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Kompetencje materialne pilota wycieczek
Material competences of a tour guide
dr Dorota Kozłowska1, dr hab. prof. AWF Wojciech Ryszkowski2
Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
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Summary
The article aims to indicate the importance of
material competences of a tour guide according to
tour operators, experienced tour guides and guided
tours’ participants. In order to realize this purpose
the opinion poll examination based on the author’s
own questionnaire has been conducted among
431 respondents: tour organizers, tour guides and
guided tours’ participants. The research proved that
material competences of a tour guide are of most
significance according to tour guides (6,93). Guided
tours’ participants (6,38) and tour organizers (6,24)
attach slightly less importance to such competences.
Therefore the assumption according to which tourism
sector employees assess the greatest importance to
material competences of a tour guide has been partially
confirmed: tour guides assess the highest importance
to material competences but tour organizers attach
slightly less importance to them. The research results
may be applied to describe a tour guide’s job and in
professional trainings.
Key words: material competences, a tour guide

Streszczenie
Celem niniejszego artykułu było wskazanie ważności
kompetencji materialnych pilota wycieczek w opinii
touroperatorów, pilotów z doświadczeniem zawodowym
i uczestników wycieczek. Do realizacji celu przeprowadzono
badania ankietowe oparte o autorski kwestionariusz
ankiety wśród 431 osób: pilotów wycieczek, organizatorów
turystyki i uczestników wyjazdów turystycznych. Badania
wykazały, iż kompetencje materialne pilota najbardziej
istotne są w opinii pilotów wycieczek (6,93). Nieco
mniejszą wartość do nich przywiązują uczestnicy (6,38)
i organizatorzy wyjazdów turystycznych (6,24). Częściowo
potwierdziło się założenie, iż pracownicy branży
przywiązują do nich najwyższą wagę: piloci najwyżej
oceniają kompetencje materialne, ale organizatorzy
przywiązują do nich nieco mniejszą wagę. Wyniki badań
mogą być stosowane do opisów stanowiska pracy pilota
oraz szkoleniach zawodowych.
Słowa kluczowe: kompetencje materialne, pilot
wycieczek

Wprowadzenie
Jak
pokazały
wcześniejsze
spostrzeżenia
autorów zawód pilota wycieczek, pomimo, iż należy
do tzw. sztandarowych nie został należycie zbadany
i opisany. Powyższe krytyka odnoszą się zarówno do
zagadnień kompetencji jak również opisów stanowisk

pracy w podstawowych zawodach występujących
w organizacjach turystycznych. Znaczenie teoretyczne
przedstawionych w opracowaniu zagadnień opiera
się na zastosowaniu dorobku teoretycznego kierunku
administracyjnego nauk organizacyjnych. Praktyczność
opracowania wiąże się z możnością wykorzystania
wyników badań do konstruowania zakresów obowiązków
i uprawnień pilotów w umowach – zleceniach o pracę
preparowanych przez zatrudniających ich pracodawców.
Kompetencje materialne pilota wycieczek stanowią
jedną z pięciu podstawowych grup wyłonionych
w badaniach przeprowadzonych przez autorów[6].

Problematyka kompetencji
Zastosowanie podejścia kompetencyjnego przyjęto
datować od początku lat 70-tych ubiegłego wieku.
Psychologowie: R. White i D. McClleland opisali
proces badawczy zastosowany do oceny kompetencji
zawodowych. Należy jednak zaznaczyć, że już w latach
50 – tych E. Fidler wyznaczył nowy kierunek badań
stwierdzając, że: „efektywność stylu zarządzania zależy
przede wszystkim od rodzaju sytuacji, z którą ma się do
czynienia”. Jeszcze wcześniej F. Taylor (początek wieku
XX) kompetencje określał, jako umiejętności, wskazując
tym samym na jeden ze składników kompetencji [3 s. 12].
Problemami związanymi z kompetencjami są
trudności w ich badaniu i określaniu do potrzeb
konkretnych stanowisk pracy. Szczególnie jest to istotne
w przypadku zawodów i stanowisk, które charakteryzują
się ciągłą zmiennością miejsca pracy, zmiennymi
warunkami i odbiorcami. Do tego typu stanowisk należy
m.in. pilot wycieczek. Na podstawie zarysu sytuacji
problemowej oraz wstępnej analizy literatury można
przyjąć, iż najbardziej perspektywicznym kierunkiem
do rozwiązania zarysowanych problemów doskonalenia
procesu zarządzania w turystyce jest kierunek
kompetencyjny [6]. Jest on uznawany za najbardziej
obiecujący i skuteczny w zarządzaniu zasobami ludzkimi.
Wg wyników badań redakcji „Competency” modele
i struktury kompetencyjne są użyteczne w procesach
rekrutacji i selekcji, szkolenia, programowania i rozwoju,
ocen pracowników oraz ich nagradzania [1].
Uwzględniając cel naszych badań, przeanalizowano
około 50 definicji kompetencji stosowanych od lat 70tych. W oparciu o analizę definicji i holistyczny model
F. Delamare Le Deist i J.Wintertona [12], przyjęto własną
następującą definicję kompetencji pilota wycieczek:
„Kompetencje pilota to wiedza, umiejętności
i nawyki umożliwiające kierowanie rozwiązywaniem
antycypowanych lub powstających problemów w trakcie
realizacji programów wycieczek przebiegających
w zmiennych warunkach i sytuacjach” [6].
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Struktury kompetencyjne
Ilość wyróżnianych kompetencji zależy od potrzeb
i celów ich zastosowań oraz od stosowanych metod ich
projektowania i badania. W sytuacjach, kiedy badacz
apriori wyróżnia 7 – 15 kompetencji można obyć się
bez wyodrębniania szczegółowej struktury mającej cel
porządkujący w przestrzeni.
Struktury kompetencyjne mogą podwyższyć jakość
w organizacji, podnieść jej efektywność, ale nie stanowią
same w sobie takiej gwarancji. Powinny być projektowane
do potrzeb rzeczywistych, a jednocześnie dostosowane
do standardów jakości, które G. Filipowicz określa jako:
szybkość rozwoju firmy, zmiany w otoczeniu zewnętrznym,
szybki rozwój techniki [5]. Inne standardy jakości wg
S. Whiddetta i S. Hollyforde określono następująco:
obiektywizm, adekwatność, przejrzystość, wyodrębnienie
elementów składowych, aktualność w perspektywie.
Wspólnym mianownikiem standardów jakości jest
przydatność struktury kompetencyjnej w projektowaniu
programów kształcenia w przyszłości [1].
Struktury kompetencyjne powinny być proste,
ponieważ wtedy istnieje większe prawdopodobieństwo,
że zostaną one dobrze zrozumiane i wykorzystane przez
wszystkich w organizacji. Znacznie łatwiej wdraża
się struktury ogólne, niż szczegółowe przypisane do
określonych stanowisk. Spośród wielu poglądów
dotyczących struktur kompetencji, naszym zdaniem
najbardziej zbieżną z charakterystyką sytuacji i profesji
pilota jest koncepcja S. Whiddetta, S. Hollyforde. Według
nich, struktura kompetencyjna powinna [12]:
–– „być dostosowana do potrzeb i wymagań wszystkich,
którzy mogą odnieść korzyść z posługiwania się nią,

 względniać specyfikę wielu obszarów funkcjonalnych
u
organizacji,
–– zaangażować w jej konstruowanie pracowników
będących w kręgu jej oddziaływań,
–– być adekwatna do planowanych zastosowań
i celów odzwierciedlając jednocześnie specyfikę roli
– stanowiska”.
W branży turystycznej zauważalnym jest tendencja do
tworzenia struktur kompetencyjnych różnymi metodami.
Poniżej przedstawiono przykładowe struktury związane
z turystyką. Wybór poniższych modeli kompetencji wiąże
się z najnowszymi trendami w zakresie profesjonalizmu
pracowników, jak i z nielicznymi modelami kompetencji
w usługach turystycznych rozumianych w bardzo
szerokim zakresie. Przykładowo w literaturze przedmiotu
spotykamy: modele kompetencji pracowników sektora
turystyki, rekreacji, hotelarstwa i usług kulinarnych.
Modele kompetencyjne zawierają różnorodną ilość
kompetencji i są dostosowane do specyficznych stanowisk
pracy:
1.	Model jakości pracy przewodników turystycznych
opracowany w 2004r. i zawierający 20 głównych
kompetencji przewodnika [4].
2. Model kompetencji pilota wycieczek:
a)	kompetencje pilota opisane w 2000r. Model zawierał
30 kompetencji – najważniejszych zagadnień w pracy
tej profesji i odnosił się do wskazania kryteriów
oceny programu szkolenia [7];
b)	kompetencje pilota wycieczek określone w oparciu opis
problemów i trudności występujących w konkretnej
działalności. W modelu zawarto 4 bloki, 14 grup
kompetencyjnych i 101 kompetencji szczegółowych.
Model opracowano w 2006/2007r. [6] (ryc. 1);

MODEL KOMPETENCJI PILOTA WYCIECZEK

1.1

Blok 1

Blok 2

Grupy (3)

Grupy (4)

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

Razem:
Bloki (4)

2.4

Kompetencje
szczegółowe (37)

Kompetencje
szczegółowe (27)

1 – 11 1 – 16 1 – 10

1 – 8 1 – 10 1 – 4 1 – 5

3.1
Razem:
Grupy (14)

Blok 3

Blok 4

Grupy (4)

Grupy (3)

3.2

3.3

3.4

4.1

Kompetencje
szczegółowe (18)
1–5 1–6 1– 4

4.2

4.3

Kompetencje
szczegółowe (19)

1–3

1–8 1–4 1–7

Razem: kompetencji szczegółowych (101)

Ryc. 1. Ogólna struktura modelu 101 kompetencji pilota wycieczek
Źródło: Kozłowska D., Ryszkowski W. 2011: 101 kompetencji pilota wycieczek. Difin, Warszawa
c)	model kompetencji pilota wycieczek w oparciu
o źródła władzy kierowniczej opracowany w okresie
2006/2007r. Zawiera on pięć grup kompetencji i 75
kompetencji szczegółowych.
3.	Model kompetencji absolwentów kierunku
Turystyka i Rekreacja w Hiszpanii, w którym zawarto
31 kompetencji. Model opracowano w 2006r.[9].
4.	Model kompetencji innowacyjnych praktyk
kulinarnych. Badania do budowy modelu
przeprowadzono w 2008r. Zawarto w nim
7 wymiarów kompetencji (ryc. 2) i 69 kompetencji
szczegółowych [5].

Kultura

Estetyka

Serwis (usługi)

Technologia

Zarządzanie

Produkty

Kreatywność

Ryc. 2. Wymiary kompetencji kulinarnych wg. Meng –
Lei Hu
Źródło: pracowanie własne na podstawie: Hu Meng –
L. 05.05.2010: Discovering culinary competency: An innovative
approach, Vol. 9, No. 1, Jurnal of Hospitality, Leisure, Sport and
Tourism Education: 65- 72
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Zarządzanie
sobą

Umiejętności
interpersonalne

Kompetencje postrzegane
przez uczestników-klientów

Zarządzanie
strategiczne

Ryc. 3. Model kompetencji przyszłych liderów gościnności
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Chung –
Herra B.G., Enz C. A., Lankau M.J. 2003: Grooming Future
Hospitality Leaders: A Competencies Model. Acquiring
hotel-industry expertise pales in a futureoriented competencies
model in favor of managers’ ethical behavior and strategicmanagement acumen.
Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly,
Human Resources: 1-25

Materiał i metoda
Celem niniejszych badań było oszacowanie ważności
kompetencji materialnych pilota w opinii pilotów
wycieczek, organizatorów turystyki i samych turystów.
Zgodnie z problematyką i celem postawiono następujące
pytania badawcze:
1.	Czy kompetencje materialne spełniają wiodące
znaczenie wśród innych kompetencji pilota
wycieczek?
2.	Czy zauważalne jest podobieństwo w opiniach
grup badanych w zakresie ważności poszczególnych
kompetencji?
Zgodnie z celem i pytaniami badawczymi
założono, iż kompetencje materialne stanowią znacznie
mniejsze znaczenie w stosunku do innych kompetencji
pilota wycieczek. Opinie poszczególnych grup badanych
w większości nie będą zbieżne, z uwagi na inne potrzeby
organizatorów, pilotów i turystów. Przyjęto także
hipotezę, że w opinii pracowników branży turystycznej
kompetencje materialne mają największe znaczenie.
Na potrzeby niniejszych badań zastosowano
metodę sondażu diagnostycznego, analizę i krytykę
piśmiennictwa.
Badania
przeprowadzono
przy
pomocy autorskiego kwestionariusza ankiety opartego
o teoretyczny model źródeł władzy kierowniczej.
Zastosowano skalę ważności od 0: najmniej istotnej
w pracy, do 10: najbardziej istotnej w praktyce pilotów.
Badania przeprowadzili autorzy osobiście. W rycinie 4
przedstawiono analizowane obiekty badań, zgodnie
z Metodą oceny 360°, do których należą:
–– kompetencje pożądane w opiniach pilotów na
podstawie ich doświadczeń,
–– kompetencje wymagane i nadawane przez
touroperatorów,
–– kompetencje pożądane w opiniach uczestników
wycieczek turystycznych,
–– kompetencje pilota określone w ustawach,
przepisach, programach krajowych i zagranicznych,
postrzegane
jako
kompetencje
pożądane,
zewnętrzne [11].

Ryc. 4. Modyfikacja metody 360°
Źródło: Opracowanie własne na podstawie:
W. Ryszkowski, E. Ryszkowska, D. Kozłowska 2005:
W poszukiwaniu metodyk badań nad kompetencjami pilotów.
W: Z. Kruczek (red.) Pilotaż i przewodnictwo. Nowe wyzwania,
II Forum pilotażu i przewodnictwa. Proksenia, Kraków: 9

Ogólna charakterystyka badanych
Do oceny wartości kompetencji pilota wycieczek
w oparciu o źródła władzy kierowniczej przystąpiło
łącznie 431 osób, a w tym: 58 doświadczonych zawodowo
pilotów wycieczek, 358 ankietowanych uczestników
wycieczek, oraz 15 organizatorów z biur turystycznych.
Badania zostały przeprowadzone na terenie województwa
podlaskiego i mazowieckiego. Badani byli uczestnikami
wyjazdów turystycznych i posiadali różnorodne
doświadczenie we współpracy z pilotami grup.

Model kompetencji pilota wycieczek w oparciu
o źródła władzy kierowniczej
W modelu kompetencyjnym pilota wycieczki
w oparciu w źródła władzy kierowniczej zawarto pięć
grup uszeregowanych wg stopnia ważności w pracy
pilota wycieczki:
1. Kompetencje osobowościowe.
2. Kompetencje partnersko – integrujące.
3. Kompetencje profesjonalno – zawodowe.
4. Kompetencje formalno – prawne.
5. Kompetencje materialne [10] (ryc. 5).
Kompetencje systemowe
zewnętrzne

Kompetencje intelektualne wewnętrzne

Kompetencje
integrującopartnerskie

Przywództwo

Wdrażanie

Kompetencje określone
w przepisach
formalno-prawnych,
ustawach, dyrektywach

Kompetencje
zawodowoprocesowe

Znajomość
branży

Krytyczne
myślenie

Kompetencje
formalne

Komunikacja

Kompetencje
postrzegane
i nadawane
przez biuro

Kompetencje
osobowościowe

Czynniki kompetencyjne

Kompetencje postrzegane
przez pilotów

Kompetencje
materialne

5.	Model kompetencji przyszłych liderów gościnności.
Badania przeprowadzono w 2003r. wyróżniając 8
czynników kompetencyjnych (ryc. 3), 6 wymiarów
kompetencji i 99 kompetencji szczegółowych [2].

7

Ryc.5. Struktura kompetencji pilota wycieczek wg źródeł
pochodzenia władzy kierowniczej
Źródło: E. Ryszkowska, W. Ryszkowski (1995)
Kompetencje formalno – prawne nauczyciela wf W:
Przeglądowa konferencja AWF 95. Warszawa, AWF, s. 120
W
grupie
kompetencji
osobowościowych
wymieniono 13 kompetencji szczegółowych. Wśród
partnersko – integrujących znalazło się 11 kompetencji
szczegółowych. Kompetencje Profesjonalno – zawodowe
zawierają największe skupisko 23 kompetencje
szczegółowe.
Podobnie
kompetencje
Formalno-prawne zawierają 21 kompetencji szczegółowych.
Najmniej liczną ilość kompetencji zawierają Materialne
(7 kompetencji szczegółowych). Łącznie w całym modelu

8

Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku – 2013

kompetencji pilota wycieczki wymieniono 75 kompetencji
uszeregowanych wg kolejności malejącej.

Wyniki badań własnych: kompetencje
materialne pilota wycieczek
W opinii wszystkich grup badanych bardzo
wysoko cenioną kompetencją jest Prawo do wynagrodzenia
dodatkowego w zależności od stopnia zadowolenia grupy.
Organizatorzy nadali jej najwyższą wartość. Można
domniemywać, iż organizatorzy dobierający pilota do
konkretnej grupy opierają się o wymiar kompetencji na
dążeniu do zatrudnienia najbardziej kompetentnego
pilota. Na ogół najbardziej wymagające, prestiżowe
i intratne grupy prowadzą piloci o najwyższych
kompetencjach
zawodowych.
Organizatorzy
wynajmując takiego pilota powinni opłacać go znacznie
hojniej niż pilota tzw. o kompetencjach minimalnych lub
standardowych. Przy czym, imprezy o wysokim poziomie
trudności lub sytuacjach niespodziewanych trudnych
do rozwiązania, a pozytywnie rozwiązywalnych przez
pilota także powinny być dodatkowo premiowane.
Organizatorzy coraz częściej zdają sobie sprawę, iż jakość
pracy pilota ma ogromne znaczenie w powodzeniu
wycieczki. Różne niedociągnięcia i przeoczenia
organizatora mogą być rozwiązywalne na trasie podczas
wyjazdu turystycznego. Piloci także wysoko ocenili
wartość tej kompetencji (7,41). Nieco niżej oszacowali
ją uczestnicy (7,17). Oceny wartości tego zagadnienia
postrzegane są jednak bardzo wysoko i dostrzegane
przez uczestników, którzy uczestnicząc w realizacji
programu rozumieją wartościowość roli pilota wycieczki
w stosunku do satysfakcji odbiorców. Można uznać, iż
najlepiej przygotowana impreza może zostać całkowicie
zepsuta przez niekompetentnego pilota, jak też najgorzej
zorganizowana, może przerodzić się w bardzo atrakcyjną
za sprawą kompetentnego i profesjonalnego pilota.
Kolejną kompetencją jest Dysponowanie i prawo
wykorzystywania zasobów materialnych turoperatora na
tzw. nieprzewidziane wydatki dokumentowane rachunkami.
Została ona najwyżej oceniona przez pilotów wycieczek
(7,34), następnie uczestników (7,11) i organizatorów
(7,06). Organizatorzy zwykle ukierunkowani są na
zysk i minimalizowanie kosztów organizacyjnych
wyjazdu. Piloci czują się znacznie pewniej posiadając
ze sobą środki awaryjne, które powinny być zawsze
uwzględnione w preliminarzu imprez. Jednocześnie ich
brak często skutkuje dodatkowymi problemami wyjazdu
lub niemożnością realizacji punktu programu. Piloci
często muszą się bardzo tłumaczyć z nieprzewidzianych
kosztów, które mogą wynikać z różnych przyczyn, np.
podwyżka cen biletów wstępu. Uczestnicy rozumiejąc
niespodziewane wydatki także są za posiadaniem
środków awaryjnych w dyspozycji pilota.
Najwyżej cenioną kompetencją wśród kompetencji
materialnych w opinii badanych pilotów (8,46) jest
Prawo do wynagradzania zgodnie z umową niezależnie
od stopnia zadowolenia grupy. Uczestnicy ocenili ją na
(6,64), a organizatorzy na (6,4). W praktyce pilotażu
można założyć, iż istnieją pewne rodzaje grup, które
bez znaczenia na intensywność i prawidłowość pracy
pilota są z zasady usatysfakcjonowani z wyjazdu lub
niezadowoleni. Zatem, warunki umowy o wynagrodzenie

pilota zawartej w biurze przed wyjazdem powinny
być utrzymane. Mogą zdarzyć się wyjątkowe sytuacje,
w których pilot nie wywiązuje się ze swoich obowiązków,
np. opuszcza grupę, nie wykonuje powierzonych
zadań z należytą starannością, co stwarza podstawę
do niewypłacenia pełnego wynagrodzenia za pracę lub
potrącenia wynagrodzenia.
Kolejna kompetencja Dysponowanie nagrodami,
gadżetami, dyplomami wręczanymi uczestnikom za aktywną
postawę w realizacji programu, konkursach, zabawach zbliżenie
została oceniona z punktu widzenia pilotów (6,91)
i uczestników (6,71). Organizatorzy natomiast oszacowali
jej wartość na 5,73. Posiadanie gadżetów promujących
biuro jest bardzo dobrą reklamą dla organizatora.
Naturalnie, takie drobiazgi wiążą się z kosztami, zatem
nie każde biuro chce lub może sobie pozwolić na tego
rodzaju prezenty. W praktyce spotyka się tego rodzaju
gadżety w renomowanych biurach podróży, na promach
lub w schroniskach, gdzie wręczany jest dyplom,
potwierdzający wejście na szczyt góry (pokonanie trasy
itp.). Tego rodzaju gadżety są nieodpłatne lub płatne.
Każdy drobiazg jest pamiątką zachęcającą do dalszego
korzystania z wybranych usług. Drobiazgi są mile
postrzegane wśród dzieci i dorosłych i tak samo cieszą
uczestników. Czasem drobnostka, miły akcent pozwala
zapomnieć o niedociągnięciach biura lub obsługi.
Wyzwala także miłe wspomnienia powycieczkowe.
Kompetencja Prawo do oceny pracy pośredników;
wnioskowanie o premie dla pośredników najwyżej została
oszacowana przez pilotów (6,71). Uczestnicy wyjazdów
oszacowali ją na 6,02, natomiast organizatorzy
5,4. Doświadczeni piloci wiedzą, że przykładowo
przewodnik, który swoją wiedzą, urokiem przekazu
„porywa grupę” zasługuje na dodatkowe wynagrodzenie.
W krajach bardziej rozwiniętych turystycznie turyści
są zawsze nastawieni, że za profesjonalizm usług daje
się napiwek. W Polsce jeszcze tego rodzaju zwyczaj
w turystyce nie przyjął się. Tylko niektóre, często
wyjeżdżające grupy dają napiwki obsłudze. Satysfakcja
z obiektu noclegowego, gościnne i pomysłowe
przyjęcie grupy powinno być choćby pochwalone przez
organizatora. Pilot z doświadczeniem postrzega pracę
z ludźmi w innych kategoriach, niż osoba pracująca
stacjonarnie w biurze. Oceniając i wnioskując podsuwa
organizatorowi pomysły na kolejne wyjazdy.
Ostatnią kompetencją wśród grupy kompetencji
materialnych jest Dysponowanie i prawo wykorzystania
zasobów materialnych turoperatora na tzw. nieprzewidziane
wydatki bez konieczności dokumentowania rachunkami
(np. napiwki, bakszysz) została najwyżej oceniona przez
organizatorów (5,8), następnie przez pilotów (5,22).
Uczestnicy przyznali najniższą wartość tej kompetencji
(4,77). Niespodziewane wydatki najczęściej wiążą się
z opłatami dodatkowymi (opłata na cegiełkę w kościele
lub cerkwi, opłata za przekaz informacji grupie
przez osobę bardzo wiarygodną – fascynata danym
zagadnieniem na trasie przejazdu, kawa przewodnikowi
itd.). Tego rodzaju opłaty zwykle są symboliczne
i uznaniowe, jednak nie ma możności uzyskania
rachunku wydanych finansów. Dobrym zwyczajem jest
wykorzystywanie potwierdzenia napisanego odręcznie
przez pilota i podpisanego przez osobę, która odbiera
środki finansowe (ryc. 6).
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Ryc. 6. Kompetencje materialne w opiniach badanych
Źródło: opracowanie własne
Na podstawie przeprowadzonych badań można
stwierdzić, iż w opinii pilotów i uczestników dwie
kompetencje znajdują się na tym samym miejscu ważności
(kompetencja 1 i 7). Piloci i organizatorzy postrzegają
wśród materialnych jedną kompetencję na tym samym
miejscu ważności – kompetencja pierwsza. Organizatorzy
i uczestnicy trzy kompetencje stawiają na tym samym
miejscu wg kolejności malejącej (kompetencje 1, 2 i 5).
Warto podkreślić, iż pierwsza kompetencja jest postrzegana
jako priorytetowa wśród wszystkich grup badanych.

Łączne wyniki badań
Na podstawie wyników przeprowadzonych badań
kompetencji materialnych można stwierdzić, iż na 7 z nich
żadna nie pozyskała wartości wyższej niż 7,5 pkt. wartości
w skali do 10. Najwyższej ocenioną jest kompetencja 1.
Prawo do wynagrodzenia dodatkowego w zależności od stopnia
zadowolenia grupy (7,48). Miejsce kolejne zajęły dwie
kompetencje o takich samych wartościach.
2. Prawo do wynagradzania zgodnie z umową niezależnie
od stopnia zadowolenia grupy (7,17).
3. Dysponowanie i prawo wykorzystywania zasobów
materialnych turoperatora na tzw. nieprzewidziane wydatki
dokumentowane rachunkami (7,17).
Pierwsza z analizowanych kompetencji dotyczyła
sprawy dyskusyjnej związanej z próbą powiązania
wynagrodzenia z efektem pracy pilota mierzonym
stopniem zadowolenia grupy. Powyższy postulat jest
trudnym do stosowania bez posiadania czytelnych
i wymiernych kryteriów oceny zadowolenia turystów.
Druga kompetencja z omawianej grupy
dotyczyła prawa do wynagrodzenia zgodnie z umową
niezależnie do zadowolenia grupy. W praktyce spotyka
się sytuacje potrącania wynagrodzenia pilota kwot
nieudokumentowanych odpowiednimi rachunkami
z pieczęciami i podpisami itp.
Trzecia kompetencja dotyczyła dysponowania
zasobami materialnymi na tzw. nieprzewidziane wydatki
opłacane przez pilota, np. przejazdy autostradami,
koleją, dodatkowe opłaty drogowe, lokalne, klimatyczne
itp. nie ujęte w kosztorysie touroperatora.
Do kompetencji materialnych poprawiających
komfort pracy pilota i wizerunku touroperatora należą

kompetencje czwarta i piąta w tej grupie. Jest nimi
dysponowanie nagrodami i „gadżetami” wręczanymi
wybranym wytwórcom usług i atrakcji turystycznych. Tego
typu upominki pozostawiane w obiektach turystycznych
stanowią jednocześnie swoistą reklamę biura.
Podobnie traktowane jest posiadanie i stosowanie
„gadżetów” wręczanych aktywnym uczestnikom, którzy
wyróżnili się już pierwszego dnia znacząco postawą,
pomocą innym, zachowaniem itp. Dostrzeganie
i premiowanie takich zachowań posiada duże
znaczenie wychowawcze w budowaniu standardów
zachowań uczestników. Bodźce pozytywne stosowane
w optymalnym miejscu i czasie znacząco przewyższają
bodźce negatywne, karcące, upominające itd.
Kolejne trzy kompetencje pozyskały wartość
w granicach 6 pkt. Należą do nich:
4. Dysponowanie nagrodami, gadżetami, dyplomami
wręczanymi uczestnikom za aktywną postawę w realizacji
programu, konkursach, zabawach (6,36).
5. Dysponowanie nagrodami, gadżetami, wręczanymi
podczas spotkań, zwiedzania itp. (6,13).
6. Prawo do oceny pracy pośredników; wnioskowanie
o premie dla pośredników (6,04). Kompetencja ta jest
związana z prawem do oceny pośredników, których
praca i zadania składają się na całość procesu jakości
zadowolenia z wycieczki. Ich dobra praca ułatwia
wykonywanie obowiązków pilota lub je utrudnia,
jeżeli jest poniżej przyjętych standardów jakościowo
czasowych. Ocena pośredników i wytwórców usług
składających się na pakiet wycieczki dokonywana
poprzez
pilota
może
mieć
duże
znaczenie
w projektowaniu kolejnych grup i tras. Warunkiem jest
jednak wypracowanie przez biuro touroperatora wzorca
i kryteriów oceny.
Najniższą wartość w granicach połowy punktów
pozyskała kompetencja 7. Dysponowanie i prawo
wykorzystania zasobów materialnych turoperatora na tzw.
nieprzewidziane wydatki bez konieczności dokumentowania
rachunkami (np. napiwki, bakszysz) (5,26). Kompetencja
ta tylko pozornie pokryła się z kompetencją nr 3.
Kompetencja 7 dotyczy wydatków, na które pilot
nie otrzymuje rachunków, lub czas oczekiwania na
wypisanie rachunku przekracza „granicę zdrowego
rozsądku” w oczekiwaniu na jego otrzymanie. W tym
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przypadku można również mówić o konieczności
uzgadniania takich rozwiązań przed wycieczką.
Należy pamiętać, iż touroperator jest obligowany
w dokumentowaniu kosztów wyjazdu przepisami
podatkowo skarbowymi (ryc. 7).
7. Dysponowanie
1. Prawo do
i prawo wykorzystania
wynagrodzenia
zasobów materialnych
dodatkowego
turoperatora na tzw.
w zależności od
nieprzewidziane wydatki
stopnia zadowolenia
bez konieczności
grupy (7,48)
dokumentowania
rachunkami
(np. napiwki, bakszysz)
(5,26)
6. Prawo do
oceny pracy
pośredników;
wnioskowanie
o premie dla
pośredników
(6,04

5. Dysponowanie
nagrodami,
gadżetami,
wręczanymi
podczas spotkań,
zwiedzania itp.
(6,13)

4. Dysponowanie
nagrodami,
gadżetami,
dyplomami
wręczanymi
uczestnikom za
aktywną postawę
w realizacji
programu,
konkursach,
zabawach (6,36)

2. Prawo do
wynagradzania
zgodnie z umową
niezależnie
od stopnia
zadowolenia
grupy (7,17)

3. Dysponowanie
i prawo
wykorzystywania
zasobów materialnych
turoperatora na tzw.
nieprzewidziane
wydatki
dokumentowane
rachunkami (7,17)

(6,52). Zauważalne jest podobieństwo w opiniach pilotów,
turystów i organizatorów wyjazdów odnośnie ważności
kompetencji materialnych.
Jak wynika z przeprowadzonych badań,
kompetencje materialne są najważniejsze dla pilotów
wycieczek. Przykładają oni do nich najwyższą wagę
(6,93). Nieco mniejszą ważność przykładają do
kompetencji materialnych uczestnicy wycieczek (6,38),
natomiast najmniejszą sami organizatorzy (6,24),
będący dysponentami tych środków. Można dodać,
iż doświadczeni touroperatorzy dowierzają pilotom
i antycypują nieprzewidziane trudne sytuacje (ryc. 9).
Wartość wyników badań nad kompetencjami
można porównać do rezultatów badań dotyczących
stylów kierowania. Nie można ich polecać tylko dlatego,
że sprawdziły się w innej organizacji. Każda organizacja
ma swoistą strukturę, historię i kulturę organizacyjną
stanowisk pracy, co ogranicza tym samym możliwość
i zasadność kopiowania zbiorów kompetencji z innych
organizacji. Jednocześnie należy uwzględnić w realnych
strukturach relatywizm, jako możność zastępowania
brakujących kompetencji innymi lub też przez innych
dodatkowych pracowników. Samo określenie pożądanych
kompetencji problemu nie rozwiązuje. Ich badanie powinno
być oparte o uznane i doskonalone metodologie opisywane
w literaturze krajowej i zagranicznej. Przedstawione
w naszych badaniach kompetencje obejmowały łącznie
75 pozycji, co w wielu przypadkach przewyższałoby
zakres kompetencji formalnych wszystkich pracowników
średniej wielkości biura turystycznego. Powyższe wskazuje
jak wielkie zaległości mamy w praktyce zarządzania
organizacjami nie tylko turystycznymi.

Ryc. 7. Model kompetencji materialnych pilota wycieczki
w oparciu o źródła władzy kierowniczej
Źródło: opracowanie własne

Podsumowanie i wnioski
W odpowiedzi na pierwsze pytanie badawcze,
na podstawie wyników badań można stwierdzić, iż
kompetencje materialne uplasowały się na 5 miejscu
(6,52) wśród ważności wszystkich 5 grup kompetencji
pilota wycieczek. Różnica między pierwszym a piątym
miejscem kompetencji pilota (od kompetencji
osobowościowych 8,28 do materialnych 6,52) jest
dość znaczna, co wskazuje na mniejsze znaczenie
kompetencji materialnych w obsłudze turystów.
partnerskoosobowościowe -integrujące
8,28
8,08

1

2

profesjonalno-zawodowe
7,63

formalno-prawne
7,09

materialne
6,52

3

4

5

Ryc. 8. Ważność kompetencji pilota wycieczki
w poszczególnych skupiskach kompetencyjnych
Źródło: opracowanie własne
Odpowiadając na pytania badawcze, na podstawie
przeprowadzonych badań można stwierdzić, iż kompetencje
materialne są najmniej istotne w pracy pilota wycieczek

Ryc. 9. Ważność kompetencji materialnych w opiniach
organizatorów, pilotów wycieczek i uczestników
Źródło: opracowanie własne

Wnioski:
1.	Opracowany zbiór kompetencji materialnych może
stanowić podstawę analizy treści przedmiotów
i zajęć uwzględnianych w programach szkoleń
pilotów.
2.	Zasadnym byłoby szczegółowe opisanie każdej
kompetencji i wskazanie możliwych metod i technik
ich kształtowania w procesie szkoleniowym.
3.	Opracowany zbiór kompetencji może stanowić
dobry i efektywny sposób na samoocenę kompetencji
kandydatów na pilota i pilotów z doświadczeniem.
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Poziom sprawności specjalnej mężczyzn uprawiających
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Special physical fitness of men practicing combat sports
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Streszczenie
Badania miały na celu określenie wpływu
stylu źródłowego na sprawność specjalną mężczyzn
uprawiających MMA.
Przebadano 85 zawodników. W badaniach
wykorzystano wybrane testy sprawnościowe. Zawodników
podzielono ze względu na style walki – w zależności od
tego, czy najczęściej stosują w walce kopnięcia, obalenia
czy też walkę w parterze.
Ostatecznie, w badanej grupie najwyższym
poziomem sprawności fizycznej specjalnej dla MMA
charakteryzowała się grupa Strikerów, która dobrze
radziła sobie zarówno w technikach charakterystycznych
dla ich stylu ale także w technikach innych stylów
walki. Najmniej sprawni pod względem sprawności
fizycznej specjalnej okazali się być Zapaśnicy.
Słowa kluczowe: Sporty walki, Mieszane Sztuki
Walki, sprawność fizyczna specjalna

Abstract
The aim of conducted research was to define
influence of source style on special physical fitness level
of men training MMA.
Totally 85 athletes participated in the study.
Chosen fitness test were used during examinations.
Competitors were divided on account of style of fight –
depending on, whether they most often apply kicking,
knocking down or fight on the ground.
In the examined population, Strikers group was
characterized by the highest level of the special physical
fitness. They were successful both in techniques
characteristic for their style but also in other styles
of the fight. In terms of the special physical fitness
Wrestlers were least efficient.
Key words: Combat sports, Mixed Martial Arts,
special physical fitness

Wprowadzenie
Sporty i sztuki walki stają się coraz bardziej
popularne. Można je uprawiać niemal w każdym
wieku, a dzięki wszechstronnemu charakterowi
treningu oraz różnorodności ćwiczeń posiadają walory
treningu zdrowotnego. Mogą stanowić tzw. sport
całego życia niemalże dla każdego bez względu na płeć,

wiek, budowę ciała czy poziom sprawności fizycznej
[Boguszewski i wsp. 2013].
Jedną z form aktywności, zyskującą ostatnio
coraz większą popularność są tzw. mieszane sztuki
walki (MMA). Zawodnicy, którzy biorą udział
w konfrontacjach MMA, aby odnosić sukcesy, muszą
być wszechstronnie przygotowani. Szkolenie, któremu
są poddawani, musi zawierać elementy walki w pozycji
stojącej, jak również niskiej. W związku z obszernością
zakresu technik walki, jest to dość wymagający sport
zarówno dla zawodnika jak i trenera [Bujak i wsp. 2013].
Współczesne MMA można porównać do zapasów
typu pankration, które odbywały się w starożytnej Grecji.
Właśnie w tej dyscyplinie, w której wykorzystywano
techniki zapasów (pale) i pięściarstwa (pygme),
udokumentowano pierwsze walki, które zapoczątkowały
MMA. „Zapasy z elementami walki na pięści” tworzyły
oddzielną dyscyplinę, która zaliczana była do antycznych
igrzysk olimpijskich. Genezą powstania MMA była
chęć rozszerzenie dotychczasowych form rywalizacji.
Jagiełło i Kalina [2000] wyodrębnili 3 powody, dla
których zawodnicy podejmują walkę sportową, dla
przyjemności rywalizowania z innymi i wykazania
własnej przewagi, by sprawić radość innym, zyskać
sławę, prestiż i pieniądze i wreszcie by przez zmaganie
się z innymi, doskonalić się fizycznie i mentalnie.
Należy przy tym zaznaczyć, ze zawodnicy MMA
są dosyć podatni na kontuzje (w szczególności głowy
i kręgów szyjnych) jednak w przeciwieństwie do
“klasycznych” sportów walki, podejmuje się niewiele
działań by zdarzenia takie wyeliminować [Kochhar
i wsp. 2005; Scoggin i wsp. 2010]. Dzieje się tak ponieważ
odbiorcy tych widowisk zainteresowani są nie tylko
szlachetną walką z całą dramaturgia i dynamiką, ale
również zdarzeniami negatywnymi w rodzaju kontuzji
czy zachowaniami niesportowymi [Kim i wsp. 2008].
Ponieważ zawodnicy trenujący MMA wywodzą się
z różnych stylów źródłowych i posiadają różnorodność
preferowanych technik, typologia wyróżnia podział
na tzw. graplerów, strikerów i zapaśników. Nazwa
stylu walki „graplerów” obejmuje dział technik
m.in. zapasów, składający się z chwytów i sposobów,
stosowanych w momencie, gdy obaj zawodnicy (lub
jeden z nich) leżą na macie lub opierają się o matę
jakąkolwiek inną częścią ciała, oprócz stóp, np. zawodnik
klęczy na jednym lub obu kolanach, opiera się rękami,
lub jedną ręką o matę [Kruszewski 2008]. Istnieje wiele
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chwytów, które zawodnicy preferujący ten styl walki
wykorzystują w celu przeprowadzenia ataku w pozycji
parterowej. Zawodnik stara się tak pokierować walką,
aby ostatecznie zejść do parteru i tam ją kontynuować.
Po osiągnięciu tego celu – zejściu do parteru – stosuje
dźwignie lub duszenia, które zmuszają przeciwnika
do rezygnacji z dalszej walki. Mimo tego, że obalenia
stanowią jeden z ważniejszych elementów taktyki, jaką
stosują zawodnicy tej typologii, to jednak skuteczne
i silne obalenie stanowi głównie domenę zapaśników
[Gracie 2001].
Z kolei styl walki charakterystyczny dla bokserów
lub kickbokserów określany jest mianem strikerów. Są
to zawodnicy, którzy preferują walkę w stójce a techniki
jakie stosują to głównie uderzenia i kopnięcia. Strategia
rozpowszechniona wśród zawodników o takich
preferencjach opisywana jest krótko – sprawl and
brawl, czyli unikaj zwarcia i uderzaj [Gracie 2001].
Styl walki „zapaśnika”, charakteryzuje się
obaleniami i rzutami, wykorzystywanymi głównie w judo
oraz zapasach. Ten styl obejmuje dział technik zapasów
(oraz judo) składający się z chwytów i sposobów walki,
stosowanych w pozycji stojącej, gdy obaj zawodnicy stoją
na nogach, dotykając maty tylko stopami. Pozycja stojąca
tzw. stójka jest wyjściową pozycją zawodników, z takiej
pozycji rozpoczynają oni walkę. Stójka może być wysoka,
niska, na daleki, średni lub bliski dystans [Kruszewski
2008]. Zawodnicy tego rodzaju lubią prowadzić walkę
w stójce w tzw. „zwarciu” (klincz). Oprócz stosowania
klinczu, podczas walki w parterze – starają się oni
wyprowadzać uderzenia. Najczęściej stosowaną technika,
która należy także do najbardziej skutecznych jest
obalenie. W skrócie, ich taktykę walki można opisać jako
„obal i uderzaj” lub „połóż i dołóż” [Gracie 2001].
Niezależnie od preferowanego stylu i motywacji
towarzyszącej zawodnikom przed podjęciem treningu
w sportach i sztukach walki, powinny one spełniać
podstawowe utylitarne wartości, wśród których
możemy wymienić kształtowanie sprawności fizycznej
oraz profilaktykę występowania urazów poprzez
umiejętność samo asekuracji [Adamczyk i wsp. 2012].
Dlatego jako cel pracy postawiono ocenę poziomu
ukierunkowanej sprawności fizycznej zawodników
reprezentujących różne style źródłowe w MMA.

Zarówno uderzenia jak i kopnięcia wyprowadzane
były na tarcze trzymane przez partnera. Próba
szybkości uderzeń kończyną dolną – badany
w pozycji walki wykonywał 30 kopnięć okrężnych
nogą wykroczną (mawashi-keri). Pełne kopnięcie
liczone było od momentu zetknięcia się stopy
z podłogą poprzez przekazanie energii w tarczę do
ponownego zetknięcia się nogi z podłożem.
Kopnięcia odbywały się na dużą tarczę trzymaną
przez partnera [Sterkowicz 1997].
4.	„Hand grip” – siła uścisku na dynamometrze
[White i wsp. 2013];
5.	Special Judo Fitness Test (”Judo”) – test
sprawności specjalnej w judo [Sterkowicz 1995];
6.	„Reakcja” – czas reakcji prostej [Klocek i wsp.
2002];
Uzyskane wyniki przedstawiono za pomocą
statystyk opisowych i poddano podstawowej analizie
w programie Statistica 9.0. Zróżnicowanie wyników
pomiędzy grupami określano przy użyciu testu
t-Studenta dla zmiennych niezależnych. Zróżnicowanie
poziomu siły chwytu lewą i prawą ręką w obrębie grupy
określono za pomocą testu t-Studenta dla zmiennych
zależnych. Za próg istotności przyjęto poziom p<0.05.

Wyniki
W teście umiejętności bokserskich, najwyższą
średnią uzyskali Strikerzy (tab. 1), których wynik był
istotnie wyższy od pozostałych grup (p<0.05), podobnie
jak wynik grupy Grapplerów w stosunku do Zapaśników
(p<0.05).
W zakresie mocy kończyn dolnych różnice pomiędzy
średnimi wynikami grup wystąpiły jedynie na poziomie
setnych części metra (tab. 1). Nie stwierdzono istotnych
statystycznie różnic pomiędzy grupami (p>0.05).
W
liczbie
kopnięć,
sport
źródłowy
i wykorzystywanie podobnych technik, okazało się
czynnikiem różnicującym badanych (tab. 1). Grupa
Strikerów uzyskała wyniki istotnie statystycznie lepsze
od pozostałych (p<0.05), podczas gdy różnic takich nie
stwierdzono pomiędzy pozostałymi.
Tab. 1. Wyniki prób motorycznych badanych
zawodników MMA, z uwzględnieniem podziału na grupy

Materiał i metody
Badania objęły 85 zawodników MMA. Średni wiek
badanej grupy wyniósł 23.88 lat (±3.79), wysokość
ciała 180.00 cm (±0.05), masa ciała 85.76 kg (±11.89)
w wielkość wskaźnika BMI 26.53 (±2.73).
Zawodnicy zostali podzieleni ze względu na
style walki – striker, zapaśnik, grappler. Grupy były
podobne pod względem liczebności. W grupie Strikerów
i Grapplerów było po 30 zawodników, nieco mniej liczna
była jedynie grupa Zapaśników – 25 osób.
Testy jakie zostały przeprowadzone w ramach
badań to:
1.	„Boks” – test Pawluka w boksie – liczba uderzeń
na worek w czasie 20s [Fidziński 1990];
2.	„Moc KKD” – skok w dal z miejsca [Talaga 2004];
3.	„Test Karate” – kopnięcia na tarczę w czasie 30s. (Test
szybkości. Zadaniem zawodników było wykonanie
określonej liczby powtórzeń w jak najkrótszym czasie.
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Grupa

TEST

Striker

Zapaśnik

Grappler

„Boks”
[liczba
powt.]

4,67 ± 0,24

3,6 ± 0,37

4,17 ± 0,37

Moc KKD

2,555 ± 0,17

2,562 ± 0,11

2,612 ± 0,21

„Karate”
[liczba
powt.]

15,36 ± 0,79

19,33 ± 0,89

18,23 ± 2,27

„Hand
grip”
[N]
„Judo”
[liczba
powt.]
„Reakcja”
[s]

L

P

L

P

L

P

590,0
±
6,08

600,7
±
6,90

658,0
±
10,30

666,0
±
6,62

646,7
±
4,27

723,3
±
9,05

11,44 ± 1,16

11,84 ± 1,19

11,10 ± 0,80

0,245 ± 0,11

0,265 ± 0,21

0,250 ± 0,18
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Siłę chwytu mierzono zarówno dla prawej, jak
i lewej ręki. W zależności od tego, którą rękę testowano,
różne grupy osiągały najlepszy wynik (tab. 1). Grupa
Grapllerów była jedyną, wśród której średnie wartości
siły chwytu dla lewej i prawej ręki różniły się istotnie
statystycznie (p<0.05). Istotna różnicę pomiędzy
grupami (p<0.05) zaobserwowano natomiast tylko
pomiędzy Grapplerami a Strikerami.
W teście „judo” nie stwierdzono istotnych
statystycznie różnic pomiędzy grupami (p>0.05). W teście
określającym poziomu czasu reakcji poszczególnych
grup, najsłabsza okazała się grupa Zapaśników. Różnice
w teście „judo” były jednak nieistotne statystycznie
(p>0.05) podobnie jak w czasie reakcji.

Dyskusja
Mimo stosunkowo niewielkich różnic w wynikach
w obrębie niektórych testów, style źródłowe zawodników
miały wpływ na to, która z grup dominuje w danym
teście sprawności specjalnej. W teście „boksu”,
najlepszy wynik uzyskali Strikerzy (4,67). Dominowali
oni także w teście „kopnięć” (15,36), co nie jest zbyt
zaskakujące, gdyż wiadomo, że stylami źródłowymi
tej grupy zawodników jest głównie boks i kickboxing.
Natomiast Grapplerzy, których taktyką jest dążenie do
walki w parterze, najlepsi okazali się w teście „judo”
(11,10). Dość niespodziewany wynik w tym teście
osiągnęli Strikerzy (11,44), którzy osiągnęli wynik
lepszy od Zapaśników (11,84). Ambroży [2006], uważa,
że trening karate (czyli jednego ze sportów źródłowych
Strikerów) wpływa korzystniej od treningu sportowego
jiu–jitsu na poziom szybkości, siły mięśni nóg i brzucha
oraz gibkość. Można więc wnioskować, że i tutaj,
na korzyść Strikerów wpłynęła ich szybkość, a nie
dokładność, czy też dobra znajomość technik judo.
Biorąc pod uwagę wyniki uzyskane w poszczególnych
testach, najwyższym poziomem sprawności fizycznej
specjalnej charakteryzują się Strikerzy. Uzyskali najlepszy
wynik w teście „Karate”, „Boksu”, drugi wynik w teście
„Judo”. Podobne rezultaty otrzymał w swoich badaniach
Ambroży [2006] , który porównywał sprawność fizyczną
specjalną karateków i zawodników jiu–jitsu. W testach
tapingu ręką oraz nogą lepsze rezultaty uzyskali karatecy
(zaliczani do grupy Strikerów). Autor tłumaczył to tym,
że karatecy kładą większy nacisk na gibkość, dzięki której
szybciej i dokładniej wykonują kopnięcia i uderzenia.
Można zatem powiedzieć, że są oni najbardziej
„elastyczni” i wszechstronni, jeśli chodzi o umiejętność
posługiwania się różnymi technikami z zakresu sportów
walki. Jednocześnie, jako najmniej wszechstronnych
(w aspekcie sprawności w MMA) można wskazać
grupę Zapaśników, która niemal w każdym, z testów
wypadała słabiej. Jedynym elementem, w którym ta
grupa dominowała był test „uścisku” lewej ręki. Techniki
walki Zapaśników, wykorzystywane są w nauczaniu
samoobrony, a jak uważa Sanchez i współautorzy „siła
chwytu jest czynnikiem bardzo ważnym w sytuacjach
kiedy konieczne jest przeciwdziałanie atakowi” [Sanchez
i wsp. 2011]. Wagę siły uścisku wśród judoków podkreśla
także Adamczyk i wsp. [2013]. Dlatego też, w przypadku
wyników Zapaśników w teście uścisku, nie ma zaskoczenia.
Także w badaniach Ambrożego [2006], zawodnicy

jiu – jitsu (którzy tutaj zaliczani są do Grapplerów),
przewyższyli karateków (Strikerów) w teście siły. Ma to
swoje odzwierciedlenie w badaniach przeprowadzonych
w pracy, gdzie Grapplerzy uzyskują lepszy wynik m.in. od
Strikerów w teście uścisku prawej ręki.
Cho [1988] wskazuje na siłę mięśniową, moc,
wytrzymałość i czas reakcji jako kluczowe czynniki
mistrzostwa sportowego w taekwondo (w tym także
umiejętności utylitarne związane z bezpieczeństwem).
Co interesujące, obserwuje te dotyczą seniorów, gdyż
dominujących cech przygotowania motorycznego nie
zaobserwowano wśród juniorów [Miller i wsp. 2011].
Według badań Adamczyka i wsp. [2012] Istnieje
zależność pomiędzy sprawnością specjalną zawodników
karate Shotokan a ich podatnością na urazy. Zauważono,
że wraz ze wzrostem sprawności specjalnej maleje ilość
popełnianych błędów podczas upadku. Wzrasta tym
samym zdolność samoasekuracji ćwiczących.
Nie należy zapominać, że sporty walki mają
stanowić także element treningu mentalnego,
wychowania i doskonalenia, a nie być tylko okazją do
konfrontacji [Tokarski 2012]. Wydaje się, że ten aspekt
w MMA został całkowicie porzucony dla partykularnych
celów związanych z realizacją komercyjnego widowiska
sportowego i wykazania swojej przewagi za wszelką
cenę. Co więcej jak wykazano w badaniach Nowak i wsp.
[2013], sporty walki są bardzo skutecznym środkiem
zapobiegawczym przed podejmowaniem zachowań
ryzykownych zdrowotnie. To tylko potwierdza ich
edukacyjną rolę oraz znaczenie dla właściwego rozwoju
psychofizycznego [Cynarski 2012].
W tym kontekście sztuki i sporty walki należy
traktować jako źródło wielu utylitarnych wartości,
zarówno zdrowotnych, intelektualnych, jak i czysto
fizycznych [Biernat i wsp. 2013]. Pośrednią rolę mogą
tu spełniać także formy mieszane, jednak wydaje się,
że nastawione bardziej na rekreację a nie rywalizację,
w której zacierają się tradycyjne wartości związane ze
sportami walki.

Podsumowanie i wnioski
1.	Poziom sprawności fizycznej specjalnej wśród
zawodników
MMA
jest
zróżnicowany
i uwzględniając styl źródłowy można wyróżnić
grupy mniej i bardziej sprawne fizycznie.
2.	Mieszane sztuki walki mogą spełniać rolę
kształtująca sprawność fizyczną, w treningu należy
jednak akcentować utylitarne wartości płynące
z treningu.
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Zastosowanie i skuteczność zabiegów fizjoterapeutycznych
w rehabilitacji i odnowie biologicznej zawodników gier zespołowych
Using and effectiveness of physiotherapy treatment in rehabilitation
and post-exercise recovery team sports players
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Streszczenie
Wprowadzenie.
Specyfika
treningu
gier
zespołowych sprawia, że zawodnicy często ulegają
stanom przeciążeniom i obrażeniom aparatu ruchu.
Celem badań było uzyskanie informacji o głównych
metodach fizjoterapii stosowanych w rehabilitacji
i odnowie biologicznej zawodników koszykówki, piłki
ręcznej i piłki nożnej.
Materiał i metody. W badaniach wzięło udział
296 osób (140 kobiety i 156 mężczyzn), uprawiających
koszykówkę (46 kobiet i 86 mężczyzn), piłkę ręczną
(65 kobiet i 48 mężczyzn) i piłkę nożną (29 kobiet,
22 mężczyzn). Informacje o rehabilitacji uszkodzeń
ciała (jej skuteczności) oraz dolegliwościach bólowych
i aktualnym stanie zdrowia uzyskano za pomocą
autorskiej ankiety.
Wyniki. Uszkodzenia ciała były przyczyną
występowania bólu podczas ćwiczeń lub wykonywania
codziennych czynności u 22% badanych. Ponadto
35% osób skarżyło się na odczucia dyskomfortu. Po
doznanym urazie zawodnicy najczęściej stosowali
naświetlania, pole magnetyczne i laser (po 22%).
Skuteczność stosowanych zabiegów była wyżej
oceniana przez kobiety w trzech z czterech kategorii,
choć różnice nie były istotne statystycznie.
Wnioski. Problem uszkodzeń ciała dotyczył
wszystkich sportowców. Badani zawodnicy, nie
przywiązują wagi do profilaktyki co przejawia się
m.in. niestosowaniem zabiegów odnowy biologicznej.
Badania dowiodły wysokiej skuteczności zabiegów
fizjoterapeutycznych. Dlatego powinny być stosowane na
szerszą skalę, tym bardziej, że wśród sportowców często
występują przewlekłe dolegliwości bólowe aparatu ruchu.
Słowa
kluczowe:
rehabilitacja,
odnowa
biologiczna, uszkodzenia ciała, zespołowe gry sportowe

Abstract
Introduction. Team sports training and game can
cause exhaustion and injury. The purpose of the study
was obtain information about the main treatments in
rehabilitation and recovery in team sports players.
Material and methods. 296 athletes (140 women,
156 men) were in studied group. There were basketball
players (46 women, 86 men), handball players
(65 women, 48 men) and football players (29 women,
22 men). Information about methods of rehabilitation
(and their effectiveness), post-exercise recovery, chronic
pain and health state were received by authors survey.

Results. Injuries were causes of chronic pain
(during the training or everyday duties) in 22% players.
Moreover 35% feel uncomfortable during exercises or
everyday duties. Light therapy, magnetic field and laser
(22% each) were the most frequent treatments after
injuries. Effectiveness of rehabilitation was higher assess
by women, but the differences were not significant.
Conclusions. Injury problem concerns all
athletes. Examined sportsmen did not use prophylaxis
(lack of recovery treatments). Research have shown the
high efficacy of rehabilitation. Therefore physiotherapy
treatments should be applied more often in sportsmen
because most of them have a chronic pain.
Key words: rehabilitation, post-exercise recovery,
injuries, team sports

Wprowadzenie
Uprawianie sportu zarówno amatorskiego jak
i zawodowego niesie ze sobą ryzyko występowania
kontuzji. Uszkodzenia ciała mogą być wynikiem
bezpośredniej walki sportowej – ciosy, rzuty w sportach
walki, lub wypadki typowe dla gier zespołowych.
Tego typu obrażenia są trudne do uniknięcia, lecz
na ich występowanie mniej narażeni są zawodnicy
dobrze wyszkoleni technicznie. Przyczyną kontuzji
mogą być również nadmierne obciążenia, będące
wynikiem niewłaściwie prowadzonego treningu, oraz
nieprawidłowo wykonywanie ćwiczeń, brak asekuracji
lub zbyt trudne ćwiczenia [Dziak i Tylman 1995,
Adamczyk 2005, Boguszewski i wsp. 2012b].
W celu minimalizacji ryzyka występowania
uszkodzeń ciała nie powinno się zaniedbywać nawet
drobnych urazów mięśniowo-stawowych. Istotne
jest także zapewnienie odpowiedniej restytucji
powysiłkowej zawodnikom, szczególnie w trakcie okresu
startowego, gdy organizm sportowca niejednokrotnie
narażony jest na zwiększone obciążenia i przeciążenia
aparatu ruchu. Skutecznym sposobem wspomagającym
proces rehabilitacji (nawet drobnych urazów) i odnowy
biologicznej mogą być środki fizjoterapeutyczne, takie
jak: masaż, sauna, kinezyterapia czy taping [Cornwell
i wsp. 2001, Weldon i Hill 2003, Scoon i wsp. 2007, Hsu
i wsp. 2009].
Głównym celem poznawczym badań było uzyskanie
informacji o głównych metodach fizjoterapeutycznych
stosowanych w rehabilitacji i odnowie biologicznych
zawodników gier zespołowych. Podjęto ponadto próbę
oceny skuteczności stosowanych zabiegów.
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Badani oceniali też skuteczność przebytych zabiegów
(w skali 1-10) w zakresie minimalizacji ostrego bólu,
minimalizacji przewlekłego bólu, przywracanie zakresu
ruchu uszkodzonych stawów i przywracanie siły
uszkodzonych mięśni.
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.

Materiał i metody
W badaniach wzięło udział 296 osób uprawiających
koszykówkę (46 kobiet i 86 mężczyzn), piłkę ręczną (65
kobiet i 48 mężczyzn) i piłkę nożną (29 kobiet, 22 mężczyzn)
w wieku od 18 do 30 lat. Staż treningowy wynosił od 3 do
20 lat. Wszyscy zawodnicy uczestniczyli w rozgrywkach
ligowych (II liga i liga akademicka). Charakterystykę
biometryczną badanych osób zamieszczono w tabeli
1. Badanych podzielono na dwie grupy za kryterium
przyjmując płeć. Dodatkowo wprowadzono podział na
podgrupy pod względem uprawianej dyscypliny sportu.

Wyniki
Większość badanych (84%) przynajmniej raz
doznała uszkodzenia ciała podczas treningu lub
meczu, 249 sportowców zadeklarowało w sumie 496
kontuzji (1,99 na osobę). Większość kontuzji (79%)
były to uszkodzenia mięśniowo-stawowe powodujące
krótkie przerwy (od treningów) lub zmiany obciążeń
treningowych. U 22% zawodników (30 kobiet
i 34 mężczyzn) były one przyczyną występowania
bólu podczas ćwiczeń lub wykonywania codziennych
czynności. Ponadto 35% osób (48 kobiety i 57 mężczyzn)
skarżyło się na odczucia dyskomfortu. Dolegliwości
bólowe najczęściej dotyczyły piłkarek nożnych
i szczypiornistów (tab. 2).

Tab. 1. Charakterystyka badanych osób
liczebność wiek
[n]
[lata]

wysokość masa
ciała
ciała
[cm]
[kg]

staż
treningowy
[lata]

kobiety

140

21,71
±2,52

170,21
±7,25

63,48
±9,29

8,06
±4,13

mężczyźni

156

22,93
± 3,3

186,2
±6,86

84,27
±10,77

10,67
±5,28
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Badane osoby wypełniły autorską ankietę, która
obejmowała informacje dotyczące przebytych uszkodzeń
ciała, ich przyczyn oraz zastosowanego leczenia, a także
obecnego stosowanych środków odnowy biologicznej.
Tab. 2. Skutki uszkodzeń ciała
kobiety

mężczyźni

jest przyczyną dyskomfortu
podczas ćwiczeń

32

jest przyczyną dyskomfortu
podczas codziennych czynności

kobiety

mężczyźni

p.nożna

koszykówka

p.ręczna

p.nożna

koszykówka

p.ręczna

49

2

10

20

9

28

12

16

8

4

7

5

1

5

2

odczuwam ból podczas ćwiczeń

21

21

6

8

7

3

9

9

odczuwam ból podczas
codziennych czynności

9

13

4

3

2

2

8

3

nie odczuwam dolegliwości

51

60

7

19

25

5

31

24

Po doznanym urazie zawodnicy najczęściej stosowali
pole magnetyczne, światłoterapię i laser (po 22%
wskazań). Często wykorzystywano ponadto kinezyterapię
(21%) i hydromasaż (20%) (tab. 3). Skuteczność
stosowanych zabiegów była wyżej oceniana przez kobiety
(średnio 6,88, mężczyźni – średnio 6,61). Kobiety uznały
wyższą efektywność rehabilitacji w trzech z czterech

kategorii (redukcja bólu, ostrego i umiarkowanego oraz
przywracanie zakresu ruchu uszkodzonego stawu), choć
różnice nie były istotne statystycznie (ryc. 1). Skuteczność
fizjoterapii była najwyżej oceniania przez szczypiornistów
(7,38), a najniżej (p<0,001 w porównaniu do innych
grup) przez piłkarzy nożnych (4,88).

Tab. 3. Stosowane zabiegi fizjoterapeutyczne w rehabilitacji uszkodzeń ciała
kobiety

mężczyźni

naświetlania

31

pole magnet.

27

kobiety

mężczyźni

p.nożna

koszykówka

p.ręczna

p.nożna

koszykówka

34

4

13

14

1

20

p.ręczna
13

38

4

11

12

3

25

10

laser

26

38

3

12

11

1

27

10

kinezyterapia

26

37

3

14

9

5

19

13
10

hydromasaż

29

32

5

14

10

1

21

masaż

18

28

3

8

7

3

16

9

ultradźwięki

21

23

9

5

7

0

13

10

kinesiotaping

17

20

0

8

9

2

10

8

okłady chł.

6

22

1

2

3

1

18

3

akupunktura

11

16

1

5

5

5

6

5

krioterapia

1

16

0

1

0

0

16

0

elektroterapia

7

9

0

5

2

0

4

5
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10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

6,85 6,53

łagodzenie
ostrego bólu

7,05

6,72

łagodzenie
przewlekłego
bólu
kobiety

6,51 6,62

przywracanie
siły
uszkodzonej
części ciała

6,94

Ponad połowie badanych (58%) zdarza się trenować
mimo bólu. Prawie co piąty (19%) zażywa z tego powodu
leki przeciwbólowe (ryc. 2).
Do najczęściej stosowanych zabiegów odnowy
biologicznej należy sauna. Regularnie korzystał z niej co
czwarty (23%) badany zawodnik. Rzadziej stosowany
był masaż (10%) i hydromasaż (9%). Mężczyźni około
dwukrotnie częściej korzystali z sauny, hydromasażu
i pola magnetycznego, kobiety natomiast z krioterapii
ogólnoustrojowej (tab. 4).

6,57

przywracanie
ruchomości
uszkodzonej
części ciała

70%

mężczyźni

60%

Ryc. 1. Skuteczność stosowanych zabiegów
fizjoterapeutycznych

50%

Połowa (55%) badanych sportowców regularnie
(przynajmniej raz w tygodniu w okresie startowym)
korzysta z zabiegów odnowy biologicznej. Znacznie
częściej są to mężczyźni n=95 niż kobiety n=69 (ryc.
2). Także mężczyźni częściej stosują suplementy diety
w celu wspomagania efektu treningowego (53 wskazania
– kobiety, 81 – mężczyźni). Najczęściej wymieniano
preparaty witaminowe, węglowodany i aminokwasy.

30%

40%

mężczyźni

kobiety

61%
52%

49%
38%

26%

20%
10%
0%

12%
odnowa
biologiczna

suplementacja

leki
przeciwbólowe

Ryc. 2. Stosowanie odnowy biologicznej i suplementacji
oraz zażywanie leków przeciwbólowych

Tab. 4. Stosowane zabiegi fizjoterapeutyczne w odnowie biologicznej
kobiety

mężczyźni

kobiety

mężczyźni

p.nożna

koszykówka

p.ręczna

p.nożna

koszykówka

p.ręczna

sauna

24

44

1

9

14

6

25

13

masaż

11

18

4

5

2

1

12

5

hydromasaż

8

20

2

0

6

0

11

9

pole magnet.

6

11

1

2

3

1

8

2

kriokomora

8

7

0

3

5

2

2

3

taping

3

10

0

3

0

0

5

5

Dyskusja
Z uprawianiem gier zespołowych zarówno
wyczynowym jak i rekreacyjnym wiąże się występowanie
urazów, których konsekwencją są uszkodzenia ciała.
Koszykówka, piłka nożna i piłka ręczna mają wysoki
wskaźnik urazowości (nawet wyższy niż niektóre
dyscypliny klasyfikowane jako kontaktowe) [Cumps
i wsp. 2007]. Do uszkodzeń ciała dochodzi najczęściej
podczas meczów. Co jest efektem większej intensywność
gry i częstszych kontaktów spowodowane rywalizacją
między zawodnikami konkurujących drużyn [Dick
i wsp. 2007]. Najczęściej dochodzi do tzw. uszkodzeń
mięśniowo-stawowych (naderwań i zerwań ścięgien
i więzadeł, zwichnięć i skręceń stawów) [Kofotolis
i Kellis 2007, Akinbo i wsp. 2008, Brożyna i wsp. 2008,
Widuchowski i Widuchowski 2008], co potwierdziły
badania własne.
Rehabilitacja uszkodzeń ciała w grach zespołowych
powinna być prowadzona zgodnie z zasadami
obowiązującymi w rehabilitacji w innych dyscyplinach.
Dodatkowo
zespół
medyczny
powinien
być
wyspecjalizowany w leczeniu najczęściej spotykanych
kontuzji wśród sportowców uprawiających dane
dyscypliny. Kluczowe więc dla fizjoterapii w koszykówce,
piłce nożnej i ręcznej jest usprawnianie i profilaktyka

uszkodzeń stawów kolanowych i skokowych [Gerard
i wsp. 2006]. Profilaktyka kontuzji sportowych
polega m.in. na stosowaniu różnorodnych środków
zapobiegawczych. Jednym z najczęściej wymienianych
w literaturze jest prawidłowo przeprowadzona
rozgrzewka. Celem rozgrzewki poprzedzającej każdy
rodzaj treningu i gry jest odpowiednie przygotowanie
psychofizyczne zawodnika do czekających go zadań
ruchowych oraz jego organizmu do wysiłku [Fradkin
i wsp. 2006, Boguszewski i wsp. 2012a]. W zespołowych
grach sportowych, jak w każdej dyscyplinie sportu
podstawą efektywności zawodników są: trening,
odżywianie oraz regeneracja organizmu [Rakowski
2006]. Odnowa biologiczna jest kompleksowym
oddziaływaniem
na
organizm
przy
pomocy
zróżnicowanych środków i zabiegów, które mają za
zadanie przyspieszenie procesów wypoczynkowych oraz
przywrócenie mu pełnej sprawności. W skład procesu
odnowy biologicznej wchodzą: odpoczynek po wysiłku
(w tym sen), masaże, zabiegi kinezyterapeutyczne
i fizykoterapeutyczne (sauna, światło podczerwone,
ultradźwięki, magnetoterapia, prądy diadynamiczne
itd.) [Hilbert i wsp. 2003, Willems i wsp. 2009, SkalskaIzdebska i wsp. 2012]. Badania własne wskazują, że
duża część zawodników nie stosuje żadnych zabiegów
wspomagających restytucję powysiłkową.
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Przeprowadzone badania dowodzą, że problem
urazowości dotyczy wszystkich sportowców (również
amatorów i półzawodowców). Bardzo ważne jest zatem
odpowiednie zaplanowanie treningu i wypoczynku.
Liczne badania dowodzą pozytywnego wpływu
zabiegów fizyko- i kinezyterapeutycznych na organizm
po wysiłku fizycznym [Hilbert i wsp. 2003, Zimmer
2003, Scoon i wsp. 2007, Willems i wsp. 2009]. Dlatego
powinny stanowić one nieodłączny element procesu
treningowego, a badania nad ich skutecznością
powinny być kontynuowane.

