałe fragmenty gry. W wyniku, których oddano 87
strzałów, z których zdobyto 15 goli.
3.
Czas prowadzonych akcji zakończonych zdobyciem bramki
najczęściej zawierał się w przedziale do 10 sekund.
Największą liczbę stanowiły działania z udziałem 1 - 2
graczy wykonujących małą liczbę podań.
4.
Najwięcej strzałów i goli uzyskano po uderzeniach
wykonanych nogą prawą (55,3% bramek), natomiast
uderzenia skuteczne wykonane nogą lewą i głową
kształtowały się następująco (26,3% - NL i 18,4% - głowa).
5.
Najwięcej strzałów oddano zza pola karnego, natomiast
najwięcej bramek zdobyto z obszaru pola karnego.
6.
Najwięcej wykonano strzałów i zdobyto bramek z tzw.
„z pierwszej” piłki – odpowiednio 106 i 16.
7.
Technika wykonania strzałów wykazała, że po uderzeniach
wewnętrzną częścią stopy strzelono najwięcej bramek
(14 goli), natomiast ilościowo przeważały uderzenia
wykonane prostym podbiciem (135 strzałów).
Summary
The aim of the study is to characterize offensive actions
with a ball based on actions resulting with goals during group
matches in Champions League 2005/06.
Research material is based on the observations of 12 group
matches in Champions League 2005/06. The main method of
collecting data was the video recording of the match combined
with the use of the observation sheet where all actions resulting in
a goal were coded.
Observations and the analysis of the game let one formulate the
following conclusions:
1.
Winning the ball in goal actions mainly takes place as
a result of intercepting the ball

2.

3.

4.

5.
6.
7.

Dominant form of actions resulting in goals was based on a
set piece. As a result, 87 shots were taken, out of which 15
ended with goals.
Actions ended with a goal lasted up to 15 seconds. The most
numerous were actions with 2-4 players playing small
number of passes. Most of these actions involved 1-2 players
performing a small number of passes.
The highest number of shots and goals was performed after
shots with right leg (55,3% of goals), with left leg (26,3%)
and head (18,4%).
The majority of shots was performed from behind penalty
area, but most of goals were scored from the penalty area.
The highest number of shots and goals was performed from
so called ‘first ball’ – 106 and 16 respectively.
As regards technique, most goals were scored after shots
with inner part of the foot (14 goals), but shots with the front
part of the instep prevailed (quantitatively) – 135 shots.

Key words: football, Champions League, offensive actions,
shots, analysis
Wstęp
W zespołowej grze sportowej najważniejszą zasadą
zachowania się w atakujest stwarzanie sytuacji do zdobycia
bramki. Kwintesencję tego stanowi skuteczne wykonanie strzału,
który uznawany jest za jeden z ważniejszych elementów techniki.
Od wielu lat podejmuje się próby opracowania metod
obiektywnej oceny i analizy czynności ruchowych zawodników,
decydujących o skuteczności gry (m.in. Durzyński, Stuła, 1997,
Bergier, 2000, Meier, 2002, Buraczewski, 2005, Kapera, 2005,
Wrzos, 2005, Bergier, Buraczewski, 2007, 2011). Organizacja
takich badań napotyka na trudności, wynikają one z istoty samej
gry przebiegającej w stałym i bezpośrednim kontakcie
z przeciwnikiem, przy zaangażowaniu dużej liczby zawodników
oraz wielości elementów gry podlegającej rejestracji.
Liczne obserwacje i zebrane na ich podstawie doświadczenia
wskazują, że analiza gry własnej drużyny lub zespołu przeciwnika
umożliwia stosowanie doskonalszych rozwiązań, zarówno
w procesie treningowym, jak i podczas rozgrywania zawodów
(Szwarc 2003, Wrzos, 2005, Bergier, Buraczewski, 2011).
Mecze piłkarskie najwyższej rangi, jakimi są spotkania
rozgrywane w Lidze Mistrzów dają możliwość poznawania treści
gry w wykonaniu najlepszych graczy. Celem niniejszej pracy było
scharakteryzowanie działań ofensywnych z piłką tzn. akcji
zakończonych strzałem do bramki w meczach grupowych Ligi
Mistrzów 2005/06.
Sformułowano następujące pytania badawcze:
1.
Jakiego rodzaju akcje najczęściej były zakończone strzałem
do bramki?
2.
Jaki był dominujący sposób, rodzaj i technika uderzenia
w akcjach zakończonych strzałem do bramki?
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Czym się charakteryzowały akcje, po których zdobywane
były gole?

WEJŚCIE W POSIADANIE PIŁKI

Materiał i metoda badań
Materiał badawczy stanowiły obserwacje gry najlepszych
zawodników czołowych drużyn, występujących w meczach
grupowych Ligi Mistrzów w sezonie 2005/06. Podczas analizy
obserwowanych spotkań zebrano informacje dotyczące akcji
ofensywnych, po których wykonano strzał do bramki.
Analizowano następujące mecze: Real – Lyon 1-1, Schalke
– PSV 3-0, Werder – Panathinakos 5-1, PSV – Fenerbahce 2-0,
Fenerbahce – Milan 0-4, Rangers – Inter 1-1, Liverpool –
Anderlecht 3-0, Milan – Schalke 3-2, Barcelona – Werder 3-1,
Udinese – Barcelona 0-2, Lille – MU 1-0, Petralka – Rangers 2-2.
Podstawową metodą zbierania danych był zapis przebiegu
meczu na płytach DVD w połączeniu z arkuszem obiektywnej
obserwacji, na którym kodowano różnorodne wykonania akcji
zakończonych strzałami do bramki. Analizując w/w akcje
przedstawiono:
•

sposób zdobycia piłki;

•

rodzaj ataku;

•

czas trwania akcji, liczbę podań i zawodników biorących w
niej udział;

•

jakość strzałów,

•

technika wykonania uderzenia;

•

miejsce wykonania strzałów;

•

sposób wykonania strzałów;

•

rodzaj strzałów;

•

topografię strzałów celnych.

przechwycenie piłki

odbiór piłki

stały fragment gry

suma

126 (16)

56 (7)

87 (15)

269 (38)

39,5

18,4

42,1

100

Tab. 1. Sposób zdobycia piłki
Analizując akcje pod względem rodzaju ataku zauważono,
że w obserwowanych meczach grupowych Ligi Mistrzów
najczęściej piłkarze przeprowadzali je poprzez rozegranie lub
bezpośrednio ze stałych fragmentów gry. Powyższe akcje okazały
się również najbardziej skuteczne. Fakt ten wskazuje, iż
w obecnej grze w piłkę nożną umiejętność rozegrania wyuczonego
stałego fragmentu gry bywa bardzo często decydująca i przesądza
o zwycięstwie danej z drużyn.
Ponadto należy dodać, że akcje wykonane po ataku
pozycyjnym zostały wykonane 74 razy i strzelono z nich 9 goli
(tab. 2). Natomiast akcji rozegranych po ataku szybkim było 65
i zdobyto z nich 12 bramek. Najmniejszy odsetek stanowiły
działania indywidualne, po których zdobyto również najmniej
bramek. Jest to zasadne, ponieważ w grze dominują działania
grupowe i zespołowe. Jednak indywidualności również są
potrzebne, ale najlepiej takie, które potrafią podporządkować się
grze drużyny.
RODZAJ ATAKU

Wyniki badań

atak
pozycyjny

atak
szybki

atak
indywidualny

stały
fragment
gry

suma

74 (9)

65 (12)

43 (2)

87 (15)

269 (38)

23,7%

32%

5,2%

39,5%

100%

Tab. 2. Rodzaj ataku
W wyniku analizy sposobu zdobycia piłki w akcjach
zakończonych strzałem do bramki w obserwowanych meczach
Ligi Mistrzów stwierdzono, że wysokiej klasy piłkarze
najczęściej rozpoczynali swoje akcje w wyniku „przechwycenia”
podania i także częściej kończyli je bramkami (tab. 1). W ten
sposób zdobyto 17 bramek, co stanowi 39,5% wszystkich
zdobytych bramek. Ponadto stwierdzono, iż najskuteczniejsze
były akcje rozpoczynające się od stałych fragmentów gry,
z których strzelono 15 bramek, przy skuteczności wynoszącej
42,1%.
Odbiór piłki, który inicjował akcje ofensywne kończone
strzałem występował rzadziej (56 razy), zdobyto po nim 7
bramek.

Czas trwania akcji

Analizując obserwowane spotkania LM 2005/06 pod
względem czasu trwania akcji i liczby zawodników biorących
w nich udział (tab. 3), stwierdzono, że najwięcej bramek zdobyto
w przedziale do 5 sekund. Strzelono ich 23, co stanowi 60,5%
wszystkich uzyskanych goli. Podczas akcji trwających 6 – 10 sek.
i 11 - 15 sek. liczba strzelonych bramek była taka sama (4 gole).
Natomiast z akcji trwających powyżej 15 sek. padło 7 bramek, tj.
18,4% wszystkich strzelonych bramek.
Zauważono, że akcje składające się z małej liczby podań,
w których uczestniczyło niewielu zawodników (w polu obrony
przeciwnika) zdecydowanie częściej kończyły się strzałami do
bramki.

Liczba podań

Liczba zawodników

sek.

Suma

0

1

2

3

4

5

5>

1

2

3

4

5

>5

do 5

151 (23)

64 (8)

60 (8)

15 (5)

9 (1)

3 (1)

0

1

65 (9)

60 (7)

24 (7)

2

1

0

6-10

46 (4)

1

2

15 (1)

14 (3)

10

3

1

1

6

18 (2)

13 (2)

7

1

11-15

25 (4)

0

1 (1)

3

8 (2)

7 (1)

5

1

0

1 (1)

5 (1)

8 (2)

9

2

>15

46 (7)

0

0

0

0

2 (1)

17 (2)

27 (4)

0

0

0

1

5 (1)

40 (6)

Suma

269 (38)

65 (8)

63 (9)

33 (6)

31 (6)

22 (3)

25 (2)

30 (4)

66 (9)

67 (8)

47 (10

24 (4)

22 (1)

43 (6)

Tab. 3. Czas trwania akcji, liczba podań i liczba zawodników biorących w niej udział w LM 2005/06
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W obserwowanych spotkaniach piłkarze wykonali 146
strzałów prawą nogą, 75 lewą nogą i 48 głową. Po wykonaniu
strzału prawą nogą zdobyto 55,3% bramek, lewą – 26,3%, głową
– 18,4% (tab. 4).
Uzyskane wyniki potwierdzają badania licznych autorów m.
in. Durzyńskiego, Stuły (1997), Bergiera (1998, 2000), Wrzosa
(1998, 1999), Buraczewskiego (2005), Kapery (2005), Acara
i wsp. (2007).
Dane z obserwacji i analiz wskazują, że nawet wśród
najlepszych, zbyt wielu jest piłkarzy „jednonożnych –
praworożnych”, prezentujących tzw. asymetrię funkcjonalną
jednostronną, która ogranicza wszechstronność ruchową
(techniczną) i obniża możliwości piłkarza.
SPOSÓB WYKONANIA STRZAŁU
prawą nogą

lewą nogą

głową

suma

146 (21)

75 (10)

48 (7)

269 (38)

55,3%

26,3%

18,4%

100%

Tab. 4. Sposób wykonania strzału
Na podstawie analizy wyników badań stwierdzono, że
najwięcej strzałów do bramki wykonano „zza pola” karnego –
132, co stanowi 49,1% wszystkich oddanych strzałów. Najmniej
w polu bramkowym – 20 strzały (7,4%). Natomiast strzałów do
bramki wykonanych z pola karnego oddano 117 (43,5%).
Zdecydowanie najskuteczniejsze były strzały z pola karnego,
następnie z pola bramkowego, natomiast strzały z „dalszej”
odległości były najmniej skuteczne (tab. 5).
MIEJSCE, Z KTÓREGO ODDANO STRZAŁ
pole bramkowe

pole karne

zza pola karnego

suma

20 (8)

117 (26)

132 (4)

269 (38)

21,1%

68,4%

10,5%

100%

Tab. 5. Miejsce wykonania strzałów
Analizując mecze rozegrane w LM 2005/06 dowiedziono,
że szybkość wykonania strzału wpływa w znacznym stopniu na
jego skuteczność (liczbę zdobytych bramek). Po strzałach
wykonanych z tzw. „pierwszej piłki” zdobyto 42,1% goli,
natomiast po przyjęciu 26% (tab. 6). Należy dodać, że strzały
wykonane ze stałych fragmentów gry najczęściej oddawane były
bez przyjęcia piłki. Biorąc to pod uwagę można przyjąć, że ponad
połowa analizowanych akcji kończona była strzałami bez
przyjęcia piłki.
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RODZAJ STRZAŁU
po
przyjęciu

bez
przyjęcia

po prowadzeniu
lub dryblingu

po rozegraniu
stałego
fragmentu gry

suma

51 (10)

106 (16)

64 (7)

48 (5)

269 (38)

26%

42,1%

18,4%

13,2%

100%

Tab. 6. Rodzaj strzałów
W analizowanych meczach LM 2005/06 dominowały trzy
techniki zdobywania bramek: wewnętrzną częścią stopy, prostym
podbiciem i głową (tab. 7). Najwięcej, 36,9% bramek zostało
strzelonych wewnętrzną częścią stopy. Zaskakująco mały udział
wykonanych uderzeń stanowiły strzały zewnętrznym podbiciem,
tylko 2,6%, co można tłumaczyć wysokim stopniem trudności
wykonania tego uderzenia.
W obserwowanych spotkaniach Champions League
wykonano 269 strzałów do bramki, z których strzelono 38 bramek.
Z tego wynika, że drużyna w meczu wykonywała ok. 14 strzałów.
Z wszystkich prób strzałów do bramki 14,1% zakończyło się
powodzeniem. 111 strzałów było celnych (27,2%), 116 strzałów
niecelnych (43,1%), a 42 strzałów zablokowano (15,6%), co
ilustruje tabela 8.
Dyskusja
Współczesna gra w piłkę nożną stawia przed zawodnikami
coraz wyższe wymagania w zakresie sprawności fizycznej,
ogólnej i specjalnej, a także umiejętności techniczno –
taktycznych. Teoretycy i praktycy tej dyscypliny stale powtarzają,
z czym w pełni należy się zgodzić, że wyniki analiz działalności
meczowych czołowych zespołów powinny być wykorzystywane
dla ukierunkowania praktyki treningu piłkarskiego (Bergier, 1998,
Loy, 2002, Szwarc, 2003, Kapera, 2005, Wrzos, 1999, 2005,
Armatas i wsp., 2007, Bergier, Buraczewski, 2007, 2011,
Buraczewski, Cicirko, Filpek, 2011).
W prezentowanych badaniach poruszono aspekt gry
ofensywnej zawodników grających na najwyższym poziomie
sportowym w piłkę nożną na przykładzie spotkań grupowych
z Ligi Mistrzów. Przedstawione wyniki i analizy w sposób
wyraźny obrazują ważność działań ofensywnych (akcji
zakończonych strzałami do bramki), wpływających na końcowy
wynik meczu. Nie ma gotowych recept na sukces. Można
natomiast i trzeba wykorzystując wyniki analiz formułować
zadania treningowe tak, żeby były zaplanowane optymalnie,

TECHNIKA WYKONANIA STRZAŁU
wewnętrzna część stopy

proste podbicie

wewnętrzne podbicie

zewnętrzne podbicie

głową

sytuacyjne

suma

32 (14)

135 (11)

42 (4)

2 (1)

48 (7)

10 (1)

269 (38)

36,9%

29%

10,5%

2,6%

18,4%

2,6%

100%

Tab. 7. Technika wykonania strzału
Strzały skuteczne gole
38

14,1%

Tab. 8. Jakość strzałów

Strzały celne
obronione

słupek

poprzeczka

66

5

2

24,6%

1,9%

0,7%

Strzały niecelne

Strzały zablokowane

Suma

116

42

269

43,1%

15,6%

100%
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a w sposób ukierunkowany i systematyczny realizowane
w zajęciach treningowych.
Przedstawione rezultaty badań w postaci wniosków
pozwalają stwierdzić, iż wysunięte pytania badawcze w części
metodologicznej znalazły swoje potwierdzenie w wynikach
niniejszej pracy. Ponadto otrzymane wyniki informują o dużych
możliwościach zdobycia bramki, jakie stwarza umiejętne
rozegranie stałych fragmentów gry. W związku z tym, należy
dążyć do doboru takich ćwiczeń w lekcjach treningowych, które
wywrą większy nacisk na doskonalenie i nauczanie
analizowanych elementów gry.
Zgromadzone dane powinny stanowić również ważny
impuls do racjonalizacji procesu szkoleniowego, który wskazuje
na szczególną potrzebę ćwiczeń strzałów do bramki z okolic pola
karnego po wcześniejszych krótkich kombinacjach podań.
Otrzymane wyniki badań mogą być cenną przesłanką do
rozważań taktycznych, a mianowicie na temat tego – jak grać,
aby piłkarz znalazł się na dogodnej pozycji w powyższym
obszarze.
Podsumowując należy dodać, że oprócz składowych gry
wymiernie ocenianych przez poszczególne wskaźniki, o jej
przebiegu decydują również czynniki niewymierne, takie jak
system gry, dyspozycje psychiczne zawodników, interpretacja
przepisów przez sędziów, gra w osłabieniu i inne.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
Wnioski
11.
Otrzymane w oparciu o analizę ilościową i jakościową
wyniki badań pozwalają na sformułowanie następujących
wniosków:
1.
Sposób zdobycia piłki w akcjach zakończonych strzałem do
bramki najczęściej występował w wyniku przejęcia piłki.
2.
Dominującym rodzajem ataku, po którym wykonano
uderzenie do bramki okazało się rozegranie akcji poprzez
stałe fragmenty gry. W wyniku, których oddano 87
strzałów, z których zdobyto 15 goli.
3.
Czas prowadzonych akcji zakończonych zdobyciem bramki
najczęściej zawierał się w przedziale do 10 sekund.
Największą liczbę stanowiły działania z udziałem 1 - 2
graczy wykonujących małą ilość podań.
4.
Najwięcej strzałów i goli uzyskano po uderzeniach
wykonanych nogą prawą (55,3% bramek), natomiast
uderzenia skuteczne wykonane nogą lewą i głową
kształtowały się następująco (26,3% - NL i 18,4% - głowa).
5.
Najwięcej strzałów oddano zza pola karnego, natomiast
najwięcej bramek zdobyto z obszaru pola karnego.
6.
Najwięcej wykonano strzałów i zdobyto bramek z tzw.
„z pierwszej” piłki – odpowiednio 106 i 16.
7.
Technika wykonania strzałów wykazała, że po uderzeniach
wewnętrzną częścią stopy strzelono najwięcej bramek
(14 goli), natomiast ilościowo przeważały uderzenia
wykonane prostym podbiciem (135 strzałów).
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Skuteczność wykonania podstawowych działań technicznych
przez czołowych prawo i leworęcznych zawodników
Polskiej Ligi Siatkówki w porównaniu z czołówką światową
Włodzimierz Starosta1, 2, Artur Kukuła3, Tadeusz Rynkiewicz3
1
2

Międzynarodowe Stowarzyszenie Motoryki Sportowej w Warszawie
Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku
3
AWF Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp.

Wstęp
Najbardziej widocznym wyrazem asymetrii funkcjonalnej
mózgu jest dominacja jednej z rąk. Osób z prawostronną
dominacją jest znacznie więcej niż osób zdominowanych na
stronę lewą. Przewaga liczbowa ludzi praworęcznych
spowodowała, że zdecydowana większość przedmiotów jest
skonstruowana z myślą o praworęcznych. Wszystkie
przeszkody, które muszą pokonywać leworęczni powodują
usprawnianie przez nich „słabszej” kończyny. Osoby z dominacją
prawej strony mają znacznie mniej okazji do doskonalenia swojej
„słabszej” kończyny. Jeszcze nie tak dawno osoby leworęczne
były uważane za gorsze próbowano na siłę „robić z nich
praworęcznych”, w szkołach dzieci leworęczne zmuszano do
pisania ręką prawą.
„Tak jak w życiu codziennym osoby leworęczne napotykają
wiele problemów technicznych, to w sporcie fakt leworęczności
bardzo często staje się atutem i przyczynia się do odniesienia
zwycięstwa”
[Poloczek,
2000,
8].
Liczne
badania
przeprowadzone przez W. Starostę dowiodły, że symetryczny
rozwój sprawności obu stron ciała ma ogromny wpływ na
wynik sportowy. Z przeprowadzonych dotychczas badań
wynika, że zawodnicy leworęczni w grach zespołowych
odznaczają
się
wyższym
poziomem
skuteczności
wykonywanych działań technicznych niż zawodnicy
praworęczni.
Przyczyn
takiego
stanu
upatruje
się
w nieumiejętnym przeciwstawianiu się ich działaniu przez
zawodników praworęcznych. Posiadanie zatem w zespole
zawodnika leworęcznego jest atutem, ale zarazem wymusza
dostosowanie się pozostałych członków zespołu do jego
„odmienności”.
Analizując wyniki przeprowadzonych badań, szczególnie
dotyczących działań technicznych siatkarzy zauważono, że
badania te dotyczą najczęściej zawodników zagranicznych. Chcąc
dociec, dlaczego w reprezentacji Polski nie występuje żaden
zawodnik leworęczny pomimo udowodnionych korzyści z tego
tytułu, zainteresowano się analizą skuteczności działań
technicznych zawodników Polskiej Ligi Siatkówki oraz ich
porównaniem z czołówką światową. Udział zawodników
leworęcznych w zespołach Polskiej Ligi Siatkówki jest niewielki.
Wydaje się więc, że trenerzy nie zdają sobie sprawy z tego, że:
„zawodnik leworęczny charakteryzuje się „odmiennością
ruchową”, co zwiększa liczbę możliwości do zastosowania
kombinacji techniczno-taktycznych i co najistotniejsze stanowi
prawdziwe zaskoczenie dla przeciwników.” [Starosta, 1990, 262].

Materiał i metody
W pracy stosowano pośrednią metodę obserwacji jaką jest
zapis video. Metoda ta umożliwiła wielokrotną analizę badanych
elementów gry, a dzięki temu na rzetelny zapis wykonanych przez
zawodników działań technicznych.
Rejestracja wyników obserwacji
W pracy posłużono się zmodyfikowanym arkuszem
obserwacji opracowanym we wrocławskiej AWF. Arkusz ten jest
graficzną metodą zapisu wyników obserwacji, oparty na systemie
symboli rejestrowanych na arkuszach obserwacyjnych.
Modyfikacje polegały na:
9 zapisie działań technicznych zawodników najpierw jednej
następnie drugiej drużyny;
9 analiza skuteczności wykonania bloku dotyczyła bloku
pojedynczego, podwójnego i potrójnego;
9 rezygnacji z podziału każdego analizowanego seta na
przedziały dwuminutowe.
Formularz zawiera charakterystyczne oznaczenia dla
przeprowadzonych działań. Przeprowadzone przez danego
zawodnika działanie (oznaczone symbolem), obok symbolu
działania technicznego małą literą oznaczono ręczność wykonania
tego działania (np. Po, to przyjęcie zagrywki oburącz).
Badania przeprowadzono za pomocą obserwacji 31 meczów:
turniej finałowy XII edycji Ligi Światowej, mecze grupowe Ligi
Mistrzów i Pucharu Top Times, turniej finałowy Pucharu Polski,
mecze Polskiej Ligi Siatkówki. Materiał badań stanowili
wysoko zaawansowani zawodnicy PLS i czołówki światowej
występujący w turniej finałowy XII edycji Ligi Światowej.
Łącznie badaniom objęto 22 zawodników PLS i 52
zawodników czołówki światowej (również reprezentantów
Polski).
Zakres i organizacja badań
Pracę oparto na obserwacji przeprowadzonych działań
technicznych wykonywanych przez zawodników biorących udział
w walce sportowej. Obserwacje wybranych meczów pozwoliły na
zarejestrowanie wyników dotyczących skuteczności wykonania
określonych działań technicznych przez zawodników Polskiej Ligi
Siatkówki i turnieju finałowego XII edycji Ligi Światowej
w czasie przejawiania przez nich najwyższych umiejętności
technicznych i taktycznych z maksymalnym zaangażowaniem.
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LŚ –

Wyniki
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Zagrywka:
PLS – zawodnicy leworęczni uzyskali 8% skuteczność
wykonania zagrywki i była ona o 1,3% niższa niż
u zawodników praworęcznych.
LŚ – skuteczność siatkarzy leworęcznych wyniosła 4%
i była o 0,2% wyższa od siatkarzy praworęcznych.
Atak:
PLS – praworęczni osiągnęli 55,1% skuteczności, zaś
leworęczni o 5,1% mniej, bo 50%.
LŚ – leworęczni odznaczali się 58,2% skutecznością,
o 5% wyższą niż praworęczni (53,2%).
Minięcie:
PLS – praworęczni zawodnicy skuteczniej, o 6%
wykonywali minięcie lewą ręką (25%) niż ręką
prawą (19%). Zawodnicy leworęczni skuteczniej
mijali ręką dominującą (43,75%), ręką „słabszą”
wykonali 23,75% mniej skutecznych minięć
(20%).
LŚ – siatkarze praworęczni mijali skuteczniej o 16,2%
ręką lewą (45,8%) niż prawą (29,6%). Leworęczni
uzyskali 33,3% skuteczność wykonanych minięć,
natomiast nie wykonywali minięcia prawą ręką.
Blok:
PLS – zawodnicy
praworęczni
uzyskali
wyższą
skuteczność wykonania boków pojedynczych
i podwójnych od leworęcznych, (odpowiednio
o 4,3% i 5,9%). Bloki potrójne natomiast były
skuteczniejsze
z
udziałem
zawodników
leworęcznych (o 1,6%).
LŚ – zawodnicy leworęczni wykazali się wyższą
skutecznością w stosunku do praworęcznych
w zastawianiu pojedynczym i podwójnym (o 1,9%
i 5,3%), niższą w zastawianiu potrójnym (o 0,8%).
Przyjęcie zagrywki:
PLS – praworęczni wykazali się 84,3% skutecznością,
leworęczni byli o 1,5% skuteczniejsi i uzyskali
85,8% przyjęć poprawnych.
LŚ – leworęczni nie popełnili błędu w wykonaniu
przyjęcia zagrywki, natomiast praworęczni byli
o 11,8% mniej skuteczni.
Obrona:
PLS – leworęczni (73,9%) byli o 1,4% skuteczniejsi
w obronie oburącz, natomiast zarówno w obronie
prawą (o 30,6%) jak i lewą ręką (o 0,4%)
skuteczniejsi byli praworęczni, którzy wykonali
odpowiednio 73,5% i 64,7% obron poprawnych.
LŚ – zawodnicy leworęczni skuteczniej o 1,7%
i o 26,8% bronili oburącz i lewą ręką, uzyskując
87% skuteczności w obronie oburącz i 75%
w obronie lewą ręką. Praworęczni skuteczniej
bronili swą „sprawniejszą” kończyną wykonując
66,3% takich zagrań skutecznie przy 33,3%
skuteczności wykonania obron prawą ręką przez
zawodników leworęcznych.
Wystawa:
PLS – siatkarze leworęczni skuteczniej o 5,8%
wystawiali oburącz (98,6%), praworęczni o 11,1%
skuteczniejsi byli w wykonaniu wystawy prawą
ręką (77,8%). Lewą ręką wystawę wykonywali
tylko leworęczni i czynili to bezbłędnie.

8.

zawodnicy leworęczni byli skuteczniejsi o 0,9%
w wykonaniu wystaw oburącz (98,3%) i o 66,7%
w wykonaniu wystaw lewą ręką. Leworęczni
skuteczniej o 13,3% wystawiali prawą ręką
(bezbłędne – 100%), natomiast wszystkie wystawy
wykonane ręką lewą były błędne.
Zagrania sytuacyjne:
PLS – skuteczność wykonania zagrań sytuacyjnych
oburącz była wyższa o 10,7% u praworęcznych
i wyniosła 84,4%. Równą skuteczność zawodników
prawo i leworęcznych zanotowano w przeprowadzeniu działań sytuacyjnych prawą ręką, natomiast
lewą ręką zagrywali wyłącznie siatkarze leworęczni
i w tym elemencie uzyskali 83,3% skuteczności.
LŚ – zawodnicy leworęczni wykazali się 100%
skutecznością w wykonaniu zagrań sytuacyjnych
oburącz i lewą ręką, byli skuteczniejsi w tych
elementach od praworęcznych odpowiednio
o 16,4% i 30%. Siatkarze praworęczni uzyskali
75% zagrań sytuacyjnych poprawnych wykonanych
prawą ręką, leworęczni nie zagrywali sytuacyjnie
swoją „słabszą” kończyną.
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Ryc. 1. Skuteczność wykonania zagrywki, ataku, minięcia
i boku przez zawodników PLS
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Ryc. 2. Skuteczność wykonania zagrywki, ataku, minięcia
i boku przez zawodników LŚ
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Ryc. 3. Skuteczność zawodników PLS w wykonaniu
przyjęcia, obrony, wystawy i zagrań syt.
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praworęczni uzyskali przewagę jedynie w obronie (66,6%,
leworęczni 65,1%) i wystawie (83,6%, leworęczni 66,1%).
Analiza wyników przeprowadzonych działań w minięciu
daje wyraźną odpowiedź na pytanie: czy warto trenować
symetrycznie, czy pozostać przy tradycyjnym systemie?
Najwyższą skuteczność zarówno zawodnicy PLS jak i LŚ
uzyskali wykonując minięcia lewą ręką. Siatkarze praworęczni
mijając prawą ręką uzyskali 19% (zawodnicy PLS) i 29,6%
(zawodnicy LŚ) skuteczność. Minięcie ręką lewą przeprowadzone
przez praworęcznych aż w 25% (dla zawodników PLS) i 45,8%
(dla siatkarzy LŚ) przypadkach było skuteczne, co znalazło
uzasadnienie
w
wynikach
badań
W. Starosty [1990, 2008], który stwierdził, że symetryczne
umiejętności można wykorzystać w celu zmylenia przeciwnika.
Zawodnicy leworęczni skuteczniej mijali swoją dominującą
kończyną - 43,75% (PLS) i 33,3% (LŚ). Minięcia były
skuteczniejsze, gdy wykonywane były ręką lewą nie zależnie od
ręczności wykonującego.
Wyniki niniejszych badań odnoszące się do najlepszych
zawodników na świecie potwierdzają rezultaty wcześniejszych
obserwacji. Świadczą one o wyrównanym poziomie sportowym
zawodników prawo i leworęcznych natomiast ci drudzy swą
wyższą skuteczność działań technicznych zawdzięczają
„naturze”. To, że populacja leworęcznych jest zdecydowaną
mniejszością daje im przewagę w czasie gry. Przewaga ta nie
wynika z wyższego poziomu umiejętności technicznych, ale
przede
wszystkim
z
nieumiejętności
zawodników
praworęcznych skutecznego przeciwstawienia się działaniom
dla nich często nienaturalnym.
Obserwacje zawodników drużyn Polskiej Ligi Siatkówki
dały zupełnie inny, niepokojący obraz. W zespołach tych
zauważono brak odpowiedniego wykorzystania leworęcznych
siatkarzy, zawodnicy praworęczni nie potrafią dostosować
swoich działań do wykonywanych przez leworęcznych co
w zespołowej grze musi rzutować na skuteczność
przeprowadzanych przez mańkutów działań technicznych.
System szkolenia w polskich klubach nastawiony i dostosowany
dla potrzeb praworęcznych nie umożliwia rozwinięcie potencjału
tkwiącego w graczach leworęcznych. Najdobitniej o tym świadczy
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Ryc. 4. Skuteczność zawodników LŚ w wykonaniu przyjęcia,
obrony, wystawy i zagrań syt.
Podsumowanie
Wśród zawodników PLS praworęczni górowali
w zakresie skuteczności: zagrywki (9,3%, leworęczni 8%),
ataku (55,1%, leworęczni 50%), bloki z udziałem zawodników
praworęcznych częściej były skuteczne (łącznie 28,8% zawodnicy praworęczni, 25,9% zawodnicy leworęczni). Także
łączna skuteczność działań obronnych i zagrań sytuacyjnych
była wyższa u prawo niż u leworęcznych. Praworęczni uzyskali
łącznie 70,2% skuteczność w działaniach obronnych i 75,6%
w wykonaniu zagrań sytuacyjnych. Siatkarze leworęczni, tylko
60,4% działań w obronie przeprowadzili poprawnie a 74,6% było
poprawnie wykonanych zagrań sytuacyjnych. Przewagę 27%
leworęczni posiadali jedynie w przyjęciu zagrywki.
Podobne dane dla zawodników czołówki światowej ukazały
odwrotną sytuację. Tam w zdecydowanej większości elementów
technicznych przeważali zawodnicy leworęczni. Dodatkowo
w swoich zespołach, w przeciwieństwie do zespołów PLS, byli
pierwszoplanowymi postaciami np. A. Nascimento (Brazylia) wybrano najlepszym atakującym turnieju finałowego.
Leworęczni, czołowi zawodnicy świata byli skuteczniejsi od
praworęcznych w wykonaniu zagrywki (4%, praworęczni
3,8%), ataku (58,8%, praworęczni 53,2%), bloku (łącznie
23,8%, praworęczni 21,6%). Łączna skuteczność w przyjęciu
zagrywki była znacznie wyższa u leworęcznych (100%,
praworęczni 51,6%), a także zagrania sytuacyjne skuteczniej
wykonywali leworęczni (100%, praworęczni 79,5%). Zawodnicy

Skuteczność elementów technicznych
Element techniczny

PLS
praworęczni

Działanie
Zagrywka
Atak
Minięcie
Blok

PR
LR
PR
LR
I
II
III

Działanie
Przyjęcie

Obrona

Wystawa

Po
Pp
Pl
Oo
Op
Ol
Wo
Wp
Wl

So
Zagrania sytuacyjne Sp
Sl

S
N
9,3
75
55,1 29,6
19
76,2
25
50
32
66,7
29
68,1
25,4 68,6
P
84,3
33,3
76,5
73,5
64,7
92,8
77,8
84,4
66,7
-

B
15,7
15,3
4,8
25
1,3
2,9
6
B
15,7
66,7
23,4
26,5
35,3
7,2
22,2
15,6
33,3
-

LŚ
leworęczni

S
N
8
74,4
50,2 27,7
20
80
43,75 43,75
27,7 72,3
23,1 70,8
27 70,8
P
85,8
73,9
42,9
64,3
98,6
66,7
100
73,7
66,7
83,3

B
17,6
22,1
12,5
6,1
2,2
B
14,2
26,1
57,1
35,7
1,4
33,3
26,3
33,3
16,7

praworęczni

leworęczni

S
N
B
3,8
77,7 18,5
53,1 29,5 17,4
100
29,6 59,3 11,1
45,8 45,8
8,4
21,2 71,5
7,3
19,1 78,1
2,8
24,7 73,2
2,1
P
B
88,2
11,8
16,7
83,3
50
50
85,3
14,7
66,3
33,7
48,2
51,8
97,4
2,6
86,7
13,3
66,7
33,3

S
N
B
4
79,8 16,2
58,8 29,8 11,4
100
33,3 46,7
20
23,1 69,2
7,7
24,4 75,6
23,9 76,1
P
B
100
87
13
33,3
66,7
75
25
98,3
1,7
100
100

93,6
75
70

6,4
25
30

100
100

-

Tab. 1. Skuteczność elementów technicznych wykonanych przez zawodników Polskiej Ligi Siatkówki i czołówkę światową [%] n-74
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fakt, że na 22 badanych zawodników PLS 16 było praworęcznych
a 6 leworęcznych. Z grupy 16 praworęcznych, aż 14 jest
reprezentantami swoich krajów co stanowi 87,5% ogółu tej
grupy. Spośród 6 zawodników leworęcznych swój kraj na
arenie międzynarodowej reprezentuje jedynie Słowak, Marek
Kardos. Procentowo stanowi on 16,7% badanych zawodników
leworęcznych. Dane te wyraźnie wskazują kierunek, w którym
powinno pójść szkolenie w polskich klubach. Należy porzucić
tradycyjne stereotypy i zacząć dostrzegać w zawodnikach
leworęcznych, bo ich odmienność może stanowić element
zaskoczenia rywala.
Z przeprowadzonych obserwacji wynika, że drużyny
światowej czołówki, w przeciwieństwie do narodowego zespołu
polskiego, posiadają w swoim składzie zawodników
leworęcznych (z powodu kontuzji w reprezentacji Włoch podczas
turnieju finałowego Ligi Światowej nie występował leworęczny
A. Sartoretti). Być może, jedną z przyczyn kryzysu polskiej
siatkówki jaki pojawił się na początku XXI wieku był brak
wybitnego zawodnika leworęcznego, który w decydujących
momentach przechylił by szalę zwycięstwa na naszą stronę
(dzięki wszechstronności). Obecnie, nasza reprezentacja znowu
wchodzi w skład światowej elity, w której jest coraz więcej
zawodników leworęcznych. Dla zapewnienia naszej
reprezentacji sukcesów w przyszłości należałoby powoływać
do polskiej kadry narodowej zawodników leworęcznych.
W tym celu za celowe uznać należy podjęcie „pracy od podstaw”
– opracować odrębny system szkolenia zawodników
leworęcznych i wdrożyć go do praktyki szkolenia przyszłych
zawodników siatkówki.



Legenda
Działania określone zostały jako:
 skuteczne [S] – działanie w wyniku, którego zawodnik zdobył
punkt (zagrywka, atak, minięcie, blok)
 poprawne [P] – działanie, które nie przyniosło punktu ponieważ
miernikiem jego skuteczności jest poprawność wykonania
(przyjęcie, obrona, wystawa, zagranie sytuacyjne)
 nieskuteczne [N] – to akcja nieprzynosząca korzyści w postaci
zdobycia punktu, jednocześnie niepowodująca jego utracenie
(zagrywka, atak, minięcie, blok)
 błędne [B] – działanie, którego efektem jest utrata punktu
(wszystkie elementy techniczne).
Symbole:
Z – zagrywka, A – atak, M – minięcie, B – blok (B1-pojedynczy,
B2-podwójny,B3-potrójny), P – przyjęcie, O – obrona, W –
wystawa, S – zagranie sytuacyjne.
Przy dużych symbolach znajdują się małe, które oznaczają:
o – zagranie wykonane oburącz, p – zagranie wykonane prawą
ręką, l – zagranie wykonane lewą ręką.
Piśmiennictwo
1.

2.
Zalecenia metodyczne
3.
Analiza wyników badań przeprowadzona w niniejszej pracy
wskazuje na dominację wśród czołówki światowej dominację pod
względem skuteczności działań technicznych zawodników
leworęcznych. Czołowi zawodnicy Polskiej Ligi Siatkówki
charakteryzowali się wyższą skutecznością wykonania
elementów
technicznych
przez
praworęcznych,
bo
w reprezentacji Polski nie występują zawodnicy leworęczni.
Jednocześnie, tacy siatkarze znajdują się w większości czołowych
zespołów świata. W przyszłości fakt ten może ujemnie wpłynąć
na wyniki osiągane przez polską reprezentację. Bowiem, coraz
liczniejsze wyniki badań dowodzą [Starosta 1975, 1986, 1990,
1996, 1999, 2008], że w przyszłości udział zawodników
leworęcznych w zawodach mistrzowskich okazać się może
decydującym czynnikiem prowadzącym do osiągnięcia
mistrzostwa sportowego w grach zespołowych, przede wszystkim
ze względu na wysoką ruchową i techniczną wszechstronność
tych zawodników. Brak zawodników leworęcznych w zespole
narodowym Polski i tylko 6 takich zawodników w rozgrywkach
Polskiej Ligi Siatkówki, z czego 3 to obcokrajowcy jest
wystarczającym dowodem obrania nieprawidłowej drogi
w zakresie szkolenia. Zmiany w systemie szkolenia winny
zmierzać do:
 symetrycznego opanowania elementów technicznych,
co spowoduje zwiększenie różnorodności (a tym samym
skuteczności)
akcji
zarówno
ofensywnych
jak
i defensywnych;
 opracowania osobnego systemu szkolenia zawodników
leworęcznych i wdrażania, niektórych jego elementów do
treningu praworęcznych w celu ich „symetryzacji”;

indywidualizacji
treningu
w
celu
prawidłowego
oddziaływania w czasie jednostek treningowych zarówno na
zawodników prawo jak i leworęcznych.

4.
5.
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i leworęcznych wysoko zaawansowanych siatkarzy. Praca
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Porównanie sprawności fizycznej 13-14- letnich dziewcząt
uprawiających różne dyscypliny sportu
Dariusz Boguszewski1, Katarzyna Pyt2, Jakub Grzegorz Adamczyk1, 3
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Słowa kluczowe: sprawność fizyczna, sport młodzieżowy,
MTSF, gimnazjum
Streszczenie
Celem pracy było ustalenie zależności między rodzajem
uprawianej dyscypliny sportu a poziomem sprawności fizycznej
13-14-letnich dziewcząt.
W badaniach wzięło udział 56 dziewcząt w wielu od 13 do
14 lat. Osoby badane podzielono na dwie grupy. Grupa badana
(n=24) to dziewczęta uprawiające taekwondo WTF, tenis stołowy
i siatkówkę. Grupę porównawczą (n=32) stanowiły osoby
nieaktywne fizycznie.
Dziewczęta uprawiające sport charakteryzowały się
znacząco wyższym poziomem sprawności fizycznej. Największe
różnice odnotowano w próbach siły ramion i szybkości.
Zawodniczki taekwondo najlepsze wyniki uzyskały w próbach
sprintu 4x10 m i skłonie tułowia w przód, natomiast tenisistki
stołowe – w skoku w dal i zwisie czynnym. W tej ostatniej
uzyskały więcej niż 60 punktów, co było najlepszym rezultatem
testu we wszystkich grupach. Najsłabiej na tle trenujących
rówieśniczek wypadły siatkarki.
Trening sportowy okazał się skutecznym środkiem
wspomagania rozwoju fizycznego. Dzieci uczestniczące
w zajęciach sportowych charakteryzowały się wyższym
poziomem sprawności fizycznej. Wśród dziewcząt uprawiających
sport najlepsze rezultaty osiągnęły zawodniczki taekwondo.
Wprowadzenie
Każdy etap rozwoju ontogenetycznego jest uwarunkowany
czynnikami genetycznymi oraz środowiskowymi. Determinanty
genetyczne wpływają na tempo i jakość rozwoju fizjologicznego
i morfologicznego. Odziedziczone cechy osobnicze oraz
uzdolnienia ruchowe wpływają bezpośrednio na rozwój
motoryczny dziecka. Istotne znaczenie dla rozwoju ruchowego
młodego organizmu mają także etapy rozwoju somatycznego,
które wpływają na aparat ruchu i układ nerwowy. Około
dwunastego roku życia rozpoczyna się u dziewcząt okres
pokwitania. Dojrzewanie polega na doskonaleniu funkcji
poszczególnych
narządów
i
układów.
Zjawisko
to
niejednokrotnie uważa się za jeden z najważniejszych aspektów
fizycznego rozwoju człowieka [Przewęda 1981, Umiastowska
1996, Okoń 2001, Bergiel 2002].
Rozwój jest procesem progresywnym, w którym istotną rolę
odgrywają
czynniki
endogenne (zmiany fizjologiczne
i biochemiczne, dojrzewanie układu nerwowego, rozwój
somatyczny), ale również egzogenne (poziom intelektualny,
reagowanie na bodźce środowiska zewnętrznego, styl życia).
Nienaruszalną i podstawową bazą właściwości organizmu
ludzkiego jest czynnik genetyczny, który warunkuje zarówno

somatotyp osobnika jak i jego nerwowo-mięśniowe właściwości.
Na nie nakładają się wpływy środowiska kulturalnego
i naturalnego, które modyfikują czynnik genetyczny [Czaplicki
2003, Mędrala-Kuder 2007, Wołowski i Jankowska 2006].
Znaczące zmiany dotyczą rozwoju ruchowego, przejawiające
się kształtowaniem motoryki. Najczęściej obserwuje się zjawisko
nieporadności i niezgrabności ruchowej, dochodzi do zaburzeń
w koordynacji ruchowej. Często towarzyszy temu mała
wytrzymałość organizmu, spowolnienie ruchów oraz brak
zainteresowania aktywnością [Bergiel 2002, Bompa i Haff 2009].
Celem badań było ustalenie zależności między poziomem
sprawności fizycznej a rodzajem uprawianej dyscypliny sportu
13-14-letnich dziewcząt. Podjęto ponadto próbę rozpoznania
wybranych elementów stylu życia, mogących oddziaływać na
poziom sprawności.
Materiał i metody
W badaniach wzięło udział 56 uczennic pierwszych i drugich
klas gimnazjum (w wieku 13,46 lat). Grupę badaną stanowiły
dziewczęta uprawiające, od co najmniej dwóch lat, taekwondo
WTF (n=8), tenis stołowy (n=8) i siatkówkę (n=8). Grupa
kontrolna to 32 osoby nieaktywne fizycznie. Średni staż
treningowy sportsmenek wyniósł 3,7 lat, masa ciała 50,6 kg,
a wzrost 162,4 cm. Wyliczony Body Mass Index wyniósł średnio
19,05. Dziewczęta nieaktywne charakteryzowały się niższą
wartością wskaźników wzrostowo-wagowych (średnia masa ciała
wyniosła 48,8 kg, wzrost 160,3 cm, a BMI=18,9). Szczegółową
charakterystykę badanych osób zamieszczono w tabeli 1.
Grupy
Ogólne
informacje
Wiek
[lata]
Staż
treningowy
[lata]
Wzrost
[cm]
Masa ciała
[kg]
BMI

8

Tenis
stołowy
8

Gry
zespołowe
8

Osoby
nieaktywne
32

13,5 ±0,53

13,5 ±0,53

13,2 ±0,46

13,5 ±0,50

3,9 ±1,64

4 ±2,56

3,2 ±1,58

-

164,9 ±7,2

164 ±5,85

158,4 ±7,07

160,3 ±8,35

Taekwondo

53,8 ±10,2

52,1 ±6,06

45,8 ±7,78

48,8 ±8,92

19,7 ±2,82

19,4 ±1,61

18,1 ±2,47

18,9 ±2,81

Tab. 1. Charakterystyka badanych osób
Jednym z narzędzi badawczych była autorska ankieta,
składająca się z dwóch części. Pierwsza dotyczyła informacji
ogólnych wiek, płeć, masa ciała, wzrost, oraz postępy w nauce
(średnia ocen). Druga zawierała informacje o aktywności
fizycznej dziecka oraz w jaki sposób spędza czas wolny.
W celu określenia poziomu sprawności fizycznej badanej
grupy dzieci zastosowano pięć prób Międzynarodowego Testu
Sprawności Fizycznej: bieg wahadłowy 4 x 10 m (zwinność), skok
w dal z miejsca (moc kończyn dolnych), zwis na ramionach
ugiętych (siła ramion), siady z leżenia tyłem w czasie 30 sekund
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(siła mięśni brzucha), skłon tułowia w przód w staniu (gibkość).
Wyniki prób zostały przedstawione w wartościach punktowych
według tabel z normami (0-100 pkt) dla dzieci i młodzieży [Pilicz
i wsp. 2005].
Dane przedstawiono za pomocą średnich arytmetycznych
z uwzględnieniem odchylenia standardowego. W celu ujawnienia
zależności i różnic między grupami lub poszczególnymi cechami
posłużono się testami U Manna-Whitneya. Minimalny poziom
istotności ustalono na poziomie p≤0,05.

zauważono w
sportowych.

grupie

osób

uczestniczących

w

zajęciach

Wyniki
Diagnoza sprawności fizycznej ujawniła znaczące różnice
między uczennicami uczęszczającymi i nieuczęszczającymi na
zajęcia sportowe. We wszystkich próbach lepsze rezultaty
uzyskały osoby uprawiające sport. Największą różnicę
zaobserwowano w próbach oceniających siłę ramion (p<0,001),
szybkość (p<0,001) i moc kończyn dolnych (p=0,002).
Najmniejsze różnice, choć również istotne statystycznie
(p=0,048) odnotowano w poziomie gibkości. W próbach
szybkości i gibkości sportsmenki uzyskały najwyższe rezultaty –
przekraczające 50 punktów (ryc. 1).

Ryc. 2. Ocena sprawności fizycznej dziewcząt trenujących
taekwondo, tenis stołowy i siatkówkę

Ryc. 3. Sposoby spędzania czasu wolnego badanych
dziewcząt
Dyskusja

Ryc. 1. Ocena sprawności fizycznej badanych dziewcząt
Badania
sprawności
fizycznej
zawodniczek
poszczególnych
dyscyplin
sportu
dowiodły
pewnych
nieznacznych różnic w poziomie niektórych cech motorycznych.
Dziewczęta trenujące taekwondo najlepsze wyniki uzyskały
w próbach sprintu 4x10 m i skłonie tułowia w przód, natomiast
tenisistki stołowe – w skoku w dal i zwisie czynnym. W tej
ostatniej uzyskały więcej niż 60 punktów, co było najlepszym
rezultatem testu we wszystkich grupach. Zastanawiający może
być niski poziom mocy kończyn dolnych (36,75 pkt.) i siły
ramion (32 pkt.) siatkarek. Różnice między powyższymi
wynikami dziewcząt uprawiających piłkę siatkową a pozostałymi
grupami były istotne. Siatkarki najsłabiej wypadły na tle
aktywnych fizycznie rówieśniczek pod względem sprawności
motorycznej (ryc. 2).
Badania stylu życia nie wykazały znacznych różnic między
osobami aktywnymi i nieaktywnymi. Większość badanych
spędzała swój czas wolny przede wszystkim na spotkaniach
z przyjaciółmi. Wśród dziewcząt aktywnych i nieaktywnych
częstymi formami odpoczynku była również zabawa na świeżym
powietrzu, oraz bierne sposoby spędzania czasu wolnego (ryc. 3).
Największe różnice zauważono w takich formach
odpoczynku, jak gra na komputerze oraz czytanie książek.
Dziewczęta aktywne więcej swojego czasu wolnego poświęcały
na wyżej wymienione sposoby odpoczynku w stosunku do
dziewcząt nieaktywnych. W grupie nietrenującej natomiast 15%
dziewcząt realizowało w czasie wolnym swoje hobby, czego nie

Aktywność fizyczna jest jednym z głównych czynników
warunkujących prawidłowy rozwój fizyczny, psychiczny oraz
społeczny człowieka. Stanowi ponadto najlepszy środek działania
w zakresie profilaktyki wad postawy [Jurkowska 2006,
Chodorowska 2008]. Systematyczne uczestnictwo w zajęciach
ruchowych może pomóc dziecku rozwinąć nawyk dbania o własne
zdrowie i kondycję fizyczną oraz kształtować rozwój prawidłowej
postawy ciała [Jurkowska 2006, Pastuszak i wsp. 2008,
Łoś-Rychalska i Pedde 2006].
Postęp cywilizacyjny przyczynia się do upowszechnienia
sedenteryjnego stylu życia. Obniżanie się poziomu sprawności
fizycznej, zmniejszanie odporności fizycznej oraz psychicznej,
a także wzrost zachorowalności i defekty postawy są coraz
częstsze wśród polskich dzieci [Przewęda 1981, Chodorowska
2008]. Z drugiej jednak strony powstają kluby sportowe dla dzieci
i młodzieży, gdzie pod okiem wykwalifikowanych trenerów
można poznawać np. tajniki sztuk walki, posiadających
niezaprzeczalne
wartości
wychowawcze
i
utylitarne
[Mroczkowski i Jaskólski 2006, Zimin i wsp. 2001, Błach i wsp.
2005]. Oferta ośrodków prowadzących zajęcia sportoworekreacyjne dla dzieci i młodzieży, szczególnie w dużych
miastach, jest dość szeroka. Każdy nastolatek jest w stanie znaleźć
coś dla siebie. Rekreacja ruchowa jest bowiem doskonałą formą
czynnego wypoczynku, która rozwija zainteresowania i zdolności
oraz wpływa na ukształtowanie osobowości człowieka
[Świderska-Kopacz i wsp. 2008].
Wśród młodzieży szkolnej zauważalny jest spadek
zainteresowań aktywnymi formami spędzania czasu wolnego.
Z badań własnych wynika, że najczęstszą i najbardziej lubianą
formą spędzania czasu wolnego są spotkania z przyjaciółmi.
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Z punktu widzenia wychowawczego nie jest to bezpieczny
sposób spędzania czasu. Często młodzi ludzie naśladują
postępowanie koleżanek i kolegów, ponieważ nie chcą odstawać
od grupy, co może prowadzić do zachowań patologicznych. Aby
nie zostać odrzuconym sięgają bowiem po narkotyki, alkohol czy
papierosy [Szczechowicz-Kasza 2007].
Formami spędzania czasu wolnego często wybieranymi
przez młodzież (z grup badanych) są bierne sposoby odpoczynku
takie jak oglądanie telewizji czy granie na komputerze. Podobne
wnioski zostały wysunięte w pracach Szczechowicz-Kasza
[2007], Wołowskiego i Jankowskiej [2006] oraz Kaźmierczak
i Hagnera [2003]. Stwierdzili oni, że najbardziej atrakcyjną formą
spędzania czasu wolnego dla młodych ludzi jest środowisko
rówieśnicze oraz bierny sposób odpoczynku [Wołowski
i Jankowski 2006, Szczechowicz-Kasza 2007, Kaźmierczak
i Hagnera 2003].
W celu potwierdzenia oraz uzyskania więcej informacji
na temat zależności między rodzajem aktywności ruchowej
a sprawnością fizyczną, należałoby prowadzić badania na
większych grupach, bardziej obiektywnymi metodami. Kolejnym
kierunkiem badań może być także powtórna diagnoza wszystkich
osób badanych po pewnym czasie, w celu uzyskania informacji,
czy przy dłuższym stażu treningowym dochodzi do zmian
w obrębie badanych elementów.
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15.
1.

2.

Trening sportowy okazał się skutecznym środkiem
wspomagania rozwoju fizycznego. Dzieci uczestniczące
w zajęciach sportowych charakteryzowały się wyższym
poziomem sprawności fizycznej. Największe różnice
odnotowano w poziomie siły.
Dziewczęta uprawiające taekwondo charakteryzowały się
najwyższym poziomem szybkości i gibkości, tenisistki
stołowe – siły ramion i mocy kończyn dolnych, a siatkarki –
siłą mięśni brzucha. Może być to efektem treningu, bądź
selekcji (nie zawsze kierowanej). Nie zawsze bowiem
wysoki poziom danej zdolności motoryczny był adekwatny
do charakteru treningu.
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Odpowiedź układu krążenia dzieci w wieku 10-13 lat
na jednorazowy wysiłek fizyczny
Elżbieta Barańczuk1, Justyna Iwanow2
1

2

Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku
Studenckie Koło Naukowe Fizjologii i Fizjologii Wysiłku WSWFiT w Białymstoku

Streszczenie
Aktywność ruchowa jest niezbędnym elementem
prawidłowego rozwoju i funkcjonowania człowieka na każdym
etapie życia. Bez odpowiedniej dawki ruchu niemożliwe jest
utrzymanie i pomnażanie zdrowia. Aktywność fizyczna jest
szczególnie istotna w okresie dzieciństwa i młodości kiedy to jej
brak, w mniejszym lub większym stopniu, zaburza rozwój
organizmu i może być przyczyną zwiększonego ryzyka chorób.
Ćwiczenia ruchowe wykonywane systematycznie, racjonalne
i konsekwentnie stanowią dla młodych ludzi ważny bodziec
rozwojowy a dla dorosłych – środek profilaktyczny.
Praca mięśniowa nie jest możliwa bez aktywacji układów
związanych z poborem i transportem tlenu. Dlatego też celem
badań była ocena parametrów układu krążenia (tętniczego
ciśnienia skurczowego i rozkurczowego oraz częstości akcji
serca) po jednorazowym wysiłku. Badania przeprowadzono
wśród 36 uczniów w wieku 10-13 lat.
Na podstawie badań stwierdzono, że zmiany zachodzące
w obrębie układu krążenia są zgodne z rozwojem
ontogenetycznym a jednorazowy wysiłek fizyczny powoduje
zmiany typowe dla pracy mięśniowej.
Wprowadzenie
Aktywność fizyczna to praca mięśni szkieletowych z całym
zespołem
towarzyszących
jej
zmian
czynnościowych
w organizmie. Zalicza się do niej wiele prac domowych,
zawodowych, a także ćwiczenia fizyczne. Może być ona
spontaniczna bądź zaplanowana. Ten drugi rodzaj u dzieci
i młodzieży występuje głównie na lekcjach wychowania
fizycznego.
Optymalny
poziom
aktywności
fizycznej
u najmłodszych to taki, który zabezpiecza potrzeby ruchowe
i stymuluje rozwój organizmu. Potrzeby te jednak są
indywidualne, tzn. zależą od fazy rozwoju, płci, warunków życia,
stanu zdrowia, poziomu sprawności fizycznej, czynników
genetycznych, itp. (Drabik,1995).
Czynność skurczowa mięśni zwiększa ich przemianę materii
co przejawia się zwiększonym zużyciem tlenu i substratów
energetycznych, większą produkcją dwutlenku węgla, produktów
przemiany materii i ciepła. Oznacza to, że pracujący mięsień
musi otrzymywać większą ilość krwi, a więc organizm musi
uruchomić zdolności adaptacyjne układu krążenia.
Układ krążenia składa się z serca, naczyń krwionośnych
(tętnice i żyły) i limfatycznych. Serce zbudowane jest z dwóch
przedsionków i dwóch komór. Krew żylna z całego ustroju
dociera do prawego przedsionka żyłą główną (górna i dolna) skąd
przepływa do prawej komory a następnie jest przepompowywana
do tętnicy płucnej. W naczyniach włosowatych pęcherzyków
płucnych krew pobiera tlen i oddaje dwutlenek węgla. W wyniku
wymiany gazowej krew żylna staje się krwią tętniczą i z płuc
żyłami płucnymi dociera do lewego przedsionka i do lewej
komory. Lewa komora pompuje krew do aorty, skąd za

pośrednictwem naczyń tętniczych dociera do wszystkich tkanek
ustroju.
U człowieka objętość krwi w ustroju to około 8% masy ciała
(około 5,5l), która w trakcie jednej minuty przepływa przez serce
(Traczyk,2001).
W rozwoju osobniczym dokonuje się wiele zmian
w układzie krążenia. U noworodka serc jest duże i stanowi 8%
masy ciała, u dzieci do trzeciego roku życia zwiększa się ono
trzykrotnie, u 7-latków pięciokrotnie a u 15- i 16-latków
dziesięciokrotnie (Malinowski,1987). W pierwszym roku życia
wyrównuje się grubość ścian lewej i prawej komory a już od
drugiego roku grubość ściany komory lewej prawie dwukrotnie
przewyższa grubość ścian komory prawej. Ustępowanie przewagi
komory prawej na rzecz komory lewej to efekt stopniowej zmiany
wielkości i kształtu serca (Malinowski,1987;Górski, 2011).
Zmiany w sercu i naczyniach krwionośnych wywołują
zmiany w ciśnieniu krwi (RR), w częstości akcji serca (HR)
i temperaturze ciała. W okresie dziecięcym RR jest początkowo
niskie a później stopniowo wzrasta (tab.1). Zmiana ta
spowodowana jest zwiększeniem stosunku objętości serca do
wielkości aorty. Wielkość ciśnienia krwi u dziewcząt i chłopców
w okresie dzieciństwa jest praktycznie taka sama jednakże
pomiędzy 10 a 13 rokiem życia u dziewcząt jest ono wyższe. Po
narodzinach tempo pracy serca u dziewcząt jest nieznacznie
szybsze i bardziej regularne niż u chłopców, ale już w drugim
roku życia HR jest bardzo zbliżone. W początkowym okresie
życia częstość akcji serca waha się 120-140 uderzeń na minutę
i wraz z wiekiem ulega zmniejszeniu (tab.2) osiągając u dorosłego
człowieka 72 uderzenia na minutę (Hurlock, 1960). Jest to efekt
początkowego wpływu układu współczulnego na czynność serca,
który to stopniowo jest zastępowany przez układ przywspółczulny
(Górski, 2011). W wieku dojrzałym tętno kobiet jest nieco szybsze
i bardziej regularne niż u mężczyzn (Hurlock, 1960).
Jednorazowy wysiłek powoduje w układzie krążenia zmiany
dotyczące przyspieszenia HR, wzrostu objętości wyrzutowej
i pojemności minutowej serca oraz ciśnienia tętniczego krwi.
Podczas wysiłku krew zaopatruje pracujące mięśnie
w odpowiednią ilość tlenu, dostarcza substraty energetyczne
(glukozę, wolne kwasy tłuszczowe, aminokwasy), przenosi
hormony z miejsca ich wydzielania do tkanek, a z mięśni usuwa
produkty przemiany materii. Pojemność minutowa serca w czasie
pracy mięśniowej wzrasta proporcjonalnie do zapotrzebowania na
tlen. Zwiększeniu pobierania tlenu o 1 l/min towarzyszy wzrost
pojemności minutowej o około5 l/min (Malarecki,1973; Jaskólski,
2002; Górski, 2006).
Częstość skurczów serca wzrasta natychmiast po rozpoczęciu
pracy fizycznej i po upływie 2-5 minut stabilizuje się na poziomie
odpowiadającym intensywności pracy lub osiąga wartości
maksymalne (Malarecki,1973; Jaskólski, 2002; Górski, 2006).
Powrót HR do wartości spoczynkowych następuje u dzieci
szybciej niż u osób dorosłych – efekt szybszego zmniejszenia
pobudzenia współczulnego i stężenia amin katecholowych we
krwi (Górski, 2011).
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Cel badań
Zdolność do wysiłku fizycznego jest jednym z czynników
warunkujących właściwą jakość życia. Praca mięśniowa nie jest
możliwa bez aktywacji układów związanych z poborem
i transportem tlenu.
Dlatego też celem niniejszej pracy była:
1.
ocena spoczynkowych parametrów układu krążenia
(tętniczego ciśnienia skurczowego i rozkurczowego oraz
częstości akcji serca) u uczniów w wieku 10-13 lat ze
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
w Wysokiem Mazowieckiem
2.
zbadanie wpływu jednorazowego wysiłku na powyższe
parametry układu krążenia.

Wyniki badań
Na podstawie przeprowadzonych pomiarów stwierdzono,
że spoczynkowe ciśnienie skurczowe krwi (ryc.1 i 4)
u badanych dziewcząt i chłopców mieści się w granicach normy
(tab.1). Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic
w ocenianym parametrze w zależności od płci badanych. Wysiłek
fizyczny w postaci biegu na dystansie 60m spowodował
podwyższenie ocenianego parametru układu krążenia (ryc. 1 i 4).
Otrzymany wzrost RR skurczowego u obu płci był zbliżony i nie
osiągnął wielkości typowych dla osób dorosłych (zwiększenie
skurczowego ciśnienia tętniczego po biegu krótkotrwałym
w granicach 40-60 mm Hg- Zimkin,1955).

Ciśnienie skurczowe dziewcząt

mm Hg

Skurczowe ciśnienie tętnicze wzrasta proporcjonalnie do
wielkości obciążenia i u osób dorosłych maksymalnie może
osiągnąć wartości 200-240 mmHg zaś ciśnienie rozkurczowe
zmienia się osobniczo ((Malarecki,1973; Jaskólski, 2002; Górski,
2006).

Metodyka badań
Badania przeprowadzono w latach 2007-2009 wśród 36
uczniów w wieku 10-13 lat, których podzielono w zależności od
płci. Parametry układu krążenia tzn. skurczowe i rozkurczowe
ciśnienie krwi oraz tętno zmierzono za pomocą sfingomanometru
Tensoval mobil firmy Hartmann. Zastosowano jako próbę
wysiłkową (wysiłek jednorazowy) bieg na 60m ze startu niskiego.
Jest to najkrótszy bieg sprinterski i jest stosowany jako próba
lekkoatletyczna
w
mierniku
sprawności
fizycznej
R. Trześcinowskiego oraz w teście sprawności Z. Chromińskiego.
Średnie ciśnienie krwi
Skurczowe

145
140
135
130
125
120
115
110
105
100

138,8
130,2
126,1

Ciśnienie
spoczynkowe

126,6
121,2
116,2

1

2

Ciśnienie
powysiłkowe

3

badanie

Ryc. 1. Zmiany tętniczego
u dziewcząt po biegu n 60 m

ciśnienia

skurczowego

Spoczynkowe ciśnienie rozkurczowe krwi (ryc.2 i 5)
u badanych mieści się granicach normy (tab.1). Bieg na 60 m
spowodował zwiększenie powysiłkowego RR rozkurczowego co
jest reakcją odmienną od występującej u osób dorosłych (bieg na
krótkim dystansie powoduje obniżenie wartości ciśnienia
minimalnego o 15-20 mm Hg - Zimkin,1955).

Rozkurczowe

Bezpośrednio po porodzie

70 ± 16

46 ± 12

3-tyg. noworodek

75 ± 16

40 ± 16

6 miesięcy

89 ± 29

60 ± 10

1 rok

94 ± 14

55 ± 9

2 lata

96 ± 30

66 ± 25

5 lat

99 ± 25

65 ± 25

7 lat

102 ± 15

56 ± 8

10 lat

110 ± 17

60 ± 10

14 lat

118 ± 19

70 ± 10

Tab. 1. Zmiany ciśnienia tętniczego krwi w zależności od
wieku (wg S. Nowaka [7])
Wiek

Przecięta
częstość tętna

Granica
normy

Pojemność
minutowa (ml)

Noworodek

125

100 -180

500

1-11 miesięcy

115

90 -140

600 – 800

2 lata

105

80 – 130

1100

6 lat

95

75 – 115

2000
2200

8 lat

90

70 – 110

12 lat

85

65 – 110

2600

16 lat

75

60 - 100

3200

Tab. 2. Zmiany częstości tętna i pojemności minutowej
serca w zależności od wieku (wg S. Nowaka [7])

Ciśnienie rozkurczowe dziewcząt

mm Hg

Wiek

125

84
82
80
78
76
74
72
70
68
66

83,1
81,1
78,3

77,8
74,6
72,9

1

2

Ciśnienie
spoczynowe
Ciśnienie
powysiłkowe

3

badanie

Ryc. 2. Zmiany tętniczego ciśnienia
u dziewcząt po jednorazowym wysiłku

rozkurczowego

Spoczynkowa częstość akcji serca (ryc. 3 i 6) badanych
uczniów mieści się w granicach normy (tab. 2). Ponadto
stwierdzono
nieznacznie
wyższą
wartość
HR
u chłopców niż u dziewcząt. Jednorazowy wysiłek fizyczny
spowodował znaczne przyspieszenie akcji serca u obu badanych
płci z utrzymaniem większego przyrostu powysiłkowego w roku
2007 u chłopców.
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Wnioski

Częstość akcji serca u dziewcząt

1.

160
144,5

140

126,5

120
ud./min

134,5

100

Tętno spoczynkowe

90

86,1

84,9

80

Tętno powysiłkowe

60
40
20
0
1

2

3

badanie

Ryc. 3. Wpływ jednorazowego wysiłku na częstość akcji
serca u badanych dziewcząt

Spoczynkowe parametry układu krążenia u badanych dzieci
mieszczą się w granicach norm rozwojowych.
2.
Zastosowany wysiłek fizyczny spowodował zwiększenie
wartości wszystkich ocenianych parametrów układu
krążenia.
3.
Reakcja rozkurczowego ciśnienia krwi u młodzieży
wskazują na osobniczą zmienność tego parametru
w odpowiedzi na wysiłek fizyczny.
Podsumowując można stwierdzić, że zmiany zachodzące
w obrębie układu krążenia są zgodne z rozwojem
ontogenetycznym a jednorazowy wysiłek fizyczny powoduje
zmiany typowe dla pracy mięśniowej.

Ciśniene skurczowe chłopców
145

142

140

1.

138,7

135
mm Hg

Literatura

133,9

130
125

125

122

120

128,1

Cśnienie
spoczynkowe
Ciśnieie pwysiłkowe

2.
3.

115
110
1

2

3

4.
5.

badanie

Ryc. 4. Zmiany tętniczego
u chłopców po biegu n 60 m

ciśnienia

skurczowego
6.
7.

Ciśnienie rozkurczowe chłopców
95

93,8

mm Hg

90
85,2

85
80

83,3
79,3

78,7

78,4

Ciśnienie
spoczynkowe
Ciśnienie
powysiłkowe

75
70
1

2

3

badanie

Ryc. 5. Zmiany tętniczego ciśnienia
u chłopców po jednorazowym wysiłku

rozkurczowego

Częstość akcji serca chłopców
160

152,3

140
ud./min

120

127,7

116,8

100

94,5

90

80

87,2

Tętno spoczynkowe
Tętno powysiłkowe

60
40
20
0
1

2

3

badanie

Ryc. 6. Wpływ jednorazowego wysiłku na częstość akcji
serca u badanych chłopców
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Ocena sprawności fizycznej uczniów klas IV-VI ze szkół podstawowych
w Białej Podlaskiej z uwzględnieniem liczby ich rodzeństwa
Marta Mandziuk
Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej

Wstęp
Rodzina jest podstawową jednostką społeczną, która
wprowadza dziecko w świat wartości. Od najmłodszych lat
dziecko naśladując postępowanie dorosłych przejmuje jego dobre
lub złe nawyki. Angażowanie wszystkich członków rodziny,
począwszy od najmłodszych, przez nastolatków i skończywszy na
najstarszych do aktywnego spędzania czasu wolnego kształtuje
w nich pozytywny stosunek do aktywności fizycznej. Styl życia,
a więc m.in. sposób spędzania czasu wolnego, sposób odżywiania
się, aktywność fizyczna, który prowadzą rodzice odzwierciedla
się w późniejszym postępowaniu ich dzieci. Uznawany przez
rodziców, opiekunów system wartości w początkowym etapie
życia dziecka staje się jego własnym. Przyjęty i uznany
w dzieciństwie system wartości może rozstrzygać o stylu i trybie
życia dorosłego, w tym także o preferowaniu określonych
zachowań wobec aktywności fizycznej. Z powyższych względów
bardzo ważne jest wychowanie w kulturze fizycznej i do kultury
fizycznej, a w tym szczególna rola przypada rodzicom
i nauczycielowi wychowania fizycznego. Powszechnie wiadomo,
iż wartości uczyć można wyłącznie czynem i postawą.
Sprawność fizyczna zajmuje - zdaniem Przewędy (1997) ważne miejsce w hierarchii wartości, mimo, iż nie posiada już
decydującej funkcji w codziennej egzystencji człowieka. Osiński
(2003) podaje, iż współczesne definicje traktują sprawność
fizyczną jako właściwość, charakteryzującą zarówno poziom
aktualnych możliwości ruchowych, jak też strukturalne
i funkcjonalne podłoże codziennej aktywności fizycznej
człowieka. Specjalizacja definiujących pojęcie sprawności
fizycznej przyczyniła się do powstania wielu różnych definicji.
Jednak łącznikiem tych wszystkich są ścisłe powiązania
zdolności motorycznych z umiejętnościami ruchowymi i stanem
zdrowia. Zdaniem Trześniowskiego (1990) sprawność fizyczna
jest złożoną właściwością osobniczą, determinowaną płcią,
wiekiem, stanem zdrowia, uzdolnieniami i umiejętnościami
ruchowymi, budową ciała i wydolnością narządów
wewnętrznych, a także siłą woli, motywacją do działania, trybem
życia, itp. Sprawnym fizycznie – nazwał Trześniowski (1990) –
tego, kto w różnych sytuacjach życiowych podejmie się
i rozwiąże zadania ruchowe nie czyniąc szkody dla organizmu.
Z punktu widzenia psychospołecznego, sprawność fizyczna
– zdaniem Żaka (1996 s.169) - jest „… ważnym elementem
osobowości, swoistym wyróżnikiem społecznym i wyrazem
sposobu życia”. Na wartości społeczne sprawności fizycznej
zwraca uwagę Przewęda (1991), który twierdzi, iż poziom
sprawności fizycznej decyduje o codziennej zaradności ruchowej
człowieka, umożliwiającej pracę i aktywny wypoczynek,
ułatwiającej nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów
międzyludzkich.
Wielowymiarowość pojęcia sprawności fizycznej sprawiła,
iż jest ona przedmiotem licznych badań naukowych, dyskusji
i rozważań. Sprawność fizyczna bywa w pracach badawczych
rozpatrywana wieloaspektowo, np.: od strony czynników

warunkujących jej poziom i wpływających na zachowanie
wysokiego poziomu jak najdłużej. Bergier (1993), Przewęda
(1985, 1991, 1997), Szklarska (1998), Trześniowski (1990),
Ziarkowska (1998) i inni wskazywali w swoich badaniach na
środowiskowe uwarunkowania sprawności fizycznej. Jednym
z determinantów poziomu sprawności fizycznej - zdaniem
niektórych badaczy jest liczba dzieci w rodzinie. Wielu autorów
m.in. Kołodziej (1975), Przewęda (1985), Szklarska (1998)
twierdzili, że dzieci pochodzące z rodzin z jednym lub dwojgiem
dzieci osiągają wyższy poziom sprawności fizycznej, niż ich
rówieśnicy z rodzin wielodzietnych. Do innych, odmiennych
wniosków doszli Szopa i Śrutowski (1987), Saczuk i Demediuk
(1996), Saczuk (2000), Przewęda i Dobosz (2003), ich zdaniem
dzieci pochodzące z rodzin wielodzietnych odznaczają się wyższą
sprawnością fizyczną.
Celem pracy było określenie poziomu sprawności fizycznej
badanych uczniów klas IV – VI uwzględniając płeć i liczbę dzieci
w rodzinie oraz uzyskanie odpowiedzi na pytanie: Czy liczba
dzieci w rodzinie różnicuje poziom sprawności fizycznej
badanych?
Materiał i metoda badań
Badania przeprowadzono w roku szkolnym 2008/2009
w dwóch celowo wybranych szkołach podstawowych w Białej
Podlaskiej. W mieście tym jest 9 szkół podstawowych, w tym
jedna szkoła specjalna. Badania były realizowane w ramach
własnej działalności naukowej Akademii Wychowania Fizycznego
Józefa Piłsudskiego w Warszawie1.
Do pomiaru sprawności fizycznej uczniów zastosowano
Międzynarodowy Test Sprawności Fizycznej (MTSF) służący do
określania sprawności ogólnej osób w wieku od 6. do 32. lat.
MTSF składa się z 8 zadań ruchowych, komplementarnych, dzięki
temu umożliwia ocenę ogólnej sprawności fizycznej. Badany za
wykonanie każdej próby mógł uzyskać maksymalnie 100
punktów, a to oznacza, że w całym teście można było otrzymać
800 punktów. Suma uzyskanych punktów dała obraz ogólnej
sprawności fizycznej badanych. Normy klasyfikacyjne dla trzech
poziomów sprawności fizycznej wynoszą odpowiednio (Pilicz,
Przewęda,. Dobosz, Nowacka-Dobosz 2004):
−

sprawność wysoka – 481punktów i więcej;

−

sprawność średnia – od 320 do 480 punktów;

−
sprawność niska – 319 i mniej punktów.
Dokonano pogłębionej analizy wyników uczniów z wysokim
i niskim poziomem sprawności fizycznej, jednocześnie pomijając
wyniki wszystkich ze średnim poziomem.
Badaniami objęto 740 uczniów z 26 oddziałów klas IV, V
i VI, w tym 381 dziewcząt (51,5%). W klasach IV przebadano 214
uczniów, w tym 116 dziewcząt, w klasach V - 268 uczniów,
1

Temat badawczy BWŁ.I.48 brzmiał: Społeczno-pedagogiczne czynniki warunkujące
status socjometryczny ucznia w strukturze nieformalnej klasy. Projekt finansowany
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kierownik tematu dr hab. prof.
AWF Warszawa Jerzy Nowocień
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Ogółem

N

%

N

%

50
174
80
55
359

13,9
48,5
22,3
15,3
48,5

67
189
83
42
381

17,6
49,6
21,8
11
51,5

117
363
163
97
740

15,8
49,1
22
13,1
100

Tab. 1. Badani
w rodzinie w %

w

uwzględnieniem

liczby

dzieci

Z badań wynika, że uczniowie nie posiadający rodzeństwa
stanowili 16,3% ogółu w klasach IV; 16,4% w V oraz 14,7%
w VI. W klasach V i VI częściej nie miały rodzeństwa
dziewczęta, a w klasach IV chłopcy. Wśród uczniów
pochodzących z rodzin z dwojgiem dzieci największy odsetek
(53,3%) stanowili badani z klas IV, a najmniejszy (45,5%)
uczniowie klas V. W grupie badanych posiadających dwoje
rodzeństwa
największy
procent
uczniów
odnotowano
w V klasach (24,6%), a najmniejszy w klasach IV (18,7%).
Najmniej badanych pochodziło z rodzin wielodzietnych, wśród
nich zarejestrowano 14% uczniów klas VI; 13,5% - uczniów klas
V i 11,7% - uczniów klas IV. Szczegółowe dane zawiera tabela 2.
Na rycinie 1. przedstawiono ocenę sprawności fizycznej
dziewcząt klas IV z uwzględnieniem liczby dzieci w rodzinie.
W grupie dziewcząt posiadających wysoką sprawność fizyczną
najwyższą średnią wartość punktową w teście uzyskały
jedynaczki (523,2 pkt.), natomiast najniższą uczennice
pochodzące z rodzin z trojgiem dzieci (496 pkt.). Wśród
dziewcząt o niskiej sprawności fizycznej najsprawniejsze okazały
się jedynaczki, uzyskując średnią wartość 317 pkt. w teście.
Dziewczęta z niską sprawnością fizyczną pochodzące z rodzin
z dwojgiem i z trojgiem dzieci uzyskały zbliżone średnie wartości
punktowe, które wyniosły odpowiednio: 302,8 pkt. i 302,2 pkt.
W grupie badanych o niskim poziomie sprawności fizycznej nie
zarejestrowano uczennic pochodzących z rodzin wielodzietnych.

Płeć

%

N

%

Dziewczęta

Jedno dziecko
Dwoje dzieci
Troje dzieci
Czworo i więcej dzieci
Ogółem

Dziewczęta

%

VI

Chłopcy
N

N

17

14,6

63

54,3

24

20,7

12

10,4

Chłopcy

Analiza danych pokazała, że prawie połowa badanych
49,1% pochodziła z rodzin posiadających dwoje dzieci, wśród
nich odnotowano 49,6% dziewcząt i 48,5% chłopców. Znacznie
mniej badanych (22%) wywodziło się z rodzin z trojgiem dzieci,
wśród nich 22,3% to chłopcy oraz 21,8% to dziewczęta. Następną
grupę tworzyli jedynacy (15,8%), a w niej 17,6% dziewcząt
i 13,9% chłopców. Najmniejszą grupę (13,1%) stanowili
uczniowie pochodzący z rodzin wielodzietnych, pośród nich
zanotowano 15,3% chłopców i 11% dziewcząt (tab.1.).

V

Wyniki badań

%

18

18,4

51

52,0

16

16,3

13

13,3

Ogółem

IV grupa – rodziny z 4. i więcej dzieci (rodziny
wielodzietne).

N

35

16,3

114

53,3

40

18,7

25

11,7

Dziewczęta

III grupa – rodziny z 3. dzieci;

−

%

25

18,8

60

45,1

33

24,8

15

11,3

Chłopcy

−

N

19

14,1

62

46,6

33

24,4

21

14,9

Ogółem

II grupa – rodziny z 2. dzieci;

Czworo i
więcej

Troje

44

16,4

122

45,5

66

24,6

36

13,5

Dziewczęta

−

Dwoje

25

18,9

66

50

26

19,7

15

11,4

Chłopcy

I grupa - rodziny z 1 dzieckiem, badani z takich rodzin są
w pracy określani mianem „jedynaków”;

Jedno

13

10,3

61

48,4

31

24,6

21

16,7

Ogółem

−

Liczba dzieci w rodzinie
Klasa

w tym 133 dziewczynki i w klasach VI – 258 uczniów, w tym
132 dziewczynki. Wiek badanych mieścił się w przedziale 11-13
lat.
Informacje o liczbie rodzeństwa badanych uzyskano
z kwestionariusza wywiadu. Na podstawie zgromadzonych
danych wyodrębniono cztery grupy rodzin, z których pochodziły
badane dzieci:

IV

128

38

14,7

127

49,2

57

22,1

36

14,0

Tab. 2. Liczba dzieci w rodzinie w poszczególnych
klasach w %

600

523,2

506

504

496

Poziom
sprawności
fizycznej

500
Liczba
punktów 400
w MTSF 300

317

302,8

302,2
wysoki
niski

200
0

100
0

jedno

dwoje

troje

czwor
iowięcej

Liczba dzieci w rodzinie

Ryc. 1. Dziewczęta klas IV z wysokim i niskim poziomem
sprawności fizycznej a liczba dzieci w rodzinie
Wyniki badań wykazały, iż liczba dzieci w rodzinach,
z których pochodziły badane czwartoklasistki z wysoką
sprawnością fizyczną, nie różnicowała istotnie poziomu ich
sprawności fizycznej. Liczba rodzeństwa także wśród uczennic
o niskiej sprawności fizycznej, nie okazała się zmienną istotnie
różnicującą poziom sprawności (tab. 3.).
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Liczba
dzieci
w rodzinie

SS
Efekt

MS
Efekt

SS
Błąd

MS
Błąd

Wartość
F

Wartość
p

Sprawność
fizyczna

Jedno
dziecko
M= 311,2

Dwoje
dzieci
M=302,2

Troje
dzieci
M=310,4

Czworo
i więcej
M=253,0

X

0,607

0,967

0,012*

0,607

X

0,613

0,008*

0,967

0,613

X

0,009*

0,012*

0,008*

0,009*

X

Jedno dziecko

wysoka
sprawność
fizyczna

1519,5

506,6

8641,4

785,5

0,644

0,602

niska
sprawność
fizyczna

193,5

96,7

7260,3

558,4

0,173

0,842

Dwoje dzieci
Troje dzieci
Czworo i więcej
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Tab. 3. Dziewczęta klas IV z wysokim i niskim poziomem
sprawności fizycznej a liczba dzieci w rodzinie (analiza wariancji
(ANOVA))

* zależność istotna statystycznie na poziomie p<0,05

Z badań wynika, że liczba rodzeństwa chłopców klas IV
odznaczających się wysoką sprawnością fizyczną nie różnicuje
istotnie poziomu ich sprawności. Zaś wśród badanych z niską
sprawnością fizyczną liczba rodzeństwa różnicowała ich
sprawność fizyczną, na poziomie istotności p<0,05. W grupie
chłopców z wysoką sprawnością fizyczną, podobnie jak
u dziewcząt, uczniowie nie mający rodzeństwa osiągnęli
najwyższą średnią wartość punktową w teście (519 pkt.), zaś
najmniej punktów uzyskali badani pochodzący z rodzin
wielodzietnych (496 pkt.). Wśród uczniów z niską sprawnością
fizyczną najwyższą wartość punktową uzyskali również jedynacy
(311,2 pkt.), a najniższą badani z rodzin wielodzietnych
(253 pkt.) (tab.4., ryc.2.).

W klasach V liczba rodzeństwa badanych uczennic z wysoką
i niską sprawnością fizyczną nie była zmienną różnicującą istotnie
statystycznie poziom ich sprawności (tab.6.). W grupie dziewcząt
o wysokiej sprawności fizycznej największą średnią wartość
punktową w teście sprawnościowym uzyskały jedynaczki
(508 pkt.), a najmniejszą dziewczęta pochodzące z rodzin
wielodzietnych (488 pkt.). Wśród dziewcząt z niską sprawnością
fizyczną najmniejszą średnią wartość punktową odnotowano
u jedynaczek (296,5 pkt.), zauważono także, jej zwiększanie się
wraz ze wzrostem liczby rodzeństwa badanych. Najwyższą
średnią wartość punktową w teście uzyskały dziewczęta
pochodzące z rodzin wielodzietnych (ryc.3.).

600
Liczba
punktów
w MTSF

519

502,

498,

Poziom
sprawności
fizycznej

49

500
311,

400

310,

302,

253

300

wysoki
niski

200
100
0

jedno

dwoje

czworo
i więcej

troje

Liczba dzieci w rodzinie

Ryc. 2. Chłopcy klas IV z wysokim i niskim poziomem
sprawności fizycznej a liczba dzieci w rodzinie

Liczba
dzieci
w rodzinie
wysoka
sprawność
fizyczna

SS
Efekt

MS
Efekt

SS
Błąd

MS
Błąd

Wartość
F

Tab. 5. Chłopcy klas IV z niskim poziomem sprawności
fizycznej a liczba dzieci w rodzinie (test RIR Tukeya)

Liczba
dzieci
w rodzinie

SS
Efekt

MS
Efekt

SS
Błąd

MS
Błąd

Wartość
F

Wartość
p

wysoka
sprawność
fizyczna

226,6

75,5

1246,6

113,3

0,666

0,589

niska
sprawność
fizyczna

359,6

119,8

5235,7

227,6

0,526

0,668

Tab. 6. Dziewczęta klas V z wysokim i niskim poziomem
sprawności fizycznej a liczba dzieci w rodzinie (analiza wariancji
(ANOVA))

Wartość
p
Liczba
punktów
w MTSF

814,8

271,6

2677,3

167,3

1,623

0,223

60
50
40
30
20
10
0
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501,

49
296,

303,

488
306,

309

Poziom
sprawności
fizycznej
wysoki
niski

jedno

dwoje

troje

czworo
i więcej

Liczba dzieci w rodzinie

niska
sprawność
fizyczna

9827,2

327,5

21232,8

923,1

3,548

0,030*

Ryc. 3. Dziewczęta klas V z wysokim i niskim poziomem
sprawności fizycznej a liczba dzieci w rodzinie

* zależność istotna statystycznie na poziomie p<0,05

Tab. 4. Chłopcy klas IV z wysokim i niskim poziomem
sprawności fizycznej a liczba dzieci w rodzinie (analiza wariancji
(ANOVA))
W grupie chłopców z niską sprawnością fizyczną liczba
rodzeństwa różnicowała poziom sprawności fizycznej badanych
(p<0,05). Uczniowie pochodzący z rodzin wielodzietnych
uzyskali niższą średnią wartość punktową w teście
sprawnościowym, istotną statystycznie na poziomie p<0,05,
od rówieśników posiadających mniejszą liczbę rodzeństwa.
Uczniowie z niską sprawnością fizyczną, pochodzący z rodzin
wielodzietnych uzyskali 253 pkt. w MTSF, a ci z wysoką
sprawnością 496 pkt. Szczegółowe dane zawierają tabele 4. i 5.
oraz rycina 2.

Także wśród chłopców liczba rodzeństwa, nie różnicuje
istotnie statystycznie ich sprawności fizycznej. W grupie tych
z wysoką sprawnością fizyczną najwyższą średnią liczbę punktów
w teście sprawnościowym uzyskali uczniowie posiadający dwoje
rodzeństwa (501,4 pkt.), a najniższą badani pochodzący z rodzin
wielodzietnych (496,5 pkt.). Wśród chłopców o niskiej sprawności
fizycznej największą liczbę punktów zanotowano u jedynaków
(302,2 pkt.), najmniejszą zaś u uczniów pochodzących z rodzin
z dwojgiem dzieci (268,6 pkt.). Szczegółowe dane liczbowe
przedstawia tabela 7. i rycina 4.
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Liczba
dzieci
w rodzinie
wysoka
sprawność
fizyczna
niska
sprawność
fizyczna

SS
Efekt

MS
Efekt

SS
Błąd

MS
Błąd

Wartość
F

Wartość
p

50,5

16,8

1933,6

92,0

0,183

0,906

628,7

2095,9

36065,6

1336,7

1,569

0,219

Tab. 7. Chłopcy klas V z wysokim i niskim poziomem
sprawności fizycznej a liczba dzieci w rodzinie (analiza wariancji
(ANOVA))

60
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501,4

498,

496,5

50
40
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w MTSF

302,2

285,5

301

268,6

30

Poziom
sprawności
fizycznej
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0
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troje

czworo
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Liczba dzieci w rodzinie

Ryc. 4. Chłopcy klas V z wysokim i niskim poziomem
sprawności fizycznej a liczba dzieci w rodzinie
Liczba rodzeństwa badanych z klas VI nie okazała się
zmienną istotnie różnicującą dziewczęta zarówno z wysoką, jak
i z niską sprawnością fizyczną. W grupie badanych o wysokiej
sprawności fizycznej najwyższą średnią liczbę punktów w teście
sprawnościowym uzyskały dziewczęta pochodzące z rodzin
z dwojgiem dzieci (506,8 pkt.), a najmniejszą uczennice
posiadające dwoje rodzeństwa (475,3 pkt.). Wśród dziewcząt
z niską sprawnością fizyczną najwyższą średnią wartość
punktową uzyskały jedynaczki (309,3 pkt.). Uczennice z niskim
poziomem sprawności fizycznej pochodzące z rodzin
wielodzietnych okazały się najmniej sprawne w tej grupie,
świadczy o tym najniższa średnia wartość punktowa w teście
sprawności fizycznej (295 pkt.) (tab.8., ryc.5.).
Liczba
dzieci
w rodzinie

SS
Efekt

MS
Efekt

SS
Błąd

MS
Błąd

Wartość
F

Wartość
p

wysoka
sprawność
fizyczna

2275,8

758,6

21212,0

1767,6

0,429

0,735

niska
sprawność
fizyczna

336,3

112,1

2171,1

77,5

1,445

0,250

Tab. 8. Dziewczęta klas VI z wysokim i niskim poziomem
sprawności fizycznej a liczba dzieci w rodzinie (analiza wariancji
(ANOVA))
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2638,9

17177,9

780,7

3,379

0,036*

wysoki
niski
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(503,1 pkt.), a najniższą uczniowie pochodzący z rodzin
z dwojgiem dzieci (496,1 pkt.). Zaobserwowane różnice
w średniej wartości punktowej z testu sprawności fizycznej
między chłopcami w tej grupie nie były istotne statystycznie
(tab. 9. i ryc. 6.).
W grupie badanych z niską sprawnością fizyczną liczba
rodzeństwa okazała się zmienną różnicującą poziom sprawności
uczniów klas VI. Wśród chłopców z niską sprawnością fizyczną
najwyższą średnią wartość punktową osiągnęli badani pochodzący
z rodzin wielodzietnych (311 pkt.), a najniższą – jedynacy
(265,2 pkt.). Szczegółowe dane zawarto w tabelach 9. i 10. oraz
na rycinie 6.