Wnioski
1.	Problem uszkodzeń ciała dotyczył wszystkich
sportowców. Badani zawodnicy nie przywiązują
wagi do profilaktyki, co przejawia się m.in.
niestosowaniem zabiegów odnowy biologicznej.
2.	Badania dowiodły wysokiej skuteczności zabiegów
fizjoterapeutycznych. Dlatego powinny być
stosowane na szerszą skalę, tym bardziej, że wśród
sportowców
często
występują
przewlekłe
dolegliwości bólowe aparatu ruchu.
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Reakcja organizmu na klasyczny masaż karku. Badanie pilotażowe
Body response to neck classical massage. Pilot study
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Streszczenie
Wprowadzenie. Masaż ręczny (klasyczny,
szwedzki) obecnie jest jednym z najbardziej popularnych
zabiegów fizjoterapeutycznych. Celem pracy było
określenie globalnej i lokalnej reakcji organizmu na
klasyczny masaż karku.
Materiał i metody. W badaniach wzięło udział 18
kobiet w wieku od 21 do 35 lat. Reakcję układu krążenia
określono dzięki pomiarom tętna i ciśnienia tętniczego
krwi ciśnieniomierzem. Pomiarów zakresów ruchu
dokonano goniometrem ręcznym. Przed rozpoczęciem
pierwszego i piątego zabiegu oraz po ich zakończeniu
badani wypełnili zostali poproszeni o wypełnienie
kwestionariuszy oraz zostali poddani pomiarom.
Wykonano 5 zabiegów klasycznego, relaksacyjnego
masażu klasycznego karku.
Wyniki. Po jednorazowym zabiegu masażu
zaobserwowano obniżenie wartości tętna spoczynkowego
u wszystkich badanych kobiet – różnica była istotna
statystycznie (p=0,000). Tendencja ta nie utrzymywała się
jednak w dłuższym okresie. Różnice pomiędzy pomiarami
wykonanymi przy pierwszym i ostatnim zabiegu nie były
istotne. Wartość ciśnienia tętniczego – skurczowego uległą
zmniejszeniu (p=0,000) po jednorazowym masażu.
Podobnym tendencji nie stwierdzono w przypadku
ciśnienia rozkurczowego, które było niemal niezmienne
podczas całej serii zabiegów. Zaobserwowano istotne
zwiększenie (p=0,000) zakresu ruchu szyjnego odcinka
kręgosłupa już po pierwszym zabiegu.
Wnioski. Masaż klasyczny to zabieg, w wyniku
którego poprawia się ukrwienie – już po jednokrotnym
zabiegu – jest skutecznym środkiem stymulującym
krążenie krwi. Po zastosowaniu serii zabiegów masażu
zaobserwowano poprawę ruchomości szyjnego odcinka
kręgosłupa we wszystkich badanych kierunkach.
Rozluźnienie mięśni może mieć wpływ na efekt
przeciwbólowy co jest jednym z głównych celów
terapeutycznych masażu.
Słowa kluczowe: masaż, układ krążenia, zakres
ruchu, szyjny odcinek kręgosłupa

Abstract
Introduction. Hand massage (classical, Swedish)
is the most popular treatment in physiotherapy. The aim
of this study was define global and local body response
on neck massage.

Material and methods. Eighteen women (2135 years old) partook in the research. Circulation
system response define by heart rate and blood pressure
measurement. Range of motion was measured by
goniometer. Before the first and fifth treatments and after
the first and fifth treatement examined persons filled the
questionnaires and were measured. There were applied 5
treatements of classical, relaxation, neck massage.
Results. After the one treatments were observed
decreasing of heart rate in all the examined women –
difference was significant (p=0.000). This trend was
not permanent. Differences between the first and the
last treatments were not significant. Systolic blood
pressure decreased (p=0.000) after the one massage.
Similar trend were not observed in diastolic blood
pressure (was constant in the whole session). There
were observed significant increasing of range of motion
of cervical spine (p=0.000), after the first massage.
Conclusions. Classical massage improves blood
circulation (after the one treatement). After the 5
massages greater range of motion were observed.
Muscle relaxation may affect the analgesic effect which
is one of the main purpose of medical massage.
Key words: massage, circulatory system, range of
motion, cervical spine

Wprowadzenie
Masaż jest jedną z najstarszych sztuk medycznych
– pierwsze wzmianki o nim pochodzą z papirusów
egipskich datowanych na 5000 r. p.n.e. Stosowano go
w starożytnych Chinach, Indiach, Babilonie, Grecji
i Rzymie. W czasach nowożytnych badania nad działaniem
masażu prowadził francuski lekarz – Ambroży Parè. Do
rozwoju współczesnego masażu (klasycznego) najbardziej
przyczynił się twórca gimnastyki szwedzkiej Per Henrik
Ling (XIX w.), ale również Johan Mezger czy Izydor
Zabłudowski [Podgórski 2004, Benjamin i Lamp 2005].
Masaż ręczny (klasyczny, szwedzki) obecnie
jest jednym z najbardziej popularnych zabiegów
fizjoterapeutycznych. Jest to forma terapii, która
wykorzystuje bodziec mechaniczny w celu wywołania
pożądanego odczynu w masowanych tkankach. Do
uzyskania odpowiedniej reakcji w organizmie człowieka,
stosuje się ściśle określone techniki, takie jak: głaskanie,
rozcieranie, ugniatanie, oklepywanie, wstrząsanie,
wibracja, wałkowanie oraz wyciskanie [Walaszek 1999,
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Podgórski 2004, Aourell i wsp. 2005]. Oddziałują one na
na skórę, tkankę podskórną, torebki i więzadła stawowe,
mięśnie, jak również w postaci zmian odruchowych
na układ nerwowy, krążenia, wewnątrzwydzielniczy.
Mechanizm działania masażu można podzielić na
działanie lokalne oraz ogólnoustrojowe, które odgrywa
ważniejszą rolę [Cowen i wsp. 2006, Carter 2007,
Donoyama i Shibasaki 2010, Lovas i wsp. 2011].
Głównym celem poznawczym badań było
rozpoznanie reakcji układu krążenia i zmian zakresu
ruchu szyjnego odcinka kręgosłupa pod wpływem
klasycznego masażu karku u kobiet.
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zostali poddani pomiarom. W celu uzyskania danych
biometrycznych posłużono się autorską ankietą
(wypełnioną przed rozpoczęciem eksperymentu).
Do opracowania danych empirycznych posłużono
się narzędziami statystycznymi: średnią arytmetyczną
wraz z odchyleniem standardowym, testem kolejności
par Wilcoxona. Minimalny poziom istotności ustalono
na poziomie p≤0,05.

Wyniki
Po jednorazowym zabiegu masażu zaobserwowano
obniżenie wartości tętna spoczynkowego u wszystkich
badanych kobiet – różnica była istotna statystycznie
(p=0,000). Tendencja ta nie utrzymywała się jednak
w dłuższym okresie. Różnice pomiędzy pomiarami
wykonanymi przy pierwszym i ostatnim zabiegu nie
były istotne (tab. 1).
Wartość ciśnienia tętniczego – skurczowego uległą
zmniejszeniu (p=0,000) po jednorazowym masażu
(zarówno pierwszym, jak i piątym). Jednak przed ostatnim
masażu zaobserwowano istotnie wyższy wynik (p=0,043)
niż przed pierwszym. Podobnym tendencji nie stwierdzono
w przypadku ciśnienia rozkurczowego, które było niemal
niezmienne podczas całej serii zabiegów (tab. 1).
Zwiększenie zakresu ruchu zgięcia po pierwszym
zabiegu masażu zaobserwowano u 11 (z 18) osób
badanych. Różnica ta była istotna statystycznie (p=0,000).
Po ostatnim zabiegu w serii również zaobserwowano
poprawę ruchomości szyjnego odcinka kręgosłupa
u ponad 70% badanych. Porównując dane uzyskane przy
trzecim i czwartym pomiarze uzyskano poprawę średnio
o 0,42 cm (p=0,000) (tab. 2). Zarówno po pierwszym
jak i po ostatnim masażu u większości badanych kobiet
(64,47%) zaobserwowano poprawę ruchu zgięcia.
Zakres ruchu wyprostu poprawił się u 16 (z 18)
osób już po pierwszym zabiegu. Przy drugim pomiarze
stwierdzono większy zakres ruchomości średnio o 0,71
cm (p=0,000). Zwiększenie się zakresu ruchomości
o prawie 30% w stosunku do wartości wyjściowej
zaobserwowano u dwóch osób. Ostatni pomiar wykazał
poprawę u 16 badanych po piątym zabiegu. Średnia
różnica pomiędzy trzecim a czwartym pomiarem
wynosiła 0,74 cm (p=0,000) (tab. 2).
Odnotowano ponadto poprawę skłonu w bok
w stronę lewą o 0,55 cm w stosunku do wartości sprzed
badania (p=0,000). U pięciu kobiet zakwalifikowanych
do terapii masażem zaobserwowano znaczącą poprawę
ruchomości przy wykonywaniu ruchu w stronę lewą
i prawą. Różnica uzyskanych wyników okazała się
istotne statystycznie: strona lewa (p=0,000), strona
prawa (p=0,000) (tab. 2).

Materiał i metody
W badaniach wzięło udział 18 kobiet. Średni wiek
badanych to 25,9 lat (±4,02), wysokość ciała: 167,7 cm
(±5,07), a masa ciała: 61,8 kg (±7,9).
Badania zostały przeprowadzone pomiędzy lutym
a czerwcem 2011 roku w Warszawie w wybranych
klubach fitness. Badanie było dobrowolne i anonimowe,
wykonywane pod stałą kontrolą lekarską. Wszystkie osoby
biorące udział w eksperymencie zostały poddane serii
pięciu zabiegów klasycznego masażu karku o charakterze
relaksacyjnym. Masaż klasyczny wykonywano na
mięśniach czworobocznych. Obejmował podstawowe
techniki: głaskania, rozcierania, z uwzględnieniem
przyczepów mięśnia, ugniatania oraz wstrząsania. Średni
czas trwania zabiegu wynosił 30 minut. Głaskanie miało
na celu rozgrzanie i uelastycznienie skóry, obniżenie
pobudliwości zakończeń nerwów czuciowych skóry,
pobudzenie wydzielniczych funkcji gruczołów łojowych
i potowych oraz uspokojenie centralnego układu
nerwowego. Celem rozcierania było uzyskanie przekrwienia
dużych obszarów, zwiększenie elastyczność mięśni, ścięgien
oraz całego aparatu więzadłowo-stawowego. Poprzez
ugniatanie wpływano na regulację tonusu mięśniowego
oraz przyspieszenie obiegu krwi i chłonki, co ułatwiało
wymianę tkankową w mięśniach. Stosowano także wolne
wstrząsanie pomagające lepiej rozprowadzić chłonkę
w przestrzeniach międzykomórkowych, obniżyć napięcie
mięśniowe i zmniejszyć pobudliwość ośrodkowego układu
nerwowego. Każda z technik wykonywana były powoli
i płynnie, bez gwałtownych zmian intensywności i siły
[Walaszek 1999, Podgórski 2004].
Reakcję układu krążenia określono dzięki pomiarom
tętna i ciśnienia tętniczego krwi ciśnieniomierzem
„Medicus Control” firmy Boso. Pomiarów zakresów
ruchu dokonano goniometrem ręcznym.
Przed rozpoczęciem pierwszego i piątego zabiegu
oraz po ich zakończeniu badani wypełnili zostali
poproszeni o wypełnienie kwestionariuszy oraz
Tab. 1. Wyniki pomiarów tętna i ciśnienia tętniczego krwi
pierwszy masaż
przed
zabiegiem

po zabiegu

tętno

71,61
±7,35

ciśnienie skurczowe
ciśnienie rozkurczowe

ostatni masaż
różnica [p]

przed
zabiegiem

po zabiegu

różnica [p]

68
±6,79

p<0,001

73,22
±8,06

69,11
±7,55

p<0,001

114,89
±8,99

110,11
±9,24

p<0,001

116,83*
±8,69

111,72
±10,01

p<0,001

69,16
±7,73

69,61
±7,56

NS

70,11
±3,35

70,22
±4,26

NS

* p<0,05; ** p<0,01 różnica pomiędzy pomiarem wykonanym przy pierwszym i ostatnim zabiegu
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Tab. 2. Wyniki pomiarów zakresu ruchu szyjnego odcinka kręgosłupa [cm]
pierwszy masaż

ostatni masaż

przed zabiegiem

po zabiegu

różnica [p]

przed zabiegiem

po zabiegu

różnica [p]

zgięcie

2,25 ±0,49

2,61 ±0,36

p<0,001

2,33 ±0,42

2,75* ±0,35

p<0,001

wyprost

7,53 ±0,97

8,22 ±0,87

p<0,001

7,69 ±1

8,44* ±0,72

p<0,001

skłon w prawo

4,17 ±0,71

4,64 ±0,41

p<0,001

4,36* ±0,63

4,83* ±0,24

p<0,001

skłon w lewo

4,11 ±0,61

4,69 ±0,35

p<0,001

4,14 ±0,41

4,81 ±0,35

p<0,001

skręt w prawo

7,58 ±0,88

8,17 ±0,79

p<0,001

7,75* ±0,86

8,47** ±0,71

p<0,001

skręt w lewo

7,69 ±8,99

8,22 ±8,99

p<0,001

7,81 ±0,62

8,61*** ±0,5

p<0,001

* p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001 różnica pomiędzy pomiarem wykonanym przy pierwszym i ostatnim zabiegu

Dyskusja
Zastosowanie masażu klasycznego może pomóc
odzyskać dobre samopoczucie, spokój, zmniejszenie się
lęku i poprawę nastroju [Cowen i wsp. 2006, Boguszewski
i wsp. 2010, Donoyama i Shibasaki 2010]. Najbardziej
rozpowszechnione jest przeciwbólowe działanie masażu
klasycznego, jednakże doświadczenie bólu jest subiektywne
i trudne do zmierzenia, dlatego wielu badaczy uzyskuje
niespójne i zróżnicowane wyniki na temat przeciwbólowego
działania masażu [Weerapong i wsp. 2005, Hamberg
Reenen i wsp. 2006, Field i wsp. 2007, 2011, Boguszewski
i wsp. 2012, Sritoomma i wsp. 2012].
Badania
nad
wpływem
przeciwbólowego
stosowania masażu prowadzili m.in. Quinn i wsp.
[2002]. Pięć osób poddano serii ośmiu 30-minutowych
masaży na przestrzeni czterech tygodni. Ból oceniano
w skali VAS. W pierwszym tygodniu trwania badania
u 80% osób odnotowano zmniejszenie się liczby
napięciowych głowy. Efekt ten utrzymywał się przez
cały okres badania [Quinn i wsp. 2002].
Stosowanie masażu kilka razy w tygodniu
poprawia ukrwienie masowanych tkanek, korzystnie
wpływa na rozluźnienie mięśni [Aourell i wsp. 2005,
Zainuddin i wsp. 2005]. Według Arroyo-Moralesa
[2008] jednorazowe zastosowanie masażu klasycznego
jest w stanie zmniejszyć lokalne napięcie i pobudliwość
mięśni [Arroyo-Morales i wsp. 2008]. Huang i wsp. [2010]
badając wpływ krótkiego 10 i 30 sekundowego masażu
na mięśnie (półbłoniaste, półścięgniste i dwugłowe uda)
zaobserwował zwiększenie zakresu ruchu podczas ruchu
zgięcia w stawie biodrowym. Z tego względu uważa masaż
za alternatywę do statycznego rozciągania mięśni [Huang
i wsp. 2010]. Poprawę zakresu ruchu kręgosłupa na
skutek masażu u osób z zespołami bólowymi kręgosłupa
uzyskali także Ylinen i wsp. [2003] oraz Irnich i wsp.
[2001]. Potwierdzają to wyniki badań własnych – już po
jednym zabiegu uzyskano w większości ruchów istotną
poprawę ruchomości.
Rozluźnienie mięśni które można uzyskać podczas
masażu może utrzymywać się przez kilka dni, tygodni,
a według niektórych autorów, w poszczególnych
przypadkach nawet do sześciu miesięcy po zakończeniu
terapii [Quinn i wsp. 2002]. Moraska i wsp. [2010] zalecają
terapię masażu do redukcji stresu, stosując dwudziestolub trzydziestominutowe sesje masażu, minimum dwa
razy w tygodniu przez okres pięciu tygodni.
Oddziaływanie masażu klasycznego na układ
krążenia było przedmiotem wielu badań. Badania Wälchli
i wsp. [2013] dowiodły, iż posługując się rytmicznym

masażem można doprowadzić do wzrostu temperatury,
zwiększenia zmienności rytmu zatokowego serca oraz
stymulacji współczulnej. W dłuższej perspektywie
doprowadzi to do stopniowego polepszenia się
dystrybucji ciepła i regulacji spoczynkowej HRV [Wälchli
i wsp. 2013]. Walaszek natomiast skupił się na wpływie
masażu klasycznego na zmiany wartości częstości tętna
i ciśnienia tętniczego krwi u osób zdrowych w wieku
21-26 lat [Walaszek i wsp. 2008]. Badania miały na celu
porównanie wpływu masażu klasycznego kończyny
dolnej oraz grzbietu na wartości tętna i ciśnienia.
Okazało się, że masaż kończyny dolnej ma większy
wpływ na obniżenie wcześniej wymienionych wartości,
lecz zmiany ww. parametrów podczas 10-zabiegowej
sesji nie były znaczące [Walaszek i wsp. 2008].
Zbyt mała liczba zabiegów w serii masażu mogła
mieć wpływ na uzyskane wyniki. By móc ocenić
długofalowy efekt masażu należało zastosować nie
mniej niż dziesięć zabiegów w serii. Jednak ograniczenia
czasowe i duża liczba badanych (nie wszyscy ukończyli
program) uniemożliwiła przeprowadzenie pełnej serii.
W perspektywie dalszych badań, zasadne wydaje się
więc diagnozowanie większej grupy, bardziej różnorodnej
pod względem płci, wieku, stanu zdrowia, parametrów
wzrostowo-wagowych, uprawianej aktywności ruchowej,
czy choćby stylu życia. Dodatkowo masaż można
uzupełniać o inne zabiegi fizjoterapeutyczne, i oceniać ich
kompleksowy wpływ na organizm ludzki.

Wnioski
1.	Masaż klasyczny to zabieg, w wyniku którego
poprawia się ukrwienie – już po jednokrotnym
zabiegu. Można zatem stwierdzić, że masaż jest
skutecznym środkiem stymulującym krążenie krwi
(dotlenienie dystalnych odcinków ciała, wspomaganie
powrotu krwi żylnej do serca, usunięcie szkodliwych
produktów przemiany materii).
2.	Po zastosowaniu serii zabiegów masażu
zaobserwowano poprawę ruchomości szyjnego
odcinka kręgosłupa we wszystkich badanych
kierunkach. Rozluźnienie mięśni może mieć
wpływ na efekt przeciwbólowy co jest jednym
z głównych celów terapeutycznych masażu.
3.	Uzyskane wyniki mogą stanowić podstawę do
prowadzenia
randomizowanych
badań
prospektywnych z udziałem liczniejszej grupy
badanej.
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Ewokowane przez sport wartości
Values evoked by sport
Dr Jan Czechowski
[adiunkt], Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, Instytut Nauk Społecznych, j.czechowski@onet.pl

Abstrakt
Undoubtedly sport as the social phenomenon
influences for raising the physical fitness, is developing
the personality as well as is a valuable way of spending
the free time. An attitude of the respect for the personal
dignity of the second man should be a fundamental
ethical attitude of people of sport. In the practicing sport
because we always deal with the second man which the
rival or very competitor defeating restrictions of different
kind at oneself are. However the opponent is always
a person about the unique dignity and values. And so
relations here are always a relation of two values. One
should discover the second man as the value and the
good. Looking with this prospect for sport, he also exists
other from the value which is accompanying people on
sport, that is: solidarity – understood as the special kind
of the interpersonal bond. Body, health, rest are not only
a value of a given person, but above all with public goods
in the given social community. Young trainee graduate of
sport in order not to be lost amongst multiple of “traps”
of one’s professional world, should shape in himself hard
“spine” axiological, that is to reject a system of values
which isn’t allowed to oppose and him. It is the most
important job of every athlete which no matter what
should want staying on right – for outlined previously
path, of developing the sensitivity to needs in oneself on
means of self-raising second and of making one’s ghost
rich through one’s decisions, behaviours and attitudes.
Keywords: value, sport, development, culture,
athlete

Streszczenie
Niewątpliwie sport jako fenomen społeczny wpływa
na podniesienie sprawności fizycznej, rozwija osobowość
oraz jest wartościowym sposobem spędzania wolnego
czasu. Fundamentalną postawą etyczną ludzi sportu
powinna być postawa poszanowania godności osobowej
drugiego człowieka. W uprawianiu sportu mamy bowiem
zawsze do czynienia z drugim człowiekiem, którym jest
rywal lub sam zawodnik pokonujący w sobie różnego
rodzaju ograniczenia. Przeciwnik jest jednak zawsze
osobą o niepowtarzalnej godności i wartości. Relacje
zatem są tu zawsze relacją dwóch wartości. Drugiego
człowieka należy odkrywać jako wartość i dobro. Patrząc
z tej perspektywy na sport, istnieje także inna z wartości,
jaka towarzyszy ludziom w sporcie, mianowicie:
solidarność – rozumiana jako szczególny rodzaj więzi
międzyludzkiej. Ciało, zdrowie, wypoczynek jest nie tylko
wartością danej osoby, ale przede wszystkim dobrem
publicznym w danej zbiorowości społecznej. Młody adept
sportu, by nie pogubić się pośród wielorakich „pułapek”
swojego świata zawodowego, powinien kształtować
w sobie twardy „kręgosłup” aksjologiczny, czyli system

wartości, któremu nie wolno się sprzeciwić i go odrzucić.
Jest to praca najważniejsza każdego sportowca, który
bez względu na wszystko powinien pragnąć pozostania
na słusznej – wyznaczonej uprzednio ścieżce, rozwijania
w sobie na drodze samowychowania wyczulenia na
potrzeby drugich oraz wzbogacania poprzez swoje
decyzje, zachowania i postawy swojego ducha.
Słowa klucze: wartość, sport, rozwój, kultura,
sportowiec

Wprowadzenie
Wartości związane ze sportem w ogólnym ujęciu
możemy sprowadzić między innymi do takich jakości,
jak: przyjemność, zdrowie, wartość sama w sobie,
wypoczynek i relaks, możliwość sprawdzenia się, okazja
do spotkania z kolegami, ucieczka od codzienności,
źródło emocji, forma współzawodnictwa, sposób
rozwoju zainteresowań. Sport wyczynowy kojarzymy
z systematyczną, ciężką pracą, rywalizacją, walką
i agresją; sport rekreacyjny natomiast ze zdrowiem,
zabawą, rozrywką oraz dobrym samopoczuciem.
Niewątpliwie sport jako fenomen społeczny wpływa na
podniesienie sprawności fizycznej, rozwija osobowość
oraz jest wartościowym sposobem spędzania wolnego
czasu. Fundamentalną postawą etyczną ludzi sportu
powinna być postawa poszanowania godności osobowej
drugiego człowieka. W uprawianiu sportu mamy bowiem
zawsze do czynienia z drugim człowiekiem, którym jest
rywal lub sam zawodnik pokonujący w sobie różnego
rodzaju ograniczenia. Przeciwnik jest jednak zawsze osobą
o niepowtarzalnej godności i wartości. Relacje zatem są
tu zawsze relacją dwóch wartości. Drugiego człowieka
należy odkrywać jako wartość i dobro. Patrząc z tej
perspektywy na sport, istnieje także inna z wartości, jaka
towarzyszy ludziom w sporcie, mianowicie: solidarność –
rozumiana jako szczególny rodzaj więzi międzyludzkiej.
Ciało, zdrowie, wypoczynek jest nie tylko wartością danej
osoby, ale przede wszystkim dobrem publicznym w danej
zbiorowości społecznej. Sport można w końcu traktować
jako sposób panowania ducha nad ciałem. Jest on bowiem
racjonalnym sposobem opanowania żywiołowego
popędu do walki i zdyscyplinowania ciała. Ma więc swój
wymiar moralny. Wartości wynikające ze sportu to także
świadectwo siły woli przeciwstawiającej się zwykłym
fizycznym niedomogom, ułomności i słabości.

Metoda
W celu usystematyzowania i opisania wartości,
jaki przypisujemy światu sportu, odwołano się
w pracy do metod badań jakościowych. Metody te
pozwalają bowiem poznawać nową rzeczywistość życia
społecznego i wszelkie implikacje z tym związane.
W przypadku podjętej problematyki życie sportowe
i wszystko, co wiąże się z naturą i stylem funkcjonowania
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w rzeczywistości sportowej, można wiązać z życiem
społecznym. Przydatnym w dociekaniach jest także
fenomenologiczne podejście do problemu, które
traktować należy jako konsekwentnie i wyczerpująco
prowadzony opis badanego zjawiska. Również metoda
hermeneutyczna umożliwia dotarcie do znaczenia
gromadzonych treści. Dzięki zastosowanej analizie
i interpretacji tekstu możliwy jest pogłębiony zamysł nad
treścią i konstruowanie uogólnionych wniosków. Intuicja,
opis, a także stosunek do gromadzonego materiału może
zaistnieć przy zastosowaniu metody fenomenologicznej.
Poprzez takie podejście do tematyki zarysowanej w tytule
możliwą staje się pogłębiona refleksja o wartościach,
które przypisujemy rzeczywistości sportowej. Możemy
także poznać rolę i znaczenie owych wartości dla rozwoju
człowieka i kultury fizycznej, a także kultury w ogóle.

Wyniki
Podejmując temat ewokowanych przez sport
wartości, należałoby postawić następujące pytania –
porządkujące nakreśloną w tytule problematykę: Jakie
wartości obecne są w sporcie?; Które z wartości w szczególny
sposób wiążemy z fenomenem sportu? Jak należy rozumieć
wartości w kontekście aktywności sportowej?; Jaka jest rola
wartości ewokowanych przez sport? Odpowiadając na
pytania postawione, koniecznym jest wyjaśnienie istoty
i znaczenia samych wartości oraz funkcji, jakie pełnią
w przestrzeni życia sportowego.
Problematyka
wartości
rozumiana
jako
poszukiwanie odpowiedzi na pytania dotyczące sposobu
ich istnienia oraz ich statusu ontologicznego pojawia się
na kartach literatury naukowej zwłaszcza wtedy, gdy jest
mowa o wartościowaniu, czyli nieodłącznym atrybucie
sfery psychicznej człowieka, który ze swej natury jest
istotą aksjologiczną. Typologii i koncepcji wartości jest
wiele. Nie sposób zatem przytaczać ich w tym miejscu
w sposób systematyczny i wyczerpujący. Warto jednak
zaakcentować, iż sposób istnienia wartości pojmuje
się dwojako: istnieją subiektywnie i utożsamiane są ze
sferą doznań psychicznych; ich twórcą jest podmiot,
a wartościowanie stanowi ekspresję jego stanów
wewnętrznych; oraz drugie podejście – obiektywistyczne
zakłada, iż wartości w swym istnieniu są niezależne
od podmiotu, a ich atrakcyjność wyklucza możliwość
obojętnego do nich stosunku; domagają się realizacji
i powinny być poznawane i odkrywane.
Warto przyjrzeć się w stopniu bardzo ogólnym kilku
stanowiskom dotyczącym pojmowania wartości i ich
typologii, by konsekwentnie analizować i interpretować
je w perspektywie sportu. R. Jedliński, powołując się
na schelerowską typologię wartości, rozróżniał je ze
względu na charakter ich nosiciela – wartości osoby
i rzeczy; oraz wartości absolutne i pochodne od nich
wartości instrumentalne. Filozof ten dzielił wartości na:
hedonistyczne, utylitarne, witalne (życie, zdrowie, choroba,
śmierć), duchowe i święte [2000]. Podobne podejście
prezentuje S. Ossowski, dzieląc wartości na odczuwane,
których przedmiot jest dla człowieka atrakcyjny, pożądany,
oraz uznawane, czyli obiektywnie atrakcyjne dla środowiska
społecznego, niezależne od indywidualnej oceny jednostki
i pełniące rolę norm postępowania [1967]. Stanowiska te
dotyczące umiejscowienia wartości w świecie człowieka
można bardziej przejrzyście ująć w sposób graficzny:

25

Ryc. 1 Typologia wartości w odniesieniu do sportu
Źródło: opracowanie własne przy wykorzystaniu teorii
wartości Maxa Schelera
W odniesieniu do kultury fizycznej proces
urzeczywistniania wartości wymaga – zdaniem Andrzeja
Pawłuckiego – od człowieka uprzedniej znajomości wzoru
wartości i miejsca danej wartości w układzie wszystkich
wartości oraz wzoru czynności, które prowadziłoby do
urzeczywistniania wybranej wartości. Autor ten akcentuje,
iż wychowanie fizyczne szerszej perspektywie kultury
fizycznej przybiera postać kulturalizacji zdrowotnej,
ponieważ wychowanek uczy się całkowicie odmiennego
stosunku do własnego ciała i poznaje jednocześnie
najgłębszy, humanistyczny sens kreacyjnych działań
witalnych. Nie ma wątpliwości, że w społecznej rozmowie
z wychowankiem, wyróżnik światopoglądowy czynności
zdrowotnych musi być uwzględniony koniecznie. Inaczej,
świadomość udziału wychowanka w kulturze wartości
witalnych pozostanie na poziomie zachowawczych działań
higienicznych i medycznych. A czynności zdrowotne,
będące czynnościami transgresyjnymi uzasadnia
jedyna racja: dążenie człowieka, który je podejmuje, do
tworzenia wartości powszechnego dobra. Wychowanie
fizyczne nawiązuje do posthumanistycznej koncepcji
świadomości zdrowotnej człowieka, która wyraża się nie
tylko nieustanną afirmacją wartości zdrowego ciała, jako
wartości urzeczywistnianej dla wartości wyższego rzędu,
ale także, nieugiętą walką z wszelkimi przejawami zła,
wyrządzanego zasobom witalnym człowieka przeciwko
sobie, człowieka przeciwko drugiemu człowiekowi
i człowieka przeciwko przyrodzie [1994].
Wartość sportu – jednej z dziedzin kultury fizycznej
z całym jego uwarunkowaniem historyczno-kulturowym
– jest określona w zredagowanej przez Zbigniewa
Krawczyka książce jako zjawisko autonomiczne, gdyż
tkwi w nim atrybut określonych wartości bez względu
na to, jak traktują je ludzie w różnych okresach
historycznego rozwoju społeczeństw, bądź żyjący
współcześnie. Wartości sportu rozpatrywane są tu
także w kontekście ich akceptacji przez konkretnego
człowieka czy określoną grupę ludzi lub też instytucję
wychowującą. Odnaleźć je można w ludzkich
postawach, procesach motywacyjnych czy osobowości.
Wartości stricte wychowawcze powiązane ze sportem,
rozłącznie jednak traktowane z wartościami samego
sportu, zależeć będą w głównej mierze od klimatu
wychowawczego wokół tej działalności różnych
środowisk i ludzi tworzących je, m.in. rodziny, szkoły
i klubów sportowych. Wartości sportu uporządkowane
zostały według dziewięciostopniowej skali, gdzie
wartości należą do takich kategorii – typów, jak:
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1.	Intelektualne – oceniane są w kategoriach wiedzy
i sprawności umysłowej człowieka (sprawność
intelektualna zawodników wpływa na kształt
wartości w sporcie);
2.	Estetyczne – dotyczą oceny ludzi i zjawisk na
płaszczyźnie doznań i przeżyć estetycznych, ich
wrażliwości na sztukę i piękno, czy też posiadania
przez nich zdolności artystycznych (wartości sportu
wiele zyskują dzięki wzbogaceniu ich wartościami
estetycznymi, np. przez piękną sylwetkę, czy
harmonijną budowę sportowców);
3.	Socjocentryczne – dobro grupy stanowi
najistotniejszą wartość poddawaną ocenie,
a stanowiące o integracji: więź społeczna i struktura
nieformalna warunkuje sukces w sporcie;
4.	Allocentryczne – eksponują w grupie indywidualne
postawy (dominują w wartościach sportów
indywidualnych i streszczają się w niesieniu
pomocy innym ludziom);
5.	Prestiżowe – kryterium oceny stanowi pozycja
w hierarchii społecznej, stopień uznania z tytułu
stanowiska, pełnionej funkcji czy sprawowania
władzy;
6.	Materialne – sprowadzają się do preferowania
konsumpcyjnego stosunku do życia (o sukcesie
sportowym w ostatniej kolejności decydują zdaniem
sportowców wartości materialne);
7.	Przyjemnościowe – kojarzone z życiem łatwym,
pełnym odprężenia wartości przyjemnościowe nie
wiele mają wspólnego ze sportem. Liczy się tu
bowiem walka, napięcia i problemy;
8.	Emocjonalne – są nieodzownym elementem
sportu, gdzie ruch, zmiana, rozwój, walka,
zwycięstwo i porażka stanowią istotę sportu;
9.	Perfekcjonistyczne – stanowią manifestację ludzkich
walorów sprawnościowych czy charakterologicznych
lub źródło inspiracji dla ich doskonalenia [1983].
Skategoryzowane powyżej wartości w specyficzny
sposób aktualizowane są w świecie sportu. Środowisko
tworzone przez zawodników, trenerów, sędziów,
komentatorów sportowych, kibiców, działaczy sportowych,
a także tych, którzy w sposób systematyczny uprawiają
sport masowy, należy do specyficznych i wyjątkowych
przestrzeni życia społecznego. Ewokowane w tym
środowisku wartości nabierają pewnej wyrazistości i stają
się w pewien sposób bardziej atrakcyjne i pociągające
dla innych. Przyjrzyjmy się niektórym z wartości, jakie
w sporcie są obecne, a które domagają się realizacji.
Wartości w szczególny sposób ewokowane przez sport
przedstawia Rys. 2.

Ryc. 2 Wartości jednoznacznie obecne w sporcie
Źródło: opracowanie własne

Warto zauważyć, iż tak mocno przeceniane wartości
związane z tężyzną fizyczną sportowca oraz gromadzonym
przez niego dzięki osiągniętemu sukcesowi majątku,
stanowią niewielką część wszystkich wartości. Istnieją
bowiem wartości w życiu sportowca, które choć wydają się
mniej spektakularne i ciekawe dla opinii publicznej oraz
środków masowego przekazu, są najbardziej wartościowe
dla rozwoju tego, który je podejmuje. Należą do nich
wszystkie te, które bezpośrednio służą dobru drugiego,
grupy i są wyrazem wrażliwości na piękno.
Wartości obecne w sporcie są także wyznacznikami
zachowań i działań jednostkowych oraz grupowych,
a także są regulatorami ludzkich dążeń i zachowań.
W ich bowiem świetle ocenia się postępowanie własne
i innych. Pojęcie wartości pochodzi od łacińskich słów:
valor, valere i oznacza bycie silnym, zdrowym, wartym. Są
nimi także duchowe i moralne przekonania jednostek
i grup społecznych kierujące postawami i zachowaniami
ludzi. Określano nimi także to wszystko, co wiąże się
z pozytywnymi emocjami, co skupia pragnienia i dążenia
człowieka, zdarzenia, które uważamy za cenne i to, co
stanowi normę i wzór zachowań. Wartości synonimiczne
dla „wartości” to idea, cel, doskonałość, norma, a także
dobro. Wśród wartości normatywnych i absolutnych
wyróżnia się także kategorię wartości: zachowania
i rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży [Denek, 1994].
Wszystkie te wartości dostarcza człowiekowi sport i jest
także okazją do ich aktualizowania. Gdzie bowiem
dobitniej i pewniej dochodzi człowiek do siły, zdrowia
i poczucia własnej wartości, jak nie w aktywności
sportowej, która stwarza możliwości przekraczania
własnych ograniczoności i słabości. Podobnie moralność,
wzory zachowań wydają się być wręcz konstytutywnymi
elementami prawdziwej gry sportowej i sportowców,
którzy mogą być traktowani w kategoriach współcześnie
żyjących autorytetów. Cele, pragnienia, doskonałość,
a także dobro stanowią niejednokrotnie najważniejsze
filary dzisiejszego sportu.

Podsumowanie
Wartości
są
niewątpliwie
czynnikiem
integralnego rozwoju człowieka, kreowania tożsamości
w indywidualnym i społecznym aspekcie, budowania
projektu życia, integracji społecznej oraz – jak poucza
nas w swej treści książka K. Chałas – rozwiązywania
konfliktów. Stanowią one także istotny czynnik
motywacyjny, wpływając na ocenę przeszłości i wybór
kierunków działań w przyszłości. Także odkrycie
siebie jako wartości zobowiązuje do poszanowania
własnej godności, a tym samym godności drugiego.
Dla procesu integralnego rozwoju w stawaniu się kimś
zhierarchizowane i zharmonizowane systemy wartości
odgrywają ważną rolę. Ich brak powoduje bowiem
zagubienie egzystencjalne, zanik wrażliwości moralnej
i zubożenie życia duchowego [2003]. Młody adept
sportu, by nie pogubić się pośród wielorakich „pułapek”
swojego świata zawodowego, powinien kształtować
w sobie twardy „kręgosłup” aksjologiczny, czyli system
wartości, któremu nie wolno się sprzeciwić i go odrzucić.
Jest to praca najważniejsza każdego sportowca, który
bez względu na wszystko powinien pragnąć pozostania
na słusznej – wyznaczonej uprzednio ścieżce, rozwijania
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w sobie na drodze samowychowania wyczulenia na
potrzeby drugich oraz wzbogacania poprzez swoje
decyzje, zachowania i postawy swojego ducha. Tylko przy
takim wartościowym podejściu do różnorakich sytuacji
codziennych sportowiec – człowiek obroni w sobie
głęboko zakotwiczone pierwiastki człowieczeństwa.
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Trener skutecznym wychowawcą
Coach with effective class tutor
Dr Jan Czechowski
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Abstract
In optics of the look at the role of the coach we are
finding accepting by him the responsibility for teaching
and participating in the educational process physical.
Undoubtedly the coach is bringing up both because of
that whom is, as well as because of that what knows
and is able. Such characteristics of the coach are the
source of education successes, as: emotional stability,
creative activity, high self-esteem, outward, pulling
appearance, wake-up calls of the confidence. It is
possible to recognize these properties on the road of
the self-assessment and effectively to develop selfimprovements in progress. Analysing the coaching
in her education, teaching, training dimension, one
should from this scope direct interpretations above all
at comprehending effectivenesses which in the process
of the evaluation of coaching action overriding meaning
has. The appropriateness and values accompanying
the upbringing are granting the exceptional sense the
professional activity of the coach, favouring her out of
other, of even related professions. Bringing children
and teenagers, as well as adults up in the space of
sports action is included in our times in tasks difficult
and requiring peculiar personal properties. One should
not however be limited exclusively to features and an
ability of very coach. One should consider all aspects
of life cultural, social, family and personal of the ones
which are taking an active part in education-sports
situations.
Keywords: Coach, upbringing, physical education,
values, moral-social development

Streszczenie
W optyce spojrzenia na rolę trenera odnajdujemy
przyjęcie przez niego odpowiedzialności za nauczanie oraz
uczestniczenie w procesie edukacji fizycznej. Niewątpliwie
trener wychowuje zarówno przez to, kim jest, jak również
przez to, co wie i potrafi. Źródłem wychowawczych
sukcesów są takie cechy trenera, jak: zrównoważenie
emocjonalne, twórcza aktywność, wysokie poczucie
własnej wartości, zewnętrzny, pociągający wygląd,
budzenia zaufania. Właściwości te można rozpoznać
na drodze samooceny oraz skutecznie rozwijać w toku
samodoskonalenia. Analizując pracę trenerską w jej
wymiarze wychowawczym, dydaktycznym, szkoleniowym,
należy interpretacje z tego zakresu ukierunkować przede
wszystkim na pojęcie skuteczności, które w procesie
ewaluacji działań trenerskich ma nadrzędne znaczenie.
Celowość i towarzyszące wychowaniu wartości nadają
zawodowej aktywności trenera wyjątkowy sens,
wyróżniając ją spośród innych, nawet pokrewnych
profesji. Wychowanie dzieci i młodzieży, a także dorosłych

w przestrzeni działań sportowych należy współcześnie
do zadań niełatwych i wymagających specyficznych
właściwości osobowych. Nie należy jednak ograniczać się
wyłącznie do cech i umiejętności samego trenera. Należy
wziąć pod uwagę wszelkie aspekty życia kulturowego,
społecznego, rodzinnego i osobistego tych, którzy aktywnie
uczestniczą w sytuacjach wychowawczo-sportowych.
Słowa klucze: Trener, wychowanie, edukacja
fizyczna, wartości, rozwój moralno-społeczny

Wprowadzenie
Powołanie do pracy trenerskiej należy do
wyjątkowych i szczególnie istotnych form aktywności
człowieka – człowieka, który porusza się w świecie
sportu, tworząc jednocześnie właściwe dla rozwoju
środowisko wychowawcze. W optyce spojrzenia
na rolę trenera odnajdujemy przyjęcie przez niego
odpowiedzialności za nauczanie oraz uczestniczenie
w procesie edukacji, a konkretniej ujmując: edukacji
fizycznej. Każdy zaś proces edukacji dokonuje się
w ramach stosunku społecznego; wychowawczego.
Komponentami owego stosunku są: wychowanek
i nauczyciel oraz towarzysząca im odpowiedzialność
za wspólne intencje. Niewątpliwie trener wychowuje
zarówno przez to, kim jest, jak również przez to, co
wie i potrafi. Źródłem wychowawczych sukcesów są
niewątpliwie takie cechy trenera, jak: zrównoważenie
emocjonalne, twórcza aktywność, wysokie poczucie
własnej wartości, zewnętrzny, pociągający wygląd,
budzenia zaufania. Właściwości te można rozpoznać
na drodze samooceny oraz skutecznie rozwijać w toku
samodoskonalenia. Efektywność działań nauczyciela
w ogóle – w świetle znanej w naukach o wychowaniu
orientacji technologicznej – nie zależy od jego cech
osobowych, lecz od skuteczności stosowanych przez
niego środków i wykorzystywanych narzędzi. Źródłem
natomiast osiągnięć nauczyciela w myśl orientacji
humanistycznej jest jego niepowtarzalna osobowość,
pozwalająca w sposób zindywidualizowany rozwiązywać
problemy wychowawcze. Jeszcze inna orientacja,
mianowicie funkcjonalna głosi, iż powodzenie w pracy
nauczycielskiej zależy od umiejętności wykorzystania
uogólnionej wiedzy teoretycznej w rozwiązywaniu
problemów
pedagogicznych
z
uwzględnieniem
potrzeb społecznych, wynikających z uznawanych
wartości. Należy zatem zrównoważenie oddziaływać
na sferę intelektualną, sprawnościową i emocjonalną
nauczycieli w celu ukształtowania harmonijnej całości:
wiedzy, umiejętności i wartości.
Analizując pracę trenerską w jej wymiarze
wychowawczym, dydaktycznym, szkoleniowym, należy
interpretacje z tego zakresu ukierunkować przede
wszystkim na pojęcie skuteczności, które w procesie
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ewaluacji działań trenerskich ma nadrzędne znaczenie.
Celowość i towarzyszące wychowaniu wartości nadają
zawodowej aktywności trenera wyjątkowy sens,
wyróżniając ją spośród innych, nawet pokrewnych
profesji. Formy i metody wychowania, które każdy
z trenerów u początku swej pracy z młodzieżą koniecznie
powinien dookreślić, są swoistym wskaźnikiem
prawidłowego postępowania pedagogicznego, określając
przyjęte normy w podejmowanych na różnych
płaszczyznach i obszarach życia społecznego, rodzinnego
i indywidualnego działaniach wychowawczych.

Materiał i metoda
Wykorzystane w pracy metody badań należą do
grupy metod jakościowych, które pozwalają badaczowi
odkrywać nowe rzeczywistości życia społecznego
i powiązania badanego fenomenu. Posłużono się tu
metodą fenomenologiczną, która najogólniej rzecz
ujmując sprowadza się do rzetelnego opisu badanego
zjawiska oraz metodą hermeneutyczną, dzięki której
zastosowaniu można poznawać w sposób rzetelny
znaczenia gromadzonych treści. Analiza i interpretacja
tekstu stała się natomiast podstawą pogłębionej
refleksji i wysuwanych wniosków. Dzięki metodzie
fenomenologicznej w prowadzonych badaniach zarówno
intuicja i opis, jak też ustosunkowanie się do wiedzy
gromadzonej i zastanej stanowi fundament dociekań
i tworzenia swoistej wizji dotyczących wartości piękna
i dobra obecnego w sporcie. Nie bez znaczenia jest
także kontakt z badanymi i rozumienie, inaczej mówiąc
wczucie w racje i położenie drugiego człowieka. Wszystko
to rezonuje w interpretowanym i opisywanym materiale
badawczym.
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poprzez jego własne czyny – ucieleśnieniem ideału osoby
ludzkiej. Nie mówiąc o tym, że Twoi wychowankowie
nie mogą przystąpić do dorosłego życia, jako pozbawieni
świadomości sensu spraw ostatecznych; pozostawieni
sobie w dociekaniu sensu ostatecznego uczestniczenia
w kulturze. Na gruncie humanizmu świeckiego jest tym
sensem człowieczeństwo, zaś na gruncie humanizmu
teocentrycznego – też człowieczeństwo, ale dla Boga.
W rozumieniu aksjologicznym, wszystko to, co nie
zmierza do człowieczeństwa – nie jest wychowaniem
(albo – ostrożniej mówiąc – nie jest nim jeszcze).
Szerzenie wartości kultury zła, wartości dobra rzekomego
i innych wartości negatywnych – usytuowanych poniżej
progu aksjologicznego dobra – zasługuje odpowiednio,
na inną nazwę (np. antywychowania, czy wychowania
pozorowanego. Wynika z tego, że wartość ciała musi
być także zadawana wychowankowi z wartościami
człowieczeństwa. Bo i uczestniczenie w jakiejś
dziedzinie kultury wartości ciała tylko wtedy ma sens,
kiedy jego ostatecznym celem są najwyższe wartości
humanistycznej kultury. Kiedy wychowawca (ten od
wartości ciała) tak nie myśli, to można powiedzieć, że
ślepy aksjologicznie przewodnik prowadzi ślepego –
z racji swojej >>natury<< – wychowanka. Gorzej być
nie może, bowiem – kiedy ludzie nie wiedzą dokąd iść
– zajdą z całą pewnością gdzie indziej” [1994, s. 109 i n.].
Obszerny
fragment
zacytowany
powyżej
bezpośrednio odnosi się do prawdy o konieczności
uczenia, przekazywania i przyjmowania wartości, ale nie
dla niej samej, tylko dla rozwoju w sobie człowieczeństwa,
inaczej mówiąc aktualizowania poprzez swoje czyny
ideału osoby. Przedstawić to możemy w sposób graficzny:

Wyniki
Wysiłki trenera – w perspektywie wychowania
– można najogólniej pojmować jako zadawanie
wychowankowi różnych wzorów wartości. Andrzej
Pawłucki opisuje owe podejście następująco: „Cokolwiek
człowiek czyni – jako uczestnik kultury – nie miałoby
sensu, gdyby czyny te nie służyły jego umacnianiu się
w człowieczeństwie. O tyle mam uczestniczyć w kulturze
symbolicznej, kulturze społecznej i kulturze bytu, o ile
mam stawać się sobą jako osoba ludzka (tak powiedzieliby
zapewne zwolennicy personalizmu pedagogicznego).
Patrząc z tej perspektywy aksjologicznej na czyny
wychowawczej kulturalizacji, na przykład: estetycznej,
sportowej, politycznej, ekonomicznej czy zdrowotnej,
wszystko co czynię jako nauczyciel tej mojej dziedziny
kultury – zmierza ostatecznie do tego, by nauczyć ciebie
wzorów rzeźbienia siebie samego, z wykorzystaniem treści
tej mojej kultury, ale – w połączeniu z transcendentnymi
wartościami kultury dobra, prawdy i piękna. Niech ci
się nie wydaje, nauczycielu twojej dziedziny kultury,
że możesz poprzestać na nauczaniu wzorów kultury
technicznej dla nich samych, kultury estetycznej – dla
nich samych, kultury sportowej – dla nich samych itd.
Nie możesz poprzestać na zadawaniu >>wartości dla
samej wartości<<. Choćby dlatego, że wartości istnieją
w świecie człowieka we wzajemnym powiązaniu. Służąc
sobie nawzajem, pozwalają stawać się człowiekowi –

Ryc. 1 Wychowawcza kulturalizacja sportowa
Źródło: opracowanie własne
Wymóg przekazywania wartości w procesie
wychowawczym skierowany jest nade wszystko
do nauczycieli, trenerów, szkoleniowców, rodziców,
którzy nie mogą w swych wysiłkach wychowawczych
pozostawać przy obranym jednym i jednorodnym
jednocześnie celu. Rodzi się wówczas niebezpieczeństwo
jednostronnego pojmowania procesu wychowania. I jak
to zostało już powiedziane, nauczyciel wf, czy techniki,
czy przedmiotów ścisłych błędnie będzie wówczas
zmierzał do realizacji wartości, jakim jest tężyzna
fizyczna, zdolności manualne, czy światłość umysłu
i umiejętność logicznego rozumowania, pomijając
przy tym, cel najważniejszy, którym jest rozwój
człowieczeństwa w odniesieniu do każdego człowieka.
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Wartości, które utożsamiać można z celami
wychowania sportowego, choć nie tylko, mają prowadzić
człowieka do dojrzałości aksjologicznej, czyli umiejętności
wyboru i hierarchizowania wartości, a także sprawności
w ich rozpoznawaniu i rozumieniu. A zatem należy
żyć zgodnie z wyznawanym systemem wartości i brać
odpowiedzialność za własne czyny. J. Sztumski przedstawia
elementarne zręby systemu wartości, na które składają się
wartości typu:
–– Egzystencjalnego: dotyczy istnienia człowieka;
–– Realizacyjnego: odnosi się do możliwości
rozwojowych człowieka;
–– Moralnego: kształtuje godziwe warunki życia
ludzkiego;
–– Estetycznego: kształtuje poczucie piękna;
–– Eschatologicznego: ukierunkowanie na ostateczne
cele [1996, s. 124].
Systemy wartości, które traktować można jako
wyznaczniki odpowiedzialności za swe zachowania
i postawy bez trudu odnajdujemy w świecie pracy
trenera. Jest on bowiem osobą odpowiedzialną za rozwój
swoich wychowanków z uwzględnieniem ograniczeń
i specjalnych zdolności swoich podopiecznych. Tworzy
on na miarę swojej wyobraźni i środków odpowiednie
warunki funkcjonowania i aktywności zawodników.
Kształtując tężyznę fizyczną, siłę, szybkość, zwinność,
wytrzymałość, troszczy się on jednocześnie o zaistnienie
poczucia piękna wśród młodych adeptów sportu. Trener
jest w końcu odpowiedzialny za ukazywanie celów
ostatecznych. Takie rozumienie wychowawczej funkcji
trenera stanowi pełny obraz roli, jaką ma pełnić w pracy
z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Sprowadza się jednakże
najczęściej obowiązki dydaktyczne szkoleniowca do
wymiaru realizacyjnego przy częściowym uwzględnieniu
kształtowania poczucia piękna. Trener, by stawać się
skutecznym wychowawcą, powinien jednak zawsze
odnosić się nie tyle w planowaniu, co w faktycznej
realizacji do wszystkich aspektów uznawanych systemów
wartości i brać na co dzień za ich aktualizowanie
odpowiedzialność.
Władysław Cichoń także w kontekście wartości,
zwłaszcza moralnych stoi na stanowisku, iż wartości
te przejawiają się w celach. Dzieje się tak dlatego,
ponieważ jeśli celem wychowania jest np. wyrobienie
w wychowankach zalet sprawiedliwości, szlachetności,
wrażliwości na krzywdy, to realizacja tego celu jest
zarazem realizacją wartości moralnych [1996, s. 121].
Andrzej Michał de Tchorzewski słusznie jednak dostrzega
skomplikowaną perspektywę świata wartości moralnych,
w których znajduje się nauczyciel-wychowawca,
w tym także nade wszystko trener, który swoją osobą
i przykładem osobistym szczególnie mocno oddziałuje
na wychowanków. Jest on bowiem podmiotem
wychowującym i uznawane przez niego wartości
moralne są źródłem swoistych zobowiązań moralnych.
Poszukuje ich wraz z uczniem w faktach i zdarzeniach
życia codziennego, treściach nauczanego przedmiotu
i równocześnie swym postępowaniem moralnym daje
świadectwo ich istnienia [1994, s. 238].
Z tych zatem racji profesję nauczycielską, trenerską
ciągle traktować się powinno w kategoriach powołania.
Nauczyciel bowiem całą swoją osobą, postawami
moralnymi, jakie prezentuje, zachowaniem codziennym

powoduje w dużym stopniu – pośrednio przez przykład
swego postępowania i życia – wzrost lub upadek moralny
swych podopiecznych. Jest on także zobowiązany do
wyczulenia na nieustanne poszukiwanie słusznych dróg
postępowania moralnego.
Owocność wysiłków pracy trenerskiej mierzy się
osiągniętymi celami, które kiedyś założone, teraz stają
się zrealizowaną już rzeczywistością. Celem wychowania
pojmowanym przedmiotowo Stanisław Gałkowski
nazywa kres, skutek, do którego wychowanie zmierza
ze względu na swe cechy istotne i strukturę. Często się
jednak zdarza, że szkoleniowiec, czy instruktor danej
dyscypliny sportowej, to, co chciałby przez wychowanie
osiągnąć różni się wręcz biegunowo od tego celu, do
którego proces wychowania w istocie swojej zmierza
[1998, s. 40 i n.]. Dylemat ambiwalencji wartości
w dydaktyczno-wychowawczej aktywności trenera
jest poważny i nie należy go bagatelizować. Może się
bowiem z czasem okazać – i tak się nierzadko zdarza
– że kształcąc z naciskiem na stronę fizyczną osoby,
uniemożliwiamy lub degradujemy jej rozwój w innych
sferach życia. Pojmowany podmiotowo cel wychowania,
za Antoniną Gurycką, podzielić można na cele formalne,
czyli oficjalne programy wychowawcze oraz cele osobiste
– wywodzące się z ideału wychowawczego projekty
osobowościowe, które powinny być zrealizowane, jeżeli
wychowanie ma być skuteczne, a których nosicielem
jest konkretny wychowawca i które odnoszą się do
konkretnych wychowanków [1979, s. 153 i n.].
Jako naczelny cel wychowania, o którym żaden
z trenerów nie powinien zapominać, można zatem podać:
wdrożenie wychowanka do postępowania moralnie
dobrego. Jest to wyposażenie ucznia – zawodnika
w swoistą wewnętrzną sprawność, która określa nasze
zachowania i czyny jako moralnie godne. Postępowanie
nasze staje się wówczas w pewnym zakresie wolne od
rozterek i lęków wewnętrznych. Uzdalnia taka postawa
człowieka do decyzji, czynów, bez eliminowania roli
rozumu i woli.
Poniższy rysunek opisuje sposób, tj. drogę
postępowania nauczyciela sportu, gdzie celem jest
uskutecznienie jego działań dydaktyczno-wychowawczych.

Ryc. 2 Konieczne do realizacji zadania, jakie skutecznie
wychowujący trener ma podjąć
Źródło: opracowanie własne
Podstawowe zadania nauki pedagogiki (w tym
także pedagogiki sportu), które sparafrazowane zostały
przedstawione na rysunku 2, sprowadzają się do:
•
badania, analizowania, opisywania i uogólniania
istniejącej lub byłej rzeczywistości pedagogicznej,
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•

 yjaśniania względnie trwałych związków między
w
zjawiskami wychowawczymi a społecznymi,
wykrywania i uzasadniania prawidłowości
przebiegu wychowania w danych okolicznościach
i formułowania ich w postaci norm i zasad
praktycznego działania pedagogicznego,
•
formułowania celów wychowania w zmieniającej
się rzeczywistości,
•
wyjaśniania, jak działać wychowawczo, by realizować
ustanowione cele [Szczodrak, 1988, s. 10 i n.].
Stawiane trenerom zadania, których brak
uniemożliwia skuteczne realizowanie obowiązków
wychowawczych, tożsamo traktować możemy z celami
wychowania. Konieczne do podjęcia przez trenera
zadania, które realizowane gwarantują efektywność jego
pracy z zawodnikami, analizujemy na trzech poziomach:
celów ogólnych, inaczej nazywanych ostatecznymi,
które określamy w kategoriach pomagania człowiekowi
w procesie jego samoformowania i towarzyszenia mu
w poszukiwaniu jego człowieczeństwa; celów swoistych,
wynikających z konkretnych kontekstów społecznych;
oraz środków realizacji [Dąbrowska i in., 1997, s. 30].
Cele i zadania wychowania najczęściej identyfikuje się
z rozwojem. W trudzie formowania tężyzny fizycznej
człowieka, jego zdrowia, sprawności, wytrzymałości,
szybkości, zwinności czy siły – dominuje rozwój
fizyczny. Nie należy jednak zapominać w kontekście
pracy trenerskiej o pozostałych komponentach osoby
ludzkiej. I tak: w kategoriach psychologicznych cztery
grupy celów wymienia Antonina Gurycka [1979, s. 31]:
1.	kreatywne, czyli „wywołać, ukształtować” nowe
zainteresowania czy przekonania;
2.	optymalizujące, czyli „zwiększyć, poszerzyć” np.
wrażliwość lub zaangażowanie;
3.	minimalizujące – „osłabić, ograniczyć” np. agresję
lub nadmierną wrażliwość;
4.	korekcyjne: „przekształcić, zmienić” postawę,
przekonania.
Każdy zatem trener, który za ambit przyjmuje bycie
skutecznym wychowawcą na co dzień, nie może zapomnieć
przy planowaniu, organizowaniu i przeprowadzaniu
szkolenia sportowego o wartościach czy celach
wynikających z komponentów osoby ludzkiej. W bardziej
przejrzysty sposób ująć owe cele możemy następująco:

Cele wychowawcze, jakie samokrytyczny trener
nie może pominąć

Ryc. 3 Cele, których podjęcie czyni proces wychowania
skuteczniejszym
Źródło: opracowanie własne na podstawie grupy celów
wg kategorii psychologicznych A. Guryckiej [1979]
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Interpretując
pracę
szkoleniową
trenera
w kontekście jej efektywności, nie sposób nie powiedzieć
o samych formach wychowania, które za Mieczysławem
Łobockim odnieść można do pracy indywidualnej,
zespołowej i zbiorowej, które na boisku, bieżni, kortach,
stokach, ringach i w wielu innych miejscach aktywności
fizycznej są wykorzystywane. Wymienia się tu: formy
oddziaływań werbalnych, niewerbalnych oraz doraźnych.
Pierwsze z nich polegają na słownych, czyli werbalnych
instrukcjach między nauczającym a uczniami oraz
między samymi uczniami. Są tu m.in. techniki sondażu
opinii o uczniach, swobodnych tekstów, treningów
spotkaniowych. Formy oddziaływań niewerbalnych
stosują ekspresję niesłowną, wykorzystując aktywność
ruchową, rekreacyjną i artystyczną. Formy oddziaływań
doraźnych stanowią przeważnie sposoby pracy
indywidualnej i znajdują jedynie czasowe zastosowanie
w praktyce wychowawczej (indywidualna pomoc;
wzmocnienia pozytywne i negatywne czy ignorowanie
niepożądanych zachowań) [1990, s. 8, 94, 134].
Rodzajem pomocy w organizowaniu procesu
dydaktycznego przez trenerów będzie niewątpliwie
odpowiednia
orientacja
w
zakresie
instytucji
wychowania, zwłaszcza w obrębie kultury fizycznej
i zdrowotnej. Instytucje te dzieli się na formalne
(klub sportowy, ośrodek rekreacji) i nieformalne
(np. przywództwo w grupie rówieśniczej, w rodzinie,
sporcie osiedlowym) [Siwiński, 1992, s. 14]. Funkcje
owych instytucji sprowadza się do trzech kategorii: 1.
instytucje naturalnego wychowania – głównie poprzez
naśladowanie, 2. instytucje intencjonalnego wychowania
powołane przez społeczeństwo do wychowania do kultury
fizycznej i sportu, 3. instytucje pośredniego wychowania,
które spełniają różne zadania w zakresie kultury fizycznej
i sportu, kształtując osobowość człowieka.
Mówiąc zaś o metodach wychowania – nieodłącznym
elemencie każdego procesu wychowawczego – posłużyć
się można klasyfikacją autorstwa przytaczanego już
wcześniej Mieczysława Łobockiego, który wyróżnia
wśród metod wychowawczych: indywidualne i grupowe;
pośredniego i bezpośredniego oddziaływania; wpływu
osobistego, sytuacyjnego i społecznego oraz; kierowania
samowychowaniem. Typy metod wychowania wg
Autora to:
1.	Metoda modelowania, inaczej mówiąc metoda
przykładu (wyzwala chęć upodobnienia się do
osób bliskich);
2.	Metoda zadaniowa, czyli powierzanie konkretnych
zadań (prospołecznych), co służy konstruowaniu
postaw, zachowań i wzbogacenia ich wiedzy,
powierzanie zadań w rodzinie, szkole, wspomaganie
ludzi potrzebujących, a przez to doznawanie
zadowolenia i aprobaty rodziców lub osób
znaczących;
3.	Metoda perswazyjna – polega na uświadamianiu
różnych
obowiązków,
powinności,
słowne
oddziaływanie na świadomość moralną i społeczną;
4.	Metoda nagradzania – wzmacnianie pozytywne,
czyli promowanie zachowań pożądanych za pomocą
pochwał i nagród, co wpływa na aktywność
i kreatywność oraz wzmacnia poczucie wartości;
5.	Metoda karania, czyli świadome stosowana kara
w celu zapobieżenia powtórzenia złych zachowań;
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służy
wywołaniu
przykrych
konsekwencji
niepożądanych zachowań. Dokonuje się przez
wyrażanie dezaprobaty w formie nagany, wykluczenie
udziału w zabawie, zawężenie swobody, zakazy;
6.	Metoda
oddziaływań
grupowych,
czyli
aktywizowanie dzieci i młodzieży w działalności
zespołowej i samorządnej [2004].
Odpowiednio interpretując powyższe metody,
sprowadzić je można stricte do pracy trenerskiej,
który odpowiada za rozwój swoich wychowanków.
Z efektów podejmowanego trudu wychowawczego każdy
nauczyciel, w tym także trener, powinien się rozliczyć.
Spróbujmy teraz przenieść istniejące w pedagogice
metody wychowania do specyficznej dydaktyki
nauczyciela sportu:

zagadnień nie tylko świata sportu, wychowania tradycyjnie
pojmowanego, ale ogólnie rozwijającej się kultury
człowieka, zwłaszcza kultury fizycznej. Wychowanie
dzieci i młodzieży, a także dorosłych w przestrzeni
działań sportowych należy współcześnie do zadań
niełatwych i wymagających specyficznych właściwości
osobowych. Nie należy jednak ograniczać się wyłącznie
do cech i umiejętności samego trenera. Należy wziąć pod
uwagę wszelkie aspekty życia kulturowego, społecznego,
rodzinnego i osobistego tych, którzy aktywnie uczestniczą
w sytuacjach wychowawczo-sportowych. Sam trener
jest jednak szczególnie odpowiedzialny za efekty swoich
dydaktycznych czynności i nade wszystko od niego
wymaga się i egzekwuje skuteczności w jego pracy.

Piśmiennictwo

Ryc. 4 Skuteczne metody wychowania – realizowane
w świecie sportu
Źródło: opracowanie własne
Wyszczególnione metody wychowawcze doskonale
wkomponowują się w sposób pracy trenerskiej czy
nauczyciela
przedmiotu:
wychowanie
fizyczne.
Oddziaływanie przykładu zwłaszcza w środowisku
sportowym jest szczególnie znaczące dla uzyskiwania
rezultatów pracy pedagogicznej i budowania autorytetu
wśród młodych. Polecenia wykonywania działań, które
określilibyśmy jako społecznie pozytywne (w środowisku
sportowym mogą nimi być: rezygnacja z różnych
szkodliwych dla zdrowia używek, obrona słabszego,
asekuracja drugiego przy wykonywaniu trudnych
ćwiczeń...) choćby na lekcjach wychowania fizycznego
spotykają się z licznymi okazjami i sytuacjami, dzięki
którym mogą zaistnieć, wybrzmieć i zostać zrealizowane.
Perswazje, nagrody i kary także należą do kanonu
standardowego szkolenia sportowego. Oddziaływania
grupowe natomiast stają się w środowisku sportowym
wręcz nieuniknionym elementem. Trudno bowiem
sobie wyobrazić jedynie pracę indywidualną wśród
młodych adeptów sportu, zwłaszcza jeśli dyscyplina
sportowa wymaga zgranego zespołu. Nawet w sportach
indywidualnych oddziaływanie grup sportowców,
którzy należą już do przeszłości historycznej lub nie są
z różnych przyczyn aktywni zawodowo, lub też kolegów
i koleżanek z innych dziedzin sportowych, jest bardzo
silne i wywiera konkretny wpływ moralny i społeczny
na człowieka wzrastającego w sporcie.