Poziom
sprawności
fizycznej
wysoki
niski

czworo
i więcej

Ryc. 5. Dziewczęta klas VI z wysokim i niskim poziomem
sprawności fizycznej a liczba dzieci w rodzinie
W grupie badanych szóstoklasistów z wysoką sprawnością
fizyczną najwyższą średnią liczbę punktów w teście
sprawnościowym uzyskali chłopcy posiadający dwoje rodzeństwa

* zależność istotna statystycznie na poziomie p<0,05

Tab. 9. Chłopcy klas VI z wysokim i niskim poziomem
sprawności fizycznej a liczba dzieci w rodzinie (analiza wariancji
(ANOVA))
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Ryc. 6. Chłopcy klas VI z wysokim i niskim poziomem
sprawności fizycznej a liczba dzieci w rodzinie
Jedno
dziecko
M=265,2

Dwoje
dzieci
M=302,0

Troje
dzieci
M=309,0

Czworo
i więcej
dzieci
M=311,0

Jedno dziecko

X

0,009*

0,035*

0,035*

Dwoje dzieci

0,009*

X

0,697

0,674

Troje dzieci

0,035*

0,697

X

0,938

Czworo i więcej dzieci

0,035*

0,674

0,938

X

Liczba
dzieci
w rodzinie

* zależność istotna statystycznie na poziomie p<0,05
Tab. 10. Chłopcy klas VI z niskim poziomem sprawności
fizycznej a liczba dzieci w rodzinie
Podsumowanie i wnioski
Wyniki badań nie dały jednoznacznej odpowiedzi na zadane
wyżej pytanie. Potwierdziły one spostrzeżenia autorów badań
przywołanych we wstępie. Najbardziej sprawne i tym samym
z najwyższą średnią wartością punktową w MTSF okazały się
jedynaczki z klas IV i V. Zaś wśród chłopców klas V i wszystkich
badanych klas VI najwyższą średnią wartość punktową w MTSF
uzyskali uczniowie pochodzący z rodzin z dwojgiem i trojgiem
dzieci. Jedynacy z klas IV i VI, z niską sprawnością fizyczną
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uzyskali najwyższą średnią wartość punktową w MTSF, zaś
uczniowie z rodzin wielodzietnych najniższą.
Wyniki badań i ich analiza pozwalają sformułować
następujące wnioski:
1.
Liczba rodzeństwa dziewcząt z badanych klas, zarówno
z wysoką, jak też z niską sprawnością fizyczną nie
różnicowała istotnie poziomu ich sprawności.
2.
Liczba rodzeństwa chłopców z wysoką sprawnością
fizyczną nie była zmienną różnicującą ich poziom
sprawności.
3.
Liczba rodzeństwa chłopców z niską sprawnością fizyczną,
z klas IV i VI różnicowała istotnie statystycznie (p<0,05)
poziom ich sprawności.
Sprawność fizyczna będąc jednocześnie wskaźnikiem
zdrowia i rozwoju człowieka jest różna w poszczególnych
okresach jego życia. Aby rozwijać i podtrzymać sprawność
fizyczną jak najdłużej rodzice powinni swoim postępowaniem
dawać przykład dzieciom. Powszechnie wiadomo, iż dziecko
łatwiej jest przekonać do podjęcia ćwiczeń i zadań ruchowych niż
dorosłego. Zaangażowanie całej rodziny do aktywnego
odpoczynku przyczyni się zarówno do wyrobienia w dzieciach
nawyku zdrowego stylu życia, jak też do podniesienia poziomu
sprawności fizycznej jej członków.
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Streszczenie
Z analizy piśmiennictwa wynika, iż zdecydowana
większość badań okresów sensytywnych i krytycznych dotyczyła
zdolności kondycyjnych. Nie wiadomo było jak uzewnętrzniają
się one w zakresie zdolności koordynacyjnych. Zebrany
dotychczas materiał był stosunkowo skromny i nie jednoznaczny
oparty przeważnie na badaniach przekrojowych. Stąd celem
naszych badań było: 1. Określenie zmian występujących
w zakresie wybranych zdolności koordynacyjnych u dzieci
i młodzieży w różnym wieku. 2. Poznanie uwarunkowań tych
zmian. Materiał i metody. Badaniom poddano 3093 osoby
w wieku 6-35 lat. W Polsce materiał pochodził z badań
przekrojowych (n=433) i ciągłych (n=23). Badaniami objęto
uczniów szkół podstawowych i średnich, studentów, koszykarki,
łyżwiarzy figurowych. W badaniach stosowano: pomiary
antropometryczne, obserwacje, wywiady, ocenę dojrzałości
płciowej, test globalnej koordynacji ruchowej. Materiał zebrany
w b. NRD obejmował wyniki badań: a) przekrojowych 2500
osób nietrenujących obu płci w wieku 7-24 lat; b) ciągłych 147
osób w wieku 6-15 i 19-23 lat poddanych treningowi. Łącznie
materiał ten obejmował 2647 osób, u których określano poziom
zdolności koordynacyjnych zestawem 5 testów: szybkości
reakcji, orientację przestrzenną, różnicowanie ruchów i ich
rytmizację, zachowanie równowagi. Wyniki badań opracowano
statystycznie uwzględniając: średnie arytmetyczne, odchylenia
standardowe, istotność różnic. Wnioski: 1. Wyniki badań
przeprowadzonych w dwóch krajach na różnym materiale
i innymi metodami ujawniły wyraźne występowanie okresów
sensytywnych w rozwoju koordynacji ruchowej między 7 a 11
rokiem życia. 2. Materiał badań umożliwił stwierdzenie
występowania okresów krytycznych między 11 a 13,6 rokiem
życia połączonych ze stagnacją lub regresem w rozwoju
koordynacji ruchowej. Wyraźniejsze zmiany obserwowano przy
analizie wyników indywidualnych. Wielkość i ich zakres zależał
od tempa rozwoju biologicznego. 3. Uzyskane wyniki wskazały
na konieczność korekty stosowanego szkolenia sportowego
nastawionego na równomierny rozwój wszystkich zdolności
ruchowych. Korekta ta winna polegać na wzmożonym rozwoju
koordynacji ruchowej w wieku 7-11 lat niezależnie od uprawianej
lub wybranej w przyszłości dyscyplin sportowej.
Wprowadzenie
Nauka o ruchach człowieka od lat jest przedmiotem coraz
intensywniejszych badań. Dość dawno temu, w związku
z poszukiwaniem sposobów zwiększania efektywności szkolenia

sportowego w ramach antropokinezjologii ukształtował się
kierunek zwany antropomaksymologią [Kuzniecow, 1975]
nastawiony na stymulowanie maksymalnych osiągnięć
w różnych rodzajach aktywności człowieka. I chociaż
w licznych badaniach cele sportowe odgrywają główną rolę to
uzyskane w nich wyniki posiadały również wartość dla
optymalizacji całego życia człowieka, ponieważ pomagają
w lepszym jego przygotowaniu do wszelkiej działalności
ruchowej - w życiu codziennym, pracy, rekreacji, itp.
W piśmiennictwie podkreśla się, że w okresie najbardziej
dynamicznego rozwoju ruchów, występującego od urodzenia
człowieka do ukończenia przez niego 20 roku życia wyróżnić
można fazy jej wyraźnych przyrostów, stabilizacji a nawet
regresu. Ich występowanie i przebieg u poszczególnych
osobników uzależnione są od różnych czynników: płci, tempa
rozwoju, wpływów środowiskowych, obciążeń fizycznych,
aktywności ruchowej i in. Poznanie tych czynników jest niezbędne
dla: poprawnego nauczania i doskonalenia techniki ruchów,
oceny jego efektywności, poznania predyspozycji ruchowych
ucznia i prognozowania jego dalszego rozwoju.
Niektórzy te wyróżniające się fazy w rozwoju ruchów
nazwali okresami sensytywnymi i krytycznymi [Gużałowski,
1977; Israel, 1976; Kuźniecowa, 1975; Martin, 1982; Schmidt,
1977, 1981, 1984; Starosta, Hirtz, 1989]. Pierwsze, związane
z istotnymi przyrostami wyników w zakresie konkretnych
zdolności ruchowych odznaczają się - ich zdaniem - zwiększoną
podatnością (wzmożoną wrażliwością) na działanie czynników
środowiskowych, a przede wszystkim na aktywność ruchową
i trening sportowy. Drugie, rozumiane są dwojako albo jako ten
wycinek okresu sensytywnego, w którym nastąpić winna
stymulacja, jeżeli pragnie się uzyskać wysoki poziom zdolności
ruchowej, albo jako okres stabilizacji czy spadku uzyskiwanych
przyrostów, związany przede wszystkim ze wzmożonym
rozwojem biologicznym - tzw. skokiem pokwitaniowym. Bardziej
uzasadnione jest to drugie znaczenie pojęcia okresów
krytycznych, gdyż zbyt dyskusyjne jest określanie ich mianem
jednego wycinka szczególnego nasilenia rozwoju danej cechy,
a tym bardziej wyznaczanie jego na podstawie średnich
przyrostów, chociażby ze względu na niejednoczesne
i zróżnicowane ich występowanie u osób o różnej sprawności.
Dawno temu w RFN miała miejsce ciekawa polemika na
poruszony temat. Baur (1987) powołując się na niejednoznaczne
tendencje w rozwoju różnych zdolności kondycyjnych
i koordynacyjnych zakwestionował występowanie okresów
sensytywnych. Zestawiając przykłady zaburzeń rozwojowych
z przyrostami w zakresie motoryki uznał je za przejaw zwarcia
(krótkiego spięcia) biogenetycznego i wyraził opinię, że nie należy
ich brać pod uwagę w praktyce treningu dzieci i młodzieży.
Stanowisko to było sprzeczne w wyrażoną później przez niego
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opinią, iż w treningu trzeba uwzględnić odpowiednie okresy
dojrzewania.
Martin (1982), z kolei powołując się na wyniki Sinza
(1981), Schmidta (1977) i innych wyraził opinię, iż dotychczas
zgromadzone nieliczne dane nie wystarczają, aby stwierdzić,
że nie można mówić o istnieniu okresów sensytywnych.
Wcześniej Winter (1981, 1984), powołując się na Israela (1976)
i innych autorów wskazywał, że trening zdolności kondycyjnych
i koordynacyjnych prowadzony w różnym wieku nie wywołuje
tych samych efektów. Nie mając wątpliwości co do istnienia
okresów sensytywnych Winter (1984) podkreślił, że nie może
być jednakowych okresów podwyższonej wrażliwości dla
różnych rodzajów zadań ruchowych. Przypomniał też, że samo
występowanie okresów znamiennych przyrostów nie wskazuje,
że w tym czasie niezbędne jest podejmowanie odpowiednich
oddziaływań,
chociaż
nie
kwestionował
konieczności
doskonalenia zdolności ruchowych w okresie ich wzmożonego
rozwoju. Należy też zgodzić się z poglądem Wintera (1984),
że wcale to nie świadczy o braku możliwości celowego
doskonalenia ruchów w innych okresach rozwoju człowieka.
Jak wykazały wyniki badań różnych autorów [Starosta,
2006a] istnieje możliwość rozwoju rozmaitych zdolności
koordynacyjnych nawet u osób powyżej 60 roku życia, ale
wymaga to znacznie dłuższego okresu czasu i większego
nakładu pracy, niż w okresie sensytywnym. Na tym, polega
istotna różnica w zakresie poglądów zwolenników
i oponentów okresów sensytywnych. Krytyce też trzeba
poddać zbyt wąskie rozumienie okresów sensytywnych (np.
zawężenie ich do jednego roku szkolnego albo roku życia).
Z ich ujawnienia wynika przede wszystkim potrzeba
dostosowania zadań do wieku i etapu rozwoju osobnika.
Z przeglądu piśmiennictwa wynika, że publikacje dotyczące
okresów, sensytywnych i krytycznych przeprowadzono głównie
w oparciu o wyniki badań różnych zdolności kondycyjnych (siły,
szybkości, wytrzymałości), ale: nie wiadomo, jak uzewnętrzniają
się one w zakresie zdolności koordynacyjnych?1. Niektórzy mają
nawet wątpliwości co do ich istnienia. Trudno się temu dziwić,
skoro
zebrano
dotychczas
stosunkowo
skromny
i niejednoznaczny materiał na ten temat, przeważnie w trakcie
badań przekrojowych. Nieliczne są badania ciągłe, dotyczące
zdolności koordynacyjnych u zawodników systematycznie
uprawiających sport.
Szczególnie dyskusyjne poglądy wyrażano na temat
okresów krytycznych [Baur, 1987; Filipowicz, Turowski, 1977;
Gużałowski, 1977; Przewęda, 1973]. Według niektórych autorów
[Przewęda, 1973] zmiany w nich zachodzące nie mogą być
interpretowane jako przykłady „upadku motoryczności”,
ponieważ związane są z pokwitaniem, tj. naturalnym etapem
rozwoju człowieka, w którym występują mniejsze lub większe
zakłócenia w zakresie zdolności koordynacyjnych związane
z szybkim i nierównomiernym procesem wzrastania.
Przypuszczalnie, im bardziej skokowy jest proces rozwoju,
tym większe są te zakłócenia.
Zmiany te są niedostatecznie poznane i scharakteryzowane,
szczególnie u osobników uprawiających sport, chociaż jest
oczywiste, że mogą wpływać na efektywność treningu, gdyż
znaczne zakłócenia w technice opanowanych wcześniej ćwiczeń
utrudniać mogą zdobywanie wyższych klas sportowych, a więc
1
Niecelowe jest poszukiwanie wspólnych okresów sensytywnych i krytycznych dla
wszystkich zdolności ruchowych, bo trudno odrzucić tezę o różnym tempie
rozwojowym każdej z nich. Słuszniejsza jest konkretyzacja poszukiwań tych okresów
połączona z odrębnym analizowaniem rozwoju każdej zdolności. Taką penetrację
zawężoną do zdolności koordynacyjnych zawiera niniejsza praca.
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obniżać możliwości przejawiane podczas treningu i zawodów.
Ponadto, brak postępów w szkoleniu może być przyczyną
przedwczesnego zakończenia kariery sportowej. Są to więc
niezwykle istotne problemy dla zawodników i trenerów.
Pragnąc wyjaśnić istniejące wątpliwości przeprowadziliśmy
analizę materiału badawczego na ten temat zgromadzonego
w Polsce i b. NRD. W krajach o odmiennych systemach szkolenia
sportowego, uzyskanego na różnym materiale ludzkim
i rozmaitymi metodami. Celem pracy było: 1. Określenie zmian
w zakresie wybranych zdolności koordynacyjnych u młodych
osobników w różnym wieku i ewentualnie ujawnienie w nich
okresów wyraźnego polepszania lub pogarszania się, a także
podatności na oddziaływanie treningu; 2. Poznanie uwarunkowań
tych zmian u różnych osobników.
Materiał i metody badań
Ogółem badaniom poddano 3086 osób. W Polsce materiał
pochodził z badań przekrojowych (n = 433) i ciągłych (n = 23).
Badaniami przekrojowymi objęto 414 nie trenujących uczniów
szkół podstawowych i średnich (dziewcząt i chłopców) oraz
studentów AWF Gdańsk (kobiet i mężczyzn), w tym też studiów
zaocznych w wieku od 8 do 35 lat [Drabik, 1983]. Materiał
porównawczy dotyczący sportowców wzięto z badań
przekrojowych 19 koszykarek - juniorek młodszych w wieku
12-13 lat i 15-16 lat. Badania ciągłe dotyczyły dwóch grup
łyżwiarzy figurowych, z których większość stanowiły dziewczęta.
W pierwszej grupie 14 łyżwiarek i łyżwiarzy poddano jedynie
3-krotnym pomiarom koordynacji ruchowej, a w drugiej
9 zawodniczek i zawodników uczestniczyło w eksperymencie
pedagogicznym polegającym na wielokrotnych pomiarach
poziomu koordynacji, a także szczegółowej rejestracji tempa
opanowywania ćwiczeń. Wiek badanych wahał się od 7 do 14 lat,
a tygodniowe obciążenie treningowe wynosiło 18-24 godzin.
Badani łyżwiarze posiadali młodzieżowe klasy sportowe i klasę
III.
W
badaniach,
prócz
podstawowych
pomiarów
antropometrycznych, obserwacji, wywiadów, oceny dojrzałości
płciowej i in. stosowano test globalnej koordynacji ruchowej
(maksymalny obrót w wyskoku obunóż), którego rzetelność
wynosiła- 0,92-0,99 [Starosta, 2003, 2006]. Pomiary prowadzono
z pomocą przyrządu skonstruowanego według własnego pomysłu
zwanego koordynacjomierzem [Starosta, 1978].
Materiał zebrany w b. NRD obejmował wyniki badań:
a) przekrojowych 2500 nie trenujących osobników obu płci
w wieku od 7 do 24 lat; b) ciągłych 130 osób w wieku 8-15
i 19-23 lat systematycznie uprawiających sport. Większość
trenujących stanowili uczniowie (dziewczęta i chłopcy
obserwowani w okresie 9 lat - w klasach od 2 do 10), a pozostałą
część studenci (kobiety i mężczyźni poddani 2-letniemu
eksperymentowi), trenujący różne dyscypliny sportu (m.in. piłkę
ręczną, siatkówkę, tenis stołowy). Łącznie materiał badań
obejmował 2630 osób. Określano u nich poziom zdolności
koordynacyjnych stosując zestaw 5 testów, dobranych na
podstawie analizy czynnikowej, umożliwiających ocenę:
szybkości reakcji prostej, orientację przestrzenną, zdolność
różnicowania ruchów i ich rytmizacji oraz zachowania
równowagi. Materiał opracowano z pomocą podstawowych metod
statystycznych: obliczono średnie arytmetyczne, odchylenia
standardowe, istotność różnic. W analizie pod uwagę brano
głównie wyniki testu oceniającego zdolność do zachowania
równowagi (rzetelność - 0,49, trafność i obiektywność - 0,70) na
specjalnie skonstruowanej aparaturze badawczej.
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Wyniki badań

Okresy sensytywne i krytyczne w rozwoju koordynacji
ruchowej2.
Badania koordynacji ruchowej przeprowadzone niezależnie
od siebie w b. NRD i Polsce na podstawie oceny zdolności
zachowania równowagi (ryc.1) i testu globalnej koordynacji
ruchowej (ryc. 2) wykazały, iż między 7 a 11 rokiem życia
wystąpił najbardziej intensywny rozwój obu zdolności
u dziewcząt i chłopców. Jednocześnie ujawniono zróżnicowanie
płciowe uzyskiwanych wyników - chłopców charakteryzowały
większe przyrosty. U wszystkich badanych przyrosty były
największe w okresie do 11 roku życia. Wartości maksymalne
osiągano dopiero w wieku 15-20 lat (wcześniej u trenujących
i dziewcząt). Wyższy poziom koordynacji, jak też większe
przyrosty wystąpiły u osób poddawanych systematycznemu
treningowi (por.ryc.1.-wyniki trzech grup eksperymentalnych
i por.ryc.2. - łyżwiarzy i koszykarek). Może to świadczyć
o korzystnym wpływie systematycznych ćwiczeń na rozwój
koordynacji ruchowej, jak też o wartości selekcji,
kwalifikującej do dalszego szkolenia jedynie osobników,
u których notowano poprawę koordynacji (jest to szczególnie
ważne w tzw. sportach techniczno-estetycznych).

Ryc. 1. Rozwój zdolności zachowania równowagi
dynamicznej począwszy od wieku przedszkolnego do dojrzałego
n=2647 [Hirtz, 1979]
Obserwowana tendencja występowania okresów
wyraźnych przyrostów koordynacji, potwierdzona zarówno
na podstawie wyników badań przekrojowych, jak i ciągłych,
posiada duże znaczenie praktyczne. Wyniki uzyskane przez
trenujących świadczą bowiem, iż w rozwoju młodego
osobnika istnieje okres zwiększonej podatności na rozwijanie
koordynacji ruchowej, którego nie wykorzystanie może
obniżyć możliwości ćwiczącego. Jest to ważne stwierdzenie,
ponieważ istnienie takiego okresu, a nawet jego przybliżone
granice wiekowe były intuicyjnie „wyczuwane” i uświadamiane
przez doświadczonych trenerów złożonych technicznie dyscyplin
sportu, ale brakowało ich obiektywnego potwierdzenia.
Ustalenie występowania sensytywnego okresu w rozwoju
koordynacji ruchowej 3 między 7 a 11 rokiem życia wskazuje, że
w tym czasie niezbędna jest szczególna troska o jej
maksymalny rozwój, zarówno w aspekcie ilościowym, jak też

jakościowym 4. Stanowić on będzie właściwy fundament dla
późniejszego ruchowego doskonalenia młodego osobnika,
niezależnie od uprawianej przez niego dyscypliny sportu.

Ryc. 2. Poziom wybranego elementu koordynacji ruchowej
u osobników różnego wieku uprawiających łyżwiarstwo figurowe
i nieuprawiających sportu (n=456) [Starosta i in.
Na podstawie omawianego materiału badań (por.ryc.1-2)
można też mówić o istnieniu okresów krytycznych. Między 11
a 13 rokiem życia obserwowano bowiem czasową stagnację lub
regres poziomu zdolności zachowania równowagi i globalnej
koordynacji ruchowej (maksymalnego obrotu w wyskoku)5 wyraźniejszą u dziewcząt i u nie nieuprawiających sportu. Można
to częściowo objaśnić tym, iż w sporcie pozostają jedynie
osobnicy, u których zmiany te przebiegają mniej dynamicznie.
Mniej wyraźne występowanie tych okresów w stosunku
do okresów sensytywnych prawdopodobnie tłumaczyć można
tym, że wyniki przedstawione na ryc.1 i 2 odzwierciedlają
średnie arytmetyczne powodujące „wygładzanie się” krzywej
i „zamazywanie” rezultatów indywidualnych. Weryfikację tej
hipotezy podejmuje się w dalszej części tej pracy.
Zmiany indywidualne w koordynacji u osobników
w różnym wieku
Przedstawione wyniki indywidualne losowo wybranych
8 dziewcząt na tle średnich arytmetycznych dość licznej grupy
(n=65) (ryc. 3) potwierdzają występowanie okresu
sensytywnego między 7,10 a 10,6 rokiem życia, jak też
krytycznego między 10,6 a 13,6 rokiem wyznaczonych na
podstawie wartości średnich zdolności zachowania równowagi.
Wskazują jednocześnie na znaczne zróżnicowanie czasu
występowania okresu krytycznego u poszczególnych
dziewcząt. Także w zakresie globalnej koordynacji ruchowej,
będącej w pewnym sensie syntezą 5 podstawowych zdolności
koordynacyjnych [Hirtz, 1985] mierzonych przez 4 lata u młodych
łyżwiarzy figurowych (ryc.4.) między 10 a 14 rokiem ich życia
zauważono dość znaczne wahania wyników, przy ich ogólnej
tendencji wzrostowej. Niezmierne ważne, iż badani uzyskiwali
coraz wyższe klasy sportowe w okresach wyraźnego
polepszania się wyników koordynacji. Wskazuje to na związek
poziomu koordynacji i przygotowania technicznego. Stagnacja
4

2

Podobna tendencja charakteryzowała wyniki badań innych jej przejawów.
3
Można to uzyskać dzięki stosowaniu dużej liczby różnorodnych ćwiczeń adekwatnych
do ustalonego celu, stałemu wykonywaniu nowych, tj. nieznanych ćwiczeń, a także
wzrastającej ich złożoności. Naczelnymi zasadami metodyki nauczania winny być:
wszechstronność ruchów, w tym także ich symetryzacja, tj. wyrównywanie
umiejętności prawej i lewej strony ciała, stałe urozmaicanie i niedopuszczanie, by
ćwiczący zdołali się do nich przyzwyczaić (wtedy zanika ich pozytywny wpływ na
rozwój koordynacji).

Dotychczas brak jednolitego poglądu na temat postępowania pedagoga w fazach
stagnacji lub regresji poziomu koordynacji. Doświadczeni trenerzy przeważnie
zwiększają liczbę nieznanych ćwiczeń i obniżają wymagania w zakresie jakości ich
wykonania łącząc to z równoczesnym zaniechaniem nauczania najbardziej złożonych
z nich. Znalezienie sposobu postępowania jest prostsze w mniej złożonych technicznie
dyscyplinach sportu.
5
Chodzi o 5 podstawowych zdolności koordynacyjnych akceptowanych nie tylko w b.
NRD [Hirtz, 1974, 1974a, 1979, 1985, 1986, 1987; Hirtz i In., 1987; Wellnitz, Hirtz,
1983; Starosta, 2003, 2006, 2006a; Starosta i in. 1985].
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wyników, a nawet ich okresowa regresja, wyraźnie zaznaczyła się
między 10 a 12 rokiem życia. Zmiany te były wyraźniejsze
i dłużej trwały u dziewcząt niż u chłopców. We wszystkich
badaniach przeprowadzonych w 14 terminach chłopcy uzyskali
wyższe wyniki niż dziewczęta.

Ryc. 3. Rozwój zdolności zachowania równowagi u różnych
dziewcząt (n=8) w wieku szkolnym n=65 [Badania ciągłe, 19751985, Hirtz]

Ryc. 4. Współzależność poziomu globalnej koordynacji
ruchowej (maksymalnego obrotu w wyskoku) i przygotowania
technicznego (klasy sportowej) u młodych łyżwiarzy figurowych
w różnych okresach treningu (n=9) [Starosta, Starostowa, 1988]
Zmiany poziomu koordynacji były istotne jedynie
w badaniach skrajnych, np. między pomiarem I i IX. Znacznie
mniejsze zróżnicowanie wyników indywidualnych koordynacji
ruchowej charakteryzowało dziewczęta (ryc.5) a większe
chłopców (ryc.6). Krzywe wyników średnich arytmetycznych
obu grup miały stosunkowo łagodny przebieg.

Ryc. 5. Indywidualna zmienność globalnej koordynacji
ruchowej (maksymalnego obrotu w wyskoku) u młodych
łyżwiarek figurowych w 4-letnim cyklu treningowym (suma
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najlepszych wyników w prawo i lewo) n=6 [Starosta, Starostowa,
1988]

Ryc. 6. Indywidualna zmienność poziomu globalnej
koordynacji ruchowej (maksymalnego obrotu w wyskoku)
u młodych łyżwiarzy figurowych w 4-letnim cyklu treningowym
(suma najlepszych wyników w prawo i lewo) n=3 [Starosta,
Starostowa, 1988]
Pełniejszy obraz zachodzących zmian stwierdzono przy
analizie wyników indywidualnych. Wskazała ona na spore
zróżnicowanie
wystąpienia
okresu
krytycznego
u poszczególnych osób. Nie dla wszystkich charakterystyczne
były duże wahania wyników. Zahamowanie rozwoju lub jego
regres występował w różnych badaniach, tj. w różnym wieku.
Indywidualnie zróżnicowany był też zakres zmian. Porównując
krzywe zmian indywidualnych ze średnimi arytmetycznymi
dostrzec można, iż te ostatnie „spłaszczają” wielkość zmian
i w ten sposób „zamazują” występowanie okresów
krytycznych. Wyjątkowo wyraziste było to u chłopców.
Dla każdego z nich był zupełnie inny rodzaj zmian koordynacji,
związany zapewne z tempem rozwoju biologicznego.
Zebrany materiał wyjaśnia: dlaczego w niektórych
badaniach nie dostrzega się występowania okresów krytycznych?
Wynikać to mogło z błędu metodologicznego polegającego na
obejmowaniu
badaniami
ciągłymi
jedynie
osobników
pozostających w sporcie, którymi są przeważnie dojrzewający
w tempie wolnym lub średnim. W tym przypadku występujące
u nich zmiany rozwojowe w małym stopniu negatywnie wpływają
na przygotowanie techniczne. Ze sportu eliminuje się bowiem
osobników z wyraźnymi zakłóceniami w koordynacji,
tj. dojrzewających szybko i skokowo. W praktyce interpretuje
się to nie jako zakłócenia rozwojowe, a raczej jako osiągnięcie
tzw. pułapu możliwości ruchowych. Dotyczy to często
zawodników bardzo młodych. Mimo całej swej absurdalności
diagnoza taka jest wystawiana dość często, szczególnie
w niewymiernych dyscyplinach sportu, w których brakuje
obiektywnej oceny efektów procesu szkolenia.
Nakładanie
się
obu
opisanych
niedociągnięć
metodologicznych zaciemnia obraz zmian zachodzących
w ruchowym rozwoju młodego osobnika. W ich uchwyceniu
pomogło nam zaplanowane utrzymanie składu grupy
eksperymentalnej, niezależnie od uzyskiwanych wyników
sportowych i unikanie eliminowania najgorszych w imię
humanistycznych zasad sportu młodzieżowego a więc wbrew
funkcjonującym tendencjom do osiągania wyniku za wszelką
cenę.
Przeprowadzone przez nas badania wskazują wyraźnie, że
wyjaśnienie niektórych problemów, takich jak np. stwierdzenie
występowania okresów sensytywnych i krytycznych w rozwoju
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ruchowym możliwe jest jedynie podczas wieloletnich badań.
Takich prezentuje się coraz mniej w naukach o sporcie. Bez nich
jednak niemożliwe jest interpretowanie zróżnicowania wyników
indywidualnych, które prawdopodobnie związane są z tempem
rozwoju biologicznego. Słuszność tej hipotezy analizujemy
w następnej części tej pracy.
Uwarunkowania indywidualnych zmian
w wybranych zdolnościach koordynacyjnych

przygotowania technicznego polegał jedynie na niemożności
opanowania nowych skoków (były one bardzo złożone
i wymagały dłuższego okresu czasu). W dwóch wcześniejszych
latach zawodniczka ta opanowała wiele nowych skoków
i do nauczenia pozostały jej tylko najbardziej złożone,
tj. z 2,5 oraz 3 obrotami.

wyników

Na rycinie 7 prezentujemy wyniki różnych wskaźników
koordynacji u dwóch dziewcząt w okresie 9 lat (od II do X klasy)
na tle zachodzących zmian biologicznych i oddziaływań
treningowych. Szybkie i skokowe przyrosty długości ciała
(o 18cm) skoncentrowane w dwóch kolejnych latach wywołały
dość znaczne obniżenie poziomu 3 zdolności koordynacyjnych
u badanej nr 19 (różnicowania ruchów i ich rytmizacji oraz
równowagi). W następnych dwóch latach, obserwowano u niej
poprawę prawie wszystkich badanych zdolności. Znacznie
głębsze i dłużej trwające zmiany dostrzeżono u drugiej
dziewczyny. Były one wynikiem dwukrotnego wydłużenia ciała
oddzielonego dwuletnią przerwą (w sumie o 16cm).

Ryc. 8. Wzrastanie, wpływy środowiskowe, rozwój
koordynacji i przygotowania technicznego u dwóch dziewcząt
(badania ciągłe – Starosta, Starostowa 1988)

Ryc. 7. Wzrastanie, wpływy środowiskowe i biologiczne,
rozwój koordynacji u dwóch dziewcząt (badania ciągłe, Hertz
1986)
W innych badaniach u dwóch wybranych dziewcząt
uprawiających łyżwiarstwo figurowe określano zmiany globalnej
koordynacji ruchowej i przygotowania technicznego na tle
przyrostów wysokości ciała (ryc.8). U pierwszej łyżwiarki (A.P)
skokowy przyrost długości ciała (20cm w dwóch kolejnych
latach) wywołał jedynie nieznaczne obniżenie poziomu globalnej
koordynacji ruchowej, któremu towarzyszyło zdecydowane
pogorszenie się umiejętności technicznych, tj. trudność przy
wykonaniu wcześniej opanowanych skoków i niemożność
nauczenia się nowych. U drugiej jednorazowe wydłużenie ciała
(o 8cm) nie wywołało większych zmian w zakresie koordynacji
i przygotowania technicznego. Potrafiła ona wykonać wszystkie
dotychczas opanowane skoki podczas zawodów i debiutując
w mistrzostwach Polski juniorów zajęła 8 miejsce. Spadek

U chłopców (ryc.9) nawet równomierne przyrosty
wysokości ciała wywoływały znacznie większe zmiany.
Maksymalnemu wydłużeniu ciała u obu badanych towarzyszyło
obniżenie poziomu koordynacji i przygotowania technicznego.
U jednego z nich okres pogorszenia przygotowania technicznego
trwał prawie 2 lata, po czym nastąpiła wyraźna i skokowa ich
poprawa. U obu młodych łyżwiarzy obserwowano zahamowanie
w opanowywaniu nowych skoków, mimo polepszenia się
koordynacji. Było to zrozumiałe, gdyż po szybkim przyswojeniu
dużej liczby skoków, nauczenie się nowych, bardziej złożonych,
wymaga dłuższego okresu treningu.
Przeprowadzona analiza wyników indywidualnych
potwierdziła występowanie różnych postaci okresów
krytycznych
uwarunkowanych
tempem
dojrzewania
biologicznego osobnika. Duże i skokowe przyrosty,
np. długości ciała, wywołały większe zmiany poziomu
koordynacji lub przygotowania technicznego, a także jednych
i drugich. Wskazuje to na potrzebę głębszego analizowania
wyników badań młodych osobników i bardziej wnikliwego
obserwowania ich podczas zajęć, a także ściślejszego wiązania
osiąganych przez nich wyników sportowych ze zmianami
biologicznymi. Nie do przyjęcia jest podejmowanie nie
przemyślanych decyzji o eliminowaniu młodych osobników
z dalszego szkolenia. Kaleczą one bowiem psychikę dzieci
i zubażają pedagogiczny dorobek trenerów.
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Ryc. 9. Wzrastanie, wpływy środowiskowe, rozwój
koordynacji i przygotowania technicznego u dwóch chłopców
(badania ciągłe – Starosta, Starostowa 1988)
Dyskusja
Ujawniając na podstawie zebranego materiału badań
występowanie w rozwoju ruchowym dziecka okresu wyjątkowej
podatności na oddziaływanie treningowe potwierdziliśmy
istnienie tzw. okresów sensytywnych obserwowanych wcześniej
w zakresie innych zdolności motorycznych przez niektórych
badaczy. Okazało się, że w zakresie koordynacji ruchowej okres
ten przypada między 7 i 11 rokiem życia. Umiejętne jego
wykorzystanie sprzyjać może maksymalnemu rozwojowi
koordynacji, by wzmagając ruchową edukację dziecka - ułatwić
mu uzyskanie przyszłych sukcesów sportowych.
Wyniki badań własnych, jak też innych autorów
[Filipowicz, Turowski, 1977; Gużałowski, 1977; Israel, 1976;
Kiphard, 1983; Kuźniecowa, 1975; Martin, 1982; Schmidt, 1977;
Sozański, 1988; Szopa, i in. 1985; Wellnitz, Hirtz, 1983; Winter,
1981, 1984; Wolański, 1980; Wolański, Parizkova, 1976;
Wyżnikiewicz-Kopp, 1986] wykazały, iż oddziaływanie na
zdolności ruchowe znajdujące się w okresie przyspieszonego
rozwoju wywołuje istotne zmiany. Wolański i Parizkova
objaśniali to w następujący sposób: „Nałożenie się treningu na
naturalny proces rozwoju poważnie zwiększa skuteczność
kształtowania danych właściwości” [1976, 92]. Wyniki naszych
badań wykazały, że dotyczy to też koordynacji ruchowej
stanowiącej w większości dyscyplin sportu „grunt genetyczny”
dla kształtowania techniki, której znaczenie trudno przecenić
[Sergienko, Starosta, 2003; Starosta, 2003].
Z prezentowanych badań wynika ponadto, że w ruchowym
rozwoju dziecka występują też okresy niekorzystne,
nazywane krytycznymi. Potwierdzono także wcześniejsze
ustalenia, że okresy te najczęściej pokrywają się z intensywnym
rozwojem biologicznym (wydłużeniem ciała) i dojrzewaniem
płciowym. Wystąpienie tych dwóch czynników powodowało
także spadek lub zahamowanie postępu w rozwoju koordynacji
ruchowej. Częściej dotyczyło to osobników szybko i skokowo
dojrzewających, których w praktyce szkolenia sportowego
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często uznaje się za pozbawionych perspektyw rozwojowych
i usuwa się z dalszego szkolenia. Zmniejsza to liczbę osób
uprawiających sport i obniża efektywność szkolenia.
Postępowanie to było niezgodne z opinią R. Przewędy, który
uważał, iż: „...okres pokwitania jest normalnym etapem na drodze
ontogenezy, przynoszącym motoryczności człowieka dalsze
osiągnięcia i nowe wartości. Odrębności, jakie dostrzega się
w ruchach osobnika dojrzewającego, przede wszystkim
znajdującego się w fazie skoku pokwitaniowego, są wyrazem
odejścia od dziecięcej doskonałości motorycznej po to, by
osiągnąć doskonałość dojrzałą. Przejście takie często nie
przebiega łatwo, ale nie jest ani kryzysem, ani cofaniem się
w rozwoju”.[1973, 172]. Z większością tych myśli można się
zgodzić, szczególnie jeśli dotyczą one osobników nie
uprawiających sportu. Bardziej wyraziste zmiany występują pod
tym względem u uprawiających techniczne dyscypliny sportu.
Twierdzenie o braku negatywnych zmian w motoryce
w okresie dojrzewania jest słuszne jedynie wtedy, kiedy
dotyczy osobników uprawiających niezłożone koordynacyjnie
dyscypliny sportu i charakteryzujących się łagodnym
(wolnym) przebiegiem procesu dojrzewania, mniej wyraźnie
lub wcale niehamującym postępu w opanowywaniu techniki
sportowej. Pomija się w ten sposób osobników szybko
dojrzewających, u których zmiany przebiegają skokowo i wnoszą
znaczną dysharmonię do dotychczas przejawianych umiejętności
ruchowych, co interpretuje się często jako osiągnięcie pułapu
możliwości lub niewystarczające uzdolnienia, co staje się
powodem rezygnacji z ćwiczącego.
Pełniejsza analiza zmian zachodzących w ontogenetycznych
rozwoju winna obejmować osobników pozostających w sporcie,
jak też tych, którzy przestali trenować. Pozwoliłoby to uzyskać
dokładniejszy wykaz rzeczywistych przyczyn rezygnacji
z uprawiania sportu, a jednocześnie szerzej scharakteryzować
zmiany zachodzące w ruchach młodych osobników
w krytycznych okresach ich rozwoju. Wyjaśnienie tego
zagadnienia posiada duże znaczenie dla współczesnego sportu,
m.in. dla ustalenia sposobów ochrony młodych osób przed
nieuzasadnionym eliminowaniem ich ze sportu wyczynowego,
pozostawiającym z reguły długotrwały uraz do wszelkiej
aktywności ruchowej.
Innym, niemniej ważnym sposobem uniknięcia takich
pomyłek winna być systematyczna ich obserwacja podczas zajęć,
nastawiona na poznanie odrębności występujących przy
opanowywaniu nowych ćwiczeń takich jak: zdolności
koordynacyjne, pojętność ruchowa, szybkość i trwałość
opanowywania
ćwiczeń,
umiejętność
samomobilizacji
i samoregulacji stanów emocjonalnych, predyspozycje do
podejmowania
ryzyka.
Umożliwi
to
odpowiedniejszą
indywidualizację nauczania i wcześniejsze dostrzeżenie zakłóceń
w ruchach ćwiczącego wywołanych pokwitaniem. Dzięki temu
możliwe się stanie zastosowanie we właściwym czasie
odpowiednich środków skierowanych na złagodzenie tych
zakłóceń i przygotowanie psychiczne młodego osobnika, tj.
nastawienie na stabilizację lub regres dotychczasowych
możliwości ruchowych. Dzięki stosowaniu odpowiedniego
programu ćwiczeń nastąpić może złagodzenie zmian
występujących jako skutek okresu pokwitania. Mogą się one
inaczej manifestować u różnych osobników i dlatego sposoby
postępowania jak też środki winny być zróżnicowane.
Przedstawiony materiał własny, jak też ustalenia innych
autorów wymuszają przeprowadzenie istotnej modyfikacji
dotychczasowego modelu edukacji ruchowej dziecka. Jego
istotą, jak podkreśla J. Raczek (1986): "...winna być
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wszechstronność, polegająca jednak nie na tradycyjnie
rozumianej metodzie - ogólnego, równomiernego kształtowania motoryczności, lecz na celowym i wybiórczym stymulowaniu
procesów rozwojowych z wykorzystaniem naturalnej fazowości
i dynamiki rozwoju zdolności i funkcji". Łączy się to z celowym
stymulowaniem rozwoju zdolności ruchowych najbardziej
podatnych w określonym wieku. Elementy takiej wybiórczej
stymulacji przedstawiono w modelu ruchowej edukacji
polskiego dziecka w rodzinie [Starosta, 1995]. W bardziej
systemowym ujęciu znalazły się one w programach
wychowania fizycznego dla szkół podstawowych w b. NRD.
Koncepcja wybiórczej stymulacji nie jest nowa, ale dopiero
nie dawno otrzymała pełniejsze uzasadnienie teoretyczne.
Wypróbowano ją w niektórych krajach. Niezaprzeczalnym jej
skutkiem jest racjonalniejszy rozwój ruchowy młodego osobnika,
który stanowić może właściwą podstawę dla późniejszej
aktywności ruchowej człowieka w życiu, w pracy zawodowej,
rekreacji i sporcie wyczynowym. Z tego względu koncepcja ta
jest pożyteczna nie tylko dla wybranej grupy osobników, ale dla
całego społeczeństwa.

6.

Wnioski
1.

2.

3.

4.

5.

Wyniki badań przekrojowych i ciągłych prowadzonych
w Polsce i b. NRD zebrane na różnym materiale oraz
odmiennymi metodami ujawniły wyraźnie występowanie
okresów sensytywnych w rozwoju koordynacji ruchowej
u młodych osobników. Ustalenie, zwiększonej podatność
koordynacji na ukierunkowane oddziaływania występujące
między 7 a 11 rokiem życia wskazuje na potrzebę
przejawiania w tym okresie szczególnej troski o rozwijanie
tej zdolności, zarówno w aspekcie ilościowym, jak też
jakościowym. Brak odpowiednio ukierunkowanych
zabiegów obniżyć może możliwości ruchowe ćwiczącego,
powodując straty, których później nie uda się już
odrobić.
Zgromadzony materiał badawczy umożliwił stwierdzenie,
że okresy krytyczne (stagnacja lub pewien regres)
w rozwoju koordynacji ruchowej występują między 11
a 13,6 rokiem życia. Wyraźniejsze zmiany obserwuje się
przy analizie wyników indywidualnych.
Prześledzenie wybranych wyników indywidualnych
wskazuje, iż wielkość i zakres zmian koordynacji w okresie
krytycznym zależy od tempa rozwoju biologicznego. Szybki
i skokowy rozwój, np. znaczne przyrosty wysokości ciała,
powoduje głębsze zmiany w zakresie koordynacji ruchowej,
zaburzając harmonię ruchów.
Znajomość wyżej prezentowanych tendencji winna sprzyjać
głębszej analizie wyników badań młodych osobników,
wnikliwszemu
ich
obserwowaniu
podczas
zajęć
i ściślejszemu wiązaniu osiąganych przez nich wyników
sportowych za zmianami biologicznymi. Kompleksowa
i zindywidualizowana ocena każdego osobnika sprzyjać
może uniknięciu błędnych decyzji, umożliwi zmniejszenie
liczby osobników eliminowanych z wielkiego sportu, a tym
samym na zwiększenie efektywności szkolenia.
Uzyskane wyniki wskazują też na konieczność
przeprowadzenia korekty w stosowanym dotychczas mało
konkretnym systemie szkolenia nastawionym na
równomierny rozwój prawie wszystkich zdolności
ruchowych. Winna ona uwzględniać wzmożony rozwój
koordynacji ruchowej (tzw. akcentowaną stymulację)
w wieku 7-11 lat, niezależnie od uprawianej dyscypliny

sportu. Efektywność tego procesu uzależniona będzie od
zastosowania takiej kompozycji środków treningowych,
w której dominować będzie wybiórcze oddziaływanie na
wzmożony rozwój zdolności koordynacyjnych i nie dopuści
się do obniżenia lub zahamowania ich rozwoju poprzez
nadmierny wzrost poziomu zdolności kondycyjnych
(szczególnie siły i wytrzymałości). W tej sytuacji konieczne
jest opracowanie nowego modelu szkolenia sportowego,
analogicznego do proponowanego już modelu edukacji
ruchowej dziecka w rodzinie i dopasowanie go do
istniejących warunków [Starosta, 1995].
Negowanie istnienia okresów krytycznych, a szczególnie
sensytywnych pozbawione jest nie tylko poważniejszego
naukowego uzasadnienia, ale stanowi zaprzeczenie
wielowiekowych
doświadczeń
ogromnej
liczby
specjalistów zebranych w zakresie nauczania techniki:
gry na instrumentach muzycznych, sztuki cyrkowej,
baletu, tańca i sportu. Z sumy tych doświadczeń zrodziła
się idea wczesnej specjalizacji w wielu dyscyplinach sportu,
szczególnie popularnej w najbardziej złożonych technicznie.
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Obciążenia treningowe sprinterki na poziomie klasy
mistrzowskiej międzynarodowej w makrocyklu rocznym
Edyta Litwiniuk
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Wprowadzenie
Wielkość i struktura – a także rodzaje obciążeń
treningowych to jedne z najważniejszych składowych treningu
i ważne ogniwo w systemie kierowania procesem szkolenia
w wieloletnim planie przygotowań. Ich realizacja polega na
uwzględnieniu struktury i dynamiki procesu. Struktura obciążeń
treningowych to określone proporcje pomiędzy pracą
o
charakterze
wszechstronnym,
ukierunkowanym
i specjalistycznym, które angażują określone mechanizmy
energetyczne. Dynamika obciążeń jest to rozłożenie pracy
w przebiegu danego cyklu. Oba te elementy informują
o obciążeniach w kategoriach objętości oraz intensywności i są
rejestrowane w jednostkach czasu (Kosmol, Sozański 1991).
Wysiłek fizyczny wykorzystuje i jednocześnie oddziałuje na
różne źródła energetyczne (Kubica 1989). Klasyfikacja obciążeń
treningowych według kryterium intensywności przysparza wiele
trudności. Dotyczy to przede wszystkim rozgraniczenia strefy
wysiłków beztlenowych kwasomlekowych i beztlenowych
niekwasomlekowych. Przyjęto, by w klasyfikacji posługiwać się
pojęciem „zakres intensywności” (Sozański 1992). Wyróżniono
więc pięć zakresów intensywności wysiłku (1…5), opierając się
na kryteriach: fizjologicznych – częstość skurczów serca – przed
wysiłkiem i po wysiłku, biochemicznych – poziom mleczanu we
krwi oraz mając na uwadze czas trwania wysiłku o zadanej
intensywności. Wyróżniono także zakres szósty (6), obejmujący
ćwiczenia nasilające przemiany anaboliczne, a więc ćwiczenia
kształtujące siłę, oddziałując na metabolizm mięśniowy.
Ćwiczenia, które wywołują przemiany anaboliczne, rozpatruje się
w trzech aspektach, ze względu na:
−

miejsce w strefie informacyjnej (W – U – S),

−

wykorzystywany zakres intensywności (1 – 5),

−
charakter skutków morfologicznych (6).
Charakterystyka wysiłków w poszczególnych zakresach
intensywności przedstawia się następująco:
Zakres 1- ćwiczenia wykonywane z intensywnością bardzo
małą i małą, charakter wysiłku tlenowy (oddziaływanie
o charakterze podtrzymującym), HR nieprzekraczające po pracy
130-140 ud./ min;
Zakres 2- ćwiczenia z umiarkowaną i dużą intensywnością,
charakter wysiłku tlenowy, kształtujący ich moc i pojemność, HR
bezpośrednio po pracy 160-180 ud./ min.; poziom zakwaszenia 2
– 4 mmol/l, czas trwania serii pojedynczych wysiłków zazwyczaj
powyżej 300 s (do 3 i więcej h w pracy ciągłej);
Zakres 3- praca z intensywnością dużą i submaksymalną,
charakter wysiłku mieszany (tlenowo-beztlenowy), kształtujący
moc tlenową i pojemność beztlenowych źródeł energii, HR
bezpośrednio po wysiłku powyżej 180 ud./ min., poziom
zakwaszenia 4 – 6 mmol/l, czas trwania serii pojedynczych
wysiłków do 300 s;
Zakres 4- ćwiczenia z intensywnością submaksymalną
i zbliżoną do maksymalnej, charakter pracy beztlenowy
kwasomlekowy, kształtujący ich moc i pojemność, HR

bezpośrednio po ćwiczeniach większa niż 190 ud./min., poziom
zakwaszenia 6 – 14 mmol/l, czas trwania pojedynczych wysiłków
20-120 s;
Zakres 5- ćwiczenia z intensywnością zbliżoną do
maksymalnej i maksymalną, charakter wysiłku beztlenowy
niekwasomlekowy, kształtujący ich moc, HR bezpośrednio po
pracy 150-160 ud./ min., czas trwania pojedynczych wysiłków nie
przekracza 20 s;
Zakres 6 (dodatkowo) – ćwiczenia nasilające przemiany
anaboliczne (Sozański 1999).
Za bezpośrednie kryteria przemian energetycznych
przyjmowane są: częstotliwość skurczów serca (HR) oraz czas
stosowania pojedynczego obciążenia.
Pięć zasadniczych zakresów intensywności można
przyporządkować (z określoną tolerancją) odpowiednim strefom
przemian energetycznych:
¾ zakres 1 – oddziaływanie o charakterze podtrzymującym;
przemiany tlenowe,
¾ zakres 2 – strefa przemian tlenowych; wpływ kształtujący,
¾ zakres 3 – strefa przemian o charakterze mieszanym
(tlenowo – beztlenowym); wpływ kształtujący,
¾ zakres 4 – strefa przemian o charakterze beztlenowym
kwasomlekowym; wpływ kształtujący,
¾ zakres 5 – strefa przemian o charakterze beztlenowym
niekwasomlekowym;
wpływ
kształtujący
(Wołkow,
Koriagin 1977, Sozański 1999).
Należy pamiętać o tym, że obciążeń treningowych nie powinno się
utożsamiać tylko z efektywnym czasem trwania wysiłku.
Uzupełniającym składnikiem zbioru informacji o realizacji
treningu są również przerwy wypoczynkowe. Reakcja na
zastosowany bodziec wysiłkowy przejawia się wszak nie tylko
w wysiłkowej charakterystyce zmian wskaźników fizjologicznych,
lecz także w charakterystyce procesów restytucji (Sozański,
Zaporożanow 1993).
Uwzględniając wszystkie czynniki wpływające na
efektywność treningu sportowego – w tym szczególną rolę
obciążeń – celem pracy uczyniono ocenę obciążeń treningowych
MB, posiadającej mistrzowską międzynarodową klasę sportową
w biegu na 200 m. Cele szczegółowe przedstawiono w postaci
następujących pytań badawczych:
1.
Jaka była struktura obciążeń treningowych w makrocyklu
rocznym w obszarze informacyjnym (W – U – S)?
2.
Jaka była struktura obciążeń treningowych w badanym
okresie w obszarze energetycznym (zakres 1…6)?
Materiał i metody
Materiał badawczy stanowią dane charakteryzujące
obciążenia
treningowe,
zarejestrowane
w
dzienniczku
treningowym zawodniczki trenującej biegi sprinterskie – MB. MB
(ur. 10.03.1981r w Tarnowie) – jest zawodniczką specjalizującą
się w biegach na 200 m i 400 m. Brązowa medalistka mistrzostw
Europy, wielokrotna mistrzyni Polski. Olimpijka z Aten (2004 r.)
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i z Pekinu (2008 r.). Ma 173 cm wzrostu, waży 57 kg.
Współpracuje z jednym z najlepszych trenerów w Polsce,
Edwardem Bugałą. Warto w tym miejscu wspomnieć,
że wszystkie zawodniczki, które w ostatnim dziesięcioleciu
przekraczały granicę 23 s na 200 m współpracowały wówczas
z trenerem Bugałą. Badania obejmowały sezon 2005/2006,
w którym zawodniczka osiągnęła wynik klasy mistrzowskiej
międzynarodowej w biegu na 200 m – 22,91 s.
W pracy analizie poddano wielkość i strukturę obciążeń
treningowych na przestrzeni całego makrocyklu, z wyłączeniem
okresu przejściowego. Przygotowania rozpoczęły się 3.11.05 r.,
natomiast sezon zawodniczka zakończyła 19.09.06 r.
Zrealizowano 304 jednostki treningowe. Makrocykl miał
strukturę dwucyklową, składał się z dwóch makrocykli
półrocznych: jesienno – zimowego i wiosenno – letniego. Okres
przygotowawczy w pierwszym makrocyklu trwał od 3 listopada
2005 do 22 stycznia 2006, okres startowy rozpoczął się
23 stycznia, a zakończył 12 marca. Po tym okresie miał miejsce
pięciodniowy okres przejściowy do 18 marca. Okres
przygotowawczy makrocyklu wiosenno – letniego rozpoczął się
19 marca, a zakończył 14 maja, okres startowy rozpoczęto 15
maja, a zakończono 19 września. Okres przejściowy zaplanowany
był w dniach 20 września – 15 października. Głównym celem
wyznaczonym na ten sezon, było poprawienie rekordu życiowego
i uzyskanie minimum kwalifikacyjnego na Mistrzostwa Europy,
które miały się odbyć w Göteborgu.
W pracy posłużono się metodą dokumentowania,
gromadzenia i analizy obciążeń treningowych opracowaną
w Zakładzie Teorii Sportu w AWF Warszawa, umożliwiającą
ocenę obciążeń z uwzględnieniem dwóch obszarów wpływu:
•
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jednostką treningową, obejmując wszystkie części bez tzw. części
ukierunkowanej i specjalistycznej.
Rozgrzewka jest ważnym elementem każdego treningu, ma
szczególne znaczenie w zapobieganiu kontuzjom. Przygotowuje
ona m. in. układ mięśniowo – szkieletowy, naczyniowo – sercowy
oraz nerwowy do wysiłku, podnosi temperaturę ciała i mięśni.
Ćwiczenia sprawności wszechstronnej – kształtujące gibkość,
zwinność, zręczność, wszelkie formy akrobatyczne, gry i zabawy
z intensywnością małą, dużą i umiarkowaną oraz biegi ciągłe,
zabawy
biegowe,
marszobiegi,
zaprawy
terenowe
z intensywnością na ogół umiarkowaną i dużą objętością pracy
stosowano by podtrzymać potencjał ruchowy, a także poprawić
wytrzymałość tlenową.
Sportowe gry zespołowe bardzo często stosowano w formie
wydzielonej jednostki o charakterze kompleksowego treningu
z akcentem wytrzymałości – wielokrotnie praktykowane na
zgrupowaniach jako trzeci trening w ciągu dnia. Stosowano je
również jako formę rozgrzewki lub ćwiczeń uspokajających,
głównie po treningu skocznościowym. Tak duży udział środków
o charakterze wszechstronnym stanowi swoisty fundament
budowania formy sportowej.
Mniejszy wymiar miały obciążenia o charakterze
ukierunkowanym (U), kształtując się w wymiarze 4 h 34 min 37 s
(2,32%) i o charakterze specjalnym (S) wynosząc 10 h 21 min 16 s
(5,24%) co obrazuje ryc. 1 i tab. 1.

klasyfikację obciążeń treningowych ze względu na rodzaj
przygotowania (tzw. obszar informacyjny),

•

klasyfikację obciążeń treningowych ze względu na
oddziaływanie obciążenia na mechanizmy energetyczne
ustroju (tzw. obszar energetyczny) z modyfikacją
Sozańskiego [1986] polegającą na wyznaczaniu zakresów
intensywności ćwiczeń. (Sozański, Śledziewski 1995).
Dodatkowo w badaniach zostały wykorzystane metody:

•

analiza dokumentacji klubowej,

•

rejestracja i analiza obciążeń treningowych określająca:
−

rodzaj obciążenia treningowego,

−

wielkość obciążenia treningowego,

−

strukturę obciążeń w oparciu o rejestr grup środków
treningowych w biegach krótkich i przez płotki.

Wyniki
Jak już mówiliśmy, jednym z podstawowych czynników
warunkujących osiąganie rekordowych wyników przez
zawodnika są obciążenia treningowe – ich struktura, wielkość,
sposób
stosowania
na
poszczególnych
etapach
i w poszczególnych cyklach treningu. W takiej sytuacji rozwój
sportowy zawodnika, a także zmiany stanu wytrenowania oraz
poziom formy sportowej są efektem długotrwałych zmian
adaptacyjnych w organizmie pod wpływem treningu.
Zapis obciążeń treningowych w makrocyklu rocznym MB
obejmował 304 jednostki treningowe. Łączne obciążenie TR
wyniosło 197 h 33 min 32 s (tab. 1, 2). Analizowany makrocykl
wykazywał dużą przewagę obciążeń w zakresie przygotowania
wszechstronnego (W), którego wielkość wyniosła 182 h 37 min
37 s (92,44%). Na stan taki miał wpływ przede wszystkim udział
kompleksu ćwiczeń stosowanych w rozgrzewce przed właściwą

Ryc. 1. Rozkład obciążeń treningowych w obszarze
informacyjnym w rocznym cyklu szkolenia, %
O wielkości obciążeń ukierunkowanych decydował udział
ćwiczeń skocznościowo – siłowych takich jak: podskoki i wyskoki
z obciążeniem jedno- i obunóż z akcentem ruchu w górę i w przód
o intensywności submaksymalnej i maksymalnej, podskoki
i odcinki biegu z obciążeniem zewnętrznym na dystansach do 30
m z intensywnością dużą i maksymalną, wieloskoki przez
przeszkody, wieloskoki płaskie – ćwiczenia te miały na celu
rozwijanie siły, równolegle z inną cechą motoryczną - jaką w tym
wypadku była skoczność, przy zachowaniu struktury ruchu
charakterystycznej dla uprawianej konkurencji. Mamy tu do
czynienia z metodą oddziaływania syntetycznego.
Stosowano również ćwiczenia wytrzymałości szybkościowej
na bieżni i w terenie metodą powtórzeniową i interwałową, które
mają na celu przygotowanie zawodniczki do specjalistycznej
pracy nad wytrzymałością specjalną, wszelkie formy skipów
A,B,C (odcinki do 40 m), ćwiczenia ze sztangą, takie jak
przysiady ze średnim, dużym i maksymalnym obciążeniem,
wstępowania na podwyższenie z submaksymalną i maksymalną
intensywnością oraz wspięcia na palce z intensywnością
submaksymalną i maksymalną – ćwiczenia te miały na celu
przygotowanie i wzmocnienie składowych aparatu ruchu.
Poziom obciążeń specjalnych (S) determinowały natomiast
liczne ćwiczenia doskonalące rytm /do 80 m/, ćwiczenia szybkości
biegu na dystansach do 40 m, powyżej 40 m do 100 m, biegane
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z prędkością maksymalną, a także odcinki z prędkościami
submaksymalnymi na dystansach do 40 m, powyżej 40 m do 80
m i od 81 m do 120 m. Znaczną część obciążeń specjalnych
stanowią starty w zawodach oraz sprawdziany sprawności
specjalnej – starty w konkurencjach biegowych płaskich /także
sprawdziany/ - czas wysiłku do 20 s, również starty
w konkurencjach biegowych płaskich z czasem wysiłku powyżej
20 s do 60 s. Również w obciążeniach specjalnych zawarte są
ćwiczenia techniki na niepełnym dystansie, ćwiczenia specjalne
i wspomagające wykonywane na niepełnym dystansie, stosowane
w doskonaleniu poszczególnych faz i elementów techniki
z intensywnością submaksymalną i maksymalną, a także
ćwiczenia usprawniające na płotkach z boku i przez płotki w marszu, truchcie i w biegu.
RODZAJ OBCIĄŻEŃ

WIELKOŚĆ OBCIĄŻENIA

TR

197: 33, 32

W

182: 37, 37

U

04: 34, 37

S

10: 21, 16

Tab. 1. Obciążenia treningowe ze względu na obszar
informacyjny; h: min, s
W obszarze energetycznym (ryc. 2, tab. 2) zaobserwowano
wyraźną przewagę obciążeń w strefie przemian podtrzymujących
(zakres 1 /T1/), które osiągnęły wielkość 157 h 53 min 40 s
(79,42% całkowitych obciążeń rocznych). Należy pamiętać,
że środki z tego zakresu są bardzo czasochłonne i tak zazwyczaj
rozgrzewka (1) trwała średnio około 30 minut, ćwiczenia na
płotkach (24.1) stosowano praktycznie po każdym treningu
i średnio zajmowały 2 min i 24 s. Pozostałe obciążenia
w poszczególnych zakresach przybierały wartości: o charakterze
tlenowym /T2/ - 27 h 3 min 45 s (13,70%), miało na to wpływ
stosowanie tzw. rozbiegania (9), które stosowano jako element
rozluźniająco – uspokajający po zasadniczym treningu, o bardzo
małej intensywności, który wyniósł 17 h 14 min 22 s. Obciążenia
o charakterze mieszanym /T3/ - 1 h 55 min 8 s, w tym ćwiczenia
wytrzymałości specjalnej (17.2), czyli odcinki przebiegane
w czasie powyżej 30 s, miały na celu przygotowanie zawodniczki
do specjalistycznej pracy nad wytrzymałością specjalną.
Obciążenia o charakterze beztlenowo – kwasomlekowym /T4/
osiągnęły wartość – 4 h 5 min 5 s, natomiast obciążenia
o charakterze beztlenowo – niekwasomlekowym /T5/ –
7 h 35 min 51 s. Zakres 6 – nasilający przemiany anaboliczne
miał wartość /T6/-2 h 50 min 12 s.
Na dużą przewagę pracy w zakresie 1 miało wpływ
stosowanie środków 1, 7.5, 8, 23, 24.1, 27.1, 28.1, 31.1 1.
I odpowiednio był to zwiększony czas rozgrzewki (1) stosowanej
przed właściwą jednostką treningową, ćwiczenia sprawności
wszechstronnej (7.5) – kształtujące zwinność, gibkość, zręczność,
wszelkie ćwiczenia akrobatyczne, gry i zabawy o małej
intensywności, rozbiegania (8) – różne odcinki biegowe
stosowane jako ćwiczenia rozluźniająco – uspokajające po
zasadniczym treningu wykonywane z małą intensywnością,
specjalno – wspomagające ćwiczenia gibkościowe (23),
ćwiczenia na płotkach usprawniające z boku i przez płotki –
w marszu i truchcie (24.1), elementy techniki konkurencji
1

Patrz rejestr grup środków treningu w biegach krótkich i przez płotki [Sozański H.,
Śledziewski D. 1989]

w ćwiczeniach metodycznych (27.1), stosowane w nauczaniu
z małą intensywnością, ćwiczenia techniki na niepełnym dystansie
(28.1), stosowane w nauczaniu z małą intensywnością oraz inne
ćwiczenia techniki biegu na niepełnym dystansie (31.1).
W zakresie 2 – tlenowym najwięcej czasu przeznaczono na
ćwiczenia sprawności wszechstronnej z intensywnością
umiarkowaną (7.4), biegi ciągłe (9), zabawy biegowe,
marszobiegi, zaprawy terenowe, wszelkie formy wytrzymałości
w terenie, sportowe gry zespołowe (10.2) stosowane jako forma
rozgrzewki lub ćwiczeń uspokajających oraz ćwiczenia na
płotkach (24.2) usprawniające z boku i przez płotki w biegu –
środki 7.4, 9, 10.2, 24.2.

Ryc. 2. Rozkład obciążeń treningowych w obszarze
energetycznym w rocznym cyklu szkolenia, %
W zakresie 3 – mieszanym największy wymiar zajęły grupy
środków: 2.4, 2.5, 3.4, 7.3, 17.2. Były to typowe ćwiczenia siłowe
/rwanie, podrzut, wyciskanie, zarzut, ciąg/ oraz ćwiczenia na
urządzeniach typu „Atlas” (2.4, 2.5) w różnych formach
i pozycjach wyjściowych, skręty, skłony i krążenia z obciążeniem
zewnętrznym, przede wszystkim ćwiczenia rozwijające siłę
dużych grup mięśniowych nóg, rąk i tułowia wykonywane
z obciążeniem umiarkowanym o dużej liczbie powtórzeń, a także
przysiady z obciążeniem (3.4), np. ze sztangą – wykonywane
z obciążeniem umiarkowanym z liczbą powtórzeń w serii powyżej
10. Spośród zadań biegowych dominowały ćwiczenia
wytrzymałości szybkościowej na bieżni i w terenie, metodą
interwałową i powtórzeniową i były to odcinki przebiegane
w czasie powyżej 30 s (17.2).
W zakresie 4 – beztlenowo – kwasomlekowym przewagę
miały również ćwiczenia siłowe /rwanie, podrzut, wyciskanie,
zarzut, ciąg/ oraz ćwiczenia na urządzeniach typu „Atlas”
w różnych formach i pozycjach wyjściowych, skręty, skłony
i krążenia z obciążeniem zewnętrznym. Przede wszystkim
ćwiczenia rozwijające siłę dużych grup mięśniowych nóg, rąk
i tułowia, wykonywane z obciążeniem średnim i dużym (2.2, 2.3),
przysiady z obciążeniem zewnętrznym średnim i dużym (3.2, 3.3),
ćwiczenia sprawności wszechstronnej (7.2) – gibkość, zwinność,
zręczność, itp. Następnie półprzysiady z obciążeniem
zewnętrznym z obciążeniem średnim i dużym (11.2, 11.3),
podskoki i odcinki biegu z obciążeniem zewnętrznym 10-30%
masy ciała na dystansach do 30 m z intensywnością dużą
i maksymalną (15), wieloskoki przez przeszkody (18), wieloskoki
płaskie (19), a także ćwiczenia wytrzymałości szybkościowej na
bieżni i w terenie metodą powtórzeniową i interwałową
przebiegane w czasie między 20 s a 30 s (17.1), wszelkie formy
skipów A,B,C (odcinki do 40 m) (16). Mamy tu również odcinki
z prędkościami submaksymalnymi – 41- 80 m (26.4)i 81 – 120 m
(26.5) i starty lub sprawdziany w konkurencjach biegowych
płaskich i przez płotki – czas wysiłku 21 – 60 s (32.3). Były to
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środki 2.2, 2.3, 3.2, 3.3, 7.2, 11.2, 11.3, 15, 16, 17.1, 18, 19, 26.4,
26.5, 32.3, 32.4.

OBCIĄŻENIA TRENINGOWE

CZAS PRACY (h)

T1

157: 53, 40

T2

27: 03, 45

T3

01: 55, 08

T4

04: 05, 05

T5

07: 35, 51

Σ

197: 33, 32

Tab. 2. Obciążenia treningowe ze względu na obszar
energetyczny; h: min, s
Praca w zakresie 5 – beztlenowo – niekwasomlekowym
obejmowała także ćwiczenia siłowe /rwanie, podrzut, wyciskanie,
zarzut, ciąg/ oraz ćwiczenia na urządzeniach typu „Atlas”
w różnych formach i pozycjach wyjściowych, skręty, skłony,
i krążenia z obciążeniem zewnętrznym. Przede wszystkim
ćwiczenia rozwijające siłę dużych grup mięśniowych nóg, rąk
i tułowia, ale wykonywane z obciążeniem maksymalnym
i submaksymalnym (2.1), także przysiady z obciążeniem
zewnętrznym maksymalnym i submaksymalnym (3.1), ćwiczenia
mm. grzbietu i brzucha (4) – ćwiczenia o charakterze skłonów,
skrętów, skrętoskłonów, przede wszystkim w leżeniu, podporach
oraz zwisach z obciążeniem do ok. 20% masy ciała. Następnie
ćwiczenia siłowe o charakterze wspomagającym z oporem
własnego ciała i gum, rzuty piłką lekarską i pchnięcia kulą
jednorącz i oburącz z różnych pozycji wyjściowych, ćwiczenia
sprawności wszechstronnej – gibkość, zwinność, zręczność itp.
(5). Także półprzysiady z obciążeniem zewnętrznym,
z obciążeniem submaksymalnym i maksymalnym (11.1),
wstępowania na podwyższenie (12), wspięcia na palce
z obciążeniem (13), podskoki i wyskoki z obciążeniem jednoi obunóż (14), odbicia jednonóż, obunóż (20) – wszystko
wykonywane z intensywnością submaksymalną i maksymalną.
Kolejny zbiór to ćwiczenia doskonalące rytm do 80 m (25),
ćwiczenia szybkości biegu biegane z intensywnością
maksymalną, z różnych pozycji i ustawień do 40 m (26.1),
powyżej 40 m do 100 m (26.2), a także odcinki biegane
z submaksymalną prędkością do 40 m (26.3). Występują tu także
elementy techniki konkurencji w ćwiczeniach metodycznych –
ćwiczenia specjalne i wspomagające o charakterze technicznym,
stosowane w doskonaleniu poszczególnych faz i elementów
techniki, z intensywnością submaksymalną i maksymalną (27.2).
Również ćwiczenia techniki na niepełnym dystansie stosowane
w doskonaleniu poszczególnych faz i elementów techniki –
intensywność submaksymalna i maksymalna (28.2), ćwiczenia
techniki biegu na pełnym dystansie z intensywnością
maksymalną (29), doskonalenie dobiegu do płotka /wybiegu
startowego/ i atakowania mety (30). Starty i sprawdziany
w konkurencjach biegowych płaskich i przez płotki o czasie
wysiłku nie przekraczającym 20 s (32.1) i starty w innych
konkurencjach (32.2, 32.4) - środki 2.1, 3.1, 4, 5, 6, 7.1, 11.1, 12,
13, 14, 20, 21, 22, 25, 26.1, 26.2, 26.3, 27.2, 28.2, 29, 30, 31.2,
32.1, 32.2, 32.4.
Praca w zakresie 6 – anabolicznym obejmowała ćwiczenia
nasilające przemiany anaboliczne. Tak więc w praktyce
ćwiczenia kształtujące siłę stanowiły 1,60% (2 h 50 min 12 s)
ogólnej wielkości obciążeń
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Dyskusja
Podążając za Wołkowem, Olejnikowem, i Szestakowem
(1988) oraz wynikami własnej pracy konkluduję, iż poprawa
wyników sprinterskich nie zależy wprost od zwiększenia objętości
pracy treningowej. W większym stopniu wiąże się z racjonalizacją
struktury treningu i obciążeń wysiłkowych. W publikacji w/w
autorów podjęto próbę przeanalizowania treningu wysokiej klasy
sprinterów. Jako materiał wyjściowy wykorzystano dane
z treningu zawodników reprezentujących ZSRR w biegach
sprinterskich, m.in. trening Walerego Borzowa – mistrza
olimpijskiego w biegu na 100 m i 200 m z Monachium z 1972
roku. Autorzy jednoznacznie stwierdzili, iż trening wysokiej klasy
sprinterów (podobnie jak trening MB) opierał się w większej
mierze na wykorzystaniu obciążeń o oddziaływaniu tlenowym
(79,42%) i mniejszej tlenowo – beztlenowym (0,97%).
Przypominam, iż te ostatnie w treningu MB miały najmniejszy
udział w całym makrocyklu rocznym i wyniosły jedynie (0,97%).
Również
obciążenia
o
charakterze
beztlenowo
–
niekwasomlekowym miały większe znaczenie w treningu MB, niż
środki o oddziaływaniu beztlenowo – kwasomlekowym. Podobnie
było u wspomnianych wcześniej sprinterów m.in. Borzowa.
Podsumowanie i wnioski
Wyniki analiz, badań, obserwacji poczynionych w trakcie
realizacji pracy pozwoliły wysunąć następujące wnioski:
1.
Analizowany zapis obciążeń treningowych wskazuje
na prawidłowość budowania cyklu szkoleniowego
z zachowaniem ogólnych zasad uwzględniających wysokie
zaawansowanie treningowe w biegach krótkich.
2.
W treningu MB logiczny porządek obciążeń ukształtował się
w kolejności: obciążenia o charakterze wszechstronnym,
przed specjalnymi i ukierunkowanymi. Jest to struktura
w pełni zgodna ze wskazaniami literatury przedmiotu.
3.
Pod względem stosowanych grup środków treningu
stosowane przez MB obciążenia ukierunkowane były przede
wszystkim na rozwój adaptacji tej strefy przemian
energetycznych, która bierze bezpośredni udział w wysiłku
podczas startu w zawodach.
4.
Dla poprawy poziomu sportowego w biegach krótkich
konieczne jest zwiększenie w treningu objętości obciążeń
o oddziaływaniu beztlenowym – niekwasomlekowym przy
równoczesnym stopniowym zmniejszaniu udziału obciążeń
o oddziaływaniu mieszanym (tlenowo – beztlenowym).
5.
W szkoleniu zawodników na poziomie mistrzowskim
międzynarodowym zasadne jest wykorzystanie rosnących
obciążeń o oddziaływaniu specjalnym, gdyż zawodnik jest
już w pełni ukształtowany sportowo. Wcześniejsze
wykorzystanie obciążeń tego rodzaju (trening intensywny)
grozi stagnacją i zahamowaniem rozwoju.
Piśmiennictwo
1.

2.
3.

4.
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Cele i funkcje rekreacji ruchowej oraz turystyki w gimnazjach
Dorota Kozłowska1, Katarzyna Korolczuk2
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Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku
Studenckie Koło Naukowe Organizacji Turystyki i Rekreacji WSWFiT w Białymstoku

Cele rekreacji i turystyki
Termin rekreacja oznacza odtwarzanie, odnowę, odradzanie
sil fizycznych oraz psychicznych. Najlepszym sposobem na
odnowę sił jest rekreacja fizyczna. Jest doskonalą formą
oderwania się od dnia codziennego, od obowiązków i zmartwień.
Według T. Wolańskiej „celem rekreacji fizycznej jest
zaspokojenie potrzeby ruchu dla osiągnięcia wypływającego
z niego zadowolenia. Przy czym aktywność ruchowa w rekreacji
fizycznej jest czymś więcej niż prostym bieganiem, skakaniem
czy rzucaniem, jest jednocześnie doświadczeniem i określonym
przeżyciem” (T. Wolańska 1999, s.12). Autorka uważa,
że najważniejszymi celami, są: utrzymanie optymalnego stanu
zdrowia i równowagi fizjologicznej ustroju, prawidłowy rozwój,
usprawnienie układów krążenia i oddychania, zmniejszenie
kosztu fizjologicznego wysiłków występujących w pracy
zawodowej i poza zawodowej, zwiększenie tolerancji na stres
życia codziennego, jest podstawowym elementem higieny
człowieka, profilaktyka przed chorobami cywilizacyjnymi,
przeciwdziałanie procesom inwolucyjnym nasilającym się wraz
z wiekiem, hamowanie procesów przedwczesnego starzenia.
Wyróżnia również cele rekreacyjno - wypoczynkowe: hartowanie
i odporność organizmu, odprężenie, znaczenie kondycyjno sprawnościowe, regeneracja sił fizycznych i psychicznych. Inny
autor H. Kuński w podręczniku T. Wolańskiej (…) wyróżnił
następujące szczegółowe cele rekreacji ruchowej:
1.
Kreacja zdrowia uzyskiwana poprzez poprawę lub
zachowanie zadowalającego poziomu wydolności fizycznej,
utrzymanie optymalnego ciężaru ciała, zachowanie
odpowiedniej siły mięśniowej stabilizującej stawy,
zwłaszcza stawy kręgosłupa, wzrost lub utrzymanie się
dostatecznego
poziomu
nieswoistej
odporności
przeciwzakaźnej, zwiększenie dopływu dodatnich bodźców
psychicznych związanych z ćwiczeniami fizycznymi
dającymi poczucie wzrastającej lub utrzymującej się na
zadowalającym poziomie sprawności własnego ciała.
2.
Zapobieganie powstawaniu lub rozwojowi chorób
cywilizacyjnych, w tym głównie choroby niedokrwiennej
serca i chorób metabolicznych poprzez: poprawę
sprawności układu krążenia, występowanie u osób
trenujących skłonności do higienicznego żywienia,
tendencje do zmniejszania ilości wypalanych papierosów
lub
zaprzestania
palenia,
zmniejszenia
nasilenia
negatywnego stresu.
3.
Rehabilitacja i leczenie chorób między innymi narządu
krążenia, metabolicznych, nerwic, narządu ruchu.
Termin turystyka oznacza ruch okrężny, obrotny, który
odnosi się do zmiany miejsca pobytu osób. To całokształt
stosunków i zjawisk związanych z podróżą i pobytem w jakiejś
miejscowości osób przyjezdnych, który nie wiąże się
z jakąkolwiek pracą zarobkową, ani motywem osiedlenia się
w danym miejscu. Według T. Lobożewicza i G. Bieńczyka

„Turystyka jest drogą, która ma doprowadzić osoby w niej
uczestniczące do bezpośredniego kontaktu ze środowiskiem
przyrodniczym, które stanowić powinno miejsce dla działalności
turystycznej” (T. Łobożewicz, G. Bieńczyk 2001, s.70). Według
nich (…) powinna spełniać ważny cel uspołecznienia turystów.
Sprzyja temu kontakt z ludźmi i ich wytworami, kształtowanie
postaw wobec uczestników, czyli poszanowanie godności
człowieka, cudzej własności, autonomii jednostki, wyrabianie
postawy opiekuńczej i zdolności współodczuwania, kształtowanie
nawyku rzetelnej informacji, wyrabianie zdolności adaptacji do
nowych warunków i sytuacji, stwarzanie pozytywnych emocji
wzmacniających postawy prospołeczne, ingerowanie grupy
społecznej, przeciwdziałanie nastawieniu konsumpcyjnemu,
wyrabianie
postaw
humanistycznych
oraz
społeczne
zaangażowanie. Celem turystyki jest również poznanie kraju,
zespolenie wiedzy teoretycznej z przeżyciami, które utrwalają tę
wiedzę, przez co nie ulega ona zatarciu. Na trwale zostaje
w naszej pamięci, świadomości. Turystyka dąży do wyostrzenia
naszej spostrzegawczości, nauczenia nas analizowania faktów,
zainteresowania nas różnymi przedmiotami i zjawiskami, a także
do poznania przez ludzi własnego środowiska. Inny autor
O. Rogalewski uważa, że turystykę uprawia się dla wypoczynku
i regeneracji sił fizycznych i psychicznych, zaspokojenia
intelektualnych i emocjonalnych potrzeb poznawczych,
uprawiania niektórych zamiłowań (hobby), wymagających
zazwyczaj specjalnych umiejętności i odpowiedniego sprzętu,
a także w celu zaspokajania potrzeb wędrowania po świecie.
Według T. Tyblewskiego (…) turystyka rozwija postawy
pronaturowe, czyli szacunek dla życia, opiekuńczość wobec dzieł
natury, odpowiedzialność za środowisko naturalne, harmonijny
kontakt z naturą, umiłowanie jej piękna, rozmiłowanie
w przyrodzie oraz postawy popkulturowe polegające na
zainteresowaniu kulturą, kontaktem z nią, umiłowaniem jej piękna
i wielkości, ciągłego uczestnictwa w kulturze, kulturalnego
doskonalenia środowiska. H. Muszyński (…) uważa, że celem
uprawiania turystyki jest wychowanie moralno - ideowe,
kształtowanie postawy patriotycznej i obywatelskiej. Ważne jest
wykształcenie umiejętności oraz skłonności do myślenia
i reagowania na różne zjawiska w kategoriach dobra ogółu,
powiązane w świadomości uczestników interesu osobistego
z potrzebami całej społeczności (T. Łobożewicz, G. Bieńczyk
2001, s. 64 - 66).
Funkcje rekreacji i turystyki
Zarówno rekreacja, jak i turystyka spełnia wiele funkcji.
Dumazeider wymienił trzy funkcje rekreacji: odprężenie,
rozrywka i rozwój. Natomiast T. Wolańska (…) wskazuje,
że rekreacja powinna rozbudzić w człowieku potrzebę
uczestnictwa w niej. Nie może odbywać się z przymusu. Musi być
to świadoma i dobrowolna działalność wynikająca z własnej woli
i zainteresowań. Inną funkcją wyodrębnioną przez Dumazeider’a
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jest dostępność. Należy stworzyć takie warunki do jej uprawiania,
aby każdy, bez względu na status społeczny, wiek, czy pleć, mógł
w niej uczestniczyć. Spełnia również funkcję poznawczą, jest
ciekawym doświadczeniem, przygodą oraz okazją do poznania
czegoś nowego. Rekreacja spełnia funkcje wychowawczą
i samowychowawczą, kształtuje naszą osobowość.
Według W. Gaworeckiego i G. Bieńczyka funkcje turystyki
możemy podzielić na: eufunkcje, gdy wywierają pozytywny
wpływ na turystów, otoczenie i gospodarkę oraz dysfunkcje, gdy
negatywnie na nie wpływają. Wymieniają zdrowotną funkcję
turystyki, zwaną również rehabilitacyjną, czy profilaktyczną,
funkcję wypoczynkową, czyli rekreacyjną, wychowawczą,
kształceniową, czyli poznawczą lub edukacyjną, ekonomiczną,
miastotwórczą, etniczną, edukacji kulturalnej oraz funkcję
kształtowania świadomości ekologicznej.

Charakterystyka badanych
W badaniach wzięło udział 160 osób. Osiemdziesięciu
uczniów z Zespołu Szkół Sportowych Nr 1 oraz osiemdziesięciu z
Zespołu Szkół Nr 4 w Białymstoku. Respondenci z ZSS Nr 1
uczęszczali do I i II klasy gimnazjum: 33 uczniów klasy I (41%
badanych) i 47 uczniów klasy II (59% badanych). Z Zespołu Szkół
Nr 4 w badaniach wzięło udział 49 uczniów klasy I (61%) i 31
uczniów klasy II stanowiących 39% badanych.
Dziewczęta w szkole sportowej, stanowiły 55%
respondentów, natomiast chłopcy 45%. W ZS Nr 4 odsetek
dziewcząt, które wzięły udział w badaniach wynosił 50,25%,
a chłopców 48,75% (ryc. 1). Wszyscy uczestniczący w badaniach,
mieszkali w mieście.

Sytuacja problemowa i cel badań
60,00%

Pytania badawcze i hipotezy
W stosunku do problemu i celu sformułowano następujące
pytania badawcze:
1.
Czy uczniowie szkoły sportowej w większym stopniu
realizują cele rekreacji niż młodzież z Zespołu Szkół Nr 4?
2.
Czy uczniowie Zespołu Szkół Nr 4, ze względu na to, że
mają mniejszy kontakt ze sportem, w mniejszym stopniu
realizują cele turystyki?
3.
Czy młodzież ze szkoły sportowej w większym stopniu
spełnia funkcje rekreacji niż uczniowie szkoły nie
sportowej?
4.
W jakim zakresie realizowane są funkcje turystyki przez
uczniów obu szkół?
W stosunku do poszczególnych pytań badawczych
sformułowano następujące hipotezy szczegółowe:
1.
Większy stopień realizacji celów rekreacji i turystyki przez
uczniów ZSS Nr 1 dowodzi o bardziej świadomym
uczestnictwie w nich niż wśród młodzieży z ZS Nr4.
2.
Funkcje rekreacji i turystyki w większym zakresie
realizowane są przez gimnazjalistów ze szkoły sportowej.
Materiał i metoda
Do realizacji celu posłużono się metodą sondażu
diagnostycznego oraz techniką kwestionariuszem ankiety.
Badania przeprowadzono w styczniu – lutym 2010 roku w dwóch
szkołach gimnazjalnych w Białymstoku.

20,00%
10,00%
0,00%

Szkoła sportowa

Mężczyzna 48,75%

30,00%

Mężczyzna 45,00%

40,00%

Kobieta 50,25%

50,00%
Kobieta 55,00%

Aktywność fizyczna jest szerzej rozumiana przez uczniów
szkół sportowych niż uczniów szkół o innych profilach. Idąc tym
tropem można stwierdzić, że uczniowie szkoły sportowej,
w związku z tym, że są bardziej związani ze sportem, poprzez
znajomość celów, realizacji funkcji i większej motywacji do
aktywności fizycznej, bardziej świadomie i efektywnie
uczestniczą w rekreacji ruchowej i turystyce, niż osoby uczące się
w szkole nie sportowej. To stwierdzenie przyczynia się do
powstania sytuacji problemowej. Porównanie celów, funkcji
i motywów uprawiania rekreacji fizycznej i turystyki w czasie
wolnym młodzieży, pozwoli sprawdzić, czy powszechnie
panujące przekonanie społeczeństwa ma swoje potwierdzenie
w badaniach. Celem jest porównanie realizacji celów, oraz
funkcji rekreacji i turystyki wśród uczniów gimnazjum
sportowego i niesportowego.

Zespół Szkół Nr 4

Ryc. 1. Udział % w badaniach dziewcząt i chłopców z obu
szkół
Źródło: opracowanie własne
Realizacja celów rekreacji
Wyniki wykazały, że młodzież zarówno z jednej, jak
i z drugiej szkoły rekreację ruchową uprawiała głównie dla
osiągnięcia zadowolenia i dobrego humoru. W skali 10-cio
stopniowej respondenci ten cel realizowali średnio w 7,93 ze
szkoły sportowej i 8,2 z ZS Nr 4. Uczniowie szkoły sportowej na
drugim miejscu stawiali utrzymanie dobrego stanu zdrowia (7,08),
natomiast młodzież z ZS Nr 4 do tego celu przykładała nieco
większą uwagę (7,35). Jak wskazały wyniki badań, ważną
przyczyną, dla której uczniowie uczestniczyli w rekreacji było
zachowanie zadowalającej ich wydolności fizycznej, przy czym
uczniowie ZSS Nr 1 przywiązywali do tego mniejszą uwagę
(6,88) niż uczniowie, ze szkoły nie sportowej (7,23). Czwarte
miejsce w hierarchii celów rekreacji, wśród uczniów szkoły
sportowej była chęć zdobywania przyjaciół (6,86), podobnie
opowiedzieli się uczniowie szkoły nie sportowej (6,59).
Uczniowie gimnazjum sportowego wykazali nieco większą
potrzebę wykonywania ćwiczeń fizycznych (6,63) w stosunku do
uczniów ZS Nr 4 (6,34). Utrzymanie optymalnego ciężaru ciała
było jednym z mniej istotnych przyczyn, dla których młodzież
ze szkoły sportowej uczestniczyła w rekreacji ruchowej. Również
naturalnym dla nich było posiadanie masy mięśniowej przez co
średnia tego celu także była niższa (5,91) niż wśród uczniów
szkoły nie sportowej (7,51). Przyczyną najmniej istotną, dla której
młodzież uprawiała rekreację ruchową było radzenie sobie
ze stresem. Średnia ważona w szkole sportowej wyniosła (5,01),
a w ZS Nr 4 (6,08) (tab. 1).
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Szkoła
sportowa

Zespół
Szkół Nr 4

Średnia
ważona

Średnia
ważona

Lp.

Cel rekreacji

1.

Osiągniecie zadowolenia,
dobrego humoru

7,93

8,2

2.

Utrzymanie dobrego stanu
zdrowia

7,08

7,35

3.

Zachowanie zadowalającej
wydolności fizycznej

6,88

7,23

4.

Zdobywanie przyjaciół

6,86

6,59

5.

Potrzeba wykonywania
ćwiczeń fizycznych

6,63

6,34

6.

Utrzymanie optymalnego
ciężaru ciała

6,29

6,89

7.

Zachowanie odpowiedniej
siły mięśniowej

5,91

7,51

8.

Radzenie sobie ze stresem

5,01

6,08
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Uczniowie badanych szkół najniżej sklasyfikowali rozwój
postaw popkulturowych. W szkole sportowej średnia ważona
wyniosła 5,44, a w ZS Nr 4 5,49, co oznacza, że młodzi ludzie
najmniejszą wagę przywiązywali do kultury, umiłowania piękna
i wielkości różnych dzieł. Na podstawie zebranych danych można
stwierdzić, że młodzież ze szkoły nie sportowej w większym
stopniu realizowała każdy cel turystyki w porównaniu z uczniami
szkoły sportowej. Może dzięki temu bardziej świadomie
i efektywniej uczestniczyli w wyjazdach poza miejsce
zamieszkania (ryc. 2).

Tab. 1. Stopień realizacji celów rekreacji przez badanych
uczniów poszczególnych szkół
Źródło: opracowanie własne
Realizacja celów turystyki
Młodzież biorąca udział w badaniach turystykę traktowała
głównie jako rozrywkę. Średnia ważona z 10-cio stopniowej skali
wyniosła 8,01 w szkole sportowej i 8,98 w ZS Nr 4. Ważnym
okazał się również wypoczynek bierny (7,24 ZSS Nr 1 oraz 8,1
ZS Nr 4), a tuż za nim aktywny (7,09 w szkole sportowej i 7,89
w ZS Nr 4). Uczniowie szkoły sportowej, w nieznacznie
większym stopniu, niż uczniowie ZS Nr 4 wyjeżdżali poza
miejsce swojego zamieszkania, aby nawiązać kontakty z innymi
ludźmi oraz poznać ich wytwory pracy. Jednak młodzież
z gimnazjum nie sportowego częściej wyjeżdżała poza swoje
okolice dla regeneracji sil fizycznych. Kolejnym celem turystyki,
który dominował wśród młodzieży z ZSS Nr 1 było oderwanie
się od codziennych trosk, kłopotów (6,56), zaś w szkole
niesportowej średnia tego zagadnienia wyniosła 7,40. Uczniowie
szkoły sportowej, w nieco mniejszym zakresie (6,18) realizowali
cel turystyki - regeneracja sil psychicznych. Respondenci z ZS Nr
4 przywiązywali do tego nieco większą wagę (6,75). Uczniom
szkoły sportowej (6,14) mniej, niż uczniom ZS Nr 4 (7,46)
zależało na przebywaniu na łonie natury, świeżym i naturalnym
środowisku przyrodniczym.
Kolejnym w hierarchii celów turystyki, w opinii uczniów
szkoły sportowej było wyrabianie zdolności adaptacji do nowych
warunków i sytuacji (6,11). Uczniowie ZS Nr 4 oceniali ten cel
wyżej (7,01). Biorąc pod uwagę chęć zaspokojenia zdrowotnych i
rekreacyjnych potrzeb i zainteresowań w szkole nie sportowej
(6,76) były one realizowane w większym stopniu niż w ZSS Nr 1
(6,10). Uczniowie w mniejszym stopniu uczestniczyli
w turystyce, aby kształtować pozytywne postawy, szanować
godność człowieka, cudzą własność, autonomię jednostki,
zdolność współodczuwania. Średnia ważona tego celu wyniosła
6,06 w szkole sportowej i 6,64 w ZS Nr 4. Respondenci w niskim
stopniu (5,90 ZSS Nr 1 i 6,6 ZS Nr 4) uczestniczyli w turystyce,
aby poznać swój kraj. Respondenci jeszcze niżej ocenili stopień
realizacji celu rozwoju postaw pronaturowych. Można
przypuszczać, iż średnia w szkole sportowej 5,83 i 6,54 w ZS Nr
4 świadczy o tym, że większość uczniów, wyjeżdżając na wczasy,
nie myśli głównie o tym, aby być bardziej odpowiedzialnym za
środowisko naturalne, mieć coraz większy szacunek dla życia czy
być bardziej opiekuńczym wobec dzieł natury.

Ryc. 2. Realizacja celów turystyki wśród uczniów obu szkół
Źródło: opracowanie własne
Częstotliwość uprawiania rekreacji i turystyki
Jak wynika z badań, najwięcej uczniów, gdyż ponad ¾ ze
szkoły sportowej i 68,75% z ZS Nr 4, rekreację ruchową
uprawiało kilka razy w tygodniu. Badani z gimnazjum sportowego
przewyższali w tej kwestii, o 8,75% respondentów ze szkoły nie
sportowej. Wydaje się to naturalne, jako że byli mniej związani ze
sportem. Na drugim miejscu, zarówno w jednej, jak i drugiej
placówce (12,50% szkoła sportowa; 23,75% ZS Nr 4) była grupa
osób, która rekreację ruchową uprawiała raz w tygodniu.
W dwóch badanych szkołach znalazły się osoby, które z rekreacją
ruchową miały niewiele wspólnego. W szkole sportowej, co
dwudziesty uczeń uprawiał ją raz na dwa tygodnie lub rzadziej.
Natomiast w ZS Nr 4 osoby takie stanowiły 3,75% respondentów
szkoły (tab. 2).
Nazwa szkoły

Szkoła sportowa

Zespół Szkół Nr 4

Częstotliwość
N badanych

Udział %

N badanych

Udział %

Kilka razy
w tygodniu

62

77,50%

55

68,75%

Raz
W tygodniu

10

12,50%

19

23,75%

Raz na dwa
tygodnie

4

5,00%

3

3,75%

Rzadziej

4

5,00%

3

3,75%

Tab. 2. Częstotliwość uprawiania
respondentów w poszczególnych szkołach
Źródło: opracowanie własne

rekreacji

przez

Instytucje organizujące rekreację
Rekreacja ruchowa może być organizowana przez różne
instytucje. Jak wynika z badań najpopularniejsza z nich była
szkoła. Uczniowie ze szkoły sportowej korzystali z niej w 36,25%
i w 42,50% z ZS Nr 4. Co czwarta osoba z obydwóch placówek
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sama sobie organizowała aktywność w czasie wolnym. Badani ze
szkoły sportowej wskazali, iż znajomi organizują rekreację. Taką
odpowiedź zaznaczyło 16,25% badanych uczniów. Jest ich
o 6,25% więcej niż w Zespole Szkól Nr 4 (10,00%). Nieco niżej
uczniowie z gimnazjum sportowego sklasyfikowali organizację
rekreacji przez kluby sportowe. Odpowiedź tą zaznaczyło 13,75%
respondentów. Natomiast w ZS Nr 4 co piąta osoba należała do
klubu sportowego. Badania pokazały, że rodzina była jednym
z najrzadszych organizatorów rekreacji ruchowej. Wśród
młodzieży ze szkoły sportowej odpowiedź ta padła u 7,50% osób,
a w ZS Nr 4 u 1,25%. Najmniej popularną instytucją okazało się
osiedle mieszkaniowe. Z jego oferty korzystało zaledwie 1,25%
respondentów zarówno z jednej, jak i z drugiej szkoły (ryc. 3).

W szkole sportowej 17,50% respondentom trudno było
określić spełnianie funkcji zdrowotnej podczas wyjazdów
turystycznych. W ZS Nr 4 taką odpowiedź zaznaczyło 16,25%
uczniów. Młodzież ze szkoły sportowej w 16,25% przyznała, że
tylko czasami ich wyjazdy odbywały się w korzystnym dla
organizmu środowisku, wśród lasów, zbiorników wodnych i gór.
Czas wolny woleli spędzać w mieście. Odsetek uczniów z ZS
Nr 4, którzy należą do tej grupy wynosi 7,50%. W dwóch
szkołach, w których zostały przeprowadzone badania respondenci
w 2,50% przyznali, że zdrowotna funkcja turystyki nigdy nie
spełniała swojego zadania, gdyż nie lubili oni wyjazdów na łono
natury (ryc. 4).
Wypoczynkowa funkcja turystyki

Ryc. 3. Instytucje organizujące rekreację ruchową
Źródło: opracowanie własne
Zdrowotna funkcja turystyki
Analizując wyniki badań można stwierdzić, że
zdecydowana większość uczniów wyjeżdżając na wyprawy
turystyczne realizowała funkcję zdrowotną. Największy odsetek
respondentów ze szkoły sportowej (32,50%) zawsze miało na
uwadze dobro swojego organizmu. W ZS Nr 4 reguła ta była
popularna wśród 31,25% badanej młodzieży. Trochę mniej
ambitnie do wyjazdów poza miejsce zamieszkania podchodziło
31,25% badanych ze szkoły sportowej przyznając, że mieli na
uwadze swoje zdrowie, ale zdarzało im się biernie spędzać czas.
Natomiast uczniowie szkoły nie sportowej w znacznej mierze
(42,50%) biernie spędzali czas podczas wyjazdów turystycznych.
Być może, ci uczniowie wybierali czasami lenistwo, gdyż nie byli
przyzwyczajeni do dużej ilości ruchu.

Największy odsetek uczniów z wczasów, obozów
turystycznych zazwyczaj wracał wypoczęta. Taką odpowiedź
oznaczyło 32,50% młodzieży ze szkoły sportowej i 36,25% z ZS
Nr 4. Była również spora grupa osób, którym tylko czasami udało
się odpocząć podczas wyjazdu turystycznego. W szkole sportowej
takich osób było więcej o 8,75% niż w ZS Nr 4 (27,50%).
Młodzież ze szkoły sportowej w 22,50% z wczasów zawsze
wracała w pełni sił. Jest ich o 5,00% mniej niż w gimnazjum nie
sportowym. Znalazły się również osoby, które twierdziły, że nigdy
nie odpoczywają na wczasach i z wyjazdów wracali bardziej
zmęczeni niż przed wyjazdem. W szkole sportowej stanowili oni
11,25% wszystkich badanych. Natomiast w ZS Nr 4 w ten sposób
odpowiedziała tylko co dwudziesta osoba. Jednak nie wszyscy
byli w stanie określić stopień realizacji funkcji wypoczynkowej
turystyki. W szkole sportowej odsetek uczniów zaliczających się
do tej grupy osób wyniósł 6,25%, a w Zespole Szkół Nr 4 12,50%
(ryc. 5).

Ryc. 5. Realizacja wypoczynkowej funkcji turystyki podczas
wyjazdów turystycznych
Źródło: opracowanie własne
Poznawcza funkcja turystyki

Ryc. 4. Realizacja zdrowotnej funkcji turystyki podczas
wyjazdów turystycznych
Źródło: opracowanie własne

Z badań wynika, że 33,75% osób ze szkoły sportowej
i 40,00% z ZS Nr 4 zazwyczaj interesowali się odwiedzanymi
miejscami i chętnie poznawali ich historię, co niestety i tak daje
wynik niepokojący. Duża część osób przyznała, że tylko czasami
słuchali przewodnika podczas wycieczek. W szkole sportowej
grupa ta, stanowiła 31,75% wszystkich badanych, a w zwykłym
gimnazjum 35,00%. Zatrważające jest, iż w sporej grupie
badanych ze szkoły sportowej (22,50%) turystyka nigdy nie
spełniała funkcji poznawczej. Wśród młodzieży z Zespołu Szkół
Nr 4 odsetek ten jest o 12,50% mniejszy. Część badanych uczniów
(10,00% ze szkoły sportowej i 8,75% z ZS Nr 4) nie potrafiła
określić czy i w jakim stopniu realizowali funkcję poznawczą
turystyki. Znalazła się także nieznaczna grupka osób, która zawsze
słuchała przewodnika i kupowała informatory o odwiedzanych
miejscach. Uczniowie ze szkoły sportowej w 2,50% podejmowali
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działania, które prowadziły do pogłębienia zasobu wiedzy
o otaczającym ich świecie. W ZS Nr 4 osób takich było nieco
więcej i stanowiły one 6,25% respondentów tego gimnazjum
(ryc. 6).

Ryc. 6. Realizacja poznawczej funkcji turystyki podczas
wyjazdów
Źródło: opracowanie własne
Ekologiczna funkcja turystyki
Z badań wynika, że uczniowie starali się dbać o środowisko
naturalne. Dzięki wyjazdom turystycznym kształtowali swoją
świadomość ekologiczną. Uczyli się jak ważna jest ochrona
przyrody. Badani w 36,25% ze szkoły sportowej zazwyczaj
spełniali ekologiczną funkcję turystyki. Przyznali jednak,
że zdarzało im się wyrzucić odpadki gdziekolwiek, gdy nie było
w pobliżu kosza na śmieci. W ZS Nr 4 odpowiedź ta padła
w podobnej ilości - wśród 33,75% badanych.
W szkole sportowej 33,75% badanych twierdziło, że zawsze
dbało o czystość wokół. Znalazł się także odsetek młodzieży
(17,50%), który przyznał, że nie obchodziła ich ochrona
środowiska. W ZS Nr 4 takich osób było mniej o 12,50%. Wśród
badanych byli także tacy, którzy zazwyczaj rzucali śmieci
gdziekolwiek i tylko czasami sprzątali po sobie (12,50%- szkoła
sportowa, 11,25% - ZS Nr 4) (ryc. 7).

Cza sa mi

Ni gdy

11,25%
12,50%
5,00%
17,50%
50,00%

Za wsze

33,75%
33,75%

Za zwycza j
ta k

36,25%

0,00% 20,00% 40,00% 60,00%
Szkoła sportow a

149

miejscu (śr. 7,88). Badane osoby z ZS Nr 4 oceniły tę cechę
również wysoko (7,79). Dzięki turystyce, młodzież ze szkoły
sportowej stawała się zdecydowanie bardziej odpowiedzialna
(śr. 7,73) i samodzielna (śr. 7,46). Respondenci z Zespołu Szkół
Nr 4 również wysoko ocenili te cechy (śr. 8,18 odpowiedzialność;
8,46- samodzielność).
Poprzez turystykę młodzi ludzie, w dużym zakresie (7,59
ZSS Nr 1; 8,29 ZS Nr 4) uczyli się pokonywać różne trudności,
jakie niesie ze sobą życie. Wyjazdy turystyczne przyczyniały się
w znacznym stopniu do kształtowania godności osobistej
młodzieży. Jest to cecha, która dla osób ze szkoły sportowej była
równie ważna, jak gotowość do poświęceń (7,39). Natomiast
uczniowie ZS Nr 4 poprzez turystykę, w większym stopniu
kształtowali godność osobistą (7,95), niż gotowość do poświęceń
(7,10). Na ósmym miejscu, po stronie szkoły sportowej, ze średnią
ważoną równą 7,33 pojawiło się kształtowanie dyscypliny.
Po stronie gimnazjum nie sportowego ta cecha charakteru
kształtowała się średnio w 7,05.
Wyjazdy turystyczne dawały również okazję do przebywania
wśród rówieśników, integrowania się z nimi. Poprzez takie
działania młodzi ludzie kształtowali umiejętność solidaryzowania
się z grupą. W szkole sportowej średnia ważona wyniosła 7,28,
a w ZS Nr 4 7,78. Kolejną cechą, którą uczniowie szkoły
sportowej kształtowali dzięki turystyce była silna wola (7,23).
Dzięki przebywaniu z innymi ludźmi młodzież miała okazję do
tego, aby wyrabiać uprzejmość (7,21 ZSS Nr 1; 7,69 ZS Nr 4)
i sprawiedliwość (7,19 w obydwóch badanych szkołach), a także
uczyła się tolerancji dla cudzych przyzwyczajeń i upodobań.
Uczniowie szkoły sportowej (śr. 7,14), na ten czynnik byli mniej
wrażliwi, niż ich rówieśnicy z Zespołu Szkół Nr 4 (śr. 8,04). Na
podobnym poziomie, respondenci dwóch badanych szkół, poprzez
turystykę kształtowali samokontrolę (7,14 ZSS Nr 1; 7,64
ZS Nr 4), życzliwość (7,10 ZSS Nr 1; 7,28 ZS Nr 4) i optymizm
(7,08 ZSS Nr 1; 7,41 ZS Nr 4).
Wyjazdy poza dom, uczyły młodych ludzi obowiązkowości.
Uczniowie w szkole sportowej stwierdzili, że jest to cecha, której
stopień realizacji wyniósł śr. 7,03, a w Zespole Szkół Nr 4
śr. 7,56. Jedną z cech charakteru, którą turystyka kształtowała
w mniejszym stopniu, według respondentów gimnazjum
sportowego była sumienność (śr. 6,78). W tym przypadku
przewyższała młodzież z ZS Nr 4, gdzie w ich opinii sumienność
była kształtowana o 0,19 pkt więcej.
Różne warunki panujące podczas wyjazdów wymagają od ludzi
umiejętności wyrzeczeń. Uczniowie szkoły sportowej, podczas
uczestnictwa w turystyce, tę cechę charakteru kształtowali
w znacznie mniejszym stopniu (śr. 6,73), niż osoby ze szkoły nie
sportowej (śr. 7,25).

Zespół Szkół Nr 4

Ryc. 7. Realizacja ekologicznej funkcji turystyki podczas
wyjazdów
Źródło: opracowanie własne
Cechy osobowe kształtowane poprzez turystykę
W magiczne słowo „podróże kształcą” wierzą nie tylko
rodzice i opiekunowie, ale także sami uczestnicy wyjazdów
turystycznych (D. Kozłowska 2008). Badani uczniowie także
szacowali niektóre cechy kształtowane przez turystykę.
W obydwóch szkołach najwyżej oceniono wytrwałość (7,91
w ZSS Nr 1, 8,48 w ZS Nr 4). Dzięki wyjazdom poza miejsce
zamieszkania młodzi ludzie w dużym stopniu nabierali odwagi.
Wśród uczniów szkoły sportowej znalazła się ona na drugim

Ryc. 8. Stopień w jakim turystyka kształtuje różne cechy
charakteru
Źródło: opracowanie własne
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W opinii respondentów najsłabiej rozwijanymi cechami
charakteru, poprzez turystykę, były punktualność (6,71 ZSS Nr 1;
7,11 ZS Nr 4), perfekcjonizm (6,61ZSS Nr 1; 6,80 ZS Nr 4),
patriotyzm (6,43ZSS Nr 1; 6,80 ZS Nr 4) i zaradność (6,23 ZSS
Nr 1; 7,23 ZS Nr 4).
Na Ryc. 8 wyraźnie widać, iż turystyka kształtowała
w opinii badanych wiele cech charakteru, jednak w większym
stopniu wśród uczniów Zespołu Szkół Nr 4.Można
domniemywać, że turystyka wśród młodzieży szkoły sportowej
w mniejszym zakresie spełniała funkcję wychowawczą.
Organizacje zajmujące się turystyką
Z badań wynika, że ponad połowa badanych uczniów,
zarówno w jednej, jak i w drugiej szkole wyjeżdżała poza miejsce
swojego zamieszkania dzięki rodzinie. Można przypuszczać,
że to zapewne wyjazdy na kolonie i obozy wakacyjne.
Odpowiedź tą zaznaczyło 53,75% respondentów szkoły
sportowej i 60,00% ZS Nr 4.
Zdecydowanie mniej osób korzystało z wyjazdów
turystycznych organizowanych przez szkołę. W 22,50% byli to
uczniowie gimnazjum sportowego i co piąty uczeń ZS Nr 4.
Spora grupa młodzieży korzystała z ofert klubów sportowych.
Prawdopodobnie należały do nich obozy szkoleniowe,
zgrupowania. Odpowiedź ta, była dwa razy częściej wskazywana
wśród uczniów szkoły sportowej i wyniosła 13,75%, natomiast
w ZS Nr 4 odsetek ten wyniósł 7,50%. Różnica zapewne
wynikała z mniejszej ilości osób trenujących w gimnazjum nie
sportowym. Co dwudziesta osoba w szkole sportowej
odpowiedziała, że wyjazdy turystyczne organizowali ich znajomi.
W Zespole Szkół Nr 4 osób tych było nieco mniej i stanowiły one
3,75% badanych. Okazuje się również, że część młodych ludzi
sama organizowała sobie wycieczki: 5,00% respondentów ze
szkoły sportowej i 8,75% z ZS Nr 4. Żaden uczeń, spośród
wszystkich badanych nie korzystał z wyjazdów organizowanych
przez osiedla mieszkaniowe. Przyczyną może być zbyt mała
popularność ofert proponowanych przez tą instytucję lub ich brak
(ryc. 9).
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Ryc. 9. Instytucje organizujące wyjazdy turystyczne
Źródło: opracowanie własne
Podsumowanie
Zgodnie z pytaniem badawczym Nr 1 można stwierdzić, że
prawie każdy cel rekreacji był realizowany w większym stopniu
przez uczniów Zespołu Szkół Nr 4. Przyczynami, dla których
młodzież ze szkoły sportowej przywiązywała do nich większą
wagę były: zdobywanie przyjaciół i potrzeba wykonywania
ćwiczeń fizycznych. Na podstawie tych danych można
stwierdzić, że uczniowie szkoły sportowej w mniejszym stopniu

realizowali cele rekreacji, przez co mniej świadomie w niej
uczestniczyli.
Zgodnie z pytaniem badawczym Nr 2 można stwierdzić, że
uczniowie Zespołu Szkół Nr 4, mimo tego, że mieli mniejszy
kontakt ze sportem, w większym stopniu realizowali cele
turystyki, przez co bardziej świadomie w niej uczestniczyli,
w porównaniu ze szkołą sportową. Zatem hipoteza Nr 1 nie
potwierdziła się.
Zgodnie z pytaniem badawczym Nr 3 okazało się, że ponad
połowa uczniów z ZS Nr 4 poprzez rekreację ruchową zaspokajała
potrzebę zabawy. Okazało się również, że uczniowie szkoły
sportowej w większym stopniu byli zadowoleni ze swojej
aktywności fizycznej.
Badania wykazały, że więcej uczniów była zadowolona
ze swojej kondycji fizycznej w szkole nie sportowej, ale
w porównaniu ze szkołą sportową zadowolenie z kondycji
fizycznej było mniejsze. Być może uczniowie szkoły sportowej
mieli większe ambicje w tej kwestii i dlatego odsetek uczniów
zadowolonych ze swojej kondycji fizycznej był niższy. Natomiast
uczniowie szkoły sportowej uczestniczyli w rekreacji ruchowej
umiejętniej, niż uczniowie ZS Nr 4.
Uczniowie ZS Nr 4 w większym stopniu spełniali
wychowawczą funkcję rekreacji. Uczniowie ZSS Nr 1
przewyższali ich tylko w rozwijaniu odwagi i uczciwości.
Największy odsetek badanych z ZS Nr 4 zazwyczaj spełniała
zdrowotną funkcje turystyki, natomiast w ZSS Nr 1 ta funkcja
spełniana była tylko czasami. Pozostałe odpowiedzi były zbliżone.
W związku z tym można stwierdzić, że turystyka pełniej swoją
funkcję zdrowotną spełniała w ZS Nr 4.
W odpowiedzi na pytanie badawcze Nr 4, można stwierdzić,
iż uczniowie szkoły sportowej przewyższali uczniów ZS Nr 4
w odpowiedziach wskazujących, że podczas wyjazdów
turystycznych udawało im się tylko czasami odpocząć, bądź też do
domu wracali bardziej zmęczeni. Natomiast większy odsetek
respondentów z Zespołu Szkół Nr 4 odpowiedział, że zazwyczaj
z wczasów wraca wypoczęty i w pełni sił. Wskazuje to, że
młodzież ze szkoły nie sportowej w większym stopniu spełniała
wypoczynkową funkcje turystyki.
Uczniowie Zespołu Szkół Nr 4 w większym stopniu
realizowali funkcję poznawczą turystyki, niż osoby ze szkoły
sportowej. Respondentów z ZS Nr 4 zazwyczaj interesowały
odwiedzane miejsca i chętnie poznawali ich historię, zwykle
słuchali przewodnika i kupowali informatory. Tak więc, funkcję
poznawczą w większym stopniu spełniają uczniowie ZS Nr 4.
Z analizy wyników badań można stwierdzić, że uczniowie
szkoły nie sportowej w większym stopniu spełniali ekologiczną
funkcję turystyki. Natomiast dużo większy odsetek uczniów
szkoły sportowej nigdy nie spełniało tej funkcji i nie obchodziła
ich ochrona środowiska.
Na podstawie wyników badań można stwierdzić, że
turystyka w większym stopniu kształtowała cechy charakteru
wśród uczniów ZS Nr 4. W skali 10-cio stopniowej prawie każda
cecha otrzymała większą notę wśród uczniów szkoły nie
sportowej.
Zgodnie z pytaniem badawczym Nr 4 można stwierdzić, że
uczniowie szkoły sportowej podczas wyjazdów turystycznych
w mniejszym stopniu spełniali jej funkcje, w porównaniu
z uczniami szkoły nie sportowej. Okazało się, że funkcje rekreacji
pełniej realizowane były przez uczniów szkoły sportowej,
natomiast turystyki przez młodzież z ZS Nr 4. Zatem hipoteza
druga potwierdziła się częściowo.
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Wnioski
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Uczniowie szkoły sportowej, ze względu na treningi mają
mniej czasu wolnego, ale lepiej nim gospodarują.
Uczniowie szkoły sportowej, dzięki rekreacji ruchowej,
potrafią efektywniej odpoczywać.
Uczniowie Zespołu Szkół Nr 4 mają więcej czasu wolnego,
niż osoby ze szkoły sportowej, ale gorzej nim gospodarują.
Osoby ze szkoły nie sportowej są bardziej świadomi celów,
funkcji rekreacji i turystyki, ale nieumiejętnie w nich
uczestniczą.
Uczniowie Zespołu Szkół Nr 4 podczas wyjazdów
turystycznych bardziej interesują się zwiedzaniem
zabytków, niż aktywnością fizyczną.
Należałoby podnieść jakość realizacji funkcji poznawczej
wśród młodzieży poprzez przygotowanie ich do poznawania
„w terenie”.
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Wybrane składowe i uwarunkowania „czucia wody”
w opinii wioślarzy i kajakarzy Kadry Narodowej Polski
Włodzimierz Starosta1, 2, Krystyna Anioł-Strzyżewska3, Tatiana Pawłowa-Starosta1, Witold Sroga4
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Międzynarodowe Stowarzyszenie Motoryki Sportowej
Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku
3
Instytut Sportu, Warszawa, Polska
4
Polski Związek Towarzystw Wioślarskich

Streszczenie
Wstęp. Wioślarstwo i kajakarstwo należą do dyscyplin
sportowych o cyklicznym charakterze ruchów. Sukcesy sportowe
w obu tych dyscyplinach zależą nie tylko od wysokiego poziomu
zdolności kondycyjnych (głównie wytrzymałości szybkościowej),
ale w dużym stopniu od zdolności koordynacyjnych. Te ostatnie
przejawiają się przede wszystkim w zdolności do zachowania
równowagi (łodzie sportowe: wioślarskie, kajaki i kanadyjki są
mało stabilne) i zdolności do różnicowania wielkości wkładu siły
przy wiosłowaniu. Różnicowanie to nazywane jest „dokładnością
siłową” (Starosta, Rynkiewicz, Kos, 1994), a potocznie „czuciem
wody i wiosła”. Czucia te w połączeniu z „czuciem łodzi”
posiadają kapitalne znaczenie i stanowią szczyt mistrzostwa
technicznego zawodników. Mimo ogromnego ich znaczenia dla
praktyki w niewielkim zakresie podlegały penetracji naukowej
(Starosta, 1993; Starosta, Rostkowska,1999; Wendorff, 1994).
Stąd celem pracy było: 1. Próba zdefiniowania „czucia wody”
przez wioślarzy i kajakarzy. 2. Określenie elementów składowych
tego czucia. 3. Ustalenie uwarunkowań wpływających na jego
poziom.
Materiał i metody. W badaniach stosowano metodę
ankietowania. Kwestionariusz autorstwa W. Starosty składał się
z 27 pytań dotyczących danych personalnych badanych, pojęcia
„czucia wody”, jego struktury i uwarunkowań. Ankietowaniu
poddano 28 zawodników kadry narodowej Polski, w tym 18
wioślarzy, 4 wioślarki, 4 kajakarzy i 2 kanadyjkarzy. Badania
przeprowadzono w latach 1997-1998. Wśród ankietowanych byli
czołowi zawodnicy Polski, Europy i świata. Wyniki. Najwyższy
poziom „czucia wody” w opinii badanych pojawiał się po wielu
latach treningu, a szczególnie - udziału w zawodach najwyższej
rangi. Umożliwiało ono płynne przesuwanie łodzi we wodzie
dzięki racjonalnemu wiosłowaniu, w którym najważniejsze są:
„czucie wody” i „czucie wiosła”. Wysoki poziom takich czuć
pojawiał się przeważnie przy końcu okresu startowego.
Zdecydowanie gorszy był on na jego początku. Znacznie wyższy
poziom tego czucia występował podczas pływania w łodzi
jednoosobowej niż w łodziach wielomiejscowych. Stres
przedstartowy obniżał poziom „czucia wody i wiosła” w trakcie
ustawiania łodzi do startu i na krótkim odcinku po starcie,
po czym „czucia” te, na pokonywanym dystansie, „pojawiały się”
z największą wyrazistością. To ostatnie stwierdzenie
charakteryzowało wielokrotnych reprezentantów Polski.
Wstęp
Wioślarstwo i kajakarstwo należą do dyscyplin sportowych
o cyklicznym charakterze ruchów. Sukcesy sportowe w obu tych
dyscyplinach zależą nie tylko od wysokiego poziomu zdolności
kondycyjnych (głównie wytrzymałości szybkościowej), ale

w dużym stopniu od zdolności koordynacyjnych. Te ostatnie
przejawiają się przede wszystkim w zdolności do zachowania
równowagi na mało stabilnych łodziach wyczynowych i zdolności
do różnicowania wielkości wkładu siły przy wiosłowaniu.
Różnicowanie to nazywane jest „dokładnością siłową” (Starosta,
Rynkiewicz, Kos, 1994), a potocznie „czuciem wody i wiosła”.
Czucia te w połączeniu z „czuciem łodzi” posiadają kapitalne
znaczenie i stanowią szczyt mistrzostwa technicznego
zawodników. Mimo ogromnego ich znaczenia dla praktyki
w niewielkim zakresie podlegały penetracji naukowej (Starosta,
1993, Starosta, Rostkowska, 1999, Wendorff, 1994). Stąd, celem
pracy były: 1. Próba zdefiniowania „czucia wody” przez wioślarzy
i kajakarzy. 2. Określenie elementów składowych tego czucia.
3. Ustalenie uwarunkowań wpływających na jego poziom.
Metody
Badania przeprowadzono w latach 1997-1998 metodą
ankietowania. Kwestionariusz autorstwa W. Starosty składał się
z 27 pytań dotyczących danych personalnych badanych, pojęcia
„czucia wody”, jego struktury i uwarunkowań. Pytania miały
charakter alternatywny i otwarty. Ankietowaniu poddano
28 zawodników kadry narodowej, w tej grupie było 18 wioślarzy,
4 wioślarki, 4 kajakarzy i 2 kanadyjkarzy. Wielu z nich było
wielokrotnymi mistrzami Polski, czołowymi zawodnikami Europy
i świata.
Wyniki
Badani zawodnicy rozpoczynali systematyczny trening
przeważnie w 14 roku życia. Średni ich wiek wynosił 20,3 roku,
a staż treningowy 6,3 roku (tab.1).
Staż treningowy

Wiek

x

x

Wioślarze długowiosłowi

Liczba
zawodników
n=28
12

23,3

8,3

Wioślarze krótkowiosłowi

6

21,3

7,5

Wioślarki

4

21,3

6,5

Kajakarze

4

18,8

5,8

Kanadyjkarze

2

17,0

3,5

20,3

6,3

Dyscyplina sportowa

Średnio

Tab. 1. Liczba, wiek i staż treningowy badany zawodników
(n = 28)
Najliczniejszą grupę stanowili wioślarze długowiosłowi, byli
oni najstarsi (średnio 23,3 lat) i o najdłuższym stażu zawodniczym
(8,3 roku). Ich wypowiedzi, udzielane w różnych okresach
treningowych i cyklach przygotowań na przestrzeni dwu lat,
cechowały się największą zbieżnością.
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1. Próba zdefiniowania pojęcia „czucia wody”
Dla określenia „czucia wody” badani używali opisów
fizykalnych, psychofizykalnych jak i pośrednich, a kilkoro
respondentów podkreśliło konieczność uwzględnienia w definicji
udziału świadomości. Jednym z najprostszych określeń tego
pojęcia było: czucie oporu wody na wiośle
(na piórze wiosła). Dalsze próby określenia dotyczyły: charakteru
pracy wiosła w wodzie, jego prawidłowego „wykresu pracy”
w wodzie (przebiegu ruchu w czasie), szybkiego „zahaczenia”
wody, „złapania” oporu z płynnym przejściem przez wodę
w poziomie i dokładnym wykończeniem.
Opisy psychofizykalne dotyczyły sposobu i umiejętności
jego wykorzystania w praktyce, tj. przesuwania wiosła w wodzie.
Badani podkreślali, iż jest to pewnego rodzaju umiejętność
wykorzystania siły w celu jak najszybszego przesuwu łódki,
przy optymalnym zaangażowaniu własnym i minimalnym
zmęczeniu. Technika, jako najbardziej ekonomiczny schemat
ruchu, łączona była z poziomem wytrenowania, a zdolność tego
połączenia określano jako „czucie”. „Czuciem wody” nazywano
również umiejętność wyczucia bezwładności swojego ciała
w ruchu wioślarskim.
Skrajne opisy dotyczyły przeważającego udziału
świadomości w określaniu „czucia wody”. Wręcz podkreślano,
iż jest to stan świadomości zawodnika, który dokładnie wie,
co robi w danej chwili w łodzi i stanowi z nią jedną całość,
a wiosło jest przedłużeniem rąk. Efektem tego jest świadome,
płynne, o narastającej sile „przejście” pióra wiosła przez wodę.
W opinii badanych „czucie wody” to specyficzne odczucie,
dające możliwość kontroli przemieszczenia wiosła podczas
pracy w wodzie, pewnego rodzaju „zespolenie” pozwalające
„widzieć wiosło - nie patrząc na nie”.
2. Określenie elementów składowych „czucia wody”
Największa liczba respondentów podkreślała znaczenie
poziomu wytrenowania i długości stażu treningowego, w tym też
startowego. Nacisk kładziono na elementy techniki, a w tym:
prawidłowy chwyt z najazdu wózkiem, przeciągnięcie pióra
w wodzie z akcentowanym wykończeniem ruchu wiosła
w wodzie, czucie prędkości łodzi i jej zmian w trakcie ruchu
wioślarskiego, sposób przełożenia siły na wiosło, a także jakość
sprzętu (wiosło, łódka). Badani w swych opiniach wysoko
oceniali: predyspozycje wrodzone zawodnika i jego zdolności
(też wykształcenie), poziom koordynacji ruchowej przejawiany
w trakcie wykonania ruchu wioślarskiego, czucie mięśniowe
wiosła i łódki, czucie płynięcia łodzi, a nawet kilku badanych
podało ważność takiego elementu jak „zespolenie” człowieka
z wykorzystywanym sprzętem.
Elementy składowe „czucia wody” pojawiają się
u zawodnika stopniowo. Początkowo występuje brak
świadomości ruchu i czucia, potem odczuwane są pojedyncze
elementy tego ruchu. Później, po latach treningu, czuje się
większe grupy mięśni biorące udział w ruchu, aż w końcu osiąga
się pełną kontrolę nad nimi i w ten sposób opanowuje/uzyskuje
się zdolność „czucia wody”. Po latach treningu specjalistycznego,
u kilku ankietowanych, „czucie przyszło samo”, a zdali sobie
sprawę z tego dopiero w trakcie wypełniania 4-stronicowej
ankiety o charakterze opisowym.
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3. Ustalenie uwarunkowań wpływających na poziom
„czucia wody”
Do najważniejszych uwarunkowań badani zaliczyli (ryc.1):
opanowanie techniki wiosłowania (100 % respondentów),
koordynację ruchową (92,6%), stan emocjonalny (88,8%),
poziom wytrenowania (77,7%) i warunki atmosferyczne (76,9%).
1. Czy "czucie wody" uzależnione jest od poziomu opanowania techniki wiosłowania?

1

100%

0%
2. Czy dostrzegasz związek między poziomem koordynacji ruchowej a "czuciem wody"?

92,60%

2

7,40%
3. Czy zmienia się "czucie wody" pod wpływem emocji?

88,80%

3

11,20%
4. Czy obserwowałeś zmiany w poziomie "czucia wody" w wieloletnim okresie szkolenia?

4

87,50%

12,50%
5. Czy dostrzegasz związek między poziomem wytrenowania a "czuciem wody"?

77,70%

5

22,30%
6. Czy istnieje związek między "czuciem wody" a warunkami zewnętrznymi (temperatura, wiatr, falowanie itp.)?

76,90%

6

TAK

23,10%
7. Czy obserwujesz u siebie duże wahania "czucia wody"?

NIE

64,30%

7

35,70%
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

Ryc. 1. Uwarunkowania wpływające na poziom „czucia
wody” (n=28)
Oto określenia jakimi posłużyli się zawodnicy: „bez
koordynacji nie poczujesz wody”, im lepsza koordynacja, tym
łatwiejsze „czucie wody”. Przewaga respondentów stwierdziła, że
emocje, stres, zwłaszcza startowy, pobudzenie, „blokują”
i usztywniają zawodnika, powodują chaos w ruchach,
„zaślepiają”, wywołują obniżenie jakiegokolwiek czucia
a zwłaszcza wody, są przyczyną popełniania elementarnych
błędów i dekoncentracji. Znalazły się opinie świadczące
o mobilizującym wpływie stresu, który dodaje sił, zwiększa
koncentrację i wzmaga uwagę, o specyficznym wyostrzeniu
zmysłów, co ma miejsce po wystartowaniu do biegu. Jeszcze inna
grupa badanych stwierdziła, że przy wysokim poziomie
wytrenowania emocje schodzą na dalszy plan, a „czucie wody” to
składowa techniki, o której pamięta się przez cały czas,
niezależnie od stanu napięcia nerwowego. Poziom wytrenowania
w odpowiedziach zawodników pozostawał w ścisłym związku
z poziomem „czucia wody” i łączył się z długością stażu
zawodniczego, liczbą „wypływanych” kilometrów i czasem
przeznaczonym na ćwiczenia specjalistyczne na wodzie.
Warunki atmosferyczne w postaci: wiatru, falowania wody,
deszczu, zimna, upału - określono jako utrudniające przejawianie
„czucia wody” poprzez konieczność zmiany optymalnego sposobu
wiosłowania, który każdy zawodnik opanowuje na spokojnej
wodzie. Sztuka optymalnego pływania w każdych warunkach
charakteryzuje jedynie najlepszych wioślarzy świata,
stanowiących nieliczny odsetek populacji. Osiąga się taki
poziom umiejętności po wielu latach startów i treningów. Dlatego
też światową elitę stanowią najbardziej doświadczeni wioślarze w
wieku około 30 lat. Zauważyli to nieliczni ankietowani i określili
jako: coraz mniejszy wpływ złych warunków atmosferycznych
w miarę upływu lat szkolenia zawodnika. Takie, pojawiające się
po latach treningu „uniezależnienie” od wpływów otoczenia jest
możliwe po opanowaniu wielu sposobów wiosłowania przy
zachowaniu perfekcyjnej techniki.
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Wahania „czucia wody” w przygotowawczym i startowym
okresie treningowym podkreślali wszyscy ankietowani. Niektórzy
z nich zwracali uwagę na dodatkowe zaburzenia tego czucia przy
zmianie składu osady, łódki, wiosła, a także po przerwie
w treningu np. po leczeniu kontuzji. Wszyscy jednomyślnie
podkreślali stały wzrost czucia w miarę upływu lat stażu
treningowego. Opanowanie techniki wiosłowania, na co wskazali
wszyscy badani, że jest nieodzownym warunkiem dobrego
„czucia wody”, zostało poddane przez kilku badanych
w wątpliwość. Wypływało to z ich praktyki i doświadczenia
życiowego zgromadzonego podczas wieloletniego treningu.
Zauważyli bowiem, że miały miejsce pojedyncze przypadki
w ich karierze sportowej, gdy nie najlepszy technicznie i nie
dysponujący największą siłą i wytrzymałością wygrywał
regaty,
a
zwłaszcza
w
trudnych
warunkach
atmosferycznych. Sugerowali wręcz wyższość czucia nad siłą.
Omówienie wyników
Najwyższy poziom „czucia wody” w opinii badanych
pojawia się po wielu latach treningu i udziału w zawodach różnej
rangi. Umożliwia ono płynne przesuwanie łodzi we wodzie dzięki
racjonalnemu wiosłowaniu. Najwyższy poziom „czucia wody”
pojawia się w końcu okresu startowego, a na wiosnę, tj. na
początku okresu przygotowawczego, trzeba na nowo się go
uczyć. Przy czym, w miarę upływu lat powraca ono szybciej (jak
przypominanie opanowanych wcześniej ruchów). Z wielu
uwarunkowań „czucia wody” największą uwagę zwraca się na:
opanowanie techniki wiosłowania, koordynację ruchową, stany
emocjonalne, poziom wytrenowania, warunki atmosferyczne,
rodzaj sprzętu. „Czucie wody” nie jest elementem stałym.
Podlega ono licznym wahaniom, a w miarę wzrastania liczby
lat stażu zawodniczego ulega podwyższeniu. Ulega też
ekstremalnemu „wyostrzeniu” podczas pokonywania dystansu
2000 metrów w wioślarstwie, ale już po starcie.
Piśmiennictwo
1.
2.

3.

4.

5.

Starosta W. (1993): „Czucie wody” u pływaków. („Water
feeling” by swimmers.). Trening, 4: 13-31.
Starosta W. [2003]: Motoryczne zdolności koordynacyjne
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Bedingungen
fur
die
Kraftdifferenzierungsfahigkeit („Kraftgenauigkeit”) [In:]
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Aktywność ruchowa jednym z elementów kształtujących
postawy prozdrowotne bialskich przedszkolaków w opinii rodziców
Marta Mandziuk
Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej

Ruch jest podstawową i naturalną potrzebą każdego
człowieka, której zaspokojenie zapewnia równowagę zarówno
w sferze fizycznej, jak też w sferze psychicznej i społecznej.
Walory zdrowotne i wychowawcze ruchu sprawiają, że jest on
niezbędnym elementem życia człowieka w każdym jego etapie.
Rodzaj podejmowanego wysiłku i jego intensywność są różne
w zależności od okresu życia człowieka. W wieku dziecięcym
i młodzieżowym ruch jest bardzo ważnym czynnikiem
warunkującym prawidłowy rozwój fizyczny. Aktywność ruchowa
i aktywność fizyczna odgrywają dużą rolę w rozwoju
psychicznym i społecznym dziecka. Wymienione wyżej pojęcia,
tj. aktywność ruchowa i aktywność fizyczna są często zamiennie
używane, dlatego warto wskazać cechy zarówno łączące, jak też
różniące te definicje. Cechą wspólną obu definicji są działalność
ruchowa człowieka, której efektem jest wydatkowana energia.
Celowość podejmowanego wysiłku i powiązanie go ze zdrowiem
odróżnia oba te pojęcia. Aktywność fizyczna zdaniem
J. Barankiewicza (1998) to „podejmowanie w ramach
wypoczynku czynnego różnego rodzaju zabaw, ćwiczeń
i dyscyplin sportu, dla przyjemności, rekreacji i zdrowia,
poprawy zdolności wysiłkowej, zdobywania specjalnych
sprawności i umiejętności fizycznych, zapobiegania powstawaniu
chorób cywilizacyjnych (poprawa sprawności układu krążenia,
ruchowego,
oddechowego,
przeciwdziałania
stresowi
psychicznemu), zwiększeniu korzystnych wpływów na zdolność
do pracy fizycznej i umysłowej”. Na zdrowotne walory
aktywności fizycznej zwrócił uwagę J. Drabik (1996)
podkreślając, iż stanowi ona kluczowy i integralny składnik
zdrowego stylu życia. Brak aktywności lub zbyt niski jej poziom
jest głównym i niezależnym czynnikiem ryzyka chorób układu
krążenia”. Inaczej aktywność fizyczną definiuje T. Ambroży
(2001) – podając, że jest to działalność ruchowa człowieka
podejmowana zarówno w celu realizacji utylitarnych
i koniecznych potrzeb życiowych człowieka, ale także w celu
osiągnięcia wyniku sportowego, wypełnienia czasu wolnego oraz
profilaktyki zdrowotnej. Realizacja tych celów wymaga
planowego i kontrolowanego treningu, której bazą jest sprawność
fizyczna.
Drugim pojęciem jest aktywność ruchowa określana jako
„praca mięśni szkieletowych wraz z całym zespołem
towarzyszących jej czynnościowych zmian w organizmie”
(Kozłowski i wsp. 1995). Inaczej mówiąc to działalność ruchowa
człowieka podejmowana w celu wykonania codziennych
podstawowych czynności życiowych obejmujących, m.in.
fizjologiczne funkcjonowanie organizmu, przemieszczanie –
poruszanie się (ruchy lokomocyjne), jak też pracę zawodową.
W obu pojęciach mamy doczynienia z aktywnością ruchową,
ponieważ zaangażowane są w nią mięśnie i wydatkowana jest
energia, ale trudno jest wskazać w drugiej definicji wyraźne
znamiona utrzymania lub poprawy wskaźników zdrowia.
Aktywność ruchową od aktywności fizycznej odróżnia
bezmyślne, mimowolne nawet celowe (np.: odkurzanie)
wykonywanie ruchów, jednak cel ten nie jest skierowany na

zachowanie lub poprawę dobrego stanu zdrowia. Wyraźnie więc
widać, że aktywność fizyczna to jednak coś więcej niż aktywność
ruchowa. Ta pierwsza jest ukierunkowana na konkretny cel
związany ze zdrowiem (lub wynikiem sportowym) i wymaga
pełnego zaangażowania świadomości, ta druga – nie koniecznie
(ruchy bezmyślne, mimowolne). W dalszej części doniesienia
używanym terminem będzie aktywność fizyczna, gdyż czynności
ruchowe podejmowane przez badane dzieci miały na celu
nauczenie ich prawidłowych postaw i zachowań wobec własnego
zdrowia i ciała.
Aktywność fizyczna dzieci jest przedmiotem licznych badań
i opracowań naukowych, m.in. Antoszczuk G.(2002), Piech K.
(2002, 2000), Kotarska K. (1996), Charzewski J., Przewęda
R.(1988).
Rozwój techniki oraz wszelkie udogodnienia cywilizacyjne
wpływają na ograbienie wysiłku fizycznego i aktywności
fizycznej w codziennym życiu, a efektem tego jest obniżanie się
poziomu sprawności ruchowej społeczeństwa. Rodzice pracujący,
często na dwóch etatach, trud opieki i wychowania dzieci
„przekazują” wynajętym opiekunkom, a w późniejszym czasie
instytucjom opiekuńczo-wychowawczym. Tak prowadzony styl
życia rodziców może wpływać znacząco m.in. na sposób
odżywiania się, spędzania czasu wolnego przez dzieci. Począwszy
od przedszkola dziecko zapoznaje się z pozytywnymi działaniami
na rzecz zdrowia oraz zapobiegania chorobom poprzez wpływ na
zachowania osobiste, postawy wobec własnej osoby. Działania te
zdaniem J.B. Karskiego (2006) tworzą proces, którego celem jest
zdobycie nie tylko wiedzy, zainteresowań, sprawności i nawyków
ale także wdrożenie młodej osoby do przestrzegania zasad kultury
zdrowotnej. Wiele dzieci swoją edukację zdrowotną rozpoczyna
dopiero w przedszkolu wykonując różne podstawowe czynności,
począwszy od mycia rąk przed jedzeniem poprzez higienę
osobistą
a
skończywszy
na
zajęciach
ruchowych.
W. Gniewkowski, K. Wlażnik (1991) wskazują zalety
wykonywania ćwiczeń ruchowych i twierdzą, że są one dla dzieci
wspaniałą okazją do wyrażania swoich pragnień i emocji.
Uczestnictwo w zajęciach, gdzie podstawową formą aktywności
ruchowej jest zabawa, która doskonali takie cechy
psychospołeczne jak współpraca w grupie czy satysfakcja
z osiągniętego celu, jest nieodzownym warunkiem naturalnego
rozwoju psychomotorycznego dziecka (T. Sankowski 1994).
Według J. Karskiego (1999) „Poziom edukacji zdrowotnej
w Polsce ludzi dorosłych, a co za tym idzie także dzieci nie jest
zadowalający”. Wydaje się iż, wciąż niewystarczająca liczba osób
jest świadoma korzyści płynących z działań rekreacyjnych na
rzecz własnego zdrowia. Dlatego tak ważne jest odpowiednie
wychowanie młodego człowieka w kulturze i do kultury fizycznej.
Umiejętnie przeprowadzone zajęcia być może będą przyczynkiem
do aktywnego spędzania czasu wolnego, jak również dostarczą
niezbędną wiedzę dotyczącą zdrowego stylu życia.
Nabyte w wieku dzieciństwa zachowania prozdrowotne mają
istotny wpływ na rozwój i stan zdrowia człowieka. Ukształtowane
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właściwe nawyki w tym okresie, zadecydują być może o stylu
życia w wieku dojrzałym.
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Metod badań i materiał badawczy

18%

20,0%

14%
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0,0%
gry i zabawy jazda rowerem
piłką

Wyniki badań
Na pytanie o ulubione zajęcia ruchowe (ryc. 1) aż 34,2%
dzieci wskazało gry i zabawy z piłką, drugim równie popularnym
i bardzo lubianym przez dzieci zajęciem była jazda rowerem
(30,7%). Na dalszych miejscach znalazły się: spacery (18%),
pływanie (13,5%) i inne wymieniane przez rodziców, takie jak:
skakanie na skakance, jazda na nartach, bieganie (3,6%).
Odpowiedź na drugie pytanie ukazała ścisły związek
pomiędzy ulubioną formą rekreacji ruchowej a posiadanym
sprzętem sportowym w domu. Respondenci winni byli wymienić
dwie spośród ośmiu zaproponowanych odpowiedzi. Najczęściej
wymienianym sprzętem była piłka (30%) i rower (28,8%).
Pozostałe z wymienionych to: skakanka (21%), sanki (14,4%),
narty (1%) i inne 4,8% (hulajnoga, rolki, itp.) (ryc.2).

pływanie

inne

Ryc. 1. Ulubione formy rekreacji ruchowej badanych dzieci.
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Ryc. 2. Sprzęt sportowo-rekreacyjny posiadany w domu.
Wyniki badań pokazują podstawowe formy spędzania czasu
wolnego, tj., w sposób aktywny i bierny. Aktywnie, tj. jeżdżąc
rowerem (21,1%), grając w piłkę (14,4%), biegając i skacząc
na placu zabaw (6,3%) oraz pływając (3,2%) czas wolny spędza
45% badanych dzieci. Bierne spędzanie czasu wolnego wskazało
aż 55% badanych w tym 19,5% ogląda telewizję, 16,2% gra na
komputerze, 6,1% układa puzzle lub gra w gry planszowe, 4,2%
rysuje, 9% bawi się zabawkami (ryc. 3.).
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Celem prezentowanych badań było ukazanie aktywności
fizycznej dzieci i ich zachowań prozdrowotnych w opinii
rodziców.
Sformułowano następujące pytania badawcze:
1.
Jaka jest ulubiona forma rekreacji ruchowej dzieci?
2.
W jaki sposób przedszkolaki spędzają czas wolny?
3.
Jak rodzice badanych dzieci traktują ich udział w zajęciach
ruchowych?.
4.
Jakie zachowania prozdrowotne obserwuje się u badanych
dzieci?

spacery

gra na komputerze

Cel badań

10,0%

plac zabaw

Przedszkole, w którym przeprowadzono badania realizuje
program ”ABC” Program wychowania przedszkolnego XXI
wieku” oraz program wspomagający treści zdrowotne „Moja
buzia tryska zdrowiem” autorstwa p. Anny Kubik. Treści
zdrowotne realizowane są poprzez pogadanki tematyczne, gry
i zabawy ruchowe jak też zajęcia plastyczne. Celem zajęć
z wychowania zdrowotnego jest uświadomienie dzieciom: co to
jest zdrowie, jakie znaczenie mają ćwiczenia ruchowe, jak należy
postępować aby być zdrowym, jak dbać o higienę osobistą.
W przedszkolu odbywają się zajęcia korekcyjnokompensacyjne, rytmika, gry i zabawy z przyborami na sali
gimnastycznej. Grupy starsze, tj. 5-6-latki biorą udział
w pozalekcyjnej nauce pływania. Dzieci wspólnie z rodzicami
biorą udział zarówno w piknikach rodzinnych, na których
wychowawczynie proponują i uczą zabaw do wspólnego
o aktywnego spędzania czasu, jak też w olimpiadzie
przedszkolaków, w której uczestniczą wszystkie przedszkolaki
z miasta.
Badania przeprowadzono w Przedszkolach nr 10 i 15
w Białej Podlaskiej. Ogólna liczba respondentów wyniosła 111
dzieci, z czego 48,6% stanowiły dziewczynki, pozostałe 51,4 %
to chłopcy.
Do badań zastosowano metodę sondażu diagnostycznego
z wykorzystaniem techniki ankietowej. Autorski kwestionariusz
zawierał pytania zamknięte dotyczące aktywności ruchowej
dzieci przedszkolnych. Z uwagi na wiek respondentów (5-6 lat)
kwestionariusz wypełniali anonimowo rodzice bądź opiekunowie
dzieci.

Ryc. 3. Formy spędzania wolnego czasu przedszkolaków.
Na pytanie o kontakty dzieci z rówieśnikami aż 96%
rodziców potwierdziło, że dziecko w tym wieku jest bardzo
towarzyskie i lubi bawić się z rówieśnikami. Tylko 4% rodziców
stwierdziło, że ich dzieci niechętnie bawią się i przebywają wśród
kolegów i koleżanek. Podobne proporcje przedstawiają się
również w innym zagadnieniu, w którym zapytano o uczestnictwo
dzieci w zajęciach ruchowych. Tylko co 20 dziecko (5,4%
badanych) niechętnie uczestniczy w zajęciach ruchowych,
natomiast zadowalającym jest fakt, że aż 94,6% chętnie bierze
udział w takich zajęciach. Swoje uczestnictwo w zajęciach,
poprzez naśladowanie poznanych gier i zabaw, przenosi do domu
na zabawy z rodzicami bądź rodzeństwem aż 80,1% badanych
dzieci, pozostałe 19,9% nie powtarza elementów z tych zajęć.
Kolejne pytanie dotyczyło stosunku rodziców do udziału ich
dzieci w zajęciach sportowo-rekreacyjnych. Okazuje się, że co
drugi rodzic (45,1%) udział dziecka traktuje jako dobrą zabawę,
a tylko co dwudziesty (5,8%) jako obowiązek (obowiązkowe
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zajęcia ruchowe w przedszkolu). Uczestnictwo w takich
zajęciach, wg rodziców, jest również okazją do „wyżycia się
ruchowego” i taką odpowiedź podało 28,8% rodziców, jest także
sposobem zagospodarowania czasu wolnego dzieci 20,3%
odpowiedzi (ryc. 4).
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Większość badanych przedszkolaków wie co to jest zdrowie
i potrafi wymienić działania służące doskonaleniu
i utrwalaniu zdrowia.
Większość rodziców badanych dzieci zaobserwowała
pozytywny wpływ zajęć z wychowania zdrowotnego na ich
dzieci, które w konsekwencji tego chętniej dbały o higienę
i uczestniczyły w zajęciach ruchowych.
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Ryc. 4. Stosunek rodziców
w zajęciach sportowo-rekreacyjnych.
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Aż 58, 4% badanych dzieci umiało właściwie powiedzieć
jak należy dbać o zdrowie. Wypowiedzi zawierały m.in.
prawidłowe odżywianie, zachowanie podstawowych zasad
higieny i zabawy na świeżym powietrzu. Zdrowie z punktu
widzenia medycznego opisało 27,3% dzieci, wskazując na np.:
brak kataru, kaszlu, 14,3% dzieci nie udzieliło odpowiedzi lub też
była ona następująca: „Zdrowie to jest ,żeby być zdrowym”.
Natomiast 100% badanych odpowiedziało, że lepiej jest być
zdrowym niż chorym.
Ankieta zawierała również pytania skierowane do rodziców.
Jednym z kluczowych było pytanie o zachowania prozdrowotne,
których dziecko nauczyło się w przedszkolu. Najczęściej
wymienianymi były: mycie rąk przed jedzeniem, umiejętność
utrzymania właściwej postawy ciała, umiejętność rozróżniania
zdrowych pokarmów, zwiększona chęć ćwiczeń i zabaw
ruchowych, umiejętność zrezygnowania z oglądania telewizji na
rzecz wycieczki rowerowej.
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Wnioski
Aktywność fizyczna jest pozytywnym miernikiem zdrowia
i systematycznie podejmowana jest ważnym i nieodzownym
elementem zachowania dobrego stanu zdrowia każdego
człowieka. Proces kształcenia i wychowania w kulturze fizycznej,
ze szczególnym uwzględnieniem wartości zdrowia umiejętnie
prowadzony w dzieciństwie przyniesie efekty w postaci
aktywnego i zdrowego wypoczynku i spędzania czasu wolnego
w dorosłości.
Na podstawie wyników badań sformułowano następujące
wnioski:
1.
Badane dzieci chętnie biorą udział w zajęciach sportoworekreacyjnych.
2.
Ulubionymi formami aktywnego spędzania czasu są:. jazda
rowerem, gra w piłkę, bieganie. Nie mniej ważne czynności
intelektualne dla prawidłowego rozwoju dzieci, takie jak
układanie puzzli czy gry planszowe, charakteryzują bierne
spędzanie czasu wolnego przez badane dzieci.
3.
Większość rodziców badanych dzieci traktuje ich zajęcia
ruchowe jako oczywistą dobrą zabawę podczas, której
można „wyżyć się ruchowo” jak też aktywnie spędzić czas
wolny. Nieliczna część rodziców udział swoich dzieci
w takich zajęciach traktuje jako ich obowiązek.
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Streszczenie
Celem pracy było uzyskanie informacji o rodzaju
i lokalizacji obrażeń ciała występujących u mężczyzn
uprawiających sporty siłowe.
W badaniach wzięło udział 56 osób podzielonych na dwie
grupy. Pierwszą stanowili profesjonalni zawodnicy trójboju
siłowego (startujący w zawodach). Grupa druga (kontrolna) to
mężczyźni regularnie ćwiczący na siłowni, niestartujący
w zawodach.
Ponad połowa badanych z obu grup w ostatnich trzech
latach doznała uszkodzeń ciała na skutek treningu lub startu
w zawodach. Liczba obrażeń była większa u zawodników niż
u amatorów. Najczęstszymi obrażeniami w obu grupach były
naderwania lub zerwania ścięgien lub więzadeł. Wśród amatorów
uszkodzenia dotyczyły na ogół ręki, nadgarstka lub kolana.
U zawodowych trójboistów najczęściej występowały kontuzje
lędźwiowego odcinka kręgosłupa, barku, klatki piersiowej lub
kolana. Większość badanych odczuwała przewlekły ból
(najczęściej kończyny górnej) podczas treningów lub
bezpośrednio po nich.
Uszkodzenia ciała częściej dotyczyły profesjonalnych
sportowców niż amatorów. Świadczyć to może o zbyt dużych
obciążeniach przyjmowanych przez zawodników w celu
maksymalizacji wyniku sportowego.
W badanej grupie uszkodzenia ciała najczęściej
występowały w obrębie kończyn górnych. Częste występowanie
naciągnięć, naderwań i zerwań ścięgien i więzadeł może
świadczyć o błędach w treningu i przeciążeniach.

stanowią wyzwanie zarówno dla lekarza sportowego, jak
i fizjoterapeuty. Niebezpieczeństwo urazów od zawsze towarzyszy
sportowi – zarówno wyczynowemu, jak i amatorskiemu. Według
różnych autorów urazom ulega w ciągu roku 0,4-0,8%, a nawet
2% sportowców [Brożyna i wsp. 2008, Wawrzyńczak-Witkowska
2000, Widuchowski i Widuchowski 2008].
Szczególnie narażeni na przeciążenia i kontuzje z nimi
związane, są przedstawiciele dyscyplin sportu, w których trening
ukierunkowany jest na maksymalizację poziomu sprawności
motorycznej oraz osoby amatorsko uprawiające forsowne
ćwiczenia fizyczne [Weider 1993, Kruszewski i wsp. 1997].
Trening siłowy, szczególnie w ujęciu holistycznym, jest
znakomitym środkiem zaspakajania potrzeby ruchu dostępnym
właściwie dla każdego. Jest też jedną z najpopularniejszych form
aktywności fizycznej wśród młodych mężczyzn [Nawrocki 2005].
Celem przeprowadzonych badań było uzyskanie informacji o
rodzaju i lokalizacji najczęstszych uszkodzeń ciała u mężczyzn
uprawiających (zawodniczo i amatorsko) sporty siłowe. Podjęto
ponadto próbę rozpoznania podstawowych metod leczenia
obrażeń w badanych grupach.
Materiał i metody
W badaniach wzięło udział 56 mężczyzn w wieku od 18 do
42 lat regularnie uczestniczących w treningu siłowym. Średni staż
treningowy wyniósł 4,68 lat, masa ciała 88,68 kg, a wzrost 179,3
cm. Wyliczony Body Mass Index wyniósł średnio 27,49.
Badanych podzielono na dwie grupy: osoby zawodniczo
uprawiające trójbój siłowy – startujące w zawodach (grupa 1–
zawodnicy) oraz osoby regularnie ćwiczące na siłowni, ale
niebiorące udziału w zawodach (grupa 2 – amatorzy).
Szczegółową charakterystykę badanych osób zamieszczono
w tabeli 1.

Wprowadzenie
Aktywność fizyczna ma znaczący wpływ na stan
funkcjonalny aparatu ruchu. Odpowiednio dawkowany ruch
sprzyja polepszeniu sprężystości, elastyczności i wytrzymałości
mięśni, ścięgien, torebek stawowych oraz więzadeł, zapewniając
tym samym zachowanie lub odzyskanie pełnego zakresu ruchu
w stawie [Górski 2006]. Aktywność ruchowa z dużymi
obciążeniami i odpowiednią liczbą powtórzeń powoduje przyrost
siły i masy mięśniowej, jak również wpływa na wytrzymałość.
Ruch pomaga zachować prawidłową długość i elastyczność
mięśni oraz rozwija zdolność lepszego reagowania na bodźce
płynące z układu nerwowego [Górski 2006, Bompa i Haff 2009].
Jednym z głównych negatywnych aspektów aktywności
sportowej jest nadmierne obciążanie organizmu przyczyniające
się często do powstawania obrażeń ciała. Uszkodzenia ciała
związane z aktywnością fizyczną – ich leczenie oraz rehabilitacja

Grupy

Liczebność

Wiek
[lata]

Staż
Treningowy
[lata]

BMI

1

Zawodnicy
(badana)

n=27

23,96 ±4,9

5,21 ±3,5

28,34 ±4,7

2

Amatorzy
(kontrolna)

n=29

26,14 ±8,3

3,81 ±3,1

26,71 ±3,2

Tab. 1. Charakterystyka badanych osób
Badani mężczyźni wypełnili autorską ankietę, która
obejmowała informacje dotyczące przebytych uszkodzeń ciała,
zastosowanego leczenia, treningu wprowadzającego po
odniesionej kontuzji, a także obecnego stanu ich zdrowia.
Pierwsza jej część dotyczyła informacji ogólnych na temat m.in.
klasy sportowej, stażu treningowego oraz częstotliwości treningu.
Pytania o urazowość obejmowały okres ostatnich trzech lat.
Badani musieli wskazać rodzaj obrażenia, jego dokładną
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lokalizację, a także podać wszystkie części ciała, które uległy
urazom podczas treningu lub zawodów. Ankietowani mieli
możliwość zgłoszenia ewentualnych dolegliwości bólowych,
które wystąpiły w analizowanych okresie, z określeniem
konkretnej lokalizacji miejsca bólu.
Do opracowania danych liczbowych posłużono się
narzędziami statystycznymi: średnimi arytmetycznymi wraz
z
odchyleniami
standardowymi.
Różnice
pomiędzy
poszczególnymi parametrami i zależności pomiędzy grupami
określono za pomocą testów T-studenta. Na wykresach podano
wartości uśrednione.
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Profesjonalni sportowcy ponadto dwukrotnie częściej korzystali
z maści i leków doustnych. Co czwarty badany schładzał miejsce
urazu. Pięciu amatorów i jeden profesjonalista było leczony
poprzez założenia opatrunku gipsowego, a dwie osoby (po jednej
w każdej z grup) w ostatnich trzech latach poddane były zabiegom
operacyjnym (ryc. 3).

Wyniki
Ponad połowa badanych z obu grup w ostatnich trzech
latach doznało uszkodzeń ciała na skutek treningu lub startu
w zawodach. Liczba obrażeń była większa u zawodników
(średnio 1,3 na osobę) niż u amatorów (1,1). Najczęściej
zgłaszanymi kontuzjami w były uszkodzenia ręki i nadgarstka
(na ogół były to zwichnięcia i skręcenia stawów). Znacznie
częściej dotyczyły one amatorów. Obrażenia stawu kolanowego
występowały równie często i dotyczyły w podobnym stopniu
przedstawicieli obu grup. Profesjonalni sportowcy znacząco
częściej niż amatorzy doznawali uszkodzeń odcinka lędźwiowego
kręgosłupa, klatki piersiowej i barku – zgłosił je co piaty (19%)
trójboista, oraz ramienia i łokcia (15%). Podobne obrażenia
dotyczyły zaledwie 3-6% amatorów. Wśród najczęstszych
lokalizacji uszkodzeń ciała wymieniono również podudzie
(ryc. 1). Obrażenia przedramienia, biodra, uda czy stopy zdarzały
się sporadycznie (nie więcej niż dwa przypadki). Żaden
z badanych nie zgłosił uszkodzeń obrębie głowy, odcinka
szyjnego kręgosłupa i odcinka piersiowego kręgosłupa.

Ryc. 2. Rodzaje najczęściej występujących uszkodzeń ciała
w badanej grupie (* p<0,05)
Większość badanych mężczyzn (89% z grupy 1 i 55%
z grupy 2) przyznało, ze odczuwa przewlekłe dolegliwości
bólowe, które nasilają się w trakcie lub po treningu czy zawodach.
Najczęściej dotyczyły one kończyny górnej (odpowiednio 85
i 31%). Ponad 40% profesjonalnych trójboistów zgłaszało
występowanie bólu w obrębie kolana lub uda, co trzeci skarżył się
na dolegliwości bólowe lędźwiowo-krzyżowego odcinka
kręgosłupa i barku, a co czwarty – ręki lub nadgarstka, łokcia lub
ramienia oraz klatki piersiowej lub odcinka piersiowego
kręgosłupa. Wśród amatorów przewlekły ból najczęściej dotyczył
kolana lub uda, lędźwiowo-krzyżowego odcinka kręgosłupa
i barku (ryc. 4). Pojedyncze osoby (z obu grup) jako miejsca
dolegliwości bólowych wskazywały ponadto odcinek szyjny
kręgosłupa i głowę.

Ryc. 1. Lokalizacja najczęstszych obrażeń ciała w badanej
grupie
Najczęściej zgłaszane obrażenia (zarówno przez
zawodników, jak i amatorów) to zerwania bądź naderwania
ścięgien lub więzadeł (0,81 przypadków na osobę w grupie 1
i 0,31 w grupie 2). Pozostałe uszkodzenia występowały rzadziej.
Zwichnięcia i skręcenia stawów oraz stłuczenia częściej
dotyczyły amatorów, a złamania kości profesjonalistów (ryc. 2).
Pierwszej pomocy po wystąpieniu urazu najczęściej udzielał
lekarz (19% wskazań w grupie 1 i 17% w grupie drugiej) i trener
(odpowiednio 19 i 14%). Sporadycznie był to masażysta lub
fizjoterapeuta. Do obrażeń ciała najczęściej dochodziło podczas
treningu specjalistycznego w siłowni (59% – zawodnicy i 28% –
amatorzy), rzadziej w czasie treningu uzupełniającego (11 i 21%).
Ponadto, co piąty (22%) trójboista doznał urazu w trakcie
zawodów. Najczęściej stosowanym sposobem leczenia była
przerwa w treningach. Trwała ona od tygodnia do dwóch lat.
Średnio zawodnicy odpoczywali 1,8 miesiąca, a amatorzy 2,4.

Ryc. 3. Sposoby leczenia najczęstszych obrażeń ciała
w badanej grupie

Ryc. 4. Lokalizacja występowania najczęstszych dolegliwości
bólowych w badanej grupie (* p<0,05)
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Dyskusja

Urazowość jest jednym z najpoważniejszych problemów
współczesnego sportu – zarówno w wydaniu profesjonalnym
[McPherson i Picket 2010, Kudłacz i Cynarski 2007, Yamaner
2011], jak i amatorskim [Eberhart i wsp. 2007, Kudłacz
i Cynarski 2007]. Uszkodzenia ciała są niejako w aktywność
sportową i dotyczą nie tylko zawodników, ale również trenerów
czy sędziów [Bizzini i wsp. 2011]. Szacuje się, że kontuzje są
jedną z głównych przyczyn przedwczesnego zakończenia kariery
sportowej. Często skutki kontuzji sportowych mają swoje
odzwierciedlenie w przyszłości. Dotyczy to na przykład
niestabilności w stawie skokowym i kolanowym oraz zespołów
bólowych po przebytych skręceniach stawów, jak również
choroby zwyrodnieniowej [Wawrzyńczak-Witkowska 2000].
W badanej grupie najczęściej występowały uszkodzenia
kończyny górnej (nadgarstek, ręka, bark). Podobnych urazów
doświadczali badani przez Eberharta i wsp. [2007] mężczyźni
(n=250) rekreacyjnie uczestniczący w treningu siłowym. Oba
badania wykazały, że większość osób regularnie ćwiczących na
siłowniach zmaga się z przewlekłym bólem (głownie stawów
obwodowych i kręgosłupa). Różnice w wynikach dotyczyły
rodzaju uszkodzeń ciała. Eberhart i wsp. [2007] wskazują, że
najczęstszymi obrażeniami u ćwiczących mężczyzn były
skręcenia i zwichnięcia stawów, podczas gdy w badaniach
przeprowadzonych w ramach niniejszej pracy najczęściej
wskazywano naderwania oraz zerwania ścięgien i więzadeł.
Duża liczba naciągnięć, naderwań oraz zerwań ścięgien
i więzadeł w badanych grupach sugeruje nieodpowiednie
prowadzenie treningów pod względem przede wszystkim
nieodpowiedniej rozgrzewki, przeciążenia aparatu ruchu czy
niedoboru ćwiczeń rozciągających. Powtarzające się obrażenia
oraz późniejsze konsekwencje zdrowotne mogą być
spowodowane między innymi błędami w leczeniu i rehabilitacji.
Ważne jest, aby w trakcie rekonwalescencji zawodnika, lekarz
oraz fizjoterapeuta pozostawali w ścisłym kontakcie. Należy
również pamiętać o współpracy z trenerem, który powinien być
świadomy konsekwencji zbyt wczesnego eksploatowania
sportowca po przebytym urazie. W ramach profilaktyki powinno
się zapewnić najdogodniejsze warunki treningowe oraz
wyposażyć sportowców w odpowiedni sprzęt (stabilizatory,
ochraniacze). W piłce nożnej np. złe obuwie odpowiada za około
2/3 kontuzji przeciążeniowych, natomiast niestosowanie
ochraniaczy zwiększa częstotliwość poważnych kontuzji kończyn
dolnych [Wawrzyńczak-Witkowska 2000].
Przyczyną powstawania obrażeń ciała jest często
nieprawidłowe
przygotowanie
zawodnika
do
sezonu
[Wawrzyńczak-Witkowska 2000] lub niezaleczenie poprzedniej
kontuzji i przeciążenie [Bennel i Crossley 1996, Boguszewski
i wsp. 2011]. Wielu urazów można by było uniknąć. Istotnym
punktem w profilaktyce uszkodzeń ciała w sporcie powinna być
m.in. kontroli elastyczności oraz siły mięśniowej, jak również
prawidłowej stabilizacji stawowej. Stałym elementem treningu,
szczególnie w sportach siłowych, powinny być ćwiczenia
rozciągające np. w formie stretchingu [Knudsen 2010]. Poza
ćwiczeniami istotnym elementem profilaktyki powinna być
odnowa biologiczna. Do głównych środków odnowy biologicznej
sprzyjających pobudzeniu procesów regeneracji, zwiększających
odporność organizmu, likwidujących zmęczenie, regenerujących
rezerwy energetyczne, zwiększających zdolność do pracy oraz
odporność na stres zalicza się wszelkie zabiegi wodne, saunę,
masaże oraz środki fizykoterapeutyczne [Miladi i wsp. 2011,

Rakowski 2006, Chorąży i Kwaśny 2006, Prystupa i wsp. 2009,
Boguszewski i Kwapisz 2010, Willems i wsp, 2009].
Ważnym elementem treningu i profilaktyki urazów jest
odpowiednio dobrana dieta i ewentualna suplementacja. Trening
siłowy generuje szczególne wymagania dla organizmu. Celem
diety i suplementacji powinno być zatem nie tylko potęgowanie
efektu treningowego, ale również prewencja uszkodzeń ciała
i podtrzymywanie zdrowia [Adamczyk i wsp. 2010, Campbell
i Willborn 2010].
Przytoczone w pracy informacje potwierdzają, iż sport to nie
tylko zdrowie, ale również duże przeciążenia dla organizmu
i częste uszkodzenia narządu ruchu. Dlatego trening musi być
prowadzony w sposób racjonalny i odpowiedzialny. Trening
dostosowany
do
możliwości
ćwiczących,
przynosi
nieporównywalnie więcej korzyści niż szkód. Aktywność fizyczna
jest bowiem głównym elementem profilaktyki chorób
cywilizacyjnych.
Wnioski
1.

2.

3.

4.

Uszkodzenia ciała częściej dotyczyły profesjonalnych
sportowców niż amatorów. Świadczyć to może o zbyt
dużych obciążeniach przyjmowanych przez zawodników
w celu maksymalizacji wyniku sportowego.
W badanej grupie uszkodzenia ciała najczęściej
występowały w obrębie kończyn górnych, toteż działania
profilaktyczne takie jak np. ćwiczenia rozciągające powinny
w głównej mierze dotyczyć kończyn górnych.
Częste występowanie naciągnięć, naderwań i zerwań
ścięgien i więzadeł może świadczyć o błędach w treningu
i przeciążeniach. Kontrola treningu i odpowiedni dobór
środków treningowych mogłyby zminimalizować liczbę
uszkodzeń ciała.
Większość badanych mężczyzn odczuwała przewlekłe bóle
stawów obwodowych lub kręgosłupa, wymagają zatem nie
tylko działań profilaktycznych, ale i rehabilitacyjnych.
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Streszczenie
Wstęp. Wioślarstwo należy do najliczniejszej grupy
dyscyplin sportowych, w której podstawowe ruchy wymagają
przejawiania
asymetrii
czynnościowej,
tj.
obciążenia
niekorzystnego dla kształtu kręgosłupa. Zdecydowana większość
populacji wioślarzy to osobnicy praworęczni. Wiodącej
kończynie górnej podporządkowują oni ruchy całego ciała
i jednocześnie modyfikują kształt całego układu kostnego
człowieka. Nałożenie się tej modyfikacji na jednostronne
obciążenie treningowe wioślarzy wywołuje początkowo bóle
zmęczeniowe, przeciążeniowe, a następnie - deformacje kostne.
Ten poważny problem nie znalazł odpowiedniego
odzwierciedlenia w specjalnym piśmiennictwie. Stąd celem
pracy było: ustalenie zakresu zjawisk niekorzystnych dla
organizmu,
towarzyszących
wieloletniemu
uprawianiu
wioślarstwa charakteryzującego się jednostronnym obciążeniem
kręgosłupa. Materiał i metody. W latach 1996 - 1998 poddano
badaniom 25 wioślarzy, wiosłujących co najmniej od 3 lat po
jednej stronie burty łodzi. Przeprowadzono pomiary
antropometryczne ukierunkowane na określenie symetrii ciała,
a ponadto radiologiczne i densytometryczne. Średnia wieku
badanych wynosiła 21,7 lat, średnia wysokości ciała - 196,3 cm.
Wyniki. Na podstawie zebranego materiału stwierdzono liczne
zmiany rozwojowe kręgosłupa u wioślarzy, na które nakładały się
zmiany powstające na skutek przeciążeń doznawanych w trakcie
wykonywania obciążeń treningowych. Zmianom tym,
o charakterze zwyrodnieniowym, towarzyszyły zespoły bólowe
powstające z powodu przeciążeń przyczepów mięśni
szkieletowych. Asymetria czynnościowa kończyn wywoływała
zmiany o charakterze skolioz kręgosłupa, typowe dla
wiosłowania z określonej strony burty łodzi. W kilku
przypadkach stwierdzono niedobory elektrolitowe oraz
niedostateczny stopień gęstości kości.
Wstęp
Wioślarstwo długowiosłowe należy do najliczniejszej grupy
dyscyplin sportowych, w której podstawowe ruchy wymagają
przejawiania
asymetrii
czynnościowej,
tj.
obciążenia
niekorzystnego dla kształtu kręgosłupa. Pokonując dystans
2000m (jedyny, na jakim pływają wioślarze) zawodnik wykonuje
średnio około 220 „podjazdów wózkiem” i zagarnięć wody
z optymalną siłą, mieszcząc się w czasie 6 - 8 minut w zależności
od osady, w której pływa. Trening wioślarski wywołuje
przeciążenie kręgosłup zwłaszcza w odcinku lędźwiowym
z powodu jego największej ruchomości w tej części.
Zdecydowana większość wioślarzy to osobnicy praworęczni.

Wiodącej kończynie górnej podporządkowują oni ruchy całego
ciała i jednocześnie modyfikują kształt całego układu kostnego.
Nałożenie się tej modyfikacji na jednostronne obciążenie
treningowe wioślarzy długowiosłowych (wiosłujących jednym
wiosłem) wymagające powtarzania tysiące razy tych samych
ruchów, prowadzi do podrażnienia zakończeń bólowych
pierścienia włóknistego (krążka międzykręgowego), więzadeł
i torebek stawowych lub ucisku korzeni nerwowych
w obrębie kanału kręgowego i otworów międzykręgowych
(Anioł-Strzyżewska i in., 1996). Następstwem tych zmian jest
ból, początkowo odczuwany jedynie po zmęczeniu(treningu),
później -po niewielkim wysiłku, a nawet bez wyraźnej
przyczyny. Często dochodzi do ucisku naczyń krwionośnych
w kanale kręgowym z wtórnym niedotlenieniem i obrzękiem
zapalnym oraz odruchowym napięciem mięśni i wadliwą postawą
ciała, co z kolei nasila objawy bólowe (Lorencowicz i in. 1997).
Proces zapalny jest następstwem niskiego pH, powstającego
w wyniku tworzenia się kwaśnych metabolitów krążków
międzykręgowych podlegających zmianom degeneracyjnym pod
wpływem obciążeń fizycznych (Styczyński 1997). Te zmiany
o charakterze zwyrodnieniowo-zniekształceniowym nie
znalazły, jak dotąd, odzwierciedlenia w specjalistycznym
piśmiennictwie dotyczącym wioślarstwa. Stąd, celem niniejszej
pracy było: ustalenie zakresu zjawisk niekorzystnych dla
organizmu,
towarzyszących
wieloletniemu
uprawianiu
wioślarstwa charakteryzującego się jednostronnym obciążeniem
kręgosłupa. Badania przeprowadzono za zgodą lokalnej Komisji
Etyki Badań Naukowych.
Metody
W latach 1996-1999 poddano badaniom 25 wioślarzy
długowiosłowych wiosłujących co najmniej od 3 lat po jednej
stronie łodzi. Przeprowadzono pomiary antropometryczne
ukierunkowane na określenie symetrii ciała, badania radiologiczne
kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego i densytometryczne odcinka
lędźwiowego kręgosłupa. Średnia: wieku badanych wynosiła 21,7
lat, wysokości ciała - 196,3 cm, masy ciała - 92,63 kg.
Wyniki
Badania antropometryczne wykazały zróżnicowanie
długości kończyn dolnych, obwodów kończyn górnych i dolnych.
Granicę autokompensacji zmian przyjęto do 0,5 cm. Większe
różnice w długości prawej i lewej kończyny dolnej, sięgające do
2,5 cm, stwierdzono u 10 zawodników. Wskaźnik asymetrii
wynosił od /-2,17/ % do 1,29 % - dla prawej i lewej strony ciała.
Obwody kończyn mierzono w połowie długości ramienia,
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przedramienia, uda i podudzia. Różnice obwodów pomiędzy
prawą, a lewą stroną ciała stwierdzono u wszystkich
zawodników. Sięgały one w zakresie ramienia do 1,4 cm (około
4 % obwodu), przedramienia - 1,9 cm (około 6 %), uda - 1,8 cm
(około 3 %) i podudzia - 1,1 cm (około 3 %). Asymetria
obwodów kończyn może dowodzić nierównomiernego
rozwoju osobniczego lub też wykonywania niesymetrycznie,
przez dłuższy okres czasu, ćwiczeń w trakcie treningu
sportowego. Na podstawie wyliczonego wskaźnika asymetrii
kończyn dolnych przekraczających wartość 2,0, różnic
w obwodach pomiędzy prawymi i lewymi kończynami,
w zestawieniu ze średnią masą ciała , jaką mieli badani można
stwierdzić, że rozłożenie znacznej części masy ciała na prawą
i lewą stronę, względem jego osi pionowej (wzdłuż stosunkowo
długiego kręgosłupa) było znacząco nierównomierne. Badania
radiologiczne kręgosłupa wykazały u 21 badanych skrzywienie
boczne, skompensowane w 18 przypadkach i nieskompensowane
w 3 przypadkach. Na 21 skolioz w 8 przypadkach współistniała
rotacja trzonów kręgów. Zwyrodnienie trzonów kręgów,
z towarzyszącą w 7 przypadkach dyskopatią, stwierdzono u 12
badanych. Rozszczep kręgosłupa w zakresie niespojenia łuku S 1,
stwierdzono u 9 badanych, a u 2 zawodników rozszczep dotyczył
kolejnych dwóch kręgów (L 5 i S 1) (tab.1). Hyperlordozę
i hyperkyfozę kręgosłupa stwierdzono u 8 zawodników. Ślady
przebytej choroby Scheuermanna stwierdzono u 5 osób,
a u jednej osoby oceniono jako aktywny stan choroby.
Kręgozmyk tylny L 5 stwierdzono u 2 zawodników, a kręgozmyk
przedni u jednego zawodnika. Niedorozwój kręgów L 5 i S 1 był
u jednego zawodnika, u innego zawodnika odnotowano
podejrzenie zanikania trzonu L 5. Dodać należy, iż u jednego
zawodnika stwierdzano niejednokrotnie po kilka powyższych
zmian.
Rodzaj zmian
1. Scoliosis:
- dextra - sinistra (Th - L)

ni

n

%

21

84.0

12

48.0

11

44.0

8

32.0

6
2
1
1
1

24.0
8.0
4.0
4.0
4.0
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wyliczona tzw. szczytowa masa kości (PBM) przyjmowała
częstokroć wartości ujemne (ryc.2). Przyczyny niskiej szczytowej
masy kości należy upatrywać w nawykach żywieniowych
i niedostatecznym pokryciu zapotrzebowania na wapń w okresie
wzrostu, a także w czynnikach ekologicznych - jak
zanieczyszczenie atmosfery i środków spożywczych metalami
ciężkimi wpływającymi na demineralizację tkanki kostnej
(Mędraś 1996,1997,Sawicki 1995).

Ryc. 1. Mineralizacja kości: prawidłowa u 16 osób = 64%,
nieprawidłowa u 9 osób = 36%)
Stopień ryzyka

n

%

Brak
I0
II0
∑

16
7
2
25

64
28
8
100

Tab. 2. Ryzyko złamania kości u wioślarzy

8
cum rotationem vertebrae (8)

- sinistra - dextra (Th - L)
- dextra (Th)
- dextr a (L)
- sinistra (L)
2. Degeneratio corporis vertebrae Th5÷Th11.
L4 - S1
cum discopathia L5 - S1
cum sclerotisatio marginalis
3. Spina bifida
S1
L5 + S1
4. Hyperlordosis
hyperkyfosis
5. Morbus Scheuermanni - status post
- activus
6. Retrospondylolisthesis
L5
7. Antespondylolisthesis
L5
8. Dysplasiae vertebrales
L5 - S1
9. Spondylolysis
L5 (suspicio)

10
1
1
1
2
2
7
1
9
2
6
2
5
1
2
1
1
1

Tab. 1. Zmiany w kręgosłupie wioślarzy w obrazie
radiologicznym (n=25)
Badanie densytometryczne kręgosłupa lędźwiowego
pozwoliło na ocenę stopnia mineralizacji kości w relacji do
wieku, masy ciała, wysokości ciała, płci oraz wysiłku
obciążającego
mięśnie
okołokręgosłupowe.
Prawidłową
mineralizację stwierdzono u 16 zawodników, a niedostatek jej
u 9 zawodników (ryc.1). Względnie niższą gęstość minerałów
w kościach stwierdzono u 7 zawodników (tzw. pierwszy stopień
ryzyka powstania złamań kości) oraz istotne obniżenie
mineralizacji, grożące złamaniem kości przy niewielkim
dodatkowym obciążeniu kręgosłupa - u 2 zawodników
(tzw. drugi stopień ryzyka) (tab.2). Tym dwu zawodnikom
zakazano treningów i skierowano ma leczenie specjalistyczne.
U 9 zawodników z niedoborem gęstości kości kręgosłupa

Ryc. 2 Szczytowa masa kości (PBM) u 9 wioślarzy
z niedoborem mineralizacji
Wnioski
1.

2.

3.

Badania
antropometryczne
wioślarzy
wykazały
nierównomierne rozłożenie masy ciała względem jego osi
pionowej oraz asymetrię w długości i obwodach kończyn
górnych i dolnych. Przynajmniej część ze stwierdzonych
zmian miała charakter nabyty, najprawdopodobniej wskutek
uprawiania wioślarstwa i stanowiła przyczynę zagrażającą
prawidłowej anatomii i funkcji kręgosłupa.
Stwierdzone zmiany radiologiczne kręgosłupa miały
charakter wrodzony, rozwojowy lub nabyty. Przewaga z nich
mogła powstać lub pogłębić się w toku uprawiania
wioślarstwa.
Densytometria kości wykazała niedostateczną ich
mineralizację u 36 % badanych, w w dwu przypadkach
stwierdzono tak wysoki stopień ryzyka powstania złamania
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kości, że wyłącznie na podstawie tego badania, wydano
zakaz treningów.
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Wstęp
Aktywność fizyczna, jako podstawowy składnik kultury
fizycznej bierze udział m.in. w podnoszeniu i zaspokajaniu
życiowych potrzeb człowieka. Wpływa na jakość wszystkich
społecznych i ekonomicznych relacji zachodzących między
ludźmi, jak również tworzy system wartości i idei warunkujących
różne rodzaje aktywności ludzkiej (Hodaň 2002). Uznawana jest
za miernik zdrowia we wszystkich okresach życia człowieka.
Trudno jest jednak jednoznacznie określić jej optymalny poziom,
gdyż warunkowana jest przez wiele czynników m. in.: wiek, płeć,
posiadaną sprawność fizyczną, stan zdrowia, sytuację życiową
oraz na cel jaki chcemy osiągnąć.
Postępujący rozwój technologii sprawia, że społeczeństwo
w coraz mniejszym stopniu podejmuje aktywność ruchową
związaną z pracą zawodową czy komunikacją. Mimo iż coraz
częściej kompensuje się ją wzrostem aktywności rekreacyjnosportowej, aktywny wypoczynek wciąż nie stanowi powszechnie
odczuwanej potrzeby. Zagadnieniem tym zajmowało się wielu
badaczy. O tym, że aktywność fizyczna powinna zajmować stałą
pozycję w kulturze czasu wolnego w swoich doniesieniach pisali
m.in. Bergier i Pańczuk (2006), Żiżka-Salamon (2008), Korpak
i Baj-Korpak (2009), czy też Baj-Korpak i Soroka (2011).
W dobie komputerów, telewizji, Internetu aktywność
fizyczna zespala człowieka z przyrodą. Stanowi jedną
z nielicznych form kontaktów ze środowiskiem zarówno
przyrodniczym jak i społecznym (Wolański 1995).
Racjonalne odżywianie, odpoczynek, a przede wszystkim
aktywność ruchowa, ujmując ogólnie zmiana stylu życia,
w obecnych czasach nie jest luksusem, lecz wręcz życiową
koniecznością. Zdrowy styl życia uważany jest za podstawowy
czynnik w procesie krzewienia zdrowia (Hodaň 2002).
Szczególne znaczenie przypisuje się konieczności czynnego
wypoczynku, rozumianego jako świadoma, systematycznie
podejmowana, aktywna praca nad własnym ciałem (Piątkowska
2010a). Zdaniem Sas-Nowosielskiego (2003) aktywność ruchowa
należy do najważniejszych obowiązków człowieka względem
samego siebie oraz społeczeństwa. Uważa się, że jej niski poziom
jest przyczyną większej podatności na różne choroby, a nawet
może stanowić istotny czynnik zwiększający umieralność wśród
ludzi. Regularnie podejmowana aktywność fizyczna wpływa
korzystnie na organizm, zmniejszając jednocześnie ryzyko
zapadalności na niezakaźne choroby przewlekłe (Stelmach 2010).
Systematyczny wysiłek fizyczny w sposób właściwy
wpływa na większość procesów fizjologicznych w organizmie
człowieka i ma charakter plejotropowy. Warunkuje prawidłowy
rozwój psychofizyczny, poprawia jakość życia i zapobiega
występowaniu miażdżycy i jej powikłań, nadciśnienia tętniczego,
cukrzycy, zespołu metabolicznego, chorób nowotworowych,

depresji czy osteoporozy. Osoby aktywne żyją przeciętnie
o 5-7 lat dłużej (Piotrowicz i in. 2008).
Propagowanie aktywności fizycznej powinno towarzyszyć
nam od okresu wczesnego dzieciństwa i trwać do okresu późnej
starości. Wysiłek fizyczny dostosowany do wieku, płci,
sprawności fizycznej i stanu zdrowia stanowi ważny element
promocji zdrowia. Nie dostrzeganie tych zróżnicowań wiąże się
z ryzykiem niechęci do wszelkich form aktywności fizycznej
(Kozdroń 2008). Często wkraczając w dorosłe życie okazuje się,
że zbyt mało wiedzy i umiejętności z zakresu kultury fizycznej
wynieśliśmy z okresu naszego dzieciństwa i młodości. Brak
wykształconych nawyków i przyzwyczajeń, zanikanie naturalnego
pędu do ruchu w sytuacji, gdy nowych propozycji i bodźców nie
przybywa powoduje, że przedwcześnie zaczynamy się starzeć,
często popadając w konflikt z własnym zdrowiem.
Wyniki światowych badań klinicznych i epidemiologicznych
dotyczących zagadnienia zdrowia populacji wykazują, że
aktywność fizyczna odgrywa istotną rolę w zapobieganiu
i leczeniu wielu chorób, głównie narastającego wciąż problemu
otyłości (Chakravarthy i in. 2002).
Ścisłe powiązania aktywności fizycznej ze zdrowiem czynią
ją wartością pożądaną, niezbędną w promocji zdrowia.
Z uwagi na rolę aktywności fizycznej jej pomiar staje się
świadomym wyzwaniem dla badaczy z całego świata.
Kształtowanie pozytywnych nawyków spędzania wolnego czasu,
sposobów regeneracji sił i aktywnego wypoczynku wręcz wymaga
znajomości aktualnego poziomu uczestnictwa społeczeństwa
w szeroko rozumianej kulturze fizycznej (Piątkowska 2010b).
Studiując literaturę przedmiotu dotrzeć można do wielu
narzędzi badawczych umożliwiających pomiar uczestnictwa
społeczeństwa w sporcie czy rekreacji ruchowej. Priorytetem
w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej stał się rozwój metod
i technik pomiaru poziomu aktywności fizycznej (Welk i in.
2000). Zdaniem Piątkowskiej (2010a) rozwój ten determinuje
poprawną
ocenę
korzyści
zdrowotnych
wynikających
z
regularnego
podejmowania
aktywności
fizycznej,
a w konsekwencji budowę odpowiednich programów
prewencyjnych promujących prozdrowotny styl życia.
Dorobek naukowy poruszający zagadnienie uczestnictwa
Polaków w różnych formach aktywności ruchowej, w sporcie,
rekreacji czy też turystyce jest dość zróżnicowany – badania
najczęściej dotyczą tylko jednego rodzaju aktywności. Gajewski
i Biernat (2010) uważają, że wciąż jeszcze niewiele wiadomo
o stanie aktywności fizycznej polskiego społeczeństwa. Naukowcy
zajmujący się zagadnieniem aktywności fizycznej podejmowanej
przez różne grupy społeczno-zawodowe stają przed poważnym
problemem metodologicznym podejmując próbę porównania
otrzymanych wyników z wynikami innych badaczy. Trudności te
wynikają m.in. z zastosowania różnorodnej terminologii (Biernat
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i in., 2007, Piątkowska 2006, Piątkowska i in., 2008) a także
z faktu, iż dotychczasowe badania przeprowadzano
wykorzystując różne metody często z zastosowaniem
niejednolitych narzędzi badawczych.
Wychodząc z założenia, że systematyczna aktywność
fizyczna stanowi skuteczny środek w promocji zdrowia
fizycznego i psychicznego, a określenie jej poziomu pozwala
ocenić stan zdrowia, postanowiono skupić się na powyższym
zagadnieniu.
Materiał metody badawcze
Celem doniesienia było poznanie uwarunkowań poziomu
aktywności fizycznej studentów wybranych kierunków
Państwowej Szkoły Wyższej w Białej Podlaskiej. Założeniem
autorów było również ukazanie, w jakich obszarach aktywności
fizycznej oraz na jakim poziomie intensywności respondenci
podejmują wysiłek fizyczny.
Badania miały odpowiedzieć na następujące pytania:
1.
Czy występuje zróżnicowanie w aktywności fizycznej
studentów kierunków zdrowie publiczne i filologia
angielska PSW w Białej podlaskiej z uwzględnieniem także
poszczególnych zakresów aktywności?
2.
Czy aktywność fizyczna poszczególnych obszarów
różnicuje badane grupy studentów?
3.
Czy wartość wskaźnika BMI, oraz deklarowany poziom
aktywności fizycznej mają związek z aktywnością fizyczną
poszczególnych grup studentów?
Sondaż diagnostyczny przeprowadzono w listopadzie 2011
roku. Badaniom ankietowym objęto 208 studentów Państwowej
Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej,
z których 115 studiowało na kierunku zdrowie publiczne, w tym
83 kobiety i 32 mężczyzn, natomiast 93 na filologii angielskiej,
w tym 65 to były kobiety, natomiast mężczyzn poddanych
badaniom było 28. Na poszczególnych kierunkach studenci
reprezentowali wszystkie roczniki. Na kierunku Zdrowie
Publiczne 45 było z I roku, 29 z II, natomiast 41 z III. Pierwszy
rok kierunku filologii angielskiej był reprezentowany przez 37
studentów, 32 studiowało na II roku, natomiast 24 było z III roku.
W badaniu zastosowano metodę sondażu diagnostycznego
z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety IPAQ (International
Physical Activity Questionnaire) – wersja długa.
Międzynarodowy Kwestionariusz Aktywności Fizycznej
(IPAQ) jest obecnie najodpowiedniejszym narzędziem pomiaru
(Biernat, Stupnicki 2005), określanym jako wiarygodny
instrument mierzący aktywność fizyczną w różnych grupach czy
populacjach dorosłych. Uważa się, że IPAQ jest jedną
z najbardziej sprawdzonych i szeroko stosowanych metod
określających aktywność fizyczną na świecie (Welk 2002).
Międzynarodowy Kwestionariusz Aktywności Fizycznej
obejmuje cztery zasadnicze dziedziny: pracę zawodową, pracę
w i wokół domu i w ogrodzie, rekreację i sport oraz transport,
czyli przemieszczanie się z miejsca na miejsce. Dla każdej
dziedziny życia określa się trzy rodzaje aktywności fizycznej
(intensywną, umiarkowaną i chodzenie) o różnych wartościach
MET. Kwestionariusz umożliwia również określenie czasu
poświęconego na siedzenie w ciągu przeciętnego dnia pracy.
Na podstawie uzyskanych wyników respondenci
klasyfikowani są ze względu na poziom deklarowanej przez nich
aktywności fizycznej. Wyróżnia się trzy poziomy: wysoki,
umiarkowany i niski.