Podsumowanie
Refleksje na temat osoby trenera, jego pracy
wychowawczej, czynników, które decydują o skuteczności
prowadzonej przez niego dydaktyki, należą do potrzebnych
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Gimnastyka w kształtowaniu wybranych
umiejętności studentów
Iwona Dawidowska – Busma
Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku

Wprowadzenie w zagadnienie gimnastyki
i kompetencji
Gimnastyka była znana już ludom starożytnym, m.in.
Chińczykom, Egipcjanom, Persom i Izraelitom. Gimnastyka
pochodzi od słowa greckiego gymnastike oznaczającego
trening sportowy; od gymnos – nagi) [4, s.3-4]. W ramach
gimnastyki zawodnicy wykonują specjalne układy,
z wykorzystaniem różnych sprzętów. Gimnastyka może
być uprawiana zarówno przez kobiety, jak i mężczyzn.
Gimnastyka sportowa i artystyczna współcześnie
nie tylko stała się popularna wśród młodzieży, ale
także popularna w ofercie animacyjnej wysokiej klasy
hoteli i statków turystycznych – rejsowych. Wysokiej
jakości obiekty turystyczno – hotelarskie oferują
swoim klientom – turystom specjalnie przygotowane
programy animacyjne lub wystąpienia w formie
pantomimy, występy teatralne jako dodatkowe
atrakcje przyciągające publiczność i reklamujące obiekt
turystyczny. Występujący aktorzy – animatorzy to zwykle
świetni gimnastycy, muzycy lub piosenkarze a także
profesjonalni aktorzy. Jednak takie formy wykorzystania
gimnastyki nie są nowe. Prof. Jan Dębowski opisując
gimnastykę w Starożytnych Atenach wskazuje na trzy
działy gimnastyczne: pierwszy zawierał biegi, rzuty,
walkę na pięści, strzelanie z łuku; drugi: ćwiczenia
taneczne w takt muzyki; zaś trzeci gry i zabawy z piłką,
kółkiem i szarfą [1, s. 176].
Przygotowanie
wysokiej
klasy
specjalisty
w zakresie gimnastyki wymaga jednak wielu lat
pracy, niejednokrotnie wytężonego wysiłku fizycznego
i psychicznego. Gimnastyka oprócz formowania
sylwetki, ruchu czyli fizyczności, kształtuje charakter
człowieka, jego osobowość i różnorodne umiejętności.
Gimnastyk to równorzędne „doskonalenie mięśni
z walorami umysłu, poczuciem piękna i moralnym
dobrem” [1, s. 178].
Trudno jednak określić jakie konkretne
umiejętności kształtuje się dzięki różnym formom
gimnastycznym. Niewątpliwie gimnastyka wymaga
od ćwiczących długoletniego wysiłku do wykonywania
złożonych i skomplikowanych ćwiczeń. Złożoność jest
priorytetem w gimnastyce, zaś prostota zaliczana jest do
nisko ocenianych aspektów ćwiczeń gimnastycznych.
Samo
słowo
kompetencja
[competentia]
zostało poraz pierwszy oficjalnie użyte w Stanach
Zjednoczonych w latach 70-tych w artykule, który został
poświęcony obaleniu testów IQ na rzecz kompetencji [2,
s.53]. Pojęcie kompetencji stało się popularne w Polsce
w latach 90-tych XX wieku. Wielu teoretyków nauki
i praktyków starało się stworzyć jedną najbardziej
odpowiednią definicję kompetencji w stosunku do
określonych zawodów. Niektórzy do utworzenia jednej
definicji w konkretnym zawodzie analizowali ponad
40 różnorodnych definicji występujących głównie

w problematyce badań kultury fizycznej, wychowania
fizycznego, biznesu i zarządzania [2, s. 58]. Autorzy
powołując się na różnorodne definicje kompetencji
w oparciu m.in. o Słownik Języka Polskiego wskazują
iż kompetencje to zakres czyjejś wiedzy, umiejętności
i odpowiedzialności, zaś „wychowanie to kształtowanie
pożądanych kompetencji, postaw i nastawień zgodnych
z oczekiwaniami i potrzebami społecznymi…” [3, s.40].
Zatem problemem niniejszego artykułu będzie
zagadnienie odnoszące się do określenia, które
z wybranych form gimnastycznych kształtują kompetencje
wychowanka – gimnastyka oraz jakie kompetencje
są kształtowane na najwyższym poziomie poprzez
gimnastykę.

Materiał i metody
Zgodnie z problematyką, celem badań było
oszacowanie poszczególnych – wybranych kompetencji
kształtowanych poprzez ćwiczenia gimnastyczne wśród
studentów kierunku Wychowanie Fizyczne. Założono,
iż prawdopodobnie kompetencje kształtowane poprzez
gimnastykę odnoszą się głównie do odwagi, zaś ćwiczenia:
piramidy i poręcze najlepiej kształtują wszystkie
zaproponowane do oceny kompetencje.
1.	Które kompetencje kształtowane są najlepiej
poprzez gimnastykę?
2.	Jakie ćwiczenia najkorzystniej kształtują wszystkie
zaproponowane kompetencje?
Do realizacji celu badań zastosowano metodę
sondażu diagnostycznego, oraz technikę badawczą
– ankietowanie. Badania przeprowadzono wśród
studentów kierunku Wychowanie Fizyczne w Wyższej
Szkole Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku
w oparciu o kwestionariusz ankiety zaproponowany przez
prof. W. Ryszkowskiego.

Charakterystyka badanych
Do oceny wartości kompetencji przystąpiło 108
studentów I stopnia kierunku WF (roczniki: I, II, III).
Wśród nich było 12,04% kobiet i 87,96% mężczyzn.
Badani w 49,07% trenowali piłkę nożną. Pozostali
zajmowali się innymi dyscyplinami sportowymi.
Respondenci uzupełniali kwestionariusz ankiety tylko
tych ćwiczeń, które były im znane z praktyki.

Wyniki badań własnych
Badania wykazały, iż odwagę w największym
zakresie kształtują ćwiczenia dwójkowe – piramidki
(8,72). Układ ćwiczeń kształtujących także w opinii
większości badanych (8,68) kształtuje odwagę. Miejsce
trzecie w kształtowaniu odwagi zajęło stanie na głowie
(8,62), zaś czwarte skoki złożone (8,59).
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Ryc. 3. Kształtowanie waleczności poprzez ćwiczenia
gimnastyczne
Źródło: opracowanie własne
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Waleczność o ocenie studentów najkorzystniej
jest kształtowana poprzez piramidki (8,8) i poprzez
ćwiczenia na drążkach (8,39).
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Ryc. 2. Kształtowanie sprawiedliwości poprzez ćwiczenia
gimnastyczne
Źródło: opracowanie własne
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Decyzyjność najlepiej formowana jest poprzez
skoki złożone i piramidki (8,48). Poza tymi ćwiczeniami
ćwiczenia symetryczne i asymetryczne (na poręczy)
także efektywnie kształtują decyzyjność (8,27).
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Ryc. 4. Kształtowanie osiągania wyznaczonych celów
poprzez ćwiczenia gimnastyczne
Źródło: opracowanie własne
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przyczyniają się do kształtowania odwagi. Sprawiedliwość
najkorzystniej kształtują piramidki (8,78), ćwiczenia na
drążku (8,64) oraz skoki złożone (8,63).
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Ryc. 1. Kształtowanie odwagi poprzez ćwiczenia
gimnastyczne.
Źródło: opracowanie własne.
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Ćwiczenia gimnastyczne także wspomagają osiąganie
wyznaczonych celów. Najlepiej tą kompetencję kształtują
ponownie piramidki (8,5), stanie na głowie (8,41) a także
skoki złożone (8,28).

Piramid
y
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Ryc. 5. Kształtowanie decyzyjności poprzez ćwiczenia
gimnastyczne
Źródło: opracowanie własne
W ocenie największej ilości studentów piramidki
(8,62) wspomagają kształtowanie panowania nad
emocjami. Stanie na głowie (8,21) oraz skoki złożone
(8,15) kształtują panowanie nad emocjami. Opanowanie
emocji wspomagają wejścia, zwisy, półzwisy (8,11) oraz
poręcze (8,09).
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Rywalizację indywidualną najlepiej kształtują
piramidki (8,42), skoki złożone (8,17) oraz układ
ćwiczeń kształtujących (8,16).

ni

W ocenie studentów współdziałanie w zespole
najlepiej kształtowane jest poprzez piramidki (9,00)
oraz układ ćwiczeń kształtujących (8,58).
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Ryc. 10. Kształtowanie spostrzegawczości poprzez
ćwiczenia gimnastyczne
Źródło: opracowanie własne
Obowiązkowość najlepiej jest formowana poprzez
przewroty w tył (9,34) oraz poprzez poręcze (8,46).
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Ryc. 8. Kształtowanie pracowitości poprzez ćwiczenia
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Źródło: opracowanie własne
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W opinii badanych wszystkie ćwiczenia gimnastyczne
wymagają pracowitości i kształtują pracowitość. Jednak
zauważalne jest, iż piramidki ponownie znalazły się
na pierwszym miejscu (8,36) w zakresie kształtowania
pracowitości. Miejsce drugie zajął układ ćwiczeń
kształtujących (8,30), zaś trzecie stanie na głowie (8,27).

Piramid

Spostrzegawczość w ocenie badanych najlepiej
kształtowana jest poprzez piramidki (8,54). W nieznacznie
mniejszym stopniu spostrzegawczość także kształtowana
jest poprzez układ ćwiczeń kształtujących (8,08); skoki
złożone (8,07) i stanie na głowie (8,00).
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Ryc. 7. Kształtowanie współdziałania w zespole poprzez
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Ryc. 9. Kształtowanie rywalizacji indywidualnej poprzez
ćwiczenia gimnastyczne
Źródło: opracowanie własne
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Ryc. 6. Kształtowanie panowania nad emocjami poprzez
ćwiczenia gimnastyczne
Źródło: opracowanie własne
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Współpraca najlepiej jest kształtowana poprzez
piramidki (8,74) oraz poprzez skoki złożone (8,53).

Ćwiczenia
gimnastyczne
także
kształtują
odporność na ekstremalne warunki. W opinii
studentów piramidki (8,46) oraz ćwiczenia na drążku
(8,41) najlepiej kształtują tą kompetencję (tab. 1).
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Ryc. 13. Kształtowanie ekstremalnych warunków
poprzez ćwiczenia gimnastyczne
Źródło: opracowanie własne
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Ryc. 11. Kształtowanie współpracy poprzez ćwiczenia
gimnastyczne
Źródło: opracowanie własne
Ćwiczenia na poręczy także w dużym zakresie kształtują
współpracę (8,37). Badania wykazały, że wytrzymałość
kształtowana jest przez ćwiczenia: piramidki (8,52) oraz
skoki złożone (8,07).
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Tab. 1. Kompetencje kształtowane poprzez ćwiczenia gimnastyczne
Źródło: opracowanie własne
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Ryc. 17. Ćwiczenia gimnastyczne najlepiej kształtujące
wszystkie wybrane kompetencje
Źródło: opracowanie własne

Podsumowanie i wnioski
Badania wykazały, iż poprzez ćwiczenia gimnastyczne
najlepiej kształtowane były cechy i kompetencje odnoszące
się do odwagi (8,19), sprawiedliwości (8,04) i waleczności
(8,04). W najmniejszym zakresie gimnastyka kształtowała
wytrzymałość (7,57) i odporność na ekstremalne warunki
(7,48).
Respondenci wskazali, iż wszystkie zaproponowane
do oceny kompetencje najlepiej są kształtowane
poprzez wykonywanie piramid (8,58). Miejsce drugie
w kształtowaniu kompetencji zajęły skoki złożone
(8,23), zaś trzecie ćwiczenia na drążku (8,19).
Założenie, iż kompetencje kształtowane poprzez
gimnastykę odnoszą się głównie do odwagi potwierdziło
się, zaś przypuszczenie, że ćwiczenia takie jak: piramidy
i poręcze kształtują najlepiej wszystkie zaproponowane
do oceny kompetencje potwierdziło się częściowo.

Wnioski:
1.	Zasadnym
byłoby
opracowanie
bardziej
szczegółowego zbioru kompetencji i dokonanie
badań wśród ekspertów gimnastyki, studentów
i osób zajmujących się zawodowo gimnastyką,
w tym akrobatyczną.
1.	Dobrze byłoby także przeprowadzić analizę
efektywności w oparciu o efekty kształcenia
wynikające z nowych zasad konstrukcji programów
studiów, efektów i ocen ich efektywności.
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Znaczenie „czucia boiska” i jego uwarunkowania
w opinii siatkarzy różnego poziomu zaawansowania sportowego
Significance of „playing field feeling” and its conditions in opinion volleyball
players different levels of sport advancement
Włodzimierz Starosta2, Łukasz Lamcha1, Artur Fenczyszyn1
1

Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp. Polska.
University School of Physical Education in Poznań – Faculty of Physical Culture in Gorzów Wlkp. Poland.
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Międzynarodowe Stowarzyszenie Motoryki Sportowej. Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki
w Białymstoku. Polska. International Association of Sport Kinetics. High School of Physical Education and Tourism
in Białystok. Poland.

Streszczenie
Autorzy podjęli ten tematu, bo „czucie boiska”
mimo jego ogromnego znaczenia, nie często było
badane i można je spotkać jedynie w bardzo nielicznych
nieopublikowanych
opracowaniach.
Współczesna
siatkówka jest grą bardzo wyrównaną. Coraz trudniej
znaleźć rezerwy w treningu, które można by było
zapełnić nowymi technologiami lub metodami
szkoleniowymi. Czołowe drużyny światowej elity mają
zawodników o podobnych warunkach morfologicznych,
niemal identycznym poziomie wyszkolenia technicznego
i taktycznego oraz bardzo zbliżonym poziomie zdolności
ruchowych. Badania przeprowadzono na zawodnikach
jednego klubu trzech kategorii wiekowych: młodzikach,
juniorach i seniorach [Fenczyszyn, 2002]. Wyniki
badań umożliwiły wyjaśnienie i lepsze zrozumienie
uwarunkowań w znaczący sposób wpływających na
poziom „czucia boiska”. Celami pracy było: 1. Próba
zdefiniowania pojęcia „czucia boiska” w siatkówce.
2. Ustalenie wpływu ,,czucia boiska” na uzyskiwany
wynik sportowy przez siatkarzy różnego poziomu
zaawansowania. 3. Ustalenie związku ,,czucia boiska”
ze stażem trenujących. Badania przeprowadzono na 25
zawodnikach MUKS-LO Lubań trzech grup wiekowych.
W pracy stosowano kwestionariusz autorstwa W. Starosty
składający się z 25 pytań dotyczących ,,czucia boiska”
i jego rozmaitych uwarunkowań. Wnioski: 1. „Czucie
boiska” ma duży wpływ na osiągany wynik sportowy.
2. Poziom „czucia boiska” podnosi się pod wpływem
wieloletniego okresu szkolenia. 3. Za najważniejszy
element techniki gry, na który ma duży wpływ poziom
„czucia boiska” ankietowani uznali zbicie.
Słowa kluczowe: „czucie boiska”, uwarunkowania
„czucia boiska”, siatkarze różnego poziomu zaawansowania.

Abstract
The authors undertook this subject, because
„playing field feeling” was not often studied, it can be
found only in a few studies. Today, volleyball is a game
very equal. It is difficult to find a gap in the training,
which could be fill with new technologies or methods of
training. The leading teams of world elite have players
with similar morphological conditions, with almost
the same level of technical and tactical training and
very close to each level of movement abilities. Studies

were carried out on players of one club in three age
categories: cadets, juniors and seniors [Fenczyszyn,
2002]. The researches allowed for explanation and better
understanding of the factors that have a significant
influence on the level of „playing field feeling”. The
aims of this study were: 1. An attempt to define
the terms of „playing field feeling” in volleyball.
2. Determining the influence of „playing field feeling”
on sport results achieved by volleyball players at the
different levels of the advancement. 3. Establishing the
relationship of „playing field feeling” with practice of
the trained. The study was carried out on 25 players
MUKS-LO Luban, who were trained in three age groups.
The study was based on questionnaire of W. Starosta
with 25 questions about „playing field feeling” and
its conditions. Conclusions: 1. „Playing field feeling”
has a big influence on achieved sport results. 2. The
“playing field feeling” improved after many years of the
training. 3. The most important element of technique,
which has a big influence on the level of „playing field
feeling”, respondents found kill.
Key words: „playing field feeling”, conditions
of this feeling, volleyball, athletes of different levels of
sports advancement.

Wstęp
Chcąc określić pojęcia „czucie boiska” należy najpierw
ustalić treść pojęcie czucia. W fizjologii czucie to: „...proste
wrażenie zmysłowe polegające na subiektywnej ocenie
bodźców pobudzających odpowiednie receptory” [Traczyk,
1973, 98]. W zależności przez jakie wyspecjalizowane
receptory odbierane są bodźce czucie można podzielić na:
a) teleceptywne – odbierane przez narządy zmysłów
takie jak: powonienie, wzrok i słuch; b) eksteroceptywne
– polegające na odbieraniu z powierzchni skóry dotyku,
ciepła, zimna i bólu; c) proprioceptywne – polegające
na wysyłaniu przez receptory układu ruchu informacji do
ośrodkowego układu nerwowego o stanie układu kostno
– stawowego i o ruchu całego ciała; d) interoceptywne
– określane czuciem trzewnym. Polegające na odbieraniu
bodźców przez receptory znajdujące się w narządach
wewnętrznych.
„Wrażenia kinestetyczne wchodzą w skład „czucia”
i mogą być utrwalane, a następnie odtwarzane. Wiąże
się to z istnieniem pamięci proprioceptywnej lub
kinestetycznej. Pozwala ona na odtworzenie nie tylko
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wrażeń kinestetycznych, lecz także na powtórzenie
zapamiętanych czynności ruchowych. Zdolność ta ma
olbrzymie znaczenie w nauczaniu nawyków ruchowych,
stanowi jej najwyższy poziom. Dzięki nim kształtuje
się wysoka dokładność ruchów.” [Starosta, 1990,
217]. Pojęciem czucia w różnych dyscyplinach sportu
zajmowało się wielu badaczy: A. Puni [1984], T. Rudik
[1958], N. Zimkin i in. [1952], W. Nawrocka [1972], W.
Starosta [2003, 2012]. Ostatni z autorów specyficznym
wrażeniom występującym w rozmaitych dyscyplinach
sportu, ich uwarunkowaniom i kształtowaniu udzielał
sporo miejsca w swych monografiach. W oparciu
o definicję wyżej wymienionych badaczy W. Starosta
podjął próbę stworzenia definicji „czucia wody”.
Według niego jest to: „…wysoki poziom zdolności
koordynacyjnych, umożliwia pełne przystosowanie do
środowiska wodnego i racjonalne poruszanie się w nim
z wykorzystaniem minimalnej energii.” [1993, 14].
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Cele pracy: 1. Próba zdefiniowania pojęcia „czucia
boiska” w siatkówce. 2. Ustalenie wpływu „czucia boiska”
na uzyskiwany wynik sportowy u siatkarzy różnego
poziomu zaawansowania. 3. Ustalenie związku „czucia
boiska” ze stażem sportowym siatkarzy.

Metoda i materiał badań
Kwestionariusz pytań dotyczących „czucia boiska”
u siatkarzy autorstwa W. Starosty składał się z dwóch
części. Pytania części pierwszej dotyczyły danych
osobowych badanych zawodników, czasu i przebiegu
ich szkolenia. Zawodnicy w tej części samodzielnie
określali rękę i nogę, czyli kończynę, którą wykonują
ruchy dokładniej i szybciej. Druga część ankiety składała
się z 25 pytań dotyczących „czucia boiska” i jego
różnych uwarunkowań. Badanie przeprowadzono na 25
zawodnikach MUKS-LO Lubań trzech grup wiekowych:
młodzików, juniorów i seniorów.

Pojęcie i struktura „czucia boiska”
„Czucie boiska” jest zjawiskiem mało zbadanym.
Boisko jest to: „... równy teren o wymiarach, kształcie
i nawierzchni przystosowanych do ćwiczeń, zawodów
i gier różnych dyscyplin sportu” [Bednarski, 1984,
84]. P. Kałuziak napisał, że: „…Rozpatrując „czucie
boiska” musimy zdać sobie sprawę z tego, że jest
to orientacja w przestrzeni boiska, jego rozmiarach
i ograniczeniach. Zawodnik mający dobrze opanowane
„czucie boiska” wykorzysta to w sposób maksymalny,
dopasowując je do ograniczonego pola.” [1996, 19].
Na podstawie wyników przeprowadzonych badań na
piłkarzach nożnych G. Gagajewa „czucie boiska”
określiła jako: „...szybkie i dokładne spostrzeganie
wszystkiego co się dzieje na możliwie dużej jego
części, na której w danym momencie rozwija
się akcja. Zawodnik powinien dokładnie spostrzegać
pozycję i działania możliwie dużej liczby graczy
(partnerów i przeciwników), oraz przemieszczania się
piłki.” [1973, 30]. Zajmujący się tenisem ziemnym
B. Dracz „czucie boiska”, a szczegółowiej określając
„czucie kortu” charakteryzował jako: „...dokładnie
spostrzegane stosunki przestrzenne i czasowe,
a także odpowiednio wyćwiczona wyobraźnia
przestrzenna.” [1978, 59].
„Czucie boiska” spróbował scharakteryzować też
G. Krawczyk stwierdzając, że zjawisko to: „...jest
związane z koordynacją ruchów, a dokładniej
z orientacją przestrzenną, szybkością reakcji,
rytmizacją
i
zdolnością
kinestetycznego
różnicowania ruchu.” [1994, 123]. W dalszej
części swej pracy napisał, że: „…czucie boiska” jest
wynikiem długiej ruchowej pracy, powstaje i rozwija
się na podstawie określonych osiągnięć technicznych,
systematycznego treningu, kiedy zawodnik dokładnie
koordynuje swoje ruchy.” [1994, 132]. Problemem
„czucia boiska” zajmował się też P. Kałuziak.
Prowadząc badania na siatkarzach doszedł do wniosku,
że „czucie boiska” najczęściej określane było przez nich
jako: „…umiejętność swobodnego i precyzyjnego
poruszania się po nim, łatwość oceny odległości
od siatki, partnera, linii bocznych i końcowych.”
[1996, 79].

Wyniki badań
Omówienie wyników badań przedstawione zostaną
w kolejności zadawanych pytań.
1. Co rozumiesz pod pojęciem „czucia boiska”?
W pytaniu tym zawodnicy mieli za zadanie
zdefiniować „czucie boiska”. Oto kilka ich wypowiedzi:
,,...jest to umiejętność odpowiedniego ustawienia się na
boisku”; „...jest to dobre poruszanie się zawodnika po
boisku podczas meczu”; „...jest to zagranie piłki w takie
miejsce na boisku, gdzie nie będzie przeciwnika”; „czuć
boisko” to znaczy wiedzieć jak się na nim ustawić”; „...
jest to szybkie poruszanie się po boisku w odpowiednim
kierunku”; „dobre „czucie boiska” – to umiejętność
zagrania piłki w zaplanowane miejsce na boisku”; „...
jest to zdolność szybkiego przemieszczania się za piłką
i za zawodnikiem”.
2. Wymień symptomy dobrego i złego „czucia
boiska”.
Do symptomów dobrego „czucia boiska” badani
najczęściej zaliczali: „…odpowiednie ustawianie
się”, „…prawidłowe poruszanie się po boisku”, „…
szybkość przemieszczania”, „…dobra gra w polu”, „…
dobry blok i atak”, „…wyczucie boiska”, „…minięcie
bloku przeciwnika”. Najczęściej wymieniane przez
zawodników symptomy złego „czucia boiska” to: „…
złe ustawienie się na boisku”, „…złe poruszanie się
po boisku”, „…słaba gra w polu”, „…złe wyczucie
boiska”, „…złe ustawienie bloku”, „…autowy atak”,
„…niedokładne zagrania”.
3. Wymień elementy z jakich składa się „czucie
boiska”.
Udzielając odpowiedzi na tak postawione
pytanie zawodnicy wymieniali elementy techniki
gry związane z poruszaniem się po boisku. Oto kilka
podanych przez nich elementów: „…ustawienie się
w odpowiednim miejscu na boisku”, „…dogranie piłki
w zaplanowany punkt boiska”, „…szybkie poruszanie
się po boisku”, „orientacja przestrzenna”, „dobre
ustawienie w ataku i obronie”, „dobry przegląd sytuacji
na boisku”.
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4. W którym okresie treningowym „czucie boiska”
jest najlepsze (przygotowawczym, startowym,
przejściowym) i najgorsze (przygotowawczym,
startowym, przejściowym) (podkreśl). Dlaczego?
a) najlepsze „czucie boiska”
Zdecydowana większość badanych, bo aż 80%
stwierdziło u siebie najlepsze „czucie boiska” w startowym
okresie treningowym. Oto jedno z uzasadnień tego
wyboru: „W okresie startowym jestem w najlepszej
formie, mam dobrą szybkość i wytrzymałość, a to wpływa
na dobre „czucie boiska”. Trzech badanych (12%) uznało,
że najlepsze „czucie boiska” jest w okresie przejściowym.
Jeden z nich uzasadnił swoją odpowiedź w taki sposób:
„...w przejściowym jest najlepsze, dlatego że możemy
spokojnie poprawić swoje błędy”. Tylko dwóch z 25
badanych zawodników zauważyło u siebie najlepsze
„czucie boiska” w okresie przygotowawczym, nie
uzasadniając swej opinii.
b) najgorsze „czucie boiska”
Najwięcej badanych (17, tj. 68%) stwierdziło
u siebie najniższy poziom „czucia boiska”
w okresie przygotowawczym. Oto niektóre
uzasadnienia tego wyboru: „...po dłuższej przerwie
musimy na nowo przyzwyczajać się do boiska”;
„W okresie przygotowawczym więcej czasu poświęca się
doskonaleniu techniki, wytrzymałości i siły”; „W tym
okresie przygotowujemy się do gry w lidze i forma nie
jest jeszcze wysoka”. Siedmiu siatkarzy z lubańskiego
klubu (28%) uważało, że najgorszy dla „czucia
boiska” jest okres przejściowy. Jedna z badanych osób
uzasadniła swój wybór w taki sposób: „Najgorsze
„czucie boiska” jest w okresie przejściowym, gdyż
jesteśmy zmęczeni całym sezonem i nie potrafimy
się dobrze skoncentrować na treningu”. Tylko
jeden z badanych uważał, że najgorsze czucie występuje
w okresie startowym. Zawodnik ten nie uzasadnił
swojej opinii.
5. W której części zajęcia treningowego „czucie
boiska” jest najlepsze (wstępnej, zasadniczej,
końcowej) i najgorsze (wstępnej, zasadniczej,
końcowej) (podkreśl). Dlaczego?
a) najlepsze „czucie boiska”
Zdecydowana większość badanych (76%)
stwierdziła u siebie najlepsze „czucie boiska”
w części zasadniczej treningu. Siatkarze motywowali to
w następujący sposób: „W części zasadniczej jesteśmy
dobrze rozgrzani i przygotowani do dalszego treningu
nasze „czucie boiska” jest największe”; „W środkowej
części treningu jesteśmy po rozgrzewce, co
powoduje lepsze czucie boiska”; „...w części
zasadniczej nie jesteśmy jeszcze zmęczeni, co pozwala
nam na szybkie poruszanie się po boisku”. Żaden
z badanych nie wskazał na część wstępną treningu.
Część końcową za najlepszą w zakresie poziomu
„czucia boiska” uznało 6 z 25 ankietowanych (26%).
Oto wybrane wypowiedzi tych zawodników: „W części
końcowej treningu często gramy mecz. Dlatego nasze
„czucie boiska” jest najlepsze”; „Część końcowa jest
najlepsza dla „czucia boiska”, ponieważ jesteśmy
do niego dobrze przyzwyczajeni”.

b) najgorsze „czucie boiska”
22 siatkarzy (88%) uznało, że najgorsze „czucie
boiska” występuje w części wstępnej jednostki
treningowej. Swoje odpowiedzi uzasadnili w sposób
następujący: „...nie jestem dobrze rozgrzany”; „…nie
przyzwyczaiłem się jeszcze do boiska”. Tylko 3 osoby
spośród 25 badanych zawodników uznały za najgorszą
dla „czucia boiska” część końcową treningu. Żadna z tych
osób nie uzasadniła swojej opinii. Nikt z ankietowanych
siatkarzy nie wskazał na część zasadniczą.
6. Pod wpływem czego „czucie boiska” się
polepsza lub pogarsza? Jak myślisz co jest tego
powodem?
Najczęściej badani wymieniali następujące
przyczyny: „…przygotowanie psychomotoryczne”,
„…dobra szybkość zawodnika”, „…systematyczny
trening”, „…ogranie zawodnika”, „…odpowiedni dobór
ćwiczeń na treningach”, „…nastawienie zawodnika
do treningu”, „…duża ilość rozegranych meczy”,
„doświadczenie”. Według niektórych badanych „czucie
boiska” pogarsza się poprzez: „…zmęczenie”, „…
niesystematyczny trening”, „…brak koncentracji”, „…
kontuzje”, „…brak doświadczenia”, „…słaba orientacja
przestrzenna”, „…zły dobór ćwiczeń”.
7. Czy istnieje związek między „czuciem boiska”,
a uzyskanym wynikiem sportowym (tak – nie,
podkreśl). W czym się to przejawia?
„Czucie boiska” dla wszystkich badanych
miało związek z uzyskanym wynikiem sportowym.
Oto wybrane uzasadnienia: „Dobry wynik meczu
osiągamy wtedy, kiedy dobrze „czujemy boisko”;
„…jeżeli dobrze „czujemy boisko” to potrafimy trafić
piłką, w to miejsce które chcemy”; „Dobre „czucie
boiska” jest objawem wysokiej formy, a jak mamy
dobrą formę to osiągamy dobre wyniki”; „…jeżeli
dobrze „czujemy boisko”, to potrafimy trafić
piłką w to miejsce które chcemy”; „Dobre „czucie
boiska” jest objawem wysokiej formy, a jak mamy dobrą
formę to osiągamy dobre wyniki”; „Jak nie ma dobrego
oświetlenia to gorzej wtedy widzimy i nie „czujemy”
dobrze boiska”. Tylko 4 zawodników, tj. 16% uważało
inaczej. Oto jedna z wypowiedzi: „Dobry zawodnik
potrafi dobrze grać w każdych warunkach”.
8. Czy istnieje związek między „czuciem boiska”,
a warunkami otoczenia (temperatura, oświetlenie,
nawierzchnia, wymiary sali)? (tak –nie, podkreśl).
W czym to się przejawia?
Zdecydowana większość zawodników dostrzegła
związek między „czuciem boiska”, a warunkami otoczenia.
Szczególną uwagę przywiązywali oni do oświetlenia
sali, na której rozgrywali mecz czy trenowali. Oto kilka
opinii na ten temat: „Gdy jest słabe oświetlenie, to nie
widzimy dobrze boiska”; „Ostre światło przeszkadza mi
w grze”; „Jak nie ma dobrego oświetlenia, to gorzej
wtedy widzimy i nie „czujemy” dobrze boiska”.
Tylko czterech zawodników (16%) uważało inaczej. Oto
jedna z wypowiedzi: „Dobry zawodnik potrafi dobrze grać
w każdych warunkach”.
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Tabela 1. Przyznane przez badanych zawodników
punkty i miejsca elementom techniki gry, w których
najbardziej przejawia się „czucie boiska” (n=25)

Asekuracja

Plasowanie

ELEMENTY TECHNICZNE
Kiwnięcie

13. Czy zaobserwowałeś u siebie zmiany
w poziomie „czucia boiska”, w wieloletnim –
wielomiesięcznym okresie szkolenia (tak – nie,
podkreśl). Na czym te zmiany polegały?

16. Na jaki, z niżej wymienionych elementów
techniki, ma największy wpływ poziom „czucia
boiska”. (Dla każdego elementu podaj określoną
liczbę punktów w skali od 1 do 10). 1. Odbiór zagrywki,
2. Zastawianie (blok), 3. Zagrywka, 4. Zbicie,
5. Kiwnięcie, 6. Asekurowanie, 7. Plasowanie.
Siatkarze uznali, że elementem, na który „czucie
boiska” ma bardzo duży wpływ jest asekurowanie (tab. 1).

Zbicie

12. Czy zmienia się „czucie boiska” pod wpływem
emocji (tak – nie, podkreśl). W czym się to
przejawia?
Aż 24 siatkarzy stwierdziło, że emocje mają wpływ
na poziom „czucia boiska”. Oto kilka wybranych
uzasadnień: „Podczas meczu emocje nie zawsze pomagają
w dobrej grze”; „Gdy wygrywamy, to wszystko jest
w porządku, a kiedy zaczynamy przegrywać to już
jest gorzej”; „Jak jestem mocno zdenerwowany
popełniam dużo błędów”; „Gdy jesteśmy zdenerwowani
nie zawsze potrafimy dobrze ocenić sytuacje na boisku”;
„Jak idzie źle, to się denerwuję i nie mogę dobrze grać”.
Tylko jeden z badanych siatkarzy stwierdził, że emocje
nie mają wpływu na poziom „czucia boiska”. Oto jak
uzasadnił swoje twierdzenie: „Staram się panować nad
swoimi emocjami i skupić się tylko na tym co mam zrobić”.

15. Jaki był twój poziom „czucia boiska”
w najlepszym meczu? 1. Mały, 2. Średni, 3. Duży,
4. Bardzo duży, 5. Maksymalny.
Najwięcej, bo 14 badanych zawodników stwierdziło,
że ich poziom „czucia boiska” w najlepszym meczu był
bardzo duży. Siedem osób, tj. 28% określiło poziom tej
zdolności w najlepszym meczu jako duży. Maksymalne
„czucie boiska” w najlepszym meczu zaobserwowało
tylko 4 spośród 25 badanych zawodników.

Zagrywka

11. Od czego zależy wysoki lub niski poziom
„czucia boiska”?
Badani w pierwszej kolejności wymienili czynniki
wpływające na niski poziom „czucia boiska” i były
to: „…zmęczenie”, „…złe oświetlenie”, „…nawierzchnia
boiska”, „…źle dobrane ćwiczenia”, „…niesystematyczny
trening”, „…zła koordynacja ruchowa”, „…słaba
szybkość”, „…słaba dyspozycja w danym dniu”,
„…niesłuchanie poleceń trenera”, „…niedokładne
wykonywanie ćwiczeń”, „…nie przykładanie się do
ćwiczeń”. W drugiej kolejności zawodnicy wymienili
czynniki wpływające na wysoki poziom „czucia
boiska”: „…dobra koordynacja ruchowa, „…dobra
szybkość i wytrzymałość”, „…talent”, „…umiejętność
dobrego ustawiania się”, „…dobre warunki otoczenia
(oświetlenie)”,
„…dokładność
wykonywania
ćwiczeń”, „…systematyczny trening”, „…doświadczenie
zdobyte w meczach”, „…dobra orientacja przestrzenna”,
„…odpowiednie nastawienie do treningu”, „…
przykładanie się do ćwiczeń”, „…koncentracja”.

14. Czy poziom zaawansowania sportowego
(klasa) ma wpływ na lepsze lub gorsze „czucie
boiska” (tak – nie, podkreśl)? Uzasadnij.
Trzech z 25 badanych nie dostrzegło związku między
poziomem „czucia boiska”, a klasą sportową zawodnika.
Jednak żaden z nich nie uzasadnił swojej opinii. Pozostali
siatkarze odpowiedzieli twierdząco na to pytanie. Oto
kilka z ich wypowiedzi: „Zawodnik doświadczony
potrafi lepiej ustawić się w odpowiednim miejscu na
boisku”; „Im wyższa klasa sportowa zawodnika,
tym zawodnik jest lepszy i lepiej „czuje boisko”;
„Dobry zawodnik potrafi przewidzieć miejsce, w które
przeciwnik zagra piłkę”; „Dobra technika i dobre „czucie
boiska” świadczą o wysokiej klasie zawodnika”.

Zastawianie
(blok)

10. W jaki sposób kształtujesz u siebie „czucie
boiska”? Wymień najczęściej stosowane ćwiczenia.
Zawodnicy wypisali po kilka ćwiczeń, dzięki
którym kształtują u siebie „czucie boiska”. Były to: „…
ćwiczenia szybkościowe”, „…ćwiczenia zwinnościowe”,
„…poruszanie się po boisku w różnych kierunkach”,
„…wyskoki do ataku i bloku”, „…atak w wyznaczone
miejsce”, „…zagrywka w określone miejsce”, „…
ćwiczenia asekuracji za blokiem”, „…asekuracja
własnego ataku”, „…obrona piłek trudnych”, „…
poruszanie się po boisku tyłem i przodem”.

Wszyscy ankietowani zawodnicy odpowiedzieli
na to pytanie twierdząco. Oto wybrane odpowiedzi:
„Po wielu latach treningu potrafię ustawić się na
boisku w odpowiednim miejscu”; „Im dłużej trenuję,
tym moja technika jest lepsza, a co za tym idzie
„czucie boiska” jest też lepsze”; „Wraz ze zdobytym
doświadczeniem potrafię lepiej wyczuć sytuacje na boisku
i odpowiednio ustawić się”; „Trenując odpowiednio
długo człowiek nabiera doświadczenia, co pomaga mu
lepiej „czuć boisko”; „Dobry i solidny trening na pewno
spowodował, że lepiej gram i „czuję boisko””.

Odbiór
zagrywki

9. Jaki wpływ na technikę gry ma „czucie boiska”
(zakreśl): 1. Żaden, 2. Mały, 3. Niewielki, 4. Średni,
5. Duży, 6. Bardzo duży.
Najwięcej, bo aż 48% badanych uznało, że
„czucie boiska” ma duży wpływ na technikę gry,
a 32% ankietowanych stwierdziło, że czucie ma średni
wpływ na technikę. Trzech z 25 badanych siatkarzy
uznało, że jest to bardzo duży, a dwóch, że niewielki
wpływ.
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Wybór ten można uzasadnić tym, że podczas
asekurowania bardzo ważna jest umiejętność
odpowiedniego ustawienia się na boisku, wyczucie
kierunku lotu piłki, odczytanie intencji zawodnika
atakującego z drużyny przeciwnej, a także adekwatna
reakcja na to zagranie. Jednak pierwszą pozycję
siatkarze przyznali zbiciu, a trzecią zagrywce. Te
dwa elementy techniki gry we współczesnej siatkówce
są do siebie bardzo zbliżone pod względem sposobu ich
wykonania. Większość zawodników wykonuje zagrywkę
w wyskoku i dlatego, podobnie jak przy zbiciu ważne jest
takie uderzenie piłki, aby trafiła ona w zaplanowane przez
zagrywającego czy zbijającego zawodnika miejsce na
boisku. Czwartą pozycję zawodnicy przyznali przyjęciu
zagrywki. Ankietowani uznali, że „czucie boiska” nie
ma tak wielkiego wpływu na dokładność wykonania tego
elementu jak w wyżej opisanych przypadkach. Najmniej
punktów badani przyznali takim elementom jak:
zastawienie (blok) (176 pkt.), kiwnięcie (171 pkt.)
i plasowanie (168 pkt.). Wybór ten można uzasadnić
tym, że te dwa elementy nie odgrywają istotnej roli i są
rzadko stosowane.
17. Czy uważasz, że długość stażu zawodniczego
ma wpływ na poziom „czucia boiska”, (tak – nie,
podkreśl). W czym się to przejawia?
Wszyscy badani uznali, że długość stażu
zawodniczego ma wpływ na poziom „czucia
boiska”. Oto niektóre z uzasadnień tego wyboru:
„Tak, długość stażu zawodniczego ma duży wpływ
na „czucie boiska”; „Im dłużej gram w siatkówkę,
tym lepiej wiem jak mam się ustawić na boisku”; „Po
kilku latach treningu potrafię trafić w miejsce, które
sobie zaplanuję”; „Wraz ze stażem treningowym
nabrałem doświadczenia, które pomaga mi lepiej
„czuć boisko”; „Pod wpływem wieloletniego treningu
moje „czucie boiska” znacznie się poprawiło”.
18. Czy odczuwasz różnice w „czuciu boiska”
między meczami rozgrywanymi na wyjeździe,
a u siebie (tak – nie, podkreśl). W czym się to
przejawia?

Aż 19, spośród 25 badanych przyznało, że
„czucie boiska” jest u nich lepsze podczas
rozgrywania meczy we własnej sali. Motywowali to
następująco: „...u siebie gram lepiej, dlatego, że jestem
przyzwyczajony do własnej sali i boiska”; „Swoją halę
znam na wylot i lepiej mi się na niej gra”; „Grając na
obcej sali musimy się najpierw do niej przyzwyczaić”;
„Na własnej sali lepiej potrafimy się ustawić na boisku”.
Tylko 6 zawodników (24%) nie stwierdziło różnic
w „czuciu boiska” między meczami rozgrywanymi
u siebie i na wyjeździe. Oto wybrane odpowiedzi:
„Dobry zawodnik potrafi grać na każdym boisku”;
„...jak człowiek jest dobrze dysponowany, to obojętnie
gdzie gra i tak mu wszystko wychodzi”.
19. Które z wymienionych zdolności motorycznych mają
największy wpływ na poziom „czucia boiska”. (Przyznaj
punkty od 1 do 10) 1. Siła, 2. Szybkość, 3. Wytrzymałość,
4. Koordynacja, 5. Skoczność, 6. Gibkość.
Badani uznali, że dla „czucia boiska” jest najważniejsza
koordynacja ruchowa, której przyznali 218 punktów
(tab. 2).
Tabela 2. Ilość punktów przyznanych przez badanych
zawodników poszczególnym zdolnościom motorycznym
mającym wpływ na poziom „czucia boiska” (n=25)
ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE
Badane
osoby

Gibkość

10

Skoczność

6

Koordynacja

8

Wytrzymałość

7

Szybkość

9

Siła
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Drugą co do ważności zdolność motoryczną mającą
wpływ na poziom „czucia boiska” ankietowani uznali

Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku – 2013

szybkość (218 pkt.). Pozostałe zdolności motoryczne
zostały sklasyfikowane następująco: 3. Skoczność
– 193 pkt., 4. Wytrzymałość – 191 pkt., 5. Gibkość –
172 pkt., 6. Siła – 168 pkt..
20. Czy uważasz, że warunki morfologiczne (m.in.
wysokość i masa ciała) mają wpływ na poziom
„czucia boiska” (tak – nie, podkreśl). Uzasadnij
dlaczego?
56%
badanych
nie
dostrzegło
związku
między morfologiczną budową ciała, a poziomem
„czucia boiska” u siatkarzy. Swój wybór uzasadnili
w następujący sposób: „... nie ważny jest wzrost,
najważniejsze jest wyszkolenie techniczne zawodnika”;
„...wszystko zależy od koordynacji ruchowej, szybkości
i sprawności zawodnika”; „...wysokość i masa ciała
zawodnika nie ma nic wspólnego z poziomem
„czucia boiska”; „Czucie boiska” uzależnione jest od
zdolności i poziomu wyszkolenia zawodnika”. Nieco
mniej badanych, tj. 44% uważało, że wysokość i masa
ciała wpływają na poziom „czucia boiska”. Oto kilka
wypowiedzi: „Wyższy zawodnik jest zazwyczaj gorzej
skoordynowany i ma mniejszą szybkość”; „Wysoki
i ciężki zawodnik nie ma takiej szybkości”; „Osobom
wyższym łatwiej się atakuje i blokuje”.
21. Jaki wpływ na poziom „czucia boiska” mają
przerwy w treningach (kontuzje, choroby, losowe
i in.) – pozytywny (tak – nie, podkreśl) –
negatywny (tak – nie, podkreśl). Dlaczego?
Badani stwierdzili jednomyślnie negatywny wpływ
przerw w treningach na poziom „czucia boiska”. Oto kilka
wybranych uzasadnień: „Po dłuższej przerwie spada poziom
„czucia boiska”; „Przerwy w treningach powodują
spadek formy i słabe wyczucie boiska”; „Po kontuzji
ciężko jest wrócić do dobrej formy”; „Po dłuższej przerwie
w treningach na nowo trzeba przyzwyczaić się do gry”;
„Każda przerwa powoduje obniżenie formy i sprawności
fizycznej”; „Choroba lub kontuzja powoduje wybicie
z rytmu treningowego, co źle wpływa na „czucie boiska””.
22. Czy odczuwasz różnicę w poziomie „czucia
boiska” na treningu i na meczu? (tak – nie,
podkreśl). Dlaczego?
Zdecydowana większość, bo aż 84% siatkarzy
stwierdziło, że inne jest „czucie boiska” na meczu
i na treningu. Oto kilka wypowiedzi: „...na meczu
często się denerwuję i wtedy nic mi nie wychodzi”; „...
jesteśmy bardziej skoncentrowani, co pozwala nam na
lepszą i dokładniejszą grę”; „...rywalizacja powoduje
większe zaangażowanie w grę”; „Na treningach nie
odczuwam tremy, co mi pozwala na lepsze skupienie
uwagi”; „Mały stres spowodowany publicznością
wyzwala we mnie dodatkową energię i wtedy lepiej
gram”. Odmiennego zdania było 4 z 25 badanych.
Jedna z wypowiedzi brzmiała następująco: „Zarówno
na meczu jak i na treningu „czucie boiska” nie zmienia
się”.
23. Jaki wpływ na poziom „czucia boiska” ma
zmęczenie (podkreśl). Uzasadnij. 1. Żaden,
2. Bardzo mały, 3. Mały, 4. Średni, 5. Duży, 6. Bardzo
duży, 7. Maksymalny.
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52% spośród zawodników uważało, że zmęczenie
ma duży wpływ na poziom „czucia boiska”. 7 z 25
ankietowanych osób stwierdziło, że zmęczenie ma
średni wpływ, a 16% (4 badanych) uznało, że wpływ
ten jest bardzo duży. Oto, w jaki sposób siatkarze
uzasadniali swoje opinie: „Gdy jesteśmy zmęczeni,
to czujemy coraz większe znużenie grą”; „Zmęczenie
powoduje osłabienie „czucia boiska”; „Jak narasta
zmęczenie to spada poziom „czucia boiska”;
„Zmęczenie powoduje „zakwaszenie” mięśni. Jesteśmy
wtedy wolniejsi i mniej dynamiczni”; „Gdy człowiek
jest zmęczony ciężko go zmusić do jakiegoś wysiłku”;
„Zmęczenie przeszkadza w koncentracji podczas gry”.
Tylko jeden z badanych uważał, że zmęczenie wywiera
maksymalny wpływ na poziom „czucia boiska”, ale
nie uzasadnił swojej opinii.
24. Czy dostrzegasz związek między poziomem
przygotowania technicznego, a „czuciem boiska”.
1. Stopniem wytrenowania, a „czuciem boiska”,
2. Poziomem koordynacji ruchowej, a „czuciem
boiska”.
Wszyscy badani zawodnicy dostrzegli związek
między stopniem wytrenowania, poziomem koordynacji
ruchowej i przygotowaniem technicznym zawodnika,
a poziomem „czucia boiska”.
25. Jeżeli znasz inne czynniki wpływające na
„czucie boiska” to je wymień i uzasadnij ich wpływ
na to czucie. Żaden z badanych zawodników nie
udzielił odpowiedzi na to pytanie.
Dyskusja
Autorzy pracy próbowali zdefiniować „czucie
boiska” jako bardzo ważną „zdolność” wpływającą
na umiejętności ruchowe siatkarzy. „Czucie boiska”
ankietowani siatkarze określili, jako umiejętność
szybkiego i sprawnego poruszania się oraz
zdolność do odpowiedniego ustawienia się na
boisku. Mało dotychczas zajmowano się pojęciem
„czucia boiska”. Problemem tym, w swoich pracach
zajęli się m.in.: P. Kałuziak [1996] – w piłce siatkowej
i M. Łubiński [1998] – w koszykówce. Niniejsza praca
stanowi próbę określenia głównych wyznaczników
„czucia boiska” w siatkówce. Wyniki analizowanych
badań dotyczących „czucia boiska” wykazały,
że
jego
najwyższy
poziom
występował
w startowym okresie treningowym, a najniższy
w przygotowawczym i przejściowym. Ponadto,
najwyższy poziom „czucia boiska” występował z części
zasadniczej, a najgorszy w części wstępnej treningu.
Wyniki badań dowiodły, że warunki otoczenia mają
bardzo duży wpływ na poziom tego czucia.
W oparciu o treść niniejszej pracy można
stwierdzić, że „czucie boiska” jest pojęciem możliwym
do zdefiniowania. Świadczy o tym przedstawiony
przegląd piśmiennictwa na ten temat, a także określenia
tej „zdolności” podane przez badanych. Stosowany w tej
pracy kwestionariusz pytań dotyczących „czucia boiska”
i udzielone przez siatkarzy odpowiedzi uświadomiły,
że bez względu na poziom zaawansowania
zawodników i ich staż treningowy czucie to ma
dla większości badanych duży bądź bardzo duży
wpływ na uzyskiwany wynik sportowy. Przytoczone
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w tej pracy wyniki badań pozwalają twierdzić, że dla
znacznej większości siatkarzy oczywiste było, iż im
dłuższy staż zawodnika tym wyższy jest u niego poziom
„czucie boiska”.
Autorzy mają przekonanie, że omówione w tej pracy
wyniki badań w istotny sposób przyczynią się do lepszego
zrozumienia mało jeszcze znanego pojęcia „czucia
boiska”, a także poznania jego uwarunkowań i sposobów
kształtowania. Opracowanie to umożliwia stwierdzenie,
że „czucie boiska” jest bardzo ważnym elementem gry
w siatkówkę i stanowi mało jeszcze wykorzystaną rezerwę
w zakresie kształtowania mistrzostwa technicznego.
Dlatego, element ten należy włączyć do procesu szkolenia
zawodników siatkówki niezależnie od poziomu ich
zaawansowania.
Wnioski
1.	Według badanych najwyższy poziom „czucia
boiska” występuje w okresie startowym, a najniższy
w okresie przygotowawczym.
2.	W oparciu o opinie ankietowanych najwyższy
poziom „czucia boiska” występuje w części
zasadniczej, a najgorszy w części wstępnej zajęcia
treningowego.
3.	Większość ankietowanych stwierdziła, że warunki
otoczenia mają znaczny wpływ na poziom „czucia
boiska”.
4.	„Czucie boiska” ma duży wpływ na osiągany wynik
sportowy.
5.	„Czucie boiska” polepsza się pod wpływem
wieloletniego okresu szkolenia.
6.	Za najważniejszy element techniki gry, na który ma
duży wpływ poziom „czucia boiska” ankietowani
uznali zbicie.
7.	Największy wpływ na poziom „czucia boiska” ma
koordynacja ruchowa.
8.	Wszyscy siatkarze stwierdzili negatywny wpływ
przerw w treningach na poziom „czucia boiska”
9.	Większość badanych stwierdziła, że poziom
„czucia boiska” jest inny na treningu niż podczas
meczu, a więc w warunkach stresowych.
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Sprawność działania piłkarzy nożnych
w systemach gry preferowanych podczas
mistrzostw świata w 2010 roku
The effectiveness of the activity of soccer players
in the play systems preferred dring 2010 world cup
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Abstract
The determination of the profiles of soccer players as
well as the assessment of their effectiveness, is possible
by watching their behaviour in the conditions of a real
match. The aim of the paper was to determine the
effectiveness of the activity of players performing various
tasks related to their functions on the pitch. The elements
differentiating the play of particular players were the play
systems preferred by the teams. In the paper a method
of observation has been used. The models copying the
effectiveness of activity have been worked out on the
basis of research material, gathered using the Castrol
Performance Index. In statistical analyses the Analysis of
Variance (ANOVA) has been used for single classification.
The findings have confirmed the distribution of the
functions in the team. The best effectiveness of shots to
the goal has been displayed by the players in the 1-3-3-3
system. While the best reliability of the ball passing has
been showed by teams playing in the 1-4-2-3-1 system,
in particular the external and central defenders, and
forwards. It has been proved that the universalism in
training must also take into consideration the specifics
of each position of the player on the pitch with regard to
the play system.
Key words: efficiency, football, play systems,
players’ positions

Streszczenie
Wyznaczenie profili zachowania zawodników, jak
również ocena ich sprawności działania możliwa jest
w wyniku śledzenia ich zachowań w warunkach gry
rzeczywistej. Celem pracy było określenie sprawności
działania piłkarzy realizujących w zespołach różne
zadania, związane z zajmowaną pozycją na boisku.
Elementami różnicującymi grę zawodników były systemy
gry preferowane przez zespoły. W pracy wykorzystano
metodę obserwacji. Modele odwzorowujące sprawność
działania opracowano na podstawie materiału
badawczego zebranego w oparciu o system analizy gry
Castrol Performance Index. Przy analizach statystycznych
wykorzystano jednoczynnikową analizę wariancji
(ANOVA) dla klasyfikacji pojedynczej. Wyniki badań
potwierdziły podział piłkarzy ze względu na funkcje jakie
pełnią w zespołach. Największą niezawodnością strzałów
wykazali się piłkarze grający w systemie 1-4-3-3. Najwyższą
niezawodność podań piłki prezentowali piłkarze zespołów
grających w systemie 1-4-2-3-1, występujących na pozycji

bocznych i środkowych obrońców oraz napastników.
Wykazano, iż uniwersalizm szkolenia musi brać pod
uwagę specyfikę gry zawodników na każdej pozycji na
boisku z uwzględnieniem systemu gry.
Słowa kluczowe: sprawność działania, piłka nożna,
systemy gry, pozycje zawodników

Wprowadzenie
Każda impreza rangi mistrzowskiej, pozwala na
śledzenie i określenie czynników, które mają największy
wpływ na efektywność gry piłkarzy. Owe czynniki
pozwalają wyznaczyć profil działania, jak również
są doskonałym sposobem przewidywania przyszłych
tendencji w grze w piłkę nożną [O`Donoghue 2005].
Definiuje się je jako kombinację zmiennych [James,
Jones, Mellalieu 2004], które określają specyfikę
wybranych aspektów gry, pod kątem ich efektywności
[Carling 2011; Taylor, Mellalieu, James 2004].
Wyznaczenie profili zachowania zawodników, jak
również rzetelna ocena sprawności działania możliwa
jest przez śledzenie ich zachowań w warunkach gry
rzeczywistej, z przeciwnikiem o zbliżonym poziomie
zaawansowania sportowego [Szwarc 2008]. Dla pełnej
weryfikacji sama jednak ocena ilościowa działań nie
wystarcza, [Duda 2011] potrzebna jest obiektywizacja
działań graczy poparta prakseologiczną oceną, która
określa jakość tego działania [Panfil 2006].
Piłka nożna zaliczana jest do gier wielopodmiotowych,
a działanie jej uczestników jest dystrybutywne, co
oznacza, iż każdy gracz pełni odmienną funkcję wobec
grupy, zajmując swoiste miejsce na placu gry [Naglak
2010], powodując iż, ważnego znaczenia nabierają
analizy, które określają działania specyficzne graczom
występującym na danych pozycjach [Campos et al. 2008].
Celem pracy było określenie różnic w sprawności
działania piłkarzy występujących na poszczególnych
pozycjach w zespołach preferujących odmienne
systemy gry. Różne systemy gry, były jednocześnie
kryterium podziału na poszczególne grupy drużyn.
Analizie poddano najważniejsze elementy gry, jakimi
są strzały do bramki i podania piłki oraz aktywność
lokomocyjną określoną długością pokonanego dystans
z uwzględnieniem zakresów intensywności.

Materiał i metody
Materiał badawczy to analiza gry 599 graczy,
czyli wszystkich jacy wystąpili podczas rozegranego
turnieju mistrzowskiego. Wyodrębniono sześć pozycji
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zawodników na boisku: bramkarze, boczni obrońcy,
środkowi obrońcy, boczni pomocnicy – skrzydłowi,
środkowi pomocnicy – wypełniający zadania
defensywne jak i ofensywne oraz napastnicy.
Modele odwzorowujące sprawność działania
opracowano na podstawie materiału badawczego zebranego
w oparciu o system analizy gry Castrol Performance Index,
wykorzystujący półautomatyczne kamery do śledzenie
wydarzeń w każdej sekundzie gry i w każdym sektorze
boiska. Jest to narzędzie, które pozwala na opracowanie
analiz meczowych w czasie rzeczywistym, zbierając dane
z kamer, które wykonują w ciągu sekundy 25 rejestrowań
[www.castrolfootball 2010].
Wykorzystana w pracy metoda obserwacji
pozwoliła na opis struktury gry, oraz określenie
funkcjonalnej charakterystyki piłkarzy nożnych [Reilly,
Bangsbo, Franks 2000; Soroka 2011]. Główne korzyści
z tego bezinwazyjnego sposobu analizy to pozyskiwanie
danych, co do czasu trwania, częstości i udziału różnych
typów zachowań zawodników w grze, jak również
określenie pokonanego dystansu przez poszczególnych
piłkarzy w czasie meczu. Uzyskane wyniki, to także
wiedza na temat wydatku energetycznego zawodników
i wykonanej przez nich pracy meczowej z określeniem
jej intensywności [Reilly 1997; Zubillaga et al. 2008].
W analizach statystycznych, przy spełnieniu
założeń, wykorzystano jednoczynnikową analizę
wariancji (ANOVA) dla klasyfikacji pojedynczej. Do
wskazania istotnych różnic pomiędzy poszczególnymi
zmiennymi stosowano test Post-hoc NIR. Istotność
różnic określano przy poziomie p<0,05.

Wyniki badań
Podczas Mistrzostw Świata w 2010 r. najczęściej
wykorzystywanym w grze systemem gry było ustawienie
wyjściowe 1-4-2-3-1. W meczach w znacznym stopniu
stosowano również system 1-4-4-2 i 1-4-3-3, natomiast
marginalnie 1-3-4-3 oraz 1-5-4-1, które to systemy nie
uwzględniono w przeprowadzonych analizach (ryc.1).