Podział i kryteria zakwalifikowania do danej zbiorowości
uwzględniają współczesne zalecenia zdrowotne mówiące o tym,
że systematyczność stanowi podstawę aktywności fizycznej.
Z tego względu kryteria uwzględniają zarówno liczbę dni, jak
i całkowitą objętość wysiłków fizycznych o różnej intensywności
wyrażonych w MET-min./tydzień (Gajewski, Biernat 2010).
Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej przy
wykorzystaniu programu Statistica. Zastosowano miarę położenia
w postaci średniej arytmetycznej. Ponieważ analizowane zmienne
nie spełniały założeń zastosowania testów parametrycznych
poprzez brak rozkładu normalnego i równości wariancji oraz
stwierdzeniu, iż zmienne nie są mierzalne zastosowano test
U Manna-Whitneya, który jest nieparametryczną alternatywą dla
testu t - Studenta dla dwóch prób niezależnych. Zróżnicowania
określano jako istotne statystycznie na poziomie p<0,05.
Wyniki badań
Badając poziom aktywności fizycznej studentów kierunków
zdrowie publiczne i filologii angielskiej, stwierdzono istotne
zróżnicowanie przy p=0,030 w deklarowanej aktywności fizycznej
na korzyść studentów pierwszego analizowanego kierunku.
Studenci zdrowia publicznego osiągnęli średnią wartość
aktywności fizycznej na poziomie 8144,5 MET-min./tydzień, przy
średniej wynoszącej 5878,0 MET-min./tydzień w przypadku
studentów kierunku filologia angielska. Istotne zróżnicowania
wystąpiły również w poszczególnych rodzajach aktywności
i w każdej z nich wyższe wartości osiągnęli studenci kierunku
zdrowie publiczne. Aktywność o charakterze istotnym osiągnęła
w ich przypadku wartość 2555,1 MET-min./tydzień i była
w sposób istotny (p=0,012) wyższa od aktywności fizycznej
prezentowanej przez studentów kierunku filologia angielska, która
wyniosła 1887,6 MET-min./tydzień. Największe zróżnicowania
również o charakterze istotnym (p<0,001) pomiędzy studentami
obu badanych kierunków wystąpiły w aktywności umiarkowanej,
gdzie studenci kierunku zdrowie publiczne osiągnęli aktywność
umiarkowaną na poziomie 2775,6 MET-min./tydzień, natomiast
filologii angielskiej 1819,3 MET-min./tydzień. Nie wykazano
istotnego zróżnicowania w aktywności fizycznej związanej
z chodzeniem, choć i w tym przypadku wyższą wartość osiągnęli
studenci kierunku zdrowie publiczne (2813,8 MET-min./tydzień).
Studenci filologii angielskiej wartość tego parametru prezentowali
na poziomie 2171,1 MET-min./tydzień (tab.1, ryc.1).

Rodzaj
aktywności
fizycznej

Intensywna

Umiarkowana

Chodzenie

Aktywność
ogółem

Zdrowie publiczne
Suma
rang

Filologia
Wartość
testu U

Dokładne p

93

2,503

0,012*

8312,5

93

3,258

0,001*

115

9332,5

93

0,894

0,371

115

8458,5

93

2,919

0,030*

N

Suma
rang

N

13073,5

115

8662,5

13423,5

115

12403,5

13277,5

* poziom istotności p<0,05

Tab. 1. Zróżnicowanie aktywności fizycznej studentów
kierunków zdrowia publicznego i filologii angielskiej (test
U Manna-Whitneya)
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(15,1%). Obszary związane z przemieszaniem się i z pracą
w domu i poza domem była na podobnym poziomie w obu
grupach badanych (ryc.4).

Zdrowie publiczne
Obszary
aktywności

Ryc. 1. Średni poziom aktywności fizycznej studentów
kierunków zdrowia publicznego i filologii angielskiej
z uwzględnieniem rodzaju aktywności
W obu grupach badanych studentów najwyższą aktywność
osiągnęło chodzenie (36,9% wśród studentów filologii angielskiej
i 34,6% zdrowia publicznego). Trzeba jednak zaznaczyć, iż inne
rodzaje aktywności w poszczególnych grupach badanych nie
odbiegały w sposób znaczny od aktywności jakim było
chodzenie, a najniższą wartość w strukturze osiągnęła aktywność
o charakterze umiarkowanym (31,0%) w przypadku studentów
filologii angielskiej i aktywność intensywna (31,4%) u studentów
kierunku zdrowie publiczne (ryc.2).

Ryc. 2. Struktura aktywności fizycznej z uwzględnieniem
rodzajów aktywności i kierunków studiów
Analiza wyników wykazała, iż studenci kierunku zdrowie
publiczne w sposób istotny (p=0,002) byli znacznie aktywniejsi
w obszarze pracy zawodowej, czyli w przypadku studentów
w obowiązkach związanych z nauką. Średnia aktywność
związana z pracą zawodową studentów kierunku zdrowie
publiczne wyniosła 3643,2 MET-min./tydzień, natomiast
studentów kierunku filologia angielska 1968,3 METmin./tydzień. Również w obszarze przemieszczania się studenci
kierunku zdrowie publiczne wykazali się wyższą aktywnością,
która wyniosła 1553,3 MET-min./tydzień, lecz bez oznak
zróżnicowań o charakterze istotnym w stosunku do drugiej
badanej grupy studentów, która osiągnęła średnią na poziomie
1102,0 MET-min./tydzień. Również w obszarze pracy w domu
i na zewnątrz domu oraz w ogrodzie studenci zdrowia
publicznego wykazali się wyższą aktywnością (1719,9 METmin./tydzień), niż ich koledzy z kierunku filologii angielskiej
(1221,8 MET-min./tydzień) i była to różnica o charakterze
istotnym przy p=0,009. Tylko w aktywnościach związanych ze
sportem i turystyką i rekreacją studenci kierunku filologia
angielska (1585,9 MET-min./tydzień) wykazali się wyższą
aktywnością fizyczną niż studenci kierunku zdrowie publiczne
(1228,1
MET-min./tydzień).
Wielkości
nie
wykazały
zróżnicowań o charakterze istotnym (tab.2, ryc.3).
Analiza struktury aktywności fizycznej studentów dwóch
badanych grup wykazała proporcjonalnie największy udział
aktywności fizycznej związanej z praca zawodową (studiowanie
na kierunku) wśród studentów kierunku zdrowie publiczne, które
stanowiło 44,7%, przy 33,5% studentów kierunku filologii
angielskiej. Odwrotna sytuacja wystąpiła w aktywnościach
związanych z udziałem w sporcie i rekreacji, w których w
zdecydowany sposób bardziej aktywni byli studenci filologii
angielskiej (26,6%) od studentów kierunku zdrowie publiczne

Suma
rang

Praca

Filologia
Wartość
testu U

Dokładne
p

93

3,281

0,002*

9184,00

93

1,239

0,215

115

8593,5

93

2,608

0,009*

115

9957,5

93

0,556

0,577

N

Suma
rang

N

13410,00

115

8326,00

Przemieszczanie

12552,00

115

Praca w domu

13142,5

Sport
i rekreacja

11778,5

* poziom istotności p<0,05

Tab. 2. Zróżnicowanie aktywności fizycznej studentów
kierunków zdrowia publicznego i filologii angielskiej
z uwzględnieniem obszarów (test U Manna-Whitneya)

Ryc. 3. Aktywność fizyczna studentów kierunków zdrowia
publicznego i filologii angielskiej z uwzględnieniem obszarów
aktywności

Ryc. 4. Struktura aktywności fizycznej z uwzględnieniem
obszarów aktywności i kierunków studiów
Wykazana wyższa aktywność fizyczna studentów kierunku
zdrowie publiczne miało potwierdzenie w wykazanej strukturze
aktywności fizycznej. W 59,1% studenci kierunku zdrowie
publiczne zadeklarowali, iż posiadają wysoką aktywność fizyczną,
w 34,8% określili swoją aktywność fizyczną jako wystarczającą,
a tylko 6,1% z nich określiło siebie jako aktywnych w sposób
niewystarczający. Znacznie niższe parametry określające odsetek
osób posiadających wysoką aktywność fizyczną deklarowali
studenci kierunku filologia angielska (39,8%). W 49,5% określiło
siebie jako aktywnych na poziomie wystarczającym, a w 10,7%
jako aktywnych na poziomie niewystarczającym (ryc.5).

Ryc. 5. Struktura aktywności fizycznej z uwzględnieniem
poszczególnych kierunków studiów
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Proporcjonalnie większa grupa studentów kierunku zdrowie
publiczne okazała się mieć prawidłową budowę ciała (86,0%)
wyrażoną poprzez parametr wagowo wzrostowy (BMI), niż
studenci kierunku filologia angielska (64,5%). W tej ostatniej
grupie studentów wystąpiła również proporcjonalnie większa
ilość osób z nadwagą (19,4%), niż to miało miejsce wśród
studentów kierunku zdrowie publiczne (12,0%). Odsetek
studentów z wykazaną niedowagą w obu badanych grupach była
na podobnym poziomie (17,0% wśród studentów kierunku
zdrowie publiczne i 16,1% studentów filologii angielskiej)
(ryc.6).

Ryc. 6. Struktura parametrów wagowo-wzrostowych
studentów kierunku zdrowie publicznei filologii angielskiej
Dyskusja i wnioski
Wyniki przedstawionych przez autorów badań wykazały, iż
znaczny odsetek studentów deklaruje wysoką aktywność
fizyczną. Dotyczyło to obu kierunków, gdyż wartość blisko 60%
na kierunku zdrowie publiczne, czy 40% w przypadku kierunku
filologia angielska badanej grupy jest wynikiem bardzo
zadawalającym. Znaczny odsetek studentów o wysokiej
aktywności na kierunku zdrowie publiczne korespondował
z wynikami uczniów bialskich szkół ponadgimnazjalnych –w obu
przypadkach około 60% badanej zbiorowości stanowiły osoby,
w przypadku których całkowity wydatek energetyczny przekracza
1500 MET-min./tydzień (Żbikowski i in. 2011). Ponadto wyniki
przytoczonych badań wykazały również wyższą aktywność
fizyczną uczniów płci żeńskiej niż męskiej. Rezultaty badań
Baj-Korpak i Soroki (2011) wskazują także istotne zróżnicowania
pomiędzy studentkami a studentami w obrębie całkowitej
aktywności fizycznej jak i w poszczególnych jej rodzajach.
We wszystkich stwierdzonych istotnych zależnościach kobiety
osiągnęły wyższe wartości. Taki odsetek aktywnej młodzieży
ponadgimnazjalnej jak również studenckiej jest budujący
w sytuacji porównania wyników badań prowadzonych na całych
populacjach w różnych krajach. Największy odsetek
respondentów deklarujących dużą aktywność fizyczną
stwierdzono w Finlandii (30,2%) i Hiszpanii (23,7%), najniższym
zaś charakteryzowały się społeczeństwa Węgier (12,3%) i Polski
- zaledwie 6,4% (Laaksonen et al. 2001).
Niepokojący zdaniem autorów publikacji wydaje się fakt, iż
u blisko 20% studentów kierunku filologia angielska i 12%
zdrowia publicznego wykazuje nadwagę. Są to wyniki wyższe od
wyników opracowanych przez Kancelarię Senatu RP, które
określiły, iż w populacji dorosłych Polaków 16,9% posiadała
nadwagę, natomiast otyłość stwierdzono u 12,5% badanych
(Opracowanie tematyczne – 562, Kancelaria Senatu, 2009).
Poddane badaniom dwa kierunki studiów w znacznej mierze
różniły się między sobą zakładanymi efektami kształcenia.
Kierunek filologia angielska należy do obszaru nauk
humanistycznych i z założenia jest traktowany jako kierunek
teoretyczny nie mający w swoich kompetencjach propagowania
zdrowego stylu życia. Inne natomiast cele są wyznaczane
kierunkowi zdrowie publiczne, które w efektach kształcenia mają

wyznaczone propagowanie higieny zdrowotnej i aktywności
fizycznej. Wyniki analiz badawczych nie potwierdziły jednak
realizacji założeń związanych z dbałością o sferę fizyczną
studentów kierunku zdrowie publiczne, gdyż w strukturze
aktywności fizycznej sport i rekreacja w znacznym stopniu
zajmowały mniej miejsca, niż to miało miejsce w przypadku
studentów filologii angielskie. Założenie, iż poznanie na zajęciach
teoretycznych i praktycznych oddziaływania aktywności fizycznej
zwłaszcza tej ukierunkowanej na zdrowie, wpłynie na wzrost
aktywności fizycznej studentów nie sprawdziło się. Adekwatną
sytuację odnotowano w przypadku badanych studentów kierunku
turystyka i rekreacja, gdzie aktywność fizyczna obniżała się
w kolejnych latach studiowania (Baj-Korpak, Soroka 2011).
Wydaje się, iż w znacznym stopniu wyższa aktywność fizyczna
studentów zdrowia publicznego podyktowana jest charakterem
studiów na tym kierunku. Potwierdzeniem takiego stanowiska
autorów jest blisko 50% udział aktywności studentów tego
kierunku w pracy zawodowej. Udział aktywności fizycznej
studentów filologii angielskiej w tym obszarze stanowił zaledwie
jedną trzecią całej wykazanej aktywności fizycznej.
Potwierdzeniem
największego wydatkowania
aktywności
fizycznej na pracę zawodową (w przypadku studentów jest to
aktywność związana ze studiowaniem) były wyniki badań
wykazujące proporcjonalnie najwyższą aktywność personelu
medycznego pracującego w szpitalu w tym obszarze aktywności
(Soroka i in. 2011). Znacznie wyższa wykazana aktywność
fizyczna studentów kierunku filologii angielskiej, niż studentów
kierunku zdrowie publiczne, w obszarze aktywności sportoworekreacyjnych świadczy o większej świadomości potrzeby ruchu.
To właśnie obszary związane z pracą zawodową i z aktywnością
sportowo-rekreacyjną różnicowały te dwie badane grupy
studentów. Założyć można, że wyższa całkowita aktywność
fizyczna studentów kierunku zdrowie publiczne niewątpliwie
przyczyniła się do wyższego odsetka respondentów
charakteryzujących się prawidłową proporcją wagowo-wzrostową,
niż wykazano to w przypadku studentów kierunku zdrowie
publiczne.
Na podstawie uzyskanych wyników badań sformułowano
następujące wnioski:
1.
Wystąpiło zróżnicowanie w poziomie aktywności pomiędzy
studentami kierunków zdrowia publicznego i filologii
angielskiej. We wszystkich rodzajach aktywności wyższy
poziom wykazali studenci kierunku zdrowie publiczne.
2.
W największym stopniu zróżnicowanie wystąpiło
w aktywności fizycznej w obszarze pracy zawodowej,
w której istotnie wyższą aktywność wykazali studenci
kierunku zdrowie publiczne, natomiast w obszarze
aktywności sportowo-rekreacyjnej kierunku filologia
angielska.
3.
Wykazany poziom aktywności fizycznej ma związek
z wartością wskaźnika wagowo-wzrostowego studentów
oraz ze strukturą aktywności fizycznej badanej grupy.
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Kapitalizm współcześnie – co warto wiedzieć
Leonid Gołubowski
Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku

System ekonomiczno-społeczny, system gospodarczy,
formacja
społeczno-ekonomiczna
to
ogół
elementów
składających się na gospodarkę danego kraju.
System społeczno-ekonomiczny obejmuje:
−

zasoby naturalne, przestrzeń z zasobami naturalnymi
i wytworzonymi przez ludzi środkami produkcji
i konsumpcji;

−

działalność gospodarczą tj. proces wytwarzania dóbr i usług
służących zaspokajaniu potrzeb ludzkich;

−

reguły i normy prawne, określające sposób tworzenia
i zasady funkcjonowania podmiotów gospodarczych.
Cywilizacja gospodarcza wykształciła na przestrzeni
wieków kilka typów systemów ekonomicznych tj.:

umożliwił powstanie i rozwój gospodarki kapitalistycznej,
polegający na pozbawieniu drobnych wytwórców ich narzędzi
pracy oraz innych środków produkcji – na drodze wywłaszczenia i
skupiania ich w rękach nielicznej grupy kapitalistów /kupcy,
burżuazja/, co stworzyło warunki do rozwoju kapitalizmu. Istotą
akumulacji pierwotnej było pojawienie się ludzi pozbawionych
środków produkcji /wolnych pracowników najemnych/
i powstanie dostatecznych kapitałów, które mogły być
przeznaczone na cele poza konsumpcyjne.
Z akumulacja pierwotną są związane takie procesy jak:
−

wywłaszczenie chłopów z ziemi,

−

gromadzenie kapitałów w handlu,

−

eksploatacja bogactw kolonii,

−

wspólnotę pierwotną,

−

ekspansja Europejczyków na inne kontynenty,

−

niewolnictwo,

−

polityka protekcjonizmu państwowego,

−

feudalizm,

−

−

kapitalizm,

−

socjalizm i wyższą jego stadium – komunizm.
Różniły się one między sobą przede wszystkim elementami
sfery regulacyjnej, w tym głównie, uzależnioną od dominującego
typu własności /prywatna, publiczna/, swobodą podejmowania
decyzji przez podmioty gospodarcze.
Teoretycznie systemy ekonomiczno-społeczne dzieliły się na:
−

samoregulujące /wolny rynek/,

−

sterowane przez państwo,

−

mieszane.
W obrębie każdego z systemów, w konkretnym kraju,
zakres wpływu państwa na procesy gospodarcze i społeczne jest
inny i uwarunkowany odrębnymi czynnikami politycznymi,
ekonomicznymi i społecznymi.
Obszarem działalności każdego systemu ekonomicznospołecznego jest gospodarka kraju lub kilku krajów rozumiana
jako zorganizowana działalność ludzi zmierzająca do
zaspokojenia ich potrzeb, stale rosnących potrzeb, przy
ubywających jednocześnie czynnikach produkcji.
Gospodarkę jako całość, w najprostszym ujęciu, można
podzielić na:
−

-sferę gospodarki realnej, tworzącej dobra materialne,
dającej zatrudnienie obywatelom i tworzącej faktyczny
dochód narodowy, do której zalicza się między innymi:
rolnictwo, przemysł, budownictwo itp.;

−

-sferę gospodarki finansowej gromadzącej nadwyżki
finansowe, obracającej tymi nadwyżkami, która jest sferą
pomocniczą /usługową/ dla gospodarki realnej; drogą
zwiększenia jej zasobów finansowych umożliwia
rozszerzenie działalności.
Kapitalizm, jako system ekonomiczny, zrodził się na
przełomie XV i XVI w. W Europie Zachodniej na bazie
feudalizmu. Główną przesłanką powstania kapitalizmu była tzw.
akumulacja pierwotna – zjawisko charakteryzujące procesy
ekonomiczne zachodzące w Europie od XVI w. Do I połowy
XIX w. Jest to według K. Marksa1 historyczny proces, który
1

Marks K., Kapitał t. I, PWN, Warszawa 1970

formowanie się rynku pracy najemnej.
W wyniku wielu procesów gospodarczych i społecznych
takich jak np. rugi chłopskie, pojawiali się ludzie pozbawieni
środków produkcji, a podstawą ich egzystencji stała się własna
siła robocza, którą zmuszeni byli sprzedawać temu, kto w zamian
za ich pracę zapewniał im środki utrzymania.
Kapitalizm, w najogólniejszym ujęciu, to system
ekonomiczny oparty na prywatnej własności środków produkcji,
kapitału, które po wykorzystaniu siły roboczej, służą kapitalistom
do osiągnięcia ekonomicznego celu jakim jest zysk.
System kapitalistyczny opiera się na zasadach:
−

wolnego obrotu towarami i usługami,

−

wolnej konkurencji pomiędzy podmiotami,

−

wolnego obrotu kapitałem oraz środkami produkcji.
Jaka jest praktyka? Czy rzeczywiście założenia te są zgodne
ze stanem faktycznym? Czy stanowią jego imitację, kamuflaż, po
prostu kłamstwo?
Wolny obrót towarami i usługami. Czy rzeczywiście towary
z Bangladesz, Konga, Nigerii, Etiopii itp. mają taki sam dostęp do
rynków np. azjatyckich czy amerykańskich jak towary
amerykańskie, holenderskie, kanadyjskie bądź innego kraju
„wierchuszki” kapitalistycznej? A jak nazwać embargo
jednostronne USA np. na kupno ropy irańskiej? Lotniskowiec
amerykański i armada okrętów wojennych to właśnie tzw. ręka
wolnego rynku! To też wolny handel! Czyż tego nie widać gołym
okiem? Czy tego nie widzą współcześni głosiciele wolnego handlu
z ONZ, WTO lub innych organizacji międzynarodowych? Widzą,
ale im tak wygodniej, korzystniej i lepiej. Naomi Klein trafnie
przekonuje, że mit niewidzialnej ręki rynku skrywa ponurą
rzeczywistość korporacyjnych monopoli, klasowej dominacji
i zbrojnych interwencji.
Wolna konkurencja pomiędzy podmiotami. O jakiej wolnej
konkurencji we współczesnej gospodarce kapitalistycznej może
być mowa? Czyż można sobie wyobrazić wolną konkurencję
między CoCa Colą a producentem jakiegoś Hopa? Plantatora
cytrusów z Afryki i Kalifornii czy Florydy?
Takie same pytanie można postawić w odniesieniu do
wolnego obrotu kapitałem. Oraz środkami produkcji. Nie jeden
raz słyszeliśmy o tym, że gospodarka amerykańska lub
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zachodnioeuropejska niechętnie lub w ogóle nie chce korzystać
np. z kapitału rosyjskiego.
Dlaczego mimo głoszenia przez polityków i działaczy
gospodarczych, tych idei wolnego rynku tak się dzieje?
Odpowiedzi na tak postawione pytanie może być wiele. Jednym
z uzasadnień mogą być względy natury politycznej lub
obyczajowej. Po drugie jednak, dlaczego kapitalista amerykański
lub holenderski ma pozbywać się pola do działania a wraz z nim
zysku? Ulegać konkurencji.
Nigdzie na świecie nie ma systemu w pełni
kapitalistycznego. Kapitalizm jest ograniczony między innymi
przez:
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−

monopole
państwowe,
prywatne
monopole
występowałyby przy całkowicie wolnym rynku,

−

ograniczenia obrotu kapitałowego, np. przez kontrolę
państwa nad systemem bankowym,

Zaletą takiego systemu jest jego stabilność. Wahania
koniunkturalne są amortyzowane stabilnym zatrudnieniem
w instytucjach państwowych, płace i popyt są stabilizowane przez
negocjacje, popadające w kłopoty przedsiębiorstwa są
podtrzymywane przez banki mające w nich istotne udziały, a cały
system chronią przed wstrząsami liczne regulacje.
Trudności gospodarcze lat siedemdziesiątych XX w. ujawniły, że ekonomia keynesowka nie potrafi rozwiązać narastającego
problemu inflacji i bezrobocia. Liberalizm gospodarczy, jako
doktryna ekonomiczna, głoszący, że państwo nie powinno
ingerować w sferę gospodarczą, pozostawiając jednostkom
gospodarczym pełną swobodę działania w ramach wolnej gry
rynkowej. Każdy działa stosownie do swoich interesów, zgodnie
z koncepcją człowieka ekonomicznego, a wypadkowa tych działań
tworzy sytuację równowagi gospodarczej. Rola państwa powinna
sprowadzać się do:

−

interwencjonizm i protekcjonizm państwowy,

−

ochrony własności prywatnej,

−

nierówne traktowanie podmiotów przez prawo, szczególnie
różne opodatkowanie,

−

ochrony porządku publicznego,

nie

−

różne ograniczenia w wolnym obrocie towarami i usługami,

−

koncesje i zezwolenia,

−

biurokrację.
Stosownie do teorii głoszonych przez ekonomistów
klasyków, zasadniczym celem gospodarowania jest zaspakajanie
potrzeb społecznych, stale rosnących potrzeb. Dzisiaj potrzeba
ludzka, konsumenta dóbr i usług nie właściciela kapitału, została
zastąpiona zyskiem. To w pogoni za zyskiem, coraz wyższym
zyskiem, przenosi się produkcję tam gdzie jednostka
zaangażowanego kapitału będzie generowała coraz większy zysk.
Potrzeby człowieka nie mają tu żadnego znaczenia, oczywiście
poza tym, że towar musi ktoś kupić. Produkować można jednak
w Chinach a sprzedawać w Kanadzie lub USA.
W dzisiejszej gospodarce kapitalistycznej ścierją się ze sobą
dwa modele /nurty, szkoły/ kapitalizmu tj:
−

keynesizm /szkoła klasyczna, neoklasyczna/,

−

liberalizm /neoliberalizm/.
Od końca lat trzydziestych XX w. Zarówno w teorii jak
i w praktyce gospodarczej dominowała szkoła keynesowska. Jej
ambicją było połączenie ekonomicznej efektywności gospodarki
kapitalistycznej z realizacją celów społeczno-politycznych takich
jak pełne zatrudnienie oraz niwelowanie nadmiernych różnic
dochodowych i majątkowych.
Keynesizm przyjmuje za możliwe uchronienie gospodarki,
a zatem i społeczeństwa przed skutkami niepełnego
wykorzystania czynników produkcji /np. siły roboczejbezrobocie/ i cyklicznych wahań koniunkturalnych poprzez
aktywną politykę, wykorzystując interwencjonizm państwowy,
oddziaływując na:
−

politykę monetarną, zmiany stóp procentowych zachęcając
lub zniechęcając do inwestowania;

−

politykę fiskalną, poprzez system podatków dokonuje
redystrybucji dochodów;

−

politykę
inwestycyjną
inwestycyjnych;

zachęcając

−

do

działań

politykę antyinflacyjną.
Głównymi aktorami w klasycznym kapitalizmie są wielkie
zbiorowości:
−

masowe związki zawodowe,

−

silne organizacje pracodawców,

−

potężne banki mocno zrośnięte z przemysłem,

−

państwo będące największym pracodawcą.

−

ochrony spokoju na granicach.
Wszystko to jawi się wypełnieniem przez państwo roli
„stróża nocnego”. W tym wariancie, zwanym też wariantem
amerykańskim aktorzy są bardziej rozproszeni, ich związki
i organizacje są słabsze, udział państwa w gospodarce jest
mniejszy. Mniej jest więc negocjacji, kooperacji i regulacji,
a więcej jest konkurencji, egoizmu i ryzyka. Kapitalizm w takim
wydaniu jest bardziej dynamiczny i kreatywny, ale też bardziej
narażony na wstrząsy, rosnące i pękajaće bańki spekulacyjne,
boomy i kryzysy.
To właśnie na przestrzeni ostatnich kilku dekad zarówno
w świecie jak i w Polsce święcił triumfy kapitalizm liberalny,
zwany też neoliberalizmem lub kapitalizmem korporacyjnym.
Do głównych przedstawicieli tego nurtu ekonomicznego
należałoby zaliczyć: M. Friedmana, G. Stigera, F. Hayka,
w Polsce L. Balcerowicza ale również M. Belkę –zwolenników
terapii szokowej w gospodarce. Do polityków realizujących ten
kierunek przemian gospodarczych zalicza się R. Reagana,
M. Thatcher, A. Pinocheta, B. Jelcyna.
Stosownie teoriom liberalnym gospodarka kapitalistyczna
jest w stanie stałego zagrożenia przez interwencję państwową.
Neoliberałowie twierdzą, że wielokrotnie państwa niszczyły
dobrze rozwijającą się gospodarkę przez złe ustawy, lub
nieodpowiedzalną politykę destabilizującą system finansowy,
politykę monetarną lu fiskalną. Było to, ich zdaniem, przyczyną
poważnych kryzysów np. Argentynie, Chile, Rosji. Tak twierdzili
liberalni ekonomiści. Brakowało im jednak przekonujących
dowodów uzasadniających owe twierdzenia.
Prawdą jest jednak to, że w umysłach liberałów narodziła się
terapia szokowa – jako sposób przeobrażeń w gospodarce
w okresach przejściowych. Stosownie do tej teorii reformy
gospodarcze powinny być wprowadzane
możliwie szybko.
Zwolennicy tej teorii – terapii szokowej – odwoływali się do
argumentu, że gwałtowne wprowadzanie zmian w gospodarce
pozwala na wyodrębnienie dużej grupy beneficjentów reform,
więc odejście od zmian okaże się politycznie niemożliwe.
Stopniowe wprowadzanie zmian może zaowocować powstaniem
silnej opozycji wobec reform. Dzieje się tak, ponieważ koszty
reform ujawniają się na ogół wcześniej niż płynące z nich
korzyści.
Skutki doktryny szoku najdobitniej – w negatywnym
znaczeniu – odczuli Chilijczycy pod rządami A. Pinocheta,
Rosjanie pod kierownictwem B. Jelcyna i J. Gajdara. oraz Polacy
z reformatorem liberalnym L. Balcerowiczem.
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Profesor J. Stiglitz, ówczesny główny ekonomista Bank
Światowego tak oto podsumował mentalność szokowych
terapeutów. „Tylko taktyka blitzkriegu zastosowana przy
niepowtarzalnej okazji, jaką stworzyła mgła transformacji
umożliwia przeprowadzenie zmian, zanim ludność zdołała się
zorganizować do obrony swoich żywotnych interesów”.2 Profesor
J. Stiglitz nazwał rosyjskich reformatorów, wcielających terapię
szokową w życie, „bolszewikami rynku” ze względu na
upodobanie do kataklizmowej rewolucji. Zdaniem profesora
Stiglitza bolszewicy rynku wierzyli w czary.3 Konsekwencje tej
logiki /terapii szokowej/, którą powtórzono w Iraku – zwaną też
twórczą destrukcją – było niewiele twórczych osiągnięć
i niepohamowane zniszczenia. Terapia szokowa po jednym
zaledwie roku zebrała tragiczne żniwa: wraz z utratą wartości
pieniądza miliony Rosjan stracili oszczędności całego życia,
a ostre cięcia dopłat i dotacji oznaczało, że miliony pracowników
miesiącami nie otrzymywało wynagrodzeń. W 1992r. Przeciętny
Rosjanin konsumował o 40% mniej niż w 1991r.
Mimo takiej sytuacji USA, Zachód, BŚ, MFW opowiedzieli
się za B. Jelcynem jego reformatorami i reformami nazywając go
postępowym politykiem.4
Ktoś powie, nie wiedzieli. Dobrze wiedzieli. Zależało im
jednak na Jelcynie i Rosjanach jak na śniegu sprzed dziesięciu lat.
Im chodziło o zyski w postaci tanich rosyjskich surowców.
Plan Balcerowicza z jego terapią szokową jest najczęściej
krytykowany w Polsce za to, że przyczynił się do znacznego
spadku stopy życiowej licznych grup ludności, tworząc do dzisiaj
obszary nędzy i bezrobocia, stanowił podstawę olbrzymiego
rozwarstwienia społeczeństwa.
Efektem polskiego liberalizmu gospodarczego jest totalna
wyprzedaż realnego majątku narodowego.
Nikogo nie trzeba przekonywać do tego, że to jedynie
realny majątek narodowy współtworzy dochód narodowy
i miejsca pracy. Za pomocą tego bogactwa można uregulować
dług publiczny i pokryć deficyt budżetowy. Nie przyczynimy się
do tego wydumując różnorodne finansowe „kreaturki” w postaci
takich lub innych instrumentów finansowych. Zdaniem
J.C. Bogle’a – szefa wielkiego amerykańskiego funduszu
inwestycyjnego Vanguard, „głeboki kryzys rynku finansowego
wynika w mniejszym stopniu z fundamentalnych cech rynku czy
ludzkich ułomności, a bardziej ze zmian w charakterze instytucji
rynku kapitałowego ... znaleźliśmy się w świecie, w którym zbyt
wiele spośród nas niemalże nic już nie wytwarza, a świat
opanowali pośrednicy. Handlujemy tylko kawałkami papieru,
wymieniając między sobą tam i z powrotem akcje i obligacje,
przy okazji wypłacając naszym finansowym krupierom
prawdziwe fortuny. Nigdy nie płacono tak wiele za tak mało”.5
Przecież i tak każdy instrument pochodny bierze swój początek w
realnych aktywach, które nie są rozciągliwe.
Wspominałem o sferze finansowej gospodarki narodowej
i o jej roli służebnej wobec sfery materialnej, realnej.
Podstawowym zadaniem banków /banków komercyjnych/ jest
gromadzenie wolnych środków od podmiotów gospodarujących,
które je posiadają a nie wykorzystują oraz wspomaganie tymi
środkami – kierowanie tych środków do jednostek gospodarczych
potrzebujących kapitałów, w wyniku czego uzyskają one z tego
tytułu korzyści finansowe.
Banki komercyjne kreują dodatkowy pieniądz zwiększając
jego podaż poprzez udzielanie kredytów – kreacja wtórna.

2

Klein N. Doktryna szoku, WWL Muza S.A., Warszawa 2011 s.260
Ibidem
4
Tamże s. 261
5
Gazeta wyborcza z 9.01.2012, A.Lubowski, Świat bez wizji
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Kreacja pieniądza bankowego odbywa się na bazie, powierzonych
bankom komercyjnym w formie depozytów środków pieniężnych,
kredytów
banku
centralnego
oraz
przeprowadzania
bezgotówkowych rozliczeń między jednostkami gospodarującymi.
Kreacja pieniądza jest możliwa ze względu na działanie tzw.
mnożnika kreacji pieniądza /multiplikator/.
Istotą trudności kontroli procesów kreacji pieniądza polega
na tym, że w rzeczywistości banki komercyjne tworzą
rozbudowaną sieć, w ramach której dokonuje się swobodny
przepływ pieniądza gotówkowego, co prowadzi do zacierania
granicy między wkładem pierwotnym a wkładem wtórnym. Nie
upoważnia to jednak banków komercyjnych do nieograniczonego
– co do wysokości – udzielania kredytów i pożyczek oraz
udzielania ich tym, którzy nie będą w stanie ich spłacić. Taka
procedura miała miejsce w okresie ostatnich dekad w USA
i Europie Zachodniej co doprowadziło między innymi do
trwającego od 2008 roku kryzysu finansowego, który spowodował
kryzys gospodarczy w liberalnej ekonomice kapitalizmu.
Wszystko to mogło mieć miejsce ze względu na:
−

bezgranicznie liberalną gospodarkę kapitalistyczną,

−

nieograniczone chciejstwo finansowe i pogoń za zyskiem ze
strony banków komercyjnych i instytucji kredytowych,

−

brak racjonalnych reguł postępowania dla banków i innych
instytucji finansowych w zakresie kredytowania gospodarki,

−

brak nadzoru i kontroli ze strony państwa nad systemem
finansowym i bankami,

−

nieokreślony status i kompetencje właścicieli kapitału
bankowego,

−

nieodpowiedzialność pracowników sektora finansowego za
wykonywanie czynności związanych z kredytowaniem
podmiotów gospodarujących.
Czy o tym wiedzieli ci, którzy wiedzieć powinni? Tak,
wiedzieli. Nie stracili na tym.
Czy pomoc państwa, pośrednio wszystkich podatników,
bankom komercyjnym przyczyni się do zażegnania kryzysu?
Częściowo. Banki ową pomoc tak czy inaczej zamienią w kredyty,
ponieważ to pachnie zyskiem. A co na to liberalni ekonomiści?
Państwo miało nie być w gospodarce!
Przedsiębiorstwo ma przynosić zysk. Ono nie jest
odpowiedzialne za bezrobocie czy inflację.
Pracownicy kapitalistycznych banków komercyjnych
i całego systemu finansowego muszą zmienić mentalność.
Pracować powinni nad tym do czego zostali powołani. Powinien
ich do tego, ekonomicznie lub w innej formie zmusić aparat
państwa.
Przemianom liberalnym w gospodarce światowej w okresie
ostatnich kilku dekad nadawała chicagowska szkoła ekonomii oraz
jej przedstawiciele zasiadający w różnych agendach takich
organizacji międzynarodowych jak: Międzynarodowy Fundusz
Walutowy, Bank Światowy, WTO itp. Bez udziału fachowców
tych organizacji nie mogły zajść żadne zmiany w gospodarce
światowej. Wiodącą rolę w tych organizacjach miał zawsze Rząd
USA.
Wśród przedstawicieli Chicagowskiej szkoły ekonomii
należałoby wymienić takich naukowców jak: M.Friedman,
G.Stigler, G.Becker, R.Posner, T.Schultz. Najsłynniejszą była tzw.
grupa ”Chicago Boys”, która wprowadziła radykalne reformy
w Chile za rządów Pinocheta.
Współczesny kapitalizm można nazywać różnie –
gospodarką neoliberalną, globalną gospodarką, kapitalizmem
korporacyjnym, jest to zupełnie nowy twór, towarzyszy nam od
kilku ostatnich dekad. Jest zjawiskiem, mało że nowym, ale
wydaje się też być zjawiskiem całkowicie nieposkromionym.
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Zachwycaliśmy się tym, że światowy handel jest coraz
bardziej liberalny, że pokonuje granice w przepływie towarów,
usług i kapitału, że wielkie światowe koncerny wchodzą do
biedniejszych i słabiej rozwiniętych krajów i tam inwestują. Dziś
widać, że te koncerny /korporacje/ pochodzące z najbogatszych
krajów świata są zwykłymi pijawkami zerującymi na
biedniejszych krajach i dodatkowo niszczącymi konkurencję
w tych krajach. Dobrze to widać na przykładzie Polski – gdzie
wielkie korporacje zawładnęły handlem, w tym farmaceutykami.
Największe koncerny są państwami w państwie i dysponują
budżetami większymi niż budżet jednego kraju.
Jedyną kategorią ekonomiczną, jaką kieruje się korporacja
jest zysk, zysk i jeszcze raz zysk. Nic jej nie obchodzi chory
pacjent. Czemu zatem ma służyć państwo?!
Zysk wypracowany w jakimś kraju w coraz mniejszym
stopniu jest przeznaczany na rozwój firmy tam gdzie są jego
źródła., a coraz częściej służy dalszemu powiększeniu tego zysku
np. drogą zakupów spekulacyjnych.
Innym przykładem negatywnego działania korporacji jest
narastające bezrobocie, które nie musi wynikać z rzeczywistego
braku miejsc pracy, frontu pracy, ale z potrzeby obniżenia za
wszelką cenę kosztów dla powiększenia zysku. Silniejszy niszczy
słabszego.
Instytucje, tradycyjnie nazwane bankami, są dzisiaj często
właścicielami lub współwłaścicielami innych przedsiębiorstw.
Niektórzy twierdzą, że nie ma dzisiaj biznesu tak małego
i tak niedochodowego, żeby korporacje im się nie zainteresowały.
Wszystko oczywiście dla powiększenia zysku.
Wart współcześnie podkreślenia jest fakt, że kapitalista
często bywa wasalem menedżera wielkiej korporacji, który sam
formalnie niewiele posiada, ale dysponuje korporacyjną potęgą.
Rządzący, bardzo często godzą się na kłopoty
z korporacjami. W wielu krajach polityka godzi się na
zastępowanie demokratycznego kapitalizmu korporacyjną
hybrydą. Współczesny kapitalista przestał lub przestaje być
panem systemu. Jego równoprawnym konkurentem staje się
bezosobowa spółka /korporacja/, dysponująca faktycznie
nieograniczonymi zasobami /może je uzupełnić emitując akcje/.
Dzięki czemu możliwe są inwestycje, o jakich wcześniej trudno
było myśleć, zdawano jednak sprawę z tego, że wywłaszczając
akcjonariuszy, właścicieli kapitałów, radykalnie zmieni się
kapitalizm. Wobec tego, w nowym układzie, zrządzający
korporacją menedżer, zajął miejsce właściciela kapitału.
W odróżnieniu od kapitalisty menedżer nie jest zainteresowany
tym, jak firma będzie funkcjonować w przyszłości. Interesują go:
kariera, zachowanie pracy, wysokość wynagrodzenia, premia.
Przeciętna wielka korporacja będąc zbiurokratyzowaną, by móc
się rozwijać w normalnej rynkowej konkurencji, tworzy często
pozory rozwoju, pompując ceny akcji, kupując zdrowe
przedsiębiorstwa, łączy się z innymi lub walcząc o nowe rynki,
które pozwolą jej powiększyć dochody /zyski/ mimo nieraz
niskiej efektywności. Bywa też, że menedżerowie tracą poczucie
odpowiedzialności – robiąc w miejscu pracy rzeczy, których by
nie zrobili prywatnie.
Zdaniem wielu ekonomistów wielkie korporacje odegrały
poważną rolę w ekspansji gospodarczej. Ale polityczną ceną za
przyspieszony rozwój jest cofanie się państwa, niespotykane
rozwarstwienie społeczeństwa w bardzo wielu krajach, w tym
również w USA i Polsce, szerzące się ubóstwo i nędza.
Paradoksalnie, triumf wyzwolonego spod państwowej kontroli
rynku niweluje rynek i niszczy klasyczne kapitalistyczne cnoty.
W USA przegrał wolnorynkowy, korporacyjny i liberalny
kapitalizm. Pomimo, że USA są najbogatszym, kapitalistycznym
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krajem świata, aż około 50 mln obywateli tego kraju nie posiada
ubezpieczenia zdrowotnego, dalsze 30 mln korzysta
z subsydiowanych posiłków a miliony pracowników, pomimo
tego, że mają płacę, są biedakami. Dzieje się tak, ponieważ
państwo nie interesuje się ich losem a interesami amerykańskich
korporacji i rekinów z Wall Street. Średnie dzienne wydatki USA
na cele militarne wynoszą około 2 mld dolarów, a ich łączne
wydatki obronne są wyższe niż pozostałych krajów świata razem
wzięte. Bush rozpoczął wojnę w Iraku aby amerykańskie
korporacje przejęły kontrolę nad irackimi złożami ropy naftowej.
Wielu wiedziało, nie pozwolono im mówić, bądź nie chcieli
zabierać w tym przedmiocie głosu, że nie utrzyma się liberalny
system ekonomiczny, w którym sektor finansowy zdominował
gospodarkę. Instytucje finansowe przekonywały, że wnoszą do
gospodarki nowe produkty i przyczyniają się do jej rozwoju.
Tymczasem przyspieszając obieg pieniądza grały z rządami
w ruletkę, w której na ich wygraną łożył zwykły podatnik.
Kasynowy kapitalizm, zdaniem R.Lubbersa – byłego premiera
Holandii, musi się skończyć.6
Kapitał, zasoby i praca pozostaną zasadniczym źródłem
bogactwa.
Od lat 70 XX w. dochody z pensji zwykłych obywateli
w rozwiniętym świecie kapitalistycznym obniżały się w stosunku
do PKB.7 Osłabienie konsumpcji groziło zapaścią gospodarczą.
Skoro ludzie nie mieli za co kupować, trzeb im było pożyczyć
z wszelką cenę. I pożyczano. Latwo dostępne kredyty rozbuchały
gospodarkę.
Doprowadziło
to
do
potężnego
boomu
inwestycyjnego i zadłużenia gospodarstw domowych na
niespotykaną skalę. Pęknięcie tej bańki kredytowej wpędziło cały
świat w największy kryzys od 1929roku.
Należy wiedzieć i pamiętać o tym, że ideologia neoliberalna,
która spowodowała osłabienie państwa i związków zawodowych,
jest korzystna dla górnego /1%/ i bardzo bogatego społeczeństwa.
Uzmysłowić trzeba, że do tej grupy ludzi zaliczają się
przedstawiciele mediów. Mają oni nieproporcjonalnie duży wpływ
na partie polityczne jako sponsorzy oraz transformatorzy idei do
publiki – a raczej manipulatorzy.
Profesor Uniwersytetu Cambridge Ha – Joon Chang8 mówił
“na początku procesu globalizacji biedne kraje przyjęły dyktat
bogatych, żeby tylko móc się ubiegać o pożyczki
z Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego
– przyjęły nierealistyczne programy wolnorynkowych reform, po
których jeszcze bardziej zbiedniały. Inaczej mówiąc, ci którzy
najbardziej potrzebowali pomocy, najwięcej stracili, a kraje
najbogatsze tylko na tym zyskały.”
Neoliberalny kapitalizm, pozbawiony przez M. Thatcher
i R.Reagana korekty związków zawodowych i likwidujący
zabezpieczenia socjalne, w ciągu niespełna trzech dekad zaczął
zjadać własny ogon i doprowadził świat do kompletnego chaosu
/i nędzy/ społecznego, politycznego i ekonomicznego. Powojenny
konsensus zbudowany przez europejską socjaldemokrację został
zburzony na początku lat 80 XX w. przez prawicowych
konserwatystów Szkoły chicagowskiej głoszących konieczność
tzw.
deregulacji9,
prywatyzacji
sektora
publicznego
i pomniejszenia kontroli państwa nad gospodarką.
Wiara w to, że niewidzialna ręka rynku sama zadba o ład
społeczny i gospodarczy, była skrajnie naiwną i dogmatyczną
mantrą, neoliberalnych szamanów. Bronili tego z zaciśniętymi
6

Forbes z 17.11.2011 Kapitalizm bezprzymiotnikowy
Gazeta Wyborcza z 26-27.11.2011
8
Gazeta Wyborcza z 31.12.2011 – 1.01.2012, Wolny rynek. Nie ma czegoś takiego
9
Deregulacja – zmniejszenie oddziaływania państwa na ekonomiczną sferę kraju, czyli
głównie na rynek; jest to także likwidacja regulacji prawnych na linii pracownik
pracodawca
7
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zębami, odporni na wszelkie zewnętrzne informacje,
niereformowalni dogmatycy w stylu L. Balcerowicza.
Niewidzialna ręka rynku okazała się ślepą protezą pozbawioną
mózgu, który mógłby uchronić ją przed katastrofą.
Brak obywatelskiego i politycznego nadzoru nad taką
polityką gospodarczą tak zdemoralizował sektor finansowy i duży
biznes, że jakiekolwiek pytanie społeczeństwa o opinię
w sprawach decyzji gospodarczych tzw. rynki światowe
uznawały za nieodpowiedzialność. Reakcja w tym względzie
świata biznesu pokazuje, jak mocno zdegenerował się obecny
system. Jak nie liczy się elita polityczna i gospodarcza
z ubożejącą i przeważającą częścią społeczeństwa. Jak zaślepiona
jest chucią zysków dla siebie. To, że banki oszukują i myślą tylko
o swoim zysku, jest dzisiaj oczywistością, banałem. Oliver
Williamson, noblista z Uniwersytetu Berkey powiedział10 „to
wszystko mogło być przewidziane, ale oczekiwaliśmy, że załatwi
się samo. Zgubiła nas pewność, że rynek jest cudowny, ale
standardowe założenia ekonomiczne się nie sprawdziły.”
Najbardziej efektywną formą własności była w pewnym
mniemaniu, szczególnie liberalnych ekonomistów, własność
prywatna. Ale wystarczyło zaledwie kilka miesięcy finansowego
załamania, gdy ci sami ekonomiści przeprosili się z własnością
państwową11 i to w najbardziej wrażliwym segmencie gospodarki
– finansach. Można mieć wątpliwości12, czy rynek i konkurencja
rzeczywiście są tak sprawiedliwymi mechanizmami jak twierdzą
liberałowie. Czy na rynkach nie chodzi raczej o zapewnienie
sobie przewagi kosztem innych? Czy akumulacja kapitału nie jest
skutecznym środkiem na wyzwolenie się /wykupienie/ z wolnej
konkurencji? Czy aktorzy rynków informacyjnych nie chcą
zapewnić sobie przewagi konkurencyjnej? Inaczej mówiąc: czy
rynki i konkurencja nie prowadzą w kapitalizmie do powstania
oligopoli?
Rynków finansowych, zdaniem wielu nieliberalnych
ekonomistów, które dzisiaj decydują o naszym losie
prawdopodobnie nie da się opisać za pomocą modeli równowagi.
Na rynkach finansowych chodzi bowiem o decyzje dotyczące
inwestycji, które za każdym razem za punkt odniesienia mają
jakąś niepewną przyszłość. Przedmiotem transakcji nie są żadne
ustalone wielkości, lecz niepewność i ryzyko. Mówiąc prościej:
na rynkach finansowych rosnące ceny /np. wartość akcji lub
nieruchomości/ nie prowadzą do zmniejszonego, lecz
zwiększonego popytu. To nie ma nic wspólnego z naturalnym
jakoby dążeniem do równowagi.
Prezesowi brytyjskiego Lioyds Bank, pod którego batutą
notowania akcji spadły o 95%, rada nadzorcza wypłacała rok
w rok milionowe premie. W USA niemal cały ból finansowy
spada na akcjonariuszy firm, które poniosły ogromne straty, a nie
na szefów i rady nadzorcze.13
Jak zauważa Zygmunt Bauman14, nad światową gospodarką
nikt nie sprawuje pełnej kontroli, wyrosła ona poza istniejące
struktury władzy, zarówno tej politycznej jak i ekonomicznej.
Zamiast państwowego ładu, który od dłuższego czasu był fikcją,
oglądamy dziś rynkową anarchię. Tyle, że ta anarchia nie może
trwać wiecznie.
Podlizywanie się światowym korporacjom, agencjom
ratingowym /jedyne, które są, są amerykańskie/ i bankom,
przeważało zwykle nad wspólnym interesem. Czas skończyć
z sytucją, w której to ogon macha psem. Instytucje, które to miały

służyć efektywności gospodarowania poszczególnych gospodarek,
stają się panami i dyktują warunki.
Ideologia neoliberalna była i jest oczywiście funkcjonalna,
służalcza, wobec interesów nowego /bogatego/ i prowadzi do
znacznego jej wzmocnienia kosztem pozostałych. To nikt inny,
tylko bogaci podporządkowali sobie państwo, które działało
i jeszcze działa w ich interesie.
Ideologia
hiperindywidualizmu,
jako
odprysk
indywidualizmu, wdrukowała ludziom przekonanie, że mogą
polegać tylko n sobie, a jakiekolwiek działania kolektywne nie
mają sensu.15
Społeczeństwa
ponowoczesne
są
społeczeństwami
rozproszonymi, społeczeństwami nisz klasowych, zawodowych,
światopoglądowych i estetycznych. Gra toczy się o system sojuszy
i porozumień.
„Rosnąca dynamika populizmu i nacjonalizmu, zdaniem
profesora K. Modzelewskiego16, jest w znacznej mierze
odpowiedzią na podmywanie narodowych państw opiekuńczych
i podstaw demokratycznego ładu przez globalizację gospodarki.
Polityka deregulacji prowadzona przez potęgi zachodniego świata
uwolniły globalny kapitał finansowy od politycznej kontroli.
Demokracja nie zapewnia już obywatelom wpływu na ich życie
codzienne, gdyż państwo narodowe jest coraz bardziej bezsilne
wobec mechanizmów globalnej gospodarki. Kryzys finansowy
zniszczył poczucie stabilności państwa, ładu demokratycznego,
a także poczucie bezpieczeństwa obywateli.”
Instytucje polityczne i ich liderzy – ci od których oczekuje
się odpowiedzi i propozycji nowych strategii – działają
chaotycznie. Nie budzą zaufania. Brak zaufania może przerodzić
się na brak wiary w przyszłość.
Wielki kryzys lat dwudziestych XX w. dał się pokonać,
ponieważ wynaturzeniom rynku mogły się przeciwstawić silne
państwa, zdolne do prowadzenia skutecznych interwencji na
olbrzymią skalę. Robiły to konsekwentnie i silną ręką.
Nic obecnie nie wskazuje mądrej i racjonalnej stabilizacji.
Rzec można przeciwnie, to kryzys się stabilizuje a nie ekonomika.
Państwa są lokalne i słabe.17
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Antyczne korzenie kultury fizycznej i sportu
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Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku

Wstęp
Problemów związanych ze współczesną kulturą fizyczną
i sportem nie można w pełni zrozumieć nie odwołując się do
antycznych ich korzeni. Chodzi zwłaszcza o wartości moralne
i wychowawcze sportu, których artykulację zawdzięczamy
właśnie starożytnym Grekom. Najczęściej wartości te sprowadza
się do zrodzonego w Olimpii wzorca greckiej agonistyki,
wspartego na zasadzie sportowej rywalizacji, połączonej
z ceremoniałem religijnym, tak pięknie opisanym w Homerowej
„Iliadzie” i „Odysei” [Lis, Olszański, 1984, s. 12-19],
a wyrażonym w pojęciu cnoty (arete). W tym właśnie pojęciu
zawierają się takie przymioty, jak dzielność, odwaga, męstwo,
honor. Sprawia to, że helleński wzorzec agonisty zawierał
w sobie nie tylko kult tężyzny fizycznej herosa, ale również myśl,
zgodnie z którą sport jest pięknem i dobrem, a więc sumą
równorzędnych wartości, charakteryzujących antycznego
uczestnika olimpijskiego misterium, którego podstawową częścią
był obrzęd religijny.
Antyczna koncepcja harmonijnego rozwoju człowieka,
wyrażona w idei kalokagatii, przedstawia więc go jako osobnika
imponującego sprawnością ciała oraz intelektu, który poprzez
zabiegi edukacyjne w gimnazjonie „poznaje tajemnice czytania
i pisania, ucząc się jednocześnie muzyki, a następnie przechodzi
na boisko, gdzie paidotribes kierują wychowaniem fizycznym”.
[Lis, Olszański, 1984, s. 15] W starogreckim programie edukacji
mamy więc do czynienia ze ścisłym powiązaniem kultury i sztuki
ze sportem, z przekonaniem, że rywalizacja sportowa musi mieć
charakter pokojowy, „Zasadą naczelną współzawodnictwa- pisze
J. Łanowski- obwarowaną kultowymi sankcjami jest postulat
czystej gry, współzawodnictwa honorowego, nieposzlakowanej
mentalności zawodników i sędziego (…). Wysoki ideał atlety,
stawiany jako wzorzec w najpiękniejszym wieku atletyki greckiej
i rozwoju wszechgreckich igrzysk oczywiście nie zawsze się
sprawdzał i nie zawsze mógł się sprawdzić w praktyce, która
wyglądała różnie”.[Lis, Olszański, 1984, s. 16, 17] Kalokagatia
była więc ideałem, który przyświecał wychowaniu całej wolnej
młodzieży ateńskiej.[Wroczyński, 1979, s. 39- 40]
Geneza i rozwój kultury fizycznej w antycznej Grecji
Początków kultury fizycznej w Grecji należy doszukiwać
się w głębokiej starożytności. Jednakże jej rozwój przypadł na
okres VIII-IV w. p.n.e., prowadząc do wykształcenia się głównie
dwóch ośrodków Sparty i Aten, różniących się diametralnie pad
względem realizowanych modeli procesów edukacyjnowychowawczych.
Sparta była państwem- miastem (polis) powstałym w IX
w. p.n.e. Spartański system wychowania miał na celu
przygotowanie osobnika płci męskiej do pełnienia służby
wojskowej. Dlatego też stosowano surowe i radykalne metody
kształtowania charakteru młodego człowieka od urodzenia, Nie
bez racji utrwalił się termin „spartańskie wychowanie”. O losie

noworodka decydowała starszyzna: chore i słabe dzieci zabijano,
zdrowe zaś do lat 7 wychowywano w domu. W okresie 8-17 lat
życia osobnik przebywał w domach państwowych, które
przypominały koszary wojskowe. W tym okresie życia chłopcy
zajmowali się przede wszystkie ćwiczeniami fizycznymi. Po
ukończeniu 17-go roku życia aż do 21-go chłopcy łączyli
ćwiczenia fizyczne z wojskowymi w specjalnych oddziałach
efebów, aby następnie do samej starości pełnić służbę wojskową.
Należy zaznaczyć, że wychowaniu fizycznemu w Sparcie
poddawano także dziewczynki. W ich edukacji nie
przywiązywano zbytniej wagi do treści intelektualnych, za to
sporo czasu poświęcano na naukę pieśni chóralnych. Natomiast
w wychowanie chłopców sprowadzało się do nauki jazdy konnej,
miotania włócznią, biegów, gier wojennych. Dzięki ćwiczeniom
fizycznym młodzieży męskiej Sparta posiadała silną armię
hoplitów (ciężko uzbrojoną piechotę), która przez długi czas
pozostawała najlepszą w Grecji i niepokonaną. Atleci Sparty
uczestniczyli w licznych zawodach olimpijskich i nierzadko
wygrywali pojedynki.
W V w. p.n.e. do znaczenia doszły republikańskie Ateny.
W odróżnieniu od Sparty w wychowaniu Ateńczyka akcentowano
harmonijny rozwój człowieka w duchu pokojowym. System
edukacyjno- wychowawczy obejmował więc ćwiczenie intelektu,
tężyzny ciała, charakteru i postępowania oraz wychowanie
estetyczne. Do 7-go roku życia dziecko wychowywało się w domu
pod okiem specjalnie do tego celu przygotowanego niewolnika.
Od 8-go do 14-go roku życia młody Ateńczyk uczęszczał do
państwowej lub prywatnej szkoły artystycznej, aby następnie
wstąpić do szkoły gimnastycznej (palestry), aby w niej pozostawać
przez 3 lata, zajmując się ćwiczeniem w bieganiu, pływaniu,
rzucaniu dyskiem i kopią. Po skończeniu 16 lat dzieci
najbogatszych rodziców wstępowały do gimnazjum, gdzie na
równi z ćwiczeniami fizycznymi uczyli się filozofii, polityki
i literatury, a więc umiejętności niezbędnych w czynnym życiu
publicznym ateńskiej polis. W tym miejscu warto zatem odwołać
się do szerszego wywodu Platona, zamieszczonego w jego dialogu
„Państwo", w którym uzasadnia on potrzebę dialektycznego
i harmonijnego połączenia wiedzy humanistycznej i wychowania
fizycznego. Taki bowiem model wychowania odpowiada trzem
stanom idealnego państwa:
„(…)
- A jeśli człowiek kulturalny będzie gimnastykę uprawiał po tych
śladach idąc, które w służbie u Muz poczynił, to czynie dojdzie
do tego, żeby się obchodzić bez medycyny, aż chyba tylko
w ostateczności?
- Tak mi się wydaje.
- Same ćwiczenia gimnastyczne i trudy będzie podejmował
mając na oku rozbudzenie swego wrodzonego temperamentu.
Dla rozbudzenia w sobie szlachetnego zapału raczej będzie się
trudził niż dla zdobycia siły. Więc nie tak, jak inni zapaśnicy,
nie dla zdobycia siły, będzie normował swe pokusy
i podejmował wysiłki.
- Zupełnie słusznie- powiada.
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- A czyż i ci- dodałem- Glaukonie, którzy wprowadzili
wychowanie z pomocą służby Muzom i gimnastyki, nie tym
się motywem kierowali, którzy im też niejeden przypisuje,
żeby tym drugim środkiem służyć ciału, a pierwszym służyć
duszy.
- Ale jak właściwie? – zapytał.
- Bodajże te oba środki wychowawcze mają przede wszystkim
duszę na oku.
- Jakże to?
- Czy nie uważasz, jaką postawę w sferze ściśle duchowej
przyjmują ci, którzy się całe życie gimnastyką zajmują, a nie
próbują służyć Muzom? I którzy mają postawę przeciwną?
- O czym ty mówisz właściwie?- powiada.
- O dzikości i szorstkości, a z drugiej strony o miękkości
i łagodności- odrzekłam.
- Ach tak- powiała - że ci, co się samą tylko gimnastyką
zajmują, robią się dziksi, niż potrzeba, a którzy służbą u Muz
stają się mięksi, niżby im z tym było do twarzy.
- Tak jest- dodałem- to wrodzony temperament i szlachetny
zapał robi tę dzikość. Gdyby go należycie kształcić, on by
poszedł w odwagę, a kiedy go się przeciągnie bardziej, niż
trzeba, mogą się z niego zrodzić rysy twarde i przykre; to
łatwo zgadnąć.
- Zdaje mi się – powiada.
- No cóż? A łagodność, czy to nie byłby rys natury lgnącej
do mądrości? Jak się ten rys rozwinie zanadto, przechodzi
w miękkość nadmierną, a pod wpływem dobrego wychowania
dałby łagodność człowieka zrównoważonego wewnętrznie?
- Jest tak.
- A mówimy, że strażnicy powinni mieć te oba rysy w naturze?
- Powinni przecież.
- I prawda, że one powinny z sobą harmonizować?
- Jakżeby nie?
- I jeśli u kogoś ta harmonia jest, to jego dusza jest i rozwagi
pełna i odważna?
- Tak jest.
- A kiedy tej harmonii brak, wtedy tchórzliwa i dzika?
- I bardzo.
- Nieprawdaż?
(…)
- No cóż? A jeżeli się ktoś gimnastyką dużo zajmuje, robi
wysiłki i odżywia się bardzo dobrze, a muzyki i filozofii nie
tyka, to na razie czując się dobrze fizycznie, czyż nie nabiera
pewności siebie i jakoś mu serce przyrasta i robi się
odważniejszy, niż był?
- Nawet i bardzo.
- No cóż? Ale jak się niczym innym nie zajmuje i nie obcuje
z Muzą w żadnym sposobie, to choćby tam i było u niego
w duszy trochę zamiłowania do wiedzy, to jednak, jak ono
nauki żadnej i żadnych zagadnień nie kosztuje, ani się myślą
żadną nie zabawia, ani innym kulturalnym zajęciem, to
zaczyna słabnąć, robi się głuche i ślepe, bo go nic nie budzi
i nie odżywia i kurzem przypadają jego spostrzeżenia.
- Tak jest – powiada.
- Taki się staje wrogiem intelektu i kultury duchowej; już nie
potrafi niczego skutecznie dowodzić w dyskusji, poczyna
sobie po barbarzyńsku i chce gwałtem dochodzić wszystkiego,
jak dzikie zwierzę; w głupocie i w nieokrzesaniu, bez rytmu
i bez wdzięku życie pędzi.
- Ze wszech miar- powiedział.
- Zatem, kto najpiękniej gimnastykę ze służbą Muzom
pomieszcza i w najlepszej mierze ten napój duszy podać
potrafi, o tym może najsłuszniej powiemy, że posiada

najwyższą kulturę osobistą, jaką służba Muzom kształci,
i że najlepszą harmonię osiągnął; o wiele bardziej niż ten, który
struny dostrajać potrafi.
- No pewnie, Sokratesie – powiedział.
- Więc i w państwie będzie nam, Glaukonie, zawsze potrzeba
kogoś takiego na czele, jeżeli nasz ustrój ma trwać?
- Będzie potrzeba i to najbardziej, jak tylko mężna.
- Więc to by były typy wychowania duchowego i fizycznego.
Bo po cóż jeszcze mówić szeroko o tańcach tak prowadzonej
młodzieży, o polowaniach z psami czy bez psów, o zawodach
gimnastycznych i o wyścigach konnych? To już jest dość jasne,
że te rzeczy muszą się stosować do poprzednich i już teraz
nietrudno samemu tego dojść.”[Platon, 1958, s. 176- 180]
W przytoczonym fragmencie dialogu Platon opowiada się
więc za łączeniem dbałości o fizyczną kondycję ciała z potrzebą
kształcenia intelektu i oddawaniu się Muzom.[Kosiewicz, 2002,
s. 38- 58; Goćko, 2002, s. 118- 127; Dziubiński, 2002.] Efektem
takiego wychowania będzie człowiek w pełni rozwinięty,
harmonijnie ukształtowany.[Lipiec, 1988, s. 82- 86.]
Wracając do omawiania etapów realizowanego w Atenach
systemu wychowania trzeba powiedzieć, że po ukończeniu przez
młodzieńca 18 lat odbywał dwuletnią służbę wojskową
w oddziałach efebów, co dowodzi, iż ateński system wychowania
nie wykluczał potrzeby militarnego wyszkolenia młodzieży,
różniącego się od tego w Sparcie jedynie formą i dotyczył tylko
mężczyzn.
Najogólniej można powiedzieć, że obowiązujący
w starożytnych Atenach system wychowania fizycznego,
nazywany gimnastyką, składał się z trzech rozdziałów: palestryki,
orkiestryki i gier(zabawy). W ramach palestryki mieściły się: bieg,
skok, rzut kopią, dyskiem oraz zapasy i walka na pięści, pływanie,
jazda konna, strzelanie z łuku itp. W skład orkiestryki wchodziły
ćwiczenia taneczne w takt muzyki. Z kolei gry(zabawy) stanowiły
część gimnastyki, najczęściej wykorzystywane w zajęciach
z dziećmi. Popularnymi formami zabawy były gry z piłką,
kółkiem, szarfą.[Wroczyński, 1979, s. 40- 41]
Gdy chodzi o wychowanie fizyczne w antycznej Grecji, to
występowało ono w dwóch postaciach: jako gimnastyka (której
celem był ogólny rozwój fizyczny człowieka) i agonika, czyli
sposoby treningu przygotowującego do udziału w występach
z racji świąt, pogrzebów, uroczystości państwowych itp.
Z biegiem czasu tego rodzaju występy przybrały ściśle określoną
organizacyjnie formę. [Kumaniecki, 1972] Największymi
i o najwyższej randze występami, pozwalającymi ukazać stopień
fizycznego przygotowania zawodnika stały się igrzyska
olimpijskie, których geneza nie jest w pełni wyjaśniona.
Przypuszcza się, że ich początek był ściśle związany
z uroczystościami ku czci zmarłych.[Wroczyński, 1979, s.41]
Pierwsze odnotowane w historycznym zapisie igrzyska
olimpijskie miały miejsce w roku 776 p.n.e, i odbyły się właśnie
w Olimpii, położonej w północno- zachodniej części Peloponezu,
u podnóża góry Kronos.
W okresie VIII-II w. p.n.e. w igrzyskach olimpijskich mogli
brać udział tylko wolni i dobrze sytuowani Grecy. Z igrzysk byli
wykluczeni niewolnicy i nie Grecy (”barbarzyńcy”), jak również
kobiety. Każdy uczestnik igrzysk powinien w ciągu 10 miesięcy
przygotowywać się w domu, a następnie w ciągu miesiąca
w Olimpii. Na tego rodzaju trening mogli więc pozwolić sobie
jedynie bogaci właściciele niewolników, rozporządzający dużą
ilością czasu wolnego.
Igrzyska olimpijskie odgrywały wielką rolę w życiu
starożytnych Greków. Szczególnie w okresie największego
rozkwitu Aten za rządów Peryklesa. Igrzyska stały się nie tylko
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wydarzeniem sportowym, ale także podniosłym misterium
religijnym, zespalającym ludność całej Grecji. Tak więc na
miesiąc przed igrzyskami na terytorium całej Grecji ogłaszano
święty pokój, zakazując prowadzenia wojen. Nikt też nie miał
prawa wejść na teren Olimpii z bronią.[Biliński, 1969, nr 6- 8]
Stadion olimpijski mógł pomieścić 50 tys. widzów, wśród
których byli wybitni filozofowie, poeci, historycy, retorzy,
muzycy, kapłani. Taka widownia zaświadczała o tym, że Grecy
nadawali igrzyskom nie tylko sportowy, lecz ogólnokulturowy
charakter i znaczenie w planie społeczno- wychowawczym.
W programie pierwszych igrzysk olimpijskich były tylko
biegi na jeden grecki stadion, tj. 192,28 m. Była to
najpopularniejsza konkurencja, którą można przyrównać do
współczesnego biegu na 200m. Wkrótce wzbogacono program
zawodów o bieg na dwa stadiony (diaulos), co odpowiadało
dzisiejszemu biegowi na 400 m, a od 15 olimpiady wprowadzono
bieg długi (dolichos), który prawdopodobnie obejmował różne
dystanse- od 7 do 24 długości stadionu (3,84 km lub 4,61 km).
Na greckich olimpiadach nie było jeszcze biegu maratońskiego na
dystansie 42 km. Bieg taki wprowadzono po raz pierwszy dopiero
na olimpiadzie w Atenach w roku 1896, dla uczczenia żołnierza
greckiego, który w 490 r. p.n.e. walczył z Persami pod
Maratonem (na wschodnim wybrzeżu Attyki) i stąd przebiegł do
Aten z wiadomością o zwycięstwie Greków, aby po okrzyku
„nike” (zwycięstwo), paść martwy na ziemię.[Parnicki- Pudełko,
1964]
Na 18 olimpiadzie (708 r. p.n.e.) poszerzono jeszcze
bardziej listę sportowych konkurencji, włączając doń pentatlon
(pięciobój) i równocześnie uznając go za przodującą dyscyplinę
olimpijską. Składały się na niego następujące konkurencje: bieg,
skok w dal, rzut dyskiem, rzut oszczepem i zapasy. Jeszcze
bardziej listę konkurencji olimpijskich wydłużono na 23
olimpiadzie (668r. p.n.e.) wpisując pięściarstwo, choć było ono
już wcześniej szeroko upowszechnione, o czym zaświadczają
bohaterowie Homera- achajscy pięściarze.[Jurewicz, Winniczuk,
1973, s. 25]
Jak już wcześniej zaznaczono, szczytowy rozwój igrzysk
olimpijskich starożytnej Grecji przypadł na lata 550-450 p.n.e.
Był to zarazem okres wielkiego triumfu demokracji greckiej na
polu politycznym (zwycięstwa nad Persami, zjednoczenie miastpaństw greckich), kulturalnym (wystarczy wspomnieć o wielkim
rozwoju greckiej filozofii- Sokratesie, Platonie, Arystotelesie),
literackim (Ajschylos, Sofokles, Eurypides), artystycznym
(Fidiasz, Myron). W tym okresie olimpiady były więc
czynnikiem łączącym wszystkich Greków. Taki właśnie charakter
i znaczenie miała zwłaszcza 76 olimpiada po zakończeniu wojen
perskich (476 r. p.n.e.). Była ona świadectwem zarówno
poszerzenia kręgu zawodników o sportowców z greckich kolonii,
jak również triumfem ideałów wspólnoty narodowej oraz
ideologii wychowawczej- kalokagatii.
Po zakończeniu wojen perskich dokonano w greckim
systemie wychowania doniosłych zmian, które prowadziły do
nadania kulturze i nauce charakter racjonalistyczny i racjonalny,
co oznaczało zapoznawanie młodych ludzi z dorobkiem kultury
i nauki. „Tworzyły się programy racjonalnego kształcenia
młodzieży, a w związku z tym rozwijała się instytucja szkoły we
współczesnym rozumieniu tego pojęcia. Dawne gimnazjony, jako
ośrodki ćwiczeń fizycznych młodzieży i jej kształcenia
artystycznego (muzyka, śpiew), rozszerzyły swój program
wychowawczy, stały się ośrodkami kształcenia bardziej
wielostronnego, z poszerzonymi programami nauczania
racjonalnego. Gimnazja te posiadały charakter szkół
średnich”.[Wroczyński, 1979, s. 54.]
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W doskonałym systemie wychowawczym zaczęły się
wszakże pojawiać zwiastuny kryzysu, które ujawniły się wyraźnie
w epoce hellenistycznej, rozpoczętej przez śmierć Aleksandra
Wielkiego (323 r. p.n.e.).
Państwa- miasta greckie tracą na swym znaczeniu
w porównaniu z rosnącymi w siłę wielkimi królestwami Wschodu
oraz późniejszego rozprzestrzeniania się potęgi Imperium
Rzymskiego, które ostatecznie w 146 r. p.n.e. położy kres
niepodległości Grecji, zamieniając ją w swoją kolonię. Ta właśnie
sytuacja polityczna musiała odcisnąć ślad na igrzyskach
olimpijskich; zaczęły one stopniowo ewoluować w kierunku
instytucji sportowych, niemających wiele wspólnego z greckim
pierwowzorem, a będąc raczej popisem zawodowych atletów.
Ostateczny kres igrzyskom olimpijskim położył cesarz rzymski
Teodozjusz I, zakazując w 393 r. n.e. ich dalszego odbywania.
Kultura fizyczna w Imperium Rzymskim
Zmierzch świetności państwowości Grecji był zarazem
okresem rosnącej potęgi Rzymu i jego terytorialnej ekspansji oraz
jednoczesnego przejmowania wielu idei od podbijanych ludów.
Szczególnie silnymi były wpływy pedagogiki greckiej, która
poczęła odciskać swój ślad na istniejącym od IV w. p.n.e.
szkolnictwie rzymskim. Lansowało ono ideał wychowawczy
obywatela- gospodarza wiejskiego, wyartykułowany w formie
poetyckiej przez Katona Starszego (234- 149 p.n.e.) w poemacie
„Pouczenia dla syna” (Precepta ad filium). Ideał ten realizowano
w Rzymie, poczynając od IV w. p.n.e. w szkołach elementarnych
dla dzieci z rodzin mniej zamożnych, ze środowiska plebejskiego.
Były to szkoły prywatne, w których uczono czytania, pisania,
rachunków i przysposobienia do życia publicznego.
Wyraźny wpływ kultury helleńskiej zaznacza się w III
w. p. n. e., obejmujący także szkolnictwo. W Rzymie
upowszechnia się więc grecki model kształcenia racjonalnego,
skierowanego na przygotowanie młodego człowieka do służb
publicznych. Odbywa się to kosztem tak popularnego w Grecji
wykształcenia artystycznego. Podobnie kultura fizyczna
młodzieży nie uzyskała w Rzymie szerokiej akceptacji.
Rzymianie bowiem upowszechniali wspomniany wcześniej
model sportu profesjonalnych atletów (gladiatorów). Takie
podejście nie mogło sprzyjać akceptacji wychowawczej roli
kultury fizycznej [R. Wroczyński, 1979, s. 57]. Uprawianie
różnorodnych sprawności fizycznych miało służyć przygotowaniu
do służby wojskowej o czym pouczały ówczesne traktaty
pedagogiczne. Ten aspekt wychowania fizycznego podnosił m.in.
Plutarch w traktatach „Jak korzystać z wykładów” i „O tym,
że kobiety trzeba kształcić". Podkreślał on tam zdrowotną rolę
ćwiczeń fizycznych, pisząc: „Tak jak każdy powinien w okresie
pięknej pogody uczyć się tego, co mu będzie potrzebne w czasie
burzy, tak też w młodości należy się porządku, umiarkowania,
ćwiczyć ciało, ponieważ jest to najlepsze zabezpieczenie na
starość”. Z tego rodzaju programem etyczno- wychowawczym,
choć w innym, gdyż teistyczno-gnostyckim celu, występowali
również filozofowie ze szkoły stoickiej, mającej w Rzymie
wybitnego przedstawiciela w osobie cesarza Marka Aureliusza
Antoniusza (121-189 n.e.) Stoicy postulowali życie zgodne
z zasadami, które mają dać człowiekowi oparcie w świecie
przemijania i niepewności: „czcić bogów i otaczać opieką ludzi,
działać zgodnie z tym, czego żąda natura człowieka". Owocem
przestrzegania tych zasad jest „prostota i skromność,
sprawiedliwość, rozwaga i uległość bogom” [J. Legowicz, 1986,
s. 470- 471].
Nie oznacza to jednak, aby niektóre sprawności fizyczne nie
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osiągały w Rzymie wysokiego poziomu. Chodzi zwłaszcza
o pływanie, do którego zachęcały warunki geofizyczne Italii.
Poza pływaniem uprawiano na czworokątnych boiskach,
połączonych z łaźniami i kąpieliskami, różnorodne gry, w tym
popularną grę w piłkę. Rozpowszechnione były także biegi,
skoki, rzuty oszczepem i kulą. Obok ćwiczeń fizycznych
uprawiano konkurencje sportowe w formie igrzysk, które
wszakże jedynie z nazwy przypominały greckie pierwowzory.
Z bardziej znanych igrzysk rzymskich należy wymienić
zorganizowane przez cesarza Augusta (65r. p.n.e.- 14r. n.e.)
igrzyska w Neapolu i w Nikopolis. Natomiast cesarz Domicjusz
w 86 roku n.e. wprowadził igrzyska na Kapitolu, nazywając je
Olimpią.
Obraz sportowych popisów uwiecznił Wergiliusz
w poemacie „Eneida”, opisując dzieje bohaterów spod TroiEneasza:
„(...)
Trzy hufce ich, wodzowie trzej na czele roty
Jadą; chłopiąt dwanaście za każdym z nich bystrze
Dwurzędem mknie- rząd każdy sprawnie wiodą Mistrze.
(...)
Rozbiegną się w szeregu i rzędy rozłączą
Trzy hufce chłopiąt; po czym na nowy znak rączo
Odwrócą bieg i na się wymierzą dziryty,
Petem w rożne ich strony raźnymi kopyty
Niosą konie- naprzeciw siebie toczą koła,
Co obraz zbrojnej bitwy przed widzem wywoła:
To odsłonią w ucieczce plecy, to gromadą
Zwrócą włócznie, to znowu w zgodzie z sobą jadą”
(Cyt. za: R. Wroczyński, 1979, s. 59).
Okres rzymskich igrzysk nie trwał długo. Wkrótce
zastąpione zostały przez popisy gladiatorów, wpisane integralnie
w prawidła sztuki rządzenia państwem i ujęte w rzymskiej
maksymie: „panem et circes" (chleba i igrzysk), przy czym brak
chleba miały ludowi rekompensować igrzyska. Warto zauważyć,
iż maksyma ta przeżyła Rzym i weszła na stałe do kanonu
socjotechniki każdej władzy. W związku z tym powstały
specjalne areny dla walk gladiatorów i widownie (np. Koloseum),
które dały początek późniejszym stadionom sportowym. W roku
404 n.e. także walki gladiatorów zostały w Rzymie zakazane.
Niemały wpływ na tę decyzję wywarły liczne powstania
gladiatorów, z największym pod wodzą Spartakusa (74- 71r.
p.n.e.).
Podsumowanie
Antyczny sojusz kultury i sztuki z wychowaniem fizycznym
i sportem nie przetrwał do czasów nowożytnych. Jak
widzieliśmy, sport stopniowo zmieniał swój charakter; aspekt
duchowego rozwoju zaczęła przesłaniać pogoń za wynikami
rywalizacji a kult ciała i jego tężyzny stawał się celem samym
w sobie. W taki oto sposób antyczny ideał współzawodnictwa
pojmowanego jako szlachetna zabawa ustąpił w końcu miejsca
perfekcji treningu i profesjonalizacji, która doprowadziła do
powstania specyficznych „stajni” sportowych gladiatorów
i widowni z tysiącami „przygarbionych ludzi z wąską klatką
piersiową"- jak pisał już na początku naszej ery Cicero. Był to
zarazem początek końca greckiej Olimpii, z jej szlachetnymi,
idealnymi zasadami sportowego współzawodnictwa, które nigdy
nie przestały fascynować, choć w praktyce miały określony czas
istnienia.
Dlatego też należy powracać do starogreckiej idei

kalokagatii, aby uwzględniając współczesny obraz świata i życia,
dążyć do jej ponownego odrodzenia, aby doskonałość mięśni
łączyć z walorami umysłu, poczuciem piękna i moralnym dobrem.
Taka właśnie była wizja Pierre de Coubertin’a łączenia olimpiad
sportowych z konkursami sztuki- podobnie jak to bywało
w starożytnej Grecji. Twórca nowożytnego olimpizmu dostrzegał
więc możliwość uczynienia ze współzawodnictwa fizycznego
swoistej sztuki, misterium o humanistycznej wymowie.
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Struktura organizacyjna
sportu jeździeckiego w Polsce (1945 – 1975)
Zbigniew Wójcik
Uniwersytet Warmińsko- Mazurski

W narodowej historii, twórczości poetów, na płótnach wielu
polskich artystów malarzy przez wieki „galopował” koń. Jeszcze
dziś w życiu człowieka znaczy on bardzo wiele [11]. Dlatego też
już w schyłkowym okresie II wojny światowej podjęto pierwsze
próby odbudowy krajowej hodowli. Jej właściwy poziom
w późniejszych latach był jednym z kluczowych warunków
rozwoju ruchu jeździeckiego. Ale o to sympatycy hipiki musieli
długo zabiegać. Priorytety polityczne w powojennych latach były
zgoła odmienne od oczekiwań wielu Polaków. Nie ucichły
jeszcze odgłosy armat, a na oswobodzonych od okupanta
wschodnich ziemiach zaczął funkcjonować Polski Komitet
Wyzwolenia Narodowego (PKWN). Choć dla autentycznej
wolności, neutralności ojczyzny i jej znaczenia na arenie
międzynarodowej nie miał żadnego znaczenia, to skonstatować
należy, iż w jego programie wykluwały się koncepcje odbudowy
między innymi hodowli koni. W wolnym od niemieckiego
okupanta Lublinie (24 lipca 1944) PKWN usadowił tymczasowy
Rząd Polski Ludowej. Właśnie w strukturze Rządu
Tymczasowego powstał zalążek Ministerstwa Rolnictwa. Jesienią
utworzono w nim początkowo jednoosobowy Inspektorat
Hodowli Koni. Jego pracami kierował inż. Stanisław Schuch.
Poczynania kierownika Inspektoratu wsparł wydany przez
PKWN dekret z 6 września 1944 roku o przeprowadzeniu
reformy rolnej [5]. Wówczas S. Schuch podjął działania
zmierzające do przejęcia tych majątków ziemskich, w których
przed wojną prowadzono hodowlęz zamiarem przekazania ich
nowo organizowanym stadninom państwowym [10]. Podkreślić
warto, że jeszcze w 1938 roku było w Polsce 3 916 173 konie,
natomiast po zakończeniu działań wojennych liczba ta spadła do
1 394 900 [10]. Wraz z nowym 1945 rokiem przybył do Lublina
były naczelnik Wydziału Chowu Koni w Ministerstwie Rolnictwa
II Rzeczypospolitej dr inż. Witold Pruski. Jemu to w dniu 15
lutego 1945 roku powierzono stanowisko Inspektora Stadnin
Państwowych. Właśnie S. Schuch oraz W. Pruski zaangażowali
do pracy w Inspektoracie byłych hodowców i działaczy z czasów
przedwojennych, którym udało się przetrwać okres okupacji1[8].
Tak zorganizowany zespół przejmował na wyzwolonych terenach
Polski ocalałe z zawieruchy wojennej wierzchowce, zabudowania
i infrastrukturę rolną i na tej bazie uruchamiał ośrodki hodowlane.
Wkrótce po ogłoszeniu programu PKWN utworzono pierwsze
Państwowe Stacje Ogierów. Były to zakłady w Janowie
Podlaskim,
gdzie
kierownikiem
mianowano
Roberta
Kajetanowicza oraz w Białce, któremu szefował Stanisław Hay
[8]. Kiedy front zbliżał się do linii Odry powstały kolejne stacje
w Gnieźnie, Sierakowie, Łącku i Bogusławicach oraz Stadnina
Koni Racot.
Tak
więc
pierwszym
organem
zwierzchnim
odbudowującego się po II wojnie światowej jeździectwa były
kierownictwa ośrodków hodowli koni tzn. kierownicy –

dyrektorzy stadnin i stacji ogierów. Przy tych zakładach
w pierwszej kolejności zawiązywały się najpierw sekcje
a następnie kluby jeździeckie, których zwierzchnikiem były
dyrekcje ośrodków hodowlanych [12]. Jako przedsiębiorstwa
państwowe podlegały one Ministerstwu Rolnictwa i Reform
Rolnych. Z jego inicjatywy już w roku 1946 utworzono
wydzieloną instytucję, Państwowe Zakłady Chowu Koni. Właśnie
temu kombinatowi o ogólnopolskim zasięgu przyszło zarządzać
Państwowymi Stacjami Ogierów i Stadninami Koni wraz z ich
przyzakładowymi sekcjami jeździeckimi2[12]. W pionierskich
latach w życiu politycznym i gospodarczym zachodziło wiele
przeobrażeń, które powodowały cały szereg zmian w hodowli koni
i organizacji hipiki. Właśnie kolejna nadeszła zaledwie po trzech
latach funkcjonowania poprzedniej struktury. Jej podłożem była
lansowana przez czynniki partyjne kolektywizacja na wzór
radziecki. Powołano wówczas nowy organizm politycznozarządczy, tj. Ministerstwo Państwowych Gospodarstw Rolnych.
W związku z powyższym całokształt spraw związanych z hodowlą
koni i ruchem jeździeckim pozostawał w kompetencjach nowego
ministerstwa. Hipika kojarzona z II Rzeczypospolitą
i ziemiaństwem źle postrzegana była przez nowe władze Polski
Ludowej. Z tego też powodu jeździectwo rozumiane jako sport
kwalifikowany rozwinęło się bardzo późno. Tak pionierskie czasy
wspomina nestor hodowli koni małopolskich, a zarazem trener
Jerzy Pietraszewski: „Początki sportu konnego w Walewicach, tak
jak i w całym kraju były bardzo trudne. Sport ten w Ludowej
Polsce był niesłusznie uważany za elitarny, służący ku rozrywce
kawalerzystów i zamożnych ziemian. W stadninie koni
zarodowych nie wolno było używać do sportu, a o koniach
sportowych nie było nawet mowy. W latach 50. ukradkiem
zaczyna się praca sportowa [7]. Był to czas kiedy na terenie kraju
ożywioną działalność prowadził Centralny Zarząd Hodowli Koni
(CZHK). Jeździectwo zauważane już było w większości regionów
Polski. Nieprzypadkowo też płk Stanisław Arkuszewski (były z-ca
dowódcy I Warszawskiej Dywizji Kawalerii) jako szef CZHK
zainicjował próbę utworzenia przy Głównym Komitecie Kultury
Fizycznej sekcji jeździectwa. Mając bogaty wojenny życiorys
i związane z nim liczne zasługi i wysokie odznaczenia wojskowe
(polskie i radzieckie) przekonał do tej koncepcji władze polityczne
i sportowe. W końcu 1951 roku wybrany został pierwszym
przewodniczącym Sekcji Jeździectwa GKKF3[6]. Powyższe
rozwiązanie skutkowało tym, że hipika z ogólnopolskiej
organizacji hodowców przeniknęła do istniejących w tamtym
okresie struktur sportu polskiego. Sekcja Jeździectwa w ramach
GKKF istniała jako III Wydział tegoż urzędu i prowadzona była w
sposób kolegialny przez zarząd na czele, którego stał
przewodniczący. Pełny skład zarządu przedstawiał się
następująco:
Przewodniczący
S.
Arkuszewski,
wiceprzewodniczący Stanisław Kurowski (lek. wet.), sekretarz

1
W czasie wojny w Warszawie pracowała 6 osobowa zakonspirowana komisja pod
przewodnictwem wiceministra rolnictwa Wiktora Leśniewskiego, która na 225 stronach
maszynopisu opracowała dokument: Stan i potrzeby polskiej hodowli koni oraz projekt
jej organizacji na przyszłość. W jej pracach uczestniczyli Schuch S. i Pruski W. (Zob.
Grabowski J.,Hodowla koni w Polsce w latach 1918-1971, [w:] Potemkowska E. (red.),
Karty z dziejów zootechniki polskiej (praca zbiorowa). Warszawa 1973, s. 78).

2

Pierwszą z nich (1948) zorganizował w Wielkopolsce były uczestnik kampanii
wrześniowej (26. Pułk Ułanów), lekarz weterynarii, a zarazem dyrektor SK Racot
Kurowski Stanisław. Pomimo tego, że źródła pisane nie potwierdzają istnienia innych
sekcji jeździeckich z okresu istnienia PZChK, to bez wątpienia były też i inne, acz
nieliczne.
3
Organizatorzy jeździectwa w latach 1945-1978, „Koń Polski” 1978 nr 2, s. 21.
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4
Habinowska M., Ludzie i konie sport jeździecki na poznańskiej Woli. Poznań 1986,
s. 59; Jeździectwo polskie w latach 1945-1978. „Koń Polski” 1978 nr 2, s. 11.
5
Archiwum Stadniny Koni Liski (dalej ASKL), teczka (dalej t.), Korespondencja LZS
Liski-1973, Biuletyn-Sprawozdanie Zarządu PZJ za okres kadencji 1969-1973, s. 7.
6
Archiwum Stadniny Koni Rzeczna, sygn. 12/18, Sport- pisma różne 1955-1980, s. 30.
7
Jeździectwo polskie ... s. 11.

komunistycznych znaczną ich część zatrzymała poza granicami
Polski [13]. Dlatego aby choć częściowo zrekompensować tego
skutki i zwrócić uwagę opinii społecznej zarządy związku
tworzyły z reguły znane osobistości. W II kadencji jego pracami
kierował gen. bryg. Włodzimierz Muś mając do pomocy 14
członków, wśród których byli między innymi dwaj inni
generałowie (Leon Bukojemski, Grzegorz Korczyński) oraz
wysocy rangą oficerowie (ppłk Tadeusz Grabowski, ppłk Antoni
Łuczyński). Z władzami PZJ ściśle współpracowało Zjednoczenie
Hodowli Zwierząt Zarodowych. Owocem tej kooperacji było
między innymi powołanie w roku 1965 czterech rejonowych
inspektorów z zadaniem kontroli prac szkoleniowych
poszczególnych klubów i sekcji na terenie kraju. Warmia
i Mazury przykładowo wraz województwami gdańskim
i bydgoskim podlegały w tym zakresie inż. Jerzemu
Grabowskiemu, który w tamtym czasie był jednocześnie znanym
i cenionym działaczem jeździectwa, a także dyrektorem
Państwowego Stada Ogierów w Kwidzynie.
Jednakże za rozwój sportów konnych w Polsce w dalszym
ciągu odpowiadał zarząd PZJ. W latach (1966-1973) przewodził
mu wiceminister rolnictwa Andrzej Kacała. Angażowanie
w działalność sportową wpływowych oficerów wojska polskiego
oraz administracji państwowej było w tamtym okresie dobrze
przemyślanym posunięciem. Ułatwiało to organizację dużych
zawodów (Jeździeckie Mistrzostwa Polski, Międzynarodowe
Oficjalne Zawody Konne), ale służyło także dalszej popularyzacji
tej konkurencji. Stąd też u progu tzw. „propagandy sukcesu”
działacze z województwa kieleckiego powołali (1970) na swym
terenie kolejny OZJ, który był jedenastym w kraju. W tym czasie
w Polsce wyczynowo hipikę w 100 sekcjach/klubach uprawiało
blisko 600 jeźdźców, ale znaczną część pracy organizacyjnej
wykonywano społecznie. Wspominany już powyżej olsztyński
OZJ w 1971 roku zatrudniał pracownika jedynie na 1/4 etatu
z rocznym wynagrodzeniem 3 000 ówczesnych złotych 8[1]. Stąd
też, aby sprostać zadaniom znaczną część obowiązków
wykonywali działacze terenowi. Podobnie przedstawiała się
sytuacja na terenie kraju. Tuż przed kolejną reorganizacją struktur
sportów konnych nastąpił wyraźny wzrost liczby klubów,
zawodników i koni. Dane te zawiera tabela nr 1.
Ilość
Zawodników

1.

w Białymstoku

3

Brak
danych

brak
danych

-

2.