Ryc.1. Struktura rozegranych meczów z uwzględnieniem
systemów gry
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych
z www.fifa.com/castrolindex
W pracy nie poddano analizie sprawności strzałów do
bramki z uwzględnieniem systemów gry, a tylko z uwagi
na pozycje na jakich grali zawodnicy. Przyczyną była
mała ilość wykonanych strzałów w przypadku piłkarzy
grających na niektórych pozycji na boisku. Wykazano
najwyższą sprawność strzałów piłkarzy występujący
na pozycji napastników, u których aktywność wyniosła
725, co stanowiło 39,8% ogólnej liczby strzałów. Również
w przypadku zawodników tej formacji, skuteczność

była najwyższa, osiągając 66 zdobytych bramek, co
dało 45,1% udział w strukturze. Wysoką aktywność
wykazano również w przypadku skrajnych pomocników,
którzy wykonali 483 strzałów, co dało 26,5% udział,
przy skuteczności 42 bramek, które stanowiły 28,8%
udział. Wysokie wartości wykazano także w przypadku
środkowych pomocników, u których wykazano 18,3%
udział, przy aktywności wynoszącej 333, natomiast
skuteczność na poziomie 22 strzelonych bramek, co
wskazało na 15,1% udział w ogólnej skuteczności. Znacznie
niższe wartości sprawności strzałów prezentowali boczni
obrońcy, u których co dziesiąty strzał był ich udziałem.
Przy aktywności strzałów w wykonaniu środkowych
obrońców osiągnięto wartość 110, co wskazało na 6,0%
udział w aktywności ogółem (tab.1).
Pozycje
zawodników

Sprawność strzałów
Aktywność

Skuteczność Niezawodność

Ilość

%

Ilość

%

%

Boczni
obrońcy

172

9,4

7

4,8

4,1

Środkowi
obrońcy

110

6,0

9

6,2

8,2

Boczni
pomocnicy

483

26,5

42

28,8

8,7

Środkowi
pomocnicy

333

18,3

22

15,1

6,6

Napastnicy

725

39,8

66

45,1

9,1

Ogółem

1823

100

146

100

8,0

Tabela 1. Sprawność strzałów do braki w MŚ-RPA 2010,
z uwzględnieniem pozycji zajmowanych przez zawodników
w zespole
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych
z www.fifa.com/castrolindex
Porównanie sprawności podań piłki wykonanych
przez bramkarzy, wykazała najwyższą ich aktywność
u piłkarzy zespołów grających w ustawieniu 1-4-42. Średnia, była w sposób istotny wyższa (p=0,049)
w porównaniu do bramkarzy zespołów grających
systemem 1-4-3-3 i wyższa od preferujących ustawienie
1-4-2-3-1. Pomimo wysokiej aktywności podań,
bramkarze grający w zespołach preferujących system
wyjściowy 1-4-4-2 osiągnęli istotnie (p=0,040)
najniższą niezawodność. W istotny sposób (p=0,003)
boczni obrońcy, osiągnęli wyższą aktywność podań
grając w systemie 1-4-2-3-1, niż zawodnicy ustawieni
w pozostałych systemach. Podobne zależności
wystąpiły także w skuteczności podań, przy istotnym
zróżnicowaniu na poziomie
p<0,001. Wartości
wskaźnika niezawodności wykazał istotne zróżnicowanie
(p=0,002) pomiędzy piłkarzami zespołów grających
w ustawieniu 1-4-2-3-1, a preferującymi system 1-4-4-2.
Najniższą aktywność podań prezentowali środkowi
obrońcy grający w zespołach stosujących ustawienie
1-4-4-2. Była to wielkość w sposób istotny niższa
(p=0,016) od wyznaczonej zawodnikom grającym
w pozostałych systemach. Zbliżone zależności, na
poziomie zróżnicowania istotnego wynoszącego p=0,020,
wykazano w skuteczności podań.
Najaktywniej podania, wykonywali boczni
pomocnicy grający w zespołach, które preferowały
ustawienie 1-4-2-3-1. Była to wielkość istotnie wyższa
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Napastnicy

Pomocnicy
Boczni
środkowi pomocnicy

Obrończy
środkowi

Boczni
obrońcy

Bramkarze

Pozycja
zawodników

(p=0,050) od prezentowanej przez zawodników
zespołów stosujących system 1-4-4-2. Najwyższą
skuteczność osiągnięto już jednak w zespołach, które
wykorzystywały w grze ustawienie 1-4-3-3. Obok średniej
podań wyliczonej bocznym pomocnikom zespołów
grających w systemie 1-4-2-3-1, była to wielkość
istotnie wyższa (p=0,039), od osiągniętej przez piłkarzy
zespołów stosujących ustawienie wyjściowe 1-4-4-2.
Istotnie wyższą niezawodność (p=0,022), w stosunku do
piłkarzy drużyn stosujących ustawienie 1-4-2-3-1 i 1-44-2, osiągnęły podania wykonywane przez bocznych
pomocników grających w systemie 1-4-3-3.
Najwyższą aktywność podań prezentowali środkowi
pomocnicy grający w ustawieniu 1-4-2-3-1 i była to
wartość istotnie wyższa (p=0,041) od tej osiągniętej
przez piłkarzy preferujących system gry 1-4-4-2. Takie
same zależności wystąpiły w skuteczności podań, gdzie
istotne zróżnicowanie wystąpiło na poziomie p=0,020.
Najwyższą aktywność podań prezentowali napastnicy
grający w systemie 1-4-2-3-1 i była to wielkość istotnie
wyższa (p=0,029), od osiągniętej przez piłkarzy zespołów
grających w ustawieniu 1-4-3-3 i 1-4-4-2. Również
wśród tych napastników, najwyższą wartość osiągnęła
skuteczność, a w porównaniu do piłkarzy preferujących
ustawienie 1-4-4-2 istotnie przy p=0,005. Niezawodność
okazała się istotnie niższa (p=0,011) u napastników
zespołów grających w systemie 1-4-4-2, w porównaniu
do ustawienia 1-4-3-3 i 1-4-2-3-1 (tab.2).
System gry
Efektywność
podań

Wartości

1-4-4-2
(1)

1-4-3-3
(2)

1-4-23-1
(3)

Aktywność

35,1 2**

29,9 1**

32,8

3,017 0,049*

Skuteczność

20,2

Niezawodność 56,8 2,3**

F

p

19,5

20,8

0,316 0,729

66,3 1**

64,5 1**

3,305 0,040*

50,5

57,7

5,817 0,003*

Aktywność

51,4

Skuteczność

35,3 3**

35,9 3**

Niezawodność

67,5 3**

70,2

73,21**

6,459 0,002*

Aktywność

41,4 2,3**

47,6 1**

48,4 1**

4,154 0,016*

Skuteczność

31,7 2,3**

37,3 1**

38,2 1**

3,973 0,020*

Niezawodność

74,9

77,3

77,4

1,092 0,337

3**

3**

42,6 1,2** 8,247 0,001*

Aktywność

43,9

Skuteczność

28,4 2,3**

34,4 1**

33,9 1**

3,227 0,039*

Niezawodność

63,8 2**

80,7 1,3**

65,5 2**

3,868 0,022*

1**

3,121 0,041*

3**

47,6

1,2**

49,9

1**

2,998 0,050*

Aktywność

49,6

3**

52,5

56,2

Skuteczność

36,3 3**

40,1

41,8 1**

3,953 0,020*

73,1

0,759 0,465

Niezawodność

72,4

75,2

Aktywność

32,1 3**

33,2 3**

Skuteczność

18,8 3**

21,4

Niezawodność 58,4

2,3**

63,7

1**

37,3 1,2** 3,593 0,029*
24,4 1**

5,385 0,005*

63,6

4,556 0,011*

1**

* poziom istotności p<0,05
** – indeks górny oznacza numer zmiennej, dla której różnica
pomiędzy średnimi jest statystycznie istotna na poziomie p<0,05

Tab.2. Efektywność podań piłki piłkarzy grających na
poszczególnych pozycjach z uwzględnieniem systemów gry
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych
z www.fifa.com/castrolindex
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Najkrótszy średni dystans w meczach pokonywali
bramkarze zespołów, które stosowały ustawienie 1-4-23-1, natomiast najdłuższy w systemie 1-4-3-3. Dystans
przebyty w poszczególnych zakresach intensywności nie
różnicował w sposób istotny bramkarzy ze względu na
stosowany system gry. Nie wykazano również istotnych
zróżnicowań w długości pokonanego dystansu pomiędzy
bocznymi obrońcami, grającymi w poszczególnych
systemach. Najdłuższy dystans przebywali zawodnicy
zespołów grających w ustawieniu 1-4-4-2, natomiast
najkrótszy w systemie 1-4-3-3.
Istotnie najdłuższy średni dystans, przy p=0,049),
w porównaniu do piłkarzy ustawionych w systemie 1-43-3 i 1-4-2-3-1, pokonywali środkowi obrońcy grający
w ustawieniu 1-4-4-2. Również w poszczególnych
zakresach intensywności, pokonane odległości były
najwyższe, u środkowych obrońców zespołów stosujących
system gry 1-4-4-2, a przy intensywnościach niskich
i średnich w sposób istotny, odpowiednio (p=0,034
i p=0,049).
W sposób istotny przy p=0,045, w stosunku do
bocznych pomocników grających w ustawieniu 1-42-3-1, najdłuższy średni dystans pokonywali piłkarze
zespołów stosujących system gry 1-4-4-2. Również
istotne zróżnicowania wykazano w długości pokonanego
dystansu o intensywnościach średnich (przy p=0,042)
i wysokich (przy p=0,022). Dystans pokonany sprintem
w wykonaniu piłkarzy zespołów stosujących system 1-44-2 był najdłuższy, co wykazało istotne zróżnicowanie
na poziomie p=0,043, w stosunku do piłkarzy grających
w ustawienie 1-4-3-3.
Środkowi pomocnicy grający w zespołach
stosujących ustawienie wyjściowe 1-4-4-2 pokonywali
średnio w meczu istotnie najdłuższą odległość (p=0,027)
w stosunku do zawodników grających w ustawieniu
1-4-3-3 i 1-4-2-3-1. Również ci piłkarze pokonywali
najdłuższe odległości o intensywnościach średnich (przy
p=0,027) i wysokich (przy p=0,043) w stosunku do
piłkarzy zespołów preferujących ustawienie 1-4-2-3-1.
Istotne zróżnicowania wykazano w długości
pokonanego dystansu przez napastników, grających
w ustawieniu wyjściowym 1-4-4-2, w porównaniu
do występujących w ustawieniu 1-4-2-3-1 i 1-4-3-3.
Istotne zróżnicowania (p=0,013) wykazano również
w długości pokonanego dystansu o intensywnościach
średnich pomiędzy napastnikami zespołów preferujących
grę w systemie 1-4-4-2, a 1-4-2-3-1. Zbliżone długości
pokonanego dystansu stwierdzono u napastników
zespołów preferujących grę w ustawieniu 1-4-4-2 i 1-4-33. Były to wielkości w sposób istotny dłuższe (p=0,039) od
tych wykazanych u napastników grających w ustawieniu
1-4-2-3-1. Takie same zależności, przy p=0,049, wystąpiły
przy długościach odcinków pokonanych w tempach
sprinterskich (tab.3).
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Boczni obrońcy

Bramkarze

Pozycja
zawodników
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Obrońcy środkowi
Boczni pomocnicy
Pomocnicy środkowi

Wartości

1-4-4-2
(1)

1-4-3-3
(2)

1-4-2-31
(3)

F

p

Ogółem

4230,9

4260,2

4020,6

0,665

0,516

Intensywność
niska

3616,8

3717,6

3530,3

0,715

0,490

Intensywność
średnia

253,0

239,5

227,7

0,708

0,494

Intensywność
wysoka

350,3

277,6

255,6

1,868

0,159

Sprint

10,8

25,5

7,0

1,760

0,176

Ogółem

10235,5

9976,3

10022,2

1,775

0,171

Intensywność
niska

5818,8

5725,5

5773,5

1,055

0,349

Intensywność
średnia

1582,0

1491,8

1557,1

2,197

0,113

Intensywność
wysoka

2723,4

2652,2

2588,3

1,372

0,255

Sprint

110,3

106,8

103,3

1,409

0,246

3**

9198,1

1**

9456,6

Intensywność
niska

9045,8

3,019 0,049*

5988,63**

5871,3

5816,9 1**

3,424 0,034*

Intensywność
średnia

1438,83**

1356,1

1307,91**

3,004 0,049*

Intensywność
wysoka

1957,5

1902,3

1853,3

1,531

0,218

67,7

0,895

0,409

Ogółem

Sprint

71,7

68,4

Ogółem

11048,23**

10852,0

Intensywność
niska

5903,9

5920,0

5883,3

Intensywność
średnia

1850,33**

1830,7

1758,81**

3,112 0,042*

Intensywność
wysoka

3171,03**

2990,8

2953,21**

3,868 0,022*

Sprint

123,02**

110,51**

115,9

Ogółem

11025,1

2,3**

10711,21** 3,133 0,045*

10792,91* 10650,11*

0,202

0,816

3,109 0,043*
3,653 0,027*

Intensywność
niska

5979,8

5932,5

5940,8

Intensywność
średnia

1947,13**

1873,6

1820,51**

Intensywność
wysoka

2993,93**

2884,9

2790,61** 3,012 0,043*

Sprint

104,3

101,9

Ogółem

Napastnicy

Systemy gry

Długość
pokonanego
dystansu
(metry)

Intensywność
niska

3**

98,2
9936,8

10076,0

5946,7

5847,1

5933,1

1487,0

1418,31**

0,701

3,653 0,027*

1,119
1**

10291,4

Intensywność
15825,23**
średnia

0,354

0,328

3,188 0,043*
1,336

0,264

4,403 0,013*

Intensywność
wysoka

2654,33**

2633,43** 2455,51,2** 3,277 0,039*

Sprint

108,23**

108,53**

99,91,2**

3,012 0,049*

* poziom istotności p<0,05
** – indeks górny oznacza numer zmiennej, dla której różnica
pomiędzy średnimi jest statystycznie istotna na poziomie
p<0,05

Tab.3. Długość pokonanego dystansu zawodników
grających na poszczególnych pozycjach z uwzględnieniem
systemów gry
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych
z www.fifa.com/castrolindex

Podsumowanie i dyskusja
Skromna liczba analiz badająca sprawność działania
zawodników grających na poszczególnych pozycjach,
z uwzględnieniem systemów gry, nie pozwoliła
na dokonanie porównań i określenie ewentualnie
występujących tendencji. Przy analizie gry w piłkę nożną
przeprowadzano m. in. porównania sprawności strzałów
zespołów zwycięskich i pokonanych [Stanhope 1994].
Wnioskowano, iż od strony umiejętności piłkarskich
najbardziej wiarygodnym wskaźnikiem wartości
zespołu jest wysoka korelacja, zachodząca pomiędzy
umiejętnością długiego posiadania piłki przez zespół,
a odniesionym sukcesem [James, Jones, Mellalieu 2004;
Lago, Martin 2007]. Wykazano wyższą sprawność działań
ofensywnych wśród zespołów zwycięskich [Soroka,
Kasprowicz 2011], jednak takich kategorycznych
zależności nie wykazano w działaniach ofensywnych
[Luhtanen et al. 2001]. Przy sprawności podań piłki
pomiędzy zespołami zwycięskimi i pokonanymi wskazano
na wyższą aktywność, skuteczność i niezawodność tych
działań wśród zespołów zwycięskich [Di Salvo 2010].
W analizie gry zawodników angielskiej Premier
League [Bradley et al. 2010], które uwzględniały sprawność
lokomocyjną piłkarzy w systemach gry: 1-4-4-2, 1-4-3-3
i 1-4-5-1, nie wykazano pomiędzy zespołami istotnych
zróżnicowań w długości przebytego dystansu o wysokiej
intensywności. Jedynie zauważono, iż w systemie 1-45-1 zawodnicy poruszali się z mniejszą intensywnością
w sytuacji posiadania piłki. We francuskiej League 1
w sezonach 2007-2010 [Carling 2011] porównywano
działania zespołów z uwzględnieniem systemów: 1-4-4-2,
1-4-3-3 i 1-4-2-3-1. Wyniki wykazały, iż zespoły stosujące
ustawienie 1-4-2-3-1 pokonywały istotnie dłuższe
dystanse o umiarkowanej intensywności, w stosunku
do zespołów stosujących wyjściowe ustawienie 1-4-42. Przy długości dystansu pokonywanego w tempach
o wysokich intensywnościach oraz tempach sprinterskich
nie wykazano zróżnicowań o charakterze istotnym.
Zawodnicy grający w systemie 1-4-4-2 przy wysokich
intensywnościach i tempach sprinterskich w stosunku
do zawodników stosujących wyjściowe ustawienie 1-42-3-1 pokonywali istotnie dłuższe dystanse (p<0,05)
w sytuacji posiadania piłki. Piłkarze grający w systemie
1-4-2-3-1 i w ustawieniu 1-4-3-3 pokonywali istotnie
dłuższe odległości, odpowiednio przy p<0,001 i 0=0,05
w stosunku do zawodników ustawionych w systemie
1-4-4-2, w sytuacji braku posiadania piłki.
Wyniki
prowadzonych
badań
wykazały
zróżnicowania pomiędzy zawodnikami grającymi
w różnych ustawieniach wyjściowych i realizującymi
zbliżone zadania na boisku. Na pewno gra jednym
napastnikiem w ustawieniu 1-4-2-3-1, dwoma w systemie
1-4-4-2, czy trzema w 1-4-3-3 powoduje inne usytuowanie
ich na boisku i inny zakres obowiązków. W obu systemach
preferujących grę trzema środkowymi pomocnikami,
jak to ma miejsce w ustawieniu 1-4-2-3-1 i 1-4-3-3,
występował bliski kontakt pomiędzy zawodnikami, co
sprzyjało wyższej aktywności i niezawodności podań. To,
także wyższa wartość wskaźnika niezawodność podań
kierowanych przez bramkarzy w strefę środkową boiska
zespołów preferujących te systemy gry. W ustawieniu 1-44-2 dwóch środkowych pomocników, zwłaszcza przy grze

Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku – 2013

przeciwko trzem pomocnikom miało mniejsze możliwości
przejęcia podań, pomimo znacznie większej aktywności
bramkarzy grających w tym ustawieniu.
Również bliskość gry bocznych obrońców, zwłaszcza
z defensywnymi pomocnikami w systemie 1-4-2-3-1,
sprzyjała większej liczbie wymian piłki, jak również
wysokiej ich niezawodności. Ten fakt dotyczył także
środkowych obrońców, których gra blisko środkowych
pomocników w systemach 1-4-2-3-1 i 1-3-3 sprzyjała
większej aktywności wykonania podań. Znacznie niższa
niezawodność podań środkowych obrońców, grających
w systemie 1-4-4-2, w wielu przypadkach była
powodem braku możliwości wykonania skutecznego
podania z uwagi na znaczne oddalenie od partnerów na
boisku, zwłaszcza od środkowych pomocników.
Podobnie jak w przypadku bocznych obrońców,
tak również u bocznych pomocników ustawionych
w systemie 1-4-2-3-1, gra w bliskim kontakcie
ze środkowymi pomocnikami sprzyjała wysokiej
aktywności podań. Wysoki poziom niezawodności
podań bocznych pomocników zespołów preferujących
grę w systemie 1-4-3-3, należy przypisywać bliskości
gry trzech pomocników, którzy operowali w środkowej
strefie boiska, przy czym boczni grając w pewnym
oddaleniu od linii bocznych boiska, pozostawiali te
strefy do większego działania bocznym obrońcom.
Ważność gry zwłaszcza o charakterze ofensywnym
środkowych pomocników w systemie 1-4-2-3-1 i 1-43-3 potwierdza istotnie wyższa aktywność podań piłki
tych zawodników. W przypadku dwóch środkowych
pomocników, w zespołach preferujących ustawienie
1-4-4-2, zadania o charakterze defensywnym jak
i ofensywnym spoczywały na obu pomocnikach,
bez możliwości skupiania się tylko na zadaniach
ofensywnych lub defensywnych, jak to miało miejsce
w systemach 1-4-2-3-1 i 1-4-3-3.
Wydaje się, iż większe odległości pomiędzy
zawodnikami w systemie 1-4-4-2, to jedna z przyczyn
pokonywania istotnie dłuższych dystansów przez
środkowych obrońców. Bliska gra środkowych pomocników,
zwłaszcza o zadaniach defensywnych, w systemach 1-43-3 i 1-4-2-3-1 nie wymuszała na środkowych obrońcach
tak znacznej aktywności lokomocyjnej. Podobne
zależności wystąpiły w przypadku bocznych pomocników
grających w systemie 1-4-4-2. Pokonywali oni średnio
dłuższy dystans, niż to miało miejsce u zawodników
występujących na tej pozycji w systemie 1-4-2-3-1,
gdzie boczni pomocnicy mogli liczyć na wsparcie dwóch
defensywnych pomocników, i w systemie 1-4-3-3, gdzie
współdziałali z trzema piłkarzami grającymi w środkowej
strefie boiska. Również w systemie 1-4-4-2 dwóch
środkowych pomocników miało do wykonania zbliżone
zadania, takie jak dwóch defensywnych i jeden ofensywny
pomocnik w ustawieniu 1-4-2-3-1, jak również trzech
pomocników w systemie 1-4-3-3, co wymuszało na
nich większe zaangażowanie lokomocyjne. Te różnice
dotyczyły zwłaszcza długości, pokonanego dystansu
o intensywnościach wysokich i sprinterskich, tak istotnych
w grze w piłkę nożną.
Przeprowadzone badania nie potwierdzają i nie
pokazują systemu, który w sposób jednoznaczny
powinien być stosowany w grze zespołów na najwyższym
światowym poziomie. Wykazano jednak, iż gra w systemie
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1-4-2-3-1 i 1-4-4-2 nie wymusza na graczach, tak dużej
pracy lokomocyjnej, jak ma to miejsce w zespołach
decydujących się na grę w ustawieniu 1-4-4-2. Również
zagęszczenie przez trzech środkowych pomocników
środkowej strefy boiska, w systemach 1-4-3-2-1 i 1-4-33, sprzyjało wyższej niezawodności podań. W badaniach
potwierdzono fakt, iż niektóre pozycje na boisku
wymuszają na zawodnikach specyficzne zachowania,
co niewątpliwie jest związane ze swoistą sprawnością
przypisaną piłkarzom występującym na poszczególnych
pozycjach czy formacjach.

Wnioski
1.	Badania potwierdziły podział zawodników ze
względu na funkcje jakie pełnią w zespołach.
Napastnicy są zawodnikami najbardziej efektywnymi
w strzałach do bramki. Również wysoką aktywność
i skuteczność strzałów prezentowali pomocnicy i to
zarówno boczni jak i środkowi. Pomimo dążenia do
uniwersalizmu w szkoleniu piłkarzy, te fakty
potwierdzają potrzebę szkolenia specjalistycznego,
w którym napastnicy i pomocnicy ukierunkowani
byliby na zadania ofensywne, natomiast w przypadku
obrońców i piłkarzy formacji pomocy o zadaniach
obronnych, na działania defensywne.
2.	Wykazano, iż obok środkowych pomocników
największą aktywność podań prezentowali boczni
obrońcy, bez dominacji piłkarzy któregoś
z systemów gry. To kolejny dowód na potrzebę
specjalizacji przy doborze zawodników na
poszczególne pozycje. Piłkarze grający na pozycji
bocznych obrońców jak i środkowych pomocników
winni być piłkarzami najbardziej kreatywnymi
w zespole, o wysokim poziomie antycypacji gry
oraz o bardzo dobrym wyszkoleniu technicznym.
3.	Nie wykazano zróżnicowań o charakterze istotnym
w sprawności strzałów do bramki pomiędzy
zespołami preferującymi różne systemy gry.
Nasuwa się wniosek, iż w grze zespołów nie ma
znaczenie czy preferują grę jednym, dwoma czy
trzema napastnikami, gdyż w każdym systemie
zadania napastników są podobne i tylko z uwagi
na system gry ulegają pewnym modyfikacjom.
4.	Wystąpiły zróżnicowania w sprawności podań piłki
pomiędzy piłkarzami danych formacji grających
w zespołach stosujących różne systemy gry.
Najwyższą prezentowali zawodnicy zespołów
preferujących grę w systemie 1-4-2-3-1, którzy
występowali na pozycji bocznych i środkowych
obrońców oraz napastników. W tym systemie
środkowi pomocnicy prezentowali najwyższą
aktywność podań, a boczni pomocnicy grający
w zespołach stosujących ustawieniem 1-4-3-3
osiągnęli ich najwyższą niezawodność. Najwyższą
aktywność lokomocyjną, również o intensywnościach
wysokich i sprinterskich, wykazywali piłkarze
zespołów preferujących system gry 1-4-4-2. Można
wnioskować, iż gra w systemie 1-4-2-3-1 i 1-4-3-3
pozwala piłkarzom na wykonywanie większej ilości
podań, niż to ma miejsce przy ustawieniu 1-4-4-2,
natomiast ten ostatni system wymusza na piłkarzach
zwiększoną pracę lokomocyjną
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Symetria i asymetria strzałów w młodzieżowych mistrzostwach
świata w piłce nożnej kobiet w 2010 r.
The symmetry and asymmetry of shots made by female soccer players at 2010 fifa
u-20 women`s world cup
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Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Turystyki i Rekreacji ul. Akademicka 13 20-950 Lublin tel. 501 232 151,
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Abstract
Versatile preparation of female players and closely
related efficiency of technical actions have a major
impact on the results attained by the players. 2010 FIFA
U-20 Women’s World Cup, held in Germany, provided the
opportunity to conduct research into the symmetrization
of shots. The aim of the paper was to seek the answer
to the question about the way of shots efficiency in the
context of: the dominating leg, the zone of the pitch the
shots were made from, and the goal sectors the shots
were made at. The research material was the observation
of 96 shots that were successful. The findings have
confirmed the regularities found earlier, concerning
female soccer i.e.: the domination of the right leg when
scoring goals, symmetric developing of successful attacks
from side zones of the pitch, symmetrical shots at low
zones of the goal. The lack of systematic analyses of
female play during championships, do not entitle us
to qualify the findings as tendencies in play, but only
as occurring regularities. What is required are analyses
of subsequent tournaments both of senior and youth
teams, regarding the symmetrization of shots on target,
in order to confirm the specific nature of female play in
terms of its symmetrization.
Key words: symmetry, asymmetry, soccer,
females.

Streszczenie
Wszechstronne wyszkolenie zawodniczek i ściśle
z tym związana skuteczność działań technicznych
ma decydujący wpływ na osiągane wyniki sportowe.
Mistrzostwa świata kobiet do lat 20 rozegrane
w 2010 roku w Niemczech stworzyły kolejną możliwość
przeprowadzenia badań nad symetryzacją strzałów. Celem
pracy było poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o sposób
wykonania strzałów skutecznych w kontekście: nogi
dominującej, strefy boiska z której został wykonany strzał
oraz sektorów bramki, w które najczęściej były oddawane
strzały skuteczne. Materiał badawczy stanowiła obserwacja
96 strzałów zakończonych zdobyciem bramki podczas
rozegranego turnieju. Wyniki badań potwierdziły wcześniej
obserwowane prawidłowości zachodzące w piłce nożnej
kobiet. Stwierdzono zdecydowaną dominację nogi prawej
w zdobywaniu bramek, symetryczne wyprowadzanie
akcji skutecznych z poszczególnych stref bocznych
boiska, symetryczne wykonywanie strzałów w sektory
dolne zewnętrzne światła bramki. Brak systematycznych
analiz gry kobiet podczas turniejów mistrzowskich, nie

upoważniają do zakwalifikowania wyników badań jako
tendencji w grze, a jedynie jako występujące prawidłowości.
Potrzebne są analizy kolejnych wielkich turniejów zarówno
zespołów seniorek jak i drużyn młodzieżowych pod
względem symetryzacji strzałów do bramki, by potwierdzić
specyfikę gry kobiet.
Słowa kluczowe: symetria, asymetria, piłka nożna,
kobiety

Wstęp
Aby piłkarz nożny mógł w skuteczny sposób
konkurować na boisku, zwłaszcza na poziomie
profesjonalnym, wymaga się od niego wysokich
umiejętności technicznych i taktycznych. Z uwagi na
szybko zmieniające się środowisko meczowe, działania
te należy wykonywać precyzyjnie, a zarazem w sposób
dynamiczny (Young et al. 2010). Podstawą do tak
postawionych celów gry jest przygotowanie gracza na
wysokim poziomie motorycznym (Hoshikawa et al.
2009; Iga et al. 2009). Przy działaniach technicznych
niezmiernie ważną, a zarazem podstawową czynnością,
jest perfekcyjne uderzanie piłki stopą. Od tej czynności
zależy precyzja gry, odległość zagrania piłki i techniczne
wykonywanie różnych sytuacji boiskowych (Young i Rath
2011). Dlatego ważnego znaczenia nabiera rozpoznanie
danych ilościowych i jakościowych w działaniu
zawodników, które są nieodzownym środkiem
racjonalizacji procesu treningowego. Bangsbo (1994)
zwraca uwagę, iż najpierw należy scharakteryzować
grę, a następnie do niej dobierać środki treningowe.
Wyrównujący się w piłce nożnej poziom przygotowania
motorycznego i techniczno-taktycznego zawodników,
zachęca badaczy do różnych poszukiwań w tym kwestii
rozpoznania symetryzacji ich działań.
Wykazano, iż ludzi o przewadze działań
lewostronnych jest w populacji, około 20%. Potwierdziły
to badania Careya et al. (2001) nad symetryzacją gry
zawodników podczas mistrzostw świata mężczyzn
w 1998 r. W sporcie ta grupa osób jest w kręgu
zainteresowań badaczy z racji mniej standardowych ich
zachowań w walce sportowej. Badania nad symetrią
i asymetrią działań z piłką w grze w wykonaniu mężczyzn
podjęto blisko 20 lat temu, a czynili to m. in.: Starosta
(1988), McLean and Tumilty (1993), McIlwraith (1998),
a następnie kontynuowali: Newton 2006, Stewart et al.
2010, czy Gouwanda, Senanayake 2011.
Stwierdzono, iż niestabilny charakter gry w piłkę nożną
ma wpływ na rzadkie angażowanie przez graczy, z równą
preferencją, kończyn dolnych w wykonywane działania
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boiskowe. Zazwyczaj selektywnie wykorzystywana jest
kończyna dominująca, która zapewnia graczowi pewności
i precyzję gry (Ball 2011; Zakas, 2006). Stwierdzono,
iż niewystarczające przygotowanie siłowe graczy, może
nasilać zaburzenia równowagi symetrii pomiędzy
kończynami dolnymi, co niewątpliwie zmienia i zmniejsza
efekt działania zawodnika podczas gry (Kubo et al. 2010;
Newton et al. 2006).
Wprowadzenie piłki nożnej kobiet do programu
Igrzysk Olimpijskich w 1996 r., czy rozgrywanie turniejów
o mistrzostwo świata od 1991 r., skłoniło badaczy do
podjęcia prac związanych z rozpoznaniem gry piłkarek
nożnych, również z ukierunkowaniem na symetrię
i asymetrię ich gry Takie badania zapoczątkowali m. in.:
Bergier Soroka 2005, Bergier Soroka 2008 i Starosta, Bergier,
Soroka, 2010. W ostatniej pracy dokonano analizy różnic
w grze ofensywnej zawodniczek zespołów młodzieżowych
i seniorskich. Przedstawione badania w znaczący sposób
ukierunkowane były na jedną z najważniejszych kwestii
w grze, jaką jest analiza strzałów z uwzględnieniem
symetrii i asymetrii ich wykonania.
Precyzja działań technicznych w grze w piłkę
nożną, a zwłaszcza strzałów do bramki, które są jakby
podsumowaniem działalności zawodnika na boisku, ma
decydujący wpływ na osiągane wyniki sportowe. Wiadomo,
iż zawodnik z wysoką sprawnością obydwu kończyn
dolnych potrafi efektywniej podawać piłkę i strzelać do
bramki, poprzez to staje się zawodnikiem wartościowszym
i w pełni ukształtowanym sportowo. Obserwuje się również
zwiększone zainteresowanie zawodnikami lewonożnymi,
gdyż w piłce nożnej odmienność ruchowa ma duże
znaczenie i często staje się elementem taktyki gry. Te
wszystkie zagadnienia dotyczą również piłkarek nożnych,
które obecnie posiadają już bogaty dorobek związany
z rozegranymi turniejami o mistrzostwo świata trzech
kategorii wiekowych, jak również udział w turniejach
mistrzowskich poszczególnych kontynentów.
Celem podjętych w pracy badań było poszukiwanie
odpowiedzi na pytania o sposób wykonywania strzałów
w kontekście: nogi dominującej, stref boiska, z której
rozpoczynano i wykonywano podania „początkowe”
i „końcowe” w akcjach zakończonych zdobyciem bramki
oraz sektory bramki po uderzeniach, w które zdobywano
gole. Hipotetycznie założono, iż przy zdobywaniu
bramek dominowała noga prawa, piłkarki symetrycznie
wyprowadzały akcje z uwzględnieniem stref bocznych
boiska, a strzały były kierowane najczęściej w sektory
dolne zewnętrzne światła bramki. Kontynuacja tego
typu badań oprócz wartości aplikacyjnych dla procesu
treningowego posłuży do wyznaczania tendencji w grze
piłkarek nożnych w zakresie strzałów do bramki.

Obserwacja miała charakter zewnętrzny, systematyczny
i skategoryzowany z uwagi na zastosowanie narzędzia
badawczego, jakim był arkusz obserwacji służący do
szczegółowego zapisu stronnego zróżnicowania strzałów
do bramki. W arkuszu tym uwzględniono umownie
strefy boiska i sektory bramki, ułatwiające dokładniejszą
rejestrację wykonywanych elementów technicznych.
Materiał badań stanowiła obserwacja z zapisu video
strzelonych bramek w liczbie 96 w 32 meczach rozegranych
podczas młodzieżowym mistrzostw świata kobiet w piłce
nożnej w Niemczech w 2010 r. W analizowanym turnieju
zawodniczki uzyskały 99 skuteczne trafienia, lecz 3 z nich
zostały zdobyte po strzałach samobójczych. Tych bramek
nie uwzględniono w analizowanym materiale.

Wyniki badań
W młodzieżowych mistrzostwach świata ponad
połowa akcji zakończonych zdobyciem bramki miała
swój początek w strefie środkowej boiska – 53,1%. Na
strefę ataku przypadło 39,6% akcji, natomiast na strefę
obrony tylko 7,3%. Analiza miejsc rozpoczęcia akcji
skutecznych wykazała ich symetryzację, gdyż z prawej
strefy boiska rozpoczęto 28,1% natomiast z lewej
30,2% akcji zakończonych zdobyciem bramki. Na strefę
środkową przypadło 41,7% (ryc.1).
Również w symetryczny sposób wykonywano
podania „końcowe” w akcjach zakończonych zdobyciem
bramki. W tym przypadku minimalnie częściej
zawodniczki wykonywały podania z prawej strefy
boiska – 32,0%. Na strefę lewą przypadło – 29,3% podań,
natomiast na strefę środkową boiska – 38,7% (ryc.2).

Ryc.1. Topografia miejsc rozpoczęcia akcji zakończonych
zdobyciem bramki

Metody i materiał badawczy
Badania miały charakter empiryczny, a w ich obszarze
najbardziej przydatną okazała się metoda obserwacji,
którą należy rozumieć jako zamierzone, planowane
i systematyczne postrzeganie oraz gromadzenie
i analizowanie faktów, zdarzeń i zjawisk (Ryguła 2004).
W sensie aplikacyjnym obserwacja miała znamiona
pośredniej z uwagi na wykorzystanie płyt DVD, za pomocą
których dokonywano odtworzeń meczów piłkarskich
wcześniej rejestrowanych z przekazu telewizyjnego.

Ryc.2. Topografia miejsc wykonania podania
„końcowego” w akcjach zakończonych zdobyciem bramki
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Ogółem Prawa Lewa

Strefa boiska

Na 96 poddanych analizie zdobytych bramek 86
wykonano nogami, co stanowiło 88,4%. Po uderzeniach
głową uzyskano tylko 10 bramek, czyli ich udział stanowił
11,6%. W strzałach wykonanych tylko kończynami
dolnymi wykazano asymetrię zdobytych bramek na
rzecz nogi prawej. Tą kończyną uzyskano 60 skutecznych
trafień, co stanowiło 69,8%, przy 26 wykonanych nogą
lewą, co dało wynik 30,2%.
Poddając analizie zdobyte bramki w zależności
od strefy boiska: prawą i lewą, stwierdzamy asymetrię
tego zjawiska. Częściej, bo w 55,8% piłkarki oddawały
strzały z lewego sektora boiska niż z prawego – 44,2%.
Analiza strzelonych bramek w zależności od sektorów
bramki wykazała prawie symetryczny ich podział. Tylko
w minimalnym stopniu zawodniczki skuteczne strzały
oddawały w prawy sektor światła bramki – 51,2%, niż
w lewy – 48,8%. Stwierdzono, iż najczęściej piłkarki
z lewej strefy boiska uderzały prawą nogą w lewy
(bliższy) sektor światła bramki – 17,4%, oraz lewą nogą
w prawy (dalszy) sektor światła bramki – 16,3%, co
w tym przypadku wydaje się zjawiskiem naturalnym
i właściwym od strony technicznego wykonania. Trzeba
również zauważyć znaczną ilość zdobytych bramek
z lewej strefy boiska prawą kończyną dolną w prawy
(dalszy) sektor światła bramki – 12,8%. W przypadku
lewej strefy boiska najrzadziej bramki zdobywano lewą
nogą w lewy (bliższy) sektor światła bramki. Naturalnym
zjawiskiem jest, iż z prawej strefy boiska zawodniczki
zdobywają bramki po uderzeniach prawą nogą w lewy
(dalszy) sektor światła bramki. Tę prawidłowość
wykazano w przypadku zawodniczek uczestniczących
w analizowanym turnieju mistrzowskim, choć trzeba
zaznaczyć, iż taką samą ilość bramek zdobyto po
strzałach wykonanych w dalszy i bliższy sektor światła
bramki po 19,8%. Tylko po 2,3% skutecznych strzałów
piłkarki strzeliły w lewy i prawy sektor światła bramki
po strzałach wykonanych lewą kończyną dolną (tab.1).
Sektor światła bramki
Lewy
Nogą lewą

Prawy

Nogą
prawą

Nogą lewą

Nogą
prawą

Ogółem

Ilość

%

Ilość

%

Ilość

%

Ilość

%

Ilość

%

8

9,3

15

17,4

14

16,3

11

12,8

48

55,8

2

2,3

17

19,8

2

2,3

17

19,8

38

44,2

10

11,6

32

37,2

16

18,6

28

32,6

86

100

Tab.1. Topografia zdobytych bramek wykonanych
nogami w zależności od strefy boiska
i sektora bramki
Blisko dwie trzecie zdobytych bramek (64,5%)
to strzały w dolne sektory światła bramki, przy 35,5%
uzyskanych po uderzeniach w sektory dolne. Ponad połowę
bramek strzelonych w turnieju uzyskano po uderzeniach
w dolne zewnętrzne sektory bramki: lewy – 27,1%
i w prawy 25,0%. Również w sektory górne zewnętrzne
zdobyto więcej bramek: lewy – 18,8% i prawy 10,4%, niż
w sektory środkowe zarówno dolne jak i górne (ryc.3).
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Ryc.3. Topografia zdobytych bramek w zależności od
sektora bramki

Dyskusja i wnioski
W grze w piłkę nożną precyzja gry kończynami
dolnymi jest niezwykle ważne, a wręcz fundamentalna
(Dichiera et al. 2006;. Hart et al. 2013), dlatego uzasadnione
jest prowadzenie badań nad symetrią i asymetrią
wykonania czynności z piłką, w celu określenia ich wpływu
na jakość gry, a w konsekwencji na wyznaczenie tendencji,
która uwzględniałaby symetryzację działań graczy.
Podejmowano
próby
określenia
stopnia
symetryzacji gry na poszczególnych etapach rozwoju
piłkarzy począwszy od juniorów, a skończywszy na
graczach profesjonalnych (Kearns et al. 2001; Rahnama
et al. 2005), jednak badania nie dały jednoznacznych
wniosków, gdyż u niektórych starszych graczy, czy
piłkarzy zawodowych wystąpiły znaczące rozbieżności
równowagi w symetryzacji działań kończynami dolnymi
(Stewart et al. 2010;. Thorborg et al. 2011), podczas
gdy u innych, często młodszych, takie dysproporcje
nie wystąpiły, albo wystąpiły w mniejszym nasileniu
(Kubo et al. 2010; Hoshikawa et al. 2009). Różnice
mogą mieć związek z jakością prowadzonego treningu
i z ukierunkowaniem na symetryczne rozwijanie
umiejętności gry obiema kończynami dolnymi, lub
braku takiego ukierunkowania (Newton et al. 2006;.
Veale et al. 2010).
W przeprowadzonych badaniach przy strzałach
skutecznych, dominowało przygotowanie asymetryczne
z przewagą nogi prawej. Ta dominacja była jednak
mniejsza niż wykazana w mistrzostwach Europy
w 2005 roku (Bergier, Soroka, 2005) i w młodzieżowych
mistrzostwach świata w 2004 roku (Starosta, Bergier,
Soroka 2010). W turnieju prawą nogą zdobyto 69,8%
bramek, natomiast w mistrzostwach Europy w 2005
79,6%, by w młodzieżowych mistrzostwach świata w 2004
roku uzyskać 73,8% udział kończyny dolnej prawej.
Możliwe, iż jest to efekt pracy treningowej skierowanej
na symetryzacją strzałów. Jednak takiej jednoznacznej
odpowiedzi nie można udzielić. Potrzebne są dalsze
systematyczne badania tego zjawiska. Utrzymuje się
tendencja niskiego wykorzystania strzałów wykonanych
głową przy zdobywaniu bramek. W młodzieżowych
mistrzostwach rozegranych w Niemczech ten odsetek
stanowił 11,6%. Natomiast w mistrzostwach Europy
seniorek (Bergier, Soroka, 2005) bramki uzyskane po
strzałach głową stanowiły 17,8%. Świadczy to o tym, iż
seniorki ten element techniczny mają znacznie lepiej
opanowany lub w przypadku młodszych zawodniczek
można podejrzewać występowanie bariery psychicznej
przy tego typu strzałach Jest to niewątpliwie związane
z tym, iż strzały uderzane głową są na wskroś mało
naturalnym sposobem, zwłaszcza w przypadku kobiet,
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które mają znacznie słabiej rozbudowaną muskulaturę
górnej części ciała. Częściej w meczach seniorek
rozpoczęcie akcji miało miejsce w strefie obrony 16,1%
i ataku 45,7% (Bergier, Soroka 2005), niż to miało miejsc
u zawodniczek drużyn młodzieżowych i stanowiło
odpowiednio: strefa obrony 7,3%, strefa środkowa 53,1%
i strefa ataku 39,6%. Względna symetryzacja zdobytych
bramek w zależności od strefy boiska w analizowanym
turnieju nie zyskała potwierdzenia w badaniach
dotyczących mistrzostw Europy w 2005 roku (Bergier,
Soroka 2005) i młodzieżowych mistrzostw świata w 2004
roku (Starosta, Bergier, Soroka 2010), odpowiednio: strefa
lewa 54,6% i 42,0% oraz strefa prawa 45,4% i 58,0%.
Wydaje się, iż bardzo często to zjawisko uzależnione jest
od kreatywności i aktywności zawodniczek grających
w poszczególnych bocznych strefach boiska. W bardzo
zbliżony sposób przedstawia się topografia zdobytych
bramek wykonywanych nogami w zależności od strefy
boiska i sektora światła bramki w analizowanym turnieju
i w mistrzostwach Europy w 2005, w rozpatrywaniu
lewego sektora światła bramki. Z lewej (21,3%) jak
i z prawej (17,6%) strefy boiska seniorki częściej
uderzały prawą nogą w sektor bliższy światła bramki.
Rozpatrując prawy sektor zauważamy różnice pomiędzy
seniorkami, a piłkarkami grającymi w analizowanym
turnieju. Zawodniczki w mistrzostwach Europy w 2005
roku w zdecydowany sposób (27,9%) wykonywały
skuteczne uderzenia prawą nogą w prawy (bliższy)
sektor światła bramki. Znacznie rzadziej, niż to czyniły
w analizowanym turnieju (12,8%), wykonywały strzały
z lewej strefy boiska prawą nogą w sektor dalszy światła
bramki (6,6%). Analiza strzałów skutecznych potwierdza
zdecydowaną preferencję zawodniczek w oddawaniu
strzałów w zewnętrzne sektory światła bramki zwłaszcza
w sektory dolne. Wyniki przedstawionych badań
świadczą o symetrycznym rozkładzie akcji ofensywnych
zakończonych zdobyciem bramki w zależności od stref
bocznych boiska jak również od sektorów światła bramki.
Zapewne taka prawidłowość jest efektem dużej dojrzałości
w działaniach taktycznych zawodniczek, jak i jest skutkiem
właściwego przygotowania technicznego (symetryzacji)
w umiejętności strzałów z różnych miejsc na boisku tak
prawą jak i lewą nogą. Prowadzone dotychczas badania
nie upoważniają autorów do mówienia o tendencjach
(poza asymetrycznym wykorzystaniem kończyn dolnym
przy strzałach do bramki oraz znacznym wykorzystaniu
sektorów dolnych (zwłaszcza zewnętrznych) przy
strzałach skutecznych, jakie występują w symetryzacji
strzałów w zależności od stref boiska i sektorów światła
bramki. Jedynie można mówić o prawidłowościach
w oddawaniu znacznie większej ilości strzałów z sektorów
bocznych boiska w sektory dalsze światła bramki.
Wykazano, iż regularny trening może w równym
stopniu rozwijać perfekcję wykonania czynności
z piłką, jak również w znacznym stopniu niwelować
dysproporcje w symetrycznym wykonywaniu czynności
w grze (Gstottner et al. 2009;. Hart et al. 2013). W celu
obserwacji zjawiska potrzebne są analizy kolejnych
wielkich turniejów, zarówno zespołów seniorek jak
i drużyn młodzieżowych pod względem symetryzacji
strzałów do bramki, jak i innych elementów technicznych
w grze, by potwierdzić specyfikę gry kobiet w ujęciu jej
symetryzacji. Zdobywane drogą szczegółowej obserwacji

dane i wynikające z nich wnioski są potrzebnym
i nieodzownym środkiem racjonalizacji doboru środków
treningowych, służą większej obiektywizacji i oceny
zawodników w grze oraz przyczyniają się do wyznaczania
tendencji w grze w zakresie symetryzacji działań z piłką.
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Wpływ czynników organizacyjno-instytucjonalnych
na kształtowanie aktywności turystycznej młodzieży
Effect of organizational factors for the activity of tourist of young people
Paulina Tomczykowska
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń, e-mail: paulinatomczykowska@wp.pl
Streszczenie: Celem niniejszego opracowania jest
określenie jaki wpływ na poziom aktywności turystycznej
młodzieży mają czynniki organizacyjno-instytucjonalne.
Zbadano
wpływ
szkół,
organizacji
kościelnych
i harcerskich. W pracy założono, że czynniki te będą
odgrywać znaczącą, dynamizującą rolę w kształtowaniu
się aktywności turystycznej wśród osób z badanej grupy
wiekowej. W badaniu posłużono się metodą ankietową
oraz metodą wywiadu. Badaniami ankietowymi zostali
objęci uczniowie klas I, II, III oraz IV w inowrocławskich
szkołach ponadgimnazjalnych (łącznie 255 ankiet) oraz
przełożony regionalnego oddziału Związku Harcerstwa
Polskiego. Z nauczycielami, właścicielami biur podróży oraz
pracownikami miejskiego oddziału Polskiego Towarzystwa
Turystyczno-Krajoznawczego przeprowadzono wywiad.
W toku prac i analiz wykazano, że istnieje istotny,
pobudzający wpływ szkół, organizacji harcerskich
i kościelnych na stopień aktywności turystycznej młodzieży,
przy czym rola szkoły jest kluczowa.
Słowa kluczowe: aktywność turystyczna
młodzieży, turystyka młodzieży, młodzież, organizacja
harcerska, organizacja kościelna
Abstract: The purpose of this paper is to
determine how the impact on the level of tourist
activity youth have organizational and institutional
factors . Examined the influence of schools, church
and scouts organizations. The study assumed that
these factors will play a significant role in shaping to
tourist activity among people with age-group tested.
In the study used a questionnaire and interview
method . Survey included students from classes I, II,
III and IV in high schools in Inowrocław ( a total of
255 questionnaires ) and superior of regional branch
of the Polish Scouting Association . With the teachers,
owners of travel agencies and employees of the branch
of the Polish Tourist Association conducted interview.
The studies and analysis has demonstrated that there
is a significant stimulative impact of schools, scouting
organizations and church for level of tourist activity of
youth , wherein the role of schools is crucial.
Keywords: tourist activity, youth, school, scout
organization, church organization

Wprowadzenie
We współczesnym świecie turystyka odgrywa
coraz większą rolę w życiu człowieka. Zjawisko to
w ostatnich dekadach było, jest obecnie i z pewnością
będzie w przyszłości jednym z częstych przedmiotów
badań naukowych. Dzieje się tak z kilku powodów.
Jednym z nich jest to, że turystyka to do dziś zjawisko
nie do końca rozpoznane, wielopłaszczyznowe i wielorako

interpretowane przez różnych badaczy: socjologów,
filozofów, geografów czy ekonomistów. Drugim
przyczynkiem do podejmowania badań z zakresu turystyki
jest jej dynamiczny wzrost w skali świata. Pomiędzy
nią a wieloma sferami ludzkiej działalności zachodzi
mechanizm sprzężenia zwrotnego.
Niniejsza praca ma na celu określenie jaki wpływ
na poziom aktywności turystycznej młodzieży mają
czynniki organizacyjno-instytucjonalne. Badając ciekawe
zjawisko, jakim z pewnością jest turystyka, warto
skupić się właśnie na tej grupie wiekowej. To młodzi
ludzie, którzy w najbliższych latach osiągną dojrzałość
fizyczną, psychiczną, społeczną oraz finansową, staną
się konsumentami. Warto zatem badać determinanty
określające poziom aktywności turystycznej młodzieży
oraz
kształtujące się w wieku młodzieńczym
zainteresowania turystyczne. Bowiem w przyszłości mogą
one odzwierciedlić się w postaci preferencji dotyczących
wyboru określonych produktów i usług turystycznych.

Materiał i metody
Główny problem badawczy niniejszego opracowania
wyraża się w pytaniu: Jaki wpływ na kształtowanie
aktywności turystycznej młodzieży mają czynniki
organizacyjno-instytucjonalne? Każdy problem naukowy
oparty jest na hipotezach. W poniższej pracy przyjęto
tezę badawczą odpowiednią do postawionego problemu.
Założono, że czynniki organizacyjno-instytucjonalne
odgrywają rolę w kształtowaniu się aktywności
turystycznej młodzieży. Rola organizacji (turystycznych,
krajoznawczych, kościelnych itp.) będzie wpływać
aktywizująco na młodzież w kwestii uczestnictwa
w turystyce, przy czym rola szkół będzie największa.
W badaniu aktywności turystycznej młodzieży
i czynników mających na nią wpływ posłużono się
ankietą. W ankiecie, jakiej użyto do badań z zakresu
szeroko rozumianej aktywności turystycznej młodzieży,
zastosowano 28 pytań różnego rodzaju. Pojawiły się pytania
otwarte, dające młodzieży całkowitą swobodę wypowiedzi,
półotwarte oraz zamknięte. Wśród postawionych pytań
zamkniętych można wyróżnić alternatywne, dysjunktywne
oraz koniunktywne. Zastosowano także pytania filtrujące
i sprawdzające. W jednym z pytań, służącym badaniu opinii,
zużyto skali Likerta. Ankietę przeprowadzono również
z przełożonym inowrocławskiego oddziału Związku
Harcerstwa Polskiego. Spytano w niej między innymi
o liczbę członków w wieku, który odpowiadałby tematowi
pracy, o organizowane formy turystyki dla młodzieży,
kierunki wyjazdów, czas ich trwania, ewentualne problemy
w organizowaniu wypoczynku oraz perspektywy rozwoju
turystyki w tej organizacji.
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Wywiady
przeprowadzone
z
pracownikami
inowrocławskich
biur
podróży,
zaznajomionymi
z ofertami turystycznymi skierowanymi do młodzieży,
z pracownikami inowrocławskiego oddziału Polskiego
Towarzystwa
Turystyczno
Krajoznawczego
oraz
z nauczycielami w szkołach ponadgimnazjalnych, były
następnym narzędziem badawczym zastosowanym
w ramach metody sondażu diagnostycznego. Ze względu
na sposób prowadzenia rozmowy z pracownikami biur
podróży, pracownikami PTTK oraz nauczycielami należy
powiedzieć, iż była to rozmowa nieskategoryzowana –
oparta na swobodnej wymianie zdań, z zastosowaniem
pytań otwartych i zamkniętych (w odróżnieniu od
skategoryzowanej, opartej na uprzednio sporządzonym
kwestionariuszu rozmowy); jawna – rozmówcy zostali
wtajemniczeni w treść badań, by łatwiejsze było
nawiązanie z nimi kontaktu i możliwe było protokołowanie
przebiegu rozmowy; indywidualna – prowadzona zawsze
tylko z jedną osobą. Pytania padające w rozmowie
z pracownikami biur oraz z osobami z inowrocławskiego
działu PTTK dotyczyły między innymi: oferty turystycznej
skierowanej do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych
oraz stopnia zainteresowania tą ofertą przez młodzież,
rodziców oraz placówki szkolne i inne instytucje.
Pytania skierowane do nauczycieli pracujących
z młodzieżą w szkołach ponadgimnazjalnych poruszały
kwestie związane z poziomem uczestnictwa młodzieży
w wycieczkach organizowanych przez szkoły bądź przez
wychowawców klas czy przyczynami nieorganizowania
imprez turystycznych przez szkoły.
Badania, które były częścią studiów nad pracą
magisterską pt. „Aktywność turystyczna młodzieży
na przykładzie badań w inowrocławskich szkołach
ponadgimnazjalnych”
zostały
przeprowadzone
wśród uczniów wszystkich inowrocławskich szkół
ponadgimnazjalnych.
Badaniami
zostali
objęci
uczniowie klas I, II, III oraz IV (w technikach). Na
terenie Inowrocławia funkcjonuje dziewięć szkół
ponadgimnazjalnych. Są to cztery licea: I Liceum
Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza, II Liceum
Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej, III Liceum
Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi oraz Liceum
Katolickie działające w połączeniu z Gimnazjum
Katolickim oraz pięć zespołów szkół ponadgimnazjalnych.
Badanie trwało około 30-40 minut. Dobór uczniów
był losowy. Łącznie przeprowadzono 255 ankiet. 54%
badanych stanowili chłopcy. Przed rozpoczęciem badań
uczniowie zostali poinformowani czemu one służą oraz
w jaki sposób zostaną opublikowane wyniki analiz,
zapewniono ich ponadto o całkowitej anonimowości
wypełnianej przez nich ankiety.

Koncepcja aktywności turystycznej oraz turystyki
– przegląd literatury
Polemika między badaczami zjawiska turystyki, na
temat tego czym ono jest, nie ustaje. W miarę jak zaczyna
ono obejmować nowe procesy społeczne, psychologiczne
czy ekonomiczne poszerza się jego znaczenie. Pojęciowy
chaos próbowała uporządkować Światowa Organizacja
Turystyki, definiując turystykę jako ogół czynności osób,
które podróżują i przebywają w celach wypoczynkowych,
służbowych lub innych nie dłużej niż rok bez przerwy
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poza swoim codziennym otoczeniem, z wyłączeniem
wyjazdów, w których głównym celem jest aktywność
zarobkowa; forma czynnego wypoczynku poza miejscem
stałego zamieszkania. Jednakże w piśmiennictwie nie
zaprzestano prezentowania innych poglądów badaczy
reprezentujących różne dziedziny nauki. Klasyczna
już definicja W. Hunzikera i K. Krapfa [za: Winiarski,
Zdebski 2008] mówi, że turystyka jest to zespół
stosunków i zjawisk, które wynikają z podróży i pobytu
osób przyjezdnych, o ile nie występuje w związku
z tym osiedlenie i podjęcie działalności zarobkowej. S.
Liszewski [2002] w zaproponowanej przez siebie definicji
podaje, że turystyka jest zjawiskiem kulturalnym,
społeczno-kulturowym i ekonomicznym polegającym
na dobrowolnej zmianie miejsca stałego zamieszkania
człowieka w celach wypoczynkowych, poznawczych
oraz doznania przeżyć intelektualnych i emocjonalnych.
Cele te mogą towarzyszyć innym np. zawodowym.
W. Alejziak [1999] podkreśla, że o ile głównym celem
wyjazdów nie jest działalność zarobkowa, to może ona
towarzyszyć podróżującym. W niniejszej pracy nie
utożsamiano wyjazdów zarobkowych z turystycznymi.
Za najbliższą oddania charakteru turystyki młodzieżowej
przyjęto definicję K. Przecławskiego [za: Winiarski,
Zdebski 2008], który uważa, że zjawisko to obejmuje
całokształt zjawisk ruchliwości przestrzennej związanych
z dobrowolną czasową zmianą miejsca pobytu, rytmu
i środowiska życia oraz z wejściem w styczność osobistą
ze środowiskiem odwiedzanym.
Tym, co daje się zauważyć we wszystkich
definicjach turystyki, jest to, że na pierwszy plan wysuwa
dobrowolność. Jak podkreślają R. Winiarski i J. Zdebski
[2008] to właśnie ona decyduje o tym, czy dana osoba
jest turystą czy nie. Liczy się subiektywne poczucie chęci
bycia turystą, a nie kwestie formalne takie jak rodzaj
i czas trwania wyjazdu czy wybrany środek transportu.
Nie będzie zatem turystą ktoś, kto wypełniając swoje
obowiązki rodzinne, zawodowe czy religijne udaje się
w podróż, nie lubiąc przy tym podróżować. W takim
rozumieniu podkreślany jest głęboko humanistyczny
charakter turystyki. Zatem analizując to zjawisko nie
należy skupiać się tylko i wyłącznie na przestrzennej
ruchliwości człowieka. Podobnie jak nie tylko ten
aspekt jest analizowany w przypadku rozważań nad
aktywnością turystyczną.
Aktywność turystyczna młodzieży, jak trafnie
zauważa A. Wartecka-Ważyńska [2007], stanowi
dostrzegalny w świecie przedmiot badań. Nie sposób
jednakże operować tym terminem nie zaznajamiając
się uprzednio z funkcjonującymi już w literaturze
definicjami aktywności. To czynny stan jakiegoś obiektu,
wyrażający się bądź w wywoływaniu przez niego
zmian w otoczeniu, bądź w zmienianiu jego położenia
w stosunku do otoczenia, bądź z zmianach procesów
zachodzących wewnątrz obiektu [Szewczuk 1979].
Aktywność może być zewnętrzna, przejawiająca się
zachowaniem lub wewnętrzna, polegająca na odbiorze
i przetwarzaniu informacji. Definicja podawana
przez Słownik Wyrazów Obcych PWN [1993] uznaje
aktywność za zdolność do intensywnego działania;
działalność, czynny udział w czymś. Zatem udział
w turystyce jest jednym z typów aktywności społecznej,
którą w najszerszym znaczeniu można rozumieć jako
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aktywność uwarunkowaną oddziaływaniem czynników
środowiska społeczno-kulturowego [Szewczuk 1979].
J. Siwiński i R.D. Tauber [2008] definiują aktywność jako
częste i intensywne podejmowanie działań i czynności
przez jednostkę. Uszczegóławiają to poprzez dodanie,
iż w sensie społecznym jest to udział w zmienianiu
środowiska przyrodniczego i społeczno-kulturalnego
stosownie do ludzkich potrzeb, celów i ideałów.
B. Włodarczyk, na potrzeby pracy pt. „Przemiany
form aktywność turystycznej” [1997] sformułował
definicję aktywności turystycznej sensu largo oraz sensu
stricte (ryc. 1.). Według autora ta pierwsza oznacza
zdolność człowieka do uprawiania turystyki, czynne
zajmowanie się turystyką, działania na rzecz turystyki.
Druga wyraża się poprzez czynne lub bierne uprawianie
turystyki (np. turystyka kwalifikowana, wypoczynek
na działkach letniskowych itp.). Przejawami tychże
aktywności jest „nieumyślne przekształcanie przestrzeni
geograficznej”, nie pozostawiające trwałych elementów
zagospodarowania turystycznego. Przestrzeń geograficzna
może ulegać przemianom również w sposób planowany,
celowy. Są to wówczas wszelkie działania nieformalne
mające na celu przystosowanie tej przestrzeni dla
własnych potrzeb wypoczynku i rekreacji. Z. Winiarski
i J. Zdebski [2008] w swoich rozważaniach słusznie
zauważają, że żadna z dotychczasowych definicji nie
wyczerpuje wszystkich znamion tego zjawiska, dlatego
proponują, by przez tę formę aktywności człowieka
rozumieć czasowe oraz dobrowolne zmiany miejsca
stałego pobytu, podejmowane świadomie dla samej
przyjemności podróżowania oraz w celach poznawczych,
rekreacyjnych lub innych, służących zaspokojeniu jego
potrzeb i aspiracji.
„Vademecum pilotażu wycieczek i obsługi
turystycznej” [Jarosz 2002] definiuje aktywność
turystyczną jako sposób osiągnięcia określonej satysfakcji,
zaspokojenia określonych potrzeb w zakresie spędzania
czasu wolnego poprzez wybór form turystycznych.
Związana jest ona z czasową zmianą codziennego
otoczenia, środowiska w czasie wolnym, podejmowaną
z określonych motywów (uświadomionych potrzeb).
Autor dodaje, że w teorii turystyki mówi się o tzw.
współczynniku aktywności turystycznej danego
społeczeństwa lub grup społecznych.

Aktywność
turystyczna

sensu largo – zdolność człowieka do
uprawiania turystyki; czynne zajmowanie się
turystyką, bądź działania na jej rzecz,
przygotowywanie się do uprawiania turystyki
sensu stricte – czynne bądź bierne
uprawianie turystyki

Ryc. 1. Aktywność turystyczna i jej rodzaje wraz
z odpowiadającymi im zachowaniami
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Włodarczyk B.,
(1997) Przemiany form aktywności turystycznej. Przykład
krawędzi Wyżyny Łódzkiej, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.
Kolejny pogląd na aktywność turystyczną prezentuje
K. Łopaciński [1986], według którego jest to całokształt
czynności związanych z przygotowaniem się do turystyki
i jej uprawiania oraz różnymi formami jej przeżywania.
Ponadto aktywność turystyczną podzielić można na trzy
etapy, które są powiązane z czasem podróży. Wiążą się

z nimi określone czynności, które zaprezentowano na
rycinie nr 2. Inni autorzy również dostrzegają, iż podróż
składa się z kolejnych etapów, z którymi związane są
odmienne typy aktywności turystów. B. Meyer i in. [2007]
dzielą dodatkowo podróż przeżywaną na etap przejazdu
(tam i z powrotem) i pobytu. Podróż wyobrażona jest
u nich utożsamiana z przygotowaniem do niej, zaś podróż
przedłużona nazwana jest podsumowaniem wyjazdu
turystycznego. Etap przygotowań, jak podkreślają
autorki, jest niezwykle ważny, gdyż to w dużej mierze
od niego zależy przebieg kolejnych faz podroży. Z kolei
etap podsumowań odgrywa dużą rolę z punktu widzenia
kształtowania się opinii oraz doświadczeń, a co za tym
idzie na dalsze decyzje turystów. Jest to odcinek podróży
o najbardziej subiektywnym charakterze. Zachowania
turystów, wymienione prze autorki, pokrywają się z tymi
zaprezentowanymi przez K. Łopacińskiego [jw.]. Bowiem
etapowi temu mogą towarzyszyć spotkania towarzyskie
członków imprezy turystycznej połączone z oglądaniem
filmów, zdjęć czy pamiątek z podróży.

Ryc. 2. Typy zachowań turystycznych w poszczególnych
etapach podróży
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Łopaciński
K. (1986), Aktywność turystyczna młodzieży akademickiej,
Problemy Turystyki, nr 2, Warszawa 1986.
Jak już zostało wspomniane, aktywność turystyczna
jest zjawiskiem mierzalnym. Jej miernikiem jest stopa
aktywności, rozumiana jako procentowy stosunek liczby
uczestników ruchu turystycznego do liczby mieszkańców
danego kraju [Naumowicz 1984]. Wielkość ta stanowi
jeden ze wskaźników warunków życia społecznego.
Można również uznać, że aktywność turystyczna
informuje o stosunku całkowitej liczby wyjazdów do
liczby osób, które przynajmniej raz uczestniczyły w takim
wyjeździe w określonym czasie wówczas będzie to zgodne
ze stanowiskiem V. T. C. Middletona [1996]. Jeśli miernik
ten dalej zostanie uszczegółowiony, wówczas możemy
mówić o aktywności turystycznej brutto (holiday/vacation
propensity gross) oraz netto (holiday/vacation propensity net).
Pierwszy z nich będzie informował o całkowitej liczbie
wyjazdów o charakterze turystycznym w danym czasie
do liczby ludności. Drugi określa udział w całej populacji
lub w jej podgrupie osób, które odbyły co najmniej jeden
wyjazd turystyczny w określonym czasie. Wskaźnik
brutto, w odróżnieniu od netto, informuje o liczbie
wyjazdów turystycznych przypadających na 100 osób
[Medlik 1995].

Wyniki badań własnych i dyskusja
Czynniki organizacyjno-instytucjonalne stanowią
jedną z grup czynników, obok społecznych i ekonomicznych,
która wpływa na aktywność turystyczną młodzieży.
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Liczne placówki, takie jak szkoły, organizacje kościelne
i harcerskie są w stanie zapewnić i zorganizować
wypoczynek młodzieży. Jak podaje A. WarteckaWażyńska [2007] warunkiem skutecznego i racjonalnego
przysposobienia do uprawiania turystyki jest świadome
i celowe zaplanowanie przedsięwzięć turystycznych.

Wpływ szkoły na kształtowanie aktywności
turystycznej
Obok domu rodzinnego szkoła jest kolejnym
miejscem, w którym młodzi ludzie spędzają najwięcej
czasu. Bezsprzecznie odgrywa ona ważną rolę
w kształceniu i wychowywaniu młodzieży. Spośród
wielu form działalności dydaktyczno-wychowawczych
realizowanych w szkołach ważne miejsce zajmuje
działalność krajoznawczo-turystyczna, mająca głęboki
sens w wiązaniu wiedzy teoretycznej z praktyką
[Łobożewicz 1996]. Turystyka ani krajoznawstwo nie
występują jako przedmiot, ale z pewnością zajmują
eksponowane miejsce w życiu szkoły i jej uczniów
[Jankowski 2003]. Korzyści płynących z uprawiania
turystyki w szkole jest niepomiernie wiele, wypływają
one zwłaszcza przy realizacji następujących celów
[Źrałko 2002]:
•
poznanie kraju, jego środowiska przyrodniczego,
zabytków kultury i historii,
•
wspomaganie rodziny w procesie wychowawczym,
•
poszerzenie wiedzy z różnych dziedzin życia
społecznego, gospodarczego i kulturalnego oraz
poznanie kultury i języka innych państw,
•
upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży zasad
ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności
korzystania z zasobów przyrody,
•
poprawę stanu zdrowia dzieci i młodzieży
pochodzących z obszarów zagrożonych ekologicznie
i podnoszenie ich sprawności fizycznej,
•
upowszechnianie form aktywnego wypoczynku
i zapobieganie patologii społecznej,
•
poznanie zasad bezpiecznego zachowania się
w rożnych sytuacjach .
I. Jankowski [2003] uważa, iż właściwe
realizowanie krajoznawstwa i turystyki w szkole sprzyja
kształtowaniu niezbędnych każdemu człowiekowi
cech takich jak: aktywność społeczna, umiejętność
samodzielnego działania, wytrwałość w pokonywaniu
trudności, odpowiedzialność za siebie i za zespół.
Jest wiele narzędzi realizacji turystyki w placówkach
oświatowych jednak za podstawową formę działalności
turystycznej uznawana jest wycieczka [Łobożewicz
1996]. Wielu autorów posługuje się terminem
„wycieczka” intuicyjnie, nie definiując go [Denek
1997]. Jeśli jednak uznaje się ją za najważniejszą formę
turystyki w szkole należy uściślić czymże ona jest. Według
T. Łobożewicza [1996] terminem tym określa się krótką
przechadzkę, przejażdżkę lub dłuższy wypad jednej lub
większej liczby osób poza miejsce stałego zamieszkania
w celach poznawczych i wypoczynkowych. Ze względu
na czas trwania rozróżnia się wycieczki jedno lub
wielogodzinne, jedno lub wielodniowe.
Badana młodzież uczestniczyła w wycieczkach
szkolnych. 32% uczniów brało w nich udział każdego roku.
Najwyższy odsetek uczniów, którzy choć raz uczestniczyli
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w wycieczkach uczęszczał do liceum – 82%, w następnej
kolejności byli uczniowie techników: 67%. Dla uczniów
szkół zawodowych odsetek ten wyniósł 46%.
Z rozmów przeprowadzonych z nauczycielami
wynikało, iż nie w każdej ze szkół organizowane są
wycieczki. Najgorzej sytuacja wygląda w szkołach
zawodowych. W nich praktycznie żaden z pedagogów nie
podejmował się tego zadania. Żaden też nie skorzystał
z gotowych ofert przysyłanych do szkoły przez biura. Fakt
ten tłumaczyli tym, iż młodzież na zajęciach w klasie
potrafi być niezdyscyplinowana i nieposłuszna, a na
wycieczce byłaby ona praktycznie nie do opanowania.
Nauczyciele obawiali się palenia papierosów, spożywania
alkoholu, zażywania narkotyków czy przygodnych
kontaktów seksualnych. Żaden z nich nie chciał brać na
siebie takiej odpowiedzialności. Najbardziej pozytywnie
do organizowania wycieczek szkolnych nastawieni byli
nauczyciele z liceów. Każdy z pytanych odpowiedział,
iż organizuje dla klasy, którą ma na wychowawstwie
minimum jeden wyjazd w ciągu roku szkolnego.
Odstępstwo od tej reguły zachodziło tylko w przypadku
klas trzecich. Jest to podyktowane faktem, iż uczniowie
najstarszych klas poświęcają swój czas w całości na
przygotowania do egzaminów maturalnych. Z kolei
nauczyciele z techników starali się organizować
wycieczki tak, by były one tematycznie zgodne z nauką
zawodu, który wybrali. Zatem uczniowie klasy o profilu
hotelarskiego wyjeżdżali na m.in. targi hotelarskie
oraz wycieczki, na których poznawali tajniki działania
obiektów hotelarskich. W tym celu nauczyciele
osobiście występowali do biur podróży o przygotowanie
odpowiedniej oferty turystycznej.
Kolejną trudność mogą stanowić nieodpowiednie
motywy, jakimi kierują się młodzi ludzie, którzy
podejmują decyzję o wzięciu udziału w wycieczce
klasowej. Wyjeżdżając na wycieczkę młodzi ludzie
są zwolnieni z codziennych obowiązków i pragną
doświadczyć poczucia „wolności”. Niestety niektórzy
uczniowie mogą źle to pojmować. Badani pedagodzy
przyznają, iż zdążają się incydenty związane np.
z nadmiernym spożyciem alkoholu. Dlatego tak ważna
jest w tym wszystkim rola nauczyciela. Zorganizowana
przez niego wycieczka powinna pełnić funkcje
kulturowe, edukacyjne i profilaktyczne wobec patologii.
Jej program powinien być zatem w pełni dopracowany
i przemyślany, bowiem jak podaje E. Howorus [1995],
właściwe ukształtowanie młodego turysty zapobiega
różnego rodzaju patologiom, ponieważ najbardziej
podatne na dewiacje są formy wypoczynku zupełnie nie
przygotowane i nie zorganizowane.
Wszyscy nauczyciele, z którymi przeprowadzono
wywiad, zgadzają się, iż uprawianie turystyki szkolnej
przynosi wiele korzyści. Uczniowie poznają przyrodę
kraju, jego historię i kulturę. Często nie mieliby
możliwości zapoznania się z tym przy innych okazjach.
Pedagodzy zwracają uwagę na fakt, iż turystyka kształtuje
takie postawy jak samodzielność, odpowiedzialność,
umiejętność współdziałania w grupie. Z podobnymi
opiniami w swych badaniach spotkała się m.in. E. Tauber
[2003]. Nie sposób zatem nie zgodzić się, że działalność
turystyczno-krajoznawcza
szkół
odgrywa
ważną
rolę w procesie wychowawczym młodego człowieka.
Uprawianie turystyki powoduje kształtowanie osobowości

60

Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku – 2013

uczestników poprzez stwarzanie dogodnych warunków
wyrobienia i utrzymywania ogólnej aktywności umysłu
i pogłębianie wrażliwości poprzez nowych doświadczeń
[Howorus 1995]. Młodzież ma możliwość wykazania się
inwencją twórczą oraz aktywną postawą wobec otoczenia.
Wycieczki szkolne stają się radosnym przeżyciem
w spotkaniu z przyrodą, która roztacza przed młodymi
ludźmi, pogłębia miłość do kraju, zachęca do wędrówek,
które jednocześnie uczą i wychowują [Denek 1997].