Gdański w Gdańsku

7

544

126

84

3.

Kielecki w Kielcach

5

117

17

35

4.

Pomorski w Koszalinie

8

130

52

39

Lp.

Okręgowy
Związek Jeździecki

Koni

Członków

Alfred Leperowski, członkowie: gen. Leon Bukojemski, trener
Leon Chatizow, mjr Leon Kon, Bolesław Orłoś, dr Witold Pruski,
Jerzy Roman, Marcin Szopa-Stępniewski, rtm. Jarosław
Suchorski, mjr Jan Wieżański, płk Wiktor Ziemiański oraz
Zbigniew Żaboklicki. W roku 1955 – po czterech latach
funkcjonowania - do zarządu dołączył Witold Domański,
a rok później Eryk Brabec4[9]. Zgodnie z podziałem
administracyjnym kraju w Polsce istniało wówczas 17 Urzędów
Wojewódzkich, a w miastach będących ich siedzibami tyleż
Wojewódzkich Komitetów Kultury Fizycznej (WKKF)
odpowiedzialnych za sport na swoim terenie. Jednakże na
podstawie Instrukcji przewodniczącego GKKF z dnia 24 VI 1955
roku tylko w 10 z nich, tj. tam gdzie hodowcy angażowali się
w rozwój hipiki powołano wojewódzkie odpowiedniki sekcji
jeździectwa GKKF5[2]. W Olsztynie na przykład mieściła się ona
w siedzibie WKKF przy ulicy Mickiewicza 1. Regulamin jej
funkcjonowania dopuszczał możliwość utworzenia (w zależności
od potrzeb) komisji pomocniczych takich jak:
1. Kolegium sędziów
2. Rada trenerów lub komisja szkoleniowa
3. Komisja SPO (Sprawni do Pracy i Obrony – uzup. autora)
i klasyfikacji
4. Komisja urządzeń sportowych i sprzętu
5. Komisja propagandowo-organizacyjna
Przewodniczącym Sekcji Jeździectwa WKKF na Warmii
i Mazurach był dyrektor Stadniny Koni Liski Jacek Pacyński6[3].
Powołanie w Polsce w 1952 roku Zrzeszenia LZS (Z LZS)
umożliwiło objęcie patronatu nad jeździectwem przez tę
organizację [6]. W tym scentralizowanym systemie, hipika za
pośrednictwem wojewódzkich organizacji (WKKF i Rady
Wojewódzkiej Z LZS) podlegała władzom centralnym – GKKF.
Dopiero reaktywowany 1957 roku Polski Związek Jeździecki
(PZJ) stworzył prawne podstawy powołania na terenie kraju
Okręgowych Związków Jeździeckich (OZJ) [12]. Kierowali nimi
wybrani spośród regionalnych działaczy samodzielne zarządy.
W Polsce podobnie jak w przypadku sekcji jeździectwa
utworzono 10 wojewódzkich OZJ. W tej liczbie były: białostocki,
gdański, koszaliński, krakowski, łódzki, olsztyński, opolski,
poznański, warszawski i wrocławski. Siedziby okręgowych
zarządów mieściły się najczęściej w miastach wojewódzkich.
Natomiast skład koordynującego struktury terenowe PZJ
przedstawiał się następująco: Prezes-Stanisław Kurowski,
I wiceprezes-płk Wiktor Ziemiański, II wiceprezes - inż. Marcin
Szopa-Stępniewski, skarbnik-Eryk Brabec; członkowie: Witold
Domański, gen. Ksawery Florianowicz, mjr Leon Kon,
inż. Andrzej Osadziński oraz mgr Jacek Pacyński7 [6].
Wyłoniony spośród delegatów zarząd organizacyjnie podlegał
centralnemu organowi sportu polskiego – GKKF przemianowanemu następnie w Główny Komitet Kultury
Fizycznej i Turystyki. Od tego momentu PZJ oprócz
wspomnianych sekcji LZS, zrzeszał i obejmował sferą swoich
wpływów jeździectwo wojskowe, akademickie oraz mniej liczne
ogniwa hipiki przy zakładach przemysłowych. Jednakże istotną
przeszkodą w dalszej prężnej działalności były duże braki kadry
instruktorskiej. Specjaliści z tej dziedziny wywodzili się głównie
z szeregów służb mundurowych II Rzeczypospolitej. Jak
powszechnie wiadomo okupacja kraju znacznie przerzedziła ich
szeregi, a obawa przed represjami ze strony władz

Klubów Sekcji

180

5.

w Krakowie

8

312

21

68

6.

w Łodzi

5

330

16

41

7.

w Olsztynie

10

188

43

82

8.

Śląski w Opolu

6

146

24

34

9.

w Poznaniu

19

682

59

76

10.

Warszawski w Warszawie

20

676

152

206

11.

we Wrocławiu

9

258

68

84

100

3 383

578

749

Razem

Tab. 1. Ilość klubów zawodników i koni w Polsce w 1973
roku
Źródło: ASKL, t. Korespondencja LZS Liski-1973, BiuletynSprawozdanie Zarządu PZJ za okres kadencji 1969-1973,
załącznik nr 1.
8
Archiwum Państwowe w Olsztynie, sygn. 444/WKKFiT/SO, Sprawozdawczość
i bilanse okręgowych związków sportowych, sprawozdania z realizacji, plany etatów
i funduszu płac OZJ za 1971r, s. 196.
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Rys. 1. Struktura organizacyjna jeździectwa po 1945 roku
Źródło: Opracowanie własne
Niestety nie korelowało to z wynikami sportowymi
Polaków na arenie międzynarodowej. Do czasu reformy
administracyjnej kraju rozwojem sportu jeździeckiego zajmowało
się pięć zarządów PZJ.
Właśnie w V kadencji nastąpiły kolejne zmiany
dotychczasowej organizacji jeździectwa. Wynikły one
z powołania w 1973 Polskiej Federacji Sportu (PFS). Wówczas
PZJ stał się składową PFS, a na terenie Polski powstały sekcje
hipiki przy Wojewódzkich Federacjach Sportu (WFS)9[6].
Podkreślić należy, iż w tym okresie znacznie spopularyzowano
sport jeździecki doprowadzając do widocznego wzrostu
ilościowego sekcji i klubów (150), a w ślad za tym zawodników
i koni10[6]. Do wiodących zaliczany był okręg warszawski oraz
Warmia i Mazury. Stanisław Grodzicki - przewodniczący sekcji
jeździectwa przy WFS w Olsztynie - w dowód uznania
zapraszany był nawet okresowo na posiedzenia zarządu PZJ11[3].
Z końcem kadencji prezesa dr. Pawła Warchoła po stosunkowo
krótkim okresie funkcjonowania poprzedniego modelu nastąpiły
kolejne zmiany organizacyjne. W 1976 roku rozwiązano Sekcje
Jeździectwa istniejące dotąd przy WFS i w ich miejsce powołano
OZJ podległe w dalszym ciągu federacjom. Pomimo reformy
administracyjnej kraju (1975) i utworzeniu między innymi 49
województw, na terenie Polski działało 17 Okręgowych
Związków Jeździeckich. Swoje siedziby miały one
w następujących miastach: Elbląg, Gdańsk, Katowice, Kielce,
Koszalin, Kraków, Legnica, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań,
Szczecin, Toruń, Wałbrzych, Warszawa, Wrocław, Zielona
Góra.12[6]. Częste zmiany modelu funkcjonowania, jego

upolitycznienie podobnie jak w organizacji hodowli koni nie
zawsze wpływały pozytywnie na poziom hipiki. W celu lepszej
przejrzystości na rysunku nr 1 zaprezentowano schemat
organizacyjny sportu jeździeckiego w Polsce.

9

19.

Jeździectwo polskie ... s. 16.
Skład Zarządu VI kadencji działającego przy PFS: Prezes-dr Paweł Warchoł,
I wiceprezes-Bernard Berdychowski, wiceprezesi; Włodzimierz Raczyk, Wacław
Zalewski, red. Tomasz Pieczyński; sekretarz generalny-Eryk Brabec, członkowieKazimierz Bobik, Antoni Łuczyński, Andrzej Orłoś, Andrzej Osadziński, Stanisław
Pisulewski, Zdzisław Szrajer, Wacław Waligóra, Jerzy Wawrzyniak. (Zob. Jeździectwo
polskie ... s. 16).
11
ASKL, t. LKJ-1974, Pismo Sekretarza Generalnego PZ J z dnia 9 II 1974 nr
PZJ/306/74 zapraszające S. Grodzickiego na posiedzenie zarządu w dniu 16 II 1974
roku, s. 31.
12
Jeździectwo polskie ... , s. 16.
10
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Prognozowanie w turystyce i nie tylko
Leonid Gołubowski
Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku

Prognozowanie – to, racjonalne, naukowe, przewidywanie
przyszłych zdarzeń, czyli wnioskowanie o zdarzeniach
nieznanych na podstawie zdarzeń znanych. Jest naukowym
sposobem przewidzenia, w jaki sposób będą kształtowały się
w przyszłości procesy lub zdarzenia. W trakcie procesu
prognozowania formułuje się sąd na temat przyszłych stanów
zjawisk i zdarzeń.
Prognozowanie wykorzystuje informacje dotyczące tych
czynników i ich wpływ na badane zjawisko. W prognozowaniu
bada się relacje między czynnikami a badanym zjawiskiem oraz
kształtowanie się ich w przyszłości. W prognozowaniu
wykorzystuje się m.in. nauki statystyczne i matematyczne.
Na kształtowanie się procesów lub zjawisk ma wpływ wiele
czynników, które można podzielić na:
−

czynniki zewnętrzne /egzogeniczne/, na które nie ma się
wpływu, a które należy uwzględnić w trakcie
prognozowania jako pewne zewnętrzne ograniczenia
przebiegu zjawisk i procesów gospodarczych;

−

czynniki wewnętrzne /endogeniczne/, które mogą być
kształtowane przez decydentów w przedsiębiorstwie.
Wyróżnia się następujące rodzaje przewidywań:

−

racjonalne:
a) zdroworozsądkowe,
b) naukowe.

−

nieracjonalne.
O przewidywaniach racjonalnych mówimy wtedy,
wnioskowanie jest logicznym procesem przebiegającym od
zbioru faktów z przeszłości. Jeśli te przesłanki są oparte na
doświadczeniu. Natomiast o przewidywaniu racjonalnym
naukowym mówimy, gdy w procesie wnioskowania korzystamy
z metod naukowych.
Prognozowania nieracjonalne występują wtedy, gdy fakty
nie zostały podane oraz gdy nie ma związku między przesłankami
a wnioskiem.
Prognozy można podzielić:
o
Ze względu na horyzont czasowy:
• bezpośrednie /bezzwłoczne/ nie przekracza 1 miesiąca,
• krótkoterminowe obejmujące 1 do 3 miesięcy,
• średnioterminowe nie przekracza 2 lat,
o

• długoterminowe obejmuje ponad 2 lata.
Ze względu na strukturę /charakter prognoz/:
• proste i złożone,
• ilościowe i jakościowe,
• jednorazowe i powtarzalne,
• kompleksowe i sekwencyjne,

o

• samosprawdzające się i destruktywne.
Ze względu na stopień szczegółowości:
• ogólne,

o

• szczegółowe.
Ze względu na zakres ujęcia:

o

• minimalne, średnie, maksymalne,
• czyste, weryfikowalne, modelowe,

o

• międzynarodowe,

• nieobciążone, według największego prawdopodobieństwa, minimalizujące oczekiwaną stratę.
Ze względu na funkcję:

• badawcze, w tym: ostrzegawcze /normatywne, aktywne
i pasywne/.
Cechami określającymi prognozowanie są:

czynniki związane z wykorzystaniem dorobku nauki,

stwierdzenia odnoszące się do określonej przyszłości,

stwierdzenia weryfikowalne empirycznie,

stwierdzenia stanowcze, ale nie akceptowane.
Rola prognoz w ekonomii sprowadza się do dostarczenia
najbardziej obiektywnych, naukowo uzasadnionych rozwiązań
dotyczących przewidywanego kształtowania się zjawisk
gospodarczych w przyszłości. W związku z tym wyróżnia się trzy
podstawowe funkcje prognoz:

preparacyjna – stwarzanie przesłanek do podejmowania
racjonalnych decyzji gospodarczych,

aktywizująca – pobudzanie do podejmowania działań
sprzyjających do realizacji prognozy,

informacyjna.
Proces prognostyczny jest procesem sekwencyjnym, który
przebiega według pewnego ogólnego schematu działania
prognostycznego.
Etap 1. Sformułowanie zadania prognostycznego.
Etap 2. Określenie przesłanek prognostycznych.
Etap 3. Zebranie, statystyczna obróbka i analiza danych
statystycznych.
Etap 4. Wybór metody prognozowania.
Etap 5. Konstrukcja prognozy.
Etap 6. Ocena dopuszczalności prognozy.
Etap 7. Zastosowanie prognozy.
Etap 8. Ocena trafności prognozy.
Metoda prognozowania, czyli sposób przetwarzania
informacji opisujących sytuację prognostyczną w prognozę,
dostosowany do przyjętej zasady prognozowania.
Prognozowanie na podstawie szeregów czasowych bez
tendencji jest stosowane, gdy w szeregu czasowym występuje
składowa systematyczna w postaci stałego poziomu i wahania
przypadkowe. Wykorzystuje się tu zasadę ekstrapolacji i status
quo.
Prognozowanie ilościowe wykorzystuje formalne metody
matematyczne i statystyczne do budowy modeli prognostycznych.
Prognozowanie jakościowe/heurystyczne/ wykorzystuje
wiedzę ekspertów na temat prognozowanych zjawisk i procesów.
Ocena dokładności prognozy sprowadza się do oceny:
−

ex post, badając odchylenie prognozy od rzeczywistej
wartości,

−

ex ante, wyznaczając możliwy błąd prognozy na etapie
prognozowania.

• światowe,
• krajowe,

• regionalne.
Ze względu na metodę opracowania:
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Prognozowanie
znajduje
szczególne
zastosowanie
w ekonomii i zarządzaniu. Przykładowo w mikroekonomii
prognozowanie popytu jest niezmiernie ważnym elementem
działalności marketingowej, którego prawidłowość wpływa
w przedsiębiorstwie na procesy zaopatrzenia w surowce
i materiały, a także planowanie procesów produkcji, sprzedaży
i działań logistycznych. Prognozowanie jest sztuką
przewidywania zachowania się nabywców, przyszłego stanu
rynku, popytu i podaży oraz spodziewanej koniunktury
gospodarczej na obszarach działania przedsiębiorstwa. Do
prognozowania np. w marketingu wykorzystywane są:

ekstrapolacja trendów,

analiza czynników kształtujących wielkość popytu i jego
kształtowanie,

analiza statystyczna i ekonometryczna,

ankietowanie nabywców dla poznania ich rozmiarów
zakupu/badania rynkowe/,

metoda delficka i inne.
Turystyka jako część gospodarki narodowej wchodzi
do działu kultura fizyczna, turystyka i wypoczynek jest
sferą konsumpcji oraz produkcji dóbr i usług turystycznych,
a w szczególności obszar obsługi turystycznej. Obszar jej
zainteresowania jest ściśle związany z pozostałymi dziedzinami
życia gospodarczego i społecznego.
Podstawą prognozowania w turystyce, jak też w innych
dziedzinach
życia
gospodarczego,
jest
poprawnie
przeprowadzona analiza badanej rzeczywistości, czyli
stwierdzenie aktualnego stanu badanych zjawisk, istniejących
współzależności, oddziaływania czynników zewnętrznych
i wewnętrznych oraz istniejących rezerw i ograniczeń.
Wybór technik prognozowania zależy od celu.
Prognozowanie rozwoju turystyki może odbywać się przy
zastosowaniu metod opisanych poniżej.
1.
Prognozowanie rozpoznawcze, gdzie wykorzystuje się
ekstrapolację trendów w w poszukiwaniu uzasadnionego
logicznie rozwoju zdarzeń ze zbioru alternatywnych
możliwości. Podstawowymi narzędziami stosowanymi w tej
technice są:
 analiza szeregów czasowych/metoda Boxa Jenkingsa,
czy wiodącego wskaźnika/,
 analiza regresji wielorakiej/Artura, Askaniego, Judda/,
 modele grawitacyjne/Armstronga, Cromptona/,
 scenariusze hipotetyczne, jako sekwencje wydarzeń
oparte na pewnych wzorcach tych samych wydarzeń
w przeszłości, oraz drogach, które do nich prowadzą.
2.
Prognozowanie
heurystyczne
mające
charakter
subiektywny, gdzie mamy do czynienia z kombinacjami
intuicji, ekspertyz oraz powszechnie uznawanych założeń,
najczęściej stosowanymi tu technikami są:
 technika twórczości operatywnej,
 technika nadzoru pobudzającego,
 techniki oparte na dyskusji grupowej i wiedzy ekspertów,
 burza mózgów i metoda delficka, w turystyce z reguły
ma zastosowanie ta druga, jej cechą jest dążenie do
jednomyślności, członkowie eksperci odpowiadają na
zadane w kwestionariuszu pytania, które dotyczą
prawdopodobieństwa wystąpienia pewnych zdarzeń, pod
uwagę brane są te opinie, przy których osiągnięto
jednomyślność.
3.
Prognozowanie normatywne polegające na jasnym
sformułowaniu norm i wartości mających obowiązywać
w przyszłości, po tym etapie następuje sformułowanie
scenariuszy, które są obrazem pewnego pożądanego stanu.

183

Prognostyk kontroluje cały czas przebieg realizacji
założonego scenariusza. Prognozowanie tego typu ma
szczególne znaczenie w określaniu strategii działalności oraz
polityki państwa w dziedzinie turystyki.
4.
Prognozowanie zintegrowane, najbardziej skomplikowana
projekcja przyszłości, która łączy wszystkie techniki
stosowane w wymienionych formach prognozowania. Jego
celem jest porównanie wszystkich charakterystycznych
odizolowanych prognoz, aby uwiarygodnić i zweryfikować
wnioski wypływające z poszczególnych technik. Takie
kompleksowe zastosowanie różnych technik i metod daje
najlepsze rezultaty. Do najczęściej stosowanych metod
w tym typie należą modele analizy nakładów i wyników.
Badania rynku turystycznego są niezbędne we wszystkich
metodach prognozowania. Pozwalają one na uzyskanie większości
informacji, które mogą stanowić punkt oparcia do formułowania
prognoz rozwoju turystyki. Podstawowe informacje, jakie można
uzyskać to:

Trendy, jakie występują w turystyce na podstawie rozwoju
ruchu turystycznego w różnych horyzontach czasowych
i przestrzennych.

Trendy w gospodarce, istotne z punktu widzenia siły
nabywczej konsumentów, która jest bezpośrednio
odpowiedzialna za dynamikę rozwoju ruchu turystycznego
w skali międzynarodowej oraz na rynku lokalnym.

Informacje o działalności firm konkurencyjnych na rynku
turystycznym dla analizy produktów turystycznych
oferowanych konsumentom.

Analizy sprzedaży, są to dane najistotniejsze dla
usługodawców turystycznych gdyż są one bezpośrednio
związane z rentownością prowadzonej działalności
i stanowią najważniejszy wskaźnik efektywności
przedsiębiorstw turystycznych.
W badaniach nad turystyką oraz w analizach
prognostycznych w tym przedmiocie do najczęściej
wykorzystywanych instytucji należą: Światowa Organizacja
Turystyki /WTO/, EUROSTAT, Światowa Rada Podróży
i Turystyki /WTTC/, Europejska Komisja Turystyki /ETC/.
Do najważniejszych czynników wpływających na rozwój
turystyki, które należy uwzględnić przy prognozowaniu jej
rozwoju zaliczyć należy:
czynniki demograficzne tj.: postępujący proces starzenia się
społeczeństw,
tendencje
do
zakładania
rodziny
w późniejszym okresie, mniejsza liczebność gospodarstw
domowych, dominujący model rodziny 2+1, wzrost liczby
małżeństw bezdzietnych, wzrost liczby pracujących kobiet;
czynniki socjalne i społeczno-ekonomiczne tj.: skracanie
podstawowego czasu pracy i ogólny wzrost czasu wolnego,
wydłużanie urlopów wypoczynkowych, wzrost ilości czasu
przeznaczonego na dodatkową pracę, wcześniejsze
emerytury, wzrost liczby dwudochodowych małżeństw,
zwrot w kierunku zdrowego stylu życia, kryzys tradycyjnego
gospodarstwa domowego, konflikt pomiędzy tożsamością
a modernizacja w krajach rozwijających się, wzrost
znaczenia regionalizmu w krajach rozwijających się;
czynniki ekonomiczne tj.: umiarkowany wzrost gospodarczy
w skali świata /obecnie kryzys/,
• powstanie jednolitego rynku na obszarze UE,
wprowadzenie jednolitej waluty w krajach UE,
pogłębienie dysproporcji pomiędzy krajami bogatymi
a biednymi, ceny ropy naftowej i innych nośników
energii, liberalizacja handlu, globalizacja gospodarki,
koncentracja kapitału;
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czynniki polityczne a wśród nich: rozszerzenie i jej
perspektywy UE, liberalizacja migracji międzynarodowych,
ułatwienia paszportowe i celne, niestabilna sytuacja w wielu
regionach świata, terroryzm międzynarodowy i wzrost
przestępczości, wzrost wymagań w zakresie bezpieczeństwa
podróży;
czynniki technologiczne, do których można zaliczyć:
automatyzację i komputeryzację, rozwój technologii
w zakresie przepływu informacji, rozwój środków
transportu, itp.;
czynniki ekologiczne tj.: kurczące się zasoby środowiska,
wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa, troska
poszczególnych państw o stan środowiska, konflikty
wynikające z rozwoju wielkich aglomeracji, rozwój ruchu
ekologicznego oraz współpraca międzynarodowa w tym
względzie.
Prognozując rozwój przedsiębiorstwa turystycznego należy
uwzględnić następujące trendy tak w gospodarce krajowej
i światowej:
−

trend
do
podejmowania
podróży
przerywanych,
podejmowanie podróży w różnych okresach roku,
odchodzenie od jednego dłuższego wyjazdu w okresie
wakacyjnym;

−

trend do krótkich pobytów, wyjazdy dla określonych
przeżyć, rzadziej dla odpoczynku;

−

trend do wycieczek na łono natury, do nienaruszonego
środowiska, związek z ekologią,

−

trend do różnicowania się form ruchu turystycznego,
podróże w celach kulturalnych, uprawianie hobby, sport,
imprezy kulturalne;

−

trend do dowolnego kształtowania czasu podróży;

−

trend do posiadania drugiego domu;

−

klasyczne wyjazdy z północy na południe itp..
Piśmiennictwo

1.

2.
3.
4.

5.

Gołubowski L., Sobolewski K.L. Zarys ekonomiki turystyki
z elementami gospodarki rynkowej, WSWFiT w Supraślu
2006;
Landes D.S. Bogactwo i nędza narodów, Muza, Warszawa
2005;
Prognozowanie gospodarcze Red. M. Cieślak AE im.
O. Lanego, Wrocław 1993;
Prognozowanie w przedsiębiorstwie: metody i ich
zastosowanie< Red. P. Dittmann, Oficyna ekonomiczna,
Kraków 2003;
Zarządzanie firmą, Strategor, PWE Warszawa 1999.
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Najnowsze trendy europejskiej piłki
Witold Mroziewski
Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku

„Powtarzalność ćwiczeń to klucz do mistrzostwa”
„Prostota jest wyznacznikiem geniuszu”

Europejska piłka, na przestrzeni ostatnich lat bardzo się
zmieniła. Trenerzy wymyślają nowe rozwiązania taktyczne,
doskonalą
sposoby
prowadzenia
zespołu
piłkarskiego
i wprowadzają te innowacje do codziennej pracy. Treści artykułu
ujęte są w 3 aspektach:
a) opis zawodników potrzebnych do zademonstrowania
nowych elementów gry
b) najnowsze trendy w futbolu
c) przykłady ćwiczeń stosowanych przez najlepsze zespoły
europejskie w działaniach ofensywnych i defensywnych
Oto sylwetki zawodników, bez których zespół piłkarski nie
może funkcjonować, bez których prawidłowa organizacja gry jest
wręcz niemożliwa.
1.
Liderzy w zespole – każda formacja ma swojego lidera:
zawodnika odpowiedzialnego za sposób gry tej formacji, za
realizację zadań nakreślonych przez trenera, za ustawienie
taktyczne całej formacji.
2.
Rozgrywający (playmakerzy) – tzw. zawodnicy
ofensywni, biorący udział w akcjach pod bramką
przeciwnika. Są to piłkarze, którzy swoim zagraniem
najczęściej „otwierają” drogę do bramki.
3.
Zawodnicy do wykańczania akcji – są poszukiwani przez
wszystkich trenerów i menadżerów. Muszą posiadać
instynkt strzelecki. Strzelają około 50% goli swojego
zespołu.
4.
Gracze kreatywni – to ci, którzy decydują o stylu gry
zespołu, decydują o sposobie rozegrania danej akcji,
decydują o obliczu zespołu.
5.
Zawodnicy tzw. „defensywni” są na boisku mało
widoczni, ale za to bardzo pożyteczni. To oni decydują
o kryciu indywidualności w zespole przeciwnika.

Rys. 1. Schemat ustawienia taktycznego 1-4-2-3-1 (1-bramkarz,
2-skrajny obrońca prawy, 3-obrońca środkowy prawy, 5-obrońca
środkowy lewy, 4-skrajny obrońca lewy, 6-defensywny pomocnik,
7-defensywny pomocnik, 8-skrajny pomocnik prawy, 10-skrajny
pomocnik lewy, 9-środkowy ofensywny pomocnik, 11-wysunięty
napastnik)
4.
5.

Zwartość w taktyce – współpraca poszczególnych formacji.
Presing w sektorze 40*30 m. Przykład presingu podaje
rysunek nr 2.

Rys. 2. Przykład presingu w strefie 40m * 30m
Najnowsze trendy piłki europejskiej w oparciu
o przygotowanie techniczno-taktyczne, przygotowanie mentalne
i profil zespołu piłkarskiego:
Podania
1.
2.
3.

Najważniejszym elementem gry jest podanie. Jeśli nie
wymienisz kilku podań, to nie zbudujesz akcji.
Siła podania – najlepsze podanie jest takie, które jest
przygotowane od razu do strzału.
Najważniejszym podaniem jest to, które rozpoczyna atak.
Elementy techniczno-taktyczne

1.
2.
3.

Dyscyplina w grze – konsekwencja w działaniach.
Płynne przejście z obrony do ataku.
Najczęściej stosowany system gry w zespołach europejskich
to: 1-4-2-3-1.

6.
7.

Zdyscyplinowanie defensywne + płynne przejście do ataku.
Budowanie skompaktowane bloku defensywnego –
zacieśnianie pola gry, wysoki presing.
8.
Kontratak- po kontrataku zdobywa się najwięcej bramek
(46% ).
Wyróżniamy następujące rodzaje kontry:
a) Klasyczna,
b) zbiorowa (ze środka boiska),
c) wysunięta na boku,
d) solowa,
e) kontra na połowie ataku.
Elementy kontry:
a) inicjacja (rozpoczęcie kontry),
b) transfer (przejście do przodu),
c) strzał.
9.
Jakość techniczna stałych fragmentów gry.
10. Strzały z dystansu to antidotum na blok defensywny.
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Profil zawodnika

1.

2.

3.

Napastnik – dobry napastnik to 50% wartości zespołu –
w ostatniej edycji Ligi Mistrzów napastnicy strzelili ogółem
65% goli.
Pomocnik osłaniający – 2 zawodników tzw. defensywnych.
65% zespołów w Europie gra z takim ustawieniem
pomocników osłaniających.
Obrońcy skrajni – działający w strefie do strefy.
Sposób na wygranie meczu

1.
2.
3.
4.

Mistrzowie zachowują się jak zwycięzcy zanim nimi się
staną. Znają swoją wartość, pokazują ją na boisku.
Nawyk zwycięzców – budowany od małego sportowca.
Styl gry zespołu wypracowywany jest już od najmłodszych
lat.
Pokora ludzka – pokora do futbolu, do przeciwnika, do
pracy.
Rys. 4. Wykańczanie akcji z udziałem 5 zawodników
Elementarz zwycięzcy

Zwycięzca jest jeden. W przypadku zespołu piłkarskiego cała drużyna wygrywa mecz, jej słabe ogniwa determinuje
porażka. Jedenastu zawodników powinno cechować się właściwą
postawą, odpowiednim zachowaniem i zdeterminowaniem.
1.
Postawa – determinacja, ambicja, konkurencja w zespole.
2.
Zachowanie – nawyki, punktualność, rzetelność w treningu,
dyscyplina, koncentracja, współpraca w zespole, odporność
na porażki.
3.
Pewność – wiara w siebie, zaufanie do partnerów, poleganie
na sobie, sukces, realizacja swoich marzeń i zadań.
Przygotowanie techniczno-taktyczne - doskonały przykład
przygotowania techniczno-taktycznego stanowi zespół narodowy
Hiszpanii, który na ostatnich Mistrzostwach Europy
i Mistrzostwach Świata sięgał po najwyższe laury. Styl gry jaki
prezentował budził zachwyt i podziw kibiców oraz znawców
futbolu.

Rys. 5. Akcja ofensywna z udziałem 4 zawodników

Taktyka atakowania i bronienia
Przykłady działań ofensywnych w taktyce atakowania
i działań obronnych w taktyce bronienia stosowanych przez
najlepsze zespoły europejskie na największych imprezach
piłkarskich.

Rys. 6. Akcja ofensywna z udziałem 4 zawodników

Rys. 3. Wykańczanie akcji z udziałem 5 zawodników
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Rys. 7. Przesuwanie obrońców do kierunku piłki i łamanie
do piłki
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Rys. 10. Gra uproszczona 8*6 (gra obronna pomocników
i 4 obrońców)
Piśmiennictwo
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Rys. 8. Zamykanie przeciwnika z piłką do linii bocznej

Rys. 9. Gra uproszczona 6*4 (rozegranie akcji przez
6-atakujących); obrońcy przesuwają i łamią linię do piłki

Cramer D - Psychologia piłki nożnej, Oficyna Wydawnicza
Marshall, Wrocław 1998
Gerhard F - Piłka nożna. Trening kreatywny, Oficyna
Wydawnicza Marshall, Wrocław 1998
Globisz M - Taktyka gry w ustawieniu 1-4-2-3-1, Polski
Związek Piłki Nożnej, Warszawa 2008
Roxburgh A - Analiza gry w lidze angielskiej,
Kursokonferencja trenerów z licencją UEFA PRO,
Warszawa 2010
Stuła A - Nowoczesna piłka nożna, Instytut Wychowania
Fizycznego poznańskiej, AWF w Gorzowie Wlkp., Gorzów
Wlkp. 1999
Wrzos J - Wielki futbol, Oficyna Wydawnicza G&P, Poznań
2006
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ОРГАНИЗМА УЧАЩИХСЯ ЛИЦЕЯ ПОЛЬШИ
Timoszenkow W. W.1, Timoszenkowa A. N.1, Starosta W.2
1

2

Białoruski Państwowy Technologiczny Uniwersytet w Mińsku (Białoruś)
Międzynarodowe Stowarzyszenie Motoryki Sportowej w Warszawie (Polska)

Ключевые слова: самоорганизация, образ жизни,
анкетирование, функциональное состояние, учащиеся, лицей.
Тезисы
В работе приводятся результаты социологических
исследований по самоорганизации образа жизни и
функциональному состоянию учащихся 10-12 классов Лицея
Польши. Полученный материал свидетельствует о том, что
по основным факторам, по мнению учащихся Лицея и
фактическим, влияющим на жиздеятельность их организма
по
сравнению
с
эталонными
показателями
рекомендованными экспертами ВОЗ имеются различия,
которые указывает на то, что в возрастном периоде с 16 до 18
лет имеются свои приоритеты по изучаемым факторам.
Следует отметит, что основные факторы, по мнению
респондентов, имеют тенденцию квозрастания у юношей от
7,4 до 16,5% и у девушек от 11,0 до 14,7%, что
свидетельствует о необходимости учитывать половые
различия учащихся. Необходимо также отметит, что по
фактическим факторам, влияющих на жизнедеятельность
учащихся Лицея имеется тенденция на снижение у юношей
от 11,1 до 21,3% и у девушек от 16,2 до 26,0%, что
свидетельствует о необходимости учитывать также
возрастные различия. Изучение функционального состояния
учащихся выявило, что разница между биологическим и
паспортным возростом увеличивается у юношей в: 10 классе
- на 6,0 лет, 11 – на 7,5 и 12 - на 8,7 и у девушек в 10 классе на 6,8 лет, в 11 - на 8,3, и в 12 - на 9,2. На основании
проведенных исследований выявлены факторы влияютщие
на жизнедеятельность организма и как следствие
функциональное
состояние
изучаемых.Настоящие
исследования, по нашему мнению, целесообразно проводить
и в дальнейшем, в плане сравнения и выработке научнометодических
рекомендаций,
для
заинтересованных
европейских государств.
Введение
Одним из условий оптимальной жизнедеятельности
организма человека является его самоорганизация образа
жизни основанная на формировании здорового образа жизни
(ЗОЖ). В настоящее время формированию здорового образа
жизни населения уделяется большое внимание со стороны
правительства Польши. Так, например, в Польше была
принята "Общенародная Программа здоровья Польши,на
период 1996 -2005 годы". В программе приоритетное
направление занимают требования к двигательной
активности, оптимизации средств и методов применения
физических нагрузок. Для решения задач поставленных в
указанной программе, нами были проведены исследования
по изучению мнения и фактических факторов влияющих на

жизнедеятельность организма учащихся 10-12 классов Лицея
Польши.
Проведенные в мире исследования о жизнедеятельности
организма
человека,
выявили
закономерности,
представленные экспертами Всемирной организацией
здравоохранения (ВОЗ) [1], которыми установлено, что она
зависит от четырех основных факторов: организации
здравоохранения - 8,5-10%, наследственности - 20%,
окружающей внешней среды - 20% и образа (стиля) жизни 50%. По мнению аме риканского ученого J.P.Opatz [2] эти
значения соответственно сос тавляют: 10%, 16%, 21% и 53%.
В нашей работе в качестве эталона по основным факторам
жизнедеятельности организма человека
были взяты
рекомендации экспертов ВОЗ, где под перечисленными
факторами подразумевается нижеследующее:
1.
ОРГАНИЗАЦИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
упорядоченная
система
госу
дарственных
и
общественных мероприятий направленных на охрану
здоровья, предупреждение, лечение болезней и
продление жизни человека [3].
2.
НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ - свойство организмов
повторять в ряду поколений сходные типы обмена
веществ и индивидуальные развития в целом [4].
3.
ОКРУЖАЮЩАЯ ВНЕШНЯЯ СРЕДА - среда
обитания
и
производствен
ной
деятельности
человечества, окружающий человека
природный и
созданный им материальный мир [5].
4.
ОБРАЗ
ЖИЗНИ
понятие
характеризующее
особенности повседневной жизни людей, определяемые
данной
общественно-экономической
формацией;
охватывает труд, быт, формы использования свободного
времени, удовлетворения материальных и духовных
потребностей, участие в политической и общественной
жизни, нормы и правила поведения людей [6].
Анализ цифровых значений приведенных выше, по
рекомендациям экспертов ВОЗ, свидетельствуют о том, что
по факторам наибольший вклад приходится на окружающую
внешнюю среду и образ (стиль) жизни, которые в сумме
составляют
70%.
Пpи
yсловии
благопpиятной
наследственности пpоцент жизнедеятельности организма
человека воз- ростает до 90%, на что он может активно
воздействовать самостоятельно, при условии ведения ЗОЖ. В
этой связи,по мнению Н.И.Аринчина [1], организация
здpавоохpанения (всего 10%) не обеспечивает спасение
человечества от pазличных заболеваний.
Цель
Целью исследований явилось изyчение основных
факторов влияющих на жизнедеятельность организма
учащихся старших классов Лицея Польши и их
функциональное состояние. Организация исследований.
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Исследования проводились в Лицее N74 г.Варшавы, в
которых приняло участие 293 учащихся с 10 по 12 классы,
из них: юношей 46,1% и двушек - 53,9%. Из числа
опрошеных было: практически здоровых 75,8% и имеющих
различные хронические заболевания - 24,2%. Возраст
респондентов, в среднем, составил: у юношей 10 класса 16,0 лет; 11 - 17,0, 12 - 17,9 и у девушек 10 - 16,0 лет, 11 16,8, 12 - 17,8 лет. Цифровой материал в дальнейшем, в
работе нами будет анализироваться только полученный на
учащихся Лицея не имеющих отклонения в состоянии
здоровья.

По мнению учащихся Лицея, как видно из приведенных
цифр основные факторы приходятся на окружающую
внешнюю среду и образ (стиль) жизни, что в сумме
составляет для: юношей 10 класса - 77,4%, 11 - 81,8 и 12 - 86,5
и девушек 10 - 81,3%, 11 - 81,0 и 12 - 84,7, а пpи yсловии
благопpиятной наследственности, соответственно, пpоцент
возростает у юношей от 89,8 до 100 и у девушек от 88,5 до
91,5%, т.е. на что учащаеся могут активно воздействовать
самостоятельно. Организация здравоохранения у юношей
составляет от 0,0 до 10,3 и у девушек - от 8,5 до 12,7%.
NN

Методы исследования

Факторы

п/п

Анкетный опpос pеспондентов пpоводился по
pазpаботанной нами, (В.В.Тимошенковым, 2003) и
одобренной институтом социологии Национальной академии
наук Беларуси "Анкете по изyчению здоpового обpаза
жизни". Функциональное состояние испытуемых изучалась
по модифици рованной нами [7] пробе Мартинэ (20
приседаний за 30 с.). Для определения "биологического"
возраста и функциональной подготовленности испытуемого
применялась компьютерная программа "Экспресс-методика
определения
общей
физической
работоспособности
испытуемых" [7-9], которая обеспечивала заключение на
основании расчета паспортного и биологического возрастов,
и общей физической работоспособности. Каждому
испытуемому давались индивидуальные рекомендации по
двигательному режиму: выполнение физических нагрузок
при определенной частоты пульса, длительности занятий в
минутах и их количество в неделю.

По результатам анкетного опроса были получены
нижеследующие цифровые значения респондентов юношей и
девушек, по основным факторам, по их мнению влияющие на
жизнедеятельность организма, представленные в таблицах 1
и 2.
N
N
п/п
1.
2.
3.
4.

Факторы
Организация
здравоохранения
Наследственность
Окруж.внешняя
среда
Образ
(стиль)
жизни
Сумма по 3-4

(Э)

10

Класс
Х
11

10,0

10,3

9,1

0,0

6,5

20,0

12,4

9,1

13,5

11,7

8,3

20,0

37,1

36,2

53,8

42,4

-22,4

50,0

40,3

45,6

32,7

39,5

10,5

70,0

77,4

81,8

86,5

81,9

-

Эталон

_
12

Разница
ЭиХ
3,5

Таб. 1. Основные факторы, по мнению юношей 10-12
классов Лицея Польши, влияющие на жизнедеятельность их
организма, выраженные в %
NN

Факторы

п/п

Класс
Х

Эталон

_

(Э)

10

11

12

10,0

8,5

12,7

11,5

Разница
ЭиХ

1.

Организация
здравоохранения

2.

Наследственность

20,0

10,2

6,3

3,8

6,8

13,2

3.

Окруж.внешняя
среда

20,0

37,5

38,1

42,1

39,2

-19,2

4.

Образ
жизни

50,0

43,8

42,9

42,6

43,1

6,9

70,0

81,3

81,0

84,7

82,3

-

(стиль)

Сумма по 3-4

10,9

-0,9

Таб. 2. Основные факторы, по мнению девушек 10-12
классов Лицея Польши, влияющие на жизнедеятельность их
организма, выраженные в %

_

(Э)

10

11

12

Разница
ЭиХ

1.

Организация
здравоохранения

10,0

44,8

40,2

36,0

40,3

-30,3

2.

Наследственность

20,0

6,5

9,5

5,0

7,0

13,0

3.

Окруж.внешняя
среда

20,0

20,3

23,7

32,7

25,6

-5,6

4.

Образ
жизни

50,0

28,4

26,6

26,2

27,1

22,9

70,0

48,7

50,3

58,9

52,7

-

(стиль)

Сумма по 3-4

Таб. 3. Фактические факторы, влияющие на
жизнедеятельность организма юношей 10-12 классов Лицея
Польши, выраженные в %
NN

Факторы

п/п

Класс
Х

Эталон

_

(Э)

10

11

12

Разница
ЭиХ

1.

Организация
здравоохранения

10,0

37,0

45,5

45,7

42,7

-32,7

2.

Наследственность

20,0

9,3

10,5

3,0

7,6

12,4

3.

Окруж.внешняя
среда

20,0

31,1

19,1

28,5

26,2

-6,2

4.

Образ
жизни

50,0

22,7

24,9

22,8

23,2

26,8

70,0

53,8

44,0

51,3

49,4

-

(стиль)

Сумма по 3-4

Результаты

Класс
Х

Эталон

Таб. 4. Фактические факторы, влияющие на
жизнедеятельность организма девушек 10-12 классов Лицея
Польши, выраженные в %
При изучении фактических факторов, влияющих на
жизнедеятельность организма юношей и девушек Лицея
Польши, как видно из приведенных цифр (табл.3 и 4)
фактически наибольший вклад приходится на окружающую
внешнюю среду и образ (стиль) жизни, что в сумме
составляет для: юношей 10 класса - 48,7, 11 - 50,3 и 12 - 58,9 и
девушек 10 - 53,8%, 11 - 44,0 и 12 - 51,3, а пpи yсловии
благопpиятной наследственности, соответственно, пpоцент
возростает у юношей от 56,2 до 63,9 и у девушек от 54,3 до
64,1%, т.е. на что учащаяся молодежь может активно
воздействовать
самостоятельно.
Организация
здравоохранения у юношей составляет от 36,0 до 44,8 и у
девушек от 37,0 до 45,7%. Представленный материал выявил,
что у учащихся Лицея имеются свои приоритеты в факторах,
по отношению к общеизвестным [1,2], особенно это
проявляется в наследственности, а также имеются некоторые
различия между юношами и девушками в одном классе.
Анализ
полученного
цифрового
материала
свидетельствует о том, что основные факторы влияющие на
жизнедеятельность организма, по мнению учащихся 10-12
классов Лицея составляют различия с эталоном в сторону
увеличения: у юношей 10 классов на 7,4%, 11 – на 11,8 и 12 на 16,5, у девушек 10 классов - на 11,3%, 11 - на 11,0 и 12 - на
14,7. Проведенный анализ цифрового материала по
фактическим факторам, влияющих на жизнедеятельность
учащихся 10-12 классов Лицея свидетельствует, в сторону
снижения по сравнению с эталоном: у юношей 10 классов на -
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21,3%, 11 - на -19,7 и 12 - на -11,1, у девушек 10 класса - на 16,2, 11 - -26,0 и 12 - -18,7.
Полученный материал показывает, что по мнению
учащихся Лицея и фактическим факторам, влияющим на
жиздеятельность их организма по сравнению с эталонными
показателями рекоменованными экспертами ВОЗ имеются
различия, которые свидетельствуют о том, что в возростном
периоде от 16,0 до 17,9 лет имеются свои приоритеты по
изучаемым факторам. Следует отметит, что факторы, по
мнению рес-пондентов имеют тенденцию возрастания у
юношей от 7,4 до 16,5%, а у девушек от 11,0 до 14,7%, что
свидетельствует о необходимости учитывать половые
различия. Необходимо отметит, что по фактическим
факторам, влияющих на жизнедеятельность учащихся Лицея
имеется тенденция на снижение у юношей от 11,1 до 21,3%, а
у девушек от 16,2 до 26,0%, что свидетельствует о
необходимости учитывать также возрастные различия.
Функциональное состояние учащихся проводилось на
основании изучение общей физической работоспособности
(ОФР) и расчета биологического (БВ) и паспортного (П)
возрастов, которые выявили следующие закономерности.
Так, по ОФР в: 10 классе у юношей 1,0 и у девушек 0,9 вт/кг,
11 - 0,9 и 0,8 и 12 - 0,8 и 0,7 соответственно. По БВ: 10 классе
- 22,0 и 22,8 лет, 11 - 24,5 и 25,1 и 12 - 26,6 и 27,0. В
результате разница между биологическим и паспортным
возростом составила у юношей и девушек: в 10 классе - на
6,0 и 6,8 лет, 11 - на 7,5 и 8,3 и 12 - на 8,7 и 9,2
соответственно.
Выводы
Изучение отношения к здоровому образу жизни у
учащихся Лицея обусловлено тем, что у них не возникает
мотивации или потребность в укреплении своего здоровья.
Представленный социологический материал указывает на то,
что у большинства респондентов желаемое по
самоорганизации
образа
жизни
расходится
с
действительностью,
а
функциональное
состояние
свидетельствует о прогрессирующем старении организма
польских учащихся Лицея, которое возрастает с
увеличением года обучения. Следует отметить, что
полученные нами результаты исследований нацеливают на
дальнейшее
изучение
факторов
влияющих
на
жизнедеятельность и функциональное состояние учащихся
Лицеев с учетом половозрастных различий и уровня их
здоровья в различных странах Европы для разработки научно
обоснованного подхода по формированию здорового образа
жизни и его более высокой ступени - здраво созидательного
образа жизни.
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ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ РОСТО-ВЕСОВЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПАРТНЕРОВ В СПОРТИВНОЙ АКРОБАТИКЕ
Morozewicz-Shiliuk T.1, Wojtkowiak T.2, Wojtkowiak U.3
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Białoruski Państwowy Uniwersytet Kultury Fizycznej, Mińsk (Białoruś)
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Одним из важных факторов, определяющих успешность
многолетней тренировочной деятельности акробатов,
является эффективность отбора и комплектования составов.
Акробатика является специфичным видом спорта, в котором
к сложностям любого вида спорта со сложной
координационной структурой упражнений добавляются
проблемы совместимости партнеров. Профессор В.Н.
Болобан в качестве одной из основных причин,
актуализирующих проблему отбора и комплектования
акробатических групп, определяет повышение требований к
психологической
и
биомеханической
совместимости
партнеров [1, 2].
В истории развития вида спорта прослеживаются
периоды, когда соответствие партнеров по росту было
регламентировано правилами соревнований. Так, в 80-е годы
XX века проводилось измерение роста партнеров и в случае,
если верхний партнер был ниже плеча своего нижнего (или
среднего) партнера, производились сбавки из оценки за
исполнение упражнения. В 1999 году процедура измерения
роста была модифицирована («точкой отсчета» стала
яремная ямка партнера, выполняющего опорную функцию),
стала обязательной и влекущей серьезные сбавки [3]. В
соответствие с ныне действующими требованиями [4],
максимум сбавки из окончательной оценки за исполнение
каждого упражнения может составить 0,5 балла у юниоров и
1,0 балл у взрослых спортсменов. Наличие специальных
сбавок из оценки за артистизм (таблица 1) делает проблему
еще более значимой.
Специалисты
достаточно
глубоко
исследовали
проблему отбора, разработав теорию, методологию,
технологии [5 – 9 и др.]. Среди полученных при этом
результатов особо выделяется система пятиэтапного отбора,
разработанная профессором В.Н. Платоновым [10, 11].
Однако, несмотря на глубокую проработку вопроса в
теории спорта, в спортивной акробатике эта проблема
остается достаточно острой, поскольку разработанные
методики отбора базируются преимущественно на сложных
качественных оценках совокупности количественных
показателей.
Так, Л.Я. Аркаев, Н.Г.Сучилин в своей книге «Как
готовить чемпионов», проводя сравнение двух спортсменов,
находящихся на одном уровне подготовленности, имеющих
схожее телосложение, но разный рост (один из гимнастов в
1,5 раза выше другого) и вес (более высокий спортсмен в 3,4
раза тяжелее), полагают, что в таком случае абсолютная сила
более высокого спортсмена, которая при прочих равных
условиях
определяется
величиной
физиологического
поперечника мышц будет в 2,25 раза больше, однако
относительная сила будет выше у более легкого гимнаста. А
ведь именно относительная сила для подъема собственного
веса нужна будет гимнасту при выполнении упражнений

[12]. То есть известные методики весьма информативны, но
весьма трудоемки, поскольку требуют наличия помимо
определенных аналитических способностей у тренера
достаточно сложного инструментария.
Ошибка / величина сбавки
Критерии оценки

Мелкая
(0,1 - 0,2 балла)

Значительная
(0,3 балла)

Грубая
(0,5 балла)

Подбор
партнеров
нелогичен
с
точки
зрения
соответствия
типов телосложения

Видимая, но
незначительная
разница

Значительная
разница

Подбор
неудачный
(партнеры не
соответствуют
друг другу)

Различие в степени
зрелости партнеров

незначительное

значительное

Взаимодействие
«взрослый –
ребенок»

Различие в уровне
технической
подготовленности
партнеров

незначительная
разница в уровне
подготовленност
и партнеров

значительная
разница в
уровне
подготовленнос
ти партнеров

Один партнер
слабо
подготовлен в
сравнении с
другим
партнером
(партнерами)

«Физическая кондиция»
не соответствует
соревнованиям
(чрезмерный вес, очень
малый вес)

незначительное

значительное

Неприемлемо
для
соревнований

Таб. 1. Сбавки из оценки за артистизм в соответствии
с Кодексом оценок 2009-2012 гг.
Многолетние педагогические наблюдения за ростовесовыми параметрами лидеров европейской и мировой
акробатики позволяют предложить весьма удобную экспрессоценку соответствия отбора акробатов, базирующуюся на
соотношении индекса массы тела партнеров.
Индекс массы тела - ИМТ (или BMI – от англ. body mass
index) - величина, позволяющая оценить степень соответствия
массы человека и его роста и, тем самым, косвенно оценить,
является ли масса недостаточной, нормальной или
избыточной. ИМТ рассчитывается по формуле [13]:
,
где:
m — масса тела в килограммах;
h — рост в метрах,
и измеряется в кг/м².
Возраст / пол

Максимальное
ИМТ

значение

Минимальное
ИМТ

значение

Девушки 13-16 лет

19,7 – 21,8

14,4 – 17,3

Юноши 14-17 лет

19,7 – 21,1

15,3 – 17,5

Женщины 17-20 лет

20,4 – 21,4

17,0 – 18,2

Мужчины 18-24 лет

22,1 – 23,2

18,8 – 19,9

Таб. 2. Нормы ИМТ, в зависимости от возраста и пола
[14].
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Применение индекса массы тела для оценки
телосложения спортсменов не всегда является оправданным,
поскольку нередко сопровождается искажением результата
(высокое значение индекса может быть следствием не
накопления жира, а развитой мускулатурой). В данном
исследовании индекс массы тела использовался как
инструмент сравнения соответствия спортивных групп
белорусских акробатов (пар, троек, четверок) с «эталоном».
В качестве «эталона» в данной статье были
использованы данные, полученные на генеральной
совокупности участников чемпионата Европы по акробатике
(г.Зелена Гура, Польша) в категориях взрослых спортсменов
и юниоров при проведении совместных исследований автора
и коллег из Академии физического воспитания в Познани
(Польша) и Польской федерации спортивной акробатики
(таблица 3) [15].
Росто-весовые показатели белорусских акробатов,
имеющих действующую лицензию ФИЖ для участия в
соревнованиях международного уровня, представлены в
таблице 4.
Сравнение показателей ИМТ акробатов, выступающих
в юниорской и взрослой возрастных категориях, (рисунок 1,
2) позволяет говорить о том, что наибольшего успеха
(завоевание медалей на чемпионате Европы) достигают
составы (пары, группы), в которых объединены верхние
партнеры с низким уровнем ИМТ и нижние партнеры,
имеющие показатели ИМТ близкие к верхней границе в
рамках генеральной совокупности.

Возрастная
категория

Функция
спортсмена в паре
/ группе
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Рис. 1. Средние показатели ИМТ (кг/м2) юниоров: ЧЕ –
средние показатели участников чемпионата Европы;
Медалисты ЧЕ – средние показатели медалистов
чемпионата Европы; Беларусь – средние показатели
белорусских акробатов; Элита Беларусь – средние
показатели белорусских акробатов, лидеров национальной
команды; Д – девушки; Ю – юноши; В – партнеры,
выполняющие функцию верхнего; Н – партнеры,
выполняющие опорную функцию – нижние, средние.
Аналогичные обозначения использованы на рисунке 2.
Подбор составов в белорусской команде по
соотношению партнеров с точки зрения ИМТ является менее
эффективным, по сравнению с медалистами чемпионата
Европы. Несмотря на то, что в настоящее время белорусские
спортсмены входят в число лидеров мировой акробатики,
полученные результаты позволяют говорить о том, что
«потенциальная мощность» пар и групп ниже медалистов, что

Девушки1

Юноши1

Возраст

Рост (см)

Вес (кг)

ИМТ (кг/м2)

Возраст

Рост (см)

Вес (кг)

ИМТ (кг/м2)

верхний

12
14
16

133
147
162

29
35
42

13,0
16,4
19,6

12
14
16

141
151
167

29
39
60

13,2
17,1
19,5

нижний*

15
17
19

154
162
174

47
55
65

18,2
20,7
23,9

15
18
19

161
176
187

48
73
86

17,1
23,5
26,1

верхний

15
17
22

137
148
158

29
37
48

13,8
16,9
22,9

15
18
26

139
155
172

29
46
63

13,9
19,1
24,1

нижний*

15
20
26

151
167
177

48
56
63

17,1
20,1
22,4

16
22
34

163
175
184

60
75
90

20,8
24,4
28,2

юниоры

взрослые

1

– во всех столбцах представлены минимальный, средний и максимальный показатели.
* - представлены данные спортсменов, выполняющих «опорную» функцию - нижний, средний и второй средний.
Обе сноски относятся к таблице 3 и таблице 4.

Таб. 3. Росто-весовые показатели участников чемпионата Европы по акробатике.
Возрастная
категория

Функция
спортсмена в паре
/ группе

Девушки1

Юноши1

Возраст

Рост (см)

Вес (кг)

ИМТ (кг/м2)

Возраст

Рост (см)

Вес (кг)

ИМТ (кг/м2)

верхний

11
14
16

135
141
152

26
27
38

14,3
13,6
16,4

14
15
16

130
143
160

26
35
45

15,4
17,1
17,6

нижний*

17
17
18

158
163
168

46
51
57

18,4
19,2
20,2

17
19
19

163
175
185

44
65
75

16,6
20,9
21,9

верхний

15
17
19

137
147
167

29
33
42

15,5
15,3
15,1

18
18
19

163
166
170

43
49
58

16,2
17,8
20,1

нижний*

18
21
24

164
168
173

51
54
58

19,0
19,1
19,4

18
21
25

169
178
187

67
75
86

23,5
23,7
24,6

юниоры

взрослые

Таб. 4. Росто-весовые показатели белорусских акробатов.
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должно привлечь внимание специалистов к дальнейшему
более глубокому исследованию проблемы.

Рис. 2. Средние показатели ИМТ (кг/м2) взрослых
акробатов.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ И ОСОБЕННОСТИ ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
Kobryński M. E., Smotrycki A. L.
Białoruski Państwowy Uniwersytet Kultury Fizycznej, Mińsk (Białoruś)

Изучение
международного
опыта
повышения
квалификации обусловлено необходимостью анализа
наиболее эффективных средств, методов и форм организации
данного процесса, используемых в различных странах мира с
целью
их
последующего
возможного
внедрения
в отечественную практику.
Особенности зарубежных систем образования в целом и
повышения квалификации в частности представлены в
В.И.
Андреева;
И.О. Беюл;
Ван
Юй;
работах
Л.В. Ведерникова;
З.И
Васильевой;
В. Б.
Гаргай;
В.К. Загвозкина;
Н.К. Зиньковой,
В.В.
Тетериной;
Е.Б. Лысовой;
З.А. Мальковой;
Т.Г. Моисеенко;
Н.Д.
Никандрова;
Э.М.
Никитина;
Т.Л. Павловой;
И. Э. Савенковой; Г.Д. Сорокоумова; Е.А. Черняк и др.
Однако большинство из указанных работ касаются изучения
систем повышения квалификации в отдельных странах мира
и не учитывают современное состояние рассматриваемой
проблемы, что обусловливает актуальность ее решения.
Одной из особенностей зарубежных систем повышения
квалификации является большое количество специальных
терминов, используемых в нормативных документах и
научно-методической литературе при обозначении тех или
иных аспектов процесса непрерывного образования.
В частности, на сегодняшний день [22] достаточно широкое
распространение получили такие словосочетания, как:
«образование взрослых» (adult education, Feducation des
adultes,
Erwachsenenbildung);
«продолжающееся
образование» (continuing education, continuous education);
«дальнейшее образование» (further education, Weiterbildung);
«возобновляющееся (рекуррентное) образование» (recurrent
education);
«перманентное
образование»
(permanent
education); «пожизненное образование» (lifelong education);
«пожизненное учение» (lifelong learning, Feducation
permanente).
При этом ряд нормативных правовых документов,
принимаемых различными международными организациями
(ООН, ЮНЕСКО, Совет Европы, СНГ и др.) в процессе
своей деятельности, касаются не только системы повышения
квалификации или ее отдельных компонентов, а в целом
системы непрерывного образования. В связи с этим в рамках
данной главы представляется необходимым рассмотреть
основные образовательные тенденции, сложившиеся к
настоящему
времени
в
системе
образования
на
международной арене, оказывающие прямое или косвенное
влияние на систему повышения квалификации.
Одной
из
самых
авторитетных
организаций,
занимающихся развитием образования на международном
уровне, является созданная 16 ноября 1945 года Организация
Объединенных Наций по вопросам образования, науки
и культуры (ЮНЕСКО), в состав которой входит
большинство стран мира. Благодаря деятельности данной
организации мировым сообществом были приняты
основополагающие международные документы (конвенции,

декларации и др.), обусловившие развитие сферы образования
в целом и системы повышения квалификации в частности.
Одним из первых международных документов,
провозглашающих право на образование (в том числе и
бесплатное); обязательность начального образования; обще- и
равнодоступность
технического,
профессионального
и высшего образования, была Всеобщая декларация прав
человека, принятая и провозглашенная резолюцией 217 А (III)
Генеральной Ассамблеи ООН 10 декабря 1948 года [3].
Данный документ зафиксировал право на образование в
качестве основных прав каждого человека.
14 декабря 1960 года на 11-й сессии Генеральной
конференции ЮНЕСКО принята Конвенция о борьбе с
дискриминацией в области образования. Первая статья
данного документа не допускает «всякое различие,
исключение, ограничение или предпочтение по признаку
расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или
иных
убеждений,
национального
или
социального
происхождения, экономического положения или рождения,
которое имеет целью или следствием уничтожение или
нарушение равенства отношения в области образования» [14].
В это же время ЮНЕСКО принята Рекомендация против
дискриминации в образовании [33].
С 1964 по 1975 годы Организацией Объединенных
Наций по вопросам образования, науки и культуры с целью
развития сферы образования был принят ряд международных
документов [11, 19, 20, 31]. Среди них прежде всего
необходимо отметить:
1) принятую 19 ноября 1974 года на 18-й сессии
Генеральной конференции ЮНЕСКО в Париже
Пересмотренную Рекомендацию о техническом и
профессиональном
образовании
(предыдущая
Рекомендация была принята на 12-й сессии Генеральной
конференции
ЮНЕСКО
11 декабря
1962
г.),
рассматривающую данные виды образования как один
из аспектов продолжающегося образования, в рамках
системы формального образования, вне его, а также в
рамках непрерывного образования [23];
2) принятый 5 октября 1966 года ЮНЕСКО на специальной
межправительственной
конференции
первый
международный правовой документ, регламентирующий
профессиональное
и
социально-экономическое
положение педагогов: «Рекомендация о положении
учителей» [24].
В 6-м пункте Рекомендации о положении учителей
педагогическая
деятельность
признается
«высококвалифицированной профессией, имеющей значение
для всего общества и требующей от учителей глубоких
знаний
и особого
мастерства,
приобретенных
и
поддерживаемых
в
результате
систематического
и
непрерывного образования» [27]. Отмечается также
первостепенное значение систематических и непрерывных
исследований и мероприятий в области подготовки и
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профессионального усовершенствования учителей, включая
сотрудничество на международном уровне. Кроме того,
органам
народного
образования
рекомендуется
содействовать созданию развернутой системы институтов и
других учреждений усовершенствования. В рассматриваемой
Рекомендации отдельно указывается на необходимость
организации курсов и принятия других мер, позволяющих
учителям повышать свою квалификацию, расширять поле
своей
деятельности,
знакомиться
с
новейшими
достижениями как в области своего предмета, так и в области
методики его преподавания, предоставлять учителям
различные льготы для повышения квалификации, поощрять
использование ими различных форм и возможностей для
усовершенствования,
помогать
учителям
совершать
коллективные и индивидуальные поездки по своей стране и
за границу с целью повышения квалификации. Одним из
важных положений Рекомендации является указание на
необходимость предоставления учителям отпусков для
повышения квалификации с полным или частичным
сохранением содержания, а также необходимость учета
времени, отводимого для отпуска, при определении стажа и
установления пенсии.
В 1976 году на 19-й сессии Генеральной конференции
ЮНЕСКО, проходившей с 26 октября по 30 ноября в г.
Найроби, принята Рекомендация о развитии образования
взрослых. В данном документе впервые на международном
уровне дается определение понятию «образование
взрослых», под которым понимается «весь комплекс
процессов формального и неформального обучения, с
помощью которых люди, совмещающие или чередующие
учебную
деятельность
с
практическим
участием
в производственной, социальной, семейно-бытовой сферах
общественной жизни, развивают свои способности,
обогащают знания, умения, навыки, личностные качества,
совершенствуют
или
приобретают
новые
профессиональные квалификации, применяют их в новом
направлении для удовлетворения своих потребностей и/или
потребностей общества» [28]. В указанной Рекомендации
определяются: цели, стратегия, содержание, методы и
средства образования взрослых; научные исследования и их
оценка; структуры образования взрослых; подготовка и
статус лиц, работающих в области образования взрослых;
связь между образованием взрослых и образованием
молодежи, а также трудовой деятельностью; управление,
администрирование,
координация
и
финансирование
образования взрослых; международное сотрудничество.
Таким образом, Рекомендация, принятая в Найроби,
подчеркнув актуальность проблемы профессионального
совершенствования человека в течение всей его жизни,
обозначила основные направления развития данной сферы.
18 декабря 1979 года резолюцией 34/180 Генеральной
Ассамблеи принята Конвенция о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин. Статья 10 указанного
документа обязывает государства-участников принимать все
меры для того, чтобы ликвидировать дискриминацию
в отношении женщин, для обеспечения им равных прав с
мужчинами в области образования, что выражается в
создании
одинаковых
условий
для
доступа
к
образованию; обеспечении
доступа
к
одинаковым
программам обучения, помещениям и оборудованию равного
качества; недопущении любой стереотипной концепции роли
мужчин и женщин, в частности, путем пересмотра учебных
пособий и программ и адаптации методов обучения [15].

С 1987 по 1997 годы на международном уровне принят
ряд документов, направленных на развитие грамотности,
обеспечение прав ребенка на образование, доступности
образования для всех и др. [2, 16, 17, 25, 26].
Значительным событием, способствующим всеобщему
признанию необходимости непрерывного образования,
явилось проведение 14–18 июля 1997 года под эгидой
ЮНЕСКО V Всемирной конференции по образованию
взрослых. На данном международном форуме участвовали
представители из 140 стран мира, включая руководство ООН.
В процессе работы конференции был выдвинут тезис о том,
что образование взрослых – это не только право, но и один из
ключей, открывающих двери в XXI век [4].
Проблема необходимости обучения в течение всей
жизни человека была рассмотрена и на встрече стран
«Большой Восьмерки» в г. Кельне, проходившей в июне 1999
года. В итоговом коммюнике главы ведущих стран мира
отметили возрастающую роль знаний в качестве основы
экономики и общества, обусловленную необходимостью
достижения мобильности и гибкости, позволяющих успешно
адаптироваться к быстрым изменениям, характеризующим
XXI век [13].
Еще одним крупным событием, способствующим
развитию образования в мире, явилось проведение 26–28
апреля 2000 г. в Сенегале Всемирного форума по
образованию, на котором приняты «Дакарские Рамки
действий» в целях развития «образования для всех»,
представляющие
собой
коллективное
обязательство
участников форума в отношении соблюдения прав каждого
человека (как ребенка, так и взрослого) на образование,
«удовлетворяющее его базовые образовательные потребности
в самом высоком и полном смысле этого понятия» [10].
Кроме активной деятельности ООН и ЮНЕСКО,
деятельность которых во многом направлена на развитие
образования в мире, выработки общих подходов к системе
повышения квалификации требуют и интеграционные
процессы, обусловленные созданием Европейского союза.
Подтверждением этому явилось провозглашение на
Европейском саммите (European Council Presidency
Conclusions), прошедшем в марте 2000 года в Лиссабоне, в
качестве одного из главных тезиса о том, что успешный
переход к обществу знаний возможен лишь на основе
процесса обучения длиною в жизнь (LLL – Life Long
Learning). На данном Европейском форуме был разработан
«Меморандум
непрерывного
образования»,
который
выражает
общую стратегию
развития образования,
выраженную в следующих ключевых принципах: новые
базовые знания и навыки для всех; увеличение инвестиций в
человеческие
ресурсы;
инновационные
методики
преподавания и учения; новая система оценки полученного
образования; развитие наставничества и консультирования;
приближения образования к дому. Кроме того, в данном
документе говорится о трех видах образовательной
деятельности: формальном образовании, заканчивающемся
выдачей диплома или аттестата; неформальном образовании,
не сопровождающемся выдачей документа и происходящем в
различных образовательных учреждениях, общественных
организациях, клубах, кружках, во время индивидуальных
занятий с репетитором и т. п.; информальном образовании,
представляющим собой индивидуальную познавательную
деятельность, сопровождающую повседневную жизнь
человека и зачастую не носящую целенаправленный характер
[21].
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Необходимость развития системы непрерывного
образования в целом и системы повышения квалификации в
частности привела во многих странах мира к принятию ряда
нормативных правовых документов, регламентирующих
данные сферы. К этим странам относятся: Австрия, Болгария,
Великобритания, Венгрия, Германия, Голландия, Греция,
Дания, Израиль, Испания, Литва, Норвегия, Словакия,
Словения, США, Франция, Швеция, Эстония, Япония и др.
[1, 29].
При общих мировых тенденциях развития системы
непрерывного образования организация процесса повышения
квалификации учителей имеет свою специфику в каждой
стране мира. В связи с этим в целях настоящего
исследования изучались, прежде всего, особенности
зарубежных систем повышения квалификации педагогов в
тех странах мира, в которых данная сфера является
приоритетной в развитии образования и общества в целом.
В развитых странах Западной Европы и США системы
повышения квалификации начинают развиваться с середины
ХХ века. Данный процесс во многом был обусловлен
увеличением рождаемости детей и как следствие
увеличением количества школ и потребностью в
квалифицированных педагогах, а также обновлением
школьных программ и учебников [29].
Повышение квалификации учителей в Великобритании
осуществляется в форме курсового (course model),
внутришкольного и межшкольного обучения (school based inservice education) [9]. Составление программ повышения
квалификации осуществляется на основе общенациональных
рекомендаций, публикуемых в средствах массовой
информации с учетом рекомендаций, выпускаемых
местными органами управления образованием [6].
Выпуск
рекомендаций
способствует
широкому
обсуждению наиболее острых проблем, стоящих перед
школой, что позволяло получать обратную связь о
результатах образовательного процесса и производить
соответствующую корректировку программ повышения
квалификации.
Существенное значение развития системы повышения
квалификации имеет выпуск специального журнала –
«Journal of In-Service education» (журнал повышения
квалификации), являющегося официальным журналом
международной ассоциации профессионального развития
[32].
Выделение государственных средств на реализацию
программ повышения квалификации осуществляется на
основе грантов, что способствует развитию конкуренции в
данной сфере между вузами и колледжами и, как следствие,
учету образовательных запросов слушателей. При этом
содержание программ оценивается на предмет соответствия
национальным рекомендациям [6].
Отличительными
особенностями
осуществления
процесса повышения квалификации на базе школ являются:
обсуждение конкретных проблем учебно-воспитательного
процесса, ведущая роль учителя, использование групповых
форм работы и др. [7].
В
целом
сугубо
практический
(предметный,
специальный) характер содержания курсов повышения
квалификации при несомненных преимуществах имеет
и определенные недостатки, которые заключаются, в
частности, в том, что данный подход ограничивает
возможности получения педагогами дополнительных знаний
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в смежных областях, либо вынуждает получать эти знания за
счет собственных средств.
Основными видами курсов повышения квалификации в
Великобритании являются:
−

−

долгосрочные курсы (вечерние, без отрыва от работы, и
полные, с освобождением от работы и сохранением
заработной платы, по окончанию которых присуждается
степень бакалавра, что существенно изменяет статус и
материальное положение учителя);

краткосрочные курсы различных вариантов (от одногодвух дней до двух недель).
При этом одной из распространенных форм повышения
квалификации являются так называемые «сэндвич-модели»,
«сэндвич-курсы», при которых занятия чередуются с
недельными перерывами для применения полученных на
курсах знаний на практике и выполнения научноисследовательских проектов [5].
Количество слушателей на курсах повышения
квалификации в группе может составлять 40–50 человек.
Такой
значительный
объем
группы
обусловлен
необходимостью совместного прослушивания лекций,
обсуждения общих проблем, подведения итогов обучения.
При этом работе всей группы в течение дня отводится
незначительное время (не более одного часа). В остальное
время занятия осуществляются в подгруппах численностью
по 5–7 человек, формируемых в зависимости от интересов
слушателей. Работу в группах сопровождает консультант
(тьютор), выбираемый из числа наиболее опытных учителей,
имеющих большой практический опыт работы в школе.
Особенностью повышения квалификации является изменение
продолжительности занятий в зависимости от используемых
форм и методов работы. При этом занятие может
продолжаться от 20 минут до одного часа [29].
Важным этапом обучения на курсах повышения
квалификации является составление слушателями при
помощи тьюторов программ послекурсового обучения,
направленных на решение наиболее актуальных проблем
профессиональной деятельности.
Еще одной формой повышения квалификации являются
курсы, специально проводимые для учителей, длительное
время не работавших в школе, но желающих продолжить
свою педагогическую деятельность. Обучение в таких
группах строится на основе модульного подхода, длится
около 10 недель в очно-заочной форме при наполняемости
групп 10–12 человек. При этом обязательным компонентом
программы курсов является разработка планов и проведение
серии уроков под наблюдением тьютора, а также
обязательная сдача специального экзамена в конце обучения.
Расходы на оплату курсов компенсируются учителям в
случае успешного их окончания и при условии их планового
характера.
Одной из возможных в Великобритании форм
повышения квалификации является организация при
университетах консультационных групп для оказания помощи
высококвалифицированным учителям, изъявившим желание
заниматься научно-исследовательской деятельностью [5].
В практике повышения квалификации учителей
Великобритании широко используются технические средства
обучения (видеоконференции, семинары, дистанционное
обучение, запись курсов лекций, занятий лучших педагогов на
электронные носители и т. п.).
Новый этап развития системы повышения квалификации
в Великобритании, по мнению исследователей [7],
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связывается с объединением (взаимодополнением) курсовой
формы обучения, направленной в основном на рефлексивное
осмысление накопленного педагогом практического опыта и
научно обоснованной школьной методической работы. При
этом реализация данной работы планируется на основе
создания консорциумов образовательных учреждений на базе
учительских центров и школ с использованием проектного
подхода и грантовых механизмов финансирования.
При имеющемся сходстве организации процесса
повышения квалификации британских и американских
педагогов широкое распространение в США получил так
называемый «социально-психологический» подход, одна из
основных идей которого заключается в необходимости
изменения школьной среды, являющейся мощным
регулятором поведения педагогов. Данные изменения
касаются восприимчивости школой инноваций, которые
пытаются внедрить в учебно-воспитательный процесс
прошедшие курсовое обучение педагоги [29].
Формирование необходимой социальной среды школы
достигается путем внедрения определенных схем ролевого
поведения и создания благоприятной психологической
атмосферы в коллективе педагогов.
Возникновение новых подходов к организации процесса
повышения квалификации учителей в США вызвано низкой
эффективностью традиционной системы осуществления
данного процесса, берущей свое начало со второй половины
ХХ века, основные задачи которой сводились к
ознакомлению слушателей с содержанием новых программ,
учебников, пособий и т. п. Данная организация курсов, во
многом обусловила неспособность многих учителей
применять полученные в процессе обучения знания в
практической деятельности [29].
Внедрение
социально-психологического
подхода
связано с необходимостью учета влияния всей социальной
среды школы в целом и школьного коллектива в частности
на личность учителя, которое заключается в том, что
профессиональная деятельность педагога в школе зачастую
ограничивает возможность необходимых контактов с
коллегами в связи с тем, что учитель проводит значительную
часть времени в школе, работая в классе, один на один со
своими проблемами, что негативным образом сказывается на
его психологии, вызывая определенные трудности, в том
числе и в восприятии предлагаемых нововведений своих
коллег.
Тем не менее, внедрение рассматриваемого подхода с
целью социально-психологической коррекции школьных
систем имеет и определенные недостатки, выражающиеся в
том, что, проводимая с учителями длительная групповая
работа отнимает у педагогов много времени, не позволяет
должным образом готовиться к занятиям, что приводит к
снижению успеваемости школьников.
В системе повышения квалификации учителей США
используется также персонологический подход [9],
основанный на проектировании содержания курсовой
подготовки в соответствии с психосоциальными стадиями
развития эго конкретного специалиста. Обучающий цикл при
этом состоит из четырех взаимосвязанных этапов. На первом
этапе достигается договоренность с органами управления
образованием о проведении специальных семинаров и их
продолжительности. Специально обученные инструкторы
встречаются в рамках индивидуальных установочных
конференций с учителями непосредственно в школах с
целью ознакомления с базовыми идеями предполагаемой

программы обучения, выяснения отношения к ней учителя и
ее корректировки в случае необходимости. Второй этап
обучения связан с организацией групповой работы по
ознакомлению учителей с основами коммуникативной
культуры, изучением и выбором определенной стратегии
обучения. На третьем этапе организуются мини-группы, в
которых осуществляется практическая отработка умений и
навыков,
обсуждаемых
на
предыдущем
этапе
с
моделированием реальных условий школы; происходит обмен
опытом коллег. И заключительный этап связан с
организацией специального практикума, непосредственно на
рабочем месте (в школах, в учебных классах, залах и т. п.),
при консультациях специалистов системы повышения
квалификации.
При организации процесса повышения квалификации в
США обращается внимание на необходимость изменения
подходов к обучению начинающих учителей и учителей,
имеющих
опыт
профессиональной
деятельности
(разноуровневое, дифференцированное обучение). При этом
формы и методы работы с педагогами меняются от
традиционных (лекционно-информационных) до активных
(проблемно-поисковых),
способствующих
обобщению
накопленного опыта и участию педагога в решении наиболее
распространенных профессиональных проблем. Отмечается
также, что разноуровневое обучение обусловлено стадиями,
которые
проходят
педагоги
в
процессе
своего
профессионального роста [9]:
−

первая стадия характерна для начинающих педагоговпрактиков,
деятельность
которых
отличается
ориентацией на внешние правила, образцы и
рекомендации в связи с боязнью допустить ошибку или
потерпеть неудачу;

−

вторая стадия наступает после 2–3 лет работы в школе
и характеризуется способностью учителя анализировать
свою деятельность с выделением в ней главных и
второстепенных компонентов;

−

третья
стадия
(«учительской
компетентности»)
характеризуется способностью педагога самостоятельно
планировать
и
осуществлять
собственную
профессиональную деятельность и деятельность своих
учеников, а также способность справляться с
творческими задачами;

−

четвертая стадия, наступающая после 5–8 лет работы,
характеризуется
профессиональным
мастерством
учителя,
способного
к целостному
анализу
педагогической деятельности.
Стимулированию процесса повышения квалификации
учителей в США способствует использование принципа
«профессиональной лестницы», в соответствии с которым
зарплата учителей зависит от количества пройденных курсов
и часов последипломного образования и эффективности
труда.
Положение
о необходимости
повышения
квалификации в течение каждого года в определенном объеме
включается в контракт, заключаемый нанимателем с учителем
[12].
Повышение квалификации учителей в Германии
осуществляется на базе земельных институтов повышения
квалификации и носит принципиально децентрализованный
характер [29].
Общую стратегию развития образования разрабатывает
Федеральное
министерство
образования.
Дальнейшая
детализация и конкретизация общей стратегии, а также
финансирование
процесса
повышения
квалификации
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осуществляются
земельными
министерствами.
На
региональном
уровне
повышением
квалификации
занимаются специальные отделы при администрации
округов, на муниципальном – школьные советы.
Основными
функциями
земельных
институтов
повышения квалификации являются: разработка общей
концепции организации данного процесса, его программнонормативное, учебно-методическое обеспечение, а также
проведение научно-исследовательской работы в рамках
федеральных земель. При общей регламентации институтами
повышения
квалификации
основных
направлений
профессиональной деятельности учителей (содержания,
методов и форм осуществления образовательного процесса)
каждая школа обладает широкими возможностями для
организации самостоятельной работы по индивидуальной
программе [29].
Институты разрабатывают учебные планы и программы
совместно с преподавателями вузов и опытными учителямипрактиками.
Формы повышения квалификации учителей в Германии
классифицируются
по
территориальному
принципу:
общеземельные,
региональные,
муниципальные,
внутришкольные. В соответствии с масштабом (формой,
типом) курсов определяются цели и задачи их проведения.
Одной из особенностей немецкой системы повышения
квалификации выступает ее добровольный характер. При
этом стимулами осуществления данного процесса являются
возможность карьерного роста и повышения заработной
платы.
Продолжительность курсов повышения квалификации
может составлять от одного дня до нескольких недель.
Одним из факторов, обусловливающих эффективность
повышения квалификации, является учет при составлении
планов и программ обучения рекомендаций министерств
(федерального и земельного), а также образовательных
запросов слушателей. Механизмом, обеспечивающим
получение обратной связи о качестве проводимых занятий,
является заполнение анонимной анкеты с выставлением
отметок организаторам и преподавателям курсов, а также
оценивание их содержания и форм проведения. Вторая
анкета, заполняемая после возвращения с курсов, высылается
в земельный институт повышения квалификации и содержит
оценку возможности использования полученных в результате
обучения знаний, умений и навыков на практике (в своей
школе) [29].
Еще одной особенностью системы повышения
квалификации в Германии является предоставление отделом
повышения
квалификации
округа
дополнительных
учительских ставок школам на период отсутствия педагогов.
Как и в Германии, во Франции процесс повышения
квалификации носит добровольный характер.
Регулирование данного процесса осуществляется
академическими миссиями по переподготовке работников
системы национального образования, имеющимися в каждом
округе, под руководством ректоров академий. При этом на
время прохождения курсов учителя могут использовать
предоставляемый во время трудовой деятельности
оплачиваемый отпуск продолжительностью 36 недель
(продолжительность работы в академических миссиях
составляет от одного года до нескольких лет) [29].
Кроме этого, формой повышения квалификации во
Франции является обучение в летних университетах в форме
стажировок продолжительностью от нескольких дней до
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одной недели с количеством слушателей в группе от 30 до 50
человек [18].
В Голландии одним из наиболее эффективных подходов
к организации повышения квалификации педагогов считается
ориентация данного процесса на решение практических задач
образовательного процесса всей школы (с учетом ее
специфики), а не отдельного учителя. Практическая
направленность курсов определяется наличием конкретных
рекомендаций по использованию полученных в процессе
обучения знаний в условиях школы; соответствием
предлагаемых изменений стилю взаимодействия учителя с
классом; количеством изменений, вносимых в учебный
процесс [29].
Важным компонентом организации курсов является
предоставление времени для самостоятельной работы
(самообразования).
Польская система повышения квалификации претерпела
существенные изменения в связи о вступлением данного
государства в Европейский союз. В 2000 году Министерство
национального образования предложило ввести новую
систему профессионального продвижения учителей, которая
заключалась в следующем [30]:
−

введение четких градаций (уровней, степеней)
профессионального
продвижения
(учитель-стажер;
учитель
по
контракту;
признанный
учитель;
дипломированный учитель);

−

зависимость
заработной
платы
от
ступени
профессионального продвижения и диверсификация
оплаты на каждой ступени;

−

повышение требований к уровню профессиональной
компетентности
учителей
на
каждой
ступени
профессионального продвижения и соответствующее
стимулирование непрерывного повышения квалификации.

−

оценка профессионального уровня учителя вне школы,
что способствовало ее объективизации.
В целом система профессионального продвижения
учителя выглядит следующим образом [30]: после 9 месяцев
работы в школе в качестве стажера учитель проходит
собеседование со специально созданной комиссией, в состав
которой
входят
специально
обученные
эксперты
(консультанты). На основании результатов собеседования
директор школы принимает решение о присвоении учителю
звания «учителя по контракту». Далее, после 2 лет работы,
учителю предоставляется возможность новой подготовки в
течение 2 лет и 9 месяцев, по завершении которой сдается
экзамен, и административный орган школы присваивает
учителю следующее звание «признанный учитель». Звание
дипломированного учителя присваивается после года работы
с предыдущим званием и новой подготовки (длительностью 2
года 9 месяцев). Решение о присвоении педагогу звания
«дипломированный
учитель»
принимается
органом
управления, осуществляющим педагогический надзор, при
положительной оценке профессиональной деятельности
учителя и согласии квалификационной комиссии.
Система повышения квалификации педагогов в Японии
осуществляется на базе педагогических центров и
предполагает обязательное прохождение курсов один раз в
пять лет [29].
Продолжительность курсов может составлять от
нескольких недель до года.
Широкое распространение в Японии получила практика
выезда учителей за границу с целью ознакомления с опытом
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работы
лучших
педагогов
и
повышения
своего
профессионального уровня.
Одной
из
особенностей
системы
повышения
квалификации в Японии является обязательная стажировка
выпускников вузов в школе, совмещенная с получением
дополнительных
знаний в педагогическом
центре,
проводимая без отрыва от работы [23].
Дополнительное стимулирование повышения уровня
квалификации учителей осуществляется в Японии на основе
выдачи специальных сертификатов различного класса, для
получения которых необходимо наличие определенного
стажа работы в школе и дополнительная подготовка, объем
которой определяется в часах на основе зачетных единиц.
Проведенный анализ особенностей различных систем
организации процесса повышения квалификации стран
дальнего зарубежья позволяет выделить следующие
основные тенденции:
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Двигательная подготовленность и двигательные способности
детей и подростков различных регионов мира
Wołkow L.1, Wołkow W.2, Sachnowskij K.1, Starosta W.3, Al Tabaa F.4, Al Tabaju H.4
1
2

Ukraiński Państwowy Uniwersytet Wychowania Fizycznego i Sportu w Kijowie (Ukraina)
Państwowy Instytut Pedagogiczny im. G. S. Skoworody w Perejasław Chmielnicki (Ukraina)
3
Międzynarodowe Stowarzyszenie Motoryki Sportowej w Warszawie (Polska)
4
Zjednoczone Emiraty Arabskie

Введение
Двигательная подготовленность, определённый уровень
развития физических способностей в значительной степени
обуславливает здоровье человека, его работоспособность,
успешность трудовой и спортивной карьеры. Значение этих
жизненно важных показателей и определяют интерес
исследователей различных стран мира к проблеме
совершенствования силы и выносливости, гибкости и
ловкости, быстроты и координации движений.
В различных странах значительный научный материал
собран в области возрастного развития физических
способностей.
Полученные
данные
о
возрастных
закономерностях
развития
физических
способностей
позволяют прежде всего судить о влиянии времени, средств и
других факторов на изменения, которые происходят в
растущем организме детей и подростков в связи с
экономическими и другими преображениями общества.
Эти данные позволяют разработать для практики
физического воспитания и спорта рекомендаций о
направленности средств тренировочного воздействия,
нормировании тренировочных нагрузок как общего, так и
избирательного характера. Таким образом, изучения в
возрастной динамике развития физических способностей
предопределяют и методику их воспитания.
Результаты
некоторых
исследоввателей
свидетельствуют о том, что дети и подростки,
проживающие в различных регионах мира, отличаются
как по уровню двигательной подготовленности, так и по
особенностям возрастного развития силы, быстроты,
выносливости, гибкости и координации движений. Если
этот факт подтверждается, то и методика развития
физических
способностей
должна
соответсвенно
разрабатываться для каждого региона, каждой этнической
группы.
Данное предложение было проведено в различных
регионах Европы и Азии.
Материал и методы исследований
Программа исследования была разработана таким
образом, чтобы в её сожержание были включены наиболее
информативные показатели, позволяющие оценить
уровень физического развития, физической и двигательной
подготовленности,
функциональных
возможностей
растущего организма.
Исследования проводились в различных странах мира Украине
(Л.В.Волков),
Узбекистане
(Г.Ф.Вафаев),
Объединённых Арабских Эмиратах (Фауаз Аль Табаа,

Гассан Аль Табаа, Л.В.Волков) по комплексной программе в
соответсвии с требованиями к их статистической значимости.
Данные о физическом развитии и двигательной
подготовленности
детей
Литвы
представлены
В.П.Стакионене.
Результаты исследований
Результаты анализа исследований свидетельствуют о
некоторых различиях в показателях, как физического
подготовленности,
развития,
так
и
двигательной
функциональных возможностях детей, проживающих в
различных странах мира. Так показатели, характеризующие
физическое развитие (рост, вес) несколько выше у детей,
проживающих в европейской части (Таб.1). Это относится
и к признакам, которые позволяют оценить двигательную и
физическую подготовденность детей 10-12 лет.
При этом необходимо отметить, что признаки, которые
характеризуют уровень развития координационных
способностей (челночный бег между препятствиями,
теппинг тест) почти идентичны у детей Европы и Азии.
Одним из важных показателей, харатеризующих
физическую подготовленность, является подвижность
суставов, которая в исследованиях определялась с помощью
гониометра (наклон вперёд). Этот показатель значительно
выше у детей Украины и Узбекистана по сравнению с
данными, полученными в ОАЭ.
Значительный
интерес для теории и практики
физического воспитания детей представляют данные об
адаптационных возможностях растущего организма на
физическую нагрузку. В наших исследованиях для оценки
реакции организма на физическую нагрузку и его
восстановление был использован Гарвардский степ-тест (Таб.
2). Результаты исследований свидетельствуют о том, что
выполнение данного теста для детей Европы позволяют
достаточно чётко судить о нагрузке в 170 (ЧСС уд./мин)
Что касается этих данных по результатам исследования
детей ОАЭ, то такая нагрузка для них позволяет увеличить
ЧСС на 150-160 уд./мин. Надо полагать, что условия
жаркого климата, этнические особенности, образ жизни в
значительной степени оказывают здесь своё влияние.
Однако и восстановление после такой нагрузки у них
происходит несколько иначе. Это особенно отчётливо
проявляется у детей, проживающих в Узбекистане.
Выводы и рекомендации
1.

Результаты проведённых исследований дают нам
возможность предполагать, что двигательная и
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п/п

Страна
Город
(Автор)

1.

Украина -Киев
(Волков Л.В.)

2.

Литва – Вильнюс
(Стакионене В.П.)

3.

Узбекистан Бухара
(Вафаев Г.Ф.)
ОАЭ – Дубай
(Фауаз Аль Табаа,
Гассан Аль Табаа,
Волков В.Л.-1996)

4.
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Вес
(кг)

Бег
30 и 60 м
(с)

Бег
300 и
500 м
(с)

Прыжок
в длину
с места
(см)

Прыжок
в высоту
с места
(см)

Динамометрия
(кг)

Гониометрия
(см)

Челночный
бегмежду
препятствиями 15 м х 2
(с)

Теппингтест
(5 с)

140,0
140,3
145,3
147,5
-

36,9
31,5
36,2
38,5
-

6,2
5,9
5,7
6,3
10,5
10,0
5,9
5,8
11,3

123,5
150,2
128,4
71,1
68,8
68,2

155,0
166,0
146,9
156,9
162,7
137,8
143,2
149,5

25,0
29,0
32,5
-

17,9
20,3
22,7
18,7
22,3
26,1
7,6
9,0
12,0

4,5
4,9
2.1
3,1
2,5

9,0
8,5
8,0
-

26,0
27,0
-

128,5
137,2
143,0

23,5
32,0
37,0

6,4
5,6
5,2

87,0
83,1
80,0

130,0
133,0
135,0

24,0
32,0
33,0

14,0
14,0
19,0

1,0
-2,0
-0,7

9,1
8,5
8,1

24,0
30,0
28,0

Возраст
(кол-во
лет)

Рост
(см)

10
11
12
10
11
12
10
11
12
10
11
12

Таб. 1. Показатели физического развития и двигательной подготовленности мальчиков 10 - 12 лет проживающих в
различных регионах мира

п/п

Страна Город (Автор)

1.

Украина-Киев
(ВолковЛ.В.)

2.

ОАЭ-Дубай
(ФауазАльТабаа,
ГассанАльТабаа,
ВолковВ.Л.-1996)

3.

Узбекистан–Бухара
(ВафаевГ.Ф.)

Возраст (кол-во лет)

Норма ЧЧС-уд./мин.

НагрузкаЧЧС-уд./мин.

Восстановление
1мин.

2мин.

3мин.

10
11
12

105,5
94,0
95,5

170,0
174,0
173,0

138,0
138,0
137,0

123,0
123,0
119,0

118,0
117,0
110,0

10
11
12

108,0
-

156,0
-

138,0
-

120,0
-

114,0
-

10
11
12

88,9
87,8
78,8

170,4
173,2
172,8

124,2
119,8
107,1

110,7
106,8
93,6

101,3
100,6
88,9

Таб. 2. Показатели реакции организма (ЧСС - уд./мин.) на физическую нагрузку и восстановление (Гарвардский
степ-тест) мальчиков 10-12 лет, проживающих в регионах Европы и Азии

2.

физическая подготовленность, физическое развитие
и функциональные возможности детей и подростков,
проживающих в различных регионах мира,
значительно отличаются.
Полученные данные также подтверждают, что
компоненты методики двигательной подготовленности
(объём нагрузки, интенсивность, чередование нагрузки
и отдыха и др.) должны разрабатываться для практики
физического воспитания и спорта детей и взрослых в
соответствии с экономическими, климатическими,
этническими и другими особенностями каждого регио.

4.

5.
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ЗНАЧЕНИЕ СТРЕТЧИНГА ДЛЯ РАЗВИТИЯ ГИБКОСТИ
У СТУДЕНТОК ЧАСТНОГО ИНСТИТУТА СРЕДСТВАМИ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКИ
Dawidowskaja О. L.
Białoruski Państwowy Uniwersytet Kultury Fizycznej, Mińsk (Białoruś)
Стретчинг (от англ. «stretching» – растягивание) – это
новый
нетрадиционный
подход
в
физкультурнооздоровительном
блоке,
включающий
в
себя
последовательную систему упражнений, составленных из
специальных «стретчинговых» комплексов, направленных на
совершенствование гибкости и подвижности в суставах [1].
Каждый комплекс упражнений разделен на различные
подготовительные уровни, на каждом из которых
предъявляются определенные требования к физической,
координационной и технической подготовке тренируемого
или обучаемого человека. В частности, при выполнении
упражнений
для
стретчинга
используются
широкоамплитудные движения в режиме активных и
пассивных
воздействий
при
предварительно
зафиксированной мышце в растянутом положении, причем
посредством изменения силы и направления нагрузки,
используя различные приемы растяжек и комбинируя их в
определенных сочетаниях, можно задействовать многие
группы мышц [2, 3, 5, 7, 16].
Сам процесс растягивания основан на естественных
движениях. Каждый знает, как хочется потянуться всем
телом, пробудившись ото сна, таким образом, организм
расправляет, приводит в активное состояние каждую мышцу
своего тела. Уставший человек, особенно после долгой
сидячей работы, желая побороть утомление и сонливость, с
усилием потягивается, зевает, встряхивает головой и
уставшими
конечностями,
старается
распрямиться,
вытянуться посильнее. Сама природа побуждает человека к
этому. Позывы к таким действиям необъяснимы без
понимания сути стретчинга.
Суть стретчинга в том, что при растягивании разных
частей и всего тела в соответствующих направлениях,
происходит чередование кратковременных мышечных
напряжений и расслаблений [3, с. 9]. При этом увеличивается
число функционирующих капилляров в мышцах, которые в
состоянии покоя находятся в спавшемся состоянии и через
них кровь не проходит. При мышечных сокращениях,
происходящих за счет растягивания мышечных волокон,
капилляры открываются, наполняются кровью. В результате
этого уменьшается венозный застой, увеличивается
количество циркулирующей крови и улучшается доставка
кислорода к органам и тканям [4], т. е. можно сказать, что от
степени мышечного напряжения зависит интенсивность
потребления организмом кислорода. И в обратном порядке –
при расслаблении мышц снижается потребность в кислороде
и, соответственно, уменьшается поток импульсов, идущих от
рецепторов мышц, связок, суставов и центральной нервной
системы (ЦНС). Смысл этого явления исключительно важен.
Сам процесс чередования напряжения и расслабления,
помогает регулировать нервные процессы, так как переход от
напряжения мышц к расслаблению и снова к напряжению
способствует своеобразной гимнастике нервных центров.

При более доскональном рассмотрении данный процесс
выглядит следующим образом: из ЦНС в мышцы
направляются импульсы по двигательным нервам. Благодаря
этим импульсам мышцы сокращаются, и мы совершаем
нужное нам действие. Однако есть и другая нервная цепь, по
которой первичные импульсы следуют от механорецепторов,
которые распределены по всему телу, в ЦНС. К
механорецепторам относятся: тактильные рецепторы кожи;
рецепторы мышечно-суставного чувства (проприорецепторы);
рецепторы
внутренних
органов
(интерорецепторы);
рецепторы, реагирующие на изменения давления стенки
сосудов (барорецепторы) и другие. При растягивании кожи,
мышц, сухожилий, суставных сумок возбуждаются
соответствующие механорецепторы, и эти возбуждения в
виде центростремительных импульсов достигают коры
головного мозга, вызывая тем самым ответную реакцию в
организме[1, 3, 15].
Таким
образом,
различные
способы
растяжек
рефлекторно вызывают реакцию со стороны нервной
системы, улучшают трофические процессы коже, мышцах, в
сухожильно-связочном аппарате. Одновременно воздействуя
на соматическую и психическую сферы человека,
стретчинговые упражнения способствуют повышению
бодрости, тренированности всего организма. Занятия
стретчингом
формируют умение дифференцированно
расслабляться, достигая такого состояния, когда в
отдыхающих
клетках
интенсивно
происходят
восстановительные
процессы.
Расслабление
помогает
приостановить ненужное расходование энергии, быстро
нейтрализует утомление, снимает нервное напряжение, дает
ощущение покоя и сосредоточенности. Можно сделать вывод,
что если расслабились мышцы, то отдыхают нервы,
успокаиваются мысли, исчезают отрицательные эмоции,
быстро улучшается самочувствие. И все это за счет того, что
после растяжки наступает более быстрое и глубокое
расслабление, с полным исключением как мышечного, так и
эмоционального напряжения [3, с. 10–11].
Е.И. Зуев, так же акцентирует внимание на том, что
растягивание, воздействуя на мышечную деятельность
человека, приводит к повышению двигательной активности,
улучшает подвижность суставов, способствует быстрейшему
восстановлению полноценных движений в случае травм,
заболеваний, нервных перенапряжений и стрессовых
ситуаций. Установлено, что переживания, длительные
психотравмирующие
состояния,
особенно
на
фоне
переутомления и физических недугов, провоцируют
нарушения деятельности вегетативной нервной системы,
желез внутренней секреции и внутренних органов. Это
вызывает осложнения в работе сердечно-сосудистой системы,
а также изменения в мышцах и соединительных тканях. В
литературных источниках многократно говорится, что
растяжка способствует приобретению навыка глубокого
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расслабления [2, 5, 6 и др.], а также благотворно влияет на
эмоциональную
сферу.
Тренировка
эмоциональной
устойчивости дает возможность человеку не только на время
избавиться
от
чрезмерного
нервно-психического
напряжения, излишних переживаний, но и приводит к
снижению болевого синдрома при его наличии [3, 5, 15].
Растягивание или иначе говоря удлинение мышц [1]
основано на двух свойствах мышечных волокон:
«ползучести» и релаксации [7]. Ползучесть – свойство мышц
изменять с течением времени при той же нагрузке и
напряжении свою длину, а релаксация – свойство мышцы
расслабляться (также с течением времени и при той же
нагрузке и напряжении).
Существуют два типа упражнений, при выполнении
которых происходит растягивание [1, 2, 3, 5, 7, 16]:
1.
Баллистический. К нему относятся маховые движения,
сгибания, разгибания, обычно выполняемые с большой
амплитудой и значительной скоростью. Здесь
удлинение определенной группы мышц оказывается
сравнительно кратковременным, оно длится столько,
сколько мах и сгибание. Скорость растягивания мышц
обычно пропорциональна скорости махов и сгибаний.
Упражнения в рывковых движениях (баллистический
способ выполнения движений) способствуют развитию
быстроты реакции антагонистов на растягивание, что
также необходимо, так как недостаточная быстрота
реакции на растягивание рассматривается как причина
травм.
2.
Статический.
К
нему
относятся
статические
упражнения. Это когда действие совершается с
помощью очень медленных движений (сгибаний и
разгибаний туловища). При этом возможно напряжение
растянутых мышечных групп (периодическое или
постоянное). Многие авторы утверждают, что само
понятие «стретчинг» относится именно к статической
форме растяжения мышц (М.А. Годик, A.M. Барамидзе,
Т.Г. Киселева, 1991; Ж.К. Холодов, B.C. Кузнецов,
2000; Б. Андерсон, 2002).
Из литературы по физиологии выяснено, что
сокращение мышц, при котором они развивают напряжение,
но не изменяют своей длины, называется изометрическим
(изос – равный, метр – длина) [15]. Это и есть статическая
форма сокращения. Она возникает в двух случаях: когда
внешняя нагрузка равна напряжению, развиваемому мышцей
при сокращении, либо когда внешняя нагрузка превышает
напряжение мышцы, но отсутствуют условия для
растяжения мышцы под влиянием внешней нагрузки
(А. Хилл, 1972; Я.М. Коц, 1982; Э.А. Городниченко, 1984;
Б.И. Ткаченко, 1984).
Рассмотрим анатомо-физиологическую работу мышц
при статической форме растягивания и напряжения.
Физиологический основой таких упражнений является
миотатический рефлекс. Он появляется в конце движения и
заключается в том, что по мере растягивания мышцантагонистов
проприорецепторы
их
раздражаются,
вызывают еще большее напряжение мышц и останавливают
их растяжение [7]. Рефлекторное увеличение напряжения
мышц в ответ на ее растяжение и носит название рефлекса
на растяжение. Упражнения в медленной преодолевающей
работе (статический способ выполнения движений)
способствуют увеличению силы движения в конце
амплитуды, увеличивая тем самым активную гибкость. При
медленном выполнении упражнений быстрее увеличивается
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длина мышцы (свойство ползучести). Однако при медленном
выполнении движений увеличивается релаксация, при этом
снижаются силы упругой деформации. И как следствие
указанных явлений снижается сила мышц. Поэтому, большое
значение имеет рациональное чередование упражнений на
гибкость с упражнениями иной направленности, прежде
всего силовой. Не все сочетания одинаково эффективны.
Например, широко распространенное сочетание силовых
упражнений с соответствующими упражнениями на развитие
гибкости. Это в некоторой степени способствует повышению
эффективности силовой тренировки, но оказывается
бесполезным для развития гибкости.
Продолжая
рассматривать
статистический
вид
стретчинга, необходимо отметить, что рецепторами рефлекса
на растяжение являются мышечные веретена растягиваемой
мышцы. Афферентные волокна от мышечных веретен
принадлежат
к
числу
самых
толстых,
наиболее
быстропроводящих. Эти волокна входят в спинной мозг и
образуют синаптические контакты на дендридах и телах
мотонейронов. Каждое афферентное волокно имеет
синаптические связи со многими мотонейронами, с большим
числом синапсов на каждом из них. Соответственно каждый
мотонейрон связан со многими афферентными волокнами от
мышечных веретен (Б.И. Ткаченко, 1984; В.М. Смирнов, В.И.
Дубровский, 2002 и др.).
Рефлекторная дуга рефлекса на растяжение является
самой простой, элементарной дугой (B.C. Фарфель, Я.М. Коц,
1970), так как включает всего два нейрона – афферентный,
тело которого находится в межпозвоночном узле,
периферическая часть отростка (дендрит) связана с
мышечным веретеном, а центральная часть (аксон) входит
через задние корешки в спинной мозг, и эфферентный нейрон
(мотонейрон). Поскольку в дуге рефлекса на растяжение
имеется только одно синаптическое переключение (с
афферентных волокон на мотонейроны), этот рефлекс
называют еще моносинаптическим рефлексом ( от греч.
монос – один).
При растяжении мышц происходит возбуждение ее
мышечных веретен. Чем больше растяжение мышцы, тем
интенсивнее возбуждение мышечных веретен, больше число
возбужденных афферентных волокон и частота импульсации
в них, и, следовательно, тем выше интенсивность
возбуждающих влияний на мотонейроны. В ответ на
растяжение мышцы в основном возбуждаются ее
собственные мотонейроны и в значительно меньшей степени
мотонейроны соседних мышц сииергистов. Таким образом,
по утверждению В.С.Фарфеля. и Я.М. Коца. (1970), чем
больше растяжение мышцы, тем больше число возбужденных
мотонейронов и частота импульсации, и, следовательно, тем
большее рефлекторное напряжение развивает растягиваемая
мышца.
Отсюда можно сделать вывод, что рефлекс на
растяжение является важным механизмом, способствующим
поддержанию определенного положения сочленяющих
звеньев сустава, т. е. сохранению суставного угла.
Известно, что чем больше мышца, тем больше
возникает в ней напряжение. Эта зависимость названа
нервно-мышечным тонусом мышцы. Определяется тонус как
состояние нервно-мышечной системы, характеризуемой
уровнем активности системы рефлекса на растяжение. Таким
образом, при удлинении мышцы будет увеличиваться ее
твердость (С.Н. Власенко, 1992).
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Теоретически из биодинамики мышц известно, что
зависимость между нагрузкой и удлинением мышц
непропорциональна, т. е. сначала мышца растягивается
легко, затем для ее растягивания надо прикладывать все
большую силу. Известно также, что если мышцу растягивать
повторно (пружинками), то ее длина увеличится больше, чем
при однократном воздействии (А. Хилл, 1972; В.М.
Зациорский, 1966; Д.Д. Донской, 1971). Таким образом,
здесь вступает в силу такой фактор, как «продолжительность
упражнения». Н.И. Волков и В.М. Зациорский предложили
для
контроля
и
планирования
учитывать
пять
компонентов[1]:
1.
Продолжительность упражнения.
2.
Интенсивность упражнения (скорость, мощность).
3.
Продолжительность
интервалов
отдыха
между
упражнениями.
4.
Характер отдыха (заполненность пауз отдыха другими
видами деятельности).
5.
Число повторений упражнения.
В зависимости от того, какими будут численные
значения каждого из этих компонентов упражнения, и
получится тренирующий эффект. Поэтому необходимо знать,
как будет меняться величина тренирующего эффекта, если
укорачивается длительность упражнения, повышается
(уменьшается) его интенсивность и т. д.
Нормы на начальном этапе ориентировочные и могут
меняться через
каждые
4–8 недель
[7]. Итак,
продолжительность упражнения обусловливает объем
физиологических и биохимических сдвигов, происходящих
во время его выполнения. При стретчинге длительность
упражнений колеблется от 5 до 30 с. Казалось бы, что 30 с–
это не много (если, например, сравнивать с бегом в десятки
минут или несколько часов). Однако необходимо учитывать,
что в среднем каждое упражнение повторяется 5–7 раз по 15–
30 с с отдыхом 10–30 с, то есть суммарная длительность
выполнения его от двух (при минимальных значениях
компонентов) до семи минут (при максимальных значениях).
Суммарная длительность нагрузки при использовании 5–10
упражнений может колебаться в пределах от 15 до 60минут
при условии, что в состав комплекса могут включаться как
кратковременные задания, так и длительные.
При этом нужно учитывать, что продолжительность
заданий тесно связана с интенсивностью и, следовательно, с
разными механизмами регуляции растянутых мышц.
Зависимость предельного времени работы от силы
сокращений (интенсивности нагрузки) при локальной
статистической работе (именно такой работой и является
стретчинг). На нем видно, что если напряжение мышц
составляет 50–70 % от максимального, то удерживать такую
позу можно не более минуты. Максимальное напряжение
удерживают в пределах 10–15 с, но длительность удержания
зависит и от позы. Механическая работа в стретчинге
небольшая, энергозатраты не велики, и поэтому
значительной активизации сердечно-сосудистой системы не
происходит. Даже при длительном занятии (40–60 минут
только стретчингом) частота сердечных сокращений (ЧСС)
повышается до 120–130 уд/мин (при условии, что в покое ее
величина составляет 60–80 уд/мин). Сразу отметим, что у
спортсменов такие цифры реальны. У тех, кто не занимается
спортом, ЧСС в покое обычно составляет 80–100 уд/мин, и
поэтому повышение ЧСС во время стретчинга для них будет
более выражено.

Все методики растягивания ориентированы на
соответствующие мышцы. Основной эффект всех методик
растягивания по программе стретчинга нацелен на мышцы и
на управляющую ими нервную систему (нервно-мышечную
единицу). На этом и основывается в каждом конкретном
случае применяемая методика растягивания. Именно мышца
сильнее всего реагирует на растягивание, что объясняется ее
анатомическим строением и сложнейшим механизмом
управления ею со стороны нервной системы [15]. Даже очень
слабо растяжимая мышца в результате тренировки быстро
наращивает эластичность. Даже пассивные органы –
сухожилия, связки и т. д. – можно сделать более
эластичными, а значит, и достичь цели стретчинга.
Как при активном, так и при пассивном методах
стретчинга мышцы, затронутые растягиванием, всякий раз
бывают в высшей степени активными. Сначала мышца
реагирует на растягивание сокращением. Это значит, что она
пытается сжаться. Сжатие – это защитный рефлекс против
разрыва. При правильно выполняемом растягивании
начальное сокращение переходит в расслабление. Вот почему
неверно выполняемые упражнения на растягивание
(раскачивание, пружинящие и рывковые движения) могут
привести к травмам. Такая активная реакция растягиваемых
мышц объясняется, в частности, почему в пассивном методе у
спортсмена, который выполняет растягивание, через
относительно короткое время наблюдается интенсивное
потообразование (транспирация) – явный признак мышечной
активности. Доказано, что мышцу можно растянуть по длине
в двое. Сначала относительно слабо растяжимая мышца очень
быстро наращивает эластичность. За счет повышения
растяжимости сухожилий, связок, суставных сумок и фасций
мышц (мышечных оболочек из соединительной ткани) может
улучшиться подвижность в суставе. Пассивные органы –
сухожилия, связки, суставные суки и мышечные фасции – не
обладают такой высокой эластичностью, как мышцы,
являющиеся активным органом движения. На них возложена
функция обеспечения поддержки и ограничения движения.
Это относится, в первую очередь, к связкам. Однако и
пассивные органы движения можно в известных пределах
сделать более гибкими. Они также являются объектом
тренировки на растягивание. Фактическая амплитуда
движения в определенном суставном комплексе определяется
движением,
производимым
за
счет
произвольного
напряжения мышц. От этой активной подвижности следует
отличать пассивную растяжимость мышц и суставов. Цель
любой работы на растягивание в конечном итоге состоит в
повышении активной подвижности, которую в то же время
можно существенным образом развить путем пассивного
растягивания. Пассивная подвижность должна находиться в
рациональном соотношении с активной подвижностью;
чрезмерная подвижность в суставах (гипермобильность),
которая не может быть реализована активны путем, при
определенных обстоятельствах повышает возможность травм.
Поэтому с самого начала необходимо укрепить мышцы путем
целенаправленной силовой тренировки. Чувствительные
нервы, в том числе и в пассивных органах (связках и др.),
обеспечивают тончайшую согласованность процессов
движения. Для воздействия стретчинга важно также знать, что
все вышеперечисленные органы движения – в том числе и
пассивные сухожилия, связки и суставные сумки – пронизаны
чувствительными нервами, задача которых, с одной стороны
определять степень напряженности в тканях и передовать эту
информацию в центральную нервную систему, а с другой –
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осуществлять
пространственную
ориентацию
и
информировать центральную нервную систему о нахождении
в свободном пространстве в данный момент. Эти «органы
чувств» в двигательном аппарате через тончайшие
неосознанные рефлекторные процессы в то же время
регулируют координацию всего движения, а также нашу
осанку. Даже миллиметровые изменения движения и позы
тотчас же регистрируются и вызывают соответствующую
координирующую регуляцию мышц. Она необходима для
того, чтобы мы всегда находились в центре по отношению к
постоянно воздействующей на нас силе тяжести.
Раздражение, вызываемое растягиванием, и напряжение
мышц ( работа) усиливают кровоток, чтобы покрыть
возросшую потребность в энергии. Выше было сказано, что
при растягивании мышца себя ведет не пассивно, а активно.
Мышца
реагирует
на
раздражение,
вызываемое
растягиванием, некоторым напряжением, и в этом состоит ее
работа. По мере увеличения работы в мышце усиливается и
кровоток, и обмен веществ. Повышенная активность потовых
желез служит для регуляции теплоотдачи. Уже через
несколько минут стретчинга мы ощущаем нарастающее
тепло, что связано с улучшением кровотока и активизацией
обмена веществ, а несколько позднее упражнения стретчинга
могут вызвать и заметное потообразоавание. Потоотделение
наступает тогда, когда кровоток и обмен веществ повышают
температуру тела; тело реагирует на это повышением
активности потовых желез, чтобы использовать холод
испарения для улучшения теплоотдачи.
Активное движение может существенно активизировать
кровоток и обмен веществ в мышце – а именно до величины,
в шесть раз превышающей нормальное значение. При
активных методах стретчинга эти процессы протекают
гораздо быстрее. Улучшение кровотока и обмена веществ во
всех случаях стимулирует кровообращение в целом, а также
другие сложные функциональные процессы.
Мы уже установили, что функциональную регуляцию
мышц осуществляют наша высокоразвитая нервная система
и ее тончайшие механизмы настройки; причем большинство
процессов протекает неосознанно, за счет включения
рефлексов. Эта связь действует и в обратном направлении:
изменение мышечного напряжение (мышечного тонуса)
влияет на рефлекторные процессы.
В каждой мышце имеется множество так называемых
мышечных веретен, чувствительных нервных органов
(рецепторов). На них возложена задача постоянно измерять
степень напряжения и растягивания мышц. Если мышца
растянута, то вытянуты и ее мышечные веретена, которые
сразу же через собственные проводники передают в спинной
мозг сигналы в форме электрических импульсов. Там эта
информация
от
мышечных
веретен
мгновенно
обрабатывается и происходит переключение на пульте
управления, который мы называем синапсом. Его сигналы
вновь идут непосредственно к мышце, которая в ответ на это
немедленно сжимается, то есть сокращается.
Рефлекторное сокращение мышцы предостерегает ее от
травм в результате перерастяжения. Эту реакцию следует
понимать как защитный механизм, предохраняющий мышцу
от аутотравмы (разрыва) в результате слишком сильного
растяжения, а также страхующий сустав, который
обслуживает эта мышца. Рефлекс распространяется только на
растянутую мышцу и не захватывает соседние или какиелибо другие нерастянутые мышцы. Цепочка мышечное
веретено – чувствительный нерв (альфа-волокно) – спинной
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мозг – пульт управления (синапс) – обратный провод (гаммаволокно) к мышце, деятельность которой образует так
называемый рефлекс растяжения, определяет мышечный
тонус.
Если через гамма-волокно к мышце поступает
множество импульсов, то возрастает чувствительность
мышечного веретена, в результате чего мышечный тонус
повышается.
Сухожилия тоже реагируют на напряжение или
растягивание мышцы.
Если мы правильно выполняем
упражнения стретчинга, то есть без спешки, в расслабленном
состоянии, то тем самым снижаем электрическую активность
гамма-волокон и способствуем нормализации мышечного
тонуса.
В сухожилиях – мостике от мышцы к кости, состоящем
из соединительной ткани, – также имеются рецепторы –
нервные
«измерительные
щупы»,
так
называемые
сухожильные веретена. Они тоже реагируют на растягивание,
если мышца активно напряжена или растянута. Однако
сухожильные веретена (называемые также аппаратом
Гольджи) реагируют только на сильные раздражения
растягиванием. В таком случае сухожильное веретено
передает свои сигналы так же в спинной мозг; эти сигналы
понимаются на пульте, функция которого состоит в том,
чтобы оказывать тормозящее воздействие на двигательный
нерв мышцы, в результате чего она расслабляется.
Так называемое собственное торможение предотвращает
травмы вследствие перерастяжения или слишком сильного
сокращения. Стретчинг положительно влияет на эти
рефлекторные процессы.
Правильное и целенаправленное растягивание влияет на
рефлекторные процессы в мышечных и сухожильных
веретенах.
Очевидно, что как активная, так и пассивная методика
растягивания
должны
осуществляться
с
такой
интенсивностью,
чтобы активизировать
сухожильные
веретена [1]. Снижение мышечного напряжения достигается
тем, что рефлекс растяжения, первоначально вызванный
мышечными
веретенами,
завершается
рефлексом
собственного мышечного расслабления. При прекращении
тренировки гибкость довольно быстро возвращается к
исходному уровню.
В то же время упражнения на гибкость с успехом могут
чередоваться с упражнениями на расслабление. Но чаще
упражнения на гибкость выделяют в самостоятельную часть
занятий, такое построение тренировочных занятий
способствует максимальному проявлению подвижности в
суставах и является наиболее эффективным.
Важна и последовательность выполнения упражнений,
направленных на развитие подвижности в различных
суставах. Лишь закончив выполнение упражнений,
направленных на развитие подвижности в одном суставе,
следует переходить к упражнениям для следующего
сустава. Не имеет значения, с какого сустава начинать
развитие гибкости.
На ранних этапах тренировочного года преобладают
средства развития пассивной гибкости, что создает основу
для последующей работы над развитием активной гибкости
[17]. Повышению подвижности в суставах способствует
предварительный массаж соответствующих мышечных
групп. Наиболее эффективными для развития пассивной
гибкости являются плавные движения с постепенно
возрастающей амплитудой и уступающей работой мышц.
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Упражнения со свободными маховыми движениями
оказываются менее эффективными, так как растягивание
зависит от инерции конечностей, выполняющих маховые
движения, и связано с необходимостью выполнения этих
движений в быстром темпе. Быстрые движения
стимулируют
проявление
защитного
рефлекса,
ограничивающего
растягивание,
что
приводит
к
закрепощению растягиваемых мышечных групп.
Для
развития
активной
гибкости
наряду
с
растягивающими упражнениями, выполняемыми за счет
мышечных усилий, эффективны и силовые упражнения
динамического и статического характера, подобранные
соответствующим образом. Следует широко применять
медленные динамические упражнения с удержанием
статических поз в конечной точке амплитуды, которые
намного эффективнее маховых и рывковых движений.
Однако в процессе работы над гибкостью необходимо
уделять большое внимание упражнениям, требующим
высокого уровня проявления пассивной гибкости, а также
динамических упражнений с уступающим характером
работы с предельно возможным растяжением работающих
мышц.
Эффективное
расслабление
мышечной
ткани,
необходимое для полноценного выполнения упражнений,
направленных на развитие гибкости, может быть
стимулировано предварительным напряжением мышц. Дело
в том, что при быстром растягивании расслабленной мышцы
возникает
естественный
защитный
рефлекс:
от
чувствительных нервных окончаний, расположенных в
мышечной ткани и сухожилиях, в ЦНС поступают импульсы,
стимулирующие напряжение мышцы, ее противодействие
принудительному растягиванию.
Предварительное
сокращение
мышц
вызывает
обратную реакцию: с нервных окончаний стимулирующая
непроизвольное расслабление мышц. Это улучшает условия
для последующего растягивания мышц, что предопределяет
эффективность методического приема, в основе которого
чередование предварительного напряжения мышц с
последующим принудительным растягиванием.
И самое важное – необходимость индивидуализировать
тренировочный процесс. Если у вас повышается мышечная
напряженность, следует выполнять медленные пассивные
движения, если же у вас слабые мышцы с повышенной
растяжимостью, больше внимания уделяйте маховым и
силовым активным движениям.
Исходя из анализа вышеуказанных литературных
источников, можно подвести резюме. Растяжение одних
мышц за счет изометрического напряжения других мышц
можно назвать активным стретчингом. Растяжение мышц в
изометрическом режиме при помощи внешних усилий
(например, удержание ног руками или использовать помощь
партнеров) можно отнести к пассивному стретчингу. И самое
главное, все перечисленные факторы, определяющие
стретчинговые свойства мышц, в первую очередь должны
быть направлены на оздоровление учащихся, так как в
основе физического воспитания лежит процесс оздоровления
студенческой молодежи.
Принцип оздоровительной направленности обязывает
специалистов по физической культуре и спорту так
организовать физическое воспитание, чтобы оно выполняло
и профилактическую, и развивающую функции. Это
означает, что с помощью физического воспитания
необходимо:
совершенствовать
функциональные

возможности организма, повышая его работоспособность и
сопротивляемость неблагоприятным воздействиям, а также
компенсировать недостаток двигательной активности,
возникающей в условиях современной жизни (Ж.К. Холодов,
B.C. Кузнецов, 2000). В программе физического воспитания в
вузе понятие «Cтретчинг» неразрывно связано с физическим
качеством «Гибкость». Развитие гибкости – специфический
процесс, требующий применения специальных методик,
дозирования нагрузки и самое главное – терпения
занимающихся.
По
мнению
М.П. Желобковича
и
Р.И. Купчинова,
процесс воспитания гибкости можно
разделить на три этапа [8, c. 173–174]:
−

этап «суставной гимнастики». Задачей этого этапа
является не только повышение общего уровня развития
активной и пассивной подвижности в суставах, но и
укрепление самих суставов, а так
же тренировка
мышечно-связочного аппарата с целью улучшения
эластических свойств и создания прочности мышц и
связок;

−

этап специализированного развития подвижности. На
этом этапе ставится задача по развитию максимальной
амплитуды в тех движениях, которые способствуют
быстрейшему
овладению
технике
двигательных
действий;

−

этап поддержания подвижности в суставах на
достигнутом уровне. Данный этап предусматривает
выполнение упражнений на растягивание ежедневно. В
связи с тем, что учебные занятия проводятся два раза в
подразумевает
более
неделю,
третий
этап
специализированный
уровень
занятий
или
самостоятельные
занятия
при
личной
заинтересованности занимающихся.
При более углубленном рассмотрении специфики
развития гибкости на первом этапе, можно видеть, что здесь
взаимодействуют два фактора, имеющие существенное
влияние на эффективность выполнения упражнений: степень
подвижности в суставах и состояние мышечно-связочного
аппарата (непосредственно гибкость и стретчинговые
свойства мышц). На примере контрольно-нормативного
упражнения, которое является наиболее распространенным в
учебно-педагогическом процессе (наклон вперед из
положения сидя) можно видеть, как происходит это
взаимодействие. Так, при выполнении этого упражнения в
активной степени задействованы суставы поясничнокрестцового отдела позвоночника и тазобедренных суставов,
а также связочно-мышечный аппарат спины и задней
поверхности бедра, т. е. стретчинговые свойства мышц.
Таким образом, в комплексной программе по развитию
гибкости, помимо развития непосредственной гибкости
суставов, необходимо использовать элементы стретчинга, тем
более что, по мнению В.А. Епифанова и других авторов, этот
вид упражнений применяется при тугоподвижности суставов,
а также при понижении эластичности тканей и кожи [13].
Рассмотрим, в каких видах занятий с оздоровительной
направленностью применяют стретчинг и как он влияет на
организм с точки зрения теории и методики физической
культуры.
В теории и методике физического воспитания и спорта
рекомендуют использовать стретчинг в практике физического
воспитания и спорта в следующих целях:
В подготовительной части упражнения для развития
гибкости можно включать в комплекс ОРУ как средство
подготовки мышц, сухожилий и связок к выполнению
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объемной
или
высокоинтенсивной
тренировочной
программы. Их количество диктуется как характером
упражнений, так и дозировкой; временем, отведенным на
разминку; особенностями предстоящей на уроке работы;
температурой воздуха в зале и т. д. Постановка
образовательных задач обусловливает видоизменение
содержания и количества упражнений, что потребует
увеличения подготовительной части урока.
В основной части занятия (урока),– развитие гибкости и
повышение эластичности мышц и связок, т. к. именно в этой
части занятия решаются в основном задачи по
формированию разнообразных двигательных умений и
навыков, а также развитию физических качеств и
функциональных возможностей организма. Если основная
задача занятия – развитие гибкости в целенаправленной
форме, то занятие проводится с большим акцентированием
времени на это качество. В иных случаях, упражнения для
развития физических качеств целесообразно выполнять в
конце основной части занятия.
В заключительной части занятия,– восстановление
после высоких нагрузок и профилактики травм опорнодвигательного аппарата, а также снятие болей и
предотвращение судорог.
При этом упражнения на гибкость на одном занятии
желательно выполнять в такой последовательности: вначале
упражнения для суставов верхних конечностей, затем для
туловища и нижних конечностей. Упражнения на
растягивание необходимо использовать в течение всего года,
так как при длительном перерыве в их применении
подвижность в суставах ухудшается [9].
На основании анализа литературных источников [1, 2,
3, 7] видно, что гибкость суставов и стретчинговые свойства
мышц являются двумя взаимосвязанными физическими
качествами, активно влияющие на выполнение упражнений
по развитию и контролю гибкости.
При рассмотрении различных видов спорта, в основе
которых лежит развитие вышеуказанных качеств, наиболее
соответствующим является художественная гимнастика. По
мнению Т.С. Лисицкой, упражнения художественной
гимнастики характеризуются в основном произвольным
управлением движениями. Действия гимнастки, свободно
передвигающейся по площадке, лишь в минимальной
степени
ограничиваются
какими-либо
внешними,
искусственно установленными условиями, в отличие,
например, от действий представительниц спортивной
гимнастики. Поэтому одна из основных задач технической
подготовки
художественной гимнастики связана с
искусством владения своим телом в естественных условиях.
Последнее обстоятельство в значительной степени
определяет и структуру физических качеств как
необходимых для занятия художественной гимнастикой, так
и развиваемых ею. Анкетирование, проведенное С.А.
Кувшиниковым и др. для исследования ведущих физических
качеств у гимнасток высокой квалификации [6], выявило
наиболее основные из них, необходимые для успешного
выступления
в
соревнованиях.
Таким
образом,
прослеживается вывод, что из всех качеств, играющих
большую роль в художественной гимнастике, выделяется
гибкость во всех ее проявлениях (пассивная, активная,
предельно развитая гибкость в тазобедренных суставах), с
выполнением упражнений в статистическом режиме
мышечных сокращений.
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При современном уровне развития художественной
гимнастики как вида спорта на соответствующем уровне
развивается и система подготовки высококвалифицированных
спортсменок. Этот фактор обосновывает наличие отлаженной
методики по развитию гибкости и стретчинговых свойств
мышц гимнасток, а также возможность применения данной
методики в системе физического воспитания, исходя из
уровня подготовленности и особенностей развития студенток
вуза.
Так
как
укрепление здоровья и повышение
работоспособности студентов средствами физической
культуры является одной из важнейших задач при обучении
студенческой молодежи в вузе, и несмотря на то, что в
решении данной задачи задействованы все формы и методы
организации учебных занятий по физическому воспитанию,
все же возникает необходимость в поиске дополнительных
ресурсов и возможностей, направленных на повышение
физической подготовленности будущих специалистов. Такие
возможности нам и представляет совокупность средств
художественной гимнастики. Так же актуальность данной
методики обусловлена тем, что все чаще в различных
публикациях приводятся данные о том, как с каждым годом
растет число молодых людей с неудовлетворительным
уровнем физического развития и подготовленности,
увеличивается количество студентов, имеющих отклонения в
состоянии здоровья. Например, по данным 33-й студенческой
поликлиники города Минска, количество студентов,
имеющих отклонения в состоянии здоровья по разделу
болезней костно-мышечной системы, составило в 2009 году –
«+450 человек, что составляет 2,6%» и в 2010 году – «+175
человек, что составляет 9,3% от общего числа студентов». В
Частном институте управления и предпринимательства в 2010
году число студентов, отнесенных к специальной
медицинской группе по состоянию костно-мышечного
аппарата, увеличилось на 14,25%. При более глобальном
рассмотрении динамики изменения показателей состояния
здоровья необходимо учитывать данные Министерства
здравоохранения Республики Беларусь. На основании их
выявлено, что за последние десятилетие количество
заболеваний костно-мышечной и соединительной систем у
учащихся увеличилось на 35%. По мнению Н.Г.Лаврик, эти
изменения связаны в значительной степени с низким уровнем
гибкости. Также и другие авторы считают, что гибкость – это
одно из пяти основных физических качеств человека. В связи
с этим научному обоснованию развития гибкости посвящен
ряд исследований (А.А. Гужаловский, 1980; Ш.Н. Джанян,
1980; Л.А. Юсупова, 1983; Я.С.Вайбаум, 1991; М.Дж. Алтер,
2001; А.Ш. Шафеева, 2001; В.И. Лях, 2003; Е.В.Панова, 2005
и др.) [14]. Вместе с тем, вузовское физическое воспитание в
недостаточно полной мере осуществляет развитие такого
физического качества, как гибкость. Особенно, исходя из
того, что данное физическое качество, тестируемое дважды в
учебном году, является одним из превалирующих.
На основании вышесказанного, цель исследования –
экспериментально обосновать значение стретчинга при
развитии гибкости у студенток вуза. Предполагалось, что
целенаправленное применение средств художественной
гимнастики будет способствовать развитию стретчинговых
возможностей
мышечно-связочного
аппарата
и
соответственно развитию такого физического качества, как
гибкость.
Исследование проводилось на протяжении 2010–2011 гг.
на
базе
Частного
института
управления
и
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предпринимательства. В нем приняли участие 300 студенток.
Разработанная экспериментальная методика по применению
средств художественной гимнастики, составленная с учетом
возрастно-половых особенностей студенток, выполнялась
экспериментальной группой (150 человек). Контрольная
группа (так же в составе 150 человек) занималась по
утвержденному плану-графику работы кафедры, в
соответствии
с
предъявляемыми
программными
требованиями по физическому воспитанию в вузе. Гибкость
у девушек оценивалась наклоном вперед из положения –
сидя на полу, ступни параллельны. Расстояние между ними
примерно двадцать сантиметров. Выполнялись три
медленных наклона вперед с целью дотянуться пальцами до
мерной линии, начало которой находится на уровне пяток.
На четвертом наклоне фиксировалась цифра мерной линии,
которой коснулся испытуемый. Тестирование проводилось в
начале и конце учебного года.
Целью
статистической
обработки
полученных
результатов
была
оценка
достоверности
различий
результатов
тестирования
гибкости
испытуемых
контрольной и экспериментальной групп в начале
эксперимента (осенью) и в конце (весной).
Предварительно для каждой из сравниваемых выборок
вычислялось среднее арифметическое значение по формуле:
n

x=

∑x
i =1

i

,

n

где xi – результаты измерения; n – объем выборки; и среднее
квадратическое (стандартное) отклонение:

∑ (x
n

σ=

i =1

i

−x

)

Выбор статистического критерия для оценки различий
между результатами, полученными в начале и в конце
эксперимента для каждой из исследуемых групп, проводился
с использованием алгоритма, разработанного для попарно
зависимых выборок, а различия между результатами
контрольной и экспериментальной групп до начала, а затем в
конце эксперимента оценивались с помощью критерия,
выбранного по алгоритму для независимых выборок
[1, с. 35]. Так, для попарно зависимых выборок x и y любого
объема (обе выборки получены на одной и той же группе
испытуемых)
можно
использовать
параметрический
t-критерий Стьюдента в том случае, когда распределение

d i = yi − xi

выборки парных разностей
подчиняется
нормальному закону. В этом случае наблюдаемое значение
критерия Стьюдента рассчитывается по формуле:

t набл =
где

d

d n

σd

,

– среднее арифметическое значение выборки парных

разностей;

σd

– стандартное отклонение выборки парных

разностей; n – объем выборки. Критическое значение
выбирается в зависимости от уровня значимости α и числа
степеней свободы

t набл =
σx

где

k = n − 1 . Если распределение выборки

d не соответствует нормальному закону,
использовать непараметрический критерий.

следует

и

σy

x− y n

σ x2 + σ y2

,

– средние квадратические отклонения

соответственно выборок x и y. Критическое значение
выбирается в зависимости от уровня значимости α и числа

k = 2× n − 2.

степеней свободы

Поскольку объемы всех выборок одинаковы и равны
n=150, нормальность распределения выборок проверялась с
помощью критерия хи-квадрат, дисперсии выборок
сравнивались по критерию Фишера.
Все статистические исследования проводились на
уровне значимости α=0,05.
Расчет среднего арифметического значения и среднего
квадратического отклонения позволил получить значения,
указанные в таблице 1.
Экспериментальная
группа (ЭГ)

Характеристика

2

.

n −1

Если выборки x и y независимые, т. е. получены на
разных группах испытуемых, для оценки достоверности
различий между их средними значениями также можно
использовать параметрический t-критерий Стьюдента. Но в
этом случае требуется обязательное выполнение двух
условий: нормальность распределения обеих сравниваемых
выборок и равенство их дисперсий. Наблюдаемое значение
критерия
Стьюдента
для
независимых
выборок
рассчитывается по формуле:

Контрольная
группа (КГ)

осень

весна

разница

осень

весна

разница

среднее
арифметическое
значение

13,86

15,13

1,27

14,07

14,13

0,06

среднее
квадратическое
отклонение

7,79

7,30

1,07

6,72

6,67

0,84

Таб.
1.
Средние
арифметические
и средние квадратические отклонения

значения

Проверка нормальности распределения показала, что все
выборки, полученные в результате измерений, имеют
нормальное распределение (таблица 2).
Экспериментальная группа

Контрольная группа

осень

весна

осень

весна

χ2набл

0,15

4,39

3,06

5,21

χ2крит

7,8

7,8

9,5

9,5

p

p>0,05

p>0,05

p>0,05

p>0,05

Таб. 2. Проверка нормальности распределения
Как видно из таблицы 2, распределение всех полученных
совокупностей соответствует нормальному закону. Выборки
парных разностей будем считать в связи с этим также
нормально распределенными. Проверка упомянутых выборок
по критерию хи-квадрат не даст точных результатов в связи с
тем, что результаты измерений проводились с точностью до
целых значений сантиметров, а полученные значения парных
разностей изменяются в небольших пределах: от –2 до 3 см.
Таким образом, сравнение средних значений попарно
зависимых выборок будем проводить по критерию
Стьюдента.
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Для правомерности использования параметрического
критерия для сравнения независимых выборок требуется
также сравнить между собой дисперсии совокупностей,
полученных до эксперимента, а затем – после эксперимента.
Результаты сравнения дисперсий показаны в таблице 3.
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молодежи. В целом, такой подход к изучению проблемы
развития гибкости у студенток позволит существенно
повысить эффективность процесса физической подготовки
учащихся.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

До эксперимента

После эксперимента

Fнабл

1,34

1,20

Fкрит

1,37

1,37

p

p>0,05

p>0,05

1.

Таб. 3. Результаты сравнения дисперсий

2.

Таким образом, дисперсии независимых выборок,
полученных до эксперимента и после эксперимента, можно
считать равными, для сравнения их средних значений будем
использовать параметрический критерий Стьюдента.
Сравнение средних значений результатов тестирования
сведено в таблицу 4.

3.
4.

5.
ЭГ – КГ до
эксперимента

ЭГ до и после
эксперимента

КГ до и после
эксперимента

ЭГ – КГпосле
эксперимента

tнабл

0,25

14,47

0,88

1,23

tкрит

1,65

1,66

1,66

1,65

p

p>0,05

p<0,05

p>0,05

p>0,05

Таб. 4. Оценка достоверности различий средних
значений результатов тестирования гибкости
Результаты, приведенные в таблице 4, позволяют судить
о том, что до эксперимента между группами существенных
различий не наблюдалось (tнабл=0,25 при tкрит=1,65), что
говорит об однородности контингента подобранных групп по
исследуемому признаку. Между результатами, полученными
в экспериментальной группе до и после эксперимента,
наблюдаются достоверные различия (tнабл=14,47 при
Следовательно,
можно
утверждать,
что
tкрит=1,66).
проведенный курс занятий с применением средств
художественной гимнастики привел к существенному
улучшению измеряемых показателей гибкости. При этом в
контрольной группе, в которой данная методика не
применялась, результаты тоже улучшились в среднем на 0,06
см (таблица, 1), но это улучшение нельзя считать
статистически достоверным (tнабл=0,88 при tкрит=1,66).
Сравнение результатов контрольной и экспериментальной
групп после окончания эксперимента показало, что в
экспериментальной группе результат в среднем оказался на 1
см лучше, чем в контрольной (15,13 см и 14,13 см
соответственно). Столь несущественное различие (tнабл=1,23
при tкрит=1,65) можно объяснить тем, что, как оказалось,
результаты тестирования гибкости имеют высокую
внутригрупповую вариацию: от –12 до 30 см в
экспериментальной группе и от –5 до 27 см в контрольной
группе после эксперимента.
В процессе педагогического эксперимента результаты
тестирования и их статистическая обработка показали, что в
экспериментальной
группе
улучшение
результатов
тестирования оказалось статистически достоверным, в то
время как в контрольной группе динамика результатов не
может считаться существенной.
Таким образом, внедрение методики использования
специальных упражнений художественной гимнастики на
занятиях физической культурой будет содействовать более
эффективному развитию гибкости за счет улучшения
стретчинговых свойств мышечно-связочного аппарата, а
также повышению двигательной активности студенческой
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ИНТЕГРАЦИИ СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО И ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Gryckiewicz A. I., Filgina Е. W.
Białoruski Państwowy Uniwersytet Kultury Fizycznej, Mińsk (Białoruś)

Государственную политику в сфере образования
Республика Беларусь строит на формировании и
совершенствовании национальной системы образования,
государственной
и
общественной
поддержке
ее
приоритетного развития в качестве определяющего фактора
научно-технического и культурно-духовного прогресса,
становления национального суверенитета [2, c. 57].
Существующая в настоящее время структура
национальной системы образования базируется на
Конституции Республики Беларусь, законах «Об образовании
в Республике Беларусь» и других нормативно-правовых
документах. Система управления образованием в стране
имеет
государственно-общественный
характер.
Формирование и развитие образовательной системы в
Республике Беларусь осуществляется в соответствии с
конституционными требованиями и гарантиями в области
образования, обеспечивающими равенство в его получении,
единство образовательной системы и преемственность всех
ступеней обучения [2, c. 58].
В соответствии со статьей 12 Кодекса Республики
Беларусь об образовании все государственные и
негосударственные
образовательные
учреждения
на
территории республики принадлежат к национальной
системе образования Республики Беларусь, которая
включает: дошкольное воспитание; общее среднее
образование; профессионально-техническое образование;
среднее специальное образование; высшее образование;
послевузовское образование.
Учебный процесс в традиционной системе построен на
усвоении знаний, учебной информации по коллективноиндивидуальному
принципу.
При
непрерывной
(многоуровневой и многоступенчатой) системе появляется
широкая
возможность
внедрить
индивидуальноколлективный принцип организации процесса обучения, в
соответствии с которым обучающийся может двигаться
вперед по своей индивидуальной образовательной
траектории в зависимости от своих возможностей,
способностей и потребностей.
При традиционной системе образовательный процесс
организационно строится ступенями, уровнями, между
которыми нет полной согласованности и преемственности.
При реализации интеграционных процессов объединяются в
единую систему все ступени и уровни профессиональных
учебных
заведений,
формируясь
как
гибкая,
многофункциональная,
многоуровневая,
постоянно
развивающаяся, открытая система.
Последнее десятилетие характеризуется активным
развитием организационных форм интеграции: в системе
среднего специального и высшего образования созданы
учреждения, обеспечивающие реализацию образовательных
программ повышенного уровня среднего специального
образования (колледжи), а также высшие колледжи,

осуществляющие подготовку специалистов по всем уровням
профессионального
образования:
профессиональнотехническое образование – среднее специальное образование
(в том числе интегрированное с высшим) – высшее
образование первой ступени. Накоплен значительный
положительный
опыт
обеспечения
непрерывности,
преемственности уровней и ступеней профессионального
образования в рамках учебно-научных объединений «ССУЗ–
вуз» [10, 11, 19, 31].
Переход на многоуровневую систему позволит
улучшить отбор абитуриентов в вуз, повысить качество
образования, устранить разрыв между образовательными
ступенями, сократить сроки обучения и затраты на
подготовку специалистов по различным специальностям.
Дальнейшее развитие системы многоуровневой подготовки
специалистов связано с организационно структурными
преобразованиями, изменением системы проектирования
содержания образования, а также совершенствованием
системы управления образовательным процессом на
различных уровнях [14, c. 20].
Актуальность исследования заключается в том, что
такая интегрированная система в сфере туризма и
гостеприимства позволит обеспечить преемственность
уровней и ступеней профессионального образования,
предоставит возможность обучаться каждому, кто желает
приобрести профессию по данной специальности, позволяет
гибко реагировать и удовлетворять потребности общества в
специалистах с разным образовательным уровнем, будет
являться более экономной за счет сокращения сроков и
расходов на подготовку специалистов с начальным, средним
и высшим профессиональным образованием.
Данное исследование выполнено в соответствии с
планом НИР УО «Белорусский государственный университет
физической культуры» на 2011–2015 годы по теме
«Методологические основы инновационного развития
системы непрерывного образования в сфере туризма,
гостеприимства, рекреации и экскурсоведения».
В исследовании поставлена следующая цель: научное
обоснование интеграции среднего специального и высшего
образования по специальности «Туризм и гостеприимство».
Для достижения цели исследования необходимо решить
следующие задачи:
1) Изучить
перспективы
интеграции
среднего
специального и высшего образования по специальности
«Туризм и гостеприимство»;
2) Провести сравнительный анализ учебных планов по
специальности «Туризм и гостеприимство» на уровне
среднего специального и высшего образования;
Объектом исследования является интеграция среднего
специального и высшего образования по специальности
«Туризм и гостеприимство».
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Предметом
исследования
является
изучение
организационно-педагогических основ интеграции среднего
специального и высшего образования по специальности
«Туризм и гостеприимство».
Организация
исследования:
исследование
предполагается проводить на базе Минского колледжа
предпринимательства и Белорусского государственного
университета физической культуры.
Положения, выносимые на защиту:
1.
Интеграция среднего специального и высшего
образования
по
специальности
«Туризм
и
гостеприимство» способствует совершенствованию
многоуровневой непрерывной системы образования;
2.
Сравнительный
анализ
учебных
планов
по
специальности «Туризм и гостеприимство» на уровне
среднего специального и высшего образования показал
необходимость внесения корректив в учебные
программы Минского коллежа предпринимательства.
В реализации требований принципа преемственности
обязательно
необходимо
учитывать
уровень
предшествующей подготовки учащихся и студентов, их
индивидуальные психологические и физиологические
особенности, творческие способности.
В связи с этим в период с февраля по март 2012 года
планируется провести исследование на базе ЧУО «Минский
колледж предпринимательства» и УО «Белорусский
государственный университет физической культуры»,
которое будет осуществляться по средствам анкетирования, в
исследовании примут участие студенты I курса Института
туризма и учащиеся последнего года обучения в колледже.
Анкета будет состоять из вопросов, которые позволят
проанализировать уровень владения знаниями учащихся и
студентов по профильным дисциплинам: «Менеджмент в
туризме» и «Экскурсоведение», в результате чего мы сможем
определить уровень подготовленности учащихся колледжа к
поступлению на II курс Института туризма по специальности
«Туризм и гостеприимство».
В современных условиях проблема сближения среднего
специального и высшего образования поставлена как
отдельная цель развития системы образования. Высшая
школа и средние специальные учебные заведения
объединены общей целью, но существенно различаются по
основным функциям, частным целям и задачам, по условиям
обучения и воспитания. Эти различия приводят к тому, что
нарушаются преемственные связи в содержании, формах и
методах обучения и воспитания в этих типах учебных
заведений [14, c. 20–21].
Социально-педагогическая сторона преемственности в
системе образования заключается в том, что каждая
следующая ступень образования является естественным
продолжением и развитием предыдущей. Преемственность
образовательной системы – один из основных факторов
реального осуществления права на образование. Задача
педагогической науки и практики заключается в обеспечении
этой возможности эффективными формами, путями и
средствами.
В
процессе
исследований
и
практической
педагогической деятельности
необходимо
учитывать
разнохарактерность преемственности в условиях различных
учебных заведений, между такими звеньями системы
образования и профессиональной деятельности, как
дошкольное воспитание – начальная – неполная средняя –
средняя школы – профессионально-технические училища –
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средние специальные учебные заведения – вуз – производство
– система повышения квалификации и переподготовки
кадров.
Процессу
преемственности
присуща
многокомпонентность. Каждый компонент обучения и
воспитания может рассматриваться и изучаться в динамике
его развития: в идейно-политическом, нравственном,
трудовом, интернациональном, эстетическом и других
аспектах [3, c. 25].
Итак,
преемственность
в
силу
всеобщего
педагогического характера представляет собой весьма
важную категорию педагогики, имеющую самостоятельный
статус.
Поскольку процесс обучения является механизмом
осуществления преемственности поколений в социальной и
культурной областях, то успешно он может протекать лишь
при соблюдении преемственности между его отдельными
этапами, составными частями и звеньями.
Исходя
из
сущности
содержания
понятия
«преемственности» как действенного системообразующего
фактора, способствующего созданию педагогических условий
реализации интегративного характера, целостности процесса
и результатов обучения, можно было бы предложить
следующее определение категории преемственности как
отражающей
закономерности
изменения
структуры
содержания учебного материала и сочетания методов
обучения, направленных на преодоление противоречий
линейно-дискретного характера процесса обучения и способы
реализации этих закономерностей в соответствии с целями
обучения,
развития
интеллектуальных
способностей
молодежи.
Важнейшими условиями развития интеграции системы
образования Республики Беларусь являются количественные
и качественные изменения в образовании, интенсивное
развитие педагогической науки, требования индустриального
общества к уровню подготовки подрастающего поколения,
возросшая потребность в кадрах, которые бы обладали
универсальными знаниями [2, c. 4].
Анализ имеющихся в педагогической науке концепций
интеграции, позволяет сделать вывод о том, что большинство
из них раскрывают интеграцию на уровне организационноуправленческого взаимодействия.
Используя
вышеобозначенные
методологические
ориентиры в качестве общей идеологии и методов научного
поиска, в основу разрабатываемой концепции интеграции
ССУЗа и вуза заложена идея реализации интегративного
подхода, позволяющего самоорганизующейся системе
восстанавливать свою целостность, интегрируясь с другими
системами, где интеграция выступает и как процесс
перестройки ее структуры при согласованном взаимодействии
с другой системой, и как результат ее перехода на
качественно новый уровень [30, c.14–15].
Интегративный подход создает условия для постоянного
взаимодействия элементов не только внутри системы, но и с
внешней средой. Признаком продуктивной интеграции
является не плотность связей, а интегративная целостность ее
составных частей. Необходимым условием развития
интегрированной системы «ССУЗ – вуз» являются
функционально устойчивые связи учебных заведений.
При обосновании теоретико-методологических основ
интеграции ССУЗа и вуза необходимо исходить из
следующих ее закономерностей:
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−

системность интеграции достигается при единстве
структурного, содержательного и процессуального
элементов данной системы;

−

эффективность интеграции достигается при условии
готовности субъектов интегрированной системы к
формированию
обоюдно
заинтересованных
взаимоотношений,
подкрепленных
нормативноправовой базой;

−

продуктивность интеграции образования обусловлена
требованиями профессиональных стандартов;

−

целостность процесса подготовки
специалиста зависит от наличия
образовательных программ обучения;

современного
сопряженных

−

продуктивность интеграции повышается при условии
четкой целевой ориентации на равноценный результат
интегрирующихся компонентов [10, 30, 31].
На
основе
выявленных
закономерностей
сформулированы и обоснованы общенаучные принципы
интеграции ССУЗа и вуза, а именно:

−

принцип синергетизма, предполагающий увеличение
количества согласованных связей, способствующих
появлению
качественно
новых
функций
интегрированной системы;

−

принцип релевантности, допускающий формирование и
развитие интегрированных форм взаимодействия
посредством объединения в единое целое ранее
разнородных частей и элементов;

−

принцип симбиоза, направленный на усиление
взаимосвязей между элементами интегрированной
системы «ССУЗ – вуз» с целью формирования
системной целостности;

−

принцип кластерности, предполагающий интеграцию
профессиональных учебных заведений разного уровня
по отраслевому признаку;

−

принцип системности, предполагающий органичное
взаимопроникновение
и
взаимодополнение
как
внешних, так и внутренних элементов интегрированной
системы;

−

принцип
традиционности
и
инновационности,
предполагающий, с одной стороны, опору на уже
устоявшиеся традиционные идеи и концепции
интеграции, а с другой – постоянное обновление
интегрированной
системы
в
соответствии
с
достижениями в области высоких техник и технологий;

−

−

и
принцип
фундаментализации
практикоориентированности,
предполагающий
построение
учебного
процесса
на
основе
фундаментальных
знаний
в
сочетании
с
практикоориентированными;
принцип транспарентности и ее соразмерности,
предполагающий, с одной стороны, прозрачность
функционирования интегрированной системы «ссуз –
вуз», в которой открытость результатов обучения,
оценивания и присвоения квалификаций позволяют не
только работодателям-заказчикам кадров объективно
оценивать
профессиональную
подготовленность
выпускников, но и учреждениям профессионального
образования своевременно вносить коррективы в
содержание образовательных программ, а с другой –
такая прозрачность интегрированной системы не
должна носить характер бесконечного контроля,

приводящего к потере доверия ее субъектов и,
соответственно, к разрушению связей в данной системе;
−

принцип
гуманистической
и
эксцентрической
направленности,
предполагающий
максимальное
развитие
способностей
личности
на
базе
эксцентрического сознания.
Совокупность
выявленных
общенаучных
и
педагогических принципов может быть заложена в основу
моделирования интегрированной системы «ССУЗ – вуз» [31,
c. 16-17].
Возросшие требования к учебно-воспитательной работе,
выдвигаемые перед ССУЗу и вузу, требуют нового
методологического подхода к ее организации и содержанию,
главная идея которого заключается в том, чтобы
интегрировать учебный материал, уплотнить его, установить
зависимость и межпредметные связи [8, c. 6-9].
Интегративные
процессы
являются
процессами
качественного преобразования отдельных элементов системы
или всей системы [26]. Многие исследования в отечественной
дидактике и в теории воспитания опираются на выше
перечисленные положения при разработке конкретных путей
совершенствования образовательного процесса. Определяя
осуществление
интеграционных
процессов
в
профессиональном учебном заведении, авторы отмечают, что
интеграция – это процесс взаимопроникновения, уплотнения,
унификации знаний, проявляющийся через единство с
противоположным
ему
процессом
расчленения,
размежевания, дифференциации, что дифференциация
сопровождает интеграцию на протяжении всего процесса ее
осуществления [30, 31].
И.Г. Худолий [30, c. 22] отмечает, что интеграционные
процессы в организационно-педагогической, образовательной
деятельности учреждений профессионального образования
обеспечивают:
−

создание
единого
комплекса
образовательного
учреждения на основе преемственной взаимосвязи,
целостности различных элементов и ступеней
профессионального образования, дающей каждому
реальную возможность получить и постоянно
совершенствовать
общее
и
профессиональное
образование, удовлетворять познавательные и духовные
потребности;

−

непрерывное развитие человека как личности,
ориентированной
на
непреходящие
духовнонравственные
ценности,
реализирующей
все
потенциальные возможности и способности;

−

целостность и целенаправленность, преемственность и
гибкость
и
динамичность
поступательность,
образовательной деятельности, позволяющей развитию
личности
как
свободного
творца,
субъекта
целеполагания и целесуществования на протяжении всей
жизни;

−

оптимальные
условия
для
университетизации
профессионального
образования,
практикоориентированности фундаментальных знаний
через
интеграцию
уровней
и
ступеней
профессионального образования;

−

использование потенциала интеграционной модели
учебного заведения для решения насущных проблем.
теоретических
положений
Изучение
и
анализ
непрерывного образования позволяют выделить следующие
онцептуальные подходы к определению организационно-

Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku – 2011
педагогических основ интеграционных процессов в системе
профессионального образования:
−

интеграция, межпредметные связи, взаимосвязь,
преемственность, характеризующие и раскрывающие
сущность педагогической интеграции, сосуществуют,
взаимодополняя друг друга и взаимоидентифицируясь;

−

результатом интеграционного процесса развития
педагогической системы выступает новое качественное
ее состояние, характеризующееся более высоким
уровнем
упорядоченности
элементов
(уровней,
компонентов) педагогической системы и высокой
степенью организованности учебного, воспитательного,
управленческого процессов;

−

любая
интегрированная
система
внутренне
дифференцирована, и повышение степени интеграции
закономерно вызывает усиление ее внутренней
дифференциации;

−

интеграция
профессионального
образования,
обеспечивая
освоение
специально
отобранных,
структурированных и педагогически интегрированных
дисциплин, формирует у студентов целостную систему
профессиональных знаний, умений и личностных
качеств, что обусловливает профессионализм и
компетентность будущего специалиста;

−

организация образовательного процесса в учебном
заведении на основе синергетического закона,
позволяющего понять целое как объединение
многообразного,
как
упорядоченное
множество
хаотичных компонентов, подчиненных единым целям и
задачам,
достигается
через
обеспечение
самоорганизации, самореализации и самоактуализации,
поскольку каждый компонент имеет свой внутренний
потенциал,
который
нужно
упорядочить,
гармонизировать, чтобы получить интегрированное
целое [29, 30].
Основными
характеристиками,
отличающими
структуру и содержание профессионального образования на
различных уровнях, являются:
−

подготовка
к
решению
профессиональных задач;

−

соотношение общенаучной (общеобразовательной),
общепрофессиональной и специальной подготовки в
части теоретического обучения;

−

соотношение
подготовки;

теоретической

разного

и

класса

практической

−

различие в организации образовательного процесса
(соотношение аудиторной и внеаудиторной работы,
обязательных дисциплин (предметов) и дисциплин
(предметов) выбора, наличие элементов учебноисследовательской, научно-исследовательской работы и
др.) [29].
Создание и совершенствование системы непрерывного
профессионального образования есть междисциплинарная
комплексная проблема стратегического характера.
Вместе с тем, к настоящему времени на основании
изучения научно-методической литературы, в теории и
практике средней специальной и высшей профессиональной
школы необходимо отметить ряд противоречий:
−

между социальными ожиданиями общества в
отношении
профессиональной
компетентности
выпускников и несоответствием образовательного
процесса потребностям личности и профессиональной
среды;

−
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между необходимостью непрерывной подготовки
современного
квалифицированного
специалистапрофессионала и не разработанностью педагогических
технологий ее обеспечения с учетом различных
образовательных траекторий;

−

между интегративным характером современного
профессионального
образования
и
отсутствием
содержательно-функциональных связей между его
уровнями и ступенями.
В соответствии с этим определены исходные
предпосылки
для
моделирования
деятельности
инновационной образовательной интегрированной системы:
удовлетворение потребности рынка труда в подготовке
профессионально
компетентных
кадров;
обеспечение
конкурентно-социальной
защищенности
выпускников
учреждений профессионального образования; организация
образовательного
пространства,
повышающая
и
удовлетворяющая потребности каждого в постоянном росте
уровня своих профессиональных знаний и умений.
При этом для свободного личностного и творческого
профессионального становления обучающихся с тем, чтобы
эффективней реализовать себя в развивающемся и
меняющемся
обществе,
интегрированная
система
образовательное учреждение обеспечивает:
−

высокое качество профессионального образования путем
совершенствования учебного процесса на всех его
уровнях;

−

целостное образовательное пространство;

−

педагогический
процесс
в
соответствии
с
индивидуальной
образовательной
траекторией
обучающихся для развития творческого потенциала
личности;

−

формирование научного мировоззрения, толерантности в
отношениях с людьми, воспитание гражданской и
профессиональной ответственности.
Принцип преемственности требует целостности и
последовательности во всем – в образовательной программе, в
организационной структуре образовательного учреждения, в
единении типов и видов учреждений профессионального
образования, т.е. глубокой интеграции всех процессов и
подсистем образования, что способствует преодолению таких
традиционных явлений в системе, как корпоративность,
ведомственная разобщенность образовательных структур,
замкнутость уровней и ступеней образования и его
учреждений и т. д., что обосновывает необходимость
разработки интегративных образовательных программ.
В связи с данной необходимостью по специальности
«Туризм и гостеприимство», проведен выборочный
сравнительный
анализ
учебных
программ
общеобразовательного и профессионального компонентов на
уровне среднего специального и высшего образования.
Анализ соответствия учебных программ по дисциплине
«Основы идеологии белорусского государства», изучаемой
на уровнях высшего и среднего специального образования.
Учащиеся учреждений, обеспечивающих получение
среднего специального образования, изучают «Основы
идеологии белорусского государства» факультативно в
соответствии с примерным тематическим планом (общий
объем–20 учебных часов), разработанным на основе типовой
учебной программы дисциплины «Основы идеологии
белорусского государства», разработанной Республиканским
институтом высшей школы БГУ и утвержденной Научнометодическим советом Академии управления при Президенте
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Республики Беларусь 11 июня 2003 года (регистрационный
№ ТД-286 / тип). Анализ содержания разделов и изучаемых
тем, представленного примерного тематического плана,
позволяет утверждать, что учащиеся средних специальных
учебных заведений получают лишь некоторое представление
об идеологии белорусского государства.
Преподавание
«Основ
идеологии
белорусского
государства» на уровне высшего образования (общий объем
изучаемых часов – 36) проводится в соответствии с
образовательным стандартом нового поколения на основе
типовой учебной программы, утвержденной Министерством
образования Республики Беларусь 02 августа 2007 г.
(регистрационный № ТД-СГ.007/тип.). Структура учебной
программы составлена на основе положений Конституции и
законов Республики Беларусь; предвыборных программ и
посланий Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко
белорусскому
народу и Национальному
собранию
Республики
Беларусь;
теоретических
выводов
и
практических рекомендаций его доклада «О состоянии
идеологической работы и мерах по ее совершенствованию»
на постоянно действующем семинаре руководящих
работников республиканских и местных государственных
органов 27 марта 2003 г.; материалов первого (1996 г.),
второго (2001 г.), третьего (2006 г.) и четвертого (2010 г.)
Всебелорусских
народных
собраний;
Концепции
Национальной
безопасности
Республики
Беларусь;
Национальной
стратегии
устойчивого
социальноэкономического развития Республики Беларусь до 2020 года;
других государственных документов Республики Беларусь.
Цель изучения дисциплины «Основы идеологии
белорусского государства» на уровне высшего образования –
усвоение студентами в систематизированном виде основного
содержания
идеологии
современного
белорусского
государства, необходимого для их осознанного участия в
общественно-политической жизни страны в качестве ее
полноправных граждан. Учебной программой предусмотрено
выполнение студентами учебных проектов (написание
сочинений) на тему «Республика Беларусь ХХI века:
государство моей мечты». Эти учебные проекты
выполняются студентами в рамках УСРС и представляются
ими для защиты.
Учитывая особую мировоззренческую важность
дисциплины «Основы идеологии белорусского государства»
считаем, изучение данной дисциплины на уровне высшего
образования студентами, получившими среднее специальное
образование, может рассматриваться как принципиально
новый уровень получения соответствующих компетенций.
Анализ соответствия учебных программ по дисциплине
«История Беларуси», изучаемой на уровнях высшего и
среднего специального образования.
Сравнительный анализ учебных программ показал, что
учебная программа по дисциплине «История Беларуси»,
изучаемая на уровне среднего специального образования, по
содержанию соответствует учебной программе для средних
общеобразовательных учреждений. Учащиеся изучают
предмет «Всемирная история. История Беларуси» по данной
программе в V–IX классах.
Типовой учебный план по специальности 1-89 01 01
«Туризм и гостеприимство» на уровне высшего образования
предусматривает изучение дисциплины «История Беларуси»
в объеме 72 аудиторных часов на первом курсе на более
высоком уровне.

Следовательно,
изучение
дисциплины
«История
Беларуси» на уровне высшего образования студентами,
получившими среднее специальное образование, также может
рассматриваться как принципиально новый уровень
получения соответствующих компетенций.
Анализ
соответствия
учебных
программ
по
дисциплинам «Страноведение и география туризма»,
изучаемой на уровне среднего специального образования, и
«География международного туризма», изучаемой на уровне
высшего образования.
Согласно типовому учебному плану по специальности 189 01 01 «Туризм и гостеприимство» на уровне высшего
образования
учебная
дисциплина
«География
международного туризма» изучается на первом курсе в
течение первого и второго семестров. Общий объем
аудиторных часов по дисциплине составляет 126 часов.
Основными формами учебных занятий являются: лекции – 48
часов, практические занятия – 42 часа, на управляемую
самостоятельную работу студентов отведено 36 часов.
Учебная программа по дисциплине «Страноведение и
география туризма», изучаемой на уровне среднего
специального образования, предусматривает общий объем
преподавания учебных часов в размере – 46 часов, в том
числе практических занятий – 12 часов. Разница в объеме
часов дисциплины составляет 2,7 раза или 80 часов, в том
числе лекционного курса 1,4 раза (14 часов), практических
занятий – 3,5 раза (30 часов), управляемая самостоятельная
работа студентов отсутствует.
В учебной программе по дисциплине «Страноведение и
география туризма» полностью отсутствует раздел «Виды
туризма», хотя дисциплина называется «Страноведение и
география туризма», т. е. география видов туризма в ходе
изучения дисциплины не рассматривается.
Туристическое районирование в учебной программе по
дисциплине «Страноведение и география туризма» подается в
произвольной форме, а не в рамках, предложенных
Всемирной туристической организацией (UNWTO), что
предусмотрено в типовой учебной программе «География
международного туризма», разработчиком которой является
Институт туризма БГУФК.
В учебной программе по дисциплине «Страноведение и
география туризма» не обозначено, изучается ли в ходе
занятий географическая и туристическая номенклатура стран
мира. В ней отсутствуют темы, характеризующие
международный туризм как глобальное социальноэкономическое явление современности, включая раздел
«Современное
состояние
и
перспективы
развития
международного туризма».
Анализ содержания учебной программы по дисциплине
«Страноведение и география туризма» показал, что в ней не
обозначен принцип, используемый в процессе преподавания:
страноведческий или акцентируется внимание на общих
закономерностях размещения и формирования специализации
туристической отрасли. В полной мере не анализируются
континентальные, национальные и региональные особенности
развития туризма, не проводится обзор взаимодействия
рекреации и туризма с окружающей средой.
Таким
образом,
для
создания
содержательнофункциональных связей между уровнями непрерывного
образования
по
изучаемым
дисциплинам
среднего
специального и высшего образования необходимо внести
дополнения в содержание учебной программы по дисциплине
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«Страноведение и география туризма», изучаемой на уровне
среднего специального образования.
Анализ
соответствия
учебных
программ
по
дисциплинам «Организация туризма», изучаемой на уровне
среднего специального образования, и «Организация
деятельности туристических предприятий», изучаемой
на уровне высшего образования.
Учебные программы по дисциплине «Организация
туризма», изучаемой на уровне среднего специального
образования, и «Организация деятельности туристических
предприятий», изучаемой на уровне высшего образования по
большинству изучаемых тем совпадают. Тем не менее, в
учебной программе по дисциплине «Организация туризма»
рассматриваются темы, которые отсутствуют в учебной
программе по дисциплине «Организация деятельности
туристических предприятий»: услуги размещения и питания
в туризме; планирование гостиничного обслуживания;
ознакомление со стандартами, регулирующими деятельность
гостиничного обслуживания; транспортное обеспечение в
туризме, выбор транспортных средств для туров; разработка
программ мероприятий по транспортному обеспечению
туристической организации; разработка экскурсионного
обслуживания; разработка международного договора
туристической деятельности; разработка пакета документов
для организации тура.
В свою очередь, учебная программа по дисциплине
«Организация деятельности туристических предприятий»
содержит темы, которые не рассматриваются в содержании
учебной дисциплины «Организация туризма»: фирменный
стиль туристического предприятия; среда маркетинга и
система
маркетинговой
информации
туристического
предприятия;
конкурентная
политика
туристических
предприятий; реклама, выставки и ярмарки; использование
информационных
технологий
в
деятельности
турпредприятия; финансово-экономическая деятельность
турпредприятия.
На основании проведенного сравнительного анализа
соответствия
учебных
программ
по
дисциплинам
«Организация туризма», изучаемой на уровне среднего
специального образования, и «Организация деятельности
туристических предприятий», изучаемой на уровне высшего
образования, можно сделать заключение, что в целом,
учебная программа по дисциплине «Организация туризма»
носит более практикоориентированный характер, а изучение
«Основы информационных технологий»
(на уровне высшего образования)
Раздел I. Информация и информационные технологии.
Аппаратные средства
Тема 1.1. Информация и информационные технологии
Тема 1.2. Аппаратные средства информационных
технологий
Раздел II. Программное обеспечение
информационных технологий
Тема 2.1. Программное обеспечение
Раздел III. Операционная система Windows
Тема 3.1. Введение в Windows. Интерфейс
пользователя
Тема 3.2. Работа с файлами и папками
Тема 3.3. Стандартные прикладные программы
Тема 3.4. Настройка системы
Раздел IV. Файловый менеджер Total Commander
Тема 4.1. Функциональные возможности файлового
менеджера Total Commander
Раздел V. Архивация и защита данных
Тема 5.1. Средства архивации и защиты данных.
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дисциплины «Организация деятельности туристических
предприятий» на уровне высшего образования студентами,
получившими среднее специальное образование, может
рассматриваться как принципиально новый уровень
получения
теоретических
знаний,
формирования
практических
навыков
и
умений
и
получения
соответствующих компетенций.
Анализ
соответствия
учебных
программ
по
дисциплинам «Информационные технологии в туризме»,
изучаемой на уровне среднего специального образования, и
«Основы информационных технологий», изучаемой на
уровне высшего образования.
Сравнение соответствия содержания учебных программ
по указанным дисциплинам приведено в таблице 1, где
представлены разделы и темы, по которым имеются отличия.
Все остальные разделы учебных программ практически
полностью совпадают.
Отдельные темы учебной программы по дисциплине
«Информационные технологии в туризме», изучаемой на
уровне среднего специального образования, в частности
«Использование возможностей СУБД ACCESS в индустрии
туризма», преподаются на втором курсе по дисциплине
«Информационные технологии в туризме», изучаемой на
уровне высшего образования. Тема «Специализированное
программное обеспечение в индустрии туризма» также
изучается в соответствии с типовой учебной программой для
специальности 1-89 01 01 «Туризм и гостеприимство» на
уровне высшего образования на втором курсе по дисциплине
«Информационные технологии в туризме», но количество
специализированного ПО изучается в большем объеме.
В целом, учебная программа по дисциплине
«Информационные технологии в туризме», изучаемой на
уровне среднего специального образования, является
объединением содержания учебных программ двух
дисциплин – «Основы информационных технологий» и
«Информационные технологии в туризме», изучаемых на
уровне высшего образования по специальности 1-89 01 01
«Туризм и гостеприимство».
Таким
образом,
для
создания
содержательнофункциональных связей между уровнями непрерывного
образования по изучаемым дисциплинам «Информационные
технологии в туризме» на уровне среднего специального
образования и «Основы информационных технологий» на
уровне высшего образования, студентам, получившим
«Информационные технологии в туризме»
(на уровне среднего специального образования)

Использование возможностей СУБД ACCESS в индустрии туризма
– Обобщенная технология работы в СУБД
– Проектирование базы данных
– Создание и модификация структуры таблиц, ввод и редактирование данных
– Создание запросов с помощью Мастера. Создание запросов в режиме конструктора
– Создание условных запросов в режиме конструктора, использование построителя выражений
– Использование форм для ввода и редактирования данных. Мастер форм
– Создание кнопочных форм
– Создание и оформление отчетов с помощью Мастера
– Создание отчетов в режиме конструктора
Специализированное программное обеспечение в индустрии туризма
– Знакомство со специализированным программным обеспечением для предприятий туризма. Классификация
программного обеспечения. Программный продукт «ВИПплюс»
– Знакомство с интерфейсом и возможностями пакета « ВИПплюс». Структура программного продукта.
– Создание клиентской базы пакета «ВИПплюс». Ввод исходных данных
– Работа с контрагентом.
– Проектирование, разработка, и расчет стоимости туров. Корректировка результатов.
– Расчет экономических показателей, анализ проекта.
– Использование возможностей пакета « ВИПплюс» для разработки индивидуальных туров.

Таблица 1. Сравнительная характеристика соответствия учебных программ по дисциплинам «Информационные
технологии в туризме» и «Основы информационных технологий»
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среднее специальное образование, и зачисленным на второй
курс сокращенного срока обучения по специальности 1-89 01
01 «Туризм и гостеприимство», необходимо сдать тест
«Аппаратное и программное обеспечение информационных
технологий».
Анализ соответствия учебных программ по дисциплине
«Туроперейтинг»,
изучаемой
на
уровне
среднего
специального и высшего образования.
Согласно типовому учебному плану по специальности
1-89 01 01 «Туризм и гостеприимство» на уровне высшего
образования на изучение дисциплины «Туроперейтинг»
предусмотрено 90 часов, в том числе: лекции – 44 часа,
практические и семинарские занятия – 48 часов, а на уровне
среднего специального образования по данной дисциплине
предусмотрено 70 часов, в том числе: лекции – 50 часов,
практические занятия – 20 часов.
Содержание учебных программ по дисциплине
«Туроперейтинг»,
изучаемой
на
уровне
среднего
специального и высшего образования, практически
совпадает.
Отдельные
вопросы
(аббревиатура
и
терминология, статистика международных прибытий,
участие в выставочных мероприятиях), отсутствующие в
учебной программе, предназначенной для уровня среднего
специального образования, рассматриваются в процессе
изучения дисциплин «Введение в туризм», «Организация
туризма» и др., изучаемых на уровне среднего специального
образования.
Следовательно,
для
создания
содержательнофункциональных связей между уровнями непрерывного
образования по изучаемой дисциплине «Туроперейтинг»
необходимо унифицирование учебных программ по
количеству часов, названию изучаемых тем и формулировке
вопросов, или студентам, получающим среднее специальное
образование, необходимо прочитать курс обзорных лекций в
объеме 20 часов с последующей сдачей зачета.
Таким образом, обобщая все вышеизложенное,
необходимо отметить, что обеспечивая интеграционные
процессы в системе непрерывного образования, мы
опирались на определение интеграции как взаимодействия
обособленных
структурных
элементов
какой-либо
совокупности, приводящей к оптимизации связей между
ними и к их объединению в одно целое, т. е. в единую
систему, обладающую новым качеством и новыми
потенциальными
возможностями
для
определения
содержательно-функциональных связей между уровнями и
ступенями непрерывного образования.
В условиях реформирования системы образования все
большую
актуальность
приобретает
взаимодействие
различных уровней образовательных структур, основанное
на принципах преемственности в организации процесса
обучения.
В основу построения технологии непрерывного
профессионального образования должны быть заложены
следующие
принципы
интеграции:
завершенность
образования на каждом уровне (ступени) профессионального
образования; преемственность содержания образования;
соблюдение
образовательных
стандартов
уровней
образования; учет специфики задач, сходства и различий
профессионально-технического, среднего специального и
высшего образования.
Важнейшим проявлением преемственности в работе
средних специальных учебных заведений и высших учебных
заведений является реализация межпредметных связей в

преподавании
общеобразовательных
и
специальных
дисциплин. В свете сказанного становится очевидной
необходимость разработки интегративных образовательных
программ в системе среднего и высшего профессионального
образования.
В свою очередь реализация преемственности при
интеграции среднего специального и высшего образования по
специальности «Туризм и гостеприимство» осуществлялась
нами через систему межпредметных связей в двух основных
направлениях:
−

формирование на основе межпредметных связей
мировоззренческих знаний, систем понятий, общих
теорий, законов;

−

формирование общих для смежных предметов
познавательных и практических умений.
Педагогическая
система
будет
успешно
функционировать лишь тогда, когда найдены способы
достижения поставленной перед ней цели, т. е. найдены
формы, средства и методы педагогического воздействия на
обучаемых, позволяющие в отношении их реализовать цели,
стоящие перед этой системой. Любая педагогическая система
имеет свои специфические организационные формы и
средства педагогической коммуникации. Остановимся на
анализе организационных форм, и способов обеспечения
преемственности учебно-воспитательного процесса в системе
профтехучилище – вуз.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ НА УЧЕБНЫХ
ЗАНЯТИЯХ КАК СТРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КОНФЛИКТНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ СПОРТА
Zakołodnaja Е. Е.

Białoruski Państwowy Uniwersytet Kultury Fizycznej, Mińsk (Białoruś)

Спорт является моделью стремления человека всегда
быть первым. При всей социальной значимости спортивной
деятельности, основа занятий спортом в значительной мере
лежит в области эгоцентризма, что часто провоцирует
конфликты в межличностных отношениях. Спорт и
физическая культура, являясь подсистемой культуры,
действуют в рамках определенных эталонов, оценок. Многие
философы отмечают искусственность культурных явлений.
Наряду
с
широким
толкованием
искусственности
культурных объектов существует более узкое, в котором ее
искусственное содержание ограничивается знаковым,
символическим уровнем. Этот аспект культуры широко
реализуется в спорте и физической культуре.
Конфликтное поведение начинает формироваться на
основе восприятия и осмысления происходящего. Как уже
было отмечено, противодействие, борьба начинает
реализовываться, если человек осознает ситуацию как
конфликтную и принимает решение действовать – отстаивать
свои интересы или позиции. М.С. Мириманова среди
факторов, влияющих на осознание конфликта и,
соответственно, на поведение в ситуации конфликта,
выделяет тезаурус [1].
Положение о единстве сознания и деятельности
принадлежит к числу фундаментальных в отечественной
психологии.
Согласно
данному
методологическому
принципу, индивидуально-личностные качества человека
определяют его поведение в конфликте, а с другой стороны,
поведение, формируясь в деятельности, оказывает на нее
самое существенное влияние [2–4].
Тезаурус – это весь запас знаний человека, его опыт,
определенным образом структурированный в его сознании.
Это и само содержание и определенная схема, позволяющая
классифицировать все используемые понятия. Важно
отметить, что тезаурус обеспечивает взаимодействие между
внутренним миром и внешней средой жизнедеятельности
человека, поскольку содержит знания об обеих сферах.
Важной частью тезауруса, его основой является язык, те
слова и выражения, которые мы произносим, а также
слышим и воспринимаем. Язык и структура тезауруса
непосредственно влияют на восприятие окружающего мира,
на его категоризацию, в том числе и на восприятие
конфликтов.
Слова, объединенные в сознании в группы на основе
своих личных знаний о мире, являются категориями.
Соотнесение слова к семантически близкой группе слов – акт
категоризации. «Предмет или вещь в сознании человека есть
единица, часть сущего, все то, что обладает совокупностью
свойств, занимает объем в пространстве и находится в
отношении с другими единицами сущего» – отмечает B.C.
Мухина [5].

Источником непонимания и даже конфликтов может
явиться специализация левого и правого полушарий. Влияние
левополушарной
и
правополушарной
доминантности
головного мозга на возникновение взаимного непонимания
пока мало исследовано. Однако эта особенность организации
психики настолько сильно сказывается на видении мира и
переработке информации, что может затруднять общение.
Следовательно, конфликт у лиц с выраженной
левополушарной и правополушарной доминантностью может
быть спровоцирован разной формой реакции на ситуацию.
Они по-разному:
−

видят одни и те же объекты;

−

существуют и действуют в различных временных и
пространственных континуумах;

−

окрашивают
ситуацию
противоположно;

−

формируют цели, наделяя их различной ценностью;

−

воспринимают и понимают представленный материал,
одним нужно, чтобы он был в словах, другим – в схемах;

−

эмоционально,

часто

чувствуют, где у одного есть проблема, требующая
решения, другой ее может не усматривать.
Концепция Брока, известная в наши дни как концепция
доминантности полушарий, стала основной точкой зрения на
межполушарные отношения. Чуть позднее, в 1868 г., Дж.
Джексон выдвинул идею о «ведущем» полушарии. Он
полагал, что «ведущим» является левое полушарие мозга,
правому же отводилась вспомогательная роль.
Бианки экспериментально показал, что и у животных
существуют процессы синтеза и анализа и что эти процессы
по-разному латерализованы в больших полушариях мозга. В
опытах на животных было обнаружено участие двух
полушарий при осуществлении определенной активности.
Специализация заключалась в доминантной роли одного из
полушарий в определенной ситуации и при определенных
задачах. На разных этапах обработки информации и
реализации действия доминирует то одно, то другое
полушарие [6, 7].
Следовательно, чтобы не провоцировать конфликты у
лиц с выраженной левополушарной или правополушарной
доминантностью в связи с разной формой реакции на
определенную ситуацию нужно учитывать, что они поразному видят, воспринимают, чувствуют и понимают
представленный материал.
Для выявления поведения в конфликтных ситуациях
студентов БГУФК был использован тест К. Томаса,
адаптированный Н.В. Гришиной (Н.В. Гришина 1978), а
также метафорический вариант этого теста (А. Казанцев, В.
Подлесных, Л. Серова, 2009), который помог выявить
семантический потенциал термина «конфликт» в тезаурусе
студентов-спортсменов [8].
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Как и у К. Томаса, в основе типологии метафорического
варианта поведения в конфликтной ситуации, пять стилей
поведения (акула» согласуется со стратегией поведения
соперничество
(конкуренция),
«медвежонок»
–
с
приспособлением, «лиса» – с компромиссом, «черепаха» – с
избеганием, «сова» – с сотрудничеством). Испытуемым
предлагался список пословиц и афоризмов, которые можно
рассматривать как краткое описание различных способов
поведения, используемых людьми для разрешения
конфликтов.
Поведение в конфликтной ситуации определяется двумя
жизненными стремлениями: достижением личных целей
(которые могут субъективно переживаться как очень важные
или маловажные) и сохранением хороших взаимоотношений
с другими (что также может переживаться, как маловажное
условие). Соотношение этих двух главных стремлений и
составляет основу типологии стратегий поведения в
конфликтной ситуации. Преимуществом методики является
ее проективный характер.
Тип 1. «Черепаха» (избегание) – стратегия ухода под
панцирь, т. е. отказа как от достижения личных целей, так и
от участия во взаимоотношениях с окружающими.
Тип 2. «Акула» (конкуренция) – силовая стратегия:
цели очень важны, взаимоотношения – нет. Таким образом,
людям не важно, любят их или нет, они считают, что
конфликты решаются выигрышем одной из сторон и
проигрышем второй.
Тип 3. «Медвежонок» (приспособление) – стратегия
сглаживания острых углов: взаимоотношения важны, цели –
нет. Такие люди хотят, чтобы их принимали и любили, ради
чего жертвуют целями.
Тип 4. «Лиса» (компромисс) – стратегия умеренного
отношения к целям и взаимоотношениям. Такие люди готовы
отказаться от некоторых целей, чтобы сохранить
взаимоотношения.
Тип 5. «Сова» (сотрудничество») – стратегия открытой
и честной конфронтации и сотрудничества. Представители
этого типа ценят и цели и взаимоотношения. Открыто
определяют позиции и ищут выход в совместной работе по
достижению
целей,
стремятся
найти
решения,
удовлетворяющие всех участников.
Апробация данной методики на выборке студентов
БГУФК (n=677 человек) выявила наиболее высокие
корреляционные связи между стратегиями поведения,
предложенными К.Томасом и аналогичными стратегиями
поведения в конфликте в метафорическом варианте.
Стратегия «соперничество» коррелирует со стратегией
«Акула» практически у студентов всех видов спорта, мужчин
и женщин. Самый высокий коэффициент корреляции между
этими стратегиями оказался у баскетболистов (мужчин) –
0,67. У остальных спортсменов он находился в диапазоне от
0,35 до 0,43. Выявлена также еще одна связь стратегий
поведения «Приспособление» – «Медвежонок». Самый
высокий показатель также оказался у баскетболистов
мужчин – 0,59. У остальных спортсменов коэффициент
корреляции находился в диапазоне от 0,28 до 0,39. Анализ
результатов исследования показал, что метафорический
вариант стратегии поведения в конфликте «Акула»,
обозначающий проявление физической агрессии, указывает
на то, что студенты хорошо понимают суть этой стратегии,
адекватно сопоставляя ее со стратегией соперничества.
Следовательно, в стратегии соперничества спортсмены могут
допускать физическую агрессию по отношению к своим
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соперникам. В связи с этим интерес представляло изучение
отношения спортсменов-студентов к понятию «конфликт».
С целью исследования восприятия семантического поля
термина
«конфликт»
студентами-спортсменами
была
использована методика А.И. Тащевой (1984). Тезаурус,
отражающий предметы, явления и взаимосвязь между ними, а
также отношение к ним, может исследоваться через систему
языка и его категорий.
Испытуемый получал список синонимов термина
«конфликт» и должен был распределить их на отрезке прямой
так (прямая разделена на 10 отрезков), чтобы место данного
слова на отрезке прямой определяло его смысловую близость
к термину «конфликт», где 1– наибольшая смысловая
близость к термину «конфликт», а 10 – наименьшая.
Полученные ответы позволяют судить о том, что именно
студенты вкладывают в понятие конфликт и какие его
признаки являются для них определяющими.
Количественный анализ производился путем расчета
среднего значения каждого синонима с последующим их
ранжированием. Результаты определения семантической
близости синонимов к термину «конфликт» студентами
отражены на рисунке 1.