Organizacje harcerskie oraz turystyczno-krajoznawcze
Krajoznawstwo, rozumiane jako ruch społeczny,
dążący do poznawania kraju ojczystego i popularyzowania
ich oraz turystyka stwarzają możliwość uzupełnienia
procesu
dydaktyczno-wychowawczego
młodzieży
szkolnej [Czyżewski 2004]. Potwierdzają to M. Kitowska
i K. Łyjak [2004], podając, że turystyka i krajoznawstwo
należą do wartościowych środków oddziaływania
pedagogicznego w dziedzinie wychowania umysłowego,
moralno-społecznego, estetycznego oraz fizycznego.
Tradycyjnie wysoką pozycję wśród organizacji
turystyczno-krajoznawczych mających wpływ na poziom
aktywności turystycznej młodzieży odgrywa Polskie
Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Jednocześnie
na tym polu działają inne stowarzyszenia: m.in. Polskie
Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych (PTSM),
Związek Harcerstwa Polskiego (ZHP), Liga Ochrony
Przyrody (LOP).
Wielkie możliwości turystyki i krajoznawstwa
doceniono już przed wiekami. Komisja Edukacji
Narodowej od XVIII w. zalecała wędrówki turystyczne
dla rozwoju młodego człowieka [Jasiak, Jotan 2002].
Najbardziej prężna organizacja turystyczna w Polsce, czyli
PTTK, to najstarsze w kraju stowarzyszenie skupiające
turystów i krajoznawców. Niestety, żaden z badanych
uczniów nie był członkiem tego stowarzyszenia. Nie
oznacza to bynajmniej, że na terenie Inowrocławia
organizacja nie działa. Wręcz przeciwnie. Inowrocławski
oddział PTTK organizuje liczne imprezy turystyczne,
skierowane bezpośrednio do młodych ludzi. Wykaz
uczestnictwa w imprezach organizowanych przez
Oddział PTTK w Inowrocławiu dla dzieci i młodzieży
ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych za rok 2008 pokazał, że eskapady te
cieszą się niemałym zainteresowanie. W 2008 roku
zorganizowano piętnaście rajdów turystyki pieszej,
w których łącznie wzięło udział 1485 uczestników.
W Ogólnopolskim Zlocie Turystów Kolarzy uczestniczyło
110. PTTK zorganizował także 10 rajdów rowerowych.
Zgromadziły one 235 młodych ludzi. Wystawy
zgromadziły 450 zwiedzających. Inowrocławski oddział
PTTK kierował także swoje oferty krajoznawczoturystyczne do szkół. Z jego propozycji skorzystało 25
klas, łącznie 1120 uczniów.
Zadaniem lokalnego oddziału tej organizacji jest
stworzenie możliwości poznania rejonu, wytworzenie
więzi emocjonalnych z tzw. małą ojczyzną. Świadczą
o tym nazwy wielu imprez. Na potwierdzenie warto
przytoczyć niektóre z nich: Zlot Turystyczny „Jesień
w Pakości” na zakończenie obchodów 650-lecia miasta
Pakości, Rajd w rocznicę urodzin Jana Kasprowicza,
II Rajd Pieszy Szlakiem Lotnictwa na Kujawach,

XII Marsz Szlakiem Powstania Wielkopolskiego
i VIII Rajd Szlakiem Szwadronu Nadgoplańskiego.
Harcerstwo również odgrywa znaczącą rolę
w kształtowaniu aktywności turystycznej młodzieży.
Jak podaje K. Przecławski [1978] harcerstwo od
zarania traktowało i traktuje turystykę jako integralną,
a często podstawową formę działalności. Na terenie
Inowrocławia działa jeden z wielu w kraju oddziałów
Związku Harcerstwa Polskiego. W inowrocławskim
hufcu im. A. Kamińskiego w 2008 r. działało 400
członków, w tym zuchy, harcerze, seniorzy i instruktorzy.
53 członków było w wieku od 16 do 19 lat. Rekrutują
się oni zarówno z terenu miasta, jak i całego powiatu.
Z ankiety przeprowadzonej z przedstawicielką ZHP
w Inowrocławiu wynika, że młodzież brała udział
w obozach, rajdach rowerowych, złazach, biwakach
zimowych, manewrach harcerskich oraz w biegach na
orientację. Podstawowym problemem w organizowaniu
wypoczynku przez inowrocławski oddział ZHP jest
brak środków finansowych jego członków. Trudno
jest także pozyskać sponsorów. Tylko niektóre
inicjatywy są dotowane. Hufiec otrzymał pomoc
m.in. na zorganizowanie VII Harcerskiego Biegu
Niepodległościowego od urzędu Miasta Inowrocławia.
Turystykę harcerska cechuje duży stopień
samodzielności. Każdy wyjazd jest na ogół samodzielnie
organizowany
przez
wszystkich
uczestników,
wszyscy też na czas jego trwania mają przydzielone
obowiązki. Identyczne wnioski wyciągnąć można
z przeprowadzonej ankiety. Jak twierdzi przewodnicząca
ZHP w Inowrocławiu, członkowstwo w drużynie to
„doskonała nauka i start w dorosłe życie”. To wychowanie
w poszanowaniu wartości takich jak ojczyzna, nauka,
praca nad sobą, pracą w drużynie oraz przyjaźń”. Drużyny
harcerskie działające w inowrocławskim hufcu spełniają
wszystkie założenia, według K. Przecławskiego [jw.],
prawidłowo funkcjonujących harcerskich organizacji.
Działają nie tylko latem i zimą, ale prowadza także
działalność śródroczną. Ponadto program przewiduje
zajęcia typu kulturalnego, pogadanki o świecie czy prace
na rzecz ochrony środowiska. Można zatem spojrzeć na
harcerstwo jako na pewien ruch społeczny, realizujący
określone zadania, zakorzenione w tradycji i społecznie
akceptowane [Mirowski 1997].
Kolejną instytucją oddziałującą na aktywność
turystyczną młodzieży jest Polskie Schronisko Schronisk
Młodzieżowych. Celem tej organizacji, obok organizowania
sieci schronisk młodzieżowych i środowiskowych,
wojewódzkich oraz centralnych imprez turystycznych,
jest upowszechnienie najtańszej i najwartościowszej
wśród młodzieży formy letniego wypoczynku – obozów
wędrownych. Niestety żaden z badanych uczniów
nie zadeklarował w niej członkowstwa. Ponadto
zainteresowanie noclegami w polskich schroniskach
młodzieżowych wśród badanych jest znikome. Można
tłumaczyć to tym, że wiedza na temat liczby i lokalizacji
schronisk wśród młodych ludzi jest mała, a nauczyciele
i inni organizatorzy wypoczynku nie starają się tej wiedzy
popularyzować. A. Wartecka-Ważyńska [2007] upatruje
przyczyn takiego stanu rzeczy m.in. w odchodzeniu na
emeryturę pokolenia doświadczonej kadry nauczycielikrajoznawców i przejmowaniu schedy po nich przez
młodych, niedoświadczonych pedagogów.
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Wpływ organizacji kościelnych i kościoła
Do rozwijania i kształtowania aktywności
turystycznej przyczyniają się organizacje kościelne.
Odbywa się to poprzez organizowanie pielgrzymek,
światowych spotkań młodzieży lub inne wyprawy
religijne. Za pielgrzymkę uznaje się wędrówkę podjętą
z motywów religijnych do miejsca uznawanego za
święte ze względu na szczególne działanie w nim Boga
lub bóstwa, aby tam spełnić określone akty religijne
[Jackowski 1991]. Najpopularniejszymi i najbardziej
znanym miejscem pielgrzymkowym w Polsce jest
Częstochowa. W ostatnich dekadach popularność
zdobywa też Licheń Stary, w którym znajduje się Bazylika
Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej. Wśród badanej
młodzieży cieszy się on większym zainteresowaniem,
zapewne ze względu na swoje położenie. Licheń Stary
leży w województwie wielkopolskim, tuż przy granicy
kujawsko-pomorskiego, około 70 kilometrów od
Inowrocławia, z kolei Częstochowa leży w woj. śląskim,
w odległości ponad 300 kilometrów.
Każdego roku, który był brany pod uwagę
w badaniach ankietowych, od 4 do 6% uczniów
z inowrocławskich szkół ponadgimnazjalnych brało
udział w imprezach turystycznych zorganizowanych
przez parafię kościelną, do której przynależą. Tyleż
samo wymieniało kościół jako organizatora wyjazdów.
Sześcioro spośród badanych przynależało do organizacji
kościelnych, dzięki czemu regularnie udawali się oni
w podróż o charakterze religijnym. Mimo tego, że liczba
badanych zrzeszonych w różnego rodzaju grupach
kościelnych (członkowie chórów, ministranci, członkinie
Caritasu) jest niewielka, to jednak, na podstawie tego, że
żaden uczeń nie zadeklarował przynależności do innych
organizacji społecznych, można wysnuć wniosek, iż
odsetek młodzieży, biorąc pod uwagę całą tę grupę
społeczną, skupionych w instytucjach kościelnych był
wyższy niż w innych.
Ogromne znaczenie tej formy turystyki polega na
tym, że z jednej strony jest ona formą manifestacji przeżycia
religijnego, a z drugiej uczy dialogu i porozumienia ludzi,
którzy są innej wiary, bądź mają odmienne poglądy
[Wartecka-Ważyńska 2007]. Zatem wyjazdy i wyjścia
tego rodzaju pozwalają nie tylko na zwiedzenie nowych
miejsc, ale także na nawiązanie kontaktów z innymi
ludźmi i zawiązanie często wieloletnich przyjaźni.

Podsumowanie i wnioski
Badania przeprowadzone w inowrocławskich
szkołach średnich pozwoliły zebrać bogaty materiał
faktograficzny dotyczący aktywności turystycznej
młodzieży. Zastosowane metody i narzędzia badawcze
dały możliwość zweryfikowania postawionej hipotezy,
że czynniki organizacyjno-instytucjonalne w znacznym
stopniu implikują aktywność turystyczną młodzieży. Do
czynników pobudzających aktywność turystyczną należy
zaliczyć przede wszystkim działalność szkół i organizacji
kościelnych, krajoznawczych oraz harcerskich, przy
czym rola szkół jest dominująca Aktywizacja młodzieży
poprzez oddziaływanie tychże instytucji jest bardzo
pozytywnym zjawiskiem, gdyż pozwala zaszczepić
w młodych ludziach pozytywne wzorce, które dotąd nie
były wśród nich rozpowszechnione.
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Turystyka młodzieży jawi się jako bardzo ciekawy i,
jak dotąd, mało poznany problem. W tym celu prowadzić
należy dalsze doświadczenia empiryczne z tej tematyki.
Niniejsza praca stanowi przyczynek do opracowań
w szerszej skali czasowej i przestrzennej. Na podstawie
przeprowadzonych już badań można wysnuć wniosek,
że pewne działania mogą przyczynić się do turystycznej
aktywizacji młodzieży. Wśród nich można wskazać
chociażby propagowanie taniego wypoczynku w kraju
z noclegiem w miejscu przeznaczonym właśnie dla tej
grupy wiekowej, dofinansowanie z gmin i samorządów
działalności krajoznawczo-turystycznej szkół oraz
prężniejszą współpracę instytucji turystycznych ze
szkołami.
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Biografia turystyczna jako metoda badania aktywności turystycznej
Tourist biography as a method of study of tourist activity of youth
Paulina Tomczykowska
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń, e-mail: paulinatomczykowska@wp.pl
Abstract: The purpose of this article is to present
the results of study on the tourism biography of
youth on the example of research carried out in high
schools in Inowrocław. The paper presents the results
of consideration of the first contacts of youth with
tourism. Author explained what factors shape the
tourist activity in the periods early and late childhood
and adolescence. Attention is paid to the role played
in this process is played by the parents, the school and
other institutions. Aggregation of mental maps made
by young people showed that spaces of tourist selected
by youth are similar. It has been shown that the young
people have similar biographies. Areas of tourist activity
of adolescents, regardless of the type of school, overlap.
Key words: tourism, youth, mental map, tourist
activity
Streszczenie:
Celem
niniejszego
artykułu
badawczego jest prezentacja wyników studiów nad
biografią turystyczną młodzieży na przykładzie badań
przeprowadzonych
w
inowrocławskich
szkołach
ponadgimnazjalnych. Przedstawiono rezultaty rozważań
dotyczących pierwszych kontaktów młodzieży z turystyką.
Wyjaśniono jakie czynniki kształtują aktywność
turystyczną w okresach wczesnego i późnego dzieciństwa
oraz adolescencji. Zwrócono uwagę na rolę jaką w tym
procesie odgrywają rodzice, szkoła i inne instytucje.
Metodą kartowania map mentalnych zebrano informacje
pozwalające określić główne miejsca destynacji, w których
młodzież realizuje cele swoich wyjazdów. Wykazano, że
biografie turystyczne mają zbliżony przebieg, a obszary
aktywności turystycznej młodzieży, niezależnie od typu
szkoły, pokrywają się.
Słowa kluczowe: turystyka, biografia turystyczna,
młodzież, mapa mentalna, aktywność turystyczna

Wprowadzenie
Każda jednostka ludzka w swoim życiu zbiera różne
doświadczenia, których część dotyczy także turystyki.
Badanie biografii ukierunkowanej jest niezwykle ciekawym
przedsięwzięciem, pozwala bowiem określić w jakim
stopniu doświadczenia danej grupy osób są do siebie
zbliżone oraz czy podobne są czynniki, które decydują
o przebiegu biografii. W artykule zaprezentowano wyniki
dotyczące biografii turystycznej młodzieży na przykładzie
badań przeprowadzonych w inowrocławskich szkołach
ponadgimnazjalnych. Badania pozwoliły także na
identyfikację przestrzeni, w której młodzież zaspokaja swoje
potrzeby turystyczne. Celem niniejszego opracowania jest
weryfikacja dwóch hipotez. W pierwszej założono się, że
najwcześniejszy kontakt z turystyką nastąpił jeszcze przed
okresem szkoły podstawowej i towarzyszyły mu pozytywne
emocje, a inicjatorami wyjazdu byli członkowie najbliższej

rodziny. Badania nad identyfikacją przestrzeni turystycznej,
oparte o metodę mapy mentalnej, pozwoliły na weryfikację
drugiej tezy, w której założono, że w okresie adolescencji
młodzież realizowała swoje potrzeby turystyczne na
podobnych obszarach.

Koncepcja aktywności turystycznej oraz
turystyki – przegląd literatury
Polemika między badaczami zjawiska turystyki,
na temat tego, czym ono jest, nie ustaje. W miarę jak
obejmuje ono nowe procesy społeczne, psychologiczne
czy ekonomiczne poszerza się jego znaczenie.
Pojęciowy chaos próbowała uporządkować Światowa
Organizacja Turystyki, definiując turystykę jako ogół
czynności osób, które podróżują i przebywają w celach
wypoczynkowych, służbowych lub innych nie dłużej niż
rok bez przerwy poza swoim codziennym otoczeniem,
z wyłączeniem wyjazdów, w których głównym celem
jest aktywność zarobkowa. Jednakże w piśmiennictwie
nie zaprzestano publikowania innych poglądów badaczy
reprezentujących różne dziedziny nauki. Klasyczna
już definicja W. Hunzikera i K. Krapfa [za: Winiarski,
Zdebski 2008] mówi, że turystyka to zespół stosunków
i zjawisk, które wynikają z podróży i pobytu osób
przyjezdnych, o ile nie występuje w związku z tym
osiedlenie i podejmowanie działalności zarobkowej. Jak
wynika z powyższych definicji podróżowanie w celach
osiągnięcia korzyści zarobkowych nie jest zaliczane
w poczet szerokiego zjawiska zwanego turystyką.
Bardziej współczesne rozważania terminologiczne nie
wykluczają czynnika zysków ekonomicznych. S. Liszewski
[2002] w zaproponowanym przez siebie wyjaśnieniu
terminu podaje, że turystyka jest zjawiskiem kulturalnym,
społeczno-kulturowym i ekonomicznym polegającej
na dobrowolnej zmianie miejsca stałego zamieszkania
człowieka w celach wypoczynkowych, poznawczych
oraz doznania przeżyć intelektualnych i emocjonalnych.
Cele te mogą towarzyszyć innym np. zawodowym.
Również W. Alejziak [1999] podkreśla, że o ile głównym
celem wyjazdów nie jest działalność zarobkowa, to może
ona towarzyszyć podróżującym W niniejszej pracy nie
utożsamiano wyjazdów zarobkowych z turystycznymi.
Za najbliższą oddania charakteru turystyki młodzieżowej
wydaje się być definicja K. Przecławskiego [za: Winiarski,
Zdebski 2008], który uważa, że zjawisko to obejmuje
całokształt zjawisk ruchliwości przestrzennej związanych
z dobrowolną czasową zmianą miejsca pobytu, rytmu
i środowiska życia oraz z wejściem w styczność osobistą ze
środowiskiem odwiedzanym.
Tym, co daje się zauważyć we wszystkich definicjach
turystyki, jest fakt, że na pierwszy plan wysuwa się
dobrowolność. Jak podkreślają R. Winiarski i J. Zdebski
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[2008] to właśnie ona decyduje o tym, czy dana osoba
jest turystą czy nie. Liczy się subiektywne poczucie chęci
bycia turystą, a nie kwestie formalne takie jak rodzaj
i czas trwania wyjazdu czy wybrany środek transportu.
Nie będzie zatem turystą ktoś, kto wypełniając swoje
obowiązki rodzinne, zawodowe czy religijne udaje się
w podróż, nie lubiąc przy tym podróżować. W takim
rozumieniu podkreślany jest głęboko humanistyczny
charakter turystyki. Zatem analizując to zjawisko nie
należy skupiać się tylko i wyłącznie na przestrzennej
ruchliwości człowieka.
Aktywność turystyczna młodzieży, jak trafnie
zauważa A. Wartecka-Ważyńska [2007], stanowi
dostrzegalny w świecie przedmiot badań. Nie sposób
jednakże operować tym terminem „aktywność” nie
zaznajamiając się uprzednio z funkcjonującymi już
w literaturze jego definicjami. Aktywność to czynny stan
jakiegoś obiektu, wyrażający się bądź w wywoływaniu
przez niego zmian w otoczeniu, bądź w zmienianiu jego
położenia w stosunku do otoczenia, bądź z zmianach
procesów zachodzących wewnątrz obiektu [Szewczuk
1979]. Aktywność może być zewnętrzna, przejawiająca
się zachowaniem lub wewnętrzna, polegająca na
odbiorze i przetwarzaniu informacji. Definicja podawana
przez Słownik Wyrazów Obcych PWN [1993] uznaje
aktywność za zdolność do intensywnego działania;
działalność, czynny udział w czymś. Zatem udział
w turystyce jest jednym z typów aktywności społecznej,
którą w najszerszym znaczeniu można rozumieć jako
aktywność uwarunkowaną oddziaływaniem czynników
środowiska społeczno-kulturowego [Szewczuk 1979]. J.
Siwiński i R. D. Tauber [2008] definiują aktywność jako
częste i intensywne podejmowanie działań i czynności
przez jednostkę. Uszczegóławiają to poprzez dodanie,
iż w sensie społecznym jest to udział w zmienianiu
środowiska przyrodniczego i społeczno-kulturalnego
stosownie do ludzkich potrzeb, celów i ideałów.
B. Włodarczyk, na potrzeby pracy pt. „Przemiany
form aktywność turystycznej” [1997] sformułował
definicję aktywności turystycznej sensu largo oraz
sensu stricte (ryc. 1.). Według autora ta pierwsza
oznacza zdolność człowieka do uprawiania turystyki,
czynne zajmowanie się turystyką, działania na rzecz
turystyki. Druga wyraża się poprzez czynne lub bierne
uprawianie turystyki (np. turystyka kwalifikowana,
wypoczynek na działkach letniskowych itp.).
Przejawami tychże aktywności jest „nieumyślne
przekształcanie
przestrzeni
geograficznej”,
nie
pozostawiające trwałych elementów zagospodarowania
turystycznego. Przestrzeń geograficzna może ulegać
przemianom również w sposób planowany, celowy.
Są to wówczas wszelkie działania mające na celu
przystosowanie tej przestrzeni dla własnych potrzeb
wypoczynku i rekreacji. Z. Winiarski i J. Zdebski [2008]
w swoich rozważaniach słusznie zauważają, że żadna
z dotychczasowych definicji aktywności turystycznej
nie wyczerpuje wszystkich znamion tego zjawiska,
dlatego proponują, by przez tę formę aktywności
człowieka rozumieć czasowe oraz dobrowolne zmiany
miejsca stałego pobytu, podejmowane świadomie
dla samej przyjemności podróżowania oraz w celach
poznawczych, rekreacyjnych lub innych, służących
zaspokojeniu jego potrzeb i aspiracji.

„Vademecum pilotażu wycieczek i obsługi
turystycznej” [Jarosz 2002] definiuje aktywność turystyczną
jako sposób osiągnięcia określonej satysfakcji, zaspokojenia
określonych potrzeb w zakresie spędzania czasu wolnego
poprzez wybór form turystycznych. Związana jest ona
z czasową zmianą codziennego otoczenia, środowiska
w czasie wolnym, podejmowaną z określonych motywów
(uświadomionych potrzeb). Autor dodaje, że w teorii
turystyki mówi się o tzw. współczynniku aktywności
turystycznej danego społeczeństwa lub grup społecznych.

Aktywność
turystyczna

sensu largo – zdolność człowieka do
uprawiania turystyki; czynne zajmowanie się
turystyką, bądź działania na jej rzecz,
przygotowywanie się do uprawiania turystyki
sensu stricte – czynne bądź bierne
uprawianie turystyki

Ryc. 1. Aktywność turystyczna i jej rodzaje wraz
z odpowiadającymi im zachowaniami
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Włodarczyk B.,
(1997) Przemiany form aktywności turystycznej. Przykład
krawędzi Wyżyny Łódzkiej, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.
Kolejny pogląd na aktywność turystyczną
prezentuje K. Łopaciński [1986], według którego jest to
całokształt czynności związanych z przygotowaniem się
do turystyki i jej uprawiania oraz różnymi formami jej
przeżywania. Ponadto aktywność turystyczną podzielić
można na trzy etapy, które są powiązane z czasem
podróży. Wiążą się z nimi określone czynności, które
zaprezentowano na rycinie nr 2. Inni autorzy również
dostrzegają, iż podróż składa się z kolejnych etapów,
z którymi związane są odmienne typy aktywności
turystów. B. Meyer i in. [2007] dzielą dodatkowo podróż
przeżywaną na etap przejazdu (tam i z powrotem)
i pobytu. Podróż wyobrażona jest u nich utożsamiana
z przygotowaniem do niej, zaś podróż przedłużona
nazwana jest podsumowaniem wyjazdu turystycznego.
Etap przygotowań, jak podkreślają autorki, jest
niezwykle ważny, gdyż to w dużej mierze od niego
zależy przebieg kolejnych faz podroży. Z kolei etap
podsumowań odgrywa dużą rolę z punktu widzenia
kształtowania się opinii oraz doświadczeń, a co za tym
idzie na dalsze decyzje turystów. Jest to odcinek podróży
o najbardziej subiektywnym charakterze. Zachowania
turystów, wymienione prze autorki, pokrywają się
z tymi zaprezentowanymi przez K. Łopacińskiego [jw.].
Bowiem etapowi temu mogą towarzyszyć spotkania
towarzyskie członków imprezy turystycznej połączone
z oglądaniem filmów, zdjęć czy pamiątek z podróży.

Ryc. 2. Typy zachowań turystycznych w poszczególnych
etapach podróży
Źródło: Łopaciński 1986
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Jak już zostało wspomniane, aktywność turystyczna
jest zjawiskiem mierzalnym. Jej miernikiem jest stopa
aktywności, rozumiana jako procentowy stosunek liczby
uczestników ruchu turystycznego do liczby mieszkańców
danego kraju [Naumowicz 1984]. Wielkość ta stanowi
jeden ze wskaźników warunków życia społecznego. Można
również uznać, że aktywność turystyczna informuje
o stosunku całkowitej liczby wyjazdów do liczby osób,
które przynajmniej raz uczestniczyły w takim wyjeździe
w określonym czasie wówczas będzie to zgodne ze
stanowiskiem V. T. C. Middletona [1996]. Jeśli miernik
ten dalej zostanie uszczegółowiony, wówczas możemy
mówić o aktywności turystycznej brutto (holiday/vacation
propensity gross) oraz netto (holiday/vacation propensity net).
Pierwszy z nich będzie informował o całkowitej liczbie
wyjazdów o charakterze turystycznym w danym czasie
do liczby ludności. Drugi określa udział w całej populacji
lub w jej podgrupie osób, które odbyły co najmniej jeden
wyjazd turystyczny w określonym czasie. Wskaźnik brutto,
w odróżnieniu od netto, informuje o liczbie wyjazdów
turystycznych przypadających na 100 osób [Medlik 1995].

Biografia turystyczna jako metoda badawcza
Dotychczas niewiele miejsca w badaniach i literaturze
poświęcono interesującemu zagadnieniu, jakim jest
biografia turystyczna. Autorzy R. Winiarski i J. Zdebski
[2008] oraz J. Kaczmarek, A. Stasiak i B. Włodarczyk
[2005] dostrzegają, że o aktywności turystycznej można
mówić już od najwcześniejszych lat życia. Przebiega
odmiennie w poszczególnych etapach życia człowieka
i jest kształtowana pod wpływem innych bodźców.
Aktywność, w tym kontekście, jest rozumiana jako
sposób osiągnięcia określonej satysfakcji, zaspokojenia
określonych potrzeb w zakresie spędzania czasu wolnego
poprzez wybór form turystycznych. Związana jest ona
z czasową zmianą codziennego otoczenia, środowiska
w czasie wolnym, podejmowaną z określonych motywów
[Jarosz 2002]. Dotychczasowe badania miały na celu
stworzenie hipotetycznych modeli rożnych typów biografii
[Winiarski, Zdebski 2008].

Ryc. 3. Wpływ cyklu życiowego na zachowania
turystyczne
Źródło: Lewis G. J., Walmsley D.J., (1997), Geografia
człowieka – podejście behawioralne, Państwowe Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa, s. 193.
Metoda biografii turystycznej wpisuje się w metodę
analizy dokumentów. Jest to sposób przeprowadzania
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badań zaczerpnięty z pedagogiki. W metodzie tej
podlegają analizie wszystkie wytwory, które pozwalają
poznać historię życia jednostki, bądź tylko te fragmenty,
które interesują badacza. Ponadto analiza osobistych
dokumentów młodzieży ma niewątpliwą zaletę: badacz
styka się z rzeczywistością. [Łobocki 2001]. A. Nowicka
[2004] uważa, że analiza dokumentów stanowi źródło
informacji o aktywności jednostki. Każda osoba ma swoją
historię, w którą wpisana jest biografia turystyczna, czyli
zbiór miejsc odwiedzonych przez człowieka z przyczyn
innych niż podejmowanie pracy i nauki, bądź osiedlania
się na stałe [Kaczmarek, Stasiak, Włodarczyk 2005]. Na
każdym etapie życia człowiek podlega wpływom różnych
grup społecznych. W dzieciństwie największy wpływ
mają rodzice, w latach szkolnych nauczyciele oraz koledzy
szkolni [Lewis, Wamsley 1997]. Te wpływy zostały
uwzględnione w teorii kręgu osobistych kontaktów, która
zakłada tezę, że indywidualne preferencje kształtują
się pod wpływem kontaktów z ludźmi stanowiącymi
otoczenie danej osoby (ryc. 3.) [Lewis, Wamsley 1997].
Brak badań empirycznych dotyczących przebiegu
biografii turystycznej młodzieży był bodźcem do ich
rozpoczęcia na przykładzie doświadczeń inowrocławskich.
W tym przypadku analizie podlegała autobiografia
turystyczna napisana przez 100 uczniów każdego typu
szkół ponadgimnazjalnych w Inowrocławiu w oparciu
o załączoną instrukcję. Młodzi ludzie zostali poproszeni
między innymi o przedstawienie swoich doświadczeń
związanych z turystyką na poszczególnych etapach życia
oraz zaznaczenie na mapie konturowej Polski miejsc
bądź regionów, które do tej pory odwiedzili. Badanie
aktywności turystycznej młodzieży metodą biograficzną
stanowi przyczynek do badań na szerszej i bardziej
zróżnicowanej wiekowo grupie.

Średnie i późne dzieciństwo jako faza
przygotowawcza do rozwoju turystyki
Okres średniego dzieciństwa trwa między 4 a 7 rokiem
życia. Po nim następuje okres dzieciństwa późnego, który
kończy się gdy dziecko osiąga wiek 10-12 lat [Winiarski,
Zdebski 2008]. Obejmuje zatem większą część okresu
szkoły podstawowej. W okresie dzieciństwa młodszego
największy wpływ na kształtowanie się aktywności
turystycznej dziecka mają rodzice. Ukazano to na rycinie
nr 3. W późniejszym czasie dziecko zaczyna zajmować
określoną pozycję społeczną, związaną ze wchodzeniem
w rolę społeczną ucznia. Podjęcie tej roli społecznej
wiąże się zarówno z obowiązkami jak i z przywilejami.
Powinnością młodego człowieka wówczas jest m.in.
wypełniać obowiązki szkolne (Lewicka, Wojciszke
2000). Z kolei przywilejem jest sposobność uczestnictwa
w różnego typu wyjazdach turystycznych, a podjęcie
nauki szkolnej i rozwój intelektualny rozszerzają jego
percepcje [Winiarski, Zdebski 2008].
95% badanych uczniów, którzy spisali swoją
biografię turystyczną, oświadczyło, że pamięta swoje
pierwsze doświadczenia związane z turystyką. Dla
każdego z nich jest ono przeżyciem pozytywnym. Na
potwierdzenie tych słów można przytoczyć kilka cytatów:
„uważam, że mój pierwszy wyjazd był super, nie umiem
tego opisać słowami”, „moje wspomnienia są miłe,
ponieważ wtedy pierwszy raz zobaczyłam góry”, „dzień
pierwszej wycieczki wspominam miło”.
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W 42% przypadków badana młodzież uczestniczyła
pierwszy raz w wyjeździe turystycznym w okresie
trwania fazy średniego dzieciństwa. W znacznej mierze
organizatorem tych wyjazdów byli rodzice lub pozostali
członkowie rodziny. Fakt ten tylko potwierdza jak duży
wpływ na kształtowanie aktywności turystycznej ma
rodzina. W pozostałym odsetku przypadków inicjacja
turystyczna miała miejsce w fazie późnego dzieciństwa,
zaś rodzina i szkoła były organizatorami wyjazdów
w równej mierze. To z kolei świadczy o jeszcze silnej
pozycji rodziny w życiu dziecka, ale z drugiej strony
pokazuje, że ważną rolę zaczyna już odgrywać szkoła.
Warto także podkreślić fakt, że ze względu na młody
wiek, badani uczniowie byli praktycznie pozbawieni
wpływu na decyzję dotyczącą miejsca ich wyjazdu. Mimo
tego byli z niego zadowoleni. Zatem można na tym
stwierdzeniu oprzeć wniosek, że wyjazdy te były dobrze
zorganizowane, dzięki czemu pozostawiły w pamięci
młodych ludzi pozytywny ślad. To z kolei mogło
przyczynić się do to, że na dalszych etapach życia chętniej
podejmować będą aktywność turystyczną, co wyrażają
w swoich wypowiedziach.

Okres adolescencji jako faza spontanicznej
aktywności turystycznej i kształtowania się specjalizacji
Okres adolescencji dzieli się na dwa zasadnicze
podokresy. Pierwszy z nich obejmuje lata gimnazjalne
i szkołę średnią a drugi czas studiów [Winiarski,
Zdebski 2008]. Drugi z okresów nie stanowi przedmiotu
zainteresowania z punktu widzenia problematyki niniejszej
pracy. Egzamin dojrzałości stanowi dla młodzieży pewien
próg w karierze turystycznej. Dla niektórych z nich oznacza
to często poważne ograniczenie bądź nawet zakończenie
aktywności turystycznej inspirowanej działalnością różnych
instytucji m.in. szkół czy harcerstwa.
Wraz z końcem szkoły średniej następują w życiu
ucznia poważne zmiany, związane często ze zmianą
stałego miejsca zamieszkania w celu podjęcia pracy
zawodowej lub studiów, rozluźnieniem bądź całkowitym
zanikiem kontaktów z grupą rówieśniczą, malejącym
wpływem rodziny. W okresie adolescencji młodszej
turystyka nie stanowi dla większości badanych wartości
autotelicznej1. Jest raczej drogą do osiągnięcia pewnych
celów, wśród których młodzież wymienia m.in. chęć
wyrwania się z domu, możliwość pobytu „sam na sam”
z dziewczyną lub chłopakiem, możliwość dobrej zabawy.
W okresie wczesnej adolescencji największy
wpływ na kształtowanie aktywności turystycznej
młodzieży odgrywają przede wszystkim szkoły. Z analizy
biografii turystycznych młodzieży inowrocławskiej
wynika, że zarówno w okresie gimnazjalnym jak
i ponadgimnazjalnym, instytucja szkoły odgrywa bardzo
znaczącą rolę w pobudzaniu aktywności turystycznej.
Ponad 70% respondentów w biografiach napisało, że
zarówno w gimnazjum jak i w szkole średniej brało
udział w wycieczkach organizowanych przez szkołę lub
klasę. Wśród innych organizatorów młodzi ludzie podają
także rodziców i innych członków rodziny, zakłady pracy
rodziców oraz organizacje i stowarzyszenia kościelne.
W badaniach z zakresu biografii turystycznej pojawia
się również termin kariery turystycznej. Kariera może
1
Autoteliczny, czyli będący celem samym w sobie albo
usprawiedliwiającym się sam przez się.

być rozpatrywana w aspekcie pionowym lub poziomym.
Pierwszy rodzaj oznacza, że dana osoba osiągnęła wyższy
lub niższy stopień kariery turystycznej niż inna. Z kolei
drugi oznacza, że dana jednostka dąży do coraz większej
specjalizacji w zakresie rożnych dyscyplin turystycznych.
Na podstawie analizy biografii można wysnuć wniosek,
że większość badanych w swoim przyszłym życiu
obierze drogę standardowej kariery turystycznej. Można
spodziewać się zatem powielania wypracowanych
i funkcjonujących obecnie w społeczeństwie wzorców
wypoczynkowych nieprzetworzonych w indywidualny
sposób [jw.]. Oznacza to, że dla wielu z nich w przyszłości
wyjazd turystyczny będzie normą, a obrany typ kariery
nie będzie wymagał praktycznie żadnych umiejętności
turystycznych ani sprawności fizycznej.
Niestety ten typ kariery wywołuje skojarzenia
z pojęciem turysty masowego zaproponowanego przez
E. Cohena [1972] w jego typologii turystów. Taki
turysta jest zamknięty w swojej „turystycznej bańce”,
jest idealnym konsumentem produktów turystycznych
przygotowywanych przez biura podróży. Podczas jego
podroży nie ma miejsca na niespodzianki i własna
inicjatywę, wszystko jest z góry ustalone. Tryb życia
podczas wyjazdów praktycznie nie różni się od życia
codziennego, a wrażenia z pobytu są powierzchowne.
Najbardziej pożądanym typem kariery turystycznej,
z punktu widzenia zasad zrównoważonego rozwoju,
byłyby kariera samodzielnej aktywności turystycznej oraz
animatora turystyki. Cechą charakterystyczną pierwszego
typu jest podejmowanie świadomych wyborów co do
miejsca wyjazdu, indywidualne planowanie wypoczynku
i podróżowanie nie ingerujące w środowisko naturalne.
Niestety większość wypowiedzi badanych uczniów
świadczy o tym, że chcą oni wypoczywać w sposób bierny,
w miejscach powszechnie uczęszczanych przez innych
turystów. Zatem stwierdzić można, że kierować będą się
modą, a swoje preferencje turystyczne dostosowywać będą
do możliwości finansowych. W blisko 80% wypowiedziach
właśnie czynnik finansowy jest podawany jako główny
ogranicznik aktywności turystycznej.

Analiza map mentalnych jako zbioru
wyobrażeń badanej grupy na temat poznanej
przestrzeni turystycznej
PRZESTRZEŃ PERCEPCYJNA
(fragment mapy poznawczej)

MAPA SZKICOWA
(psychokartografia)

PRZESTRZEŃ REALNA
(fizyczna)

MAPA ZBIORCZA
(agregacja map szkicowych)

Ryc. 4. Kartowanie mapy mentalnej
Źródło: www.mapy_poznawcze_-_problemy_definicyjne.
pdf, dostęp 19.09.2013
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Ryc. 5. Najliczniej odwiedzane miejscowości na polskim
wybrzeżu
Źródło: opracowanie własne na podstawie
przeprowadzonych badań

Ryc. 5. Najliczniej odwiedzane miejscowości w polskich
górach
Źródło: opracowanie własne na podstawie
przeprowadzonych badań

Mapa mentalna (wyobrażeniowa, poznawcza,
metaplan) to zbiór wyobrażeń jednostki lub grupy
zawierającej informacje o przestrzennej organizacji
zjawisk. Jest to metoda, w której dane zagadnienie zostaje
przedstawione za pomocą zapisu graficznego [Kitching,
Blades 2002]. Taka wizualizacja pomaga uporządkować
wiadomości i znaleźć związki zachodzące między nimi.
Przestrzeń realna to zbiór wszystkich materialnych
przedmiotów, które otaczają człowieka [Lisowski 2003].
Jednakże to nie ona podlega mapowaniu poznawczemu.
Kartowaniu wyobrażeniowemu podlega przestrzeń
percepcyjno-psychologiczna (ryc. 4.).

Badani uczniowie zostali poproszeni o sporządzenie
mapy mentalnej osobistych przestrzeni turystycznych.
Relacje przestrzenne są przechowywane w umysłach,
a struktura pamięci odpowiada strukturze środowiska,
jednakże otrzymana mapa jest schematyczna, niekompletna,
zaburzona, uproszczona oraz idiosynkratyczna2 [Kaplan
1973]. Potwierdzają to analizowane metaplany. Uczniowie
zostali poproszeni o naniesienie na mapę konturową
2
Termin idiosynkratyczny w odniesieniu do symboli
oznacza, że symbol dla każdej jednostki może mieć odmienne
znaczenie.
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Polski z zaznaczonymi województwami wszystkich
miejsc, które odwiedzili w celach turystycznych. Na
ponad 35 procentach z nich zaznaczone przestrzenie
turystyczne zostały umiejscowione w innym miejscu niż
ma to miejsce w przestrzeni rzeczywistej. Oznacza to, że
orientacja przestrzenna nie jest u wszystkich badanych
uczniów poprawna. W badaniach naukowych podkreśla
się, że orientacja ta zależy od wielu czynników, wśród
których wymienia się m.in. wiek, płeć, wykształcenie,
miejsce zamieszkania [jw.]. Stwierdzić można to także na
podstawie map wyobrażeniowych sporządzonych przez
uczniów inowrocławskich szkół ponadgimnazjalnych.
Największą wiedzą na temat relacji przestrzennych
oraz umiejętnością kodowania i odtwarzania informacji
związanych z osobistą przestrzenią turystyczną wykazali
się uczniowie liceów. Ich mapy okazały się najbardziej
kompletne
i dokładne. Licealiści byli w stanie
przywołać z pamięci najwięcej odwiedzonych w celach
turystycznych miejsc i obszarów. Najbardziej chaotyczne,
fragmentaryczne i zawierające najwięcej błędów okazały
się mapy uczniów szkół zawodowych. Na nich też była
zaznaczona najmniejsza liczba odwiedzonych miejsc.
Nie można jednak jednoznacznie stwierdzić, że jest to
jedynie efekt mniejszej aktywności turystycznej wśród
tej grupy badanych. Przyczyny takiego stanu rzeczy
można tłumaczyć tym, że liczba godzin nauczania
geografii w szkołach zawodowych jest ograniczona, co
może rzutować na znajomość posługiwania się mapą
i prawidłowego lokowania miejsc i obszarów (regionów).
Po agregacji wszystkich map mentalnych nasuwa
się wniosek, że przestrzeń turystyczna badanych jest dość
jednorodna i koncentruje się na tych samych obszarach.
Regionami, na których najczęściej skupia się działalność
turystyczna młodzieży inowrocławskich szkół średnich
są: wybrzeże morza Bałtyckiego, Zewnętrzne Karpaty
Zachodnie z Tatrami, Sudety Zachodnie i Środkowe
oraz obszary pojezierne. Najliczniej odwiedzane ośrodki
nadbałtyckie i górskie przedstawiono na rycinach nr 5
i 6. Morze i tereny górskie zapewniają, obok możliwości
poznawania osobliwości przyrody i krajobrazu, korzystny
dla zdrowia mikroklimat.
Śródlądowe zbiorniki wodne były wybierane na
miejsca docelowe wyjazdów turystycznych głownie
przez młodzież, która podróżowała w nieformalnych,
koleżeńskich grupach. Najczęściej odwiedzanymi przez
inowrocławskich uczniów szkół ponadgimnazjalnych
obiektami historycznymi i sakralnymi były Zamek
w Malborku oraz Wawel z Zamkiem Królewskim
i Katedrą. Oba te miejsca zazwyczaj nie stanowiły
ostatecznego celu wyjazdu. Były odwiedzane gdyż
znajdują się na trasie przejazdu wycieczek szkolnych.
Zamek w Malborku położony jest na trasie, która wiedzie
do Trójmiasta. Zatem często robi się postój w Malborku,
by zwiedzić zamek. Podobnie rzecz wygląda z Wawelem.
Kraków jest punktem zwiedzanym w drodze m.in. do
Zakopanego czy innych górskich miejscowości.

Podsumowanie
Badania przeprowadzone w inowrocławskich
szkołach
ponadgimnazjalnych
pozwoliły
zebrać
bogaty materiał faktograficzny dotyczący aktywności
turystycznej młodzieży. Zastosowane metody i narzędzia

badawcze dały możliwość zweryfikowania postawionych
hipotez. Wykazano, że biografie turystyczne mają
zbliżony przebieg, a obszary aktywności turystycznej,
niezależnie od typu szkoły, pokrywają się. Do czynników
pobudzających potrzeby turystyczne w pierwszych latach
życia należy zaliczyć przede wszystkim wpływ rodziny,
później widoczny zaczyna być wpływ szkoły i grup
rówieśniczych. Turystyka młodzieży jawi się jako bardzo
ciekawy i, jak dotąd, mało poznany problem. W tym
celu prowadzić należy dalsze doświadczenia empiryczne
z tego zakresu. Wiedza na temat aktywności turystycznej
młodzieży, motywów wyjazdów, potrzeb i sposobów
realizacji celów wypoczynkowych jest bardzo cenna, gdyż
pozwala odpowiednio kreować produkty turystyczne
skierowane do tej właśnie grupy wiekowej. Ma więc ona
nie tylko znaczenie poznawcze, ale również praktyczne.
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Zwracam się z uprzejmą prośbą o szczere
i wyczerpujące odpowiedzi na poniższe pytania, które
dotyczą biografii turystycznej. Niniejszy kwestionariusz
jest anonimowy, a otrzymany materiał posłuży do
badań naukowych.

BIOGRAFIA TURYSTYCZNA
1.	Jakie są Twoje pierwsze wspomnienia związane
z turystyką i wyjazdami turystycznymi? Postaraj
się określić z kim, gdzie i na jak długo wyjechałeś/
aś po raz pierwszy. Kto organizował ten wyjazd,
jak Ty się do niego przygotowałeś? Jakie są Twoje
wrażenia z pierwszego wyjazdu?

turystyczne lub kluby, do których należałeś)? Czy
wyjeżdżałeś wówczas z rodziną? Opisz najciekawsze
wspomnienia z tego okresu.
Szkoła podstawowa:
Gimnazjum:
6.	Jakie są Twoje aktualne doświadczenia turystyczne
w szkole? Czy szkoła/klasa, do której chodzisz
organizuje wycieczki/obozy itp.? Czy bierzesz
w nich udział? Uzasadnij swoją odpowiedź.
7.	Jakie są Twoje pierwsze wspomnienia związane
z wyjazdem turystycznym, na który udałeś się bez
rodziny lub innych opiekunów? Kto organizował ten
wyjazd? Jaki był Twój wkład w jego przygotowanie?
8.	Dlaczego zdecydowałeś/aś się na wyjazd bez
rodziny lub innych opiekunów? Czym, Twoim
zdaniem, różnił się on od wyjazdów z rodziną lub
opiekunami?
9.	Powiedz czym dla Ciebie jest turystyka? Co dzięki
niej zyskałeś/aś i jaką ma dla Ciebie wartość? Jakie
cechy kształtuje?
10.	Czy zamierzasz w przyszłości brać udział w turystyce?
Dlaczego? Jak i gdzie zamierzasz wypoczywać
w przyszłości?
11.	Biografia turystyczna to przede wszystkim zbiór
miejsc odwiedzonych przez człowieka z wielu
przyczyn. Na poniższej mapie Polski postaraj się
zaznaczyć i podpisać miejsca, które odwiedziłeś/aś.

2.	Czy w Twojej rodzinie istnieje lub istniał zwyczaj
wspólnego podróżowania/wspólnych wyjazdów?
(Jeśli nie przejdź do pyt. 4.) Jeśli tak, powiedz czy
wyjeżdżacie/wyjeżdżaliście zawsze w to samo
miejsce (jeśli tak, to dlaczego właśnie tam?), czy
do różnych miejsc?
3.	Czy odpowiada Tobie zwyczaj wspólnych wyjazdów
z rodziną? Czy chciałbyś/aś, żeby w założonej
w przyszłości przez Ciebie rodzinie, była taka
tradycja? Uzasadnij dlaczego.
4.	Jeśli w Twojej rodzinie nie ma i nie było takiego
zwyczaju, postaraj się określić dlaczego oraz powiedz
czy chciałbyś/aś, żeby w założonej w przyszłości przez
Ciebie rodzinie, była taka tradycja? Uzasadnij
dlaczego.
5.	Czy uczestniczyłeś w wycieczkach klasowych lub
szkolnych gdy chodziłeś/aś do wymienionych niżej
szkół? Uzasadnij swoją odpowiedź. Czy uczestniczyłaś
w innych zorganizowanych formach turystyki poza
szkołą (np. obozy, kolonie organizowane przez biura
podróży, zakłady pracy rodziców, organizacje
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Rekreacja ruchowa w historii tenisa stołowego
w Lidzbarku Warmińskim (1945 – 1995)
Physical movement in the history of table tennis in Lidzbark Warmiński (1945-1995)
Zbigniew Wójcik, Andrzej Skrzypczak
UWM, Wydział Nauk o Środowisku, Katedra Turystyki i Rekreacji

Streszczenie w języku polskim:
W schyłkowym okresie II wojny światowej podjęto
dyplomatyczne zabiegi, których efektem było włączenie
znacznego terytorium Prus Wschodnich w obręb państwa
polskiego. Już w marcu 1945 roku wraz z przybyciem
na ziemie odzyskane pierwszych urzędników tworzono
zręby działalności rekreacyjno-sportowej. Z uwagi na
proste zasady gry i względnie dobry dostęp do szkolnych
i zakładowych świetlic szybko zainteresowano się tenisem
stołowym. Z braku kwalifikowanych kadr przez kilka
lat uprawiano go jedynie rekreacyjnie. W Lidzbarku
Warmińskim pierwszy towarzyski, oficjalny mecz rozegrano
w roku 1950. Pierwsza profesjonalna sekcja zawiązała się
dopiero w połowie lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku.
Przełom w dalszym rozwoju nastąpił w 1968 roku.
Natomiast masowe uczestnictwo w rozgrywkach o puchar
„Gazety Olsztyńskiej” przysłużyło się dalszej popularyzacji
tej dyscypliny sportu w mieście i regionie. Z tego też
względu najlepsi lidzbarscy tenisiści w latach późniejszych
występowali także w lidze międzywojewódzkiej. W drugiej
połowie lat dziewięćdziesiątych jako jedyni sportowcy
w dotychczasowej historii sportu w Lidzbarku awansowali
do II ligi.
Słowa kluczowe: rekreacja, sekcja, tenis stołowy,
rozgrywki

Summary:
In the decline of the Second World War period many
dyplomatic attempts were taken, that resulted in annexing
a considerable territory of Eastern Prussia within the
limits of a Polish country. Already in March 1945, together
with the arrival of the first office clerks on the recovered
territories, the foundations of recreational and sports
activities were being created. Because of simple rules of the
game and a relatively easy access to school and company’s
community centres people quite fast went into table
tennis. However, owing to the lack of skilled sports teams,
this sport was played only in a recreational sense. The first
social and official match was held in Lidzbark Warmiński
in 1950 and the first professional and competent unit was
formed not until the 50s’ of the last century. Year 1968
was a breakdown in its growth. Massive participation in
the competitions for Gazeta Olsztyńska Cup was a service
of a further development of this sports discipline both in
the town itself and the region. Due to this fact the finest
tennis players from Lidzbark Warmiński appeared in an
inter-provincial league.
In the second half of the 90’s these sportsmen
as the only ones in the town’s sports history were
promoted to the rank of II league
Key words: recreation, section, table tennis,
contests/competitions

Wprowadzenie
Region warmińsko-mazurski od czasu rozbiorów
przez kilkanaście dziesięcioleci pozostawał pod
panowaniem Prus Wschodnich. Dlatego też w schyłkowym
okresie II wojny światowej podjęto działania zmierzające
do ponownego włączenia tej enklawy w obręb państwa
polskiego. Zamierzeniu temu sprzyjały frontowe sukcesy
i szybki marsz Armii Czerwonej oraz Wojska Polskiego
w kierunku zachodnim. W efekcie letniej ofensywy
1944 roku wyzwolono między innymi województwo
białostockie i zaczęto kreślić plany prowadzące do
przejęcia przez polską administrację terenów Prus
Wschodnich [18,19]. Zabiegi dyplomatyczne na
najwyższym szczeblu wspierała działalność ówczesnego
wojewody białostockiego Jerzego Sztachelskiego. To przy
urzędzie, którym kierował w dniu 3 lutego 1945 roku
rozpoczęło działalność Biuro Pełnomocnika Rządu RP
na Prusy Wschodnie [2]. Z chwilą wyparcia Niemców
przez szybko przemieszczający się front, Uchwałą
Rady Ministrów z dnia 14 marca 1945 roku dokonano
tymczasowego podziału ziem odzyskanych i utworzono
cztery okręgi administracyjne. Jednym z nich był
Okręg Mazurski [15]. W randze Pełnomocnika Rządu
kierował nim wspomniany powyżej J. Sztachelski.
Jednakże w związku z powołaniem go w skład Rządu
Tymczasowego wkrótce zastąpił go płk dr Jakub Prawin.
Przyjazd J. Prawina z grupą podległych mu urzędników
do Olsztyna w dniu 30 marca 1945 roku przyjmuje
się jako początek działalności polskiej administracji
w utworzonym nieco wcześniej Okręgu Mazurskim.
Wspomnieć należy, iż ziemie te z uwagi na fakt, że
były pierwszym skrawkiem niemieckiej państwowości
doznały szczególnie dużych zniszczeń. Mimo to
przybywający tu w ślad za polską administracją pierwsi
osadnicy i przesiedleńcy podjęli mozolny trud odbudowy
życia społeczno – gospodarczego. Niemal równolegle
przebiegały procesy organizacji działalności rekreacyjno
sportowej. Już wiosną 1945 roku meczem piłki nożnej
rozegranym pomiędzy drużynami osadników i wojsk
radzieckich zapoczątkowano na Warmii i Mazurach
nową tradycję [13]. Dalszy rozwój koordynował
społecznie pracujący Wojewódzki Komitet Sportowy
[17]. Nadmienić jednak warto, iż dopiero w dniu 29 maja
1946 roku postanowieniem rządu polskiego utworzono
województwo olsztyńskie [3].
Poprawiająca
się
stopniowo
koniunktura
gospodarcza i wzrastający z nią poziom życia mieszkańców
województwa skłaniały sympatyków rekreacji i sportu
do zainteresowania się także innymi dyscyplinami.
Z uwagi na łatwość organizowania współzawodnictwa
szybko dostrzeżono walory tenisa stołowego. Przez kilka
pierwszych powojennych lat uprawiano go wyłącznie
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towarzysko. Dopiero pod koniec lat czterdziestych
zorganizowano pierwsze sekcje w najprężniej działających
klubach olsztyńskich. Szczególnie interesujący był fakt,
że sukcesywnie pojawiały się one także w tzw. „terenie”.
Pierwsze mecze skłoniły najbardziej zagorzałych
animatorów do utworzenia w lutym 1948 roku
Okręgowego Związku Tenisa Stołowego (OZTS). Funkcję
prezesa powierzono czołowemu lekkoatlecie Tadeuszowi
Abramskiemu, którego w pracy organizacyjnej wspierali:
Kazimierz Troicki (wiceprezes), por. Michorek (sekretarz)
oraz Eleonora Ruć (skarbnik) [16]. Składający się ze
znanych sportowców zarząd konsekwentnie zmierzał
do organizacji pierwszych oficjalnych zawodów, ale dużą
przeszkodę stanowił brak powszechnego dostępu do
sprzętu – głównie piłeczek. Dopiero w trakcie burzliwych
obrad w dniu 21 marca postanowiono zorganizować
drużynowe mistrzostwa okręgu. Pionierskie zawody
rozegrano w Olsztynie trzy dni później w świetlicy SKS
„Społem” przy Alei Wojska Polskiego 62/63. Rywalizację
prowadzono systemem „każdy z każdym” i dlatego
trwała ona aż trzy dni. Współzawodniczyły najsilniejsze
drużyny okręgu, tj. wywodzące się z Olsztyna: ZZK,
SKS „Społem”, „Zryw”, „Gwardia”, RKS „Drukarz”,
MKS „Lechia” oraz MKS „Drwęca” Ostróda i SKS
„Tęcza” Biskupiec [20]. Okręgowy związek kierując
się słabym potencjałem ekonomicznym klubów
zwolnił je z wszelkich opłat, obligując jednocześnie
kierowników drużyn do zabezpieczenia w rozgrywanych
meczach sprzętu (piłeczek). Faworytów w pierwszych
mistrzostwach upatrywano w zespołach „Zrywu”
i „Społem”. Przewidywania okazały się trafne, albowiem
w meczu finałowym w dniu 27 marca SKS „Społem”
pokonał ZZK 5:2 [22]. Tak więc spółdzielcom przypadł
pierwszy w powojennej historii regionu tytuł mistrza
okręgu olsztyńskiego. Wkrótce potem bazując na
zdobytym doświadczeniu rozegrano także mistrzostwa
indywidualne. Triumfował w nich mieszkaniec Olsztyna
Arnold Frudko, a wicemistrzem został znany sędzia
piłkarski Włodzimierz Sekuła [16]. Od tej pory popularność
tenisa stołowego w województwie systematycznie
wzrastała. Służyła temu prosta technika gry oraz łatwy
dostęp do zakładowych i szkolnych świetlic, gdzie przede
wszystkim odbywały się treningi i zawody.
W Lidzbarku Warmińskim grę w tenisa stołowego
początkowo, tak jak i w całym województwie uprawiano
przede wszystkim towarzysko we wspomnianych
świetlicach. Jak wspominają m. in.: Leszek Dorosz,
Wiktor Tołkacz oraz Marian Walczak – pionierzy
sportu w mieście – największą trudność sprawiało im
zdobycie piłeczki. Jednak z każdym rokiem dostępność
do sprzętu sportowego poprawiała się. Dogodne
warunki do uprawiania tej dyscypliny pojawiły się po
uruchomieniu w roku 1949 w Spółdzielni Remontowo
Budowlanej „Odbudowa” okazałej świetlicy. W roku
następnym w związku z uroczyście obchodzonym
pięcioleciem istnienia firmy lidzbarczanie rozegrali tam
pierwszy mecz pokonując w stosunku 4:0 zaproszoną
na tę okazję ekipę Zrzeszenia Sportowego „Budowlani”
Olsztyn [24,23]. Podobne warunki do gry stworzono
wkrótce w Państwowym Domu Harcerza oraz świetlicy
Powszechnej Organizacji „Służba Polsce”. Dlatego też
tenis stołowy w mieście uprawiano coraz powszechniej,
ale z uwagi na brak kadry instruktorskiej poziom

71

wyszkolenia był niski w całym okręgu. Nieskomplikowane
przepisy gry powodowały, że systematycznie rosła jego
popularność. W połowie 1954 roku na Warmii i Mazurach
tenis w 70 sekcjach uprawiało blisko 600 osób [16].
Łatwość gry, prosta i szeroko dostępna baza (świetlice)
wpłynęły na zainteresowanie się tą dyscypliną Rady
Wojewódzkiej Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe
(LZS). Przystąpiono więc do promowania tenisa
stołowego także wśród młodzieży małych miast i wsi. Przy
finansowo-organizacyjnej pomocy Feliksa Wołochowicza
– sekretarza Rady Powiatowej LZS – taka sekcja w połowie
lat pięćdziesiątych zawiązała się także w Lidzbarku
Warmińskim [10]. Jednakże z uwagi na wspominany już
brak kadry instruktorskiej i profesjonalnych treningów
zawodnicy nie prezentowali większych umiejętności.
Uczestniczyli jedynie w rozgrywkach klasy B.
W tym samym czasie w wyniku rywalizacji
między związkami zawodowymi sprawującymi swoisty
patronat nad ruchem sportowym, powstała w mieście
identyczna sekcja w Terenowym Kole Zrzeszenia
Sportowego „Sparta”. Tworzyło ją kilku zawodników,
ale do najlepiej wyszkolonych zaliczano wówczas
Mariana Jankowskiego, Ryszarda Malczaka oraz
Pawła Plewackiego [11]. Już w trakcie pierwszego
sezonu rozgrywek w klasie B wywalczyli oni prawo
ubiegania się o awans do Ligi Wojewódzkiej. Jednakże
przeszkodą w kontynuacji rozgrywek okazała się kolejna
reorganizacja sportu w Polsce, tj. rozwiązanie na fali
społecznego niezadowolenia (1956) funkcjonujących
zrzeszeń i stworzenie prawnych możliwości ponownego
powoływania klubów sportowych. Z jego utworzeniem
działacze w mieście mieli dużo problemów. Dobrze
ilustruje ten proces historia cieszącej się dużą
popularnością drużyny piłkarskiej. Dlatego między innymi
z tych właśnie powodów panował zastój w dalszym
rozwoju. Tenisiści uczestniczyli w prawdzie w licznych
i modnych w tamtym czasie spartakiadach zakładowych,
resortowych i turniejach organizowanych przez LZS czy
Kuratorium Oświaty i Wychowania, ale profesjonalnego
klubu nie było w Lidzbarku przez szereg lat.

Fot. nr 1. Schyłek lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku.
Świetlica Domu Kultury Dzieci i Młodzieży przy ulicy
Zjednoczenia Partii. Fragment zajęć prowadzonych przez
T. Onufrowicza z adeptami tenisa stołowego. Źródło: Kronika
Sekcji Tenisa Stołowego, tom I, s. 5 – z prywatnych zbiorów
instruktora T. Onufrowicza.
Przełom w dalszym rozwoju tej dyscypliny sportu
nastąpił dopiero w roku 1968. Wtedy to zainspirowany
sukcesami I ligowego OKS Olsztyn Tadeusz Onufrowicz
rozpoczął szkolenie młodzieży uczęszczającej na zajęcia
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pozaszkolne do lidzbarskiego Domu Kultury Dzieci
i Młodzieży. Z licznej grupy zainteresowanych
wyselekcjonował on najzdolniejszych i w roku następnym
zgłosił drużynę do rozgrywek prowadzonych przez OZTS.
Finansowego i organizacyjnego wsparcia udzieliła
mu mająca pod tym względem spore doświadczenie Rada
Powiatowa LZS. Dlatego do czasu utworzenia własnego
budżetu zespół występował pod nazwą „Dom Kultury
Dzieci i Młodzieży – Ludowe Zespoły Sportowe” (DKDiMLZS). W tym okresie na terenie województwa olsztyńskiego
tenis stołowy uprawiało 422 zawodników szkolonych
przez 5 instruktorów. W okręgowym związku zrzeszonych
było już 35 sędziów [1]. Przygotowani i dobrze prowadzeni
podopieczni T. Onufrowicza już w roku następnym (1970)
występowali w lidze okręgowej. Tworzyły ją drużyny
z terenu województwa olsztyńskiego podzielone na grupy:
„wschodnią” i „zachodnią”. W drugiej z wymienionych
występowały następujące ekipy: „Start” Olsztyn, „Start”
Działdowo, „Sokół” Ostróda, „Kormoran” Wałdowo oraz
DKDiM. Lidzbarczanie z dorobkiem 4:4 (punkty) i 29:32
(sety) sezon zakończyli na dobrej, trzeciej pozycji [12].
Wyróżniającymi się zawodnikami byli wówczas: bracia
Andrzej i Bogusław Mikszto oraz Bogdan Tomczak.
W grupie wschodniej liderem został LZS Mrągowo,
który pokonując dwukrotnie „Start” Olsztyn z mistrzem
województwa Bogdanem Dzikiewiczem awansował do
ligi międzywojewódzkiej.
Szkoleni przez T. Onufrowicza zawodnicy
w kolejnych edycjach rozgrywek poczynali sobie
coraz śmielej. Już we wrześniu 1971 roku podczas
drużynowych mistrzostw województwa juniorów
rozgrywanych w Lidzbarku miejscowa ekipa wywalczyła
wicemistrzostwo
okręgu.
Dobre
przygotowanie
w tych zawodach zaprezentowali Kacper Byczkowski
i Ireneusz Witanowski [4]. Wkrótce potem instruktora
Onufrowicza i współpracującego z nim Kazimierza
Jabłońskiego wiceprezes OZTS Andrzej Kuśmider
na jednym z turniejów uhonorował nagrodą specjalną za
dotychczasową prace z młodzieżą. Wyróżniono ich także
brązowymi odznakami związkowymi. W tym czasie trwały
już przygotowania do kolejnego sezonu ligi okręgowej,
w którym do gry uprawnionych było dziewięć zespołów.
Ponadto uchwałą okręgowego związku zobowiązano
kluby do organizacji drużyn juniorów, a ich występy
miały być każdorazowo przedmeczem ligi okręgowej,
w której to składzie dodatkowo występować musiał
zawodnik z grupy młodzieżowej (do 23 lat). Najsilniejszą
wydawała się być ekipa „Sokoła” Ostróda. W trakcie
sezonu okazało się, że równie dobrze radzili sobie tenisiści
Lidzbarka. Plasowali się oni w środkowej części tabeli,
ale wygrany w lutym 1972 roku mecz z „Drogowcem”
Węgorzewo w stosunku 10:1 pozwalał kreślić śmiałe
plany na przyszłość. Był to szczególny okres, ponieważ
władze polskiego sportu po raz pierwszy wprowadziły
tenis stołowy do programu Ogólnopolskiej Spartakiady
Młodzieży (OSM). Jednym z etapów przygotowań ekipy
Warmii i Mazur do tej imprezy był obóz szkoleniowy
zorganizowany w grudniu tego roku właśnie w Lidzbarku
Warmińskim. Szkoleniowcami byli Ryszard Mazan
i T. Onufrowicz a w szerokiej kadrze znajdował się także
mieszkaniec miasta Leon Balukiewicz [5].
Równie pomyślnie zapowiadał się rok następny.
W kwietniu 1973 roku w Lidzbarku nastąpiło otwarcie

Studenckiej Wiosny Kulturalnej. W ramach tej akcji
swój dorobek zaprezentowali żacy Akademii Rolniczo
Technicznej a następnie Wyższej Szkoły Nauczycielskiej.
Prawdziwym hitem był jednak występ zespołu wokalno
instrumentalnego „Bractwo Kurkowe” wraz z Piotrem
Janczerskim. W tym czasie drużyna przygotowana
przez T. Onufrowicza triumfowała w VII Wojewódzkim
Turnieju o Puchar „Gazety Olsztyńskiej” organizowanym
wspólnie z Radą Wojewódzką LZS. Lidzbarczanie
zdobywając w klasyfikacji drużynowej 36. punktów
pokonali Iławę (18. pkt) oraz Mrągowo (14. pkt) [6].
Satysfakcjonujące rezultaty odnoszono także w lidze
okręgowej. Jednakże koszta wyjazdów i konieczność
utrzymania drugiego zespołu (zaplecza) z biegiem
czasu ograniczały możliwości finansowe placówki
oświatowej i wspierającej ekipę Rady Powiatowej LZS.
Ponadto dotychczasowy opiekun objął stanowisko
dyrektora Domu Kultury Dzieci i Młodzieży i jesienią
1973 roku lidzbarczanie wycofali się z rozgrywek [20].
Nie zaprzestano jednak pracy szkoleniowej. W DKDiM
w Dziale Sportowo-Turystycznym nadal funkcjonowały
pracownie: lekkiej atletyki, turystyczna oraz gier
zespołowych z sekcją tenisa i siatkówki. W każdej
z nich odbywały się programowe zajęcia, ale tenisiści
rywalizację sportową ograniczyli do uczestnictwa
w Wojewódzkich Turniejach Kwalifikacyjnych i innych
bardziej prestiżowych imprez. Szkolenie nadal
prowadzono na dobrym poziomie a dowodem tego było
ponowne zdobycie w latach 1974-1975 pucharów „Gazety
Olsztyńskiej”. Osiągnięciem tym zainteresowała się
nawet Egzekutywa Komitetu Powiatowego PZPR. Z tego
też względu Naczelnik Urzędu Powiatowego Henryk
Migus przyznał dwukrotnie DKDiM dotację na rozwój
sportu w kwocie 5 000 złotych. W ostatniej edycji do
triumfu wydatnie przyczynili się sportowcy z SKS-LZS
Łaniewo. Godnym podkreślenia jest fakt, że w turnieju
tym, począwszy od zawodów środowiskowych do finału
wojewódzkiego w sześciu kategoriach wiekowych,
każdorazowo udział brało kilka tysięcy uczestników
z całego województwa. W przeważającej większości
była to zdolna, lecz nie zrzeszona młodzież szkolna.
Jednak w roku 1975 działaczy sportowych w Lidzbarku
Warmińskim wyraźnie zdystansowali organizatorzy
życia kulturalnego. Wtedy to zainaugurowano
w mieście Biesiady Humoru i Satyry, które stosunkowo
szybko stały się znane w całym kraju.
W tym okresie do grona najlepszych tenisistów
zaliczano m. in. Elżbietę Baranaowską, Bożenę Tomaś,
Leona Balukiewicza, Zdzisława Bartosiewicza oraz
Wiesława Drapałę. Dobrze działającą sekcję w nieodległym
Łaniewie prowadził także Kazimierz Jabłoński, a wśród
jego podopiecznych wyróżniała się urodziwa Maria
Najduch. Niecodziennym – wręcz wzorem dla innych –
był też fakt, że szkoleniowcy obu drużyn blisko ze sobą
współpracowali. Niewątpliwie dobrą motywacją do pracy
był również udział Spółdzielczego Klubu Sportowego
(SKS) „Start” Olsztyn w rozgrywkach II ligowych.
W tamtym czasie był on swoistym „odnośnikiem”
i wzorem do naśladowania. Wielu działaczy – w tym
i lidzbarczanie – zakładali nieśmiało, że sumienna praca
i los szczęścia mogą w przyszłości przynieść podobne
efekty. Warto podkreślić, że godną pochwały była
wówczas także postawa wspomnianego L. Balukiewicza.
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Zainspirowany
umiejętnościami
starszych
braci
związanych z siatkówką nie zwracał większej uwagi na
swoje inwalidztwo (ograniczony zakres ruchu kończyny
górnej) i oprócz rozgrywek ligowych reprezentował
również miasto, województwo i Polskę w wielu zawodach
osób niepełnosprawnych w Europie Wschodniej.
W roku 1977 w Szczecinie podczas VI Mistrzostw Polski
Inwalidów w grze podwójnej wspólnie ze Zbigniewem
Zalesińskim (dziś wysokiej klasy sędzia) wywalczyli
złote medale. Natomiast w klasyfikacji indywidualnej
lidzbarczanin zajął dodatkowo drugie miejsce [7]. Masową
imprezą podobną nieco do zawodów rozgrywanych
o puchar „Gazety Olsztyńskiej” w latach siedemdziesiątych
ubiegłego wieku był Ogólnopolski Turniej o Puchar
Zarządu Głównego Związku Socjalistycznej Młodzieży
Polskiej. W jego III edycji rozgrywanej w 1978 roku
w Krakowie wystąpił m. in. wychowanek T. Onufrowicza
Zdzisław Paliwoda. W kategorii młodzików pod Wawelem
zajął on 24. miejsce. Innym, cennym rezultatem tego
okresu było kolejne zwycięstwo w turnieju o puchar
„Gazety Olsztyńskiej”. W klubowym współzawodnictwie
ogłoszonym przez OZTS drużyna Młodzieżowego Domu
Kultury (MDK) z Lidzbarka Warmińskiego z sumą
667. punktów plasowała się na VIII miejscu w okręgu,
w którym sklasyfikowanych było łącznie 17. zespołów.
Ponadto w kadrze okręgu ogłoszonej przez Wojewódzką
Federację Sportu znajdowało się dwóch lidzbarczan, tj.
młodzik Z. Paliwoda oraz junior W. Drapała [12]. Obydwaj
zawodnicy wraz z wieloma innymi z Warmii i Mazur
stanowili zaplecze, z którego szkoleniowcy wyłonić mieli
skład reprezentacji na OSM.
Pozytywne rezultaty sportowe zmotywowały
szkoleniowca jesienią 1979 roku do ponownego zgłoszenia
zespołu mężczyzn oraz kobiet do rozgrywek prowadzonych
przez OZTS. Ze zrozumiałych względów po kilku latach
przerwy wznowiono je na najniższym z możliwych
poziomie. Klasę B mężczyzn tworzyło wówczas cztery
grupy, a w pierwszej z nich, wraz z LKS II Biskupiec,
LKS Sorkwity, MDK Mrągowo i „Perkozem” Łężany
występowali zawodnicy LKS-MDK Lidzbark Warmiński
[8]. Ponadto syn trenera Jacek jako reprezentant kadry
województwa uczestniczył już w turniejach strefowych
w Gdańsku i Płocku. Władze OZTS widząc większą
aktywność miejscowych entuzjastów przyznały im
prawo organizacji mistrzostw okręgu w kategoriach
młodzieżowych. W dniach 29-30 marca rywalizowało
w mieście 118. zawodniczek i zawodników. Gospodarze
poza wspomnianym J. Onufrowiczem nie odnotowali
w tych zawodach większych sukcesów. W uzupełnieniu
należy podkreślić, że jedną z przyczyn było przejście
dobrze zapowiadającego się Z. Paliwody do „Startu”
Olsztyn uznawanego za wiodący klub w regionie. Nieco
później zasilił on barwy II ligowego AZS – Wyższej Szkoły
Pedagogicznej. Tenisem stołowym w Lidzbarku w owym
czasie interesowały się rzesze młodzieży, a to wydatnie
przysłużyło się ponownemu zdobyciu pucharu „Gazety
Olsztyńskiej”.
Natomiast w oficjalnych rozgrywkach rywalizacji
drużynowej – po uwzględnieniu wszystkich wyników
z turniejów kwalifikacyjnych LKS-MDK zajmował po
sezonie 1980 roku VIII pozycję wśród 24. ekip [12].
Równie istotny był fakt, że dobrze przygotowane
zespoły (kobiet i mężczyzn) awansowały do klasy
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wojewódzkiej A. W ekipie kobiet liderką była Maria
Najduch, która wraz z koleżankami na tym poziomie
współzawodnictwa rywalizowała z: AZS-WSP Olsztyn,
LKS Barczewo, LKS Dybowo, „Orkanem” Pupki i LZS
Reszel. Grupę najzdolniejszych tenisistów tworzyli:
L. Balukiewicz, W. Drapała i J. Onufrowicz. Zwycięstwa
kobiet w meczu nad renomowanym klubem Wyższej
Szkoły Pedagogicznej (6:4), ligowe sukcesy mężczyzn
oraz masowa impreza, za jaką bez wątpienia uznawany
jest rozgrywany i obecnie turniej o puchar „Gazety
Olsztyńskiej” powodowały, że tenis stołowy cieszył
się dużą popularnością. Dzięki temu lidzbarczanie
w roku 1982 w Olsztynku po raz siódmy zdobyli puchar
gazety, a Bożena Tomaś i J. Onufrowicz pierwszy raz
w historii tej dyscypliny dostąpili zaszczytu gry podczas
IX OSM (Elbląg). Choć nie powiodło się B. Tomaś, to
z satysfakcją stwierdzić należy, że IX miejsce w Polsce
w kategorii juniorów młodszych J. Onufrowicza było
w tamtych latach dużym osiągnięciem. Ponadto zespoły
kobiet i mężczyzn występowały już w lidze okręgowej.
W kończącej się pierwszej rundzie tego sezonu ich wyniki
sportowe przedstawiały się następująco:
L.p.