Рис. 1. Семантическая близость синонимов к термину
«конфликт» у спортсменов.
В процессе тестирования у студентов возникали вопросы
типа «А что именно обозначает слово – нелады (или другое
слово)»? Мы умышленно не давали интерпретаций, дабы
сохранить индивидуальное восприятие и трактовку
студентами предлагаемых понятий. Обсуждение и выявление
семантического значения синонимов осуществлялось после
реализации методики.
Самыми близкими по смыслу с термином «конфликт» у
респондентов являются «ссора», «спор», «стычка», «скандал».
Студенты отмечают, что в их представлении слово
«ссора» имеет два аспекта, во-первых, оно означает
«взаимную вражду», во-вторых – «перебранку». Обобщив оба
значения, можно сделать вывод, что для них слово «ссора» (а
через него и «конфликт») – это разрыв отношений между
людьми, потеря связи в результате проявления вербальной
агрессии.
Вторым по смысловой близости к «конфликту» является
синоним «скандал», который, по мнению опрашиваемых,
означает «ссору, происшествие, нарушающее порядок и
позорящее участников». Этот синоним дает негативную
оценочную
характеристику
явлению.
Скандал,
а
соответственно и конфликт– это «плохо», быть его
участником – позорно.
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Третий
ближайший
синоним
«стычка»
–
интерпретируется студентами как «небольшая ссора,
столкновение» или «небольшой бой», отражает динамику
процесса, и указывает на проявление противодействия не
только вербального, но и физического.
Дополнительный семантический анализ предложенных
синонимов осуществлялся распределением их на блоки,
отражающие признаки конфликта. Подобная группировка
синонимов позволила определить, иерархию признаков
конфликта в тезаурусе студентов. Исследование иерархии
признаков конфликта осуществлялось путем вычисления
среднего значения каждого блока синонимов с последующим
их ранжированием.
Признаки конфликта, и синонимы их определяющие:
1) наличие противоречий, разных мнений, позиций
(несогласие, разногласие, столкновение, распря);
2) вербальное проявление несогласия (диспут, перебранка,
брань, дискуссия, скандал, перепалка, спор, размолвка,
ссора);
3) проявление несогласия путем физических действий
(стычка, сражение, драка, битва, схватка, рукопашная,
свалка, потасовка);
4) диссонанс в отношениях между оппонентами (раздор,
разлад, неполадки и нелады).
Анализ полученных данных позволил выявить
следующую иерархию признаков конфликта:
–
вербальное проявление несогласия оппонентов;
–
наличие у оппонентов разногласий, противоречий;
–
проявление несогласия физическими действиями;
–
отсутствие межличностных отношений оппонентов.
Выявление и интерпретация ближайших синонимов
термина «конфликт» и ранжирование его признаков
студентами позволяет заключить, что в тезаурусе студентовспортсменов термин «конфликт» имеет значение социально
не одобряемого вербального проявления несогласия с
возможным применением физических действий, влекущего
за собой разрыв отношений между оппонентами.
Анализ групп синонимов в каждой группе респондентов
позволил выявить, что наиболее семантически близкими
синонимами к термину «конфликт» в тезаурусе спортсменов
разных специализаций являются «ссора» и «скандал», а
также «сражение», «битва», «драка», «стычка», «спор».
При выявлении связи ближайших синонимов понятия
«конфликт» в тезаурусе студентов со стратегиями поведения
в конфликте выяснилось, что синонимы, обозначающие
проявление физической агрессии «схватка», «битва»,
«сражение», «перепалка», «рукопашная» коррелируют со
стратегией соперничества (г=0,62; г=0,64; г=0,55; г=0,35;
г=0,33). Синонимы, обозначающие вербальное проявление
конфликта «скандал», «ссора» коррелируют со стратегией
компромисса (г= 0,46; г=0,37).
Наиболее глубокие исследования в области спортивной
конфликтологии принадлежат И.И. Сулейманову. В его
трудах нашли отражение философско-социологическая
направленность изучения проблемы спортивных конфликтов,
системный теоретико-методологический анализ конфликтов
в сфере спорта, разработана система управления
конфликтами в процессе подготовки квалифицированных
спортсменов (И.И. Сулейманов, 1983, 1984, 1997).
Каждая конкретная конфликтная ситуация имеет
огромное множество конфликтных признаков – явных и
скрытых, в большей или меньшей степени значимых.

Выявление специфических признаков конфликтной
ситуации в педагогическом процессе является важным
условием предупреждения конфликта, поскольку позволяет
принять превентивные меры по устранению или сглаживанию
объективных противоречий или нейтрализовать активность
субъективных факторов.
Противоречивый характер образовательного процесса
порождает множество конфликтов, разрешение которых и
составляет собственно учебный и в целом образовательный
процесс. Но в какую сторону пойдет этот процесс, к каким
результатам он приведет – будет зависеть от того, насколько
педагог оснащен способами работы с конфликтом, т. е. от его
конфликтной компетентности.
Для обозначения данных умений предотвращения и
конструктивного разрешения конфликтов в литературе
используется два идентичных термина:
1.
«Конфликтная компетентность» – умение удерживать
противоречие в продуктивной конфликтной форме,
способствующей
его
разрешению»
(Б.И. Хасан,
П.А. Сергоманов, 2001, с. 8).
2.
«Конфликтологическая компетентность» – когнитивнорегуляторная подструктура профессионализма личности
и
деятельности
позволяющая
предвосхищать
конфликты, разрешать их на справедливой основе,
оказывать
психологическое
воздействие
на
конфликтующие стороны с целью снижения негативных
последствий конфликтов» (А.А. Деркач, В.Г. Зазыкин,
2003, с. 48).
Их принципиальное отличие, по мнению А.Г.
Парамоновой,
заключается
в
том,
что
термин
«конфликтологическая компетентность» – подразумевает
наличие знаний о природе конфликтов, о причинах их
возникновения, о способах их урегулирования, а термин
«конфликтная компетентность» больше отражает прикладную
сторону
компетентности
–
наличие
умений
по
предотвращению и разрешению конфликтов на практике. Мы
так же, как и А.Г. Парамонова, считаем, что прикладные
навыки работы с конфликтами наиболее важны в
профессионально-педагогической деятельности, поэтому в
рамках данного исследования будет использоваться термин
«конфликтная компетентность», который подразумевает
предвосхищение и предупреждение собственных конфликтов,
разрешение их на конструктивной основе, а также оказание
помощи конфликтующим сторонам с целью урегулирования
их отношений [9].
Повышение конфликтной компетентности должно
осуществляется
путем
реализации
следующих
ее
взаимосвязанных компонентов:
–
гностического – познание причин возникновения
конфликта, особенностей поведения, общения и
деятельности в нем оппонентов, применяемых приемов
конфликтного противоборства
–
регулятивно-рефлексивного – овладение умениями
управлять конфликтом в практической деятельности и
развитием рефлексии собственного поведения и
общения.
Процесс повышения конфликтной компетентности
должен исходить из следующих общепринятых положений:
1.
В современной конфликтологии общепризнано, что
переговоры являются одной из наиболее эффективных
форм разрешения противоречий. Переговоры как
распространенная жизненная реальность создают
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необходимость и важнейший контекст кооперации и
сотрудничества.
2.
Обучение будущих педагогов разрешению конфликтов
и ведению переговоров может происходить в условиях,
когда
участники
получают
позитивный
опыт
самостоятельного анализа конфликтных ситуаций, их
проектирования и конструирования в учебных
условиях.
По объективным и субъективным причинам профессия
педагога способна порождать конфликт, поэтому в нашем
исследовании на учебных занятиях по педагогике студенты
Белорусского государственного университета физической
культуры
(БГУФК)
исследовали
такие
свойства
индивидуальности
педагога,
которые
препятствуют
эффективному взаимодействию с учениками и могут
негативно влиять на личностное развитие учащихся.
Познание причин возникновения конфликта, особенностей
поведения, общения и деятельности в нем оппонентов,
применяемых приемов конфликтного противоборства (т. е.
реализация гностического компонента) рассматривались на
практических занятиях по педагогике в ходе анализа
педагогических (по сути, конфликтных ситуаций, основой
которых были метафорические произведения – притчи,
сказки, басни).
Начало всякого конфликта – первый конфликтоген,
который мы не всегда замечаем – это любые слова, действия
(или бездействие), которые могут привести к конфликту.
Большинство конфликтогенов можно отнести к одному из
трех типов:
стремление к превосходству;
−
проявление агрессивности;
−
проявление эгоизма.
−
Конфликтное взаимодействие, приводящее к утрате
внутренних контактов с воспитанниками, обусловлено
поспешными
эмоциональными
реакциями
педагога:
публичным выяснением причин проступков (например,
опоздание на урок или его пропуск), бесцеремонными
громогласными
дисциплинарными
замечаниями
и
наказаниями, направленными на сиюминутные пресечения
в
традиционные
поступков,
не
укладывающихся
поведенческие рамки.
Достижение ближайших целей без учета отдаленных
последствий принимаемых мер может создать лишь чисто
внешнее
впечатление
разрешения
противоречия
и
восстановления порядка, а на деле происходит обострение,
усиление конфронтации, принимающей скрытое хроническое
течение и приводящей к опасному отчуждению
воспитанника от воспитателя.
Преодоление конкретного конфликта – не самоцель, а
очередной
этап
в
совершенствовании
системы
взаимоотношений и личностного развития воспитанников.
Лишь единство стратегии и тактики обеспечивает
оптимальный
выбор
технологии
управления
педагогическими конфликтами.
Выбор технологии управления конфликтом в каждом
конкретном случае является актом педагогического
творчества и зависит от комплекса обстоятельств. К ним
относятся:
1) индивидуальное, возрастное своеобразие личности
воспитанника, уровень его культуры;
2) переживаемое эмоциональное состояние, склонность к
невротическим реакциям;
3) мотивы конфронтации (непосредственные, глубинные);

4)
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объект конфликта и конкретные условия его протекания
(на уроке, перемене, в присутствии сверстников или
наедине с учителем и т. д.);
5) длительность общения и характер сложившихся
отношений;
6) общественное мнение коллектива;
7) личностные психологические и профессиональные
возможности учителя, уровень его авторитетности.
Конфликты в системе «педагог – ученик (ученики)»
являются самыми распространенными, и их разрешение
требует от педагога компетентности и определенного
профессионального мастерства.
К. Томас обозначил в конфликте пять основных
способов (стратегий, стилей) поведения – противоборство
(соперничество); приспособление (уступчивость); избегание
(игнорирование);
компромисс
(взаимные
уступки);
сотрудничество (взаимный интерес). Для описания стратегий
поведения в конфликтах К. Томас применил двухмерную
модель, где основными измерениями являются внимание
человека к интересам других людей (ориентация на других) и
защита собственных интересов (ориентация на себя) [10]..
Конфликт между людьми предполагает столкновение их
целей, интересов, позиций или мнений. Наиболее
продуктивным для изучения поведения человека в
межличностном конфликте оказался тест К. Томаса. В нем
внимание концентрируется на наиболее характерных,
привычных для данного человека формах поведения в
ситуации конфликта. В этом тесте выделено 5 основных
способов реагирования и каждому дано определение.
При помощи этого теста (и некоторых других методик)
можно определить, какая стратегия поведения для данного
человека важнее – кооперация с интересами другого, «выход
из поля» – отстраненность от ситуации, или напористость, для
которой важны, прежде всего, свои интересы. В своем
исследовании мы взяли за основу терминологию К. Томаса,
который поведение сторон в конфликте подразделяет на
следующие
стратегии:
избегание,
приспособление,
компромисс, сотрудничество и конкуренция.
Избегание характеризует стремление выйти из «поля
конфликта», т. е. отсутствие стремления как к кооперации, так
и к достижению собственных целей. Оно понимается как уход
от конфликтного взаимодействия в связи с отказом от своих
интересов или с неготовностью пойти навстречу партнеру.
Приспособление предполагает готовность идти навстречу
партнеру даже путем принесения в жертву собственных
интересов. Обычно такая стратегия плодотворна, когда для
человека самое важное – сохранение дальнейших отношений
с партнером, при этом он не столь высоко оценивает для себя
значимость предмета разногласий, чтобы тратить на это силы
и вступать в борьбу. Ущерб, который может быть нанесен в
этом случае его отношениям с партнером, представляется ему
более существенным. Компромисс предполагает поиск
взаимоприемлемого решения путем уступок партнеру по
правилам взаимного обмена. Предполагается, что тот, кому
сделана уступка, должен ответить тем же. Эта стратегия
предполагает серию уступок, постольку первоначальные
требования ведущего переговоры порой несколько завышены.
Сотрудничество предполагает ориентацию участников
одновременно как на реализацию своих интересов, так и
интересов партнера. В этом случае имеет место уважение к
другому человеку, располагающее к совместной деятельности
для достижения близких или совпадающих целей. Основной
инструмент этой стратегии уже не договор, а согласие
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(консенсус). Здесь усилия направлены не столько на
достижение уступок, сколько на выработку такого варианта,
который в полной мере отвечал бы интересам обеих сторон.
Конкуренция (соперничество) указывает на стремление
добиться успеха любой ценой, даже в ущерб другому
человеку.
Индивидуализм
позволяет
игнорировать
социальные нормы и действовать, не обращая внимания на
интересы другой стороны и неодобрение окружающих. В
этом случае партнер по взаимодействию предстает как
опасный и непредсказуемый, с силой которого приходится не
только считаться, но и опасаться ее. Возникает стремление
переиграть его, «вырвав» одностороннее преимущество.
Интересы другого человека учитываются только в той мере,
в какой это диктуется задачами борьбы с ним. При
использовании
этой
стратегии
возникает
иллюзия
альтернативы – т. е. убежденность, что в этой ситуации
можно только выиграть или проиграть. Такая установка
приводит к обострению конфликта до такой степени, что
цена доставшейся победы может отравить радость
победителю.
Оценка
партнера
и
избранного
им
стиля
взаимодействия зависит не только от его поведения «здесь и
теперь», но и от наших представлений о будущей
продолжительности деловых контактов с ним. Чем
долговременнее перспектива предполагаемых контактов, тем
больше надо заботиться не столько о сиюминутном
выигрыше, сколько о сохранении отношений. Ведь,
добиваясь своих целей любой ценой, человек может
одержать тактическую победу, но нанести урон своим
будущим интересам – и тем самым стратегически проиграет.
Поэтому только эпизодические отношения, перспективы
которых не беспокоят их участников, допускают большую
жесткость в преследовании своих целей.
Как правило, в конфликте используются комбинации
стратегий, но доминирует одна из них. Иногда конфликт
начинается с кооперативного поведения, однако при его
неудаче в ход пускается соперничество, которое может также
оказаться неэффективным. Тогда вновь происходит
обращение к сотрудничеству, что приводит к успешному
разрешению конфликта (А.И. Шипилов, 1993).
Соперничество – наиболее часто применяемая
стратегия: оппоненты пытаются реализовать данный способ
достижения своей цели в более чем 90% конфликтов.
Собственно конфликт и заключается в противоборстве,
подавлении оппонента. Поэтому личность или группа идут
на конфликт, так как другими способами договориться с
оппонентом не удается.
По этой причине тактические приемы соперничества
более разнообразны, чем те, которые позволяют реализовать
другие стратегии. Исторически сложилось так, что именно
данные средства воздействия совершенствовались в большей
мере, чем миротворческие.
В открытый период развития конфликта используется
именно эта стратегия, особенно в ходе его эскалации. В
предконфликтной ситуации и при завершении конфликта
расширяется спектр средств воздействия на оппонента.
Однако в целом такие стратегии, как компромисс, избегание
и приспособление, используются в несколько раз реже, чем
соперничество.
Сотрудничество
–
наименее
часто
применяемая стратегия поведения в конфликте, только в 2–
3 % ситуаций (А.И. Шипилов, 1993).
Из анализа основных стратегий можно заключить, что,
прежде всего, надо определить, что важнее для человека –

значимость достижения результата или сохранения
отношений с партнером. Когда ни то, ни другое особого
значения для участника конфликта не имеет, то оптимальная
стратегия – уклонение. Если принципиально важен результат,
а отношения не существенны, то можно использовать и
соперничество. В случае особой важности отношений
предпочтительно использовать стратегию приспособления.
Когда важны и отношения, и результат, то наиболее уместна
стратегия сотрудничества.
Формулировки вопросов методики «очищены» от
ситуативного контекста и потому дают возможность
диагностировать
именно
личностные
тенденции
к
преимущественному использованию каких-либо стратегий.
Адаптированным к конфликтам считается человек,
репертуар поведения которого содержит все стратегии и
каждая из них имеет значение в интервале от 5 до 7 баллов.
Явное преобладание либо отсутствие какой-либо стратегии –
свидетельство их дисбаланса. Студентам предлагалось
выбрать наиболее характерные для них способы поведения в
конфликтных ситуациях, предложенных в методике. Это
позволило нам определить ведущие стратегии их поведения в
конфликтных ситуациях. На рисунке 2 представлены
результаты данного опроса.

Рис. 2. Стратегия поведения в конфликте студентовспортсменов.
Оказалось, что спортсмены при возникновении
конфликтной ситуации стремятся найти компромиссное
решение, они ориентированы не только на собственные
интересы, но и учитывают интересы оппонента и готовы
путем взаимных уступок прийти к консенсусу. Также для них
характерно сотрудничество – поиск такого решения, которое
удовлетворяло бы интересы обеих сторон.
Если эти две формы поведения невозможны, то
спортсмены выбирают избегание, игнорирование ситуации. В
нашем исследовании, «жертвование» своими интересами ради
противоположной стороны, приспособление – самая
неприемлемая
форма
поведения
для
спортсменов.
Приспособление как способ поведения занимает самое
последнее место в структуре поведения спортсменов. То есть
они скорее склонны идти на столкновения, соперничество,
чем будут приспосабливаться к ситуации, к оппоненту. Если
учесть, что студенты – будущие специалисты в сфере
спортивной деятельности, то игнорирование данной
стратегии поведения будет приводить к проблемным
ситуациям.
В тоже время приспособительное поведение – ключ к
успеху в любом деле. Как вода способна охватывать собой
неограниченные пространства за счет того, что адаптируется
к любой поверхности, так и человек может договариваться с
людьми в любой ситуации, если их индивидуальность и
неповторимость – для него не преграда, не повод для
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раздражения, а желание найти ключ к пониманию их
поведения.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1.

Выводы
2.
Понятие «конфликт» относится как к сфере
столкновения различных личностных образований (мотивов,
целей, интересов), так и к сфере интерперсональных
взаимоотношений между людьми или их общностями.
Межличностный конфликт – это процесс взаимодействия при
столкновении несовместимых взглядов, позиций и интересов,
противоборство
взаимосвязанных,
но
преследующих
взаимоисключающие цели двух или более сторон. Феномен
конфликта принадлежит к числу понятийно неопределенных.
Зачастую в качестве его синонимов используются термины:
борьба, противоречие, вражда, столкновение, соревнование,
соперничество, и др. Перечисленные понятия имеют тесную
связь с понятием конфликта, но не являются его синонимами.
Непосредственно через язык и структуру тезауруса
происходит восприятие окружающего мира, в том числе и
явления «конфликт». В тезаурусе студентов-спортсменов
термин конфликт имеет значение социально неодобряемой
вербальной и физической агрессии, влекущей разрыв
отношений между оппонентами. Синонимы понятия
«конфликт» в тезаурусе студентов связаны с применяемыми
стратегиями поведения в конфликте, обозначающими
проявление физической агрессии: «схватка», «битва»,
«сражение», «перепалка», «рукопашная» и коррелируют со
стратегией соперничества.
Спорт как один из видов деятельности обладает
определенными специфичными характеристиками: было
неоднократно доказано влияние спорта на личность
занимающегося им человека. Конфликтное взаимодействие в
спорте неизбежно, поскольку состязание представляет собой
реальную модель конфликта. Понятие спортивного
соревнования по своему социально-психологическому
содержанию идентично понятию конфликта. Поэтому можно
предположить, что модели поведения спортсменов в
соревновательной деятельности переносятся на ситуацию
конфликта. Спортивно-соревновательная деятельность как
средовой фактор может предопределять стратегию поведения
студентов в межличностном конфликте. Анализ литературы
по проблеме исследования показал, что спорт как особый вид
деятельности оказывает влияние на индивидуальноличностные и поведенческие характеристики, а с другой
стороны поведение, формируясь в деятельности, оказывает
на эту деятельность существенное влияние.
Конфликтную компетентность педагога определяют его
умения
предупреждать
собственные
конфликты
в
педагогической
деятельности,
разрешать
их
на
конструктивной основе, а также оказывать помощь
конфликтующим сторонам. Повышение конфликтной
компетентности студентов физкультурных вузов должно
осуществляться путем реализации ее гностического и
регулятивно-рефлексивного
компонентов.
Проблема
конфликтной компетентности является актуальной не только
в сфере личностных, но и деловых отношений. Особенное
значение она имеет для профессий типа «человек-человек», к
которым в первую очередь относится профессия педагога. К
конфликтной компетентности педагога выдвигаются особые
требования, поскольку одной из его профессиональных задач
является воспитание учащихся.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ
В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА ЭТАПЕ
ОБУЧЕНИЯ В АСПИРАНТУРЕ
Danilowicz W.A.
Białoruski Państwowy Uniwersytet Kultury Fizycznej, Mińsk (Białoruś)

В основе любых знаний лежат фундаментальные
исследования, которые формируют научную картину мира.
Однако в большинстве случаев современные научные
открытия происходят на стыке практики и фундаментальной
науки. Обеспечивают разработку и проведение исследований
по всем научным дисциплинам кадры высшей научной
квалификации.
Подготовка научных работников высшей квалификации
осуществляется через аспирантуру и докторантуру, которые
создаются в ведущих и наиболее авторитетных высших
учебных
заведениях,
научно-исследовательских
учреждениях, имеющих необходимый состав научнопедагогических
кадров.
Республиканским
органом
государственного
управления,
осуществляющим
государственную политику в сфере аттестации кадров
высшей
научной
квалификации,
является
Высшая
аттестационная комиссия Республики Беларусь (ВАК).
На протяжении последних лет в Республике Беларусь
наблюдается явная тенденция к снижению доли
выпускников, успешно закончивших аспирантуру [1], в том
числе и в аспирантурах, осуществляющих подготовку по
специальности 13.00.04. Требования, предъявляемые ВАК к
качеству диссертационных работ, постоянно повышаются [2,
3]. 23января 2011 года утвержден Кодекс об образовании, в
соответствии с которым выпускнику, успешно закончившему
аспирантуру (т.е. освоившему образовательную программу
аспирантуры
и
представившему
диссертацию
к
предварительной экспертизе), на основании решения
государственной аттестационной комиссии выдается диплом
исследователя: он завершил собственное исследование и
владеет методологическими компетенциями в полном
объеме, что позволяет квалифицированно, профессионально
не
только
выполнять
научно-исследовательскую
деятельность, но и заниматься внедрением инновационных
разработок. Таким образом, обучение в аспирантуре можно
рассматривать как процесс подготовки профессионального
исследователя, после защиты диссертации получающего
статус научного работника высшей квалификации. Однако
процент аспирантов, представивших диссертацию к
предварительной экспертизе в срок обучения, также невысок.
В то же время подготовка специалистов носит целевой
характер, что подтверждает заинтересованность конкретных
организаций в высококвалифицированных кадрах. Возникает
противоречие, которое заключается в несоответствии
высоких запросов общества к наличию кадров высшей
научной квалификации и небольшим количеством
выпускников аспирантур, успешно закончивших обучение.
Эффективность деятельности научного работника
высшей квалификации определяется не столько его
знаниями, сколько способностью «добывать» и творчески
интерпретировать полученные знания [4, 5], т. е. иметь
высокий уровень методологической подготовленности,
применения сложных исследовательских умений для поиска

новых решений нестандартных задач. В связи с этим
возникает проблема поиска механизма модернизации
образовательного процесса в аспирантуре, основанного на
изменении системы подготовки аспирантов.
Белорусская система обучения в аспирантуре несколько
отличается от российской или системы обучения странучастниц Болонского соглашения [6]. В нашей республике
Министерство образования, Национальная академия наук,
ВАК приняли решение о минимизации объема учебных
занятий, не связанных непосредственно с тематикой
диссертационного
исследования:
сдача
кандидатских
экзаменов и зачета по общеобразовательным дисциплинам
вынесены за пределы обучения в аспирантуре. Так как
учебного плана как такового в аспирантуре не существует,
обязательных предметов для изучения нет (кроме
специальности), а необходимые знания, связанные с
тематикой собственного исследования, аспирант получает
самостоятельно. Весь период обучения аспирант общается с
научным руководителем, контроль работы осуществляется
только при аттестации аспиранта. Критерии аттестации четко
не обозначены в нормативных документах. Считается, что
основные компетенции аспиранта (знания, умения, навыки,
способности) должны быть сформированы при обучении в
вузе и магистратуре.
В странах Европы и США применяется другой подход,
хотя система подготовки исследователя также включает
обучение в вузе и магистратуру [7]. Структура
образовательной программы в аспирантуре состоит из двух
составляющих: образовательной и научно-исследовательской.
Образовательная составляющая включает четыре части:
широкий перечень обязательных специальных дисциплин, из
которых обучающийся выбирает необходимые с учетом
рекомендаций научного руководителя; эклективный набор
специальных и смежных к ним дисциплин также по выбору
обучающегося; третья часть включает одну дисциплину, не
относящуюся к специальным и смежным (например,
педагогика или бизнес-образование в наукоемких отраслях
промышленности); обязательный образовательный семинар
по
выбранной
обучающимся
тематике.
Научноисследовательская
составляющая
представлена
образовательным семинаром по тематике диссертации и
подготовке
самой
диссертации.
Это
позволяет
индивидуализировать процесс обучения, при этом обеспечив
основательную
теоретическую
и
методологическую
подготовленность исследователя.
В Российской Федерации [8], которая переходит к
модульному обучению, пока разработаны только временные
образовательные программы. Они широко обсуждаются в
образовательной среде.
Следует отметить, что все современные образовательные
программы подготовки специалистов как в Республике
Беларусь, так и за ее пределами, реализуются в рамках
компетентностного подхода, который предполагает не
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усвоение обучающимся отдельных друг от друга знаний и
умений, а овладение ими в комплексе, то есть овладением
соответствующими компетенциями и функциями.
В настоящее время проблема компетентностного
подхода актуальна во всем образовательном пространстве и
рассматривается многими исследователями. Возникают
споры при определении понятий компетенция и
компетентность.
Например,
А.В. Хуторский[9]
под
компетенцией понимает совокупность взаимосвязанных
качеств личности (знаний, умений, навыков, способов
деятельности), задаваемых по отношению к определенному
кругу предметов и процессов, и необходимых для
качественной продуктивной деятельности по отношению к
ним; компетентность – владение, обладание человеком
соответствующей
компетенцией,
включающей
его
личностное отношение к ней и предмету деятельности.
«Компетенция рассматривается как ”комплекс операций,
действий,
знаний,
способностей,
активности,
самостоятельности и других свойств личности в принятии
решений” (А.В. Молокова, 2006), представляющая собой
”наивысший уровень владения способами развития
профессиональной деятельности” (В.Д. Шадриков, 2004).
Компетентность – ”это способность на практике реализовать
свой потенциал (знания, умения, опыт, личностные качества
и др.) для успешной творческой деятельности в
профессиональной и социальной сфере” (А.А. Ушаков, 2008),
это «составляющее качество личности или совокупность
качеств, минимальный опыт деятельности в заданной сфере
(В.Д. Шадриков, 2004) [10]. Известны и другие трактовки
данных понятий. В целом компетенция – это требования,
предъявляемые к специалисту для профессионального
выполнения определенной деятельности, а компетентность –
это уровень знаний, умений, навыков, способностей
специалиста для соответствия предъявляемым требованиям,
включая
и
личное
отношение
к
выполнению
профессиональной деятельности.
Выделяют ключевые компетенции, относящиеся к
общему (метапредметному) содержанию образования;
общепредметные компетенции относятся к определенному
кругу учебных предметов и образовательных областей;
предметные компетенции, которые являются частными по
отношению к двум предыдущим уровням, имеющие
конкретное описание и возможность формирования в рамках
учебных предметов.
На этапе подготовки исследователя в аспирантуре
ключевой является исследовательская компетентность.
Общепредметной по отношению к исследовательской
компетентности является методологическая компетентность,
обусловленная
процессом
выполнения
научного
исследования. Под методологической компетентностью
исследователя понимается совокупность знаний, умений
исследователей в области концептуальных основ содержания
и структуры научного исследования, терминологического и
научного аппарата, применения конкретных методов
исследования, определяемых уровнем развития творческих
способностей, методологической рефлексии, наличием
внутренней мотивации исследователя[11]. Для развития
методологической
компетентности
исследователей
необходима программа методологической подготовки,
которая не нашла своего развития в существующей модели
образовательного процесса в аспирантуре.
Методология педагогического исследования в области
физической
культуры
и
спорта
рассматривалась
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М.М. Еншиным,
Ю.Д. Железняком,
Л.П.
Матвеевым,
В.Н. Платоновым, Т.Д. Поляковой, В.Н. Попковым и др.
Непосредственно проблеме методологической подготовки
студентов, магистрантов, развития их методологической
компетентности посвящены диссертационные исследования
С.К. Багадировой
(2002),
Т.А. Загривной
(2006),
Л.В. Лободиной (2004), С.Н. Кривсун (2011), В.В. Краевского
(2001),
Ю.И. Миняжовой
(2010)
и
др.
Однако
методологическая компетентность определяется спецификой
выполняемой деятельности, формируется в зависимости от
уровня развития личности и освоения деятельности, в связи с
чем исследования по данной проблеме носят фрагментарный
характер. Большинство авторов изучают формирование
названного качества у студентов различных вузов, при этом
выделяются различные структура и содержание изучаемого
понятия. Например, Ю.И. Миняжева [12], при изучении
методологической компетентности студентов-магистрантов
технического вуза определяет ее структуру в виде трех
развиваемых групповых компетенций – проектировочной,
технологической и рефлексивной, имеющих собственное
содержание и уровни диагностирования. Е.Г. Вегнер[13] в
понятие
методологической
компетентности
будущих
учителей географии включает систему знаний, умений,
навыков, обусловливающих способность студента к научноисследовательской
и
практической
педагогической
деятельности.
Методологическая
компетентность
исследователей в сфере физической культуры и спорта на
этапе обучения в аспирантуре изучена недостаточно.
Научная специальность 13.00.04 – теория и методика
физического
воспитания,
спортивной
тренировки,
оздоровительной и адаптивной физической культуры
выделена достаточно давно и относится к отрасли
педагогических наук. Считается, что она носит прикладную
направленность, однако до сих пор у педагогов существует
неоднозначность
оценки
сущности
и
новизны
представленных работ. Это обусловлено спецификой
изучаемых объекта и предмета, что отражается в методологии
исследований.
Если
рассматривать
содержательный
компонент
названия специальности, то можно выделить несколько
частей,
имеющих
разные
цели
исследования,
но
объединенные применением двигательных действий в
качестве средств достижения цели. Целевая структура
исследований специальности 13.00.04 представлена на
рисунке 1.

Рис. 1. Целевая структура исследований в рамках
научной специальности 13.00.04 – теория и методика
физического
воспитания,
спортивной
тренировки,
оздоровительной и адаптивной физической культуры
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Можно
констатировать,
что
большинство
теоретических
исследований
связано
с
изучением
физических качеств (способностей) человека: силы,
быстроты,
гибкости,
выносливости,
ловкости
(координационных способностей) в разные возрастные
периоды.
Изучение физических качеств предполагает знание
физиологии человека. В связи с этим необходимо отметить,
что человек – это сложная биосистема, в состав которой
входят несколько функциональных систем, которые между
собой взаимодействуют. Адаптация организма человека к
различным физическим нагрузкам проходит на уровне этих
функциональных систем. Следовательно, при формировании
и развитии физических качеств, а также компенсации
утраченных качеств, необходимо учитывать строгую
дозировку физической нагрузки, определенную на основе
изучения реакций функциональных систем с учетом половых
особенностей, различных возрастных периодов, степени
тренированности организма человека.
В основе развития двигательных качеств находится
двигательное действие или движение. Правильность
выполнения движения является основной целью обучения
спортивного педагога. В связи с этим рассматриваются
биомеханические характеристики движения, т. е. создается
идеальная математическая модель, которая проектируется
при помощи компьютерной графики. Эта модель является
базовой при обучении двигательному действию. Изучение и
оценка полученных в этом случае результатов происходит на
теоретическом уровне, при помощи формул и уравнений, т. е.
при помощи методов физико-математических наук. В
различных видах спорта, а также у спортсменов различной
квалификации моделирование выявляет существенные
различия в движениях, что и служит предметом изучения.
Использование биомеханического моделирования возможно
также и при обучении будущих тренеров и преподавателей
физической культуры. Кроме того, биомеханические
параметры необходимы для разработки устройств,
имитирующих
двигательные
действия
человека
–
тренажеров.
На основе полученных данных разрабатываются
различные методики, предназначенные для оптимизации
техники спортсмена в различных видах спорта, методики
развития физических качеств (способностей), методики
нормирования нагрузки, т. е. разрабатываются методики,
необходимые
для
совершенствования
учебнотренировочного процесса.
Еще один важный раздел специальности 13.00.04
посвящен использованию различных видов, средств и форм
движений, преформированных физических факторов и
факторов окружающей среды для мобилизации собственных
приспособительных, защитных и компенсаторных свойств
организма человека. Оздоровление и реабилитация
опираются на функциональный диагноз и требуют от
педагога знаний в области медицины для дополнения
физиотерапевтического
и медикаментозного лечения
программой физической реабилитации. Кстати, при
поступлении
студентов
на
кафедру
физической
реабилитации обязательным условием является наличие
базового медицинского образования.
Знание психологии играет важную роль в любой
деятельности,
является
неотъемлемым
компонентом
педагогического
исследования,
что
предполагает
использование
основных
концепций
и
методов

психологического исследования в рамках специальности
13.00.04. Однако на это уделяется меньше внимания, так как в
настоящее
время
существует
аналогичная
научная
специальность (13.00.04), которая относится к области
психологических наук.
Так как человек является существом социальным,
определенное внимание в рамках специальности 13.00.04
уделяется вопросам истории и социологии физической
культуры и спорта. Но преобладающее значение, как указано
в паспорте специальности, имеет решение педагогических и
методических
вопросов,
историко-логическое
и
теоретическое исследование тенденций формирования,
эволюции и преобразования научных знаний в области
физической культуры и спорта.
Вопросами воспитания и обучения занимается
непосредственно педагогика. В этом случае может
использоваться весь передовой педагогический опыт.
На
рисунке
2
представлены
компоненты
содержательного состава исследования по специальности
13.00.04.

Рис. 2. Компоненты исследования по специальности
13.00.04
Анализ целевой структуры и содержательный анализ
исследования,
выполняемого
в
рамках
научной
специальности 13.00.04 – теория и методика физического
воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и
адаптивной физической культуры, указывает на то, что в
методологии такого исследования необходимо использовать
не только основные психолого-педагогические концепции и
методы, но руководствоваться также и основными
методологическими положениями, средствами и методами из
сопутствующих отраслей науки: физиологии, биомеханики,
медицины и непосредственно теории и методики физической
культуры. Это является отличительной чертой исследования в
рамках научной специальности 13.00.04 и предполагает
введение
междисциплинарного
уровня
методологии
исследования.
Междисциплинарный
уровень
методологии
представляет собой описание сущности исследуемого явления
на основе методологических концепций смежных наук.
Введение
междисциплинарного
уровня
обусловлено
биосоциальной природой человека и отражается в
двойственности
предмета
исследования:
изучается
взаимосвязь воздействий физических упражнений на
организм
человека
(биологический
компонент)
и
закономерностей учебного процесса по физическому
воспитанию (образовательный компонент). В связи с этим
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необходим синтез знаний из областей физиологии,
медицины,
биомеханики,
педагогики,
психологии,
социологии (в зависимости от целевой структуры
исследования) для изучения физиологической реакции и
адаптации организма людей различного пола, физического
развития, физической подготовленности к физическим
нагрузкам
разной
интенсивности;
биомеханических
характеристик
движения,
определяющих
технику
физического упражнения; психологических особенностей
человека, влияющих на достижение спортивного результата;
закономерностей, средств и методов учебно-тренировочного
процесса в различных видах спорта; социальновоспитательного значения средств физической культуры и
спорта.
Таким образом, методологию исследования в сфере
физической культуры и спорта следует изучать, опираясь на
специфику специальности 13.00.04, что также необходимо
учитывать при построении процесса обучения в аспирантуре
и разработке образовательной программы в данной области.
Методологическая подготовка исследователей включает в
себя овладение теоретическими знаниями, развитие умений,
развитие
творческих
способностей
и
выполнение
педагогического исследования по научной специальности
13.00.04.
Общая структура подготовки рассматривается нами с
точки
зрения
законов
синергетики.
Научноисследовательская деятельность строится с учетом
постепенного изучения и развития знаний о существующих
предметах и явлениях окружающего мира, основана на
научном методе познания, выступает приоритетной по
отношению к практике. В качестве саморазвивающейся
системы наука представляет собой совокупность множества
разнообразных форм, типов, уровней дисциплинарно
организованного знания. В связи с этим любое исследование
представляет собой саморазвивающуюся систему, способную
порождать в процессе выполнения исследования новые
уровни. Данное обстоятельство предъявляет к структуре
обучения требование, основанное на включении элементов
вариативности в процесс подготовки в соответствии с
индивидуальным исследовательским циклом каждого
аспиранта, который можно представить в виде определенных
этапов исследования. Наиболее рациональным вариантом
соединения системы обучения и выполнения исследования в
соответствии с индивидуальным исследовательским циклом
является выделение независимых структурных единиц,
которое производится на основе анализа структуры научного
исследования в сфере физической культуры и спорта.
Поток научного познания бесконечен, однако каждое
конкретное научное исследование имеет свое начало и
логическое завершение. В связи с тем, что процесс познания
развивается не линейно, а по спирали, достаточно трудно
описать весь путь научного творчества. Но существуют
определенные этапы, которые характерны для каждого
исследования практически в любой области науки.
Возможно, чтобы получить результат на одном из этапов,
необходимо выполнить весь «виток спирали познания» в
виде
законченного
исследовательского
цикла
или
возвратиться к предыдущему этапу. При этом деятельность
может носить как теоретический, так и эмпирический
характер.
В процессе обучения аспиранта следует учитывать
общую структуру научного исследования (рисунок 3), а
этапы выполнения исследования являются основой при
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разработке
модели
развития
методологической
компетентности исследователя в сфере физической культуры
и спорта.
Существует два подхода к определению начального
этапа педагогического исследования. С точки зрения
философов-методологов, в начале любого исследования
находится
проблема,
которая
порождает
будущее
исследование. Однако для диссертационного исследования
начальным
этапом
является
определение
объекта
исследования, поскольку источником проблем служат
противоречия, присущие именно объекту исследования [14].
Объектом воздействия педагогики как науки является
человек, однако объектом педагогических исследований
является педагогический процесс, так как именно он
посредством реализации объект-субъектных соотношений
оказывает воздействие на развитие личности. Педагогический
процесс можно разделить на несколько областей
исследований: это может быть процесс обучения, процесс
воспитания, процесс развития некоторых физических качеств
личности, процесс спортивной тренировки и т. д. С выбора
области изучения педагогического процесса и начинается
исследование. В каждой отдельной области исследования
возникает противоречие, связанное с невозможностью его
разрешения на основе уже имеющихся знаний и способов
действий, что требует поиска новых путей решения
возникшей проблемы. Таким образом возникает проблемная
ситуация, которая затем конкретизируется в формулировку
научной проблемы. Если проблема сформулирована
правильно, это является основанием для выделения предмета
исследования, который, в свою очередь, конкретизирует
объект исследования.
На основе обозначенных объекта, предмета и проблемы
исследования определяется цель исследования, которая
мысленно предвосхищает результаты деятельности.
Далее изучается состояние проблемы на основе
имеющихся литературных источников: выясняется, какие в
данный момент существуют разработки по проблеме
исследования, происходит критическое их осмысление,
результатом которого является выдвижение научного
предположения (гипотезы) о возможности изменения
существующего порядка вещей, что в дальнейшем может
привести к улучшению результатов деятельности. Цель
исследования
с
учетом
научного
предположения
конкретизируется постановкой задач, решаемых в процессе
исследования.
Следующий
этап
–
составление
программы
исследования. Для этого требуется умение проектировать
собственную исследовательскую деятельность с учетом
жесткой логики научного мышления.
Определяется общая концепция (суть) исследования,
методологически обосновывается каждый этап дальнейшей
работы.
Рассматривая взаимоотношения объекта и предмета,
необходимо выявить факторы, которые влияют на процесс
изучаемого взаимодействия. Выяснение указанного вопроса
может послужить основой для выбора направления
исследования,
что
также
необходимо
подтвердить
эмпирическим путем (то есть проведением анкетирования,
тестирования, изучением документальных источников и т. д.).
Далее следует теоретическое обоснование решения
проблемы
исследования:
изучение,
дополнение,
конкретизация, разработка терминологического аппарата,
разработка тестов, обобщение по группам и классификация,
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дисциплин,
необходимых
специальности;

разработка методики или технологии, а также другие виды
теоретической деятельности.
−

−

Рис.
3.
Структура
педагогического исследования

процесса

выполнения

Для подтверждения теоретических предпосылок
проводится эмпирическое исследование, которое в
педагогических работах представляется, как правило, в
различных видах педагогического эксперимента. После
проведения
всех
теоретических
и
эмпирических
исследований
выясняется
истинность
изначального
предположения (гипотезы), проводится анализ результатов.
Результаты исследований должны быть опубликованы в
широкой печати для ознакомления научной общественности.
Выполнение научного исследования аспирантом излагается в
диссертации.
Рассмотренная последовательность этапов научного
исследования наиболее типична для исследований в области
педагогических наук. Это позволяет объединить их в
структурные единицы для разработки образовательной
программы.
После
анализа
существующих
вариантов
образовательных
моделей
наиболее
перспективным
решением
поставленной
проблемы
представляется
применение модульного подхода, на использование которого
делается особый акцент странами-участницами Болонского
соглашения.
Современное использование модульного обучения
возможно в различных вариантах, а именно [8]:
−

модуль как пакет учебного материала, охватывающий
одну концептуальную единицу;

−

модуль как учебная единица, как блок информации,
включающий в себя логически завершенную одну, две
или более единиц учебного материала, в рамках одной
учебной дисциплины;

−

модуль
как
организационно-методическая
междисциплинарная структура учебного материала,
представляющая набор тем из разных учебных

в

рамках

одной

модуль как набор учебных дисциплин, необходимых для
обучения
той
или
иной
специальности
или
специализации в процессе модульного обучения –
«modular
instruction»
в
рамках
требований
квалификационной характеристики;

модуль как модульная программа профессионального
обучения конкретной профессии.
В данном случае предлагается рассматривать модель
системы методологической подготовки исследователей в вузе
физкультурного профиля в виде модульной программы,
направленной на профессиональную подготовку к научноисследовательской деятельности.
Существующая образовательная модель подготовки
аспирантов направлена, в первую очередь, на получение
теоретических
знаний
по
общеобразовательным
и
специальным дисциплинам и практически не учитывает
степень развития творческих способностей (через развитие
исследовательских умений) на всех этапах подготовки. Кроме
того, теоретические знания по методологии исследования,
получаемые
обучающимся,
мало
взаимосвязаны
с
выполнением ими собственного исследования, что приводит к
значительному
снижению
мотивации
к
освоению
представляемого
материала.
Семинары
способствуют
осмыслению некоторых методологических положений,
однако тоже малоэффективны, так как не подкрепляются
одновременно практическим опытом в выполнении
исследования. Это связано с разовым представлением
спецкурса по методологии в самом начале периода обучения,
в то время как начинающие исследователи имеют еще слабое
представление о выполнении всех этапов исследования, в
связи с чем недостаточно усваивают содержание
предлагаемого спецкурса. Подготовка аспиранта носит в
основном индивидуальный характер, что также не
способствует развитию коммуникативных и рефлексивных
возможностей исследователей. Как показал опрос аспирантов,
для них очень важно осознавать уровень собственного
развития по соотношению с коллегами-аспирантами, чему
способствует
организованное
общение
для
обмена
информацией и рефлексия собственной деятельности.
Если в основу модульной программы подготовки
исследователя в вузе физкультурного профиля положить
принцип соответствия этапа подготовки этапу выполнения
исследования, т. е. аспирант получает право самостоятельно
выбирать образовательный модуль, который соответствует
этапу его диссертационного исследования, то на протяжении
всего
срока
обучения
можно
выделить
шесть
образовательных модулей, по два модуля на каждый год
обучения (рисунок 4).
Содержание всех модулей взаимосвязано, так как все
они ориентированы на этапы выполнения научного
исследования.
С
учетом
специфики
методологии
специальности 13.00.04 – теория и методика физического
воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и
адаптивной физической культуры разрабатывается комплекс
теоретических дисциплин, сопровождающийся семинарамитренингами, которые являются логическим продолжением
освоения теоретических знаний, применяемых обучающимся
при выполнении собственного исследования. Семинарытренинги предполагают использование активных методов
обучения,
что
развивает
аналитико-синтетическую
деятельность аспирантов, а также поддерживает основные

Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku – 2011
положения проблемного обучения. Освоение каждого
образовательного модуля завершается аттестацией.
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проектировочных, рефлексивных, коммуникативных и
методических умений аспирантов; критерии оценки
подготовленности аспирантов, дифференцированные для
каждого
образовательного
модуля;
уровни
оценки
успешности
аспиранта.
В
качестве
программнометодического
обеспечения
методики
предлагаются
аттестационная карта аспиранта (документальная форма
оценки подготовленности аспиранта) и рекомендации для
членов аттестационных комиссий по использованию
инновационного
инструментария;
учебная
программа
семинаров-тренингов
по
развитию
методологической
компетентности
исследователей
в
аспирантуре
физкультурного вуза; методические рекомендации для
аспирантов,
предназначенные
для
развития
их
исследовательских умений; практические руководства по
подготовке и оформлению диссертации, автореферата и
сопутствующих документов к защите, разработанные для
совершенствования методических умений аспирантов,
докторантов и соискателей.
Введение методологической подготовки аспирантов
позволит повысить эффективность деятельности аспирантур и
сократить сроки выполнения научного исследования
аспирантами.
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СОСТАВНЫЕ «ЧУВСТВА ПРЕДМЕТА» И ФАКТОРЫ
ОБУСЛАВЛИВАЮЩИЕ ЕГО ПРОЯВЛЕНИЕ У СПОРТСМЕНОК
ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ГИМНАСТИКЕ
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Abstract
Constituents of “Apparatus Feeling” and the Factors
Causing its Manifestation in high-class Rhythmic Gymnasts The
paper presents the analysis results of high-class gymnasts’ of “the
apparatus feeling”. This feeling is manifested in the conscience
of gymnasts by a set of constituents reflecting the physical
properties of the apparatus, movement coordination and apparatus
techniques. A highly developed of the “apparatus feeling”
indicates technical skills of the gymnast.
Тезисы
В докладе представлены результаты анализа «чувства
предмета» у гимнасток высокого класса. Показано, что оно
репрезентировано в сознании гимнасток множеством
элементов, которые отражают физические свойства
предмета, координацию движений и технику владения
предметом. Высокоразвитое «чувство предмета» является
признаком технического мастерства гимнастки.
Ключевые слова: художественная гимнастика, элементы
«чувства предмета», представление знаний, семантическое
пространство понятия «чувство предмета».
ВВЕДЕНИЕ
«Чувство предмета» в художественной гимнастике
относится
к
специализированным
восприятиям,
возникающим
благодаря
специфическим
условиям
деятельности
гимнасток.
Оно
является
основой
саморегуляции движений и двигательных действий. Из того
немногого, что имеется в литературе, известно, что, как и все
специализированные восприятия, «чувство предмета»
обусловлено особенностями предметов, с которыми
выполняются двигательные действия, отличается большой
лабильностью (неустойчивостью) и в случае высокого
уровня развития служит показателем соответствующего
уровня тренированности спортсменок. Однако, несмотря на
очевидную важность данного феномена в управления
движениями в художественной гимнастике, исследований, в
которых бы специально изучалось «чувства предмета» —
его составных элементах, структуры, роли в деятельности
гимнасток — фактически нет.
Цели работы состояли в: 1), попытке полного описания
«чувства предмета» и его роли в двигательной деятельности
гимнасток; 2), пробе определения составных элементов
«чувства предмета»; 3), определении обусловленности
проявления «чувства предмета».

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Испытуемые. В исследовании приняли участие 40
гимнасток высокого класса – мастера спорта, включая
чемпионку XXVI Олимпийских игр Е. Серебрянскую, а также
9 тренеров (бывших гимнасток) высокой категории Украины.
Метод
анкетирования.
Испытуемым
предлагалось
заполнить анкету, разработанную проф. В. Старостой, которая
включала 25 «открытых» вопросов. В анкете надо было
описать понимание понятия «чувство предмета», сущности
его проявления, элементы, из которых оно состоит, факторы,
оказывающие на него влияние и т.д.
Метод психосемантического эксперимента. На втором
этапе исследования испытуемым предлагалось следующее
задание: рассортировать элементы «чувства предмета»
(выделенные на этапе опроса) на произвольное
количество групп, причем в группу могло входить
произвольное количество элементов. После классификации
испытуемых просили дать условные названия выделенным
группам и попытаться сформулировать принцип (основание)
классификации.
Результаты классификации суммировались в матрицу,
где мерой семантического сходства пары элементов
выступало число испытуемых, поместивших их в один класс.
Матрица сходства затем подвергалась процедуре кластерного
анализа.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Из 49 опрошенных 45 (92%) ответили, что «чувство
предмета» самое лучшее в стартовом тренировочном
периоде и самое худшее — в переходном. Все участники
опроса отметили, что самое лучшее «чувство предмета» у них
наблюдается в основной части тренировочного занятия, а
самое худшее — во вступительной (84%). Респонденты были
единодушны во мнении, что «чувство предмета»
улучшается под влиянием систематических упражнений.
Причинами ухудшения этого чувства назывались: степень
усталости,
настроение
(собственное
и
тренера!),
концентрация внимания, время года, спортивная форма,
состояние здоровья и др. Далее 100% опрошенных
отметили наличие связи между «чувством предмета» и
показанным спортивным результатом. Также большинство
гимнасток считает, что оно связано с условиями в зале и на
него существенно влияет эмоциональное состояние, и
имеется самая тесная связь между ним и координацией
движений, техникой владения предметом. Интересно
отметить, что почти все гимнастки дифференцируют это
чувство в зависимости от вида предмета, называя 1–2
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предмета, в действиях с которыми наиболее ярко
проявляется изучаемое явление.
В результате частотного анализа были выделены 20
элементов «чувства предмета», которые встречались в
ответах испытуемых. Это следующие элементы: 1),
восприятие траектории предмета; 2), «единое целое» с
предметом; 3), умение подстроиться под предмет; 4),
стабильность выполнения элементов; 5), восприятие
амплитуды движения предмета; 6), координация движений;
7), ловкость; 8), «понимание» предмета; 9), быстрота
реагирования на предмет; 10), восприятие веса; 11),
восприятие формы; 12), качество выполнения упражнения;
13), умение быстро овладевать новыми упражнениями; 14),
ориентация в пространстве и времени; 15), мысленное
представление выполнения упражнения; 16), техника
владения предметом; 17), контакт между гимнасткой и
предметом; 18), взаимосвязь между спортсменкой и
предметом; 19), умение «принимать» предмет с
закрытыми глазами; 20) умение «контролировать»
предмет.
Эти элементы были использованы в процедуре
психосемантического эксперимента.
Результаты кластерного анализа матрицы сходства
элементов, характеризующих «чувство предмета» у
гимнасток, представлены на рис. 1 в виде дерева
классификации (дендрограммы) анализируемых объектов.
Наибольший интерес для нас представляют кластеры,
выделенные на средних уровнях сходства. Как видно из рис.
1, на среднем уровне сходства можно выделить три
семантических класса (кластера), объединяющих все
элементы «чувства предмета».

Третий кластер включал элементы: 2), «единое целое» с
предметом; 20), умение «контролировать» предмет; 3),
умение подстроиться под предмет; 15), мысленное
представление выполнения упражнения; 16), техника
владения предметом; 8), «понимание» предмета; 9),
быстрота
реагирования
на
предмет;
19),
умение
«принимать» предмет с закрытыми глазами; 18),
взаимосвязь между спортсменкой и предметом; 17), контакт
между гимнасткой и предметом.
Смысловым, содержательным инвариантом перечисленных
элементов, определяющих интерпретацию этого кластера, на
наш взгляд, являлась высокая техника владения
предметом, представленная в сознании испытуемых как
некое единство, слитность гимнастки и предмета.
ОБСУЖДЕНИЕ
Задачу описания «чувства предмета», определения его
составных элементов в художественной гимнастике можно
представить как задачу разработки поля знаний, т.е.
условного описания основных взаимосвязей между
элементами, из которых оно состоит, выявленными из
системы

знаний

испытуемых-экспертов

[Гаврилова,

Червинская, 1992]. Для выявления структуры этого поля
знаний мы воспользовались методами психосемантики —
науки, возникшей на стыке когнитивной психологии,
психолингвистики, психологии восприятия и исследований
индивидуального сознания.
Психосемантика исследует структуры сознания через
реконструкцию индивидуальной системы знаний [Петренко,
1988]. Использование методов психосемантики в нашем
исследовании было обусловлено тем, что они позволяют
выявлять те категориальные структуры сознания
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экспертов, которые могут не осознаваться ими самими [
Петренко, 1988; Шмелев, 1983].
Основным методом психосемантики является метод
реконструкции
субъективных
семантических
пространств. Под семантическим пространством понимается
система
признаков,
описаний
предметной
области,
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Рис. 1.
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у гимнасток
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«чувства

Первый кластер включал следующие элементы: 1)
восприятие траектории предмета; 5) восприятие амплитуды
движения предмета; 10) восприятие веса; 11) восприятие
формы.
Общим содержанием, объединяющим эти элементы,
являлось восприятие физических свойств предмета.
Второй кластер включал следующие элементы: 4),
стабильность выполнения элементов; 13), умение быстро
овладевать новыми упражнениями; 7), ловкость; 6),
координация движений; 14), ориентация в пространстве и
времени; 12), качество выполнения упражнения.
Содержание этого кластера можно интерпретировать как
координация движений.

45

определенным образом организованная [Петренко, 1988].
Семантические пространства, построенные на основе
оценок конкретной предметной области, являются
производными от знания эксперта данной содержательной
области.
В нашем исследовании такой содержательной областью
явилось понятие «чувство предмета» в художественной
гимнастике. Заметим, что первые попытки выявить, что оно
означает для гимнасток, практически не дали результатов.
Понадобились длительные интервью, которые позволили
определить «элементную базу» этого понятия. Последующий
психосемантический эксперимент позволил выявить (в
первом приближении) структуру этого понятия. Три
интерпретированных кластера компактно описывают
«усредненное» групповое субъективное семантическое
пространство
понятия
«чувство
предмета»
в
художественной гимнастике. Иными словами, они
представляют модельную систему знаний этого чувства,
которой руководствуются гимнастки в практической
деятельности.
Опрос гимнасток и их тренеров с помощью анкеты,
разработанной В. Старостой [2001], показал, что «чувство
предмета» наилучшим образом проявляется в состоянии
хорошей
спортивной
формы,
т.е.
оно
может
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рассматриваться как индикатор тренированности
спортсменки. Среди факторов, которые обусловливают
«чувство предмета», следует выделить: систематические
упражнения
с
предметами,
степень
усталости,
эмоциональное состояние, способность концентрировать
внимание, условия в зале. Иными словами, на него влияют
как физические (внешние), так и психологические
(внутренние) факторы.
ВЫВОДЫ
1.

2.

Субъективная семантическая структура понятия
«чувство предмета» в художественной гимнастике
включает как минимум три компонента: восприятие
физических
свойств
предмета,
координацию
движений и технику владения предметом.
Высокоразвитое «чувство предмета», с одной стороны,
требует отличного владения техникой предмета,
координации движений, а с другой — само является
признаком технического мастерства гимнастки.
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РОЛЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РАЗВИТИИ
АГРОЭКОТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Barkowа N.
Grodzieński Państwowy Uniwersytet Agrarny (Białoruś)

Введение
Опыт Австрии, Италии, Франции и других государств в
сфере сельского туризма убедительно свидетельствует о
широкой возможности получения высокой прибыли от
оказания населению данного вида услуг [2,5]. Беларусь, имея
непосредственные границы с Польшей, Литвой, Латвией,
Россией и Украиной, обладает значительными резервными
возможностями для получения прибыли за счет развития
всех видов туризма, в том числе и агроэкотуризма. Это одно
из перспективных направлений въездного и внутреннего
туризма.
Право
заниматься
агроэкотуристической
деятельностью в нашей стране имеют физические лица и
крестьянские (фермерские) хозяйства, не подпадая под
предпринимательскую
деятельность,
а
также
сельскохозяйственные предприятия.
Цель работы
−

охарактеризовать функционирующую в современных
условиях в Республике Беларусь систему управления
агроэкотуризмом (АЭТ) и дать оценку деятельности
общественных организация, предложить возможные
пути ее совершенствования.
Материал и методика исследований.

Информационной базой для проведения исследования
послужили нормативно-правовые документы Республики
Беларусь, труды отечественных и зарубежных ученых по
проблеме исследования. При написании статьи использованы
общелогические приемы познания (анализ и синтез,
обобщение, индукция и дедукция).
Результаты исследований и их обсуждение.
В современных условиях управление АЭТ является
одним из направлений деятельности имеющихся и
функционирующих органов управления туризмом и
построено на основе системы органов государственной
власти и органов местного самоуправления. В сложившейся
в Республике Беларусь системе управления туризмом (а
значит и АЭТ) можно выделить три основных уровня
менеджмента: национальный, областной, и районный, где
органы управления (субъекты управления нижестоящих
уровней) являются объектом (объектами) управления
вышестоящих уровней.
Государственную туристическую политику проводит
Министерство спорта и туризма, находящееся в подчинении
Совета Министров Республики Беларусь и осуществляющее
управление туристической деятельностью на национальном
уровне путем разработки нормативно-правовых актов,
лицензирования, содействия в продвижении туристического

продукта на внутреннем и внешнем рынке, защиты прав и
интересов потребителей, налогового и таможенного
регулирования, проведения научных исследований и др.
В контексте государственного управления туризм и АЭТ
имеют специфические особенности, выражающиеся в том, что
в реализации туристической политики принимает участие
около 20 министерств и ведомств (экономики, финансов,
культуры, иностранных дел и т.д.), что затрудняет быстрое и
эффективное принятие управленческих решений, в области
туризма.
На уровне областей управление туризмом и АЭТ в
нашей стране осуществляют управления физической
культуры, спорта и туризма областных исполнительных
комитетов, представленные отделами или секторами туризма
(2-3 работника). В районах – районные и городские отделы
физической культуры, спорта и туризма (в штатном
расписании лишь некоторых из них имеются ставки
специалистов по туризму).
Областные и районные управляющие структуры не в
полной мере обеспечивают решение проблем развития АЭТ,
поскольку еще до недавнего времени они были
ориентированы в основном на развитие спорта и физической
культуры и в меньшей степени – туризма и АЭТ. Основной
причиной
такого
отношения
нам
видится
в
неподготовленности специалистов, а также в «боязни» и
нежелании начинать нечто новое и брать на себя за это
ответственность. По мнению О.Мозговой (2006), сегодня
функции реализации политики экотуризма в районах, прежде
всего, возложены на областные управления, что далеко не в
полной мере позволяет стимулировать его развитие [4]. Такой
же вывод можно сделать и относительно АЭТ, когда
спускаемые сверху указания, как правило, не учитывают
особенности местности, желания и возможности местных
жителей и т.д. При этом во всем мире складывается
тенденция, когда управление туризмом в целом и АЭТ в
частности, становится одной из главных функций
администрации района (которая и выступает органом
управления всеми видами туризма данного уровня).
Усиливается дифференциация агротуристической политики
на районном и местном уровнях, децентрализация управления
и регулирования деятельностью [1, 4].
Успешному становлению и развитию АЭТ содействуют
не только государственные, но и негосударственные
организации и учреждения, в том числе некоммерческие
(общественные) и коммерческие, основная роль которых
заключается в поддержке хозяев сельских усадеб, создании
положительного имиджа страны на мировом рынке и т.п.
Среди подобного рода организаций можно выделить:
республиканский Общественно-консультативный совет по
развитию агроэкотуризма, созданный при Департаменте по
туризма; Белорусское общественное объединение «Отдых в
деревне»; ОО «Агро- и экотуризм»; Белорусский Союз
фермеров и др.
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Республиканский Общественно-консультативный совет
по развитию агроэкотуризма, был создан при Департаменте
по туризму в июне 2011 года, с целью содействия развитию
агроэкотуризма в Республике Беларусь с учетом принципов
устойчивого развития через создание партнерский
отношений между органами власти; хозяевами усадеб и
туристических
комплексов,
сельскохозяйственными
организациями,
неправительственными
организациями,
представителями бизнеса, средствами массовой информации,
общественности.
Основными задачами общественно-консультативного
совета являются:
−

выработка стратегий
Республике Беларусь;

−

содействие внедрению инновационных моделей
развития агроэкотуризма, адаптации и реализации
пилотных проектов;

−

содействие развитию
агроэкотуризма;

−

содействию развитию международного сотрудничества
в сфере агроэкотуризма и привлечению международной
технической помощи;

развития

агроэкотуризма

законодательства

в

в

сфере

−

мониторинг развития агроэкотуризма в Республике
Беларусь и регионах.
Негосударственным саморегулируемым организациям в
Республике Беларусь необходимо отводить особое место в
управлении туризмом также на областном и районном
уровнях. Такими организациями могут быть различные
ассоциации, фонды, бизнес-центры и другие подобные им
организации, которые, на наш взгляд, должны принимать
активное участие в разработе областных и районных
программ развития агроэкотуризма.
Следует отметить, что в последние годы общественные
советы по развитию агроэкотуризма (Советы) были созданы
во всех областях Беларуси. Каждый из них уникален и имеет
свою специфику работы, тем не менее можно выделить и
общие черты в их деятельности.
Цель создания Советов – содействие развитию
агроэкотуризма в областях и районах.
Задачи Советов:
−

создание партнерских отношений между органами
власти,
хозяевами
усадеб,
туристическими
комплексами, фермерскими хозяйствами и СПК
(занятыми
агроэкотуризмом
и
экологическим
земледелием), неправительственными организациями,
представителями бизнеса, прессы и широкими слоями
общественности.

−

участие в разработке стратегии (программы) развития
агроэкотуризма в областях;

−

привлечение граждан и субъектов хозяйствования к
занятию агроэкотуризмом;

−

содействие снятию административных барьеров и
развитию национального законодательства в области
сельского туризма;

−

обобщение опыта развития сельского туризма и
экологического земледелия и его популяризация через
средства массовой информации, Интернет и др.;

−

оказание консультативной помощи (экспертной
поддержки) представителям местных органов власти и
хозяйствующим субъектам в вопросах сельского
туризма;

−
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содействие развитию международного сотрудничества
в области сельского туризма.
В состав членов Советов входят представители
областных управлений физической культуры спорта и
туризма, ОАО «Белагропромбанк», члены ассоциации
фермеров, общественного объединения «Республиканский
туристско-спортивный союз», хозяева сельских усадеб,
преподаватели университетов, представители прессы и т.д.
На сегодняшний день областные советы по развитию
агроэкотуризма стали центрами генерирования идей для
самоорганизации и помощи хозяевам усадеб в вопросах
создания туристического продукта, его продвижения и
реализации.
Советам принадлежит важная роль в содействии
развитию туризма на сельских территориях через создание
партнерских отношений между органами власти, хозяевами
сельских усадеб, туристическими фирмами, представителями
бизнеса,
неправительственными
организациями,
представителями науки, прессы и т.д. Эти общественные
структуры является инициатором многих решений и акций,
поддержанных местными властями.
Позитивный вклад Советов в развитии агроэкотуризма
в областях – заключается в разработке концепций развития
агроэкотуризма и методических рекомендаций по их
реализации; проведении социологических исследований,
касающихся различных аспектов агроэкотуризма, в
подготовке экспертов для оказания практической и
методической помощи хозяевам усадеб, проведение
информационно-практических семинаров. Советы играют
существенную роль в лоббировании интересов субъектов
агроэкотуризма на областном и общегосударственном
уровнях,
в
установлении
дружеских
партнерских
международных и региональных отношений.
Члены Советов принимают активное участие в
семинарах, конференциях по направлениям развития туризма,
заявляя
перед
международной
и
отечественной
общественностью свою позицию относительно приоритетов
развития агроэкотуризма в Беларуси. Реализуя задачу более
широкого привлечения жителей регионов к решению проблем
развития туризма, Советы осуществляет постоянный поиск
эффективных
форм
организации
информационного
обеспечения населения.
Анализируя опыт сельского туризма в других странах,
необходимо отметить, что наиболее активную роль в его
развитии играют союзы или общества по туризму на уровне
районов и микрорайонов, а также межрегиональные
партнерства [3, 5]. Эти структуры совместно с
государственными органами осуществляют управление и
контроль
на
региональном
уровне,
занимаются
планированием и содействием развития АЭТ. Каждый район,
сельсовет, микрорегион имеет свой взгляд на возможности
развития агроэкотуризма, на решение поставленных задач и
преодоление возникающих сложностей и проблем. Любой
человек с необычайной любовью относится к своей малой
родине, знает ее историю и ценит памятники природы и
архитектуры.
В районах, в которых зарегистрировано наибольшее
количество сельских усадеб, а жители активно участвуют в
местных инициативах по устойчивому развитию и
активизации
туристической
деятельности,
создаются
районные общественные советы по развитию агроэкотуризма.
Такие советы уже созданы в Воложинском, Молодеченском
районах (Минская область), в Речицком и Рогачевском
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районах (Гомельская область), в Быховском районе
(Могилевская область), а также в Щучинском районе
(Гродненская область).
Деятельность «активистов» агроэкотуризма в регионах
в первую очередь направлена на его развитие в конкретном
микрорегионе. Районными общественными организациями
решаются следующие основные задачи:
−

расширение
предложения
регионального
туристического
продукта
через
налаживание
партнерских отношений между хозяевами агроусадеб с
одной стороны и музеями, оздоровительными центрами,
спортивными клубами и т.п. с другой стороны;

−

продвижение регионального туристического продукта
за пределы региона;

−

взаимодействие с местными властями (отделами по
физической культуре, спорту и туризму городских и
районных исполнительных комитетов, сельскими и
поселковыми советами) в вопросах, касающихся
развития
определения
основных
направлений
агроэкотуризма.

−

создание условий, благоприятных для развития
агроэкотуристического бизнеса в районах и на местном
уровне.
Заключение

Таким образом, обеспечения динамичного развития
АЭТ в Республике Беларусь необходимо формирование
эффективной
системы
управления,
основанной
на
сотрудничестве государственных и общественных структур.
При этом одним из требований эффективности управления
АЭТ является отказ от жесткой централизации принимаемых
решений, и предоставление возможности принятия
управленческих решений на местных уровнях. В тоже время
создание многоуровневой системы управления АЭТ с четким
разграничением полномочий между органами управления
функций и решаемых задач будет способствовать
повышению эффективности управления, обеспечению
устойчивого функционирования и развития АЭТ.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Kuraciowa О. W.
Białoruski Państwowy Uniwersytet Kultury Fizycznej, Mińsk (Białoruś)
Образование – ключевая сфера жизни общества,
важнейший
источник
и
ресурс
его
устойчивого
поступательного развития. Именно качеством образования
определяется уровень науки и культуры, состояние
экономики и гражданского общества. А они, в свою очередь,
обеспечивают мощь, суверенитет и независимость стран, их
место и роль в мировом сообществе.
В мире изменяется отношение ко всем видам
образования.
Образование,
особенно
высшее,
рассматривается как ведущий фактор социального и
экономического прогресса. Причина такого внимания – в
понимании того, что наиважнейшей ценностью и основным
капиталом современного общества является человек,
способный к поиску и освоению новых знаний и принятию
нестандартных решений.
В середине 60-х гг. XX в. передовые страны пришли к
заключению о том, что научно-технический прогресс не
способен разрешить наиболее острые проблемы общества и
личности.
Например,
колоссальное
развитие
производительных сил не обеспечивает минимально
необходимый уровень благосостояния людей; глобальный
характер НТП привел к экологическому кризису;
безжалостное отношение к растительному и животному миру
превращает человека в жестокое бездуховное существо. В
последние годы стали осознаваться ограниченность и
опасность дальнейшего развития человечества посредством
чисто экономического роста и увеличения технического
могущества при понимании того, что в большей степени оно
зависит от уровня культуры и мудрости человека. По мнению
Эриха Фромма, развитие будет определяться не столько тем,
что человек имеет, сколько тем, кто он есть, что он может
сделать с тем, что имеет.
Сегодня в качестве источника прибыли все чаще
выступают знания, инновации и способы их практического
применения. Знание начинает занимать ключевые позиции в
экономическом развитии, радикально изменяет место
образования в структуре общественной жизни.
Новый тип экономического развития, утверждающийся
в информационном обществе, вызывает необходимость для
работников несколько раз в течение жизни менять
профессию, постоянно повышать свою квалификацию.
Сфера
образования
существенно
пересекается
с
экономической сферой жизни общества, а образовательная
деятельность становится важнейшей компонентой его
экономического развития.
В современном мире образование все в большей
степени перестает отождествляться с формальным школьным
и даже вузовским обучением. Любая деятельность ныне
трактуется как образовательная, если она имеет своей целью
изменить установки и модели поведения индивидов путем
передачи им новых знаний, развития новых умений и
навыков.
Последние десятилетия характеризуются ускорением
обновляемости технологий и знаний в различных сферах

деятельности. Среднего и даже высшего образования сегодня
уже надолго не хватает. Президент корпорации "Дженерал
Моторс" говорит об этом следующим образом: "Нам нужны
специалисты не с четырех- и даже с шестилетним, а
сорокалетним образованием".
Развитие
концепции
непрерывного
образования
рассматривается
сегодня
как
магистральный
путь
преодоления
кризиса
образовательной
системы,
формирования адекватной современному обществу системы
образования.
Системы образования практически всех развитых
государств мира (США, Япония, ФРГ, Великобритания,
Франция и др.) подверглись интенсивному реформированию.
Несмотря на свою специфику реформ в каждой стране,
проявились
и
общие
тенденции
в
развитии
и
совершенствовании образовательных систем. Наиболее
существенными из них стали:
•

повышение роли образования в жизни общества,
превращение его в реальную производительную и
социально-культурную силу;

•

формирование целостной и гибкой системы обучения и
воспитания,
сочетание
традиционного
и
альтернативного
образования,
государственного,
общественного и частного;

•

модернизация учебно-материальной базы, обновление
содержания образования, использование последних
достижений
научно-технического
прогресса
в
педагогическом процессе;

•

массовая профессионализация обучающихся, поддержка
одаренных детей;

•

демократизация и гуманизация организации и
управления образования, гуманитаризация всех учебных
дисциплин, развитие широкой и всесторонне культурной
подготовки молодежи;

•

активизация работы учебных заведений в качестве
социокультурных центров;

•

повышение фундаментальности и логизации содержания
образования,
становление
современного
педагогического мышления.
Современный этап развития высшего образования в
Республике Беларусь определен действующими тенденциями
мирового образовательного сообщества в направлении
обеспечения высокого качества. Характерной особенностью
этого пути является проведение успешной модернизации
образования, то есть пересмотр его целей, содержания и
функций с учетом динамичных требований экономики и
общества, а также обеспечение необходимых кадровых и
материальных ресурсов (С.И. Архангельский, В.П. Беспалько,
В.А. Сластенин, А.В. Петровский, Р.С. Пионова, Н.Ф.
Талызина).
В Кодексе Республики Беларусь об образовании
основная идея состоит в том, что научно-технический,
социальный, культурный прогресс общества зависят от
интеллектуального
потенциала
специалистов
нового
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поколения, способных жить и работать в динамично
развивающемся демократическом обществе. Так реализация
Кодекса предполагает управленческие и структурносодержательные изменения в высшей школе [5, 6, 8, 9, 10]
наиболее рациональным способом. Изучению особенностей
становления, развития и направлений модернизации высшей
школы посвящены исследования, как отечественных ученых,
так и ученых из стран постсоветского пространства.
Оценить
успешность
направлений
развития
национальной системы образования невозможно без анализа
имеющегося наследия в педагогической науке и практике,
рассмотрения основных подходов, положений и понятий,
чаще всего используемых для характеризуемого периода. В
нашей стране утверждена уровневая система образования
(рис.1)

•

•

расширение доступа к европейским программам,
академического
и
научного
сотрудничества,
международным интеллектуальным ресурсам, для
обеспечения качества и насыщения учебных программ
[5,9].
Необходимым условием реализации направлений
развития образования, является устранение все еще
обнаруживаемых несоответствий:
•

методов, форм, средств и условий образовательного
процесса, критериям развивающей образовательной
среды и логике инновационной деятельности;

•

уровня
материально-технического
и
ресурсного
обеспечения цели развития высшего образования;

•

Рис. 1. Структура системы образования Республики
Беларусь
В настоящее время Республика Беларусь по уровню
высшего образования занимает одно из первых мест среди
стран СНГ и Европы [5] Высшее образование реализуется: 43
вузами, в том числе 8 классическими и 9 профильными
университетами, 9 академиями 13 институтами и 4 высшими
колледжами. Подготовка ведется по 355 специальностям и по
1000 специализациям, что позволяет полностью обеспечить
потребности страны в специалистах.
Осуществлен переход высшего образования на
двухступенчатую
модель
подготовки
кадров
[1,7],
внедряются стандарты качества, что в целом отражает
необходимость стремления в мировое образовательное
пространство[5].
В
настоящее
время
европейское
пространство высшего образования приобретает черты
осязаемой реальности для нашей республики. Началом
послужил Указ президента в 2002 году о присоединении к
«Конвенции о признании квалификации в Европейском
регионе». Беларусь приняла на себя обязательства
ориентироваться на такие критерии качества, которые
обеспечат сравнимость и сопоставимость белорусского и
европейского высшего образования к 2020 году.
Необходимость поиска оптимальных способов учета
международных тенденций в области качества образования,
«основанного на принципах независимости, равенства,
обоюдной выгоды, взаимного уважения», которые «не
должны наносить ущерб национальному суверенитету,
безопасности и общественным интересам Республики
Беларусь» [8], основано на том, что не все из мирового
опыта актуально для Республики Беларусь. В ближайшей
перспективе важно:

формирование
национальной
системы
высшего
образования, адекватной современному этапу развития
экономических и социальных отношений, включая
гибкое образование, хорошо адаптируемое к быстро
изменяющимся условиям;

управление
процессами
функционирования
и
содержания образования и переход к всеобщей системе
менеджмента качества [10,11,12].
Процессы реформирования осуществляемые вузами
страны основываются на новых организационных подходах
[2,4], ориентированы на фундаментализацию высшего
образования и применение инновационных технологий с
целью обеспечения качества образования, и, в конечном
итоге, подготовке конкурентоспособных специалистов [8].
Особая роль в реализации вышеперечисленных задач
возложена на взаимодействия высших учебных заведений,
предприятий, и научных учреждений. В настоящее время в
вузах нашей Республики министерством образования созданы
30 субъектов инновационной инфраструктуры, 20 научноинновационных предприятий, развивается инновационное
предпринимательство. Такая интеграция приобрела широкие
масштабы.
А.И. Жук, Е.П. Сапелкин отмечают, что совместное
выполнение научно-инновационной деятельности, как
составляющей политики государства возможно, если
направить ресурсы вуза на приоритетные направления
научных исследований. Необходимо организовать совместно
с предприятиями проведение исследований и разработок, и
выпуск новой продукции. При этом способствуя привлечению
инвестиций, а также активному использование средств
отраслевых инновационных фондов министерств и ведомств,
средств Белорусского инновационного фонда.
Авторы указывают на приоритетность организации
научных исследований, подготовку современных мобильных
кадров, в том числе высшей квалификации, обладающих
творческим мышлением, способных к созданию инноваций и
их внедрению в реальный сектор экономики [4].
Следует обратить внимание, что пересматриваются и
дополняются
функций
образования:
подготовка
квалифицированных кадров для отраслей экономики;
удовлетворение потребности личности в интеллектуальном,
культурном, нравственном и физическом развитии;
реализация интересов личности, общества и государства
(образование для жизни в обществе); сохранение,
преумножение и передача знаний новым поколениям.
В настоящее время система управления образованием,
отражая общие особенности переходного периода, находится
в стадии движения от прежнего способа деятельности к
качественно новому. Связано это с необходимостью
устранения спровоцированных проблем в области качества:
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массовизация высшего образования, «дипломированная»
безработица за счет числа студентов платного обучения, по
наиболее престижным специальностям без необходимого
кадрового, ресурсного и методического обеспечения [5].
Проводится в Республике Беларусь системная
модернизация высшего образования, обеспечивающая
востребованность и качество при его доступности.
Функционирование
и
развитие
системы
высшего
образования осуществляется на основе реализации
принципов государственной политики в области образования
[4,10]. При этом, должное внимание уделяется интеграции
высшего образования Беларуси в единое европейское
образовательное
пространство
и
повышение
его
конкурентоспособности на мировом рынке образовательных
услуг. В этой связи современному образовательному
процессу
в высшей школе должны быть присущи
следующие свойства: гуманизация, гуманитаризация,
дифференциация,
диверсификация,
стандартизация,
многовариативность, многоуровневость, фундаментализация,
информатизация,
индивидуализация,
непрерывность,
преемственность.
Перестройка высшего образования в целом потребовала
и перестройки ВФО, как одной из его подсистем. Цель
которого направлена на удовлетворение социальной
потребности в высококвалифицированных кадрах, занятых
не только в сфере Физической культуры и спорта. К ним
относятся сферы образования (воспитания) подрастающего
поколения и учащейся молодежи, производственной и
служебной деятельности, домашнего быта, отдыха,
восстановления физической пригодности, углубленного
развития и саморазвития физической культуры личности,
формирования здорового образа жизни, управления
функционированием физической культуры и ее ресурсного
обеспечения (научного, методического, информационного и
т.п.).
Модернизация образовательного процесса в высших
учебных заведениях физкультурного профиля предполагает
разработку образовательных технологий с указанными
свойствами.
Совершенствование
технологических
основ
профессионально – педагогической подготовки специалистов
в физкультурном вузе предполагает дальнейшее развитие
сформировавшихся позитивных тенденций образовательного
процесса:
•

системное освоение научно – теоретических знаний по
всем дисциплинам научного плана;

•

усиление межпредметных связей
гуманитарных учебных дисциплин;

•

единство общекультурного развития специалиста и его
профессиональной подготовки;

•

интеграция теоретической и практической подготовки
кадров;

•

естественных

и

компьютеризация образовательного процесса.
Согласно исследованиям Т.Н. Буйко [3] в БГУФК как
одном из представителей высшего физкультурного
образования выявлены как негативные тенденции в качестве
подготовки
специалистов,
так
и
проблемы
профессионального самоопределения выпускников.
Профессиональная культура спортивного педагога
формируется в течение всей его жизни, начиная с его
собственных занятий спортом посредством физкультурного
образования
(включая
высшее)
и
дальнейшего
самообразования. Кроме профессиональных компетенций –
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знаний, умений, навыков в их единстве и взаимосвязи, –
профессиональная культура включает в себя совокупность
социальных компетенций и ценностных установок,
позволяющих специалисту в течение всей жизни развивать
себя как профессионала.
На качество высшего физкультурного образования
влияет также множество других составляющих – начиная от
материально-технической базы и заканчивая кадровым
составом
преподавателей.
Однако
большинство
исследователей по прежнему считают, что главным фактором,
определяющим
качество
образования,
является
педагогическая составляющая образования: содержание,
средства, методы учебного процесса. Для эффективного
обеспечения становления профессиональной культуры
спортивного педагога – главной цели и показателя
(возможного критерия) качества высшего физкультурного
образования – педагогическая составляющая должна
учитывать
общие
социально-политические
и
социокультурные условия, отвечая на социальный запрос на
специалиста в сфере физической культуры.
Обозначенная
современной
ситуацией
высокая
общекультурная миссия высшего образования выполняется
высшей школой в конкретных социально-экономических
условиях
современных
индустриальных
и
постиндустриальных обществ, что в процессе требует
рассмотрения
высшей школы
как производителя
определенного продукта – образовательного знания, т. е. как
субъекта рынка образовательных услуг. Поэтому основная
проблема, которая обсуждается мировым университетским
сообществом на протяжении последних трех десятилетий, –
это проблема автономии университета как элитарного
учебного заведения. Ее можно сформулировать следующим
образом: должен ли университет быть центром прикладных
знаний, заниматься предпринимательством, принимая миссию
чуткого реагирования на экономические и социальные
запросы общества, направляя свою деятельность на
удовлетворение потребностей различных групп населения в
образовательных услугах, или он должен оставаться
элитарным заведением, выполняющим миссию культурную?
Жизнь предоставляет ответ на этот вопрос: возросшая
сложность индустриального и постиндустриального общества
привела к тому, что элитарное университетское образование
стало массовым. Поэтому в академической среде и стали
появляться новые темы исследования, такие как «университет
и рынок», «качество и производительность в образовании»,
«менеджмент и стратегическое планирование». Появилась
новая
модель
университета
–
мультиверситет
–
университетский
комплекс,
представляющий
собой
саморегулирующуюся
совокупность
относительно
автономных систем с обучающей, исследовательской,
проектной, коммерческой и другими составными частями,
которая тем не менее предполагает наличие единого сильного
координирующего
центра,
осуществляющего
общеуниверситетский менеджмент. Все эти аспекты
проблемы автономии университета в современном мире
постоянно обсуждаются на Конференции ректоров Европы
(CRE), проводимой Ассоциацией европейских университетов,
на форумах Европейской ассоциации институтских
исследований (EFIR).
Высшие
учебные
заведения
традиционно
рассматриваются
как
интеллектуальные
системы,
объединяющие наиболее прогрессивных представителей
научных, профессиональных и образовательных кругов. При
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этом вуз призван решать не только образовательные и
учебно-методические, но и многие другие задачи,
актуальные
для
его
социально-профессионального
окружения. И эти задачи нельзя рассматривать как нечто
факультативное, дополнительное, прямо не касающееся
деятельности высшего учебного заведения. Напротив, без
решения этих задач вузовские специалисты не могут в
полной
мере
реализовывать
свой
потенциал,
самосовершенствоваться и в принципе претендовать на
звание высоких профессионалов.
Несмотря на очевидность данных
требований,
оторванность вузов от реальной практики до сих пор
существует. При этом вузы физической культуры, к
сожалению, не являются счастливым исключением из
данного правила. Вместе с тем негативная ситуация с
неучастием сотрудников вуза в научном обеспечении спорта
не была столь характерной в прошлом. По оценкам
специалистов,
практически
весь
профессорскопреподавательский состав в той или иной мере участвовал в
спортивной
деятельности
на
различных
уровнях:
специалисты
практических
кафедр
осуществляли
тренировочный процесс, причем как в начальном звене, так и
на уровне сборных представители теоретических кафедр
были задействованы в комплексных научных группах.
Анализ практики и результатов научных исследований
свидетельствуют так же о необходимости создания системы
непрерывного физкультурного образования и обеспечения
преемственности в подготовке кадров. Что в свою очередь,
позволит учреждениям образования создать наиболее
востребованные образовательные программы подготовки
кадров и для студентов выстроить индивидуальный
образовательный маршрут для получения образования.
Таким образом, несмотря на наличие многочисленных
исследований очевидно, что содержание и организация
процесса подготовки специалистов в сфере физической
культуры и спорта требует коренной перестройки и по
причине
переосмысления
самой
деятельности
как
оздоровительно-спортивно-педагогической, низким уровнем
общекультурного, нравственного, теоретического уровня
выпускников вузов физической культуры и общим
отставанием образования от науки. Фактически речь должна
идти о создании эффективной модели содержания
образования не специалиста физической культуры, а
профессионала отрасли физического воспитания и спорта
новой формации с учетом общих закономерностей
становления профессиональной деятельности и саморазвития
личности, способного преобразовывать, моделировать и
корректировать образовательные процессы. В этой связи
содержание высшего физкультурного образования должно
быть ориентировано на культуросообразное (вместо
знаниецентристского) наполнение дидактических единиц и
носить развивающий характер. Отразить же современные
перспективные требования к выпускнику физкультурных
вузов позволяет компетентная модель описания основных
форм выполнения профессиональной деятельности и
подготовки специалиста инновационного типа.
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СУЩНОСТЬ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ В ПРОЦЕССЕ
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
Achremienko Е. С.
Białoruski Państwowy Uniwersytet Kultury Fizycznej, Mińsk (Białoruś)

Анализ литературных источников показал, что за
последнее время сформировались устойчивые негативные
тенденции, проявляющиеся в ухудшении физического
здоровья детей. Обращают на себя внимание данные о том,
что до 40 % влияний, ухудшающих здоровье детей
школьного возраста, связаны с условиями обучения в
образовательных учреждениях. Неоправданно высокая
степень интенсификации учебного труда, малая двигательная
активность приводят к перегрузкам, переутомлению и
стрессам, негативно влияющим на состояние здоровья
школьников [2, 4 и др.].
Эти и другие факторы позволяют констатировать
чрезвычайно низкую эффективность системы физического
воспитания младших школьников в контексте их
оздоровления.
Исследования ведущих специалистов в области
физического воспитания [1, 3, 5, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 32 и
др.] не только позволили обосновать необходимость
перестройки системы физического воспитания, но и
определили ее основные направления. Это, прежде всего,
реализация принципов гуманистической педагогики. Среди
них необходимо отметить принцип ориентации на развитие
личности
ребенка,
принцип
полисубъектного
(диалогического)
подхода,
принцип
индивидуальнотворческого подхода, предполагающий непосредственную
мотивацию учебной и других видов деятельности др.
Отметим следующие признаки гуманистической
педагогики применительно к физической культуре:
−

в процессе приобщения учащихся к ценностям
физической
культуры
должна
быть
создана
эмоционально стимулирующая школьная среда;

−

обязательное поощрение инициативы
учебно-воспитательном процессе ;

−

необходимым является установление конструктивных
межличностных отношений как между учащимися
класса, так и учителя с учениками;

−

для полноценной реализации учебно-воспитательного
процесса по физической культуре необходима
разработка таких образовательных методик, программ,
которые будут максимально способствовать развитию
потенциала и творческих способностей учащихся;

−

в учебном процессе обязательным условием является
совместное обсуждение учителем и учащимися проблем
познавательного процесса и способов его оценки;

−

учащихся

в

одним из необходимых, хотя зачастую и трудно
достижимым
условием,
является
отказ
от
использования отметки как формы давления на
учащихся и др.
Такое построение учебного процесса и педагогического
взаимодействия в процессе проведения занятий по
физической культуре и здоровью, в том числе с учащимися
начальных классов, позволяет использовать различные

формы учебной работы – от гибких и спонтанных на этапе
самоопределения учащихся, до достаточно жестких, которые
будут опираться на устойчивую мотивацию и потребности
детей [6, 11, 12, 30]. Это позволит учащимся испытывать
радость от осознания собственного роста и развития, от
достижения собственных целей [29].
Реализация указанных принципов гуманистической
педагогики наиболее эффективна, по мнению ряда авторов
[15, 27, 28 и др.], при использовании в учебновоспитательном
процессе
технологии
личностно
ориентированного обучения, так как данная концепция
обучения предполагает в качестве абсолютной ценности
педагогического процесса личность учащегося в ее
целостности, уникальности.
В личностно ориентированной системе основными
образовательными
процессами
являются
образование
личностных смыслов учения, развивающее обучение,
педагогическая
поддержка
становления
детской
индивидуальности и др. Эти и другие процессы
характеризуют ценностное отношение к ученику как субъекту
жизни и требуют соответствующего содержательного
наполнения и методического оснащения.
Личностно
ориентированное
обучение
является
альтернативой сложившейся в прежние годы традиционной
образовательной системе, подразумевающей, что «хороший»
ученик – это
тот ученик, который точно исполняет
требования учителя. В личностно ориентированном
образовании
учитель
управляет
учеником
не
непосредственно, а через создание соответствующей
образовательной среды, через построение целостной системы
условий, позволяющих каждому ребенку в классе учиться
самостоятельно, самому принимать осознанные решения,
делать ответственный выбор и т. д. [10].
В.К. Бальсевич, Л.И. Лубышева, В.И. Лях, А.П. Матвеев,
Г.Б. Мейксон, Л.Б. Кофман, Т.Е. Виленская и другие
известные ученые в области физического воспитания
заложили современные основы теории и методики
физического воспитания детей и молодежи. Разнообразные по
сущности взгляды имеют единую цель – ориентацию
физического воспитания на личность ученика, учет его
индивидуальных
типологических,
физиологических,
психологических
особенностей,
его
потребностей,
возможностей, интересов [10].
Проблема индивидуальных особенностей (различий) и
возможность их использования в учебно-воспитательном
процессе насчитывает многовековую историю, а ее зачатки
восходят к истории Древнего мира и Средневековья [26].
Система индивидуального обучения и воспитания сложилась
еще в первобытном обществе как передача опыта от одного
человека к другому, от старших к младшим. С появлением
письменности старейшина рода или жрец передавал эту
премудрость общения посредством говорящих знаков своему
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потенциальному
преемнику,
занимаясь
с
ним
индивидуально. По мере развития научного знания в связи с
развитием земледелия, скотоводства, мореплавания и
осознания потребности в расширении доступа к образованию
более широкому кругу людей система индивидуального
обучения
своеобразно
трансформировалась
в
индивидуально-групповую.
Рассматривая историю вопроса, следует отметить, что
одной
из
первых
работ,
упоминающих
понятие
индивидуальности, была работа Я. Буркхардта (J.Burckhardt)
«Культура Ренессанса в Италии». В главе «Развитие
индивидуума» Буркхардт указывает на то, что в Средние
века люди, сознающие себя неординарными, уникальными
личностями, были исключениями из правил. …Тогда как к
концу ХIV века в Италии ни один человек «уже не опускался
до того, чтобы быть и выглядеть, как другие. Даже платье
каждый старался носить на свой особый манер» [35].
Возникновение интереса к проблеме индивидуальности
отмечал и голландский культуролог Й. Хойзинга (J.
Huizinga). В сочинении, посвященном светской и духовной
жизни средневековой Франции и Нидерландов, он писал, что
индивидуальность тогда была типичной, носила четко
заданные черты, обусловленные романтизированными
представлениями об окружающем мире [36].
Наиболее принципиальная оценка индивидуального
подхода в процессе обучения в Средние века дана Яном
Амосом Коменским - основателем классно-урочной системы
обучения. В своем произведении «Великая дидактика» он
выступил против индивидуального обучения как такового и
показал
необходимость
сочетания
организации
индивидуальной и общеклассной (групповой) учебной
деятельности [26].
Первые попытки системной разработки проблемы
индивидуальности были предприняты В. фон Гумбольдтом.
В своей работе «Сравнительная антропология» (1795) он
говорит об индивидуальных различиях людей, которые
выделяет на основе существенных и постоянных свойств
индивидуальности человека [37].
Необходимость индивидуального подхода при занятиях
физическими упражнениями отмечалась П.Ф. Лесгафтом
[20], который писал: «... что за воспитание будет без знания
строения и отправления организма, без точного определения
внешних влияний на тело? Какую пользу может принести
эмпирическая умозрительная педагогика без основного
знания человеческого организма?».
Понятие индивидуализации тесно связано с понятием
индивидуальности, но обозначают они не одно и то же. Если
последнее характеризует индивидуальность в статическом
плане, то первое – в динамическом, выражая закономерность
ее формирования, проявления и развития [23].
В
действительности
индивидуальность
имеет
двойственную детерминацию: она обусловлена как
биологическими, так и социальными факторами. При этом,
как отмечается, последние играют главную роль в
определении ее развития [26].
На фоне обозначенного следует определить, что
понимается под индивидуальностью. Так, В.М. Русалов [25]
формулирует это следующим образом: «Индивидуальность –
это особая форма бытия человека в обществе, в рамках
которой он живет и действует как автономная и
неповторимая система, сохраняя свою целостность и
тождественность самому себе в условиях непрерывных
внутренних и внешних изменений».