Nazwa drużyny

Punkty

Sety

1.

Jeziorak Iława

7:1

29:11

2.

LKS Lidzbark Warm.

6:2

24:16

3.

Olimpia Olsztynek

7:5

64:44

4.

AZS-WSP Olsztyn

3:3

16:14

5.

Orkan Pupki

3:5

16:24

6.

LZS Dylewo

1:7

13:27

Tabela nr 1. Rezultaty zespołu kobiet
Źródło: A teraz liga ..., „Gazeta Olsztyńska” 1982,
nr 38, s.6
L.p.

Nazwa drużyny

Punkty

Sety

1.

Jeziorak Iława

10:2

71:31

2.

Start Olsztyn

10:2

57:51

3.

Olimpia Olsztynek

7:5

64:44

4.

Orkan Pupki

7:5

57:51

5.

LKS Lidzbark Warm.

6:6

59:49

6.

LZS Reszel

6:6

50:58

7.

LKS Barczewo

2:10

41:67

8.

Łyna Nidzica

0:12

33:75

Tabela nr 2. Rezultaty zespołu mężczyzn
Źródło: A teraz liga ..., „Gazeta Olsztyńska” 1982,
nr 38, s.6
Zauważyć też należy, że lidzbarskie ekipy wywalczyły
w roku 1982 tytuły drużynowych mistrzów okręgu [12].
W kategorii kobiet klub reprezentowały: M. Krapsztul,
M. Najduch, W. Maczukin i H. Opryszek. Mężczyźni
występowali w składzie: W. Drapała, S. Kowalewski,
W. Krajnik, J. Onufrowicz oraz A. Paliwoda [14]. Był
to dobry okres w rozwoju tenisa stołowego w mieście.
Pod względem popularności tzw. ping-pong ustępował
jedynie piłce nożnej. Wyniki sportowe były jednak
bardzo zbliżone. Te bardziej wymierne pojawiły się
w czasie politycznych zawirowań, tuż po zawieszeniu
stanu wojennego w Polsce. Kiedy gospodarka regionu
dźwigała się z kryzysu gospodarczego i brakowało
środków finansowych podopieczne K. Jabłońskiego
odpowiedzialnego za szkolenie kobiet awansowały do
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ligi międzywojewódzkiej [12]. Wtedy to klub zmienił
dotychczasową nazwę na MKS „Warmia”. Niestety, była
to przygoda tylko jednego sezonu. Mimo, że pomocy
finansowej udzielał Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz
w imieniu Urzędu Gminy sympatyk tej dyscypliny
Zdzisław Romasz, beniaminek nie sprostał wymaganiom.
Kolejny – 1984 rok – zapisał się w historii klubu
i regionu także wyjątkowo. W miesiącu lipcu SKS „Start”
Olsztyn wspólnie z Państwowym Przedsiębiorstwem
„Totalizator Sportowy” zorganizowali w Hali
Widowiskowo-Sportowej „Urania” turniej ogólnopolski.
Gwiazdą propagandowych zawodów był wicemistrz
Europy Andrzej Grubba. Przy tej okazji w Olsztynie
gościł uczestnik pierwszych mistrzostw Polski w tenisie
stołowym (Lwów 1933) Alfons Domaracki. Wraz
z tysiącami widzów, sportowców z 14. województw
podziwiali m.in. obecni w „Uranii” podopieczni
lidzbarskich szkoleniowców. Udało im się nawet
uzyskać do Księgi Pamiątkowej Klubu własnoręczny
wpis cieszącego się duża popularnością A. Grubby.

Fot. nr 2. Wpis do Księgi Pamiątkowej Klubu
wicemistrza Europy Andrzeja Grubby. Źródło:
Księga Pamiątkowa MKS „Warmia”, s. 99 –
z prywatnych zbiorów instruktora T. Onufrowicza.
Warto też wspomnieć, że identyczne imprezy
pod patronatem mistrza Grubby organizowano także
w latach następnych. Efektem powyższego pomysłu
i jego sprawnej finalizacji było przyznanie Olsztynowi
przez Polski Związek Tenisa Stołowego prawa organizacji
w roku 1985 XXI Międzynarodowych Mistrzostw Polski.
Rozegrano je w tym samym obiekcie i przyznać trzeba,
iż były one dużą atrakcją dla sympatyków tej dyscypliny
sportu. Funkcję sędziego w tych mistrzostwach
sprawował m. in. zasłużony w popularyzacji tenisa
w Lidzbarku Tadeusz Onufrowicz [20].
Do roku 1989 praca w sekcjach sportowych MKS
„Warmia” działającego przy MDK przebiegała bez
większych zakłóceń. Przez szereg lat wyróżniali się
osiągający najlepsze wyniki sportowe lekkoatleci, ale
na początku nowej dekady dominowali już zapaśnicy.
Jednoznacznie potwierdzały to srebrny i brązowy medal

z mistrzostw Polski Krzysztofa Welca i Jarosława Dudy.
Jednakże niepokój wśród szkoleniowców wywoływał brak
środków finansowych na dalszą działalność. Problem ten
doskwierał bez wyjątku wszystkim klubowym sekcjom.
W lidze okręgowej tenisa coraz częściej drużyny nie
stawiały się do przewidzianych w rocznym terminarzu
meczy. Dość powszechne były też walkowery. Głównie
z tych powodów zawodników „Warmii” prezentujących
przez szereg sezonów wyrównany poziom gry, w roku
1991 zdegradowano do klasy A. Niedobór środków
finansowych dotyczył także tzw. pracowni artystycznotechnicznych. O niepokojącym zjawisku już w roku
następnym na łamach prasy informowało kierownictwo
placówki: „Jesteśmy na utrzymaniu Kuratorium Oświaty
i Wychowania – mówi dyrektor MDK Lesław Scheer
– które przede wszystkim musi finansować szkoły.
Środki, które otrzymujemy wystarczają zaledwie na
utrzymanie budynków i płace pracowników. Zmuszeni
więc jesteśmy do pobierania symbolicznych opłat. Każde
z dzieci uczęszczających na zajęcia wpłaca na Komitet
Rodzicielski 5 tys. zł oraz od 5 do 15 tys. zł miesięcznie.
Ratujemy także finanse organizowaniem dyskotek –
od każdej osoby 2000 zł. [ ... ] W najtrudniejszej chyba
sytuacji znalazła się młodzież skupiona w sekcjach
sportowych [9].
Tak też było w rzeczywistości. Kontynuację
zainteresowań lidzbarskiej młodzieży szkoleniowcy
zabezpieczyli porozumieniem z naczelnikiem Urzędu
Gminy Zdzisławem Romaszem. Gmina udostępniając
obiekt do treningu i środek transportu na zawody
przyczyniła się do utrzymania drużyny męskiej w klasie A.
Zespół kobiet z konieczności wycofany został z rozgrywek.
Od tej pory w OZTS ekipa miejscowych sportowców
występowała pod przyjętą w drodze kompromisu nazwą
„Urząd Gminy Lidzbark Warmiński”. Tworzyli ją:
Wiesław Drapała, Piotr Gasperowicz, Jacek Onufrowicz,
Wiesław Ogólewicz i Krzysztof Radke [13]. Już w roku
1993 ponownie funkcjonowała w mieście liga okręgowa,
a rywalizujący w niej tenisiści na koniec sezonu startowego
uplasowali się na V pozycji. Nie był to szczególnie
imponujący rezultat. Najistotniejszym był natomiast fakt,
że dzięki powyższemu rozwiązaniu udało się przetrwać
najtrudniejszy okres zachowując równocześnie ciągłość
szkolenia. Najlepsze czasy miały wkrótce nadejść.
W pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych
sekcja tenisa stołowego powróciła w struktury MKS
„Warmia”. Zwiększyła się tez liczba szkoleniowców.
Z trenerem T. Onufrowiczem współpracowała już dawna
zawodniczka (M. Najduch) Grynek oraz troszczący się
o zaplecze Marek Jachura – nauczyciel wychowania
fizycznego w Szkole Podstawowej nr 3. Szybko
pojawiły się też wielce obiecujące i długo oczekiwane
wyniki sportowe. Po zakończeniu sezonu 1994/95
MKS „Warmia” po raz pierwszy w historii Lidzbarka
Warmińskiego walczył w spotkaniach barażowych
o wejście do II ligi [14]. Tym razem drużynie w składzie:
Wiesław Drapała, Tomasz Kubaś, Stanisław Nazarko
i Krzysztof Radke jeszcze się nie powiodło. Dopiero trzy
lata później świętowano w mieście wielki sukces. Ziściły
się marzenia sprzed 20 lat.
Analizując rozwój tenisa stołowego w Lidzbarku
Warmińskim w okresie minionego pięćdziesięciolecia
opracowano także wyniki rywalizacji w mistrzostwach
województwa. Zaprezentowano je w tabeli nr 1.
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l.p.

Imię i Nazwisko

Rok
zawodów

Miejsce zawodów

Kategoria
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Wynik i rodzaj gry

1.

Wiesław Drapała

1978

Barczewo

Młodzik

II – indywidualnie

2.

Zdzisław Paliwoda

1978

Barczewo

Junior

III –indywidualnie

3.

*Skrzypiec/Drapała

1978

Barczewo

Młodzik

I – gra mieszana
I – debel

4.

**Gumiński/Paliwoda

1978

Barczewo

Junior

5

Zdzisław Paliwoda

1979

Barczewo

Młodzik

I – indywidualnie

6.

Krzysztof Wacławek

1979

Barczewo

Junior

I – indywidualnie

7.

Skrzypiec/Drapała

1979

Barczewo

Junior

I – gra mieszana

8.

Paliwoda/Wacławek

1979

Barczewo

Junior

I – debel

9.

Drapała/Krajnik

1979

Barczewo

Junior

II – debel

10.

Jacek Onufrowicz

1980

Lidzbark W.

Młodzik

II –indywidualnie

11.

Bożena Tomaś

1981

Dobre Miasto

Młodzieżowiec

III – indywidualnie

12.

Bożena Tomaś

1982

B.d.

Junior

I – indywidualnie

12.

Maria Najduch

1983

Ostróda

Senior

II – indywodualnie

13.

***Najduch/Kastrau

1983

Ostróda

Senior

II – gra mieszana

14.

****Opryszek/Najduch

1984

Lubawa

Senior

III – debel

15.

Elżbieta Myśliwiec

1985

Olsztynek

Młodzik

II – indywidualnie

16.

Jacek Onufrowicz

1985

Olsztynek

Junior

II – indywidualnie

17.

Agnieszka Motylewska

1987

Olsztyn

Młodzik

II – indywidualnie

18.

Monika Kowalczyk

1987

Olsztyn

Młodzik

III – indywidualnie

*Krystyna Skrzypiec wywodziła się z Łaniewa, ale w tym czasie była zawodniczką „Startu” Olsztyn
**Grzegorz Gumiński był reprezentantem „Huraganu” Morąg.
***Zenon Kastrau był zawodnikiem AZS Olsztyn
****Helena Opryszek reprezentowała KKS „Warmię” Olsztyn

Tabela nr 1. Zestawienie wyników sportowych tenisistów stołowych Lidzbarka Warmińskiego z indywidualnych mistrzostw
województwa
Żródło: Kronika Sekcji Tenisa Stołowego, tom I, s. 47 – z prywatnych zbiorów instruktora T. Onufrowicza; Klasa
międzywojewódzka w tenisie stołowym, „Gazeta Olsztyńska” 1979, nr 157, s. 6; Uczestnicy pucharu gazety mistrzami
województwa, „Gazeta Olsztyńska” 1981, nr 77, s. 6; Finał okrasą mistrzostw, „Gazeta Olsztyńska” 1983, nr 49, s.6; Pingpongowe
mistrzostwa Olsztyńskiego, „Dziennik Pojezierza” 1984, nr 232, s. 8; Cieszy frekwencja i poziom, „Gazeta Olsztyńska” 1985, nr 66,
s. 6; Mistrzostwa adeptów celuloidowej piłeczki, „Gazeta Olsztyńska” 1987, nr 127, s. 6;
Rekreacyjno-sportowe tradycje w uprawianiu tenisa
stołowego budowane w mieście przez kilkadziesiąt lat
stworzyły odpowiednie warunki do przeniesienia z Ornety
w roku 2008 drużyny kobiet występującej w ekstraklasie.
Współcześnie wielu byłych zawodników i działaczy, wraz
z sympatykami tej dyscypliny w Lidzbarku i okolicy ma
możliwości oglądania meczy na najwyższym krajowym
poziomie.
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Ruch krajoznawczo-turystyczny w byłych Prusach Wschodnich
Touring and touristic movement in former East Prussia.
Zbigniew Wójcik, Andrzej Skrzypczak
UWM, Wydział Nauk o Środowisku, Katedra Turystyki i Rekreacji

Streszczenie w języku polskim
Osiedlenie się Niemieckiego Zakonu Najświętszej
Marii Panny na ziemiach zamieszkiwanych przez
pogańskie plemiona pruskie zapoczątkowało okres
podbojów i trwających kilka wieków przemian społeczno
politycznych zwieńczonych utworzeniem świeckiego
państwa. W czasach, kiedy Warmia i Mazury znajdowały
się we władaniu zaborcy podróże w te strony miały
okazjonalny i sentymentalny charakter. Miejscowa
młodzież z urokami krajobrazu i przyrody zaznajamiała
się głównie w ramach szkolnej turystyki i krajoznawstwa.
Burzliwymi dziejami regionu interesowali się także
znani, choć nieliczni jeszcze Polacy. Przez długie lata
do peregrynacji po prastarych polskich ziemiach
motywowała obecność biskupiej rezydencji w Lidzbarku
Warmińskim. Mazury zaś urzekały poszukiwaczy
przygód niezliczoną ilością jezior, rzek i bagien.
Troska władz niemieckich o rozwój infrastruktury
turystycznej stwarzała także młodzieży polskiej zgłębianie
zagadnień krajoznawczych. Znaną propagatorką tej
formy aktywności była Emilia Sukertowa-Biedrawina.
W pierwszej połowie lat trzydziestych ujawnił się wzrost
zainteresowania mniejszości polskiej w Niemczech
wyjazdami na międzypaństwowe imprezy sportowe.
Jednakże w historii najbardziej utrwaliła się konna
ucieczka przed sowietami hrabiny Marion Gräfin
Dönhoff.
Słowa kluczowe: Prusy Wschodnie, krajoznawstwo,
wycieczka, Mazury.

Summary
Settling of The Order Brother of the German
House of Saint Mary on the lands inhabited by the
Prussian Pogan tribes marked a period of conquests
and many century lasting social and political changes
that influenced in forming a secular country. During
the times when Warmia and Mazuria region was
under the foreign administrator’s rule, the trips and
excursions had a sentimental nature. School tourism
and touring classes and activities were the main factors
that made the local young people become acquainted
with the charming beauty of the area’s landscape
and surroundings. Few but prominent and famous
Poles were engrossed in their region’s tempestuous
past. Throughout long years the presence of bishop’s
residence in Lidzbark Warmiński was motivating people
to the excursions along primaeval Polish lands
German authorities’ concern about tourism
development created foundations for the Polish youth
to explore touring areas. Emilia Sukertowa-Biedrawina
was an example of a well-known female propagator in
this field of activity. The first part of the 30’s disclosed

an increase among Polish minority in Germany in
departures on intermational sports events. However,
countess Marion Grabin Donhoff’s horseback escape
from the Soviets was the event that the most firmly
placed its trace in the history.
Key words: East Prussia, touring, trips, Mazuria
region.

Wprowadzenie
Miłośnikom historii znany jest powszechnie
fakt, że początki Prus Wschodnich sięgają roku 1225
i związane są z decyzją księcia Konrada Mazowieckiego.
Koncepcja polskiego arystokraty dotyczyła sprowadzenia
z Jerozolimy Niemieckiego Zakonu Najświętszej Marii
Panny w celu chrystianizacji pogańskich plemion
pruskich. Choć jako pierwsi przemierzali „ówczesne
krańce świata” transeuropejskim szlakiem kupcy
rzymscy w poszukiwaniu bursztynu, to równie mocno
w historii tych ziem utrwaliła się wyprawa mistrza
krzyżackiego Winrcha von Kniprode. On to w roku 1379
na specjalnie zbudowane łodzi wraz z niewielką załogą
przepłynął z Węgorzewa przez jeziora Mamry, Niegocin
i dalej Śniardwami do Pisza. Następnie wodami rzek Pisy,
Narwi, Bugu, Wisły i Nogatu dotarł aż do Malborka [5].
Jednakże jak wskazuje wiele opracowań zakon miał też
swoją zgoła odmienną strategię. Podboje i zagarnianie
ościennych terytoriów stosunkowo szybko umożliwiło
przeistoczenie się państwa zakonnego w świeckie
Księstwo Pruskie (1525), które z biegiem czasu zrzuciło
lenno wobec Polski i stopniowo stawało się mocarstwem
europejskim. Polska osłabiona wojną ze Szwecją i innymi
sąsiednimi państwami musiała ustąpić i przyznała
elektorom brandenburskim z dynastii Hohenzollernów
całkowitą niezależność [3]. Głównie z tego powodu
Księstwo Pruskie w 1657 roku na podstawie Traktatu
Welawsko-Bydgoskiego połączyło się z Księstwem
Brandenburskim, a od roku 1701 było to już realnie
istniejące państwo pruskie, które w połowie XVIII wieku
bardzo istotnie wpłynęło na losy Rzeczypospolitej [10].
Właściwym jego twórcom był Fryderyk I, który we
wspomnianym roku 1701, w Königsbergu (Królewcu)
koronował się na króla Prus [1]. Epoka humanizmu
i reformacji przyniosły młodemu państwu dalsze
osiągnięcia, które zasadniczo uwidoczniły się w kulturze
doby baroku. Już w tamtym czasie regionem tym i jego
burzliwymi dziejami interesowali się znani, acz nieliczni
Polacy, którzy podróżując zwiedzali zakątki tej enklawy.
Przykładem może tu być Józef Ignacy Kraszewski, który
w roku 1867 przybył w te strony. Jego śladami podążali
nieco później ks. Władysław Czartoryski, hr. Konstanty
Przeździecki, Jan Matejko czy Ursyn Niemcewicz
[5]. Jednak najbardziej newralgicznym elementem
społeczeństwa pruskiego było miejsce, jakie zajmowała
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w nim armia [15]. Militarne aspekty i dyplomatyczny
talent kanclerza Otto von Bismarcka doprowadziły
w drugiej połowie XIX stulecia (1871) do zjednoczenia
Niemiec i w konsekwencji Prusy Wschodnie stały się
częścią nowego państwa – Cesarstwa Niemieckiego.
Turystyka jako jedna z form szeroko rozumianej
kultury fizycznej znacznie wyprzedziła w rozwoju sport
kwalifikowany nie tylko na wschodnich rubieżach
Cesarstwa Niemieckiego [5,19]. W czasach, kiedy Warmia
i Mazury znajdowały się we władaniu zaborcy podróże
Polaków w te strony miały bardziej sentymentalny niż
turystyczny charakter [6]. Dobrze ilustruje ten fakt
pewien nieznany wędrowca z Królewca, który pieszo
i konno przemierzył trasę ze stolicy Prus przez Lidzbark
Warmiński, Dobre Miasto, Olsztyn aż do Wielbarka [13].
Jednakże „poznać świat w jego naturalnych warunkach,
starać się go zrozumieć, zgłębić prawa nim rządzące,
pokochać otaczającą przyrodę i najbliższe środowisko oraz
żyjących ludzi” [5] można było tu także w ramach szkolnej
turystyki i krajoznawstwa. Brak dobrze urządzonych
boisk zmuszał nauczycieli do przeprowadzania wielu
lekcji poza terenem szkolnym – na łące, w lesie,
nad jeziorem itp. Niezależnie od tego uczniom szkół
powszechnych organizowano wycieczki całodniowe
a gimnazjaliści mieli programowo dwa dni wycieczkowe
w miesiącu [16]. Wyprawy do znanych miejsc związanych
z dziejami regionu były także doskonałą formą nauczania
historii a dodatkowo już od najmłodszych lat wdrażały
młodzież do późniejszej turystyki usportowionej.
Dużą troskę w popularyzację krajoznawczych uroków
regionu wykazywali w owym czasie mieszkańcy Warmii.
Dobrym przykładem była tu ludność ówczesnego
Heilsberga (Lidzbarka Warmińskiego) promująca
miasto jako atrakcję turystyczna już od lat 70. XIX
wieku [2]. Zabiegi te przysłużyć się miały wzrostowi
koniunktury gospodarczej i tak w istocie się stało.
Ilustracją tego procesu był m. in. właściciel drukarni
„Warmia” A. Wolff – uznawany za jednego z pierwszych
– producentów i wydawców pocztówek. Ich kolportażem
zarabiał na utrzymanie rodziny promując jednocześnie
atrakcje miasta, w którym mieszkał. Jego pomysł
naśladowali nieco później fotograficy: Gustav Zilt, Hugo
Lindenblatt, E. P. Radtke i Alfred Krauskopf [2]. Większe
zainteresowanie dawnym Lidzbarkiem nastąpiło jednak
dopiero po roku 1899, kiedy do miasta doprowadzono
linię kolejową. Wtedy jego wzrastającą rolę dostrzegli O.
Zigler i Fritz Krauskopf z uniwersyteckiego Königsberga
wprowadzając do obiegu urzekające pocztówki także
w mieście Emmanuela Kanta [2]. Właśnie im zawdzięczać
należy „utrwalenie w kadrze” wielu zabytków i innych
atrakcji Lidzbarka z przełomu XIX i XX wieku [2], które
miały swój wpływ na późniejszy rozwój turystyki.
Stosunkowo szybko wzrastało zainteresowanie
Prusami Wschodnimi w kręgach odkrywców
i podróżników. Wielbicielami wędrówek po tych
okolicach było także wielu innych znamienitych
rodaków a tendencje te dobrze uosabiali pisarz, filozof
i działacz społeczny Aleksander Świętochowski (1849
– 1938), miłośnik krajoznawstwa Mieczysław Orłowicz
(1881 – 1959) oraz dziennikarz i publicysta Melchior
Wańkowicz (1892 – 1974). Liczne wówczas w regionie
fortyfikacje, umocnienia i gęsto rozlokowane garnizony
wojska nie odstraszały ich od poznania etnicznie
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polskich ziem. Ich prastarych tradycji i obyczajów przed
zapomnieniem chronił autor wielu publikacji ksiądz
Walenty Barczewski. Wspominał w nich także o trzech
traktach [5] warszawskich, z których jeden zaczynający
się w Bałdach – przez Butryny, Zazdrość, Jondorf (Jaroty),
Olsztyn, Dywity, Spręcowo, Dobre Miasto prowadził do
rezydencji w Lidzbarku Warmińskim. Niejednokrotnie
przemierzały je biskupie orszaki, ale również zwykli
mieszkańcy z okolic Ostrołęki, Kolna, Grajewa i Łomży
[5]. Już wtedy wędrowców inspirowały atrakcje tej
enklawy z niespotykaną gdzie indziej ilością jezior, rzek,
bagien i lasów. Między innymi na ich potrzeby Eduard
Huhn na początku XX wieku prowadził w Lidzbarku
restaurację „Etablissement Eckertsberg” z ogrodem
letnim, salą bilardową i kręgielnią. W centralnym punkcie
miasta, przy rynku (dziś Plac Wolności) funkcjonował
należący A Schmitta Central Hotel. W jego sąsiedztwie
przy ulicy Rathausstrsse 6 (Ratuszowej) zamożniejszy
wędrowca posilić się mógł w Cukierni Hohmanna
serwowaną tam kawą, herbatą, kakao i czekoladą, ale
z obowiązku odnotować należy, iż podawano tam także
piwo i wino. Przyjezdni równie ochoczo odwiedzali
usytuowany nieopodal miasta Waldkurhaus – dzisiejsze
„Zacisze Leśne” – miejsce popularnych w tamtym czasie
zawodów strzeleckich, zabaw i spotkań towarzyskich.
Tam również znajdował się hotel, cukiernia i restauracja
[2]. Chętnych nie brakowało, jako, że Gustaw Wolf
zdecydował się nawet w roku 1918 wydać na potrzeby
zwiedzających pierwszy przewodnik „Führer durch
Heilsberg in Ostpreußen und ihr Bischofs – Schloß”,
w którym proponował wycieczkowiczom kilkanaście
szlaków spacerowych związanych z Lidzbarkiem i jego
najbliższą okolicą. Jeden z nich wiódł malowniczym
brzegiem krętej Łyny – za miasto – do mostów kolejowych
w kierunku Bischofstein (Bisztynka) i (Seeburg)
Jezioran [2]. Szczególnym powodzeniem cieszyły się
natomiast trakty w pradolinie rzeki Simser (Symsarny).
Po obu jej brzegach wytyczone były alejki o niezwykle
urokliwych widokach. Lewym brzegiem nadrzecznego
szlaku piechurzy docierali aż do młyna z zaporą wodną
w Eichmühle (Dębowie).
W innej części miasta, w nieodległym sąsiedztwie
ulicy Kirchentorstrasse (dziś Olsztyńska) na Kreuz Berg
(Górze Krzyżowej) ukształtowanej przez naturę 136
metrów nad poziomem morza znajdowała się okazała
wieża widokowa, z której w zasięgu wzroku było m. in.
związane z Napoleonem pobojowisko z 1807 roku [8].
Gości musiało być wielu, ponieważ z północnej strony
wieży przy ulicy Neuhof 37 (Wiejskiej) Elizabet Belau
wynajmowała przyjezdnym pokoje gościnne [2].
Wspomnieć tu warto, iż wiele atrakcji turystycznych
świadczących o polskości tych ziem (Zamek, Wysoka
Brama, mury obronne) oraz drewniany kościół
ewangelicki, średniowieczne kamienice czy obelisk
upamiętniający bitwę Napoleona z wojskami rosyjskopruskimi znajdowało się w granicach administracyjnych
miasta. Wspomnieć w tym miejscu wypada, iż wiele
podobnych atrakcji znajdowało się także w innych
miejscowościach dawnej Warmii. Na Mazurach
natomiast tak jak i współcześnie dominowała turystyka
wodna. Wyróżniało się pod tym względem miasto
Lötzen (Giżycko) położone uroczo na przesmyku między
jeziorami Mamry i Niegocin.
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Wędrówki i wojaże tak popularne w Europie
zachodniej w szerszym wymiarze w Prusach Wschodnich
pojawiły się na przełomie XIX i XX wieku. Podłożem
tego zjawiska były prowadzone przez władze inwestycje
(hotele, przystanie wodne, połączenia komunikacyjne)
służące bliższemu poznaniu tych stron. Dlatego też do
tej malowniczej krainy ściągali turyści z całych Niemiec,
a niekiedy także z Polski. W tym czasie w propagowanie
prastarych ziem polskich włączył się Grzegorz Smólski,
znany jako dziennikarz, geograf i krajoznawca [2]. Jego
późniejsze interesujące reportaże zaznajamiały rodaków
z historią, przyrodą i atrakcjami ówczesnych Prus
Wschodnich. Do największych w początkach XX wieku
należały rejsy parostatkami po wielkich jeziorach.
Spośród Polaków jednymi z pierwszych, którzy poznawali
Warmię i Mazury z ich pokładu byli historyk ks. Alfons
Mańkowski i publicystka Stefania Sempołowska [14].
Druga z wymienionych na statku „Lewiatan” odbyła
rejs szlakiem z Giżycka do Węgorzewa i Rucianego
[11]. W roku 1908 zabytki i uroki pruskiej przyrody
podziwiał także powieściopisarz Władysław Umiński.
Jednakże zapoczątkowanie bardziej profesjonalnej
turystyki przypisać należy miejscowym klubom
wodnym i sportowym, które propagując liczne wyprawy
jako pierwsze organizowały na rozległych szlakach
wodnych zawody żeglarskie i pływackie [5]. One to
za sprawa Vereine Für Hrimatkunde (Stowarzyszenie
Krajoznawcze) zainspirowały do przyjazdów kolejnych
wodniaków z głębi Niemiec.
Wspomnieć warto, że równie dużą popularnością
cieszyła się w tamtych latach jazda wierzchem i polowania
[17]. Wszak dzieje cywilizacji, to jednocześnie bliskie
związki człowieka z koniem. Z tego też względu „turystyka
w siodle” uprawiana była przez bogate ziemiaństwo
oraz liczne rzesze pruskiej arystokracji. Widok księcia
na ognistym rumaku był powszechnym obyczajem.
Rody m. in. Donhoffów z Friedrichstein, Lehndorffów
ze Sztynortu czy Dohnów z Waldburga prowadziły nawet
własna hodowlę. Zainteresowania tej uprzywilejowanej
w znacznym stopniu grupy społecznej były jednocześnie
cząstką wschodniopruskiej kultury. Hrabia Udo Graf
Zu Elenburg wspomina, że w jego czasach wypadało
towarzysko uprawiać jeździectwo. W jednym z wywiadów
powiedział, iż wcześniej nauczył się jeździć konno niż
biegać, ponieważ opanowanie tej sztuki było bardzo
przydatne w codziennej egzystencji [18]. Z tego powodu
tajniki jazdy konnej w trakcie licznych wakacyjnych
kursów zgłębiała również młodzież. O roli rumaka
w życiu ówczesnych elit świadczyło też zaproszenie przez
następcę tronu Fryderyka Wilhelma polskiego artystymalarza Wojciecha Kossaka. Przebywając w roku 1913
w tej prowincji namalował on trzy obrazy, w tym Konny
portret Fryderyka Wilhelma na czele pułku czarnych huzarów
[9]. W czasach, kiedy ruch był już dość znaczny pojawiali
się też następni zacni Polacy, wśród których byli m. in.
Ignacy Kraszewski i Henryk Sienkiewicz. Doniosłą rolę
w popularyzowaniu walorów rodzinnych stron i uroków
tutejszego krajobrazu odgrywał największy z Mazurów
Wojciech Kętrzyński. Dzięki temu częściej widywano też
wycieczki z kraju.
Dalszy rozwój wyhamowała jednak I wojna
światowa i jej późniejsze następstwa. Ruch krajoznawczy
w Prusach Wschodnich szczególnie dobrze rozwijał się

w okresie przygotowań do plebiscytu (1920). Inspirowały
go wówczas Komitet Plebiscytowy i lokalna polska prasa
[16]. Z tego też powodu bardzo popularne były wówczas
wycieczki do ojczystego kraju. Ze szczególną troska
organizowano je na Mazurach, gdzie stopień konsolidacji
życia społecznego ludności był bardzo niski. W celu
koordynowania całej akcji przy Komitecie Mazurskim
w Warszawie powołano nawet Wydział Turystyczny,
którego zadaniem było m. in. organizowanie przyjazdu
i pobytu Mazurów w Polsce. Trasa pierwszej wycieczki
(2 – 14 IX 1919) wiodła przez Warszawę, Częstochowę,
Sosnowiec, Cieszyn, Kraków, Wieliczkę, Lwów i Borysław
[16]. Mając na względzie pielęgnowanie narodowych
tradycji uprawiano także turystykę regionalną.
Wzajemne odwiedziny i wspólne wyprawy młodzieży
do znanych historycznie i przyrodniczo miejsc i placów
biwakowych zastępowały często zebrania organizacyjne
[5]. Warto podkreślić, że wiele potrzebnych wędrowcy
wskazówek i interesujących relacji z wycieczek można
było w tamtych latach odnaleźć również w prasie
młodzieżowej („Życie Młodzieży”) i na łamach „Gazety
Olsztyńskiej” [5].
Po przegranym przez stronę Polską głosowaniu
ruch turystyczny z uwagi na nasilające się represje
i rozwiązanie polskich szkół [7, 5], wielu organizacji
i stowarzyszeń sportowych osłabł. W szerszym wymiarze
zaistniał ponownie z chwilą powołania (1923) Związku
Towarzystw Młodzieży w Prusach Wschodnich, a przede
wszystkim po uchwaleniu Ordynacji dotyczącej uregulowania
szkolnictwa dla mniejszości polskiej (1928). Wtedy to
zapoczątkowano także kolonie letnie w kraju dla polskich
dzieci z Niemiec. Już w 1924 roku na wypoczynek przybyło
ok. 500 najmłodszych rodaków i mimo, że z biegiem lat
było ich więcej, to zawsze najtrudniej do wyjazdu było
zmotywować dzieci z terenu Mazur. W czasie turnusów
kolonijnych codzienny program zajęć przesycony był
ćwiczeniami sportowymi, wyprawami turystycznymi
i elementami harcerstwa. W ten sposób zaznajamiano
młodych Polaków z narodową kulturą, obyczajami
i ojczystym językiem. Poczesne miejsce zajmowały
także krajoznawstwo i wycieczki w powoływanych
wówczas prywatnych placówkach oświatowych. Jedną
z ciekawszych był wyjazd (22 IV 1928) Polaków z Prus
Wschodnich nad Bałtyk [16].
Jednakże w tamtym czasie wśród mniejszości
polskiej w Prusach największe zainteresowanie wzbudzała
Powszechna Wystawa Krajowa w Poznaniu. Wtedy to
stolicę Wielkopolski zwiedziły wycieczki z Powiśla: 30
osobowa (28 – 30 IV) i 41 osobowa (28– 30 IX) oraz
z Warmii i Mazur: kilkunastoosobowe (4 – 6 VII) i 105
osobowa (we wrześniu) [16]. Wspomnieć też warto, że
w tym czasie zainicjowano także wyprawy rowerowe do
Polski. Jedną z pierwszych w dniu 11 lipca zorganizowali
Franciszek Wieczorek z Miran, Czesław Gawroński
z Postolina i Józef Lewicki z Trzciana. Dzięki ich
zaangażowaniu 30-osobowa grupa młodzieży z powiatu
sztumskiego gościła na uroczystościach grunwaldzkich
w Grudziądzu. Mimo, że w drodze powrotnej wszyscy
zostali aresztowani przez niemiecką policje, nie
zniechęciło to innych miłośników turystyki rowerowej
do kolejnych, podobnych wycieczek. [16]. Przyjazdom
do ojczystego kraju służyły też organizowane cyklicznie
Zjazdy Polaków z Zagranicy. Pierwszy z nich obradował
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w Warszawie w dniach 14 – 19 VII 1929 roku. Najczęściej
jednak na zasadzie wzajemnych zaproszeń udawano
się do okolicznych miejscowości. Wtedy to gospodarze
podejmowali przyjezdną grupę skromnym poczęstunkiem
i zabezpieczali program spotkania. Jak podaje Bernard
Woltmann uwzględniał on np.: „rozegranie meczu
siatkówki, gry towarzyskie, zabawę taneczna, projekcję
filmową, pogadankę lub zebranie organizacyjne. Prócz
walorów turystycznych i rekreacyjnych tego typu
wycieczki pogłębiały przyjacielskie stosunki i wzajemną
współpracę młodzieży polskiej” [16]. Taką formę
propagowania patriotyzmu i narodowych tradycji
wspierał także rezydujący w Prusach polski konsul Józef
Gieburowski [5]. Podkreślić należy, iż równie popularne
były wówczas wyprawy do miejsc kultu religijnego.
Troska władz niemieckich o rozwój infrastruktury
turystycznej stwarzała także młodzieży polskiej
kontynuację zainteresowań. Znaną propagatorką tej
formy aktywności umożliwiającej także kontakty
z krajem ojczystym była związana z regionem działaczka
społeczno-oświatowa i pisarka Emilia SukertowaBiedrawina. Wraz z młodzieżą z Koła Krajoznawczego po
wielokroć przemierzała m. in. szlak wojsk Władysława
Jagiełły ciągnących pod Grunwald. Po latach napisała:
„Wiele bardzo kilometrów zdeptałam we wszystkich
promieniach rozchodzących się z Działdowa. Więcej niż
kiedykolwiek. Najczęstszym celem naszych wędrówek
były trzy mogiły tajemnicze, wszystkie bezimienne”
[12]. To z tradycji pieszych wycieczek szkolnych
– zwanych w rodowitym środowisku majówkami
– zrodziła się idea turystyki do ojczystego kraju.
Przyświecało im hasło „Przynajmniej raz w Polsce”.
Wspomnieć warto, że polscy nauczyciele korzystając
z rowerów i komunikacji kolejowej organizowali też
okazjonalne wyprawy Szlakiem Kopernika, na Pola
Grunwaldzkie itp. Gorącym orędownikiem i entuzjastą
amatorskich rajdów był działacz Związku Towarzystw
Młodzieży w Olsztynie Jan Lubomirski. Niejednokrotnie
z jego inicjatywy rowerami wyprawiano się nawet do
Polski, ale z uwagi na dostępność do sprzętu nie były to
wyjazdy masowe. Dużym zainteresowaniem cieszyły się
wówczas także zloty przypominające swym programem
obozy harcerskie [5].

Fot. nr 1. Schronisko Młodzieżowe przy dawnej ulicy
Brunnenstrasse – współcześnie budynek mieszkalny przy ulicy
Szkolnej 4. Źródło: E. Borodij, Lidzbark Warmiński na dawnych
kartach i fotografiach, Lidzbark Warmiński 2008, s.81.
Ruch krajoznawczo-turystyczny dzięki stworzonej
w Prusach Wschodnich przez Richarda Schirmanna
sieci schronisk młodzieżowych dynamicznie się rozwijał.
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Placówka dla szkolnych wędrowców znajdowała się
także w niewielkim a wspomnianym już Lidzbarku
Warmińskim. Powstała ona w pierwszej połowie lat
trzydziestych ubiegłego wieku w miejscu dawnej restauracji
„Etablissement Eckertsberg” przy ulicy Brunnenstrasse
(dziś Szkolna 4). Zaadaptowane na budynek mieszkalny –
niewiele zmieniony – istnieje także współcześnie [2].
W pierwszej połowie lat trzydziestych ujawnił
się wzrost zainteresowania mniejszości polskiej
w Niemczech wyjazdami na międzypaństwowe
imprezy sportowe. Przykładowo na mecz piłki nożnej
rozegrany w Warszawie w dniu 3 XII 1934 roku
z Niemcami było tak wiele zgłoszeń, że zaistniała
konieczność uruchomienia specjalnych pociągów [16].
Niecodziennym wydarzeniem była też w roku następnym
wyprawa 100-osobowej grupy na mecz lekkoatletyczny
Polska – Prusy Wschodnie do Królewca [5]. Kontakt
z rodakami, oklaskiwanie ich na zawodach były wyrazem
patriotyzmu a zarazem głębokim przeżyciem. W połowie
lat trzydziestych dzięki zbiorowym wyjazdom młodzieży
zanotowano też największą ilość wycieczek do Macierzy
w całym okresie dwudziestolecia międzywojennego.
Władze polskie widząc wzrost zainteresowania ojczystym
krajem postanowiły wydać przewodnik turystyczny
po Polsce przeznaczony dla rodaków z zagranicy.
Jedynie na Mazurach werbunek na wyjazdy przebiegał
nadal dość opornie, mimo, że ową akcję reklamowano
w lokalnej prasie a Ministerstwo Komunikacji
wprowadziło 50 % zniżkę na przejazdy kolejowe po Polsce
[16]. Niepoślednią rolę w propagowaniu narodowych
tradycji z wykorzystaniem lubianych przez młodzież
turystyki i obozownictwa odegrali także polscy harcerze.
Jednakże u schyłku lat trzydziestych ruch przygraniczny
i wycieczkowy, w tym wyjazdy do Polski (kolonie)
z inicjatywy władz niemieckich zostały ukrócone.
W dniu 11 maja 1937 roku wprowadzono tzw. ustawę
paszportową utrudniającą podróże, zacierano też ślady
dawnej kultury zmieniając nawet nazwy miejscowości.
Pogarszały się stosunki polsko – niemieckie. Niemniej
jednak Prusy Wschodnie cieszyły się jeszcze dużą
popularnością. W owym czasie odwiedziło je łącznie
187 tysięcy turystów. Jednakże pojawiały się już
oznaki niepewności a w latach następnych, agresja
i strach. Wiosną 1939 roku władze niemieckie wydały
całkowity zakaz organizowania wycieczek. W ostatnich
dnach sierpnia rozpoczęły się aresztowania najbardziej
zaangażowanych w pracy narodowej Polaków, wśród
nich nauczycieli, działaczy młodzieżowych, harcerskich
i sportowych [16]. Z powyższych powodów zaplanowany
na ten czas III Krajowy Zjazd Polaków z Zagranicy już
się nie odbył. Nadchodził tragizm wojny. Pięć lat później
w wyniku styczniowej ofensywy Armii Czerwonej
u wrót Prus Wschodnich stanął 2. i 3. front Białoruski.
Wtedy to w historię regionu wpisała się słynna konna
ucieczka Marion Gräfin Dönhoff z rodzinnej posiadłości
Quittainen (Kwitajny k. Pasłęka). Hrabina w obawie
przed sowietami pod osłoną styczniowego wieczoru
dosiadła Alaricha i wplatając się w tłum uchodźców
w czasie dwóch miesięcy, kierując się ku Westfalii
pokonała aż 1500 kilometrów, ratując w ten sposób
własne życie. W swojej ucieczce zdążyła jeszcze odwiedzić
w Varzyinie na Pomorzu synową Bismarcka [4, 18].
20 marca 1945 roku dotarła do celu swej wyprawy, ale
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w tym czasie do ponownego przejęcia Warmii i Mazur
pod wodzą płk dr. Jakuba Prawina szykowała się już
polska administracja. Rozgrabione przez trzy rozbiory
etnicznie polskie ziemie wracały do Macierzy. Z dużym
poświęceniem tworzono warunki do odbudowy ruchu
krajoznawczo-turystycznego pod polskim sztandarem.
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Stratyfikacja wzorów kultury fizycznej w społeczeństwie
ponowoczesnym – wyniki badań własnych
Stratification of models of the physical culture in the modern society – findings own”
dr Ilona Urych
Zakład Edukacji dla bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Obrony Narodowej w Warszawie

Streszczenie
Celem badań było poznanie stratyfikacji wzorów
i wartości kultury fizycznej w takim medium, jakim
jest prasa. Innymi słowy, w oparciu o dane empiryczne
uzyskane z analizy 4 czasopism, chciałam uzyskać
odpowiedź na pytanie, jakie wzory i wartości kultury
fizycznej mają charakter dominujący, a jakie zanikający.
Skoncentrowano uwagę na najbardziej poczytnych
magazynach life-stylowych, a mianowicie: Twój Styl,
ELLE, Playboy i CKM z rocznika 2009. Dwa z nich to
magazyny kierowane przede wszystkim do kobiet,
natomiast dwa pozostałe do mężczyzn.
Do
rozwiązania
problemu
badawczego
wytypowano najbardziej adekwatne metody badawcze,
a mianowicie analizę treści literatury przedmiotu,
analizę treści wybranych magazynów life-stylowych,
metodę idiograficzną, metodę nomotetyczną i metodę
aksjologiczną. Skonstruowano także dwa oryginalne
narzędzia badawcze, służące do analizy wzorów
i wartości kultury fizycznej w omawianych magazynach,
ale także form prezentacji owych wzorów i wartości.
Zgromadzony materiał empiryczny pozwala na
stwierdzenie, że dominującym wzorem kultury fizycznej
w kobiecych magazynach life-stylowych jest wzór
estetyczny.
W świetle wyników badań pierwszym w kolejności
zanikającym wzorem kultury fizycznej w Twoim Stylu
i w ELLE jest wzór ascetyczny. Wzór ascetyczny nie
pojawił się w żadnej informacji krótkiej, artykule
rozwiniętym czy w zdjęciu w obu analizowanych
kobiecych
magazynach
life-stylowych.
Drugim
w kolejności zanikającym wzorem kultury fizycznej
w obu analizowanych kobiecych magazynach jest wzór
agonistyczny. Trzecim zanikającym wzorem kultury
fizycznej w Twoim Stylu jest wzór hedonistyczny,
a w ELLE – wzór higieniczny. Czwartym w kolejności
zanikającym wzorem kultury fizycznej w Twoim
Stylu jest wzór sprawnościowy, zaś w ELLE – wzór
hedonistyczny. Piątym w kolejności zanikającym
wzorem kultury fizycznej w Twoim Stylu jest wzór
higieniczny, natomiast w ELLE – wzór sprawnościowy.
Zanikające wzory kultury fizycznej w analizowanych
kobiecych magazynach life-stylowych dotyczą zarówno
kobiet, jak i mężczyzn.
Analiza wyników badań dowodzi, że dominującym
wzorem kultury fizycznej w męskich magazynach lifestylowych jest wzór estetyczny. Wzór estetyczny w męskich
magazynach dotyczy głównie mężczyzn. Wyraźnie widać,
że w męskich magazynach life-stylowych, częściej niż
w kobiecych, występuje skierowanie przekazów do płci
przeciwnej.

Po dokonaniu analizy wyników badań dotyczących
zanikających wzorów kultury fizycznej w męskich
magazynach life-stylowych stwierdzono, że w Playboyu
i w CKM-ie pierwszym w kolejności zanikającym wzorem
jest wzór ascetyczny, który nie pojawił się w żadnym
przekazie w tych magazynach. Drugim zanikającym
wzorem kultury fizycznej w obu analizowanych
magazynach life-stylowych jest wzór higieniczny. Trzecim
w kolejności zanikającym wzorem kultury fizycznej
w Playboyu jest wzór hedonistyczny, zaś w CKM-ie –
wzór agonistyczny. Czwartym w kolejności zanikającym
wzorem kultury w Playboyu jest wzór sprawnościowy,
a w CKM-ie – wzór hedonistyczny. Piątym zanikającym
wzorem kultury fizycznej w Playboyu jest wzór
agonistyczny, natomiast w CKM-ie – wzór sprawnościowy.
Wszystkie zanikające wzory w męskich magazynach
dotyczą, i kobiet, i mężczyzn.

Summary
Meeting the stratification of patterns and the value
of the physical culture in such a medium as the press
was the purpose of the research. In other words, based
on empirical data taken from analysis of 4 magazines,
I wanted to obtain the answer to a question, what
patterns of the physical culture have dominating
character and which are disappearing.
I fixed my attention on the most widely-read lifestyle magazines, that is: Your Style, ELLE, the Playboy
and CKM. Two of them are magazines directed above
all at women, however two are remaining to men.
For solving the research problem the most
appropriate research methods, that is analysis of the plot
of the literature on the subject were marked out, analysis
of the plot of chosen life-style magazines, idiographical
method, nomothetic method and axiological method.
Alone I also formulated two original research tools,
serving for analysis of models of the physical culture in
discussed magazines, but also of house styles of those
patterns.
Gathered empirical material allows for the
statement, that with dominating model of the physical
culture in women’s life-style magazines there is an
aesthetic model.
In the light of findings first in turn in Your Style
and in ELLE an ascetic pattern is a vanishing formula of
the physical culture. The ascetic pattern turned up at no
brief information, elaborated article whether in taking in
both analysed women’s life-style magazines. Second in
turn in both analysed women’s magazines a pattern is
a vanishing formula of the physical culture agonistic. In
Your Style a hedonistic pattern is the third disappearing
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model of the physical culture, and in ELLE – hygienic
pattern. Fourth in turn in your Style a fitness pattern
is a vanishing formula of the physical culture, whereas
in ELLE – hedonistic pattern. Fifth in turn in your Style
a hygienic pattern is a vanishing formula of the physical
culture, however in ELLE – fitness pattern. Vanishing
formulae of the physical culture in analysed women’s
life-style magazines concern both women, and men.
Analysis is proving findings, that with dominating
model of the physical culture in male life-style
magazines there is an aesthetic model. The aesthetic
model in male magazines concerns men mainly. Clearly
one can see, that in male life-style magazines, more
often than in women’s, directing transmissions at the
opposite sex is appearing.
After making analysis of findings concerning
vanishing formulae of the physical culture in male
life-style magazines they stated, that in the Playboy
and in CKM first in turn an ascetic pattern which
turned up at no transmission in these magazines is
a vanishing formula. With the second disappearing
model of the physical culture in both analyzed life-style
magazines there is a hygienic pattern. Third in turn in
Playboy a hedonistic pattern is a vanishing formula of
the physical culture, whereas in CKM – antagonistic
pattern. Fourth in turn in the Playboy a fitness pattern
is a vanishing formula of the culture, and in CKM
– hedonistic pattern. In the Playboy a pattern is the fifth
disappearing model of the physical culture antagonistic,
however in CKM – fitness pattern. All vanishing formulae
in male magazines concern, of both women, and men.
Słowa klucze: wzory kultury fizycznej, społeczeństwo
ponowoczesne, media, kultura masowa, magazyny lifestylowe, stratyfikacja

O społeczeństwie ponowoczesnym
– wprowadzenie
Społeczeństwo ponowoczesne, nazwane przez
jest
Baumana
społeczeństwem
konsumentów1,
społeczeństwem, w którym ascetyczna etyka pracy
zastępowana jest przez hedonistyczną etykę konsumpcji,
zgodnie z którą, korzystanie z zapewnianych przez
towary uciech i rozrywek stanowi warunek życiowego
spełnienia. Jednak w ponowoczesnym społeczeństwie
konsumpcyjnym konsumpcja jest nie tylko źródłem
przyjemności, ale również i tożsamości. Występuje tu,
zapoczątkowany przez nowoczesność, proces słabnięcia
dawnych form tożsamości religijnej, narodowej
i klasowej. Stare tożsamości zastępowane są przez
nowe, związane z realizowaniem konsumpcyjnych mód
i stylów życia. Ponowoczesna konsumpcja przestaje się
sprowadzać do korzystania z towarów jako obiektów
o określonych fizycznych właściwościach, lecz w coraz
większym stopniu staje się konsumpcją wyobrażeń,
fantazji i wzorów kojarzonych z towarami za pomocą
reklamy i składających się na „osobowość” marki. Z jednej
strony następuje więc kulturalizacja ekonomii, a z drugiej
zaś utowarowienie skomercjalizowanej kultury2.
1
Z. Bauman (2009), Konsumowanie życia, Kraków,
Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego.
2
Por. T. Eagleton (1998), Iluzje postmodernizmu, Warszawa,
Spacja; D. Strinati (1998), Wprowadzenie do kultury popularnej,

Społeczeństwo ponowoczesne nazywane jest
także społeczeństwem informacyjnym. Jest to
społeczeństwo, w którym centralne znaczenie ma
przetwarzanie informacji oraz komputerowe techniki
takiego przetwarzania, a zwłaszcza powiązania sieciowe
z Internetem3. W społeczeństwie informacyjnym istotna
jest nie tylko sama informacja, ale również jej przesyłanie
i odbieranie, czyli telekomunikacja. Dzięki wynalazkom
i rozwojowi technologii telekomunikacyjnych informacja
stała się powszechnie dostępna, a jednocześnie nadano
jej wielką moc oddziaływania na życie społeczne.
Informacje traktowane są jako szczególne dobra
niematerialne, równoważne lub nawet cenniejsze od dóbr
materialnych. Informacja i wiedza stanowią niezwykle
pożądany kapitał intelektualny, który jest niezbędny
do modernizacji państwa i budowania społeczeństwa
opartego na wiedzy4.
Ponowoczesne społeczeństwa cechuje m.in.
konsumpcyjny hedonizm, który powoduje wzrost
kulturowej roli ciała oraz postrzeganie ciała przez pryzmat
innych niż dotychczas funkcji. Charakterystyczne
dla ponowoczesności zmiany kulturowego statusu
ciała opisuje Zygmunt Bauman5. Pisze on, iż w dobie
nowoczesności ciało ludzkie postrzegane było przede
wszystkim jako narzędzie pracy i walki. Ciało takie określa
on mianem ciała robotniczo-żołnierskiego. Jednak
w dobie ponowoczesności zapotrzebowanie na tego
rodzaju cielesne funkcje ulega zmniejszeniu. Ciało zaczyna
być społecznie postrzegane jako organ służący przede
wszystkim do doznawania przyjemności i doświadczania
ekscytujących wrażeń oferowanych przez kulturę
konsumpcyjną. Bauman stwierdza przy tym, że zmiana ta
oznacza coś więcej niż fakt, iż ponowocześni ludzie mają
prawo do cielesnych przyjemności, które dawniej były
w dużej mierze kulturowo zakazane. W społeczeństwie
ponowoczesnym dążenie do tego rodzaju przyjemności
nabiera charakteru społecznego obowiązku, od którego
realizacji uzależnione jest jednostkowe poczucie
życiowego spełnienia, co sprzyja indywidualizacji
troski o ciało. O ile więc w dobie nowoczesności troska
o zdrowie (rozumiane jako zdolność do sprawnego
wykonywania robotniczo-żołnierskich funkcji) była
przede wszystkim przedmiotem troski państwa,
o tyle w dobie ponowoczesności troska o sprawność
cielesną (definiowaną przez omawianego autora jako
zdolność do chłonięcia cielesnych przyjemności) staje
się w pierwszym rzędzie przedmiotem troski samej
jednostki. Autor podkreśla również, że przyjemność,
która nabrała charakteru społecznego obowiązku, to
przyjemność przesycona niepokojem związanym z jej
obowiązkowym charakterem.
Powyższą koncepcję warto uzupełnić stwierdzeniem,
że w ponowoczesnej kulturze mamy do czynienia ze
wzrostem znaczenia nie tylko hedonistycznych wartości
związanych z ciałem, ale i dbałości o estetykę ciała.
Poznań, Zysk i S-ka; S. Morawski (1999), Niewdzięczne rysowanie
mapy. O postmodernie(izmie) i kryzysie kultury, Toruń, UMK.
3
P. Sztompka (2005), Socjologia, Kraków, Znak.
4
T. Goban-Klas (2006), Media i komunikowanie masowe.
Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Warszawa,
PWN.
5
Z. Bauman (1995), Ciało i przemoc w obliczu
ponowoczesności, Toruń, UMK.
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Oba zjawiska są zresztą ze sobą ściśle powiązane, gdyż
ponowoczesna troska o estetyczne walory ciała wynika
niewątpliwie z faktu, że atrakcyjne ciała stanowią istotne
źródło zmysłowych przyjemności6.
Społeczeństwo nowoczesne charakteryzuje się
również tym, że media odgrywają w nim coraz to
większą rolę. Nie tylko zalewają ogromem informacji,
ale też kreują styl życia wielu jednostek oraz stanowią
nieformalną władzę w państwie. Z jednej strony treści
przekazu medialnego mogą odgrywać ważną rolę
w procesie kształcenia i wychowania młodych ludzi,
mogą orientować w bieżących problemach, dostarczać
informacji z różnych dziedzin wiedzy, uczyć tolerancji dla
innych kultur, rozwijać zainteresowania, z drugiej zaś –
mogą pełnić funkcje manipulacyjne, często też zniewalają
odbiorcę, czyniąc go biernym konsumentem przekazów7.
Dzięki rozwojowi technologicznemu mass
media, które dawniej dostarczały jedynie informacji,
przekształciły się w źródło atrakcyjnych zmysłowo
i często interaktywnych przekazów (telewizja, gry
komputerowe, techniki tworzenia tzw. wirtualnej
rzeczywistości). Z tego powodu stają się one w coraz
większym stopniu konkurencją dla realnego świata.
Umasowienie kultury, które dokonało się w wyniku
rozwoju technicznych środków przekazu, a także
pojawienie się licznej zbiorowości ludzi gospodarujących
czasem wolnym spowodowało powstanie specyficznej
postaci kultury symbolicznej, a mianowicie kultury
masowej8. Jak twierdzi Antonina Kłoskowska, dzięki
kulturze masowej są przekazywane dużym rzeszom
odbiorców identyczne bądź analogiczne treści9. Wynika
z tego, że kultura masowa ma znaczący wpływ na
upowszechnianie współczesnych wzorów. Ponadto
kultura masowa jest produktem nowoczesności,
a przede wszystkim cywilizacji zachodnioeuropejskiej.
Jest ona skutkiem, ale też i przyczyną procesów
modernizacyjnych i globalizacyjnych10. Od wytworów
kultury masowej współczesny człowiek nie może
„uciec” i najczęściej przejmuje oraz urzeczywistnia
wzory przez nią przekazywane.
Zatem poznawanie wzorów i wartości kultury
„lansowanych” przez kulturę masową jest jednocześnie
poznawaniem
społeczeństwa
ponowoczesnego.
Z jednej strony jest poznawaniem dążeń i oczekiwań
społeczeństwa, na które to media odpowiadają, kierując
się zasadą dążenia do maksymalizacji odbiorców,
a w ślad za tym do maksymalizacji zysków finansowych.
Z drugiej natomiast strony media są kreatorem wzorów
szeroko rozumianej konsumpcji, inspirowanych i sowicie
opłacanych przez producentów towarów i usług.
W społeczeństwie ponowoczesnym media dyktują
człowiekowi, które wzory i wartości człowiek ma
preferować i „konsumować”. Dlatego też poznanie
współczesnych wzorów jest niezwykle ważne z punktu
widzenia nauk społecznych, a poznanie wzorów kultury
fizycznej jest istotne z punktu widzenia nauk o kulturze
fizycznej.
6
P. Rymarczyk (2011), Kultura fizyczna w społeczeństwie
ponowoczesnym. W: Z. Dziubiński, Z. Krawczyk [red.], Socjologia
kultury fizycznej, Warszawa, AWF.
7
T. Goban-Klas (2006), op.cit.
8
M. Golka (2007), Socjologia kultury, Warszawa, Scholar.
9
A. Kłoskowska (2006), Kultura masowa, Warszawa, PWN.
10
M. Golka (2007), op. cit.
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Metodologia badań własnych
Połączenie wyżej opisanych obserwacji na temat
roli i znaczenia mediów w społeczeństwie nowoczesnym
z
zainteresowaniami
badawczymi
lokowanymi
w dziedzinie kultury fizycznej spowodowało, że celem
badań uczyniono poznanie stratyfikacji wzorów kultury
fizycznej w mediach właśnie. Innymi słowy, postanowiono
poznać, w oparciu o dane empiryczne uzyskane z analizy
takiego mass medium, jakim są czasopisma, dominujące11
oraz zanikające12 wzory kultury fizycznej.
Skoncentrowano uwagę na najbardziej poczytnych
magazynach life-stylowych, a mianowicie: Twój Styl,
ELLE, Playboy i CKM z rocznika 2009. Dwa z nich to
magazyny kierowane przede wszystkim do kobiet,
natomiast dwa pozostałe do mężczyzn.

Celem głównym badań było poznanie
stratyfikacji wzorów i wartości kultury fizycznej
w wybranych magazynach life-stylowych.
W związku z celem głównym wyłoniono następujące
cele szczegółowe:
1.	Poznanie dominujących wzorów kultury fizycznej
w wybranych kobiecych magazynach life-stylowych.
2.	Poznanie zanikających wzorów kultury fizycznej
w wybranych kobiecych magazynach life-stylowych.
3.	Poznanie dominujących wzorów kultury fizycznej
w wybranych męskich magazynach life-stylowych.
4	Poznanie zanikających wzorów kultury fizycznej
w wybranych męskich magazynach life-stylowych.
Celem badań było także poznanie strategii
prezentowania w poszczególnych działach omawianych
czasopism wzorów i wartości kultury fizycznej.
Chodziło mianowicie o poznanie, w jakich działach
poszczególnych czasopism prezentowane są w postaci
informacji pisanych poszczególne wzory kultury
fizycznej. Zatem celem było określenie, w jakim zakresie
zostały wykorzystane następujące strategie prezentacji
wzorów i wartości kultury fizycznej: strategia
odwoływania się do „my”, strategia odwoływania się
do „ty”, strategia stosowania przykuwającego uwagę
tytułu, strategia kreowania modnych wzorców, wartości,
strategia odwoływania się do wypowiedzi fachowców,
strategia obietnic piękna.
Chodziło także o poznanie, w jakich działach
poszczególnych czasopism prezentowane są w postaci
informacji zdjęciowej poszczególne wzory i wartości
kultury fizycznej. Zatem celem było określenie,
w jakim zakresie zostały wykorzystane do analizy
materiału zdjęciowego następujące strategie: strategia
przedstawiania przykuwającego uwagę zdjęcia (w tym
wykorzystania zdjęcia sławnej osoby), strategia
stosowania odpowiednich napisów (ich wielkości
i koloru), strategia stosowania różnej wielkości zdjęcia,
strategia stosowania odpowiedniego tła.
11
Za dominujące wzory kultury fizycznej przyjęto te
wzory, których łączna liczba, tj. suma informacji krótkich,
artykułów rozwiniętych i zdjęć, w danym magazynie wynosiła
100 i więcej.
12
Za zanikające wzory kultury fizycznej przyjęto te
wzory, których łączna liczba w danym magazynie wynosiła od
0 do 99.
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Natomiast pytaniem głównym badań było określenie,
jaka jest stratyfikacja wzorów i wartości kultury fizycznej
w wybranych magazynach life-stylowych?
W związku z pytaniem głównym postawiono
następujące pytania szczegółowe:
1.	Jakie są dominujące kobiece i męskie wzory oraz
wartości kultury fizycznej w wybranych kobiecych
magazynach life-stylowych?
2.	Jakie są zanikające kobiece i męskie wzory oraz
wartości kultury fizycznej w wybranych kobiecych
magazynach life-stylowych?
3.	Jakie są dominujące kobiece i męskie wzory oraz
wartości kultury fizycznej w wybranych męskich
magazynach life-stylowych?
4.	Jakie są zanikające kobiece i męskie wzory oraz
wartości kultury fizycznej w wybranych męskich
magazynach life-stylowych?
Uzupełniającymi pytaniami są pytania o strategie
prezentacji w omawianych czasopismach poszczególnych
wzorów i wartości kultury fizycznej. Chodzi mianowicie
o odpowiedź na pytanie, w jakim zakresie wykorzystywano
następujące strategie w informacjach pisanych (krótkich
i długich): strategię odwoływania się do „my”,
strategię odwoływania się do „ty”, strategię stosowania
przykuwającego uwagę tytułu, strategię kreowania
modnych wzorów, wartości, strategię odwoływania się do
wypowiedzi fachowców, strategię obietnic piękna.
Istotą była także o odpowiedź na pytanie,
w jakim zakresie w działach poszczególnych czasopism
wykorzystano poszczególne strategie do zdjęciowej
prezentacji wzorów i wartości kultury fizycznej: strategię
przedstawiania przykuwającego uwagę zdjęcia (w tym
wykorzystania zdjęcia sławnej osoby), strategię stosowania
odpowiednich napisów (ich wielkości i koloru), strategię
stosowania różnej wielkości zdjęcia, strategię stosowania
odpowiedniego tła.
Do
rozwiązania
problemu
badawczego
wytypowano najbardziej adekwatne metody badawcze,
a mianowicie analizę treści literatury przedmiotu,
analizę treści wybranych magazynów life-stylowych,
metodę idiograficzną, metodę nomotetyczną i metodę
aksjologiczną. Skonstruowano także dwa oryginalne
narzędzia badawcze:
•
„Przewodnik do analizy wzorów kultury fizycznej”13;
13
„Przewodnik do analizy wzorów kultury fizycznej”
dzielił dany magazyn na następujące działy: Zdrowie,
Uroda, Moda i Styl życia. Zdrowie to dział związany
z samopoczuciem psychicznym lub fizycznym. Uroda to
dział związany z pielęgnacją twarzy i ciała, ze zwiększaniem
atrakcyjności fizycznej przy pomocy kosmetyków lub zabiegów
pielęgnacyjnych. Moda to dział zawierający treści na temat
zasad ubierania się. Dział Styl życia dotyczy indywidualnego,
swoistego dla danego człowieka sposobu bycia: ogółu cech,
motywów, zainteresowań, wartości, zachowania, sposobu
postrzegania świata i reagowania na niego. Następnie
„Przewodnik do analizy wzorów kultury fizycznej” w każdym
z tych działów wyodrębnia: informacje krótkie, artykuły
rozwinięte i zdjęcia. Informacja krótka oznacza informację,
która, wraz ze zdjęciami, nie przekracza jednej strony. Wyjątek
to informacje do sesji zdjęciowych, gdyż sesje mogą być
kilkustronicowe, lecz informacje je opisujące to zwykle kilka
zdań oraz informacje na temat określonych kosmetyków,
ubrań, dodatków, które też są bardzo krótkie, choć zdjęcia
do nich mogą zajmować więcej niż jedną stronę. Za artykuł
rozwinięty przyjęto artykuł wraz ze zdjęciami, który przekracza

•

„ Przewodnik do analizy formy prezentacji wzorów
kultury fizycznej”14.
W badaniach wykorzystano założenia teoretyczne
wybitnego przedstawiciela nauk o kulturze fizycznej,
a mianowicie typologię wzorów kultury fizycznej
Zbigniewa Krawczyka15. Jednak na potrzeby pracy
dokonano operacjonalizacji tej typologii.
W badaniach przyjęto następującą typologię
wzorów kultury fizycznej:
•
•

•
•
•

•

 zór estetyczny – dotyczy szeroko rozumianego
w
wyglądu ciała człowieka, w tym także sposobów jego
ubierania, poprawiania, upiększania i ozdabiania;
wzór hedonistyczny – dotyczy seksualnego
wykorzystania ciała jako źródła fizycznej
przyjemności, inaczej ujmując, to sposób
doświadczenia przyjemności w sferze seksualnej
człowieka;
wzór ascetyczny – dotyczy pogardy dla ludzkiej
cielesności, gloryfikacji sfery duchowej człowieka
z jednoczesną degradacją jego sfery fizycznej;
wzór higieniczny – dotyczy sposobów unikania
i zapobiegania chorobom oraz działań mających na
celu przedłużenie życia człowieka;
wzór sprawnościowy – dotyczy sposobów
rozwijania ogólnej sprawności fizycznej człowieka,
która pozwala mu na realizację różnych marzeń,
pasji, hobby lub też na aktywne spędzanie czasu
wolnego;
wzór agonistyczny – dotyczy sportowej
rywalizacji, uprawiania sportów związanych
z agonem oraz chęci przeżywania silnych emocji.

objętość jednej strony. Natomiast do zdjęć zakwalifikowane
zostały: reklamy oraz zdjęcia do informacji krótkich
i artykułów rozwiniętych. Przy czym zdjęcie duże to zdjęcie
zajmujące mniej niż jedną stronę, ale więcej niż pół strony.
Zdjęcie średnie to zdjęcie poniżej połowy strony, lecz większe
niż ćwierć strony, a zdjęcie małe to zdjęcie poniżej ćwierć
strony. Przewodnik ten klasyfikuje daną informację krótką,
artykuł rozwinięty bądź zdjęcie nie tylko do określonego
działu, ale również do odpowiedniego wzoru lub, co umożliwia
ilościową ocenę wzorów i wartości kultury fizycznej w każdym
numerze analizowanych czasopism. W sytuacji, gdy wzór
kultury fizycznej w danym magazynie odnosił się, i do kobiet,
i do mężczyzn, to pierwsza liczba wskazuje wzór wśród kobiet,
a druga po ukośniku – wśród mężczyzn (np. 4/2).
14
„Przewodnik do analizy formy prezentacji wzorów
kultury fizycznej” wyróżniał dwie kategorie analizy: w zakresie
informacji krótkich i artykułów rozwiniętych oraz w zakresie
zdjęć. W kategorii analizy w zakresie informacji krótkich
i artykułów rozwiniętych wyróżniono następujące strategie:
odwoływania się do „my”, odwołania się do „ty”, stosowania
przykuwającego uwagę tytułu, kreowania modnych wzorców,
odwoływania się do wypowiedzi fachowców, obietnic piękna.
W kategorii analizy w zakresie zdjęć rozwiniętych wyróżniono
następujące strategie: przedstawiania przykuwającego
uwagę zdjęcia (w tym wykorzystania zdjęcia sławnej
osoby), stosowania odpowiednich napisów (ich wielkości
i koloru), stosowania różnej wielkości zdjęcia, stosowania
odpowiedniego tła.
15
Por. Z. Krawczyk (1997), Kultura fizyczna. W: Z.
Krawczyk [red.], Encyklopedia kultury polskiej XX wieku.
Kultura fizyczna, sport, Warszawa, Instytut Kultury.
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Wyniki badań własnych
Podczas badań sformułowano cztery szczegółowe
pytania badawcze. Pierwsze z nich było następujące:
„Jakie są dominujące kobiece i męskie wzory
kultury fizycznej w wybranych kobiecych
magazynach life-stylowych?”.
Zgromadzony materiał empiryczny pozwala na
stwierdzenie, że dominującym wzorem kultury fizycznej
w kobiecych magazynach life-stylowych jest wzór
estetyczny. Wzór ten w kobiecych magazynach dotyczy
głównie kobiet. W Twoim Stylu wzór estetyczny to ogółem
1036 przekazów, co stanowi 89,54% wszystkich przekazów
w tym magazynie, w tym 1028 przekazów skierowanych do
kobiet (stanowi to 99,23% przekazów wzoru estetycznego),
a także 8 przekazów skierowanych do mężczyzn (stanowi
to 0,77% przekazów wzoru estetycznego). Natomiast
w ELLE wzór estetyczny to 1397 przekazów, co stanowi
97,22% wszystkich przekazów w tym magazynie, w tym
1389 przekazów skierowanych do kobiet (stanowi
to 99,43% przekazów wzoru estetycznego), a także 8
przekazów skierowanych do mężczyzn (stanowi to 0,57%
przekazów wzoru estetycznego).
Drugie pytanie badawcze było następujące: „Jakie
są zanikające kobiece i męskie wzory kultury
fizycznej w wybranych kobiecych magazynach
life-stylowych?”.
W świetle wyników badań pierwszym w kolejności
zanikającym wzorem kultury fizycznej w Twoim Stylu
i w ELLE jest wzór ascetyczny. Wzór ascetyczny nie
pojawił się w żadnej informacji krótkiej, artykule
rozwiniętym czy w zdjęciu w obu analizowanych
kobiecych
magazynach
life-stylowych.
Drugim
w kolejności zanikającym wzorem kultury fizycznej
w obu analizowanych kobiecych magazynach jest
wzór agonistyczny (wzór agonistyczny w Twoim Stylu
to 2 przekazy, co stanowi 0,17% wszystkich przekazów
w tym magazynie, a w ELLE wzór agonistyczny to
1 przekaz, co stanowi 0,07% wszystkich przekazów
w tym magazynie). Trzecim zanikającym wzorem
kultury fizycznej w Twoim Stylu jest wzór hedonistyczny
(4 przekazy, co stanowi 0,36% wszystkich przekazów),
a w ELLE – wzór higieniczny (7 przekazów, co stanowi
0,49% wszystkich przekazów). Czwartym w kolejności
zanikającym wzorem kultury fizycznej w Twoim
Stylu jest wzór sprawnościowy (35 przekazów, co
stanowi 3,02% wszystkich przekazów), zaś w ELLE
– wzór hedonistyczny (14 przekazów, co stanowi
0,97% wszystkich przekazów). Piątym w kolejności
zanikającym wzorem kultury fizycznej w Twoim Stylu
jest wzór higieniczny (81 przekazów, co stanowi 6,91%
wszystkich przekazów), natomiast w ELLE – wzór
sprawnościowy (18 przekazów, co stanowi 1,25%
wszystkich przekazów). Zanikające wzory kultury
fizycznej w analizowanych kobiecych magazynach lifestylowych dotyczą zarówno kobiet, jak i mężczyzn.
Trzecie pytanie badawcze, jakie postawiono w pracy,
było następujące: „Jakie są dominujące kobiece
i męskie wzory kultury fizycznej w wybranych
męskich magazynach life-stylowych?”.
Analiza wyników badań dowodzi, że dominującym
wzorem kultury fizycznej w męskich magazynach
life-stylowych jest wzór estetyczny. W Playboyu wzór
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estetyczny to 471 przekazów, co stanowi 88,7%
wszystkich przekazów w tym magazynie. 46 przekazów
wzoru estetycznego skierowanych zostało do kobiet,
co stanowi 9,77% przekazów wzoru estetycznego
w Playboyu, a 425 przekazów skierowanych zostało
do mężczyzn, co stanowi 90,23% przekazów wzoru
estetycznego w tym magazynie. W CKM-ie wzór
estetyczny to 251 przekazów, co stanowi 70,31%
wszystkich przekazów w tym magazynie (16 przekazów
tego wzoru w CKM-ie skierowano do kobiet, co stanowi
6,37% przekazów wzoru estetycznego, a 235 przekazów
skierowano do mężczyzn, co stanowi 93,63% przekazów
wzoru estetycznego w tym magazynie). Wzór
estetyczny w męskich magazynach dotyczy głównie
mężczyzn. Wyraźnie widać, że w męskich magazynach
life-stylowych, częściej niż w kobiecych, występuje
skierowanie przekazów do płci przeciwnej.
Czwarte pytanie badawcze było następujące: „Jakie
są zanikające kobiece i męskie wzory kultury
fizycznej w wybranych męskich magazynach lifestylowych?”.
Po dokonaniu analizy wyników badań dotyczących
zanikających wzorów kultury fizycznej w męskich
magazynach life-stylowych stwierdzono, że w Playboyu
i w CKM-ie pierwszym w kolejności zanikającym wzorem
jest wzór ascetyczny, który nie pojawił się w żadnym
przekazie w tych magazynach. Drugim zanikającym
wzorem kultury fizycznej w obu analizowanych
magazynach life-stylowych jest wzór higieniczny.
Wzór ten w Playboyu to 4 przekazy, co stanowi 0,75%
wszystkich przekazów, a w CKM-ie to 5 przekazów, co
stanowi 1,4% wszystkich przekazów w tym magazynie.
Trzecim w kolejności zanikającym wzorem kultury
fizycznej w Playboyu jest wzór hedonistyczny (9
przekazów, co stanowi 1,7% wszystkich przekazów), zaś
w CKM-ie – wzór agonistyczny (22 przekazy, co stanowi
6,16% wszystkich przekazów). Czwartym w kolejności
zanikającym wzorem kultury w Playboyu jest wzór
sprawnościowy (10 przekazów, co stanowi 1,88%
wszystkich przekazów), a w CKM-ie – wzór hedonistyczny
(31 przekazów, co stanowi 8,68% wszystkich przekazów).
Piątym zanikającym wzorem kultury fizycznej w Playboyu
jest wzór agonistyczny (37 przekazów, co stanowi 6,97%
wszystkich przekazów), natomiast w CKM-ie – wzór
sprawnościowy (48 przekazów, co stanowi 13,45%
wszystkich przekazów). Wszystkie zanikające wzory
w męskich magazynach dotyczą, i kobiet, i mężczyzn.
Ponadto, analizowane informacje krótkie, artykuły
rozwinięte i zdjęcia z działów: Zdrowie, Uroda, Moda
i Styl życia w magazynach: Twój Styl, ELLE, Playboy
i CKM, w których można odnaleźć wzory i wartości
kultury fizycznej, charakteryzują się występowaniem
określonych strategii. Stąd też w przeprowadzonych
badaniach uzupełniającymi pytaniami były pytania
o strategie przekazów poszczególnych wzorów
kultury fizycznej w omawianych czasopismach.
W tej kwestii między magazynami kobiecymi
(Twój Styl i ELLE) oraz męskimi (Playboy i CKM) istnieje
wiele podobieństw. We wszystkich analizowanych
magazynach w informacjach krótkich i artykułach
rozwiniętych, z niewielkimi odstępstwami, występują
takie strategie, jak: strategia odwoływania się do „my”,
strategia odwoływania się do „ty”, strategia stosowania
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przykuwającego uwagę tytułu, strategia kreowania
modnych wzorców, wartości, strategia odwoływania się
do wypowiedzi fachowców, strategia obietnic piękna.
Strategia stosowania przykuwającego uwagę
tytułu występuje we wszystkich działach w magazynach
kobiecych i męskich. We wszystkich magazynach jest
również intensywnie rozwinięta strategia kreowania
modnych wzorców we wzorze estetycznym w dziale
Moda oraz strategia obietnic piękna w dziale Uroda we
wzorze estetycznym.
Można jednak zauważyć, że w kobiecych
magazynach life-stylowych intensywnie rozwinięta
została strategia odwoływania się do „ty”, z tą różnicą,
że w Twoim Stylu odwołanie się do „ty” jest pisane z dużej
litery (np. Twój, Ci), zaś w ELLE – z małej. W kobiecych
magazynach intensywniej jest też rozwinięta strategia
odwoływania się do „my”. Ponadto w Twoim Stylu i ELLE,
znacznie częściej niż w Playboyu i CKM-ie, występuje
strategia odwoływania się do wypowiedzi fachowców.
Na zdjęciach, zarówno w magazynach kobiecych
i męskich, we wszystkich działach, występują następujące
strategie: strategia przedstawiania przykuwającego
uwagę zdjęcia (w tym wykorzystania zdjęcia sławnej
osoby), strategia stosowania odpowiednich napisów (ich
wielkości i koloru), strategia stosowania różnej wielkości
zdjęcia i strategia stosowania odpowiedniego tła.

Podsumowanie
Pytaniem głównym niniejszych badań było
określenie, jaka jest stratyfikacja wzorów kultury
fizycznej w wybranych magazynach life-stylowych?
Zgromadzony materiał empiryczny pozwolił
określić stratyfikację wzorów i wartości kultury fizycznej
w wybranych kobiecych i męskich magazynach lifestylowych. Pozwoliło to na nadanie wzorom i wartościom
kultury fizycznej określonej hierarchii:
1.	Dominującym
wzorem
kultury
fizycznej,
w kobiecych i męskich magazynach life-stylowych,
jest wzór estetyczny.
2.	Wzór hedonistyczny jest trzecim w kolejności
(w Twoim Stylu i Playboyu) lub czwartym (w ELLE
i CKM-ie) wzorem zanikającym w analizowanych
magazynach life-stylowych.
3.	Wzór ascetyczny nie jest obecny w żadnym
przekazie w analizowanych kobiecych i męskich
magazynach life-stylowych.
4.	Wzór higieniczny w wybranych magazynach lifestylowych jest zanikający (w ELLE, Playboyu
i CKM-ie jest to drugi w kolejności wzór zanikający,
a w Twoim Stylu – piąty w kolejności).
5.	Wzór sprawnościowy jest wzorem zanikającym
(w Twoim Stylu i Playboyu jest to czwarty
w kolejności wzór zanikający, a w ELLE i CKM-ie –
piąty wzór zanikający).
6.	W wybranych magazynach life-stylowych wzór
agonistyczny jest przedstawiany jako wzór
zanikający wśród kobiet i mężczyzn (w Twoim Stylu
jest to drugi w kolejności wzór zanikający, w CKM-ie
– trzeci w kolejności, w ELLE – czwarty, a w Playboyu
– piąty).
Warto również dodać, że w analizowanych
magazynach istnieją też różnice w przedstawianym

obrazie kobiecego i męskiego ciała. W Twoim Stylu
i ELLE kobieta jest przedstawiana jako ponadprzeciętnie
wysoka, szczupła (wręcz chuda), elegancko ubrana,
zadbana, umalowana i uczesana zgodnie z najnowszymi
trendami w modzie, zaś mężczyzna – jako wysoki,
szczupły bądź delikatnie rozbudowany, elegancko
ubrany zgodnie z najnowszymi trendami w modzie.
Natomiast w Playboyu i CKM-ie kobieta jest przedstawiana
jako szczupła, ale nie chuda, z krągłymi piersiami
i biodrami, o różnym wzroście, często niskim, jest ona
mocno umalowana, ma jasne blond włosy lub kruczo
czarne, emanuje seksapilem, a mężczyzna – jako wysoki,
barczysty, umięśniony, zadbany i ubrany zgodnie
z najnowszymi trendami w modzie.
Zygmunt Bauman16, znany polski socjolog,
twierdzi, że ponowoczesne społeczeństwa cechuje
konsumpcyjny hedonizm, który powoduje wzrost
kulturowej roli ciała. Ponadto w dobie ponowoczesności
ciało jest społecznie postrzegane jako organ służący
przede wszystkim do doznawania przyjemności
i doświadczania ekscytujących wrażeń oferowanych
przez kulturę konsumpcyjną. Bauman twierdzi również,
że w społeczeństwie ponowoczesnym dążenie do tego
rodzaju przyjemności nabiera charakteru społecznego
obowiązku, od którego realizacji uzależnione jest
jednostkowe poczucie życiowego spełnienia, co sprzyja
indywidualizacji troski o ciało. Inni badacze podkreślają
również, że w ponowoczesnej kulturze występuje
nie tylko wzrost znaczenia hedonistycznych wartości
związanych z ciałem, ale i dbałości o estetykę ciała.
Oba zjawiska są ze sobą ściśle powiązane, ponieważ
ponowoczesna troska o estetyczne walory ciała wynika
niewątpliwie z faktu, że atrakcyjne ciała stanowią
istotne źródło zmysłowych przyjemności17.
Zatem zgodnie z obecnie panującymi poglądami
w społeczeństwie postmodernistycznym dominującymi
wzorami jest wzór hedonistyczny i estetyczny.
Tymczasem przeprowadzone badania potwierdziły
obecność tylko tego drugiego. Rozbieżności te można
tłumaczyć faktem, iż w magazynach life-stylowych
preferowane wzory i wartości są konsekwencją
wpływania na te czasopisma świata biznesu dbającego
o promowanie tych wzorów i wartości, które są
związane ze sprzedażą towarów i usług związanych
z wszechobecną modą i potrzebą dbałości o urodę oraz
piękno ciała. Innymi słowy, prawdopodobnie zawartość
omawianych magazynów jest konsekwencją obecności
w nich treści sponsorowanych przez firmy i korporacje,
a podstawowym ich celem jest promowanie tych
wzorów i wartości, które w sposób bardziej lub mniej
bezpośredni przyczynią się do zwiększenia zysków.
Ponadto wyniki badań dowodzą, iż dominującym
wzorem współczesnego człowieka jest wzór estetyczny.
Nie powinien dziwić zatem fakt, iż w nowoczesnej
cywilizacji coraz częściej występują różne uzależnienia
i patologie związane z atrakcyjnością fizyczną, m.in.
anoreksja wśród kobiet i bigoreksja wśród mężczyzn.
Stąd też szczególne zadanie stoi przed pedagogami
i nauczycielami, a w zwłaszcza przed nauczycielami
wychowania fizycznego, których funkcja nie sprowadza
16
Z. Bauman (1999), Nowoczesność i ponowoczesność.
W: Encyklopedia socjologii, t. 2, Warszawa, PWN.
17
P. Rymarczyk (2011), op. cit.
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się wyłącznie do rozwijania zdolności motorycznych
uczniów. W dzisiejszych czasach nauczyciel wychowania
fizycznego zobligowany jest do przekazania uczniowi
pozytywnego stosunku wobec estetyki ciała oraz
efektywnego spędzania czasu wolnego, dbając o swoje
zdrowie fizyczne i psychiczne.

Literatura:
1.	Bauman Z. (1995), Ciało i przemoc w obliczu
ponowoczesności, Toruń, UMK.
2.	Bauman Z. (1999), Nowoczesność i ponowoczesność.
W: Encyklopedia socjologii, t. 2, Warszawa, PWN.
3.	Bauman Z. (2009), Konsumowanie życia, Kraków,
Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego.
4.	Eagleton T. (1998), Iluzje postmodernizmu,
Warszawa, Spacja.
5.	Goban-Klas T. (2006), Media i komunikowanie
masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji
i Internetu, Warszawa, PWN.
6.	Golka M. (2007), Socjologia kultury, Warszawa,
Scholar.
7.	Kłoskowska A. (2006), Kultura masowa,
Warszawa, PWN.
8.	Krawczyk Z. (1997), Kultura fizyczna. W: Z. Krawczyk
[red.] Encyklopedia kultury polskiej XX wieku.
Kultura fizyczna, sport, Warszawa, Instytut Kultury.
9.	Morawski S. (1999), Niewdzięczne rysowanie
mapy. O postmodernie(izmie) i kryzysie kultury,
Toruń, UMK.
10.	Rymarczyk
P.
(2011),
Kultura
fizyczna
w społeczeństwie ponowoczesnym. W: Z. Dziubiński,
Z. Krawczyk [red.] Socjologia kultury fizycznej,
Warszawa, AWF.
11.	Strinati D. (1998), Wprowadzenie do kultury
popularnej, Poznań, Zysk i S-ka.
12.	Sztompka P. (2005), Socjologia, Kraków, Znak.

87

Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku – 2013

88

Wpływ 30-tygodniowego treningu Step Aerobik na wydolność tlenową
i wybrane zdolności motoryczne młodych kobiet
Jolanta G. Zuzda1, Robert Latosiewicz2
Politechnika Białostocka
Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
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Streszczenie
Świat i nasza cywilizacja rozwijają się z roku na
rok coraz szybciej. Obok niewątpliwych korzyści postęp
techniczny niesie ze sobą również wiele niebezpiecznych
skutków ubocznych. Do tych szkodliwych aspektów należy
m. in. zjawisko postępującej hipokinezji (Lipowski, 200;
Górski, 2006).Wielu badaczy podkreśla, że zmniejszanie
się aktywności fizycznej jest jedną z niekorzystnych
przemian w biologii populacji ludzkiej, powodującą wzrost
występowania chorób cywilizacyjnych (Raczek,1995;
Kostka, 2006; Majch i wsp., 2006; Czarny, 2007; Haleczko,
2007; Jagusz i wsp., 2007; Kochanowicz, 2007; Mirek
i wsp., 2008; Papiernik, 2011; Żołyński, 2011). Od początku
lat 70. XX wieku zaczęto opracowywać nowe formy zajęć
fitness. Celem prospektywnym tej działalności było
utrzymanie sprawności fizycznej i zdrowia społeczeństwa.
To stało się kanonem wszelkich działań strategii zdrowia
publiczego (Drygas, 2002). Jedną z tych form jest Step
Aerobics.
Celem pracy jest określenie wpływu treningu Step
Aerobics na wydolność i wybrane zdolności motoryczne
studentek.
Badaniami objęto 47 studentek Politechniki
Białostockiej (PB). Badania wydolności fizycznej
obejmowały: badanie spirometryczne, test PWC170,
WSR. Badania sprawności ruchowej obejmowały:
system wybranych prób testu ICSPFT oraz system prób
do oceny wytrzymałości: sit–ups (60 sekund) i pushups. Ocenę przeprowadzono trzykrotnie w ciągu roku
akademickiego w odstępie 5 miesięcy
W przeprowadzonych badaniach stwierdzono,
iż trening Step Aerobics podnosi poziom wybranych
zdolności motorycznych studentek. Trening nie powoduje
natomiast zmian wydolności tlenowej mierzonej za
pomocą wskaźnika VO2max.
Słowa kluczowe: Trening, Step Aerobics,
studenci, fitness, VO2max, siła, wytrzymałość siłowa.

Wstęp
Na styl życia współczesnego człowieka składa się
wiele czynników – głównie nawyki i zachowania, mające
na celu ochronę szeroko pojętego zdrowia i utrzymanie
jak najwyższej jakości życia. Styl życia związany jest
przede wszystkim z indywidualnymi wyborami, jakich
dokonuje każdy człowiek w zakresie różnych aspektów
swej codziennej aktywności życiowej; jednym z nich
może być fitness.
Od początku lat 70. XX wieku zaczęto opracowywać
nowe formy zajęć fitness. Celem prospektywnym tej
działalności było utrzymanie sprarwności fizycznej
i zdrowia społeczeństwa. To stało się kanonem wszelkich
działań strategii zdrowia publicznego. W związku

z dynamicznym rozwojem rekreacyjnych form zajęć,
termin fitness rozszerzył swoje znaczenie. Obecnie
pojęcie to charakteryzowane jest jako „ogół świadomego
i celowego oddziaływania ruchem na zdrowie fizyczne,
psychiczne, emocjonalne oraz na sprawność umysłu”.
Fitness zapewnia optymalny poziom funkcjonowania
człowieka, a w efekcie podwyższa komfort życia
(Jordan,1997; Olex-Mierzejewska, 2001; Opoka, 2004).
Sprawność
fizyczna
młodzieży,
mierzona
międzynarodowymi testami, uległa pogorszeniu
w ostatnim dziesięcioleciu. Stwierdzono, że poziom
aktywności fizycznej osób dorosłych w Polsce jest
jednym z najniższych w Europie. Wskazują na to m.in.
badania przeprowadzone w sześciu krajach europejskich
w ramach programu CINDI WHO. Prawie 73% zbadanych
w Polsce osób zakwalifikowano jako prowadzące siedzący
tryb życia.
Ustawa „Prawo o szkolnictwie wyższym” z roku
2005 nakazuje władzom uczelni wyższych stwarzanie
warunków do rozwoju kultury fizycznej (Ustawa Prawo
o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005 r., art. 13, ust. 1,
pkt 7. W: Dziennik Ustaw 2005, nr 164, poz. 1365).
Jednak na tle wyników europejskich stopień aktywności
polskich studentów jest niedostateczny. W Polsce
w systematycznych zajęciach sportowych uczestniczy
mniej niż 10% wszystkich studiujących, natomiast na
niektórych uczelniach europejskich procent ten oscyluje
w granicy 50–60% (Hanusz i wsp., 2005). Lisicki (2004)
uważa, że od uczelni wyższych oczekuje się wzorców
profilaktyki przeciw zagrożeniom zdrowia poprzez
aktywność fizyczną. Zwraca jednak uwagę, że studenci
i absolwenci wyższych uczelni nie doceniają roli tego
przedmiotu w krzewieniu kultury zdrowotnej. Tradycyjne
wychowanie fizyczne spotyka się z niechęcią studentów
i uważane jest za nużące oraz mało interesujące. Ze
względu na tak niski procent uczestnictwa polskich
studentów w zajęciach sportowych ważnym wydało się
przygotowanie programu ćwiczeń właśnie dla tej grupy
docelowej.

Cel badań
Celem badań było ocena przydatności treningu
Step Aerobics w usprawnianiu ruchowym studentek
i ocena wpływu treningu na zmiany wydolności tlenowej
i rozwoju motoryczności.

Materiał i metody badawcze
Badania przeprowadzono na populacji 47 studentek
studiów stacjonarnych II roku Wydziału Zarządzania
Katedry Turystyki i Rekreacji Politechniki Białostockiej,
które realizowały założenia programowe podczas zajęć
wychowania fizycznego. Badania były przeprowadzone
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za zgodą Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Medycznego
w Białymstoku (uchwała nr: R–I–0002/359/2007). Przed
rozpoczęciem badań i treningów wszystkie studentki
zostały poinformowane o celu badań, ich przebiegu
i wyraziły świadomą zgodę na uczestnictwo.
Do pomiaru masy ciała i wysokości studentek
zastosowano elektroniczną wagę medyczną Radwg
ze wzrostomierzem WPT 100/200 OW z dokładnością
Kobiety

n=47

89

odczytu do 0,1 kg i 1 cm. Przed przystąpieniem do
treningów przeprowadzono test klasyfikacyjny, oceniający
tolerancję wysiłku w czasie i po 3-minutowym marszu.
Test odbywał się pod nadzorem lekarza – współautora
pracy (R.L.). Pojawienie się objawów tolerancji
wątpliwej lub patologicznej u badanej dyskwalifikowało
ją z uczestnictwa w dalszych badaniach. Wyniki
przedstawiono w tabeli I.

Wiek [lat]

Wysokość
ciała [cm]

Masa
ciała
[kg]

BMI
[kg/m²]

Ciśnienie
skurczowe
[mm Hg]

Ciśnienie
rozkurczowe
[mm Hg]

Pojemność
życiowa płuc
[ml]

X

19,9

169,0

60,1

20,98

119

71

3902

SD

0,8

6,0

7,5

2,09

8,3

6,9

534,7

Min

18,0

1,55

48,0

17,3

102

60

2800

Max

22,0

1,80

77,0

26,3

137

83

5000

n-liczba badanych, x-średnia, SD-odchylenie standardowe, BMI – Body Mass Indeks (źródło: badania własne)

Tabela I. Charakterystyka grupy badanych kobiet
Trening Step Aerobics
Tygodnie
Liczba zajęć
Wskazówki wstępne [min]
Rozgrzewka [min]

1–2

3–4

5–7

8–10

11–15

2

2

3

3

5

10

10

10

10

10

10–15

10–15

10–15

10–15

10–15

Zajęcia właściwe [min]

45-55

45-55

45-55

45-55

45-55

Wyciszenie i stretching [min]

10–15

10–15

10–15

10–15

10–15

Wysokość stepu [cm]

15

15

15

20

20

128–129

128–129

128–129

128–129

132

Low–impact

Low–impact

Low–impact

Low–impact

Low–impact

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Szybkość muzyki [BPM]
Kroki
Włączenie ruchów kończyn górnych
Źródło: badania własne

Tabela II. Program treningu Step Aerobics realizo wany
przez studentki w semestrze zimowym
Trening Step Aerobics
16–20

21–25

26–30

Liczba zajęć

Tygodnie

5

5

5

Wskazówki
wstępne [min]

10

10

10

Rozgrzewka
[min]

10–15

10–15

10–15

Zajęcia właściwe
[min]

55-60

55-60

55-60

Wyciszenie
i stretching
[min]

10–15

10–15

10–15

Wysokość stepu
[cm]

20

25

25

Szybkość
muzyki[BPM]

132

132

132

Kroki
Włączenie
ruchów kończyn
górnych

Low–impact Low–impact
Tak

Hi–impact

Tak

Tabela III. Trening Step Aerobics realizowany
w semestrze letnim
Źródło: badania własne

Tak

Treningi Step Aerobics odbywały się w ciągu roku
akademickiego jeden raz w tygodniu i były prowadzone
przez certyfikowanego instruktora (J.Z.). Każdy trening
liczył 90 minut i uwzględniał zasady przystosowania
organizmu do długotrwałych obciążeń treningowych oraz
superkompensacji. Ćwiczenia prowadzone były według
dydaktycznych zasad nauczania i treningu rekreacyjnego.
Pojedyncza jednostka treningowa składała się ze:
wskazówek wstępnych, rozgrzewki, zajęć właściwych,
wyciszenia i stretchingu końcowego. W części głównej
zastosowano choreografię opisaną w publikacji
„Nowatorska metoda prowadzenia zajęć rekreacyjnych
z wykorzystaniem ćwiczeń Step Reebok.” (Zuzda i wsp.,
2010). Trening obejmował trzy etapy: dla początkujących,
średniozaawansowanych i zaawansowanych.
Podczas pierwszego etapu, trwającego 2 tygodnie
i realizowanego w semestrze zimowym, studentki
zapoznano, wykorzystując metodę budowania piramidy,
z czterema podstawowymi blokami na bazie których
realizowano cały program. Następnie przez kolejnych
8 tygodni realizowano program dla początkujących,
modyfikowano kroki podstawowe w pierwszym i drugim
bloku części głównej oraz zmieniano intensywność
zajęć przez zwiększenie wysokości platformy. Przez
ostatnie 5 tygodni semestru zimowego realizowano
program dla średniozaawansowanych oraz zwiększono
intensywność przez dołączenie do choroegrafii ruchów
kończyn górnych.
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W semestrze letnim w grupie studentek
kontynuowano program dla średniozaawansowanych.
Stopniowo zwiększano intensywność zajęć poprzez
przyspieszenie tempa muzyki oraz dalsze zwiększenie
wysokości platformy. W ostatnich pięciu tygodniach
realizowano program dla zaawansowanych: zamieniono
kroki Low–Impact na kroki High–Impact. Programy
treningowe zastosowane w grupie badanej przedstawiono
w tabelach: II i III.
Do oceny wydolności tlenowej zastosowano test
PWC170. Wskaźnik PWC170 jest uznawany za wysoce
obiektywny w ocenie zdolności tlenowych organizmu
(Górski, 2006). Metoda jest obarczona błędem sięgającym
10–15%, jednak przy kontroli postępów treningu czy
rehabilitacji błąd ten jest powtarzalny dla danej osoby,
co pozwala względnie prawidłowo oceniać zachodzące
zmiany. W badaniach zastosowano metodę pośrednią
wyznaczenia wskaźnika PWC170 (Górski, 2006). Do
obciążenia pracą zastosowano ergometr rowerowy
Monark Ergomedic – 828E wyprodukowany w Szwecji.
Wskaźnik PWC170 określono metodą ekstrapolacji przy
użyciu programu komputerowego opracowanego do
tego celu i udostępnionego przez autora (Klimowicz
i wsp.,2005), a VO2max obliczono metodą pośrednią na
podstawie wzoru wg Karpmana:
VO2max = 1,7 x PWC170 + 1240 (Jastrzębski, 2004;
Jaskulska,2011)
gdzie:
1,7 i 1240 – wielkości stałe
Przed
każdym
testem
wysiłkowym
na
cykloergometrze wykonano badanie podmiotowe,
badanie przedmiotowe (wysokość i masa ciała, obwód
tali, ciśnienie tętnicze) oraz badanie spirometryczne
pojemności życiowej płuc za pomocą spirometru Barensa.
Pomiary zostały wykonane trzykrotnie: przed rozpoczęciem
treningów (badanie I), po 15 treningach (badanie II na
zakończenie semestru zimowego) oraz po 30 treningach
(badanie III na zakończenie semestru letniego).
Do kontroli efektów treningowych wykorzystano
ocenę współczynnika skuteczności restytucji WSR
(Fortuna, 2008 ). Dokonano pomiarów częstości skurczów
serca przed wykonaniem testu PWC170, następnie
w pierwszej i piątej minucie po zakończeniu testu PWC170
Wskaźnik WSR wyliczono na podstawie wzoru:
WSR = C2 – C3 / C2 – C1 × 100%,
gdzie:
C1 – częstość skurczów serca (HR) przed wysiłkiem.
C2 – HR w pierwszej minucie po zakończeniu testu
PWC170.
C3 – HR w piatej minucie po zakończeniu testu
PWC170.

Trzykrotnie, w tych samych okresach, wykonano
również następujące próby pomiaru zdolności
motorycznych Międzynarodowego Testu Sprawności
Fizycznej (ICSPFT) (Baka, 2005; Talaga, 2004; Pilicz,1997):
•
wytrzymałości siłowej mięśni brzucha,
•
siły mięśni ramion i obręczy barkowej w warunkach
statyki,
•
siły maksymalnej chwytu ręki prawej i lewej
(ściskanie dynamometru),
•
siły eksplozywnej mięśni nóg (skok w dal
z miejsca).

Dokonano także oceny wytrzymałości siłowej:
mięśni brzucha (sit-ups 60 sekund) oraz ramion i obręczy
barkowej (push–ups) (Morrow iwsp.,2005). Każda
z prób wykonywana była przez studentki dwukrotnie.
Do oceny przyjęto największy wynik z dwóch kolejno
wykonywanych prób.
Uzyskane wyniki poddano statystycznej analizie
porównawczej z użyciem licencjonowanego programu
Statistica 8.0 (StatSoft, PL). Parametry mierzalne
charakteryzowano poprzez wykorzystanie metod
statystyki opisowej. Dla zmiennych mających charakter
ilościowy obliczano
podstawowe parametry: średnią
_
arytmetyczną (x ) – przeciętny poziom zmiennej, odchylenie
standardowe (SD) – miara „przeciętnego” odchylenia od
wartości średniej, medianę (Me), wartość największą
(Max) i najmniejszą (Min), kwartyl dolny i górny (Q1
i Q3). Porównując zmienne zależne wykorzystano test
ANOVA Friedmana ze współczynnikiem zgodności
Kendalla (porównanie zmian w trzech kolejnych punktach
czasowych).

Wyniki
Analizując masę ciała kobiet, uczestniczących
w treningu Step Aerobics stwierdzono, iż w pomiarze
I mediana masy ciała wynosiła 59,0 kg, w pomiarze
II – 59,2 kg, natomiast w III osiągnęła wartość 59,0 kg.
Różnice pomiędzy kolejnymi pomiarami w czasie były
istotne statystycznie (p< 0,05). Uzyskane wyniki
obrazuje rycina 1.
Kobiety
Masa ciała w kg

100

90

80

70

60

50

40

Mediana
25%-75%
Min-Maks
badanie 1

badanie 2

badanie 3

Ryc. 1. Zmiana masy ciała w grupie kobiet w kolejnych
badaniach (kg)
Kobiety
Obwód talii w cm

130

120

110

100

90

80

70

60

Mediana
25%-75%
Min-Maks
badanie 1

badanie 2

badanie 3

Ryc. 2. Zmiana obwodu talii w kolejnych badaniach (cm)
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W pomiarze I mediana obwodu talii kobiet
wynosiła 72 cm, następnie jej wartość zwiększyła się
i w pomiarze II i III wynosiła 73 cm. Różnica pomiędzy
pomiarem I a III w czasie nie była istotna statystycznie
(p>0,05). Uzyskane wyniki obrazuje rycina 2.
W grupie kobiet uczestniczących w treningu
stwierdzono, iż mediana ciśnienia skurczowego w grupie
kobiet w pomiarach I, II i III była jednakowa i wynosiła
120 mm Hg. Natomiast mediana ciśnienia rozkurczowego
w pomiarze I wynosiła 71 mm Hg, w pomiarze II – 75 mm
Hg, zaś w III – 70 mm Hg. Różnice pomiędzy kolejnymi
pomiarami w czasie nie były istotne statystycznie
(p>0,05). Uzyskane wyniki obrazuje rycina 3
Kobiety
Ciśnienie skurczowe w mm Hg

140

91

Pojemność życiowa płuc jest cechą morfologiczną,
jednak ze względu na jej wielkie znaczenie fizjologiczne
istnieją podstawy do zastosowania tego parametru
w ocenie wydolności ustroju (Górski, 2006; Brich,
2008). W kolejnych pomiarach mediana pojemności
życiowej płuc była jednakowa i wynosiła 4000 ml.
Uzyskane wyniki obrazuje rycina 4.
Wyniki testu PWC170

W grupie badanej w pomiarze I mediana wskaźnika
PWC170 wynosiła 11,45 kgm/kg/min, następnie jej wartość
wzrosła w pomiarze II do wartości 11,54 kgm/kg/min
i ponownie zmniejszyła się w pomiarze III – 11,47 kgm/
kg/min. Różnice pomiędzy kolejnymi pomiarami w czasie
nie były istotne statystycznie (p>0,05). Uzyskane wyniki
obrazuje rycina 5.

135
130

Kobiety
PWC 170

18

125

16

120
14
115
12

110
Mediana
25%-75%
Min-Maks

105
100

badanie 1

badanie 2

badanie 3

8

Kobiety
Ciśnienie rozkurczowe w mm Hg

86

10

6

84

Mediana
25%-75%
Min-Maks
badanie 1

badanie 2

badanie 3

Ryc. 5. Zmiana wskaźnika PWC170 w kolejnych
badaniach (kgm/kg/min)

82
80
78
76

Maksymalny połap tlenowy

74
72
70
68
66
64
62

Mediana
25%-75%
Min-Maks

60
58

badanie 1

badanie 2

badanie 3

Ryc. 3. Zmiana ciśnienia skurczowego i rozkurczowego
(mm Hg) w kolejnych badaniach

Analizując maksymalny pułap tlenowy (VO2max)
stwierdzono, iż w pomiarze I mediana wskaźnika
VO2max wynosiła 40,5 ml/kg/min, następnie jej wartość
wzrosła w pomiarze II do wartości 41,3 ml/kg/min,
natomiast w pomiarze zmniejszyła się III – 41,2 ml/ kg/
min. Różnice pomiędzy kolejnymi pomiarami w czasie
nie były istotne statystycznie (p>0,05). Uzyskane
wyniki obrazuje rycina 6.
Kobiety
VO2max

52
50

Kobiety
Pojemność życiowa płuc

5200

48

5000

46

4800

44

4600

42

4400

40

4200

38

4000

36

3800

34

3600

32

3400

28

3000

Mediana
25%-75%
Min-Maks

2800
2600

Mediana
25%-75%
Min-Maks

30

3200

badanie 1

badanie 2

badanie 3

Ryc. 4. Zmiana pojemności życiowej płuc w kolejnych
badaniach (ml).

badanie 1

badanie 2

badanie 3

Ryc.6. Zmiana wskaźnika VO2max w grupie kobiet
w kolejnych badaniach (ml/kg/min)
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Ocena współczynnika skuteczności
restytucji (WSR)

40

W grupie badanej kobiet I mediana wskaźnika
WSR wynosiła 71,2%, w pomiarze II –73,2%, natomiast
w pomiarze III –72,5%. Różnice pomiędzy kolejnymi
pomiarami w czasie nie były istotne statystycznie
(p>0,05). Uzyskane wyniki obrazuje rycina 7.
Kobiety
WSR

100

Kobiety
Siła mięśni ramion i obręczy barkowej w warunkach statyki wg ICSPFT

35
30
25
20
15
10

90

5

80

Mediana
25%-75%
Min-Maks

0
badanie 1

70

badanie 3

Ryc. 9. Zmiana siły mięśni ramion i obręczy barkowej
w warunkach statyki (czas zwisu na drążku) w kolejnych
badaniach (wyniki w sekundach)

60

50

40

30

badanie 2

Mediana
25%-75%
Min-Maks
badanie 1

badanie 2

badanie 3

Ryc.7. Zmiana wskaźnika skuteczność restytucji WSR
w kolejnych badaniach (wyniki w %)
Wyniki poszczególnych prób
Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej
(ICSPFT)
Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono,
że w próbie oceniającej wytrzymałość siłową mięśni
brzucha w pomiarach I i II mediana wynosiła 19 siadów,
natomiast w pomiarze III – 20 siadów. Różnica pomiędzy
pomiarami I a III była istotna statystycznie (p<0,05).
Uzyskane wyniki obrazuje rycina 8.

Próbę siły maksymalnej chwytu ręki prawej
i lewej (ściskanie dynamometru) badano za pomocą
dynamometru model SH 5001 firmy Saehan (Korea Płd.),
wyskalowanego w kilogramach siły (kgf – dawniej kG).
W grupie badanej w pomiarze I mediana maksymalnej siły
chwytu ręki prawej wynosiła 25 kG, następnie w pomiarze
II jej wartość zwiększyła się do 26 kG i w pomiarze III
wynosiła 25 kG. Różnice pomiędzy kolejnymi pomiarami
w czasie były istotne statystycznie (p<0,05). Mediana
maksymalnej siły chwytu ręki lewej w pomiarze I wynosiła
22 kG, następnie jej wartość zwiększyła się i w pomiarze II
i III wynosiła 23 kG. Różnica pomiędzy pomiarem I a III
w czasie była istotne statystycznie (p<0,05). Uzyskane
wyniki obrazuje rycina 10.
Kobiety
Siła chwytu ręki prawej

40

35

34

Kobiety
Wytrzymałość siłowa mięśni brzucha (ICSPFT)
30

32
30

25

28
26

20

24
22

15

20
18

10

16
14

Mediana
25%-75%
Min-Maks

12
10

badanie 1

badanie 2

badanie 3

Ryc. 8. Zmiana wytrzymałości siłowej mięśni brzucha
w kolejnych badaniach (liczba siadów w czasie 30 s)

Mediana
25%-75%
Min-Maks
badanie 1

badanie 2

badanie 3

Kobiety
Siła chwytu ręki lewej

34
32
30
28
26

W grupie badanej kobiet w pomiarze I i II mediana siły
mięśni ramion i obręczy barkowej mierzonej czasem zwisu
na drążku osiągnęła wartość 15 s, następnie jej wartość
wzrosła w pomiarze III do wartości 17 s. Różnica pomiędzy
pomiarem I a III w czasie była istotna statystycznie
(p<0,05). Uzyskane wyniki obrazuje rycina 9.

24
22
20
18
16
14

Mediana
25%-75%
Min-Maks

12
10

badanie 1

badanie 2

badanie 3

Ryc. 10. Zmiana siły maksymalnej chwytu mięśni rąk
w kolejnych badaniach (wyniki w kG).
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Skoki w dal z miejsca i skoki dosiężne należą do prób
motorycznych bardzo często włączanych do zestawów
testów oceniających sprawność fizyczną. Preferuje
się zwłaszcza skoki w dal, które w zbiorach testów
zamieszczonych w krajowych publikacjach występują
wielokrotnie (Haleczko, 2007). W pomiarze I mediana,
charakteryzująca szybkościowo – siłowe cechy motoryczne
mierzone długością skoku w dal, wynosiła 1,59 m,
następnie jej wartość wzrosła i w pomiarze II i III wynosiła
1,60 m. Różnica pomiędzy pomiarem I a III w czasie była
istotna statystycznie (p<0,05). Uzyskane wyniki obrazuje
rycina 11.

Kobiety
Wytrzymałość siłowa mięśni ramion i obręczy barkowej

18
16
14
12
10
8
6
4
2

Mediana
25%-75%
Min-Maks

0

Kobiety
Siła mięśni nóg wg ICSPFT

2,0

20

93

badanie 1

badanie 2

badanie 3

Ryc. 13. Zmiana wytrzymałości siłowej mięśni ramion
i obręczy barkowej w kolejnych badaniach w teście push–ups
(liczba powtórzeń)

1,9

1,8

1,7

Dyskusja

1,6

1,5

1,4

1,3

Mediana
25%-75%
Min-Maks
badanie 1

badanie 2

badanie 3

Ryc. 11. Zmiana siły mięśni kończyn dolnych wg
ISCPFT (skok w dal z miejsca) w kolejnych badaniach
(wyniki w metrach)
Wyniki prób: sit–ups (60 sekund) i push-ups.
W pomiarze I mediana wytrzymałości siłowej mięśni
brzucha mierzonej liczbą siadów w ciągu 60 s osiągnęła
wartość 29 siadów, następnie wzrosła w pomiarze II
do wartości 32 siadów, aby osiągnąć najwyższy poziom
w pomiarze III – 33 siady. Różnice pomiędzy kolejnymi
pomiarami w czasie były istotne statystycznie (p<0,05).
Uzyskane wyniki obrazuje rycina 12.
42

Kobiety
Wytrzymałość siłowa mięśni brzucha (60s)

40
38
36
34
32
30
28
26
24
22
20
18

Mediana
25%-75%
Min-Maks

16
14

badanie 1

badanie 2

badanie 3

Ryc. 12. Zmiana wytrzymałości siłowej mięśni brzucha
w kolejnych badaniach (liczba siadów w czasie 60 s)
Mediana wytrzymałości siłowej mięśni ramion
i obręczy barkowej mierzonej liczba ugięć ramion
w podporze przodem w pomiarze I wynosiła 7 powtórzeń,
w pomiarze II – 8 powtórzenia, natomiast w III – 9
powtórzeń. Różnice pomiędzy kolejnymi pomiarami
w czasie były istotne statystycznie (p<0,05). Uzyskane
wyniki obrazuje rycina 13.

Testowanie
sprawności
fizycznej
dostarcza
informacji o właściwościach biologicznych jednostki
i całej populacji. Można dzięki temu mierzyć postępy
w rozwoju motorycznym dorosłych, studentów,
młodzieży oraz dzieci wychwytując problemy zdrowotne,
wynikające z niedostatecznej sprawności fizycznej,
a także, w indywidualnych przypadkach, wykrywać
predyspozycje sportowe. Wyniki badań poziomu
sprawności fizycznej są niezbędne do właściwego
planowania i organizacji edukacji w zakresie wychowania
fizycznego, mającego na celu zapewnienie optymalnej
sprawności motorycznej i wydolności studentów,
młodzieży oraz dzieci.
W związku z powyższym, w pracy postanowiono
dać odpowiedź na pytanie, jak zmieniają się parametry
wydolności fizycznej i poziom wybranych cech
motorycznych na przestrzeni dwóch semestrów roku
akademickiego. W badaniach studentki uczestniczyły
w zajęciach wychowania fizycznego prowadzonych
według treningu Step Aerobics (Zuzda i wsp. 2010).
Analizując
wartości
wyjściowe
ciśnienia
skurczowego i rozkurczowego u kobiet wykazano, iż
mieściły się one w granicach normy (Dancy, 2006).
Wartość ciśnienia rozkurczowego nie wykazała
zmian istotnych statystycznie, co jest zgodne z opinią
Klonowicza, który podaje, że pod wpływem wysiłku
fizycznego ciśnienie rozkurczowe pozostaje bez zmian,
bądź się obniża (Klonowicz,1970).
Po cyklu treningów pojemność życiowa płuc
nie zmieniła się. Układ oddechowy posiada ogromną
rezerwę funkcjonalną. Podczas wysiłku fizycznego
jedynie część jego struktur metabolicznych jest
wykorzystywana na potrzeby wymiany gazowej.
W sytuacji normy fizjologicznej parametry układu
oddechowego nie stanowią czynnika ograniczającego
osobnicze możliwości do wykonywania intensywnej
pracy fizycznej. Reakcje układu oddechowego podczas
intensywnej pracy fizycznej mogą zwiększać się
nawet do dwudziestokrotnej wartości spoczynkowej,
co sprawia, że istnieje duża rezerwa czynnościowa
płuc w zaspokajaniu potrzeb wymiany gazowej
ustroju (Fortuna, 2008).Wysiłki o spoczynkowej
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i umiarkowanej intensywności wymagają takiego
samego zapotrzebowania w tlen w okresie przed –
i potreningowym. Jeśli koszt energetyczny, a zatem
i zapotrzebowanie na tlen w czasie określonego wysiłku,
jest taki sam przed i po treningu, wentylacja płuc musi
osiągnąć ten sam poziom, aby je pokryć (Brich, 2008).
Jednym z celów badań była ocena poziomu
wydolności organizmów studentek przed i po treningu
Step Aerobics. Do badań wydolności zastosowano test
PWC170. Wskaźnik PWC170 jest uznawany za wysoce
obiektywny w ocenie zdolności tlenowych organizmu
(Klimowicz i wsp., 2005; Górski, 2006; Jaskólski
i wsp., 2006). Przyjmuje się, że im jest większa wartość
wskaźnika PWC170, tym większą pracę mięśniową może
wykonać człowiek przy optymalnym funkcjonowaniu
układu krążenia, co oznacza, że jego wydolność jest
większa. Potwierdzają to istotne związki korelacyjne
między wielkością wskaźnika PWC170, a maksymalnym
zużyciem tlenu VO2max (Ronikier, 2001;Halicka –
Ambrożak, 2004; Jaskólski, 2006; Górski, 2006).
Uważa się, że aktywność ruchowa o charakterze
wytrzymałościowym i umiarkowanej intensywności
powoduje wzrost wydolności krążeniowo–oddechowej.
Ta ostatnia zwiększa się w sposób naturalny do 20. roku
życia u mężczyzn i do 16. roku życia u kobiet. Następnie
utrzymuje się na względnie stałym poziomie do około
30 roku życia, po czym, wraz z upływem czasu obniża
się (Drabik, 1999; Kozłowski i wsp.,1999; Kurliszyn–
Moskal i wsp., 2006). Podobnie do zmian wydolności
następują zmiany maksymalnego poboru tlenu (VO2max)
u kobiet i mężczyzn. Wartości maksymalnego poboru
tlenu wykazują duże zróżnicowanie międzyosobnicze.
W wieku 20–29 lat maksymalny pobór tlenu
u nietrenujących kobiet wynosi 33–42 ml/kg/min
(Jaskólski i wsp.,2005). Po 2 semestrach wartości
maksymalnego poboru tlenu u osób uczestniczących
w treningu Step Aerobics nie wykazały zmian istotnych
statystycznie. Wartości wyjściowe wskaźnika VO2max
u kobiet wynosiły odpowiednio 40,5 ml/kg/min, co
pozwoliło zakwalifikować badane osoby do grupy
o wydolności fizycznej poniżej średniej (Morrow i wsp.
2005; MacKenzie, 2005). Po roku ćwiczeń zmiana
wartość maksymalnego poboru tlenu w grupie kobiet
nie była istotna statystycznie. Wyniki te nie są zgodne
z rezultatami badań przeprowodzonych w Akademii
Wychowania Fizycznego w Warszawie (GrodzkaKubiak, 2002), które wykazały, że zajęcia programu Step
Aerobics pozytywnie kształtują wydolność fizyczną.
Obserwowane różnice w wynikach mogły wynikać
z mniejszej częstotliwości zajęć w eksperymencie.
Klimowicz i Jastrzębski (2005) przeprowadzili
badania wśród studentek Politechniki Białostockiej,
uczestniczących w obligatoryjnych zajęciach wychowania
fizycznego. Wykazali oni, że ćwiczenia jeden raz
w tygodniu po 1,5 godziny nie są wystarczające, by
zapewnić studentom „bezpieczny poziom zdrowia”(Bulicz
i wsp., 2002). Ćwiczenia 2 razy w tygodniu po 1,5
godziny znacznie podwyższyły poziom PWC170 i VO2max
do 43,5 ml/kg/min (Klimowicz i wsp., 2005). Stosując
ćwiczenia mające na celu poprawę wydolności należy
pamiętać, że ich intensywność powinna być zwiększana
stopniowo, aż do osiągnięcia zakładanych obciążeń,
których rezultatem będzie podniesienie wydolności

studentek. W badaniach studentki ćwiczyły tylko 2
semestry w ciągu roku akademickiego – zbyt krótko
by osiągnąć wyraźne efekty. Pamiętać jednak należy,
że nawet niewielki wzrost jednego z komponentów
sprawności fizycznej może wpływać na poprawę zdrowia
(Brich, 2008).
Jednym z celów kultury fizycznej na uczelniach
powinno być więc zwiększenie liczby godzin
poświeconych na aktywność ruchową studentów.
Warto jest rozszerzyć zajęcia z wychowania fizycznego
o fakultety (zajęcia obowiązkowe, ale z wyborem formy
zajęć), gdyż dla większości studentów jest to jedyna
forma aktywności fizycznej. W czasie studiów oferta
powinna być szeroka. Stałe podnoszenie poziomu
wydolności fizycznej wydaje się niezwykle istotne, gdyż
jest to swoisty „kapitał”, z którego można korzystać,
gdy w kolejnych latach, w sposób naturalny wraz
z wiekiem, następuje jego obniżenie.
O sprawności motorycznej decyduje szereg
czynników, tworzących wspólnie optymalną strukturę
sprawnościową, w której decydującą rolę przypisuje
się zdolnościom motorycznym – kondycyjnym
i koordynacyjnym. Wysoki poziom tych zdolności to
większa efektywność i skuteczność nauki i doskonalenia
umiejętności ruchowych (Olex-Mierzejewska, 2002;
Starosta, 2003). Potwierdziły to również badania
własne, w których stwierdzono istotne statystycznie
różnice w poziomie sprawności motorycznej przed i po
30 dziewięćdziesięciominutowych treningach Step
Aerobics. W zajęciach fitness dużą wagę przywiązuje
się do kształtowania elementów wytrzymałości siłowej.
W ćwiczeniach wzmacniających, wykonywanych przy
muzyce, zaleca się stosowanie niższych obciążeń ze
względów bezpieczeństwa ćwiczących.
W ostatnich latach w Polsce przeprowadzono
szereg badań młodzieży akademickiej różnych uczelni,
oceniających wiedzę dotyczącą profilaktyki zdrowotnej
oceniających sprawność fizyczną oraz potwierdzajacych
skuteczność form fitness w kształtowaniu sprawności
motorycznej osób badanych (Pachnucka, 2004; Kuba
i wsp., 2005; Laskowski, 2005; Haleczko, 2006; Mleczko
i wsp., 2006; Baka, 2007; Cieśla, 2007; Kochanowicz,
2007; Majcher i wsp. 2007; Jagusza i wsp.,2007; Czarny,
2007; Mirek i wsp., 2008; Sawczyn i wsp., 2011; Zarębska
i wsp.; 2011; Drobnik – Kozakiewicz i wsp., 2011).
Uzyskane wyniki wskazują na pozytywny wpływ
treningu Step Aerobics na poprawę szybkościowosiłowych cech motorycznych mierzonych długością
skoku w dal. Wynika to z faktu, że ćwiczenia Step
Aerobics są formą treningu angażującego głównie
dolne partie mięśni ciała, w szczególności mięśnie
kończyn dolnych (Zuzda i wsp. 2010). Zarówno te
badania, jak i prace innych autorów (Bytniewski
i wsp. 2003; Klimowicz i wsp., 2005; Baka, 2007;
Birch, 2008) potwierdzają, że regularne ćwiczenia
fizyczne (prowadzone 1–2 razy w tygodniu) zwiększają
sprawność motoryczną uczestników. Stanowi to
wyraźną wskazówkę, że zajęcia wychowania fizycznego
mogą być bardzo ważnym czynnikiem kształtującym
umiejętności ruchowe młodzieży akademickiej.
Opracowanie nowych programów ćwiczeń może
być środkiem do zwiększenia zainteresowania różnymi
formami zajęć fitness, a tym samym do poprawy stanu
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zdrowia osób w nich uczestniczących. Drozdowski
(1999) twierdzi, że aktywność fizyczna nadchodzących
pokoleń będzie kształtowana formami wykonywanej
pracy. Stwierdza też, że należy oczekiwać pojawienia się
coraz to nowych form rekreacyjnych, ukierunkowanych
na przyśpieszenie procesu odnowy biologicznych sił
i twórczych zdolności człowieka, a splatających się
prawdopodobnie z różnymi formami rehabilitacji.
Trening Step Aerobics, jak pokazują badania, poprawia
sprawność motoryczną studentek, a więc w sposób
bezpośredni pozytywnie rzutuje na poprawę zdrowia.
W czasie badań zaobserwowano duże zainteresowanie
tą formą zajęć, o czym świadczyła zarówno frekwencja
na zajęciach, jak i stopień zaangażowania ćwiczących
studentek. Studia to ostatni okres w życiu człowieka,
w którym zajęcia wychowania fizycznego są systematyczne
i obowiązkowe. W czasie studiów można więc jeszcze
zaszczepić pozytywne wzory zachowań prozdrowotnych.
Kochanowicz (2007) zauważa, że w opinii studentów
wysoka sprawność i aktywność ruchowa były czynnikami
umożliwiającymi utrzymanie i doskonalenie zdrowia
w życiu produktywnym i poproduktywnym.

Wnioski
1.	Trening Step Aerobics nie spowodował zmian
wydolności tlenowej mierzonej za pomocą
wskaźnika VO2max.
2.	Trening Step Aerobics spowodował wzrost
poziomu cech motorycznych. Największy wzrost
rezultatów kontrolnych u kobiet wystąpił we
wskaźnikach siły mięśni ramion, obręczy barkowej,
siły mięśni kończyn dolnych oraz wytrzymałości
siłowej mięśni brzucha.
3.	Trening Step Aerobics powinien być włączony
programu zajęć z wychowania fizycznego na studiach.
Oprócz korzystnych zmian w zakresie sprawności
ruchowej ta forma aktywności fizycznej może
dostarczyć wiele satysfakcji wywierając pozytywny
wpływ na cechy wolicjonalno-emocjonalne.
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Edukacji zdrowotna
w kontekście wychowania fizycznego Jędrzeja Śniadeckiego
Agnieszka Suplicka
Uniwersytet w Białymstoku, Katedra Historii Wychowania

Streszczenie
Wychowanie zdrowotne i promocja zdrowia mają
w Polsce ogromne tradycje i wiele znaczących dokonań.
Wychowanie zdrowotne historycznie ukształtowało się
dzięki połączeniu medycyny i pedagogiki. Z tej inicjatywy
powstała koncepcja wychowania zdrowotnego, a w teorii
pedagogika zdrowia. Spośród licznego grona ludzi,
którzy wnieśli wkład do dorobku i dziedzictwa edukacji
zdrowotnej w Polsce nie sposób pominąć Jędrzeja
Śniadeckiego.
Jędrzej Śniadecki – prekursor wielu dziedzin
nauki a także wychowania zdrowotnego – dostrzegał
potrzebę łączenia wiedzy lekarskiej z potrzebami
wychowania. Jego rozprawa „O fizycznym wychowaniu
dzieci” uznana jest przez przedstawicieli wielu nauk
jako prekursorska dla wychowania zdrowotnego oraz
metodyki oświaty zdrowotnej.
Poglądy Śniadeckiego wyprzedzały współczesne
mu postrzeganie zdrowia i praktykę opiekuńczo –
wychowawczą. W poglądach tych znajdujemy głęboko
prekursorskie myśli o psychofizycznej odrębności
dziecka i konieczności wszechstronnego jej poznania
oraz respektowania. Obok zdumiewająco trafnych zasad
higieny i pediatrii należy podziwiać autora za trafność
i logikę spostrzeżeń, gdyż wiele z nich jest dotąd ciągle
aktualnych.
Słowa klucze: Śniadecki, wychowanie, edukacja
zdrowotna

Summary
In Poland the health education and promotion
have got a great tradition and many achievements.
Historically the health education has emerged as the
combination of medicine and pedagogy. From this the
conception of health education arose, and in theory –
health pedagogy. Among a numerous group of people
who contributed to the achievements and heritage of
the health education in Poland, Jedrzej Śniadecki must
be definitely included.
Jędrzej Śniadecki – a precursor of many fields of
science and health education- saw needs to combine
the medical knowledge with the education. His work “
About the physical education of children” is considered
by many different scientists to be pioneering in the
health education and the methodology of health
education.
Śniadecki’s views on the problems of health and
the practice of care and education were ahead of his
time. In his outlooks, the very pioneering ideas are
found about the psychophysical individuality of the
child and about the necessity of in-depth cognition of
and respect for it. Not only for the amazingly correct
principles of hygiene and pediatrics he should be

admired but also for the accuracy and logic of his views,
as many of them are still valid.
Words keys: Śniadecki, upbringing, health
education

Edukacja zdrowotna
Edukacja zdrowotna stanowi podstawowe narzędzie
promocji zdrowia. Modele edukacji zdrowotnej uległy
w perspektywie ostatnich lat sukcesywnym przemianom
od modelu edukacji zdrowotnej zorientowanej na
zapobieganie jednostkom chorobowymi ku modelowi
zorientowanego na eliminację poszczególnych czynników
ryzyka, aż po model koncentrujący się na zagadnieniach
zwiększania potencjału zdrowia rozumianego w ujęciu
holistycznym – biopsychospołecznym. Główny kierunek
działań koncentruje się na opracowywaniu i wdrażaniu
kompleksowych programów edukacji zdrowotnej
ukierunkowanych na podstawowe dla kształtowania
zdrowia środowiska społeczne (Z. Słońska 1999, s. 325327).
Edukacja zdrowotna nie sprowadza się wyłącznie do
przekazywania niezbędnej wiedzy o zdrowiu, lecz polega
przede wszystkim na tworzeniu warunków sprzyjających
wprowadzaniu zmian związanych z podejmowaniem
wysiłków na rzecz wzrostu kompetencji jednostek i grup
społecznych w zakresie samodzielnego działania na rzecz
zdrowia (Z. Słońska 2001, s. 434-438).
Zachowania zdrowotne są uwarunkowane
wieloma czynnikami społeczno-kulturowymi oraz
indywidualnymi, między innymi wzorami, normami
i wartościami kulturowymi, warunkami ekonomicznymi,
religią, wykształceniem, dominującymi standardami
życia w środowisku i stopniem identyfikacji z nim,
polityką społeczną, poziomem świadomości zdrowotnej,
ogólną filozofią życia, osobistymi wartościami
i przekonaniami, indywidualnymi umiejętnościami
życiowymi oraz stanem zdrowia (E. Syrek 2008, s. 52).
Szczególną rolę w kształtowaniu zachowań
zdrowotnych odgrywa wychowanie i socjalizacja. Pewne
zachowania zdrowotne są wyuczone przez naśladownictwo
oraz interakcje społeczne w rodzinie, grupie rówieśniczej
lub stanowią skutek działań wychowawczych szkoły, czy
też wpływu środków masowego przekazu (M. Misiuna
1994, s. 102).
Odwołując się do ekologicznego modelu zdrowia,
modelu akcentującego wzajemne relacje człowieka ze
środowiskiem, szczególnie podkreślić należy znaczenie
środowiska nie tylko w kształtowaniu człowieka
w aspekcie wychowawczym, ale i zdrowotnym dzięki
działaniom umacniającym zdrowie. Praktyczne problemy
edukacji zdrowotnej pomaga rozwiązywać pedagogika
zdrowia. Szczególnie dlatego, że są to problemy
multidyscyplinarne.
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Pedagogika zdrowia
Pedagogika zdrowia ma charakter interdyscyplinarny.
Wspierają ją przede wszystkim nauki pedagogiczne,
zwłaszcza pedagogika społeczna, a także szkoły medycyny
i higieny społecznej.
Jeśli spojrzeć przez pryzmat dorobku pokoleń, to na
kształtowanie się pedagogiki zdrowia miały wpływ dzieje
instytucji służących doskonaleniu zdrowia (np. placówki
higieny praktycznej), rozwój dydaktyki zdrowia związany
z nauczaniem higieny, ewolucja wychowania zdrowotnego
(tj. sposobów kształtowania postaw i zachowań
zdrowotnych), refleksja teoretyczna dotycząca związków
pedagogiki ze zdrowiem. Zatem rozwój pedagogiki
zdrowia jest związany z historią rozwoju medycyny,
higieny i kultury fizycznej (M. Demel 1990, s. 13).
Wychowanie zdrowotne i promocja zdrowia mają
w Polsce ogromne tradycje i wiele znaczących dokonań.
Nurt wychowawczej myśli o zdrowiu wiąże się z okresem
oświecenia. Z biegiem czasu uległ on rozwidleniu na
higienę i wychowanie fizyczne. Maciej Demel podkreśla,
że wychowanie zdrowotne historycznie wyprzedza
te dwie macierze, ponieważ ukształtowało się dzięki
połączeniu medycyny i pedagogiki. Z tej inicjatywy
powstała koncepcja wychowania zdrowotnego,
a w teorii pedagogika zdrowia. Jej autorami byli
pedagog Grzegorz Piramowicz i Jędrzej Śniadecki.
Spośród licznego grona ludzi, którzy wnieśli wkład
do dorobku i dziedzictwa edukacji zdrowotnej w Polsce nie
sposób pominąć także Józefa Dietla, Tytusa Chałubińskiego,
Henryka Jordana, Józefa Polak, Seweryna Sterlinga,
Marcina Kacprzaka, Juliana Aleksandrowicza, Stanisława
Kopczyńskiego, Heleny Radlińskiej, Aleksandra Landy,
Jana Władysława Dawida, Anieli Szycówny, Izabelli
Moszczeńskiej (Więcej: M. Demel 2000).

na zagadnienia dotyczące zdrowia jako czynnika
warunkującego rozwój społeczeństwa i jego dobrobyt”
(J. Kopczyńska – Sikorska 2003, s. 2).
Również wybitny wychowawca i lekarz Janusz
Korczak pisał: „Jędrzej Śniadecki był człowiekiem –
był lekarzem. (…) miarą wielkości Śniadeckiego jest
to właśnie, że umiał wybrać prawdy trwałe, wieczne,
odrzucając wszystko, co było przesądem ówczesnej wiedzy
i społeczeństw odnośnie do dziecka” (J. Kopczyńska –
Sikorska 2003, s. 1).