Имеющийся же к настоящему времени перечень
особенностей индивидуальности человека, которые могут
быть учтены в учебном процессе, весьма значителен, а
отсутствие научно обоснованной классификации затрудняет
качественный их анализ.
Сейчас среди ученых нет единого понимания
индивидуального подхода, используемого в обучении на
уровне дидактического принципа. Наряду с этим в последние
годы
появились
термины:
«личностный
подход»,
«индивидуализация
обучения»,
«дифференцированный
подход», «дифференциация поисковой деятельности» и
другие.
При этом индивидуальность занимающихся не всегда
правильно
соотносится
с
индивидуальным
и
дифференцированным подходами. Чаще выделяют два
критерия, которые как бы лежат в основе индивидуального
подхода: ориентация на уровень достижений занимающихся и
ориентация на процессуальные особенности тренировочного
процесса занимающихся. Как показывает практика, тренер
чаще выбирает первый вариант, так как его легче реализовать
через индивидуализацию тренировочного процесса [26].
Сопоставляя термины «индивидуализация обучения» и
«индивидуальный подход», их авторы [14] не усматривают
различий и включают в них, по существу, признаки,
аналогичные «индивидуальному подходу»: ориентация на
индивидуально-психологические особенности ученика, выбор
и применение соответствующих методов, различные
варианты, задания, дозировку домашних заданий и т.д.
В целом вполне обоснованным представляется утверждение,
что индивидуализация обучения - более широкое понятие
[13].
Ведущие специалисты по теории и методике
физического воспитания под индивидуализацией понимают
такое построение всего процесса физического воспитания и
такое использование его частных средств, методов и форм
занятий, при которых осуществляется индивидуальный
подход к воспитуемым и создаются условия для наибольшего
развития их способностей. Индивидуализация может
применяться в двух направлениях: общеподготовительном и
специализированном. Применительно к первому случаю
индивидуальный подбор методов обучения и воспитания
определяется
в
соответствии
с
функциональными
возможностями
и
двигательными
способностями
занимающихся. Во втором дополнительно к методике
определяется и содержание занятий, все это ставится в
зависимость от индивидуальных особенностей, склонностей,
одаренности. Вместе с тем необходимо отметить отсутствие
конкретизации
индивидуальных
особенностей
занимающихся, т.е. в чем они заключаются и как надо их
использовать в тренировочном процессе [26].
Вместе с тем приведенный материал не всегда точно
определяет главное в индивидуальном обучении. Так,
предлагают различать индивидуальное обучение, при котором
работа ведется отдельно с каждым учеником, получающим
индивидуальное задание, и индивидуализацию обучения, при
которой выбор способов, приемов, темпа обучения учитывает
индивидуальные различия, уровень развития способностей
[8]. Однако едва ли можно согласиться с тем, что
индивидуальное обучение связывается только с отдельным
заданием, в этом случае также должен учитываться уровень
обученности или другие факторы. Но в имеющихся работах
не всегда четко классифицируется, что лежит в основе
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индивидуального обучения: сам принцип или способы и
формы его реализации.
Обсуждая проблему методов исследования и отмечая
трудности методического плана, Дж. Олпорт писал, что
изучать индивидуальность с научной точки зрения возможно,
только если исходить из некоторого количества присущих
всем качеств. Автор считает, что невозможно в
исследованиях опираться на неисчислимое количество
качеств, когнитивных стилей или мотивов. При этом
необходимо учитывать, что внутренняя структура личности
предполагает отражение индивидуальных свойств [34].
Для
раннего
периода
развития
учения
об
индивидуальности характерно смешение понятий «личность»
и «индивидуальность», что, вероятно, объясняется тесной
связью этих понятий, их взаимопроникновением. Это
проявляется в том, что исследования, посвященные по своей
сути вопросу индивидуальности, часто представлены как
«исследования личности», и наоборот, авторские концепции
личности
раскрывают
вопросы,
касающиеся
индивидуальности.
Для зарубежной науки характерно рассмотрение
индивидуальности как специфического набора черт, качеств,
объясняющих
уникальность
и
неповторимость
индивидуальности человека.
Современный этап в развитии знания относительно
проблем познания индивидуальности характеризуется
смешением и отождествлением понятий «идентичность» и
«индивидуальность». Особенно это характерно для
современных исследований, посвященных социальнопсихологическим проблемам, интерес к которым объясняется
актуальными потребностями общества.
Ключевыми вопросами, обсуждаемыми в зарубежной
педагогике и психологии на современном этапе, являются
вопросы о способах выражения человеком собственной
индивидуальности, изучение индивидуальности людей,
принадлежащих к разным культурам и особенности их
взаимодействия. В целом, проблема индивидуальности
представляется актуальной для зарубежных авторов,
вызывает живой интерес исследователей в области
педагогики [9].
С наступлением XXI века существенные изменения
произошли во многих сферах нашей жизни, в том числе и в
сфере образования. Каждый творчески работающий педагог
давно почувствовал на интуитивном уровне, а со временем и
осознал необходимость отказа от старой парадигмы
образования, от «стерильно чистой» знаниевой модели
обучения и идет по направлению к развивающей модели с ее
личностно ориентированным подходом.
Нынешнее образование должно быть ориентировано на
развитие личности. Современному обществу нужен
школьник, самостоятельно мыслящий, умеющий видеть и
творчески решать возникающие проблемы. Особую
актуальность
эта
задача
получает
в
динамично
развивающемся информационном пространстве. Однако
учащиеся не всегда могут ориентироваться в огромном
потоке новых сведений, извлекать необходимые факты и
данные, критично мыслить, продуктивно использовать их в
своей работе [7].
В системе ведущих педагогических понятий (цель,
содержание, принципы, методы и формы организации
воспитания
и
обучения)
индивидуальный
подход
невозможно считать ни целью, ни задачей, ни содержанием
учебно-воспитательной работы. Индивидуальный подход не
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может также являться методом или организационной формой
обучения и воспитания, ибо формы и методы меняются в
зависимости от решаемых задач и содержания учебновоспитательной работы, в то время как действенный учет
индивидуальных
особенностей
в
эффективном
воспитательном
процессе
присутствует
всегда.
В
соответствии с этим наиболее правильно, как отмечается,
отнести индивидуальный подход к принципам воспитания и
обучения [26].
Ключевым понятием, при котором обучение строится на
основе индивидуальной
избирательности
и
личной
активности каждого ученика, становится понятие свободного
самостоятельного выбора. Самостоятельность – это всегда в
какой-то
мере
творчество.
Следовательно,
ребенку
предоставляется право на свободный и самостоятельный
выбор из целого ряда возможных альтернатив деятельности
(поведения), и он осуществляет свой выбор, исходя из своих
индивидуальных интересов и потребностей. Из этого следует,
что в личностно ориентированной системе образования
индивидуальный подход к каждому ребенку является не
просто декларацией, благим пожеланием, а реально
действующим принципом построения всей образовательной
среды, практическая реализация которого обусловлена
целями и методами обучения и воспитания [10].
В связи с этим необходимо отметить, что сущность
личностно ориентированного подхода в физическом
воспитании состоит в:
−

индивидуальном подходе педагога к каждому ученику,
помогающем ему в осознании себя личностью, своих
возможностей,
стимулирующих
самостановление,
самоутверждение и самореализацию;

−

использовании
и
активизации
внутренних
саморегулирующих механизмов развития личности
учащихся;

−

создании педагогических условий для формирования
своего собственного отношения к окружающему миру, к
самому себе, к своей деятельности у учащихся;

−

создании педагогических условий для самовоспитания,
самосовершенствования и саморазвития личности в
плане обучения, формирования здоровья и физической
активности;
Условиями
успешной
организации
учебновоспитательного процесса является проведение уроков
физической культуры и здоровья с обеспечением
деятельности на основе единства эмоционально-волевой и
мотивационной сферы личности, действенно-практической и
интеллектуально-мировоззренческой на паритетных началах
и др.
В результате индивидуализации и реализации личностно
ориентированного подхода у обучающихся формируется
уверенность в своих силах, достоинство, самоуважение, а это
является фундаментом воспитания и самовоспитания
физических,
морально-волевых,
нравственных,
интеллектуальных и других качеств личности обучающегося
как субъекта образования [10, 31].
Существенным моментом на пути совершенствования
урока является рациональное сочетание коллективной и
индивидуальной работы с дифференцированной.
Смысл дифференцированного обучения состоит в том,
чтобы, зная индивидуальные особенности каждого ученика
(уровень подготовки, развития, особенность мышления,
познавательный интерес к предмету и т.д.), определить для
него наиболее целесообразный и эффективный характер

248

Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku – 2011

работы на уроке [33]. При этом задания для занимающихся
должны различаться не только по объему, но и по характеру
и уровню требований.
Следовательно,
педагогическое
воздействие
на
обучаемого принесет ожидаемые результаты только в том
случае, если оно опирается на реальный уровень физических,
психологических и других возможностей личности.
Вместе с тем следует отметить многогранность личности, ее
неисчерпаемость и непредсказуемость. Поэтому сложно
учесть абсолютно все свойства и особенности личности,
точно спрогнозировать динамику ее развития. Обучение
должно ориентироваться на максимально возможный учет
психофизиологических
особенностей
обучаемых,
основанный на качественной психолого-педагогической
диагностике [26].
С.Л.
Рубинштейн
подчеркивал,
что
ребенок
развивается, воспитываясь и обучаясь, а не развивается,
воспитывается и обучается, что личностные свойства
ребенка, его способности, черты характера не только
проявляются, но и формируются в ходе собственной
деятельности ребенка [24].
Личностный подход требует отношения к учащемуся
как к уникальному явлению независимо от его
индивидуальных особенностей. Данный подход требует того,
чтобы сам воспитанник воспринимал себя такой личностью и
видел ее в каждом из окружающих людей. Предполагается,
что и педагоги, и учащиеся относятся к каждому человеку
как к самостоятельной ценности для них, а не как к средству
для достижения своих целей.
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ПЕРЕНОС ТЕХНИКИ ДВИЖЕНИЙ В ФИЗИЧЕСКОМ
ВОСПИТАНИИ И СПОРТЕ
Krjaż W.1, Starosta W.2
2

1
Państwowy Uniwersytet Wychowania Fizycznego w Mińsku (Białoruś)
Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku (Polska)

В психологии, физиологии, теории и методике
физического воспитания издавна отмечено замечательное
явление. Суть его состоит в том, что тренировка в какомлибо виде деятельности может привести к заметным
изменениям результата и в других видах деятельности,
которые не применялись, как тренировочные. В различных
источниках это явление получило названия «перенос»,
«перенос тренированности», «перенос обучаемости»,
«перенос упражняемости», «интерференция», и др. [1-5].
Оно получило широкое применение в различных сферах
педагогической деятельности, а в физическом воспитании
проблема переноса техники движений стала одной из
центральных теоретико-методических и практических
проблем [6-8].
Такое положение в ряду других проблем обусловлено её
значимостью для физического воспитания человека. Перенос
техники движений позволяет в широких пределах изменять
содержание физического воспитания, что способствует
снижению его монотонности. Благодаря переносу техники
движений можно добиваться одинаковых конечных
результатов обучения и воспитания, используя различные
средства. В результате в разных условиях можно выполнять
одинаковые программные требования. Перенос техники
движений
является
фактором,
обеспечивающим
прикладность физического воспитания и срорта.
Переход от постиндустриального к информационному
обществу связан с существенными, трудно предсказуемыми
переменами условий жизни, бытовой, трудовой и других
видов деятельности. В результате уже в пределах жизни
одного поколения ожидаются заметные изменения
требований к человеку, как субъекту активной творческой
деятельности. В связи с этим физическому воспитанию
спорту предстоит в обозримом будущем решать ряд новых,
пока ещё неизвестных задач. Поэтому возрастает значение
обращения к переносу техники движений, как
актуальной педагогической категории физического
воспитания и спорта. Необходимость такого обращения
обусловлена также трансформацией наших представлений о
содержании и структуре физической подготовленности и
физической подготовки [9-14]. В соответствии с ними, в
отличие от традиционного подхода [6,7,8,13], перенос
техники движений целесообразно рассматривать как
перенос координационных и кондиционных способностей.
В связи с тем, что двигательная деятельность человека
целостна, необходимо отметить условность такого
разделения. В то же время формирование и проявление
координационных
и
кондиционных
способностей
обеспечивается не вполне совпадающими физиологическими
механизмами и психическими процессами [3]. Такой подход,
конкретизируя педагогическую сущность физического
воспитания,
как
процесса
развития
двигательных
способностей человека, углубляет наши представления о
переносе техники движений.

В
соответствии
со
структурой
физической
подготовленности, предложенной Gundlach H.O. [12, 185-194]
и модифицированной в части координационных способностей
Raczek J., Mynarski W.[9, 3-11], Starosta W. [10, 57-69],
выделяются, по меньшей мере, следующие координационные
способности: согласованность движений, двигательные
кинестетические дифференцировки, сохранение равновесия,
ориентация в пространстве и времени, ритмизация движений,
адекватность
быстроты
реагирования,
«адаптация»
(способность адаптироваться путем преобразования движения
в процессе его непосредственного выполнения), кооперация
(согласование своих действий с действиями других),
выразительность
движения,
мышечное
расслабление.
Представляется, что этот перечень не исчерпывает все
существующие координационные способности, а их
классификация не окончательна и будет уточняться. Но
даже современные представления о координационных
способностях дают авторам основание считать, что одни из
них связаны между собой в большей степени, другие — в
меньшей
[9-12].
В
тех
случаях,
когда
между
координационными
способностями
имеется
тесная
взаимосвязь, можно ожидать переноса техники движений с
одних способностей на другие, а также перенос одной и
той же способности, проявляемой в различных движениях
и двигательных действиях.
Дальнейшее
изучение
взаимосвязи
различных
координационных способностей, будет способствовать
совершенствованию их классификации, позволит углубить и
расширить наши представления о них. Пока же с
определенным
основанием
можно
считать,
что
координационные
способности
проявляются
через
конкретные
движения
и
двигательные
действия,
физиологической основой которых является двигательный
навык. В связи с этим за основу классификации переноса
координационных способностей может быть принята
классификация
переноса
техники
движений
по
двигательному навыку [8,13, 18-20]. В соответствии с ней
перенос координационных способностей может быть
взаимным или однонаправленным. В свою очередь,
каждый из них может быть прямым, косвенным,
положительным или отрицательным (рис.1).
При взаимном переносе изменение одной из двух
рассматриваемых
координационных
способностей,
независимо какой, будет вызывать изменение другой
способности, и наоборот. В случае одностороннего переноса
изменение одной из способностей в процессе физического
воспитания вызывает изменение другой, но обратное влияние
не наблюдается. Улучшение обеих координационных
способности свидетельствует о взаимном положительном
переносе. Улучшение одной из них, вызвавшее в процессе
её тренировки ухудшение другой способности, является
свидетельством
отрицательного
переноса.
Непосредственное изменения одной из координационных
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Рис. 1. Классификация переноса техники движений в физическом воспитании и спорте

способностей, под влиянием изменения в процессе
физического
воспитания
другой
координационной
способности является результатом, так называемого, прямого
переноса.
Если
результаты
переноса
способностей
проявляются через некоторое время, в этом случае имеет
место
косвенный
перенос
координационных
способностей. Одним из видов переноса координационных
способностей, имеющим практическую значимость, является
билатеральный
перенос.
Частным
случаем
его
проявления является положительное или отрицательное
влияние тренировки упражнений, выполняемых в одну
сторону, на результат их выполнения в другую сторону. К
ним относятся различные упражнениям с вращениями,
поворотами, приемы, выполняемые в различных видах
единоборств в обе стороны и им подобные.
В соответствии с современными представлениями о
структуре
физической
подготовленности
перенос
кондиционных
способностей
представляет
собой
преимущественно
перенос
адаптационного
эффекта
жизненно
важных
органов
и
систем
организма,
ответственных за проявление силовых, скоростных
способностей, различных видов выносливости. Некоторые
авторы относят к кондиционным способностям быстроту и
гибкость [14,15,9].
В
соответствии
с
признаком
педагогической
направленности перенос кондиционных способностей
классифицируется как положительный и отрицательный.
Положительным
переносом
называют
случай
сопряженного улучшения результата, характеризующего
проявление кондиционных способностей в каких-то
видах деятельности. Отрицательным — когда улучшение
одной кондиционной способности влечет за собой
ухудшение другой.
Положительный перенос кондиционных способностей
подразделяется на «однородный» и «разнородный».
Однородный перенос осуществляется: «...в пределах
однотипных функциональных возможностей.» [7, 122.].
Типичным его случаем является изменение показателей
одной и той же кондиционной способности в различных
упражнениях. Например, повышение выносливости в беге
привело к повышению выносливости в спортивной ходьбе. В
случае
разнородного
переноса
улучшение
одной
кондиционной способности сопровождается улучшением

другой. Таким образом, под разнородным переносом
понимают
взаимодействие
силовых
и
скоростных
способностей, выносливости и силы, и т. д. При косвенном
переносе создаются предпосылки развития кондиционной
способности в процессе последующей тренировки.
Рассмотренная классификация отражает основные
разновидности перено-са кондиционных способностей. Менее
ясны их конкретные механизмы. В то же время их знание
необходимо для использования переноса кондиционных
способностей в практической деятельности. В какой-то мере
они могут быть объяснены в системе представлений и
терминов, сложившихся в теории функциональных систем
[16].
В соответствии с ними исходным моментом научного
анализа является принятие того, что отдельные кондиционные
способности проявляются при выполнении физических
упражнений, которые по своей природе являются
поведенческими
актами.
Согласно
концепции
функциональной системы [16] любой поведенческий акт,
частным случаем которого является физическое упражнение,
осуществляется срочно интегрируемым в организме
центрально-периферическим
образованием
—
функциональной системой. В состав функциональной
системы: «… могут быть вовлечены как близко, так и
отдаленно
расположенные
структуры
организма….
Единственным фактором, определяющим избирательность
этих соединений, является биологическая и физиологическая
архитектура самой функции, а в отдельных случаях её
механика.» [16, 213]. Поэтому для каждого физического
упражнения характерна своя фун.»кциональная система со
специфическим только для неё составом органов, систем
органов, их функций и способов их интеграции в
функциональную систему.
Таких функциональных систем может быть столько,
сколько может быть выполнено физических упражнений.
Каждая из них включает в себя многие, часто анатомически
удаленные друг от друга структуры организма человека, их
функции и даже, как отмечал П.К. Анохин: «... частные
детали отдельных целых органов» [там же]. Таковыми при
выполнении могут быть как части жизненно важных
органов и систем, так и отдельные мышечные группы,
мышцы, двигательные единицы и т.п. Поэтому двигательная
деятельность человека является полиструктурной и
полифункциональной.»[8].
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Любая функциональная система интегрируется в рамках
целостного организма и связана с ним как его часть с целым.
Результат
выполнения
физического
упражнения,
осуществляемого функциональной системой зависит от
свойств, входящих в неё элементов, но не сводим к ним. Эта
зависимость не одинакова от разных её элементов. Есть
элементы, лимитирующие деятельность и результаты
функционирования функциональной системы в большей
мере, чем остальные. Это, так называемые «ведущие
элементы» функциональной системы. Их деятельность не
может быть компенсирована никакими другими органами
или интегративными свойствами функциональной системы.
Отметим
также,
что
ведущие
элементы
функциональной системы нагружаются при выполнении
физических упражнений в наибольшей мере. От них в
наибольшей мере зависит и результат, показанный при
выполнении физического упражнения. Специфическая
особенность функциональных систем, осуществляющих
физическое упражнение, заключается в том, что в каждой из
них одним из ведущих элементов является группа мышц —
основных движителей.
Поскольку
количество
функциональных
систем
достаточно велико, а число органов, систем органов
организма и их функций ограничено, то различные
функциональные системы, осуществляющие выполнение
разных физических упражнений, могут содержать в своем
составе совпадающие элементы. Могут совпадать и режимы
их функционирования. При соблюдении определенных
педагогических требований к развивающему упражнению,
режим деятельности ведущих элементов осуществляющей
его функциональной системы, совпадающих с ведущими
элементами «основного» упражнения, может значительно
превосходить режим их деятельности при выполнении
«основного» упражнения, для улучшения результатов
выполнения
которого
применяется
развивающее
упражнение. Это позволяет, используя в процессе
физического
воспитания
развивающие
упражнения,
повысить уровень функциональных возможностей ведущих
элементов функциональных систем осуществляющих
основное упражнение. Следствием этого повышения будет
улучшение результата выполнения как специального, так и
основного упражнения. Таким образом, путём подбора
развивающих упражнений и методов их выполнения
можно регулировать режим деятельности различных
органов, систем органов организма и на этой основе
управлять
процессом
переноса
кондиционных
способностей с развивающих упражнений на основные
упражнения.
Возможность такого управления обусловлена тем, что
вследствие полиструктурности и полифункциональности
мышечной
деятельности,
при
выполнении
разных
физических упражнений [8,13] совпадают отдельные органы
и системы организма, интегрированные в различные
функциональные системы, обеспечивающие выполнение
основных и развивающих упражнений. Чем выше общность
элементов функциональных систем, обеспечивающих
выполнение упражнений, тем более высоким будет
эффект переноса кондиционных способностей с
развивающего упражнения на основное. Это позволяет
рекомендовать: для направленного воздействия на

кондиционные способности, обеспечивающие выполнение
основного упражнения, применять развивающие эту же
способность упражнения, отбираемые по такому признаку
как мышцы, органы и системы органов, определяющие
результат выполнения основного упражнения.
Адаптационный эффект, достигнутый в результате
использования в тренировке развивающего упражнения,
проявится, прежде всего, при его выполнении. Чтобы
применение
в
процессе
физического
воспитания
развивающего
упражнения
повлияло
на
результат
выполнения основного упражнения, необходимо чтобы:
режимы функционирования мышц, органов и систем органов,
ответственных за выполнение развивающего упражнения
были выше при их выполнении, чем при выполнении основного
упражнения.
В проведенных нами исследованиях установлено
уменьшение переноса кондиционных способностей по
мере роста тренированности в процессе тренировки [8].
Наряду с этим экспериментально было установлено, что
величиной переносимого эффекта можно управлять в
определенных пределах, изменяя объем и интенсивность
выполнения развивающего упражнения. Этот факт,
рассматриваемый сквозь призму педагогической проблемы
переноса тренированности, свидетельствует о том, что: с
целью активизации переноса техники движений по мере её
повышения необходимо увеличивать объем и интенсивность
развивающих упражнений.
Увеличение объёма и интенсивности развивающих
упражнений приводит к оживлению адаптационных сдвигов,
повышению уровня функциональных возможностей органов и
систем, ответственных за выполнение основного упражнения.
Как
следствие
этого,
до
определенного
времени
активизируются адаптационные процессы и перенос
кондиционных способностей. Затем по мере угасания
адаптационного эффекта начинает угасать и его перенос. В
этом случае, если это возможно, следует усложнить условия
выполнения
развивающих
упражнений,
используя
общеизвестные приемы повышения их тренирующего
воздействия.
В заключение необходимо отметить, что благодаря
переносу тренированности физическое воспитание выполняет
важную прикладную гуманистическую функцию подготовки
человека к актуальным видам деятельности и будущим
условиям жизни.
Перенос техники движений представляет возможность
успешно решать одни и те же задачи кондиционной
подготовки в различных условиях проведения физического
воспитания. Естественной предпосылкой этого являются
полиструктурность и полифункциональность мышечной
деятельности и плейотропизм функций организма человека.
Эта возможность была учтена при разработки нового
поколения программ по физической культуре для учебных
заведений всех типов, результатом чего явилось введение
вариативного компонента в программы учебной дисциплины
«Физическая культура». Результаты изучения переноса
техники движений получили свое преломление при
разработке различных аспектов научно-методических основ
физического воспитания учащихся и студентов [17-24].
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ОБУЧЕНИЕ СЛОЖНОКООРДИНАЦИОННЫМ ДВИГАТЕЛЬНЫМ
ДЕЙСТВИЯМ ЛИЦ, ПЕРЕНЕСШИХ АМПУТАЦИЮ БЕДРА
Kobryński M. E., Popowa G. W.
Białoruski Państwowy Uniwersytet Kultury Fizycznej, Mińsk (Białoruś)

Проблема восстановления двигательной активности у
инвалидов, перенесших ампутацию бедра в настоящее время
весьма актуальна. В условиях научно-технического
прогресса особое значение имеет адаптация к изменившимся
условиям внешней и внутренней среды лиц с ограниченными
возможностями, в частности, перенесших ампутацию
нижних конечностей.
Восстановление
функции
самостоятельного
передвижения лиц с послеампутационными дефектами бедра
на этапе протезирования во многом зависит от уровня
развития их координационных способностей, в частности, от
умения сохранять статическое и динамическое равновесие,
при этом дифференцируя мышечные усилия [1, 2] Чем шире
и разнообразнее уже имеющийся двигательный опыт
пациента, тем больше возможностей для его успешного
обучения новому действию на основе положительного
переноса ранее приобретенных умений и навыков [3, 4, 5, 6].
Ходьба человека представляет собой аэробную
циклическую нагрузку, вовлекающую в работу большие
группы мышц, не только нижних конечностей, но и
туловища, плечевого пояса и верхних конечностей. Данная
локомоция
является
автоматизированным
сложнокоординационным двигательным актом. Пациенту,
обучающемуся ходьбе на протезах, необходимо выработать
новый стереотип движений, который позволил бы ему
автоматизировать управление движениями в соответствии с
неожиданно изменяющимися в окружающей обстановке
условиями. В структуре процесса обучения ходьбе
инвалидов, осваивающих протезы бедра, можно выделить
ряд этапов.
На первом этапе выполняется начальное разучивание
движения с целью создания общего представления о
двигательном действии. При этом в определённых участках
коры головного мозга происходит иррадиация возбуждения,
обусловленная следовыми явлениями в корковых центрах
при повторении попыток практического разучивания
движения. Следствием многократного воспроизведения
движения является приобретение двигательного умения
выполнять его определённым способом.
На данном этапе эффективно применяются методы
использования слова, акустической демонстрации и
ориентации, собственно-наглядной и опосредственной
демонстрации, [7], что объясняется доминирующим
положением в системе афферентации слуховых и зрительных
восприятий [8].
На втором этапе выполняется углубленное разучивание
двигательного действия, целью которого является доведение
первоначального владения техникой до возможно более
совершенного действия. Это достигается благодаря
формированию доминантных очагов возбуждения вследствие
концентрации распространяющегося возбуждения в нервных
центрах. На данном этапе уточняется техника двигательного
действия в соответствии с индивидуальными особенностями

занимающихся;
совершенствуется
ритм
выполнения
движений; создаются предпосылки для вариативного
выполнения действия. При углубленном разучивания
движений ведущая роль зрительных и слуховых сенсорных
систем постепенно замещается кинестетической вследствие
постепенного перехода умения в навык. [9].
При
этом,
ведущим
методом
формирования
двигательного умения на этапе его углубленного разучивания
является практическое выполнение действия, в частности,
методы целостного упражнения и расчлененного действия,
соревновательный метод, методы использования слова и др.
[7].
На третьем этапе происходит его дальнейшее
закрепление и совершенствование двигательного действия с
целью обеспечения совершенного владения двигательным
действием в условиях его практического применения.
Основой выработки динамического стереотипа ходьбы
является образующаяся устойчивая функциональная система
связей центров коры головного мозга, возбуждаемых при
реализации двигательного акта. При этом умение
превращается в навык ,занимающиеся обучаются различным
вариантам техники действия в изменяющихся условиях.
Выбор методов для закрепления и дальнейшего
совершенствования разучиваемого действия обусловлен
спектром поставленных задач. На этом этапе широко
применяются методы стандартного повторного упражнения,
повторно-переменного
упражнения,
способствующие
формированию вариативного движения при изменении
условий выполнения действия, что является жизненно
необходимым для лиц, перенесших ампутацию бедра [10].
Применение метода узких двигательных задач рекомендуется
использовать с целью совершенствования двигательного
навыка в определённой его характеристике, что позволяет
минимизировать количество возможных ошибок в связи с
облегчением условий управления движениям и возможностью
«прочувствования»
выделяемого
параметра[11].
Анализировать мышечное чувство, изменение положения
конечности, её силу, скорость и направление движения
позволяет двигательная (кинестетическая, проприоцептивная)
сенсорная система. 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 [12,13].
У инвалидов данной категории управление балансом тела в
большей степени зависит от проприорецепторов области
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бедра сохранённой конечности, туловища и состояния
вестибулярного аппарата.
На наш взгляд, наибольшее сходство условий
выполнения упражнений с изменяющимися внешними
условиями при оптимизации процесса коррекции параметров
ходьбы может быть достигнуто применением специально
сконструированных обучающих тренажерных устройств.
Нами был разработан и предложен тренажёр для
реабилитации инвалидов, перенесших ампутацию нижних
конечностей. Задачей полезной модели является развитие
статического и динамического равновесия , а также
коррекция параметров ходьбы у пациентов данной
категории. Тренажёр состоит из статической и подвижной
платформ, закреплённых на опорах. Подвижная платформа
разделена на три равные части, каждая из которых
установлена с возможностью возвратно-поступательного
перемещения в плоскости, перпендикулярной статической
платформе.
На каждой из частей подвижной платформы нанесена
разметка, указывающая на точки установки ноги либо
протеза,при этом расстояние между ними соответствует
длине шага. Высота платформы позволяет тренировать
сгибатели бедра и разгибатели голени сохранившейся
конечности, сгибатели культи бедра. Регулируемая высота
подъёма
частей
подвижной
платформы
позволяет
индивидуально корректировать работу мышц-разгибателей
бедра, в частности оперированной конечности, так как у
большинства пациентов данной группы имеет место
сгибательно-отводящая контрактура в тазобедренном суставе
на стороне поражения[14] .
При проведении клинических испытаний тренажёра в
Белорусском протезно-ортопедическом восстановительном
центре были изучены показатели статического равновесия, а
также некоторые параметры ходьбы у 27 пациентов,
осваивающих протезы бедра. 16 человек занимались только
по программе центра, которая включала в себя занятия
физической культурой,
массаж, гидрокинезотерапию
(контрольная группа).
11 человек в дополнение к программе центра ежедневно
по 35 минут занимались на тренажёре (экспериментальная
группа).
Методы исследования: анализ научно-методической
литературы,
педагогическое
тестирование,
методы
математической статистики. Тестирование проводилось на
3 и 10 сутки от момента получения протезных изделий.
Для оценки статического равновесия лиц, перенесших
ампутацию нижних конечностей мы использовали пробу
Ромберга.
Тест выполнялся пациентами в исходном положении
стоя, с закрытыми глазами, руки вытянуты вперёд, пальцы
несколько разведены. Фиксировалось время сохранения
пациентом равновесия. При этом обращалось внимание на
наличие покачивания туловища, тремора век и пальцев рук.
Для исследования динамики параметров ходьбы были
изучены показатели: длины шага, скорости и темпа ходьбы.
Получены следующие результаты.
При изучении динамики показателей статического
равновесия лиц, перенесших ампутацию бедра в
экспериментальной группе показатели пробы Ромберга при
проведении первого тестирования составили 5,2 ± 0,6 с ,при
втором– достоверно увеличились на 34, 2% и составили
7,9±0,4 с (tфакт = 3,75,при р <0,01 ). Результаты, полученные
при проведении первого тестирования в контрольной группе
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составили 4,9 ± 0,7с, второго – 5,5 ± 0,9с (р>0,05),увеличились
на10,9% , что свидетельствует лишь о тенденции к
улучшению показателей статического равновесия. По
данным, полученным при проведении второго тестирования
результаты пробы Ромберга в экспериментальной группе
достоверно улучшились по сравнению с контрольной (tфакт =
2,75,при р<0,05)
Показатели параметров ходьбы в контрольной группе
при проведении первого тестирования были следующими:
длина шага 0,45±0,06 м, скорость ходьбы составила 0,54±0,2
м/с, темп 55,9±0,7 шаг/мин Показатели второго тестирования
улучшились и составили 0,49±0,02м (р>0,05), скорость
ходьбы составила 0,60±0,7(р>0,05) м/с, темп 61,3±0,4 шаг/мин
(р>0,05).
Показатели параметров ходьбы в экспериментальной
группе при проведении первого тестирования были
следующими: длина шага 0,44± 0,05 м, скорость ходьбы
составила 0,52±0,08 м/с, темп 57,5±0,9 шаг/мин Показатели
второго тестирования составили 0,58±0,03 м (tфакт = 2,33 при
р<0,05), скорость ходьбы составила 0,69±0,03 (tфакт = 2,12 при
р<0,05) м/с, темп ходьбы 70,5±0,6 шаг/мин (р<0,05).
Таким образом, в результате проведенного исследования
статистически достоверно доказано, что применение
предложенного нами тренажёра для реабилитации инвалидов,
перенесших ампутацию нижних конечностей, способствует
обучению
сложнокоординационным
двигательным
действиям, нормализации параметров ходьбы и развитию
статического равновесия у пациентов данной категории. Это
позволяет оптимизировать процесс восстановления их
функции самостоятельного передвижения, методически более
целесообразно планировать реабилитационный процесс на
этапе протезирования.
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ЦЕННОСТНЫЕ АСПЕКТЫ ОЛИМПИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Guslistowa I. I.
Białoruski Państwowy Uniwersytet Kultury Fizycznej, Mińsk (Białoruś)

Олимпийское образование стало реалией мировой и
национальной систем обучения и воспитания. В то же время
реализация концепции олимпийского образования остается
по-прежнему актуальной задачей, что обусловлено рядом
социально-культурных факторов, тенденциями и процессами
развития современной цивилизации.
Интеграция как явление, способствующее росту
межгосударственного и межкультурного взаимопонимания,
эти тенденции по сути своей противоречивые, рождают
потребность в диалоге и поиске путей решения нарастающих
кризисных явлений. Препятствием для конфронтации, как
признают культурологи, политологи и социологи, может
стать общее, совместное аксиологическое пространство,
основанное на общечеловеческих ценностях, терпимом
отношении людей и культур друг к другу, на понимании.
Однако в рамках глобализации, протекающей крайне
неравномерно, рассматриваемой с точки зрения последствий
также неоднозначно, вопрос о том, что следует считать
приемлемыми
общемировыми
ценностями,
остается
открытым и требующим решения. По-видимому, в качестве
ориентиров
глобализации
и
межгосударственного
сотрудничества могут выступать социальная справедливость,
глобальная демократия, основывающаяся на соблюдении
прав человека, устойчивое развитие мира.
Очевидно, что толерантное отношение друг другу,
уважение и понимание как аксиомы человеческого бытия
являются следствием соответствующего образования,
воспитания и обучения, целей социализации и социальнокультурных
установок.
Как
правило,
кризис
межчеловеческих отношений, социальный и культурный
антагонизм есть следствие девальвации тех или иных
ценностных установок и ориентаций, а также системы
образования, оказывающейся маркером кризисных процессов
в обществе.
Не случайно, Пьер де Кубертен, как отмечает
российский исследователь А. Суник, в первую очередь был и
оставался реформатором системы образования: «Все виды
деятельности Пьера де Кубертена, включая и его
деятельность как основателя современного олимпийского
движения, конечной целью имели реформирование системы
воспитания
и
образования,
реформирование
в
демократическом, гуманистическом, нравственном русле [1].
Кубертен осознавал, что системная парадигмальная смена
ценностей, рубежа XIX–XX в. настоятельно требует
изменения педагогической стратегии и подходов воспитания
и обучения, в том числе их спортивной составляющей. Его
концепция возрождения Игр была неотъемлема от целей и
задач педагогики, отвечающей требованиям гуманизма,
основывалась
на
принципах
взаимосвязи
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. Можно
сказать, что большинство идей Пьера де Кубертена
соответствовало чрезвычайно актуальным для того времени,
как впрочем и сейчас, позициям толерантного отношения
друг к другу, было вызвано озабоченностью процессами
дегуманизации. Возможно поэтому он достаточно негативно
относился к профессиональному спорту, в котором
гуманистическая составляющая далеко не всегда выглядит в
качестве доминанты межчеловеческих отношений. Тем не
менее, сущность и социальные аспекты спорта, его роль в
формировании физических и духовных качеств личности и
ряд других аспектов стали объектом пристального изучения
Пьера де Кубертена, вследствие которого он пришел к выводу
о значимости спортивной деятельности в развитии личности и
ее качеств. К числу важнейших социально-гуманитарных
ценностей олимпийского движения, выявленных де
Кубертеном, следует отнести антимилитаризм, возможность
спорта и Олимпийских игр содействовать сближению стран,
наций, народов; укоренение гуманистических принципов в
область спорта; идеи и принципы честной игры и другие.
Идея реставрации и реализации гуманистических
ценностей олимпийского движения и спорта, предложенных
де Кубертеном, его последователями и оппонентами, вновь
приобрела на рубеже XX–XXI вв. значение. Ситуация
предыдущего кризиса XIX–XX вв. во многом созвучна
современной. Нормальные, соответствующие человеколюбию
гуманистические ценности, с одной стороны, подвергаются
эрозии и нередко отвергаются, а с другой – в них ощущается
явный недостаток. Поэтому о возрождении именно
гуманистического содержания образования чаще всего и
ведется речь.
В этой связи не случайной оказалась потребность в
создании и развитии олимпийского образования, время
возникновения которого условно относят к организации
Международной олимпийской академии 16 июня 1961 г. в
Греции. Однако понятие «олимпийское образование»
(«olympic education») было сформулировано позже, в 1968 г.,
на 8-й сессии Международной олимпийской академии в
докладе С. Фавра (Италия). Тем не менее в докладе не
проводилось четкое разграничение между олимпийским
воспитанием и воспитательной ролью спорта. Внимание было
сконцентрировано на воспитательной миссии олимпийского
спорта и выработке качеств стоицизма и мужества.
В течение последующих лет содержание, цели, методы и
задачи олимпийского образования конкретизировались и
уточнялись. Так, на XXVIII сессии МОА, проходившей в 1989
г., Ардэй Лэсло (Arday Laeszlo) выделил следующие
структурные элементы системы олимпийского образования:
спорт как двигательная активность для сохранения здоровья;
спорт как выражение красоты; воспитание поведения в духе
принципов fair play в спорте и на основе спорта; воспитание
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мужества; повышение гуманности с помощью спорта;
использование олимпийского спорта для укрепления мира;
формирование и развитие двигательной культуры на основе
занятий спортом [2]. В настоящее время, согласно решениям
Международного олимпийского комитета, предполагается
активизация
олимпийского
образования
в
рамках
национальных олимпийских комитетов.
Олимпийское образование включает опыт мирового,
национального образования и его демократические,
гуманистические ценности и социальные возможности
спорта, объединяет их и выполняет чрезвычайно важные
функции – препятствует негативному отношению детей,
юношей и девушек к физической культуре как явлению,
требующему постоянного труда и заботы о собственном
телесном и духовном здоровье; способствует успешной
социализации личности в качестве свободного, физически,
интеллектуально и духовно развитого индивида. Кроме того,
олимпийское
образование
содействует
смягчению
прагматического
отношения
к
спорту,
поскольку
рассматривает
последний
как
феномен
культуры,
ориентированный на гуманизм и универсализм духовного и
физического. Парадигма понимания спорта как пространства
жесткой конкуренции, а спортсмена и его деятельности как
товара или рынка услуг вызывает опасение и стремление
выработать более адекватную программу развития
взаимоотношения спорта, экономики и образования, что
актуализирует аксиологический потенциал олимпийского
образования.
Аксиологический контекст олимпийского образования
раскрывается в гуманистическом содержании спорта, в его
социализирующих характеристиках.
Спорт как аксиологическое и праксеологическое
явление есть результат осмысления личностью собственных
взглядов, жизненных ценностей и приоритетов, рефлексии
человека над собой, своими физическими, психическими
возможностями
и
способностями.
Социокультурное
измерение спорта позволяет рассматривать его в качестве
одного из факторов социализации и инкультурации
личности,
средства
межличностной,
межгрупповой,
глобальной коммуникации и интеграции. Коммуникативный
аспект
спорта
представляет
собой
«язык
…
общечеловеческой логики честного, объективированного
состязания во имя гуманистических ценностей, которое в
принципе не умаляет достоинств условных соперников и не
разъединяет их, а способствует выявлению лучших качеств
каждого, взаимопознанию и взаимопониманию, совместному
движению к высотам человеческих свершений» [3].
Аксиологический компонент олимпийского спорта нацелен
на формирование и развитие тех важнейших качеств,
которыми должен обладать спортсмен как личность: энергия,
дружба, лояльность, сотрудничество, энтузиазм, умение
владеть собой, самокритичность, дисциплина, вера в себя и
другие [4].
Спортивный аспект олимпийского образования связан с
возможностями и потенциалом спорта и физической
культуры. Общеизвестно, что современная молодежь не
отличается хорошим физическим здоровьем, достаточно
быстро устаюет и даже страдает от излишнего веса.
Физическая культура и спорт могут оказать действенную
помощь в повышении физической активности детей и
юношества, прививая ценность здорового образа жизни.
Задача олимпийского образования в данном случае состоит в
интенсивной пропаганде физической активности, физической

культуры, которая включает заботу о собственном теле, его
красоте в единстве с красотой духовного, интеллектуального
в человеке. Кроме того, спорт и физкультура способствуют
развитию
важнейших
качеств:
умение
общаться,
самокритичность, дисциплинированность, вера в себя, умение
владеть собой и другие. Не следует забывать и о том, что
физически здоровый, нравственно развитый человек
чувствует себя личностью, способной к самореализации:
такому ребенку и взрослому хочется проявлять себя в разных
начинаниях, хочется жить и творить.
Олимпийское образование представляет собой единство
систем обучения и воспитания, направленных на
всестороннее развитие личности, и включает ценности
педагогического, философско-нравственного характера. Оно
создает и реализует модель демократического, гражданского
воспитания.
Педагогический аспект предполагает формирование и
развитие понятий о самоценности обучения и воспитания,
личностных, индивидуальных качеств ученика, способностей
самостоятельно мыслить, принимать решения и нести за них
ответственность. Он связан с внедрением содержания
олимпийского образования в учебный, учебно-спортивный и
воспитательный процессы на всех уровнях системы
национального образования. Кроме того, данный аспект
неотъемлем от следующей аксиомы – признания ребенка
личностью и отношения окружающих, в том числе и
педагогов, в соответствии с этим. Это значит, что учитель,
родители обязаны уважать интересы, предпочтения, мысли
детей и молодых людей, уважать в них личность. Это,
естественно, не отменяет важности коррекции в воспитании и
обучении подрастающего поколения. Поэтому очень важным
является
применение
актуальных,
способствующих
интеллектуальному, нравственному, физическому росту
детей, педагогических методик, нацеленных на формирование
целостной личности с цельным мировоззрением.
Социальный аспект ценностной системы олимпийского
образования направлен на формирование и развитие
ценностно-мотивационной системы ребенка, которая часто не
устойчива, может быть нацелена не на позитивные цели,
особенно в подростковом возрасте, да и в период ранней
юности тоже. Одной из проблем является снижение значения
и умения непосредственного, межличностного общения.
Значительную роль продолжает играть виртуальная интернеткоммуникация, что приводит к снижению социальной
адаптации детей, инфантильности, немотивированной
агрессии, а также к потере доверительных, дружеских
отношений ребенка с родителями. Понимание того, что
семейные спортивно-туристические поездки, активные игры,
занятия детей в спортивных секциях, достойные уроки
физкультуры в школе представляют собой ценность и
воспитывают способность к успешной коммуникации и
социализации, очень важно. Социальная сторона ценностей
олимпийского образования нацелена и на формирование
понимания у учеников, что они являются частью общества,
могут и должны занять в нем достойное место, что они несут
ответственность за свои действия и поступки.
Нравственно-философская аксиологическая сторона
олимпийского образования основана на идеях и ценностях
олимпизма, который предполагает духовное и физическое
совершенство человека, его всестороннее гармоничное
развитие, высокий уровень общей культуры ученика,
спортсмена, равенство, толерантность и взаимоуважение.
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Ключевые принципы олимпизма заложены в концепции
«честной игры» («Fair play»). Идеи мира и честной игры, суть
которой не только в следовании правилам, но и в сохранении
чести и благородства, актуальны и по сей день. Эти
принципы остаются основополагающими в конструировании
морально-этических
аспектов
олимпизма.
Исходным
положением «Fair play» можно считать признание в качестве
естественного состояния человека его свободу и равенство.
«Честная игра», – по мнению Е. Муха-Шайек – это культ
жеста, лишенного каких бы то ни было предпосылок к
извлечению пользы для себя, жеста, красота которого
заключается в полном бескорыстии, то есть это – проявление
культуры в самом чистом виде [5]. Философия «честной
игры» переплетается с проблемой личностного выбора,
результат которого свидетельствует о состоятельности,
самореализованности, «сущностности» индивида или об их
отсутствии.
В качестве одной из составляющих олимпизма
выступает комплекс классических античных представлений и
духовных ценностей, специфика которых состоит в
нацеленности на развитие в человеке разумной способности
суждений и эстетического чувства прекрасного, что
позволяло ему обрести ощущение меры и справедливости в
гражданских и частных делах. Единство и взаимосвязь
телесного и духовного, синкретизм в понимании прекрасного
и долга, гражданских добродетелей и принципов честной
состязательности дополняют этот комплекс.
Ренессансная и Новоевропейская парадигмы выдвинули
человека в центр мира, ориентировав мир на человека. Вера в
справедливое переустройство мира на основе гармонии,
разума и совершенства дополнила гуманистическую
ориентацию
классической
Античности.
Теории
общественного договора, естественного права, равенства, и
интенсивное
индустриальное
развитие
западной
цивилизации, а также принципы демократии еще больше
автономизировали человека, увидев в нем самоценность,
объявив его не средством, а целью. Однако установка на
абсолютную свободу личности не ликвидировала ощущения
«разорванности»,
изолированности,
ненужности
человеческого «Я». Выработанные либерализмом механизмы
социального бытия не смогли стать всеобщей панацеей от
угрозы экологического кризиса и кризиса сознания.
Реконструкция античных идеалов, их переосмысление, как и
осмысление гуманитарного пространства Нового времени,
стали мощным катализатором возрождения олимпийских
идей
и
становления
аксиологической
парадигмы
олимпийского образования.
Таким образом, аксиология олимпийского образования
направлена на формирование гармоничной, всесторонне
развитой личности, ценностная структура которой
представляет собой синтез общечеловеческих и олимпийских
ценностей, позволяющих достичь наивысших результатов в
спортивной
деятельности.
Ценностная
парадигма
олимпийского образования служит своеобразным барьером
на пути распространения негативных явлений современного
спорта, в частности спорта высших достижений,
препятствует идеологизации и политизации Олимпийских
игр, выделяя в качестве приоритетов единые, выработанные
столетиями, нормы и ценности человеческого общежития.
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Методы принудительно-облегчающего
разучивания двигательных действий
Aszmarin B.1, Starosta W.2
1

2

Rosyjski Państwowy Pedagogiczny Uniwersytet w St. Petersburgu (Rosja)
Międzynarodowe Stowarzyszenie Motoryki Sportowej w Warszawie (Polska)

Введение
Данная группа методов имеет достаточно длительную
историю своего практического использования. Однако их
теоретическое обоснование по объёму и глубине явно отстаёт
от практики. Прежде всего требуется определить место этих
методов в системе классификации всех методов обучения
двигательным действиям. По своим функциональным
возможностям они могут составлять относительно
самостоятельную подгруппу практических методов с
собственным
названием
методы
принудительнооблегчающего разучивания.
В подобном названии отражаются те возможности
методов, которые, с одной стороны, заставляют с помощью
внешних сил или ориентиров выполнить действие с
заданными параметрами, а с другой - создать условия,
помагающие выполнить это действие. Разумеется каждая
из двух возможностей проявляется в разной мере в том или
ином методе. Опираясь на этот признак различения, методы
данной подгруппы целесообразно разделить на два вида: 1),методы разучивания с помощью тренажеров и 2), методы разучивания с помощью световой и звуковой
сигнализации.
Следует иметь в виду, что обе разновидности методов
отличаются от других практических методов (методов
разучивания по частям и в целом, игрового и
соревновательного методов) c использованием или
тренажеров, или различного рода внешней сигнализации о
заданных параметрах движений (Фарфель, 1975). Другими
словами, применяя тренажеры или сигнализирующие
устройства, в зависимости от задач обучения, сами
двигательные действия (как предмет изучения) могут
выполняться или по частям, или в целом, или в игровой
форме, или в соревновательной.
Методы разучивания с помощью тренажеров
Тренажером называем: “...техническое устройство
дающее
возможность
упражняющемуся
совершенствование, в искусственных услониях, движений
имеющихся в виде спорта, которым он занимается”
(M.E.S., 1986, 572). Тренажеры впервые применялись в
древние времена. В Риме гладиаторы совершенствовали
технику защиты в специальных помещениях, в которых
вращалось несколько обоюдоострых мечей. Похожие
устройства применялись рызарями в средние века.
Тренажеры, применяемые в тренировочном процессе можно
подразделить на следующие группы:
а) вспомагательные
устройства
(например,
т.н.
катапульты,
выбрасывающие
теннисные
или
волейбольные мячи; всякого рода лонжи, груши,
боксёрские мешки);

б)

простые тренажеры (например, велосипедные или
байдарочные эргометры, движущиеся беговые дорожки третбаны);
в) тренажеры, основанные на обратной информации,
являющиеся
тренировочно-исследовательскими
устройствами, информирующими о разных показателях
(например, величине сил, развиваемых в определённых
фазах движения, скорости выполнения определённой
части движения) (Фарфель, 1975).
Первые два
вида тренажеров позволяют на
многократное повторение упражнения в стандартных
условиях, облегчающих или требующих определённых
движений, третий вид способствует текущей коррекции
качества и интенсивности выполняемых движений. В
современной спортивной тренировке применяется большое
разнообразие технических средств (рис. 1).
Использование тренажеров, то есть технических
устройств, обеспечивающих возможность воспроизведения
изучаемого упражнения (или его части) в искусственно
созданных и строго регламентируемых условиях, основано на
теоретической концепции “искусственной управляющей
среды” (Ратов, 1996). Их применяют для разучивания
двигательных действий, и для развития двигательных
способностей, и для развития психических качеств. В
настоящем изложении мы остановимся на характеристике тех
тренажеров, которые позволяют обучаемому выполнять
упражнение с теми параметрами, которые присущи данному
двигательному действию на уровне запланированного
результата. Достигается это за счёт упорядочения (с самого
начала
обучения)
межмышечной
координации
и
ритмически-скоростной основы двигательного действия.
В результате исключается необходимость переделки
двигательного навыка (то есть, переучивания) с повышением
уровня физической подготовленности обучающегося.
Каждое тренажерное устройство создаётся для
конкретного вида двигательного действия. Есть тренажеры
“облегчающего лидирования” для обучения спринтерскому
бегу, “силового лидирования” для отработки техники
поворотов в плавании, “фиксирующей подвески” для
освоения сложных вращений в спортивной и художественной
гимнастике
или
фигурном
катании
на
коньках,
“стабилизирующей подвески” для метателей диска и
толкателей ялра, “парашютный” для обучения правилам и
приёмам прыжка с парашютом и др.
Перечисленные и им подобные устройства - это
уникальные экземпляры, используемые при обучении
высококвалифицированных спортсменов, что исключает
их широкое распространение и индивидуализацию
применения. В условиях широкого обучения большого
количества лиц используются очень простые устройства,
доступные самодельному изготовлению. Например, для
изучения движения ног в полёте в прыжке в длину с разбега
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Рис. 1. Структура технических средств в обучении и тренировке спортменов

применяется большая автомобильная камера. помещённая в
плотный брезентовый мешок.
Однако роль методов разучивания с помощью
тренажеров не может расцениваться однозначно. При
неоспоримой их значимости для более быстрого и
правильного формирования двигательного навыка не
следует забывать о задачах обучения и воспитания в
целом. Помня об этом, с опрелённой долей справедливости
выполнение физических упражнений с помощью тренажеров
можно назвать “эрзац-физкультурой”. В самом деле!
Видимо, никто не будет возражать, что физическое
воспитание существует для интеллектуального и
двигательного совершенствования человека с помощью
физических упражнений. Речь, разумеется, идёт о
физическом
воспитании
как
специализированном
педагогическом процессе, а не о “большом спорте”,
имеющем свои задачи и принципы, часто далёкие от
проблемы нравственного и совершенствования человека, тем
паче ребёнка. Так вот, подобное совершенствование
немыслимо без преодоления “самого себя”, но непременно
самостоятельно, не прибегая к “внешней помощи”. Здесь
даже уместно вспомнить известное изречение: “Через
утомление к развитию!” Большинство же тренажеров
предназначено, образно говоря, снимать часть физической и
психической нагрузок с человека за счёт механических
усилий технического устойства. В результате человек
осваивает двигательное действие в облегчённых
условиях, не испытывая порою тех реальных трудностей,
которые и являются залогом его развития.
Напрашивается
аналогия
с
так
называемой
“физической помощью”, осуществляемой в самом начале
изучения двигательного действия, при его опробовании.

Имея солидное педагогическое обоснование, методика
“физической помощи” ориентирована на очень осторожное
её применение; использовать на “верхней границе”
возможностей человека и в том объёме, который не приводит
к привычке. Другими словами, применять только тогда,
когда человек использовал запас своих возможностей,
когда трудность упражнений превышает уровень текущих
возможностей (но не потенциальных) обучаемого. К тому
же, применять такое количество повторений, которое не
превратит “физическую помощь” в структурный элемент
изучаемого двигательного действия.
Сказанное в равной мере следует предусматривать и при
использовании тренажеров. Может быть даже в большей
мере, если учесть психологическое воздействие на
человека самих технических устройст. Особенно этот
момент следует учитывать при обучении детей. Как
показывают исследования (Т.С.Грядкина), дети шестого года
жизни с большим интересом выполняют физические
упражнения с тренажерными устройствами, даже самыми
простейшими. Однако чрезмерная эмоциональность может
снизить образовательный и воспитательный эффект
двигательных действий, превратив всё занятие физическими
упражнениями в удовлетворение лишь биологических
потребностей ребёнка к движениям.
Этот фактор учитывался Д.Рыбаковым (1993) при
создании комплекса простых тренажеров, направленных на
гармоническое развитие детей школьного возраста. Этот
комплкс даёт возможность создавания многочисленных
сочетаний отдельных частей тренажеров, благодаря чему
имеется возможность предложения детям более 500
разных упражнений. Такое количество упражнений
обеспечивает
всестороннее
развитие
двигательной
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координации в самом важном - сенситивном периоде
развития моторики ребёнка, т.е. в возрасте от 7 до 11 года
жизни (Starosta, Hirtz, 1989).
Без использования тренажерных устройств нельзя
проводить полноценной подготовки юных спортсменов
(Платонов, Сахновский, 1987). Однако здесь необходимо
соблюдать некоторые требования:
1.
Тренажеры
не
должны
препятствовать
всестороннему
физическому
развитию.
Их
применение необходимо направить на должное
развитие всех двигательных качеств.
2.
Применяемые: “... технические средства должны
полностью
соответсвовать
целевым
задачам
конкретного этапа многолетней подготовки. На этапе
предварительной базовой подготовки необходимо
преимущественное
использование
тренажеров,
способствующих
обучению
и
становлению
рациональной спортивной техники, на этапе
специализированной
базовой
подготовки
сопряжённого воздействия. Они находят широкое
применение на всех этапах многолетней подготовки
спорсмена.” (Набатникова, 1982, 247).
3.
При повышении уровня развития двигательных качеств
эффективность использования того или инного
технического средства или метода снижается. Поэтому
в тренировку следует включать новые, более
избирательно воздействующие на специфические
группы мышц упражнения, несущие основную нагрузку
в избранном виде спорта.
4.
Тренажеры должны способствовать формированию
у юных спорсменов биодинамической структуры
двигательных навыков в режиме будущей
соревновательной деятельности, характерной для
этапа подготовки к высшим достижениям.
В подготовке юных спортсменов широко применяются
тренажеры и оборудование (устройства), облегчающие
освоение основных (базовых) элементов техники. В видах
спорта со сложной координацией движений, например,
широко используются всевозможные страховочные
устройства (лонжи), способствующие не только более
элементам
эффективному
овладению
сложным
упражнений, но
одновременно
предотвращающих
падения. Их применение положительно влияет на психику
спорсмена, поддерживая его уверенность в свои силы.
Методы разучивания с помощью звуковой и световой
сигнализации
Относятся они, как правило, к группе методов
наглядного восприятия. Некорые основания для этого,
разумеется, имеются: звуковые и световые раздражители
для
выступают
как
наглядные
ориентиры
воспроизведения отдельных движений или действия в
целом. Тем не менее, по основному признаку - наличию или
отсутствию выполнения учеником физического упражнения эти методы должны относиться к группе практических
методов обучения.
Данные методы представлены чрезвычайно широким
спектром
различных
вариантов,
основанных
на
использовании разнообразных способов звуковой и световой
сигнализации, начиная от самых простых (удары метронома,
задающие необходимый темп движений; отметки на грунте,
определяющие длину и направление разбега и пр.) и кончая

сравнительно сложными (звуколидеры, электромишени,
специальные устройства для срочной информации о
выполнении действий). Объединяющим признаком для них
является наличие необходимых звуковых и световых
ориентиров, определяющих начало и окончание действия
(или отдельного движения), задающих определённый темп и
ритм движений, направление, амплитуду и т.п.
В процессе обучения технике фигурного катания нами
применялся ритмолидер (Puni, Starosta, 1979; Starosta, 1991,
2003, 2011; Starosta, Stronczyński, 2010). Подсказывание ритма
при совершенствовании, например, обязательных фигур,
особенно восьмёрки и параграфа с петлями, путём интонации
голосом ритмической линии, диктует и облегчает понимание
скорости выполнения отдельных его частей и их размещение
во времени. С такой же целью мы использовали хлопки и
посвистывания.
Использовали
также
оптические
раздражители, иногда параллельно с акустическими
(звуковыми),
показывая
возрастание
и
обнижание
ритмической линии. Ритмолидер оказался особенно
эффективный в совершенствовании техники прыжков,
особенно фигурного катания на коньках. Ошибки в ритме
толчка
уменьшают
его
высоту.
Подсказывание
ритмического контраста между подготовкой к прыжку
(медленно)
и
выполнением
толчка
(прогрессивно
нарастающая скорость) ускоряло овладение его техникой.
Все эти методы применяются, как правило, на этапе
формирования элементарного двигатеьного умения. На
последующих этапах обучения целесообразность их
использования обусловливается лишь появлением каких-либо
ошибок, неточностей в исполнении отдельных движений или
двигательного действия в целом.
При всём положительном значении методов данной
группы следует учитывать, что при чрезмерно частом
употреблении тот или иной звуковой или световой
раздражитель может превратиться в структурный
элемент соответствующего двигательного навыка. Если
это произойдёт, то последствия предсказать не трудно:
выполнение двигательного действия без ставшего привычным
раздражителя потребует ломки сложившегося стереотипа.
Заключение
В настоящей работе в самом коротком виде мы
сосредоточили внимание, главным образом, на применении
тренажеров для совершенствования спортивной техники. В
основном показывая их положительное влияние на
упражняющегося. Это вовсе не обозначает, что авторы не
замечают также возможности отрицательного влияния
тренажеров на деятельность человеческого организма.
Тем более, что в настоящее время наблюдается настоящая
инвазия разного вида тренажеров, которые предлагается
использовать не только спортсменам, но всем жителям
общества, намереннвым проявить большую заботу о свою
психомоторную
или
психодвигатеьную
подготовку.
Предложение внедрения разных тренажеров в повседневную
жизнь и выполнение на них упражнений в домашних
условиях, т.е. без контроля специалистов. Это имеет свои как
положительные, так и отрицательные
стороны. Среди
положительных нельзя не заметить того, что человеку
предлагается выполнение движений, т.е. реализацию его
генетического кода, что может способствовать укреплению
его здоровья и повышению работоспособности.
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Отрицательных сторон реализации двигательной
программы человека с использованием тренажерных
устройств есть значительно больше. Во первых, выполнение
движений
на
тренажере
вынуждает
человека
приспособиться к такой форме реализации движений,
которую запрограмировано. Такой унифицированный, т.е.
однотипный для всех способ выполнения движений
нарушает индивидуальные проявления человека - ритм, темп,
скорость, плавность - только для него характерных движений
(т.е. личный почерк движений). Во вторых, выполнение
движений в искусственнных условиях нарушает их
биологическую
специфику.
Даже
самая
лучшая
техническая конструкция тренажера (об их качестве
свидетельствует степень сходства выполнения до того
способа, который характерен для естественных условий)
всегда отличается от выполнения упражнений в
естественных условиях.
Отсюда требуется какой-то срок перехода от
выполнения спорсменом упражнений в искусственных
условиях до их реализации в естественных условиях.
Например,
у
конькобежцев-скоростников
период
приспособления при переходе с тренажеров или роликовых
коньков до качественного выполнения движений на льду
длится около 3 недель. А ведь, здесь имеется высокая
степень “сходства”. Этот факт требует тщательного
продумывания (анализа) и возможно изменения тактики
применения тренажеров, которая снизила бы их
отрицательное воздействие на человека. Тем более, что до
сих пор нет данных более длительных исследований,
показывающих влияние тренажеров на
разные
показатели деятельности человеческого организма.
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Особенности организации адаптивного физического
воспитания детей с нарушениями зрения в системе
интегрированного обучения
Barkow W.
Państwowy Uniwersytet im. Janki Kupały w Grodnie (Białoruś)
Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku (Polska)

Введение
Зрительный анализатор способствует успешному
формированию социального опыта, развитию двигательной
сферы деятельности, ориентировки человека в пространстве.
Через зрительное восприятие он познает мир, общается с
другими людьми.
Лица с нарушениями зрения относятся к особой
категории нуждающихся в специальном образовании. Они
лишены возможности свободно ориентироваться в
окружающей среде, что сказывается на ограничении их
двигательной активности, вызывая, как следствие, различные
отклонения от нормы развития (дисгармонию в физическом
развитии, нарушение осанки, плоскостопие, задержку
психомоторного
развития
и
др.).
Естественный
сенсомоторный голод вызывает у них боязнь пространства и
передвижения в нем, нарушение двигательной координации,
выносливости, снижение показателей мышечной силы и
скоростно-силовых способностей, проблемы взаимодействия
с другими людьми и т. д. Это ведет к тому, что человек со
зрительной
депривацией
(психическое
состояние,
возникающее в результате длительного ограничения
возможностей
с
выраженными
отклонениями
в
интеллектуальном и эмоциональном развитии, нарушением
социальных контактов) вынужден мобилизовать свои
функциональные резервы, способствующие социальной
адаптации, своеобразному, специфическому развитию
восприятия, формированию жизнеспособности, подготовке к
профессиональному
самоопределению.
Существенное
значение для этой категории лиц имеет активизация
функционирования поврежденного органа, а также
замещение его деятельностью других органов и систем. Надо
учить школьника в повседневной жизни при передвижении в
пространстве различать на доступном ему расстоянии форму
предмета, величину и цвет.
К сожалению у незрячих людей отсутствуют образцы
для подражания: как следует правильно сидеть, ходить,
бегать, прыгать, лазать, метать и т. п. Ими непосредственно
не воспринимаются многие признаки предметов и явлений
визуального характера: цвет, свет, величина, форма и др.
Незрячие испытывают значительные сложности в оценке
пространственных признаков: расстояния, положения,
направления и т. д. У таких детей формируются формально
правильные
знания,
не
наполненные
конкретным
предметным содержанием. Им свойственно недостаточное
понимание слов, имеющих конкретное значение, что
отражается на развитии наглядно-действенного и нагляднообразного мышления. Тяжелые зрительные нарушения
делают недоступным познание мира во всем многообразии

его свойств. Нарушения афферентации у незрячих детей
препятствует их учебной, трудовой и социальной адаптации.
Со временем указанные трудности выливаются в
хроническую усталость, отклонения в физическом состоянии
и здоровье ребенка. Необходима организованная коррекция и
закрепление образов внешнего мира, приемов двигательных
действий, развития мобильности, психомоторных функций
при учете адаптационных резервов ребенка. На уроках
физической культуры следует постоянно стремиться к
обучению ребенка адаптироваться, используя сохранные
анализаторы, максимально включая в работу все сенсорные
системы.
Важным позитивным элементом в специальном
образовании лиц с нарушениями зрения выступает
адаптивная физическая культура (АФК) как самостоятельная
образовательная область целостной сложноорганизованной
педагогической системы. Она включает в себя четыре тесно
взаимосвязанных между собой компонента: адаптивное
физическое воспитание, адаптивный спорт, адаптивную
физическую рекреацию и физическую реабилитацию,
которые представлены в системе общего специального
образования учащихся с нарушениями зрения. Так адаптивное
физическое
воспитание
способствует
всестороннему
физическому
психическому,
интеллектуальному
и
функциональному развитию ребенка в процессе урочной
формы занятий. В зависимости от возраста и уровня развития
интеллектуальных способностей у него формируются
специальные знания по рациональному применению средств
и методов физического воспитания для его развития,
формирования двигательных умений и навыков, развития
двигательных способностей, необходимых в самостоятельной
жизни, включению в посильную трудовую деятельность.
Адаптивный спорт представлен различными внеклассными
формами занятий (секции, кружки, состязания по доступным
детям с нарушениями зрения видам физических упражнений).
Адаптивная физическая рекреация представлена активным
отдыхом, учитывающем интересы и потребности учащихся,
основанная на эмоциональных двигательных развлечениях
(подвижных играх) в свободное от учебы время. Физическая
реабилитация (восстановление) основана на лечении детей с
существенными нарушениями здоровья путем применения
физических упражнений, учитывающих факторы отклонения
от нормы, преследуя коррекционно-адаптационную цель. В
данном вопросе адаптивная физическая культура в
Республике Беларусь несколько отличается от аналогичной
зарубежной тем, что в ней физическая реабилитация
осуществляется специалистами-педагогами с физкультурным
образованием, и не предполагает лечение детей посредством
выполнения различных движений в процессе занятий
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лечебной физической культурой, которая действительно
должна выполняться медицинскими работниками.
Исходя из специфической особенности учащихся
специальных учреждений образования, обучающих и
воспитывающих лиц с особенностями психофизического
развития, область адаптивной физической культуры имеет
три четко выраженных направления: коррекционное
(опирается на исследования в коррекционной педагогике и в
зависимости
от
отклонений
в
физическом
и
интеллектуальном развитии делится на нарушения зрения,
слуха, логопедию, нарушение интеллекта и ДЦП)и
направлено на исправление или ослабление физических и
(или) психических нарушений; лечебное (делится на
заболевания
ССС,
дыхательной
системы,
опорнодвигательного
аппарата,
ЛОР
органов,
гастроэнтерологические
заболевания);
социальное
(представленное социальной педагогикой, реализуемой в
учреждениях интернатного типа) [3, 7].
Имеющиеся в настоящее время подходы к организации
адаптивного
физического
воспитания
учащихся
с
нарушениями зрения существенно отстают от потребности
общества в достижении данным контингентом максимально
возможного уровня жизнеспособности, социальных и
профессиональных навыков. Не смотря на имеющиеся
успехи в разработке эффективных подходов к социализации
лиц с ярко выраженными нарушениями зрения, есть целый
ряд не решенных проблем, одна из которых – ранняя
адаптация к нормальным условиям, интеграция в общество.
Преодоление личностью проблемных ситуаций можно
считать процессом социально-педагогической адаптации, в
ходе которого личность использует приобретенные на
предыдущих этапах своего развития и социализации навыки
и механизмы поведения или открывает новые способы
поведения и решения задач [2].
Цель
Цель работы – анализ особенности организации
адаптивного физического воспитания детей с нарушениями
зрения в аспекте их интегрированного обучения.
Материал исследования
Интегрированное обучение рассматривается как новая
организационная форма совместного обучения и воспитания
нормально развивающихся, здоровых детей и различных
категорий детей с особенностями психофизического
развития в учреждениях общей системы образования,
создавших для этого надлежащие условия. Включение
отдельных учащихся или группы учащихся с особенностями
психофизического развития в обычную школу признается
как процесс интеграции, направленный
на включение
индивида в жизнь общества, в доступную трудовую
деятельность [4]. Это есть процесс, при котором ребенок с
ОПФР адаптируется к образовательному пространству
массовой школы и одновременно школа приспосабливается к
детям с отклонениями в развитии, создает условия для
удовлетворения их особых потребностей. Образовательная
интеграция, как новое признанное обществом и системой
общего и специального образования направление, требует
умелого
и
продуманного
психолого-педагогического
сопровождения, планирования содержательной работы по
каждому предмету учебного плана, в том числе и по
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адаптивной физической культуре для детей с нарушениями
зрения. В ходе физического воспитания требуется создание
оптимальных условий для самореализации учеников с
нарушениями в развитии и без нарушений. Физические
упражнения должны быть адаптированными к особенностям
контингента
занимающихся
и
способствовать
целенаправленному
развитию
каждого
ребенка
с
психофизическими нарушениями, не усугубляя имеющиеся
отклонения. В организационном плане учебная деятельность
в классе интегрированного обучения представляет собой урок
физической
культуры
и
здоровья
с
нормально
развивающимися учащимися, среди которых 2-3 – с
отклонениями в психофизическом развитии. Проблема
заключается в том, что педагог должен на одном уроке
реализовывать две образовательные учебные программы (для
массовой и специальной школы, решая как общие, так и
частные задачи, стремясь к достижению цели физической
культуры – формировать физическую культуру личности
средствами конкретного вида физических упражнений
(гимнастики, легкой атлетики, футбола и т. п.). А это
представляется нам весьма сложной профессиональной
деятельностью педагога, который должен иметь как общую,
так и специальную профессиональную подготовленность по
физической культуре и адаптивной физической культуре,
учитывающей контингент учащихся с особенностями
психофизического развития.
Особенности интеграции детей с нарушениями зрения на
уроках физической культуры и здоровья должны заключаться
в том, что наряду с решением общих для учащихся с
нормальным
развитием
задач
(образовательных,
оздоровительных, воспитательных), должны решаться сугубо
специфические, направленные на преодоление отклонений,
вызванных слепотой: коррекция скованности, ограниченности
и
недостаточности
движений,
преодоление
боязни
передвижения
в
пространстве;
развитие
навыков
пространственной ориентировки; развитие умений и навыков
ориентировки на слух; развитие мышечного чувства,
координации движений [6]. На этих уроках систематически с
учетом индивидуальных особенностей следует развивать у
учащихся точности временного, силового, пространственного
параметров движения, ритм движений, время простой и
сложной двигательной реакции на звуковой раздражитель,
силу отдельных мышечных групп, активную и пассивную
гибкость, подвижность суставов, частоту движений, общую
выносливость, скоростно-силовые способности, статическое и
динамическое равновесие.
При подборе физических упражнений для развития
двигательных способностей и воспитания физических
качеств, обладающих различной по величине физической
нагрузкой, рекомендуется учитывать виды нарушения зрения,
по которым дети могут быть отнесены к группе, имеющей
близорукость с изменением глазного дна, подвывих
хрусталика,
косоглазие,
которой
противопоказаны
статические напряжения больших групп мышц, значительные
отягощения, прыжки в высоту и длину, соскоки со снарядов,
наклоны вперед, стойки на плечах голове и руках, нагрузки с
предельной и около предельной интенсивностью в беге,
передвижении на лыжах, метаниях, исключаются занятия на
гимнастических снарядах. Ко второй группе относятся дети с
атрофией
зрительного
нерва,
дальнозоркостью,
с
альбинизмом. Они могут выполнять практически все
доступные им упражнения [5].
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Прыжковые упражнения детям с нарушениями зрения
рекомендуется выполнять в виде легких подскоков на
поролоновых матах или мягком грунте. Выполнение
разнообразных физических упражнений до значительного
снижения мышечной работоспособности ведет к ухудшению
состояния
зрительной
функции,
а
индивидуально
дозированные мышечные нагрузки до максимальной
мышечной работоспособности способствуют улучшению
состояния зрительных функций и стимулирует развитие
основных физиологических систем организма.
Задачи адаптивного физического воспитания в
интегрированных классах для детей с нарушениями зрения в
массовой школе могут быть успешно решены только при
четкой организации уроков АФК, а также физкультурнооздоровительных мероприятий в режиме учебного дня,
спортивно-массовой внеклассной работы, факультативных и
самостоятельных занятий физическими упражнениями. До
2010 года дети с нарушениями зрения занимались по
программе для массовой школы «Физическая культура и
здоровье»,
которая
по
многим
параметрам
не
соответствовала психофизическим возможностям учащихся.
В настоящее время в Республике Беларусь активно ведется
разработка программно-методического обеспечения уроков
адаптивной физической культуры и здоровья в 1 – 11 (12)
классах для учащихся с нарушениями зрения в условиях
специальной общеобразовательной школы. В новой
программе следует учесть особенности организации
физического воспитания с данным контингентом учащихся,
занимающихся в интегрированных классах обучения.
Выводы
Таким образом, интегрированное обучение для детей с
нарушениями зрения признается обществом как эффективное
направление в системе специального образования. Его роль
может быть усилена, если будет разработано научно
и
учебнообоснованное
программно-методическое
методическое обеспечение уроков адаптивной физической
культуры, осуществлена подготовка (переподготовка)
соответствующих
педагогических
кадров,
созданы
благоприятные условия для организации и проведения
уроков. Рациональным подходом к организации адаптивной
физической культуры в школах с классами интегрированного
обучения будет включение детей с особенностями
психофизического
развития
в
состав
специальных
медицинских групп, что позволит дифференцированно и
целенаправленно проводить с ними коррекционную работу,
учитывающую особенности их состояния и развития в
условиях зрительной депривации с возможностью ее
частичного или полного преодоления.
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ОЛИМПИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ
НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
Kasianowa Т. W.
Białoruski Państwowy Uniwersytet Kultury Fizycznej, Mińsk (Białoruś)

XXI век – век великих перемен, великих открытий и
великих потрясений. Динамизм преобразования мира достиг
в XXI веке небывалых темпов.
Образование, воспитание, развитие национального
самосознания студентов высших учебных заведений является
необходимым
условием
продвижения
современного
общества вперед к идеалам мира, демократии и социальной
справедливости. Мир стремится реализовать идеи великих
гуманистов об учебном заведении, деятельность которого
должна сконцентрироваться на личности молодого человека,
создать условия для развития всех его сил и способностей.
Результаты педагогической деятельности обращены в
будущее.
А будущее
нации
–
степень
зрелости
подрастающих поколений – по большому счету готовится
сегодня. В этой связи, не умоляя влияния семьи, социума,
друзей на становление духовно зрелого человека, особо
важное значение придается образовательным системам.
Именно в образовательных системах (в данном случае в
вузах) формируется духовность, зрелость личности
студентов, поскольку именно здесь они получают и
систематическое образование, и систематическое развитие, и
систематическое воспитание [3, с. 3].
На современном этапе ценности белорусской молодежи
значительно изменились по сравнению с ценностями
предыдущих поколений. В отсутствие четких моральнонравственных ориентиров и представлений о том, какого
типа личность востребована в современном обществе,
ценностные ориентации молодежи развиваются во многом
хаотично и находятся под противоречивым воздействием, с
одной стороны, традиций народной культуры, а с другой –
меняющихся социальных условий, неустойчивости и риска
[1, c .107]. Исходя из вышесказанного, необходимо четко
представлять и понимать, что является сегодня важным для
молодых людей, каковы их жизненные приоритеты и
ценностные ориентации. Это нужно сделать для того, чтобы
направить эти ориентиры в нужное русло. Необходимо
сформировать у подрастающего поколения культуру мира
как целостную систему, состоящую из двух взаимосвязанных
звеньев:
1) развития национального самосознания молодежи на
базе своей культуры, языковой среды;
2) овладение достижениями мировой культуры, системой
общечеловеческих ценностей [2].
Решению этой важной задачи, на наш взгляд, призвано
содействовать олимпийское образование, целью которого
является приобщение детей и молодежи к духовнонравственным идеалам и ценностям олимпизма, философии,
которая является основой олимпийского образования.
Перечислим основные философские идеи олимпизма и
олимпийского образования:
−

идея мира, мирного сосуществования социальных
систем, государств и народов, в которой олимпизм
выступает как системообразующий фактор, а

олимпийское образование – как средство воспитание
молодежи в духе мира;
−

идея общечеловеческой ценности, основывающаяся на
интернационализме, интерсоциальном воспитании;

−

идея
гуманистического,
всестороннего
развития
личности, базой реализации которой являются
олимпийское образование молодежи, олимпийская
субкультура;

−

идея приоритета этических ценностей, исходя из
философии Fair Play.
В данном случае мы рассматриваем олимпийское
образование
как
фактор
развития
национального
самосознание, которое позволяет нейтрализовать или
сгладить отдельные отрицательные элементы общественной
жизни, в зависимости от того, насколько они соответствуют
идеям и идеалам общества, духу и культуре народа,
интересам самой личности.
Проблема развития национального самосознания
является актуальной для многих научных направлений в
области философии, истории, психологии, социологии и
педагогики, комплексных междисциплинарных исследований.
Национальное самосознание – это одно из свойств нации,
зачастую имеющее определяющее значение для выделения
нации из числа прочих. Развитие национального
самосознания позволяет нации выделиться и оформиться в
виде исторически сложившейся устойчивой группы людей,
которая в свое время возникла на базе общего языка,
территории проживания, экономической жизни, культуры и
самобытного характера. Это процесс самопознания и развития
национально-культурной самобытности нации, а также
свойство человека, которое позволяет ему для себя лично
определиться, к какой нации он относится [5]. Историческими
и культурными детерминантами национального самосознания
выступают историческое прошлое и традиции народа, его
сложившиеся обычаи и нормы поведения, а также предания,
зафиксированные в устной и письменной форме, памятники
культуры и искусства. Национальное самосознание
практически
невозможно
без
функционирования
национального языка, поскольку язык служит средством его
выражения и формирования. Национальное самосознание
проявляется в идеях, взглядах, мнениях, чувствах, эмоциях,
настроениях и выражает содержание, уровень и особенности
представлений членов нации. Национальное самосознание
может играть двоякую роль. Оно, с одной стороны, может
носить прогрессивный характер, если не абсолютизирует
свою общность, не считает ее «сверхценностью»,
обеспечивает нормальное отношение к другим народам. И,
наоборот, национальное самосознание регрессивно, если оно
сводится к узким рамкам религиозно-националистических,
идейно-политических взглядов.
Развитие национального самосознания представляет
собой сложный, длительный и далеко не простой процесс,
связанный с эволюцией самого народа и не всегда
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характеризующийся закономерными качественными и
количественными показателями. Каждое новое поколение
заново переосмысливает особенности своего народа,
формирует национальное самосознание в соответствии с
современным ему миром. Национальное самосознание
формируется под влиянием ряда факторов (этническая среда,
этнокультурные традиции, этносоциальная ситуация,
миграции населения, активные межэтнические контакты,
система образования, СМИ, учреждения культуры, семья и т.
д.), а также особых коллективных представлений этноса.
Огромное влияние на развитие национального самосознания,
на наш взгляд, оказывает гражданская позиция народа и его
отношение к государству.
Судьба Беларуси как самостоятельного государства
зависит во многом от уровня сформированности у нашего
народа национального самосознания. Таким образом,
воспитание национального самосознания подрастающего
поколения – проблема особой гражданской значимости, от
решения которой зависит дальнейшее развития нации.
Объективно сложилось так, что на протяжении многих лет
отсутствовала возможность научного исследования сущности
и значимости проблемы белорусской национальной идеи,
воспитания
национального
самосознания
белорусов.
Национальное самосознание не является наследственностью
и не дается при рождении, а требует от каждого человека
напряженной работы мозга и души, научного подхода к его
формированию и развитию у молодежи.
Воспитание национального самосознания, как и
воспитание в целом – комплексный процесс, поэтому может
возникнуть вопрос, какие качества формировать сначала, а
какие потом. Воспитание национального самосознания
необходимо начинать с воспитания самосознания личности.
Самосознание личности – относительно устойчивая система
представлений индивида о самом себе как о части общества,
своих взаимоотношениях с окружающим миром, другими
людьми о своих действиях и поступках, мыслях, чувствах, о
всем разнообразии качеств личности, на основе чего
формируется образ собственного «Я». Без наличия
самосознания
невозможно
развивать
национальное
самосознание[4, c. 60–63].
Одним из значительных направлений формирования
национального
самосознания
молодежи
является
преодоление отчужденности от национальной культуры. Без
воспитания у детей и молодежи уважительного отношения к
национальным традициям и обычаям, исторического
наследия, языка неосуществимо развитие полноценного
национального самосознания. В свою очередь, без
воспитания чувства любви к своей национальности, без
изучения молодежью национальной культуры невозможно
сформировать у нее уважительное отношение к другим
культурам,
обеспечить
овладение
ценностями
общечеловеческой культуры.
В настоящее время в нашей стране созданы реальные
социально-экономические и политические предпосылки для
более
успешного
формирования
нового
человека,
всесторонне
развитой
личности.
Решение
этой
исключительно важной социальной задачи связано с
развитием национального самосознания молодежи. В нашей
стране переосмысление истории, переоценка явлений и
личностей исторического процесса не привело к духовной
дезориентации людей, к кризису духовности, одной из
сторон которого является искажение понятия патриотизма.
Государственная политика Республики Беларусь направлена

на сохранение национальной самобытности народа и развитие
чувства национальной гордости, на понимание места и роли
белорусского народа и страны в развитии мировой культуры.
Полагаем важным подчеркнуть, что основным
принципам образования в Республике Беларусь является
приоритет общечеловеческих ценностей, а олимпийское
образование, олимпизм в современных условиях и выступает
как общечеловеческая ценность. В нашей стране олимпийское
образование заполнило образовавшийся в «эпоху перемен»
идеологический вакуум, создало более благоприятные
условия
социальной
адаптации
молодежи.
Именно
олимпийское образование помогает развитию ценностных
ориентаций подрастающего поколения, подчеркивающих
баланс свободы и ответственности, способствует укреплению
человеческого
достоинства
вопреки
внешним
обстоятельствам. Необходимо обратить внимание на то, что в
Республике Беларусь создана единая система олимпийского
образования, которая эффективно работает, так как
олимпийская тематика включена в государственные
образовательные стандарты, учебные программы по
физической культуре общеобразовательных школ, учебные
планы спортивных
школ,
программы деятельности
внешкольных учреждений. Приобщение детей и молодежи к
идеалам олимпизма особенно важно сейчас, так как
определенную часть молодежи охватил чрезмерный
нигилизм, прагматизм и безразличие к духовным ценностям.
Таким образом, развитие национального самосознания
молодежи представляет собой сложный динамический
процесс, на который оказывает влияние множество факторов,
как отрицательных, так и положительных. Целесообразно
отметить, что олимпийское образование полностью
соответствует современным тенденциям общественного
развития, несет в себе мощный идеологический заряд,
объединяет людей, способствует их совершенствованию,
является тем фактором, который оказывает положительное
влияние на развитие национального самосознания молодежи
и общества в целом. В этой связи создание и научное
обоснование модели развития национального самосознания
студентов высших учебных заведений в системе
олимпийского образования, разработка и внедрение этой
модели, было бы, на наш взгляд, закономерным и актуальным
в данный исторический момент.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ В ПЕРЕХОДНОМ ПЕРИОДЕ ТРЕНИРОВКИ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОВ
Goman J.
Białoruski Państwowy Uniwersytet Kultury Fizycznej, Mińsk (Białoruś)

Многочисленные исследования в области спортивной
науки определили основную цель для переходного периода
тренировки спортсменов – создание условий для активного
отдыха после тренировочных и соревновательных нагрузок
[1, 5]. В свою очередь, к основным задачам этого периода
относят утрату спортивной формы, создание условий для ее
развития в дальнейшем, обеспечение полноценного
восстановления после тренировочных и соревновательных
нагрузок прошедшего года. Исследователи указывают на
необходимость концентрации внимания при организации
переходного
периода
тренировки
на
полноценное
физическое и особенно психическое восстановление [9].
Особенности организации переходного периода
позволяют определить его продолжительность, применяемые
средства и методы, формы физических упражнений,
нагрузки. Исследования показывают, что продолжительность
данного периода составляет, как правило, от 2 до 5 недель, и
зависит от этапа многолетней подготовки, системы
построения годовой тренировки, продолжительности
соревновательного периода и др. Теория и практика
организации переходного периода показывает снижение
суммарного объема работы и характеризуется чередованием
незначительных
специфических
и
неспецифических
нагрузок. Следует обратить внимание на особенности
организации данного периода и подчеркнуть одну из сторон
методики его проведения: снижение суммарного объема
работы [1, 2, 5, 8].
В некоторых работах исследователей [6, 3] основной
гигиенической задачей переходного периода выступает
«постепенный переход от напряженной работы к
относительному мышечному бездействию», что, в свою
очередь, реализуется адекватным снижением объема и
интенсивности тренировочной нагрузки, так как резкое
прекращение спортивных занятий может вызвать ряд
неблагоприятных явлений, главным образом со стороны
нервной и сердечно-сосудистой систем: головные боли,
сердцебиение, слабость, ухудшение общего самочувствия,
сна, снижение работоспособности [7].
Следовательно, после завершения соревновательного
периода существует необходимость продолжения занятий
спортом с постепенным снижением общей нагрузки, вплоть
до перехода к режиму активного отдыха.
Результаты исследований многих авторов показывают,
что снижение тренировочной нагрузки и переключение на
другой
характер
мышечной
деятельности
имеют
определенный физиологический смысл. Суть его в том, что
низкоинтенсивные упражнения способствуют оптимизации
восстановительных
процессов,
обеспечивают
более
эффективную ликвидацию местного и общего утомления:
усиливается кровообращение в мышцах, тканевый обмен,

лучше используются малые нагрузки иной энергетической
направленности [3, 6].
Содержание активного отдыха, в основном складывается
из рекомендаций по проведению утренней гигиенической
гимнастики, прогулок, туристических походов, а в зимнее
время – организации прогулок на лыжах, катаний на коньках,
процедур закаливания и т. д.
Активный отдых направлен на решение многих задач,
поставленных перед организацией переходного периода, но
основной из них выступает обеспечение полноценного
восстановления после тренировочных и соревновательных
нагрузок.
В настоящее время уже ни у кого не вызывает сомнения
то, что восстановление – неотъемлемая часть тренировочного
процесса. Система подготовки спортсменов предусматривает
практическое использование различных восстановительных
средств, что, в свою очередь, является важным резервом для
дальнейшего
повышения
эффективности
тренировки,
достижения высокого уровня подготовленности.
На
современном
этапе
в
спортивной
науке
систематизирован обширный материал по проблеме
использования
средств
восстановления:
разработана
классификация восстановительных средств, обоснованы
основные принципы их использования, апробировано
достаточно средств восстановления и их комплексов в
отдельных видах спорта.
В практике исследований восстановительные средства
часто делятся на три основные группы, комплексное
применение которых составляет систему восстановления:
-

педагогические;

-

медико-биологические;

-

психологические.
Медико-биологические и психологические средства
восстановления рассматриваются как вспомогательные,
способствующие ускорению восстановления и повышению
спортивных результатов при условии рационального
построения тренировки. Организм способен самостоятельно
восстанавливать израсходованные в ходе тренировки
энергетические и функциональные ресурсы. Именно поэтому
педагогические средства, рационально организующие
мышечную деятельность в соответствии с возможностями
организма, являются в спорте основными.
Обзор литературы позволил выделить ряд основных
направлений
применения
педагогических
средств
восстановления, необходимый для достижения адекватного
возможностям
организма
тренировочного
эффекта:
рациональное
планирование
тренировочных
занятий,
рациональное сочетание общих и специальных средств,
оптимальное построение тренировочных и соревновательных
микро-, мезо- и макроциклов, широкое использование
переключений
деятельности
спортсмена,
введение
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восстановительных микроциклов, использование тренировки
в среднегорье и высокогорье, рациональное построение
общего режима жизни, правильное построение отдельного
тренировочного занятия – создание эмоционального фона
тренировки, индивидуально подобранная разминка и
заключительная часть занятий, использование активного
отдыха и расслабления [6].
К педагогическим средствам восстановления относят
использование различных форм активного отдыха,
проведение занятий на местности, на природе, различные
виды переключения с одного вида работы на другой и др.
Педагогические средства, возникнув из практического
опыта, имеют глубокие физиологические основы, и их
научно обоснованное и объективно контролируемое
использование может существенно увеличить эффективность
не только каждой тренировки, микроцикла, но и целого этапа
подготовки.
В настоящее время практическое использование
педагогических средств восстановления в различных видах
спорта в большей мере опирается на традиции в подготовке
спортсменов,
некоторые
общие
физиологические
представления, на опыт и интуицию тренеров, самочувствие
спортсменов и очень ограниченное число объективных
критериев (частота сердечных сокращений, артериальное
давление и некоторые другие исследования). Следовательно,
при таком подходе значительна роль случайностей, когда не
система восстановления влияет на организм спортсмена, а
спортсмен отвечает или не отвечает требованиям
предлагаемой системы.
Задачей нашего исследования является изучение
передового опыта построения переходного периода с учетом
наиболее
адаптированных
систем
восстановления,
решающих
основные
задачи
данного
периода.
Систематизация и обобщение основных средств воздействия
на организм спортсменов – педагогических в совокупности с
медико-биологическими и психологическими позволяют
разработать оптимальную систему восстановления в
переходном периоде. Подчеркнув результаты исследований
авторов, изучающих отдельные компоненты педагогических
средств воздействия на организм спортсменов в переходном
периоде [3, 7], необходимо отметить значимость каждого в
отдельности как составного компонента целого комплекса
исследований.
Реализация
задач
переходного
периода
через
организацию активного отдыха средствами подвижных игр,
элементов спортивного ориентирования, дозированной
ходьбы с грузом, многодневных туристских походов
возможна в равной степени при соблюдении педагогических
требований к построению как отдельного занятия, так и к
микро-, мезо-, макроцикла в целом.
Аккумуляция
положительных
результатов
исследований дает возможность сформировать особенности
построения каждого отдельного случая, объединить их в
требования, предъявляемые к средствам восстановления в
переходном периоде. Реализация практических требований
возможна в частном случае, для этого необходима разработка
соответствующей модели, содержащей в себе систему
решений предъявляемых практических требований.
В качестве такой системы может выступить
организация переходного периода тренировки в виде
чередования применяемых для восстановления организма
спортсменов педагогических средств, активного, пассивного
отдыха и сопровождения этого с помощью психологических

медико-биологических
средств.
Оздоровительный
и
туристский поход может выступить основным инструментом
в организации активного отдыха в переходном периоде,
причем содержание его может составить ряд средств,
подтвердивших свою эффективность в отдельных научных
исследованиях: дозированные подвижные игры, спортивное
ориентирование, «веревочный курс», плавание и др.
Таким образом, изучив особенности содержания
переходного периода, мы рассмотрели некоторые аспекты и
варианты
применения
педагогических
средств
восстановления и предположили возможность создания
обобщающей восстановительной системы на основе
передового опыта и результатов научных исследований.
Дальнейшая научно-исследовательская деятельность будет
направлена на создание и апробацию системы организации
переходного периода.
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