Fot 1: Jędrzej Śniadecki (1768-1838)
Źródło: http://www.radzima.org/pl/foto/16072.html

Koncepcja wychowania fizycznego Jędrzeja
Śniadeckiego
Potrzebę łączenia wiedzy lekarskiej z potrzebami
wychowania dostrzegł prekursor wielu dziedzin nauki –
a także wychowania zdrowotnego – Jędrzej Śniadecki.
Jego rozprawa „O fizycznym wychowaniu dzieci”
uznana jest za pomnikowe dzieło także dla wychowania
zdrowotnego oraz metodyki oświaty zdrowotnej. Przez
przedstawicieli wielu nauk między innymi pedagogów,
pediatrów, auksologów, teoretyków i metodyków
wychowania fizycznego, historyków, językoznawców
traktowana jest jako prekursorska. Mimo upływu dwu
stuleci stanowi inspirację dla współczesnych rozważań
(K. Zachora 2005, s. 8-10).
Jędrzej Śniadecki był lekarzem, przyrodnikiem,
uczonym polskiego oświecenia, o wszechstronnych
zainteresowaniach (Więcej: A. Wrzosek 1910; B. Górnicki
1950; J. Śniadecki 1952; M. Baliński 1840; R. Nussbaumowa
1897). Bolesław Skarżyński, lekarz i biochemik, pisał
iż „Śniadecki był nie tylko profesorem, wykształconym
biologiem, lecz również lekarzem praktykiem, daleko
wybiegającym w przyszłość, twórcą wspaniałej teorii
życia i ujmowania organizmu jako całości, co stanowi
o rozległości horyzontów, którą dopiero dziś jesteśmy
w stanie ocenić. Znamienną cechą Jędrzeja Śniadeckiego
– lekarza, było jego uspołecznianie, wielka wrażliwość

Fot. 2: Strona tytułowa „O fizycznym wychowaniu dzieci”
Źródło: Biblioteka AWF w Krakowie
Pierwsza wersja książki opublikowana w 1805 roku
na łamach „Dziennika Wileńskiego”1 prezentowała
program wiedzy higienicznej („Dziennik Wileński”
1805, s. 1-32; nr 6, s. 113-145; nr 7, s. 225-247). Druga
poprawiona i rozszerzona wersja ukazała się po śmierci
autora w 1840 roku (Dzieła Jędrzeja Śniadeckiego 1840,
s. 89-285). Dzieło to miało wiele wydań, których wstępem
1
W ciągu dwu lat istnienia „Dziennika Wileńskiego”
(1805-1806) Śniadecki umieścił w nim aż 14 rozpraw.

Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku – 2013

opatrywali znakomici pedagodzy Janusz Korczak, (1920),
Wincenty Okoń (1956), Maciej Demel (1990).
Dzieło nawiązuje do pedagogiki Jana Jakuba
Rousseau oraz Johna Locke’a i należy do klasycznej polskiej
literatury pedagogicznej i lekarskiej (J. Draus, R. Terlecki
2006, s. 106). Traktat poświęcony „ukształtowaniu
zdrowego człowieka” stał się poradnikiem dla rodziców,
propagujących wychowanie dzieci bez zaniedbywania
zdrowia i sił cielesnych nawet dla tych, którzy „niezwykli
trudzić się czytaniem” (M. Baliński 1840, s. 40).
Poglądy Śniadeckiego na potrzeby psychologicznopedagogiczno-medyczne dziecka, które były niezwykłym
nowatorstwem w owych czasach, wyprzedzały
współczesne mu postrzeganie zdrowia i praktykę
opiekuńczo – wychowawczą. W poglądach tych
znajdujemy głęboko prekursorskie myśli o psychofizycznej
odrębności dziecka i konieczności wszechstronnego jej
poznania oraz respektowania. Formułując założenia
wychowawcze o charakterze powszechnym i mając na
uwadze wszechstronny, prawidłowy rozwój organizmu
i psychiki dziecka, rozpatrywał on wychowanie
z perspektywy, którą dzisiaj wyznacza auksologia
pedagogiczna (J. Kopczyńska – Sikorska 2003, s. 1). Obok
zdumiewająco trafnych zasad higieny i pediatrii należy
podziwiać autora za trafność i logikę spostrzeżeń, gdyż
wiele z nich jest dotąd ciągle aktualnych.
Będąc pod wpływem ruchu oświeceniowego
Śniadecki przedstawił w różnych odmianach własny
sposób zajmowania się dziećmi, własną koncepcję
systemu wychowania. W celu jej realizacji postuluje,
by zdobyć miłość, szacunek, zaufanie dziecka, nie
wymuszać jego zachowań, nie narzucać swojej woli,
poważnie traktować, okazywać troskę, być taktownym
i dyskretnym (J. Kopczyńska – Sikorska 2003, s. 2).
Jędrzej Śniadecki raz pierwszy w Polsce formułuje
podstawowe prawa rządzące procesem fizycznym
i psychicznym rozwoju człowieka i w naukowy sposób
uzasadnia potrzebę stosowania ćwiczeń fizycznych
w procesie wychowania młodego pokolenia (J. Gaj,
K. Hądzelek 1997, s. 20).
Rozprawa Śniadeckiego zawiera obszerny plan
wychowania fizycznego dzieci, od najwcześniejszego
okresu życia, oraz jego uzasadnienie względami zarówno
zdrowotnymi, jak i wychowawczymi. Wychowania
fizycznego nie rozpatruje więc Śniadecki wyłącznie jako
dziedziny usprawnienia ruchowego, wyizolowanego
z ogólnych procesów rozwoju i zadań wychowania.
Zdaniem Śniadeckiego rozwój fizyczny warunkuje
cały proces ontogenezy, ułatwia adaptację człowieka
do środowiska oraz stanowi niezbędną podstawę
jego odporności psychofizycznej na wpływ i bodźce
zewnętrzne, daje więc podstawę nie tylko utrzymania
się człowieka przy życiu wśród różnorodnych zagrożeń
świata zewnętrznego, ale i warunek jego aktywności,
a co za tym idzie – szczęścia, którego podstawą jest
dobre zdrowie (R. Wroczyński 1979, s. 134 – 135).
Celem wychowania fizycznego jest osiągnięcie
takiego stanu „aby wszystkie części ciała były foremne
i mocne, wszystkie zmysły doskonałe, wszystkie władze
cielesne zupełne”. Takie wychowanie powinno według
Śniadeckiego korzystnie wpłynąć na zdrowie, dlatego
też warto nazywać je lekarskim (co rozważał podczas
nadania tytułu pracy). Śniadecki twierdzi, że szczęście
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człowieka silnego, słabego, chorego czy z dysfunkcjami
zależy od jego zdrowia.
Jędrzej Śniadecki twierdzi, iż „chcąc mówić
o wychowaniu fizycznym, wypada naprzód mieć wzgląd
na samych rodziców, ich konstytucję, zdrowie lub choroby,
na budowę ich ciała i na towarzyskie związki, a to dla tym
lepszego przewidzenia i poznania sposobności i nasion,
które się im dostać od rodziców mogą” (J. Śniadecki
b. r., s. 45). Stąd też program wychowania fizycznego
rozpatruje na tle rozwoju człowieka, zaczynając od
doboru współmałżonków, poczęcia i życia płodowego,
a kończąc na osiągnięciu 25 roku życia. Każdej fazie
rozwojowej poświęca kolejny rozdział2.
Śniadecki podaje, iż przy wyborze małżonków
„nie tylko potrzeba uważać na ich teraźniejsze zdrowie,
kształt i budowę, nie tylko na tak zwane przymioty serca,
ale najistotniej na to, azali nie ma w ich rodzie lub nie
było jakiej choroby dziedzicznej” (J. Śniadecki b. r., s.
49). Wypowiada się na temat zbyt wczesnego zawierania
małżeństw. Podaje, iż kobiety jako młode matki zbyt
szybko podlegają procesowi starzenia się. Jak pisze
Śniadecki: „kobiety wycieńczone ciążami przed czasem
starzeją się za młodu (…) i często mają wiele chorób
związanych z układem rozrodczym” (J. Śniadecki b. r.,
s. 51). Wskazuje na wiek, w którym należy zawierać
małżeństwa. Według niego kobieta powinna mieć 20-21
lat, zaś mężczyzna 26-30 lat. Ponadto, aby małżeństwo
mogło płodzić zdrowe potomstwo, powinni przede
wszystkim być dojrzali fizycznie (J. Śniadecki b. r., s. 51).
Najwięcej uwagi poświęca Śniadecki wychowaniu
niemowląt i dzieci do siódmego roku życia. Dla
przyszłych matek udziela wielu wskazówek w zakresie
położnictwa i pediatrii. Śniadecki stwierdza, że „ciąża
jest stanem naturalnym niewiast, które stworzone
są po to, aby poczynały płód, aż do dojrzałości nosiły
i rodziły na koniec”. Nie zmienia to faktu, iż kobieta,
która jest w ciąży ma odmieniać swój dotychczasowy
tryb życia. Jednakże powinna szanować się i dbać
o siebie. Autor stwierdza, iż gwałtowne, nieuważne
i nieostrożne ruchy ciała, praca która związana jest
z dużym wysiłkiem, podnoszenie lub dźwiganie ciężarów,
bieganie, spożywanie alkoholu, nadużywanie silnych
leków, spowodować może poronienie oraz „nabawić płód
w macierzyńskim żywocie rzetelnych cierpień i chorób,
a przez to spóźnić, zatamować lub przekształcić jego
wzrost lub dojrzałość, mogą rozpocząć i ugruntować
jego słabość lub niedołężność na zawsze, mogą założyć
pierwszy fundament dalszego kalectwa” (J. Śniadecki
b. r., s. 55). Kobiety powinny zachować umiar i zdrowy
rozsądek w jedzeniu, piciu, śnie i poruszaniu ciała, unikać
pojazdów, trzęsących i dalekich podróży, wystrzegać się
hałasu, a przede wszystkim chronić się przed lękiem. Ubiór
ich powinien być taki, ażeby „każda część ciała ulegała
swobodnemu poruszaniu się, aby żadne za ścisłe ubranie
nie tamowało prawidłowego przebiegu krwi i wolnego
oddechu” (J. Śniadecki b. r., s. 57). Należy też zadbać
2
Tytuły kolejnych rozdziałów to: „Na co należy mieć
wzgląd w kojarzeniu małżeństw”, „O zachowaniu się niewiast
brzemiennych”, „Hodowanie niemowląt”, „Hodowanie dzieci
po odłączeniu aż do końca siódmego roku”, Wychowanie
dzieci po skończeniu roku siódmego, czyli po wyrznięciu się
powtórnych zębów”, „Wychowanie dojrzewającej młodzieży”,
Wychowanie dzieci z urodzenia słabych lub niedołężnych”.
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o to, żeby kobiety w ciąży były zawsze wesołe i pogodne.
A zatem powinny one przebywać w przyjemnym dla
siebie towarzystwie (J. Śniadecki b. r., s. 57).
W rozdział trzecim „Hodowanie niemowląt”
Śniadecki omawia opieką nad małym dzieckiem
i szkodliwe praktyki. Główną tezą tego rozdziału jest
konieczność zapewnienia małemu dziecku naturalnego
rozwoju, unikania wszelkich ograniczeń hamujących
swobodny rozwój organizmu dziecka. Autor stwierdza,
że dziecko zaraz po urodzeniu „wolno porusza
kończynami, swobodnie oddycha i oczy otwiera – jest
to znak, iż zdrowe i w odpowiednim czasie dziecko
urodziło. Zaraz po urodzeniu dziecko powinno być
wytarte wilgotną chustą i wykąpane w letniej wodzie.
W takiej wodzie dziecku musi być ciepło i przyjemnie”
(J. Śniadecki b. r., s. 58-60). Śniadecki radzi, aby ni
nadużywać ciepłych kąpieli, „bo te powoli do coraz
większego zmiękczenia prowadzą, ale można od letnich
przechodzić nieznacznymi stopniami do chłodnych,
a w dalszym wieku skończyć na oblewaniu dzieci wodą
zimną” (J. Śniadecki b. r., s. 60-61). Ponadto zaleca,
ażeby dzieci przebywały w chłodnych, wietrzonych
pomieszczeniach” (J. Śniadecki b. r., s. 75-76).
Przez pierwsze sześć miesięcy dziecko powinno być
karmione tylko piersią i to jak najdłużej. Jeżeli dziecko jest
silne i zdrowe, można dopiero zacząć przyzwyczajać je do
innych pokarmów. Śniadecki spostrzegł, iż dzieci, które od
drugiego lub trzeciego miesiąca życia przyzwyczajano do
rosołów, kaszki lub papki, rzadko były zupełnie zdrowe.
Jego zdaniem „natura nie bez powodu przeznaczyła
niemowlętom mleko za pokarm. Dopiero ukazanie się
zębów świadczy o tym, że można podać dziecku gęstsze
pokarmy” (J. Śniadecki b. r., s. 75). Wskazuje, że należy
„niekiedy dzieciom pozwolić płakać, gdyż przyrodzenie
nie na darmo im ten głos dało; służy on do rozwijania
płuc i mięśni przeznaczonych po poruszania ścian
piersiowych” (J. Śniadecki b. r., s. 66-67).
Śniadecki stwierdza, że dziecko należy zachęcać
do raczkowania, bo „dzięki temu rozwija i umacnia
swoje mięśnie, a także udoskonala koordynację ciała.
Natomiast dziecku, które już samodzielnie siedzi trzeba
podawać takie rzeczy, które by mogło chwytać i podnosić”
(J. Śniadecki b. r., s. 70-71).
Jeżeli dziecko posiada jakieś wady ciała, trzeba
starać się tę wadę zniwelować. Okres do 7 roku życia
należy w całości poświęcić umacnianiu sylwetki. „Od
zupełnego i dokładnego rozwinięcia się i wydoskonalenia
sylwetki, zależy cała nasza doskonałość, najistotniej
fizyczna, ale po części i moralna. Wszystkie problemy,
które osłabiają i opóźniają rozwijanie się dziecka,
szkodą nie tylko zdrowiu, ale także umysłowi i sercu”
(J. Śniadecki b. r., s. 88). Do tego czasu dziecko nie
powinno być obarczane żadną nauką. Śniadecki
jest przeciwnikiem pielęgnowania umysłu przed
wykształceniem ciała. Pragnie, aby „żadne dziecko
nie poznało krzeseł i ławek, na których je usadzają
nauczyciele, aby dzieci zawsze były w ruchu i pracy,
żeby nie poznały innego odpoczynku oprócz snu i czasu
spożywania pokarmów, oby umysł ich tylko zabawami
zajmował się” (J. Śniadecki b. r., s. 89-93).
Śniadecki zaleca hartować ciało oraz przyzwyczajać
dzieci do różnych temperatur. Ubiór dziecięcy ma być
przestronny, po to aby wszystkie części ciała rozwijały się

prawidłowo oraz dostosowany do pory roku i temperatury
powietrza. Pisze: „Dzieci rozpieszczać nie należy i do
wszelkich cierpień i niewygód przyzwyczajać trzeba”
(J. Śniadecki b. r., s. 98). Również dzieci wychowujące się
w zamożnych rodzinach należy przyzwyczajać do pracy
oraz do życia w niewygodzie, w tym do spania „twardo
i chłodno” (J. Śniadecki b. r., s. 102).
Ćwiczenia fizyczne dla Śniadeckiego to przede
wszystkim ruch na powietrzu. Najlepsze warunki
do takich zajęć zapewnia wieś i tam radzi Śniadecki
(podobnie jak Rousseau) wychowywać dzieci, gdyż
„dzieci żyjąc swobodnie kształcą swoje ciało i umacniają
zdrowie, kształcąc tym samym swój umysł i wzbogacają
coraz nowymi wiadomościami” (J. Śniadecki b. r.,
s. 106-107). Tajemnica dobrego wychowania według
niego polega na tym, żeby zachować równowagę między
rozwojem ciała i umysłu. Według niego kształcenie
umysłu powinno przypadać od 15 roku życia (S. Kot
1996, s. 254), przy czym ma być aktywne, wyzwalać
zainteresowanie dzieci i młodzieży, ponieważ „dzieci
należy uczyć tego, na co same wyrażają ochotę, za
czym z pasją zabiegają. Zawsze uważać, żeby ich
niczym nie obciążać, a zdrowie i kondycję ciała coraz
bardziej doskonalić” (J. Śniadecki b. r., s. 111). Ważny
jest również dobór nauczyciela, „który by ćwiczenia
gimnastyczne umysłowymi naukami umiejętnie
przeplatał” (J. Śniadecki b. r., s. 130-131).
Najlepszym dowodem dobrego zdrowia w młodym
wieku jest powolne, harmonijne i regularne rozwijanie się
wszystkich mięśni i przymiotów duszy. Zaś „przyśpieszony
wzrost, nagła i za wczesna dojrzałość, są znakiem słabego
zdrowia i zapowiadają niebezpieczne choroby albo
kalectwo” (J. Śniadecki b. r., s. 124). Śniadecki pisze,
iż w aspekcie fizycznym jest to pora „wielkiej chyżości
życia, a najgwałtowniejszej potrzeby ruchu, czynności
i odmian” (J. Śniadecki b. r., s. 125-125).
Śniadecki podkreśla, iż wychowanie fizyczne
powinno obejmować zabawę oraz nabywanie różnego
rodzaju umiejętności. Systematyczne ćwiczenia
sportowe stanowią podstawę wychowania fizycznego
dopiero w wieku 12-15 lat. Dobra gimnastyka powinna,
zdaniem Śniadeckiego obejmować wszelkiego rodzaju
ćwiczenia cielesne, w tym mocowanie, władanie bronią,
tańce, skakanie, wchodzenie na drzewa, pływanie,
a także jazdę konno (J. Śniadecki b. r., s. 130-131).
Śniadecki wypowiada się też na temat dzieci „słabych
i niedołężnych” (R. Wroczyński 1987, s. 84). Stwierdza, iż
wychowanie tych dzieci „wymaga dużego zaangażowania
i determinacji. U dzieci albowiem dobrze ukształconych
i zdrowych, dobre fizyczne wychowanie polega na tym,
aby nie zrujnować dzieła natury, ale pozwolić mu należycie
dojrzeć. Lecz u dzieci upośledzonych od narodzenia trzeba
to dzieło, jeżeli można, zniwelować; a jeżeli nie można,
trzeba zapobiec dalszemu negatywnemu rozwojowi.
Chore dzieci żyją i mogą być zdrowe. Każde z nich ma
własne zdrowie, które musi poznać i nauczyć się je
szanować” (J. Śniadecki b. r., s. 135-136).
Analiza poglądów Jędrzeja Śniadeckiego na naturę
ludzką wskazuje, że poglądy te układają się w dojrzałą
i spójną koncepcję, wyrosłą ze pewne z szerokich
zainteresowań i jego wiedzy naukowej, w tym także
z zakresu filozofii. Przyjęte założenia odnośnie do
natury człowieka i sposobów oddziaływania na tę
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naturę mają istotnie charakter uniwersalny. Dotyczy to
w szczególności: prawdy o stworzeniu, paradygmatu
o jedności cielesno-duchowej człowieka, tezy o wpływie
czynników genetycznych i otoczenia na jego rozwój,
twierdzenia o niedoskonałości natury ludzkiej, możliwości
doskonalenia człowieka na drodze harmonijnego rozwoju,
ciągłej przemianie materii człowieka od momentu
poczęcia aż do naturalnej śmierci (A. Smoleń 1996, s. 28).
W poglądach Śniadeckiego na naturę człowieka
dostrzec można głęboką chęć poznania prawdy
o nim. Świadczy o tym m. in. dążenie uczonego do
udzielania odpowiedzi na dotyczące człowieka pytania
we wszystkich możliwych płaszczyznach (A. Smoleń
1996, s. 28). Przedstawiona koncepcja wychowania
zdrowotnego człowieka, jest dzisiaj aktualna
w poglądach o wychowaniu fizycznym.

Konkluzje
W liście do czytelnika zamieszczonym w dziele
„O fizycznym wychowaniu dzieci” czytamy: „Uważam
nasze wychowanie młodzieży za niedoskonałe z tego
względu, iż zajmując się jedynie kształceniem umysłu
i naładowaniem młodych głów nauką, mało częstokroć
w dalszym życiu przydatną, zaniedbujemy siły ciała
i zdrowie” (J. Śniadecki b. r., s. 33).
Co zmieniło się w edukacji zdrowotnej przez
dwieście lat po zaprezentowaniu przez Śniadeckiego
jego poglądów? Co obecnie determinuje zdrowie
najmłodszych?
Liczne uwarunkowania zdrowia i rozwoju dzieci
i młodzieży można pogrupować w dwie kategorie
czynników: sprzyjających i zagrażających zdrowiu
i rozwojowi młodego pokolenia. Czynniki sprzyjające
to według Janusza Szymborskiego: troskliwa rodzina
dysponująca wystarczającymi zasobami finansowymi
w razie potrzeby wspierana świadczeniami socjalnymi;
przyjazna szkoła; stosowna do potrzeb, dobra jakościowo
opieka zdrowotna, w tym czynna opieka profilaktyczna;
życie społeczne i kultura społeczna przyjazne dziecku. Do
czynników zagrażających zdrowiu i rozwojowi młodego
pokolenia zalicza: problemy życia rodzinnego, w tym
ubóstwo, bezrobocie, niedostateczne wsparcie socjalne,
niepewne perspektywy na przyszłość, uzależnienia;
choroby i urazy przy niedostatecznej profilaktyce chorób
i zagrożeń oraz utrudnieniach w dostępie do odpowiedniej
opieki medycznej; niska jakość edukacji; niekorzystny
wpływ rynku i mediów; niedoskonałe prawo; brak
możliwości wpływu i uczestnictwa (J. Szymborski 2007,
s. 261-262).
Obecnie zagrożeniem dla zdrowia staje się
pasywność fizyczna i izolacja od natury. Współczesna
technika ułatwia życie, uwalnia od wysiłku. Telefony,
urządzenia medialne i komputery pozwalają
człowiekowi funkcjonować w pozycji siedzącej przez
wiele godzin dziennie. Szkodliwe dla zdrowia i rozwoju
dzieci i młodzieży jest zbyt długie i niekontrolowane
przez dorosłych korzystanie z telewizji i komputera.
Poza osłabieniem wzroku, wymuszoną siedzącą
pozycję ciała daje się również zauważyć marginalizację
aktywności fizycznej nie tylko w środowisku rodzinnym
dzieci i młodzieży, w trakcie spędzania czasu wolnego
poza zajęciami szkolnymi, ale także w szkole podczas
zajęć wychowania fizycznego!

101

Czas wolny wykorzystywany jest często na bierne,
siedzące formy zajęć. Jak podaje Władysław Pańczyk
„do szkodliwych dla rozwoju i zdrowia środowiskowych
warunków życia należy zjawisko wymuszonych
siedzących pozycji ciała dzieci. Pozycja siedząca utrudnia
funkcjonowanie narządów wewnętrznych i powoduje
wady postawy” (W. Pańczyk 2012, s. 39). Pomimo tego
dla niektórych rodziców – a w konsekwencji ich dzieci
– niechęć do ruchu staje się stylem życia. Zapominają
oni przy tym, że nieodłącznym warunkiem osiągnięć
szkolnych ich pociech jest dobry stan zdrowia. Bowiem
wyposażając dzieci nie tylko w wiedzę, ale głównie
w umiejętności i właściwe postawy wobec zdrowia
możemy zwiększyć ich szanse na zdrowe życie.
Odpowiedzią na zagrożenia jest promocja zdrowia,
w której ważną rolę odgrywa edukacja zdrowotna
służąca przekazywaniu wiedzy i nabywaniu umiejętności
związanych z ochroną zdrowia indywidualnego
i społecznego.
Jedną z inicjatyw w tym obszarze i niezaprzeczalnym
dowodem na przywiązywania coraz większej wagi do
spraw zdrowia jest włączanie szkół do europejskiej sieci
szkół promujących zdrowie3. Istota działania w szkołach
promujących zdrowie polega na współdziałaniu dzieci
(młodzieży), nauczycieli, rodziców oraz podmiotów
środowiska lokalnego w realizacji założonych celów
(B. Woynarowska 1995). Na użytek realizacji projektu
„Szkoła Promująca Zdrowie” przyjęto, że jest to siedlisko,
w którym społeczność szkolna: podejmują wspólne
działania, by poprawić swoje zdrowie i samopoczucie
poprzez zmianę zachowań zdrowotnych oraz tworzenie
odpowiedniego środowiska fizycznego i społecznego;
nabywają umiejętności lepszego i zdrowszego życia
przez edukację zdrowotną oraz osobisty, społeczny
i zawodowy rozwój; zachęcają ludzi w swoim otoczeniu
(a zwłaszcza rodziców) do podjęcia podobnych działań
przez otwartość, dialog, partnerstwo i współdziałanie
(K. Burzycka-Sitkiewicz 2006, s. 48).
Pomimo tego, iż wiedza o wieloaspektowych
uwarunkowaniach i zagrożeniach zdrowia ciągle poszerza
się o nowe fakty oraz podejmuje się wiele działań
i inicjatyw organizacyjnych, badawczych, teoretycznych
oraz praktycznych związanych z realizacją idei promocji
zdrowia, to jednak działania te są nadal niewystarczające
(B. Woynarowska 2005).
Należy pamiętać, iż inwestycja w zdrowie
dzieci i młodzieży jest długoterminowa i wymaga
podejmowania wielu zróżnicowanych działań. Sukces
można osiągnąć dzięki wytężonej pracy, której celem są
bezcenne korzyści.
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Streszczenie
Można się porozumieć z osobami mówiącymi
różnymi językami, ale nie można porozumieć
z osobami, które w tym samym języku rozumieją inaczej
poszczególne terminy. W artykule dyskutowane są
definicje takich terminów jak: adaptabilność, adaptacja,
adjustacja, badania naukowe, cecha, efektywność a predyspozycje
i sprawność, ewolucja a rewolucja i nowoczesność, genetyczny,
instrumentalnie, krzywa rozwojowa, paradygmat, parametr
a statystyka, populacja a kohorta, psychomotoryka, społeczeństwo
a społeczność, sprawność, stan biologiczny a psychiczny, tryb
i styl życia, wartość a wielkość w sensie jakość i ilość.
Ideą artykułu jest sprowokowanie dyskusji
nad polską terminologia naukową w zakresie nauk
biologicznych i jej wykorzystywanie w innych
dyscyplinach. Wysunięto propozycję, że (1) obowiązuje
nas słownik języka polskiego, jednak (2) o ile do swojej
książki czy artykułu dołączymy słowniczek używanych
terminów, mamy wówczas prawo rozumieć dane
terminy tak jak sformułowaliśmy w danym własnym
słowniczku. Nie będzie to jednak wówczas podręcznik
akademicki, ale monografia dotycząca poglądów
danego autora. Bowiem w podręczniku akademickim
obowiązują powszechnie przyjęte poglądy, a moim
zdaniem także respektowanie języka, w jakim się mówi.
Natomiast nie można formalnie tłumaczyć terminów
np. z języka angielskiego na polski i odwrotnie. Także
ulegać presji żargonów lub slangów zawodowych czy
dyscyplinarnych.

Abstract
There is a possibility to communicate with
people speaking different languages, but it is hard to
communicate with people for whom separate terms
mean differently.
This article discuss Polish definitions of some
terms in science, and because of this to list them
in English does not have sense. The main idea is to
provoke discussion on Polish scientific terminology in
biological sciences which is used in other disciplines.
The Polish dictionary (PD) should be obeyed, however
each scientist who creates his own dictionary may
present the list of using terms, including its meaning
(in PD) and the explanation how they are understood
in this particular filed of science by the author. In that
case it would be monograph of an author’s views, but
not an academic textbook.

Można się porozumieć z osobami mówiącymi
różnymi językami, ale nie można porozumieć z osobami,
które w tym samym języku rozumieją inaczej poszczególne
terminy, uważam, że (1) obowiązuje nas słownik
języka polskiego, jednak (2) o ile do swojej książki czy
artykuły dołączymy słowniczek używanych terminów,
mamy wówczas prawo rozumieć dane terminy tak jak
sformułowaliśmy w danym własnym słowniczku. Nie
będzie to jednak wówczas podręcznik akademicki, ale
monografia dotycząca poglądów danego autora. Bowiem
w podręczniku akademickim obowiązują powszechnie
przyjęte poglądy, a moim zdaniem także respektowanie
języka, w jakim się mówi. Natomiast nie można formalnie
tłumaczyć terminów np. z języka angielskiego na polski
i odwrotnie. Także ulegać presji żargonów „zawodowych”
czy dyscyplinarnych.
W publikacjach monograficznych, zaopatrzonych
we własny słowniczek można przyjąć definicję zgodną
z duchem języka polskiego. W każdym przypadku lepiej
jest więc zdefiniować w publikacji używane pojęcia
(terminy), o ile istnieją rozbieżności w ich definiowaniu.
Mam swoje poglądy na wiele problemów, nad którymi
pracowałem badając je lub syntetyzując. Stąd przytaczam
definicje ze słowników języka polskiego, a w innych
sprawach piszę, że rozumiem poszczególne terminy tak
jak je zdefiniowałem w słowniku danej książki. Słownik
taki zamieściłem w 1976 roku w książce „Sprawność
fizyczna a rozwój człowieka” (Wolański i Pařizkova 1976)
oraz w „Rozwoju Biologicznym Człowieka” (Wolański
2012) i „Ekologii Człowieka” (Wolański 2006). Staram
się w nich być w zgodzie zarówno z językiem, w jakim
piszę, jak i rzeczywistością, a nie przyjętymi założeniami.
Powstaje wątpliwość czyich terminów się trzymać.
Pewne terminy są uważane za przestarzałe („stara
szkoła”), jednak pewne w nich uważam, w świetle
słowników języka polskiego oraz własnych sformułowań
w słownikach moich książek, za poprawne. Używam
więc ich nadal.
W pierwszym tomie mojej „Ekologii Człowieka”
w rozdziale 8 (od str. 337) „Stan biologiczny osobnika
i populacji ludzkich” dyskutuję pojęcie „stanu biologicznego”,
jako: (1) stan odżywienia, (2) stan zdrowia, (3) sprawność
reprodukcyjna. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO)
odróżnia wskaźniki zdrowia pozytywnego i braku takiego
zdrowia.
O ile w konkretnych podręcznikach znajdę inne
słowniki, mogę rozumieć, że tak ich autorzy rozumieją
owe słowa (np. RACZEK 2010). Czytając tę książkę,
będę tak rozumiał to, co pisze Autor – ale nie zawsze
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zgadzam się z takimi definicjami. Tym bardziej więc
nie mogę się nimi posługiwać w swoich dywagacjach,
o ile chcę aby były one zgodne z rzeczywistością,
a nie uprzednio przyjętymi założeniami, czyli wiarą
w cokolwiek. Np. dla terminu „cecha” Autor ten
pisze na str. 297: „względnie jednorodna, trwała
zdeterminowana genetycznie właściwość organizmu
człowieka...”. Otóż, jako biolog nie mogę przyjąć takiej
definicji, bowiem w biologii wyraźnie odróżniamy
determinanty od modyfikatorów, a cecha jest zjawiskiem
fenotypowym – a nie genotypowym. Jest to zasadnicza
różnica w biologii. Cecha to fenotypowy przejaw
skutków ekspresji pewnego zestawu genów. Może być
strukturalna, a może funkcjonalna. Cytuję „Słownik
terminów genetycznych” (RIEGER i współaut. 1974,
str. 54): „cecha (charakter, Bateson 1907) – każda
możliwa do zaobserwowania (fenotypowa) właściwość
rozwijającego się lub w pełni wykształconego osobnika,
dotycząca reakcji biochemicznych, procesów i kształtów
komórkowych, budowy anatomicznej, funkcjonowania
organów oraz właściwości psychicznych (Stern 1960)”.
Podobnie „Słownik encyklopedyczny. Biologia”
(1999, str. 34) podaje: „cecha – właściwość możliwa
do zaobserwowania, charakterystyczna dla danego
osobnika, uwarunkowana częściowo genetycznie,
częściowo przez wpływ czynników środowiskowych”.
Słownik Języka Polskiego (1978 roku, tom 1,
str. 233) podaje: „cecha... element odróżniający lub
charakterystyczny pod jakimś względem istoty lub
przedmioty, ich czynności i stany oraz procesy i zjawiska
zachodzące w otaczającej nas rzeczywistości...”.
Psycholodzy w dodatku chętnie wprowadzają zamiast
cecha, termin cecha stan. Jest to o tyle zrozumiałe, że
samopoczucie psychiczne jest szalenie zmienne oraz dość
subiektywne, jednak dla biologa wielkości biochemiczne
czy fizjologiczne wahają się w pewnym zakresie i wiele
z nich jest względnie stałe, a przynajmniej obiektywnie
określane czy wręcz mierzone, stąd określenie stan ma
zupełnie inny charakter.
Kolejne wyciągi z słowników języka polskiego.
Okazuje się, że np. pod terminem tryb życia i styl
życia jest rozumiane co innego, można więc by użyć
sformułowania „styl i tryb życia”. Ale jednak bardziej
odpowiada mi dla określenia sposobu życia konkretnej
osoby słowo tryb w języku polskim aniżeli styl. A oto
wyciągi do dyskusji: Styl = sposób gry lub wykonywania
określonych ruchów (Słownik Języka Polskiego, 2007,
tom 5, str. 216). Tryb = postępowania, załatwiania lub
przeprowadzenia czegoś… w określonym porządku; wg zasad
określonych przez prawo lub regulamin; tryb życia to sposób
życia danej osoby (Słownik Języka Polskiego, 2007, tom 5,
str. 394-395).
Należy sobie uzmysłowić, że socjolodzy zapożyczają
terminy z biologii i innych nauk ścisłych nadając im
swoje znaczenie. Na przykład mówią o genetycznym
w sensie pochodzenia, a przecież to słowo w języku
polskim oznacza jedynie związek z genami, a nie
memami, uwarunkowaniem kopiowania informacji
korpuskularnej, a nie pochodzenia w jakimkolwiek
innym sensie. Także użycie słowa cecha instrumentalnie,
jest wzięte z techniki czy medycyny, a socjolodzy stosują je
w innym znaczeniu (użycia słowa [określenia] w jakimś
celu, a więc jako narzędzia, czyli instrumentu itp.).

Podobnie jest ze sprawnością, termin pochodzi
z fizyki. Sprawność w zastosowaniu do motoryki opiera
się na biologicznych właściwościach organizmu – a te
są pochodną jego fizycznych (np. układ dźwigni)
i chemicznych (np. metabolizm, przemiana materii
i energii) procesów. Sprawność to stosunek energii
uzyskanej (użytkowej – EU) do użytej (zastosowanej –
EZ); lub stosunek energii wydatkowanej przez organizm
(po wyrównaniu długu tlenowego) do pobranej w postaci
pożywienia i tlenu (EZ/EU) (Morecki, Ekiel i Fidelus
1971, str. 111): praca wykonana do dostarczonej energii.
Matematycznie można to wyrazić EU/EZ lub EZ/EU.
Jednak biologiczny sens wyjaśnia następny akapit.
Należy odróżnić efektywność” (performance) od
„sprawności” (fitness). To, co badamy testami to nie
sprawność, ale efektywność. Nie można się godzić
z terminologią humanistów i matematyków w sprawach
motoryczności człowieka. Motoryka ciała jest przejawem
biologicznym, a nie kulturowym. W moich publikacjach,
a szczególnie wieloaspektowej metodzie (WOLAŃSKI
1963) stosowałem dawniej termin potencjalne możliwości
statokinetyczne, oraz efektywność – a ich relacja to sprawność.
Ponieważ rozmaicie są rozumiane słowa dotyczące
mechanizmów przystosowania organizmu do środowiska
lub trybu życia, w tomie pierwszym mojego autorstwa
„Ekologii człowieka” na słowa adaptabilność i adaptacja
podane są konkretne definicje, a sprawę jeszcze
komplikuje termin adjustacja (3 typy):
Adaptabilność = zdolność przystosowawcza, plastyczność
genetyczna; zdolność organizmu lub populacji do stabilizacji
stosunków ze środowiskiem lub przystosowania do danego
trybu życia, poprzez biologiczną homeostazę lub kulturowe
dostosowanie
Adaptacja = przystosowanie genetyczne organizmu do
środowiska, jakie powstaje między kolejnymi pokoleniami
na drodze zróżnicowanej płodności i umieralności. Adaptacje
powodują zmiany puli genowej populacji. Zwiększają szansę
przeżycia gatunku w danym środowisku. Adaptacja nazywana
bywa zgodnością organizmu i środowiska
Adiustacja (adjustment) = dostosowania organizmu
do nowych (ew. częściowo zmienionych) warunków
środowiskowych i trybu życia, zwiększające szansę przeżycia
osobnika. Nie powodują one zmian puli genowej populacji.
Adiustacje dzielimy na: (1) regulacyjne to jest krótkotrwałe
reakcje o szybko odwracalnych skutkach, (2) aklimatyzacyjne
to jest dłużej trwające odwracalne zmiany fizjologiczne i (3)
rozwojowe (plastyczne) to jest trwałe nieodwracalne zmiany
fenotypowe, jednak nie dziedziczone przez następne pokolenia.
Dodatkowo dla zrozumienia powstania tego błędu
przytoczę opinie z amerykańskich publikacji (WINICK
1956, str. 5; http://www.anth.ucsb.edu/glossary/glossary.
html; http://www.anth.ucsb.edu/glossary/index2.html):
Adaptation: changes in gene frequencies resulting
from selective pressures being placed upon a population
by environmental factors; results in a greater fitness of the
population to its ecological niche.
Webster New Universal Unbridged Dictionary
(1983, str. 21):
Adaptability, the quality to being adaptable.
Adaptation, (3) in biology, a change in structure, function
or form that produces better adjustment of an animal or plant
to its environment; (5) in sociology, a chance in behavior to
conform cultural patterns.
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Wiele nieporozumień wynika z używania polskich
słów przez matematyków, socjologów, a nawet przez
niektórych przyrodników. Na przykład błędem jest
używanie słowa parametr zamiast cecha, bowiem
parametr to wielkość cechy czy właściwości dla populacji
generalnej, a statystka dla próby. Termin pochodzi ze
statystyki matematycznej:
KENDALL i BUCKLAND (1986, str. 124): parametr
… nieznana wielkość, która może przyjmować różne wartości
należące do pewnego zbioru. W statystyce występuje najczęściej
w wyrażeniach definiujących rozkłady prawdopodobieństwa
(parametry populacji generalnej).
Słownik Języka Polskiego (2007, tom 3, str. 448):
„parametry czegoś, zwykle jakiegoś urządzenia,
procesu technologicznego lub materiału, to wielkości,
za pomocą których charakteryzujemy to i oceniamy…”,
„… to zmienna, którą w danej sytuacji przyjmujemy za
stałą. Termin matematyczny.”
Słownik Języka Polskiego (1979, tom 2, str.602) podaje:
mat. „zmienna, którą (podkreślając jej rolę w porównaniu
z innymi zmiennymi) przyjmuje się za stałą w danej
sytuacji”. Techn. „wielkość charakterystyczna dla danego
procesu lub urządzenia…”
Słownik Wyrazów Obcych (1978, str. 550-551):
„w matematyce: wielkość (literowa) występująca
we wzorach i wyrażeniach, która w zależności od
rozpatrywanego problemu może być uważana za stałą
lub zmienną”.
Nie jedyny to grzech matematyków, którzy
wyrządzili wiele krzywd auksologiom, hamując na
dziesiątki lat rozwój tej dziedziny wiedzy. Matematycy
wielkość cechy nazywają wartością, myląc jakość
z ilością. Istnieje tu wiele rozbieżności, o ile nawet
weźmiemy pod uwagę to samo wydawnictwo:
Ilustrowana Encyklopedia TEiM (1928): „wyrażenie
gospodarczego znaczenia przedmiotu”
Encyklopedia XX wieku TEiM (1935): „wartość –
filozoficzne, względnie psychologiczne pojęcie oznaczające
pewna specyficzną właściwość przedmiotów… teorią
wartości zajmuje się aksjologia”
Słownik Języka Polskiego (2007, tom 5, str. 536): „…
wartość… to jakieś zalety…”, „wartość jakiejś rzeczy
to pieniądze, jakich jest ona warta” – (tom 6, str. 32):
„wielkość jakiejś rzeczy… jak duża jest ona albo jak
mała”; „…pod względem fizycznych rozmiarów…”; tom
2, str. 115: „ilość … wielkość określająca ile tego jest.”,
„… można policzyć...”, „… odpowiedniejsze jest słowo
liczba…”; tom 2, str. 155: „jakość... jak dobre to jest.”.
Istnieje termin aksjologia, jest nią „ogólna teoria
wartości, nauka o wartościach, wieloaspektowe
rozważania teoretyczne dotyczące pojęcia wartości,
wywodzące się z etycznych koncepcji dobra”.
Większa liczba to większa ilość, a niekoniecznie
wartość. Nie tylko dla biologa wielkość podlega
interpretacji, może być oceniana według jej konkretnej
wartości mała liczba sekund ma duża wartość w biegu,
zarówno za mała jak i za duża wielkość BMI oznacza
małą wartość biologiczną. W tym sensie należy także
oceniać efekty testów motorycznych, nie tylko gdy
odnosimy je do zmian somatycznych. W telewizji
prezenterzy często mówią o „wartości temperatury”,
natomiast istnieje pojęcie tzw. komfortu w zakresie
temperatury i wilgotności. Znajdowanie się w zakresie
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danych wielkości możemy więc mówić o wartości
danego klimatu czy pogody w danym czasie w sensie
komfortu działania i odczuć naszego organizmu. A więc
jest to ocena subiektywna, przy przyjęciu konkretnego
założenia. Niestety w telewizyjnych prognozach pogody
znajdujemy anonse o wartości oczekiwanej temperatury,
a chodzi przecież o ilość stopni Celsjusza. Zamiast
określenia wyższa/niższa temperatura czy ciepłota
powietrza, pada np. określenie wartość temperatury
wzrośnie/spadnie.
Przyjęły się pewne uproszczenia w słownictwie
auksologicznym. Tak więc zgodziliśmy się mówić
o krzywej rozwojowej uzyskanej z badań przekrojowych,
jako o rozwoju z wiekiem – opierając się o teorię
prawdopodobieństwa, że próba dostatecznie liczna
i pobrana losowo reprezentuje daną kohortę wiekową.
Jest to przybliżenie, stąd w analizie warto wspomnieć
o zmianach, jakie zaszły w danym czasie w środowisku
(populacji, państwie, ekosystemie) danych osobników.
Co gorzej autorzy publikacji opisują krzywą, a nie
osobnika czy kohortę. Jednak badania ciągłe obarczone
są z kolei tym błędem, że w tym czasie także zmienia
się środowisko – a my odnosimy owych osobników albo
do okresu z przed, albo po badaniach, które niekiedy
trwają 20 lat i więcej.
Bałamutne jest moim zdaniem to, że ludzie, którzy
zbadają jakąś nową grupę (nie wiadomo czy próbka
jest losowa), i opiszą zachodzące zjawiska, nazywają
je badaniami naukowymi. A nauka to odkrywanie
rzeczy nieznanych. Przecież nikt nie nazywa badaniem
naukowym zbadania krwi pacjenta, analizy moczu
i badań rutynowych w laboratoriach lekarskich. Pisałem
o tym w specjalnym artykule (Wolański 2011).
Jestem zdania, że lepiej jest używać słowa
psychomotoryczne aniżeli motoryczne – przejawy,
możliwości itp. Bowiem obok zasadniczego podłoża
morfofizjologicznego, w większości testów, a na pewno
w wyczynie, motywacja odgrywa wielką rolę. A to już
psychika, więc wolę używać terminu psychomotoryka nie
tylko dla niemowląt, gdzie uważane jest to za bezsporne.
Wychowanie fizyczne i sport to jednak biologia człowieka,
nawet motywacje mają swoje biologiczne źródło
w neurobiologicznej działalność mózgu i hormonach.
Kulturą są techniki szkolenia, przyrządy, zawody itp.
(Wolański 1999, 2007, 2010, Przewęda i Wolański 2008).
Nie powinnyśmy także nadużywać słowa
populacja. Podaję to za własnym słownikiem z „Ekologii
człowieka” (tom 1, str. 445-488):
Populacja = grupa osób zasiedlających zwarte
terytorium, od co najmniej pokolenia wstecz
i nieposiadająca wewnętrznych barier krzyżowania
(w biologii dodaje się grupa jednego gatunku); wszyscy
osobnicy wchodzący w skład takiej grupy to à generalna
populacja
Populacja mendlowska = grupa reprodukcyjna
o wspólnej puli genowej i losowym krzyżowaniu
Generalna populacja = cała populacja w odróżnieniu
od kohorty (jej części o określonych właściwościach),
lub pobranej z niej à próby
Populacja wg „Słownika encyklopedycznego.
Biologia” (1999, str. 246): „osobniki tego samego gatunku,
zasiedlające określony teren i posiadający określoną… pulę
genową”.
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Zamieszanie wprowadza tu „Słownik Języka
Polskiego” 2007, tom 4, str. 106: (1) „populacja to
wszyscy ludzie żyjący na jakimś obszarze w tym
samym czasie, czasem z ograniczeniem do jakiejś grupy
wiekowej” – to jednak ostatnie ograniczenie prowadzi
do pojęcia kohorty. Dalej jednak słownik podaje (2)
„grupa osobników tego samego gatunku żyjących
i rozmnażających się na jakimś obszarze”
Natomiast czymś innym jest kohorta: to grupa osób
o pewnej cesze wspólnej, np. kohorta mężczyzn, kohorta
chłopców 12-to letnich, kohorta inżynierów, kohorta
nauczycieli szkół podstawowych, itp. Jeszcze innym
terminem jest społeczność. Wg „Ekologii człowieka”
(Wolański 2006, tom 1, str. 461):
Kohorta = grupa osób o wspólnej cesze, np. tej
samej płci, w tym samym wieku, tego samego zawodu,
stanowiąca część tej samej populacji lub pochodząca
z kilku populacji
Słownik socjologii (2005, str. 149-150”) – „kohorta…
termin używany do oznaczenia grupy ludzi, którzy
przeżyli to samo w tym samym czasie, np. w tym
samym roku ukończyli szkołę, zawarli ślub lub stracili
małżonka”.
Historycznie kohorta to (Słownik Języka Polskiego
2007, tom 2, str. 254) „grupa ludzi uzbrojonych
lub zachowujących się agresywnie” lub „jednostka
organizacyjna w wojsku rzymskim”. Jednak w biologii
(Słownik encyklopedyczny 1999, str. 132 i 128) to „kategoria
systematyczna”, czyli „ranga; określony szczebel
w hierarchii organizmów”.
Mam także wątpliwości jak definiować w naukach
biologicznych wyrażenia: społeczeństwo i społeczność,
bowiem odczuwam, że jest to raczej jednostka
niedotycząca powiązań genetycznych (krewniaczych).
Jednak pszczoły w ulu, czy mrówki w gnieździe stanowią
pewną społeczność – chyba dotyczy to pozaorganicznej
organizacji grupy. Słownik Języka Polskiego (2007, tom 5,
str. 143): podaje „Społeczność to ludzie mieszkający na
jakimś terenie lub należący do jakiejś grupy zawodowej,
religijnej, wiekowej lub etnicznej”. Ta definicja
także miesza pojęcia populacji i kohorty, społeczność
rozumiejąc nieprecyzyjnie.
Jednak każdy ma prawo do swojego rozumienia
działania organizmu człowieka, jako jednostki
biologicznej, członka populacji oraz społeczeństwa.
Może więc zorganizujemy kolejny dyskurs w sprawie
terminologii w kulturze fizycznej i nie tylko?
Przy okazji warto naświetlić rozmaite rozumienie
słów ewolucja, rewolucja, nowoczesność. Otóż z punktu
widzenia mojej specjalności ewolucja ma miejsce
wówczas, jeśli tempo zmian przyrodniczych, technicznych
i społecznych właściwości środowiska nie przekracza
możliwości przystosowawcze człowieka. Nowoczesność
polega na nadążaniu kulturowo-społecznych zmian
przystosowawczych jednostki i społeczeństwa do zmian
zachodzących w środowisku przyrodniczym, technicznym
i społecznym. Natomiast rewolucja występuje wówczas
jeśli tempo zmian środowiska przekracza możliwości
przystosowawcze człowieka. Polega na zniszczeniu
dotychczasowe
systemu
związków
organizmu
i społeczeństwa z warunkami życia. Rewolucja nie
determinuje jednak powstania nowego lepszego systemu

związków (np. środowiska biogeograficznego, ustroju
politycznego, systemu ekonomicznego, warunków bytu,
klimatu emocjonalnego).
I na koniec: paradygmat. Starsze, oryginalne ujęcie
(KUHN 1962) to: „zbiór pojęć i teorii tworzących
podstawy danej nauki”, rozumiane także jako „generalny
schemat wyjaśniający”. W tym drugim sensie bywa
w gruncie rzeczy rozumiany jako wyznanie wiary, zanim
się jeszcze cokolwiek udowodniło, bowiem miałby opierać
się na „fundamentalnych założeniach naukowych,
co do natury rzeczywistości, które przyjmuje się za
oczywiste i nie neguje w badaniach”. Paradygmatami
posługują się w szczególności psycholodzy i antropolodzy
kulturowi. Zanim rozpoczną dyskusję, uzgadniają jakim
paradygmatem będą się w niej posługiwać. Dla biologa
(a chyba i przedstawiciela innych nauk ścisłych) jest to
nie do przyjęcia. Jak wielokrotnie w swoich publikacjach
dowodziłem (Wolański 2011), nauka służy poznaniu
nieznanego – a więc zakłada, że świat jest poznawalny.
Nie można więc wygłaszać paradygmatu, zanim
cokolwiek się wyjaśni, a tym bardziej podda dyskusji,
a więc wysłucha innych opinii (punktów widzenia,
pozbywając się wyznania wiary w cokolwiek).
Reasumując: nie powinniśmy stosować terminów
(np. genetyczny, sprawność) niezgodnie z ich genezą. Nikt
nie ma prawa zmieniać terminów, pochodzących z nauk
biologicznych czy fizyki co najmniej od początków
XX wieku. Jest to karygodne, bowiem prowadzi do
zamieszania i niemożliwości porozumienia się. Trzeba
się trzymać reguł języka polskiego, a nie tworzyć
hermetycznego języka (a więc slangu, żargonu) jak
czynią to głównie socjolodzy i matematycy.
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Streszczenie
Pojęcie „czucia piłki” jest stosunkowo mało
poznane, ale budzi coraz większe zainteresowanie
wśród naukowców, trenerów, zawodników i studentów
wyższych uczelni wychowania fizycznego. Czołowe
państwa świata, zarówno w reprezentacjach narodowych
jak też w drużynach klubowych dysponują zawodnikami
o podobnych warunkach morfologicznych, poziomie
wyszkolenia technicznego i taktycznego. Dlatego trenerzy
i teoretycy sportu zaczęli poszukiwać zdolności ruchowych,
które powodują, że jedna drużyna odnosi sukces, a druga
przegrywa. W ich opinii jedną z nich może być „czucie
piłki”, jego poziom, zmienność i uwarunkowania. Stąd,
celem pracy było: 1. Próba zdefiniowania pojęcia „czucia
piłki” w siatkówce. 2. Ustalenie wpływu ,,czucia piłki”
na uzyskiwany wynik sportowy u siatkarzy na różnym
poziomie zaawansowania. 3. Ustalenie związku ,,czucia
piłki” ze stażem trenujących. Badania przeprowadzono
na zawodnikach MUKS-LO Lubań trenujących w trzech
grupach wiekowych. Łączna liczba badanych wyniosła
25 osób. W pracy wykorzystano kwestionariusz pytań
dotyczących ,,czucia piłki”. Wnioski: 1. Według badanych
najwyższy poziom „czucia piłki” występował w okresie
startowym, a najniższy w okresie przygotowawczym. 2.
W oparciu o opinie ankietowanych najwyższy poziom
„czucia piłki” występuje w części zasadniczej, a najniższy
w części wstępnej zajęcia treningowego. 3. Zdecydowana
większość ankietowanych stwierdziła, że warunki
otoczenia mają znaczny wpływ na poziom „czucia piłki”.
Słowa kluczowe: „czucie piłki”, siatkówka, poziom
zaawansowania sportowego.

Abstract
The concept of ,,ball feeling” is relatively little
known, but it is enjoying a growing interest among
researchers, students, coaches and players. The leading
teamsof the world, both in the national representations
and club teams have players with similar morphological
conditions, with almost the same level of technical
and tactical training. Therefore, coaches and sports
theorists started to look for movement abilities that
make that one team is successful and the other loses. In
their view, one of them can be ,,ball feeling”. Messages
in this subject, find out about new conditions and
relationships for this element. The objectives of this
study were: 1. An attempt to define the terms of ,,ball

feeling” in volleyball. 2. Determining the influence of
,,ball feeling” on sport results achieved by volleyball
players at the different levels of the advancement.
Establishing the relationship of ,,ball feeling” with
practice of the trained. The study was carried out on
players MUKS-LO Luban, who were trained in three age
groups. The total number of respondents was 25. The
study was based on questionnaire questions about ,,ball
feeling”. Conclusions: 1. According to the respondents
the highest level of ,,ball feeling” was in start period,
and the worst during the preparatory period. 2. Based
on the opinions of respondents the highest level of ,,ball
feeling” appears in the main part, and the worst in the
start part of the training session. 3. The vast majority of
respondents said, that conditions of the environmental
have a significant influence on the level of ,,ball feeling”.
Key words: ,,ball feeling”, volleyball, different
levels of sports advancement.

Wstęp
Zespołowe gry sportowe charakteryzują się
dużą zmiennością sytuacji występujących na boisku
wymagających od zawodników szybkiego przystosowania
się do szybko zmieniających się warunków gry. Zdolność
tą określano kiedyś: „inteligencją ruchową”. Obecny
stan wiedzy pozwala ją określić za pomocą takich pojęć
jak: „czucie piłki”, „czucie boiska”, „czucie partnera”,
a w siatkówce jeszcze „czucie siatki” [Starosta, 2012,
102]. Jako pierwsi zdefiniowaniem pojęcia „czucia piłki”
zajmowali się psycholodzy: T. Rudik [1958], A. Puni [1955,
1959, 1984]. T. Rudik badając piłkarzy nożnych stwierdził,
że: „Podstawą wysokiego rozwoju „czucia piłki” są
specjalistyczne, kompleksowe wrażenia, które kształtują się
dzięki dokładnemu, precyzyjnemu, różnicowaniu bodźców
wzrokowych, mięśniowo-ruchowych i dotykowych.
Kształtują się dzięki ćwiczeniom z piłką.” [1958, 410].
Nieco inaczej to pojęcie rozumiał A. Puni [1984]. Według
niego w każdej grze sportowej z piłką „czucie piłki” jest
nieco inne. Według niego „czucie piłki” to: „Piłka na
moment jakby przylepiła się do stopy i właśnie wtedy,
możliwie szybko wyrzucasz piłkę, a nie uderzasz.” [Puni,
1984, 193]. Badając także piłkarzy nożnych G. Gagajewa
[1973] pojęcie „czucia piłki” zdefiniowała w następujący
sposób: „Wytworzenie bardzo dokładnego, złożonego
i wyspecjalizowanego spostrzegania właściwości piłki
oraz jej lotu, odległości od niej i wreszcie zgrania swoich
ruchów z piłką.” [Gagajewa, 1973, 25]. Twierdziła ona, że
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ogromne znaczenie mają tu wrażenia mięśniowe,
których różnicowanie daje piłkarzowi szansę
na precyzyjne i dokładne wykonywanie ruchów
z piłką, oraz postrzegania jej właściwości. Uważała
też, że: „...dobre „czucie piłki” pozwala dokładnie ocenić
wagę, wielkość, sprężystość piłki, szybkość i wysokość
jej lotu.” [1973, 25]. Badaniem zróżnicowania napięć
mięśniowych zajął się także W. Stronczyński. Stwierdził
on, że: „…zróżnicowanie napięć mięśniowych podczas
gry w piłkę nożną pozwala określić dwa rodzaje „czucia
piłki”: „amortyzujące” i „dynamiczne” [1990, 38]. Do
„czucia amortyzującego” zaliczył takie elementy techniki
gry jak: przyjęcie piłki, prowadzenie piłki, drybling, zwód
z piłką, podania na bliską odległość, precyzyjne strzały.
Natomiast „czucie dynamiczne”, w którym występuje
znacznie większe napięcie mięśniowe, dotyczy takich
elementów jak strzały i podania na dalszą odległość. Na
związki „czucia piłki” z techniką i koordynacją ruchową
zwrócił uwagę W. Starosta i A. Handelsman. Stwierdzili
oni, że: „Potwierdza się teza o ścisłej współzależności
poziomu koordynacji, techniki sportowej i wyniku w tzw.
sportach technicznych” [1990, 213]. Doskonalenie
techniki gry polega więc na stałej weryfikacji
wrażeń kinestetycznych. „Bez niej nie można uzyskać
precyzji ruchu, a więc tzw. mistrzostwa sportowego”
[Starosta, Handelsman, 1990, 220]. „Czucie piłki” jest
pojęciem bardzo złożonym, na które składa się
wiele czynników obiektywnych i subiektywnych.
W. Starosta [1995] w oparciu o siedem podstawowych
zdolności
koordynacyjnych
opracował
strukturę
pojęcia „czucia piłki” dla piłkarzy nożnych, a następnie
zmodyfikował ją dla siatkarzy. Problematykę „czucia piłki”
w tenisie stołowym podjęła B. Felbur [1994]. Próbowała
ona określić symptomy dobrego i złego „czucia piłki”, oraz
wpływ na to czucie stażu treningowego. Na podstawie
badań stwierdziła, że „czucie piłki” przez zawodnika ma
ścisły związek z czasem uprawiania tej dyscypliny. Koleją
osobą, która zajęła się problematyką „czucia piłki”, był
R. Helbik [1996]. Jego badania dotyczyły „czucia piłki”
u wysoko zaawansowanych tenisistów Polski i Niemiec.
Ankietowani przez niego zawodnicy stwierdzili, że
„czucie piłki” to: „...umiejętność świadomego kierowania
nią, zdolność sterowania i kontrolowania jej w każdych
warunkach, w zależności od sytuacji zaistniałej na
korcie tenisowym” [Helbik, 1996, 121-122]. Aspektami
„czucia piłki” u koszykarzy zajął się G. Krawczyk [1994].
Stwierdził on, że „czucie piłki” nie koniecznie zależy od
stażu treningowego zawodników. Na podstawie opinii
zawodników badanych za pomocą kwestionariusza
G. Krawczyk doszedł do wniosku, że na „czucie piłki”
mają duży wpływ emocje, a właściwie zdolność
do ich kontrolowania. Zależnością między „czuciem
piłki”, a celnością rzutów do kosza u koszykarzy zajął się
M. Rechmal [1997]. Stwierdził on, że poziom „czucia
piłki” najlepiej określić na podstawie celności
rzutów osobistych. Zależał on od: „…szybkości adaptacji
zmysłu dotyku do nowych bodźców”, którymi były
rękawiczki specjalnie przygotowane do przeprowadzenia
testów [Rechmal, 1997, 94]. Tematyką „czucia piłki”
zainteresowała się również B. Matusiak [1997]. Jej badania
umożliwiłysformułowanie następujących wniosków: „…
najlepsze „czucie piłki” było w okresie startowym i części
zasadniczej treningu, a najgorsze w okresie przejściowym
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i części końcowej, dla badanych „czucie piłki”, to
umiejętność posługiwania się piłką zgodnie z wolą
zawodnika, to także kontrola nad piłką, oswojenie się z jej
twardością, wielkością i ciężarem, zawodnicy uznali, że
warunki zewnętrzne np. temperatura, oświetlenie oraz
twardość piłki mają wpływ na poziom jej czucia, emocje
(np. stres, zdenerwowanie) wpływają negatywnie na
poziom „czucia piłki”, obniżają go” [Matusiak, 1997,
97-98]. R. Wochna [1997] napisał, że według badanych
„czucie piłki” „…to umiejętność operowania piłką przy
wykorzystywaniu wrażeń” [Wochna, 1997, 107]. Na
podstawie przeprowadzonych badań doszedł on do
wniosku, że „czucie piłki” uzależnione jest od takich
czynników jak: poziom przygotowania technicznego
zawodników, koordynacji ruchowej, stanu psychicznego
i fizycznego organizmu, a także od stażu treningowego
zawodnika.
Problematyką „czucia piłki” u siatkarzy zajmowali
się J. Melon [1995], P. Kałuziak [1996], T. Sadowski
[1998]. Wszyscy doszli do tego samego wniosku, że
na poziom „czucia piłki” olbrzymi wpływ ma
staż treningowy zawodników oraz zawodniczek,
„czucie piłki” jest najlepsze w okresie
startowym, a gorsze w okresie przejściowym
i przygotowawczym. Na poziom „czucia piłki” duży
wpływ ma zmęczenie, stres podczas zawodów, a także
stopień zaawansowania technicznego zawodników.
Tematyką tą zajął się również, P. Bielicki [1994].
Celem jego badań było poszukiwanie współzależności
między „czuciem piłki”, a zdolnością kinestetyczną
różnicowania siły uderzenia piłki. Próbował określić
poziom zdolności różnicowania uderzenia prawą i lewą
nogą, a więc umiejętność porcjowania, tj. wykorzystania
50% siły w stosunku do maksymalnego uderzenia piłki
nogą prawą i lewą. W tym celu P. Bielicki przeprowadzał:
wywiady, badania w naturalnych warunkach na boisku
i „próbę z krążkiem” na sali. W oparciu o wyniki badań
stwierdził, że według zawodników „czucie piłki”,
to umiejętność „operowania piłką” zgodnie
z wolą zawodnika w sposób precyzyjny, dokładny.
To także wiedza i umiejętność posługiwania się
piłką w każdych warunkach na boisku. Ważnym
elementem mającym wpływ na „czucie piłki” jest
dokładna obserwacja piłki. B. UIjanow „...analizując
przyczyny nieudanych odbić u mistrzów rakiety
wykazał, że 80% z nich wynika z nieumiejętności
koncentrowania uwagi na piłce do ostatniego momentu
przed odbiciem” [Starosta, 1997, 13].
Cele pracy: 1. Próba zdefiniowania pojęć „czucia
piłki” w piłce siatkowej. 2. Ustalenie wpływu „czucia
piłki” na uzyskiwany wynik sportowy u siatkarzy na
różnym poziomie zaawansowania. 3. Ustalenie związku
„czucia piłki” ze stażem trenujących.

Metody i materiał
W pracy posłużono się metodą ankietową.
Kwestionariusz pytań dotyczył „czucia piłki” u siatkarzy.
Składał się on z dwóch części. Pytania części pierwszej
dotyczyły danych osobowych badanych zawodników,
oraz czasu i przebiegu ich szkolenia. Zawodnicy w tej
części samodzielnie określali rękę i nogę, czyli kończynę,
która wykonuje ruchy dokładniej i szybciej. Druga część
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kwestionariusza pytań dotyczyła uwarunkowań „czucia
piłki” i składała się z 30 pytań. Odpowiedzi na pytania
zawodnicy udzielali samodzielnie, tj. bez porozumienia
z kolegami z drużyny. Materiał badań stanowiło 25
zawodników z klubu sportowego MUKS-LO Lubań
z trzech grup wiekowych: 8 młodzików, 10 juniorów
młodszych i 7 seniorów.

Wyniki
Omówienie wyników badań uzyskanych za pomocą
kwestionariusza pytań dotyczących „czucia piłki”
u siatkarzy.
1. Co rozumiesz pod pojęciem „czucia piłki”?
W pytaniu tym zawodnicy próbowali zdefiniować
pojęcie „czucia piłki”. Oto niektóre z tych prób: „...
jest to umiejętność celnego dogrania piłki z każdego
miejsca boiska i dokładny odbiór piłki”; „...jest to
dobre przyjęcie, dogranie, itd. Możliwość dogrania
piłki tam, gdzie się chce. Orientacja na boisku”; „...
jest to odpowiednie wyczucie piłki podczas odbijania,
przyjmowania, atakowania. Czując piłkę odbijamy,
przebijamy dokładnie w punkt”; „...jest to możliwość
dokładnego dogrania, ataku, itp. w wyznaczone
miejsce”; „...właściwe uderzenie z odpowiednią siłą
w określonym momencie”; „...skierowanie piłki
w zamierzone miejsce”; „...umiejętność ustawienia
i odbicia piłki w różnych sytuacjach”; „...umiejętność
skutecznych i dających oczekiwane efekty zagrań”.
2. Podaj symptomy dobrego i złego „czucia piłki”.
Zawodnicy wymienili następujące symptomy
dobrego czucia: „dokładność”, „skuteczność”, „pewność”,
„spryt”, „kierunek odbić”, „skupienie”, „doświadczenie”,
„sprawność”. Jako złe symptomy „czucia piłki” zawodnicy
uznali: „niepewność”, „niedokładność”, „niedyspozycję”,
„nieskuteczność”, „niepewną zagrywkę”, „złe wyniki”,
„zły odbiór”, „słaby atak”.
3. Z jakich elementów składa się „czucie piłki”?
Odpowiadając na to pytanie zdecydowana
większość zawodników wszystkich grup wymieniła
elementy techniki gry w piłkę siatkową (odbiór zagrywki,
zbicie – atak, blok, wystawa, odbicie sposobem górnym
i dolnym). Oprócz elementów techniki gry, niektórzy
badani wymienili następujące elementy: „dobre ułożenie
rąk”, „doświadczenie”, „synchronizacja ruchów z lotem
piłki”, „odpowiednia, szybka decyzja”, „prawidłowe
określenie miękkości piłki”, „koordynacja ruchowa”.
4. W którym okresie treningowym „czucie piłki”
jest najlepsze (przygotowawczym, startowym,
przejściowym) i najgorsze (przygotowawczym,
startowym, przejściowym)? (podkreśl) Dlaczego?
18 z 25 badanych zawodników stwierdziło, że
u nich najlepsze „czucie piłki” występuje w okresie
startowym. Czterech zawodników stwierdziło, że ich
czucie jest najlepsze w okresie przygotowawczym.
12% badanych zawodników wskazało, że najlepsze
„czucie piłki” jest w okresie przejściowym. Zawodnicy
uzasadniali, dlaczego najniższy poziom „czucia piłki”
występuje w okresie przygotowawczym: „W okresie
przygotowawczym należy się z piłką „oswoić”. Potem,
po kilku próbach jest łatwiej”, „...najgorzej jest w okresie

przygotowawczym. Jesteśmy bez doświadczenia, słabo
wytrenowani”, „…przygotowawczym – przyzwyczajam
się do gry”, „...najgorsze w przygotowawczym,
ponieważ dochodzi do kontaktu z piłką po dłuższej
przerwie”, „...w przygotowawczym, dlatego że nie
jest się dostatecznie przygotowanym”. 16% badanych
stwierdziło, że najgorsze „czucie piłki” występuje
w okresie przejściowym. Oto jedno z uzasadnień tej
tezy: „...najgorsze w przejściowym, gdyż w tym okresie
treningi mniej skupiają się nad doskonaleniem „czucia
piłki””. Trzech, spośród 25 zawodników stwierdziło, że
najgorsze „czucie piłki” występuje w okresie startowym.
5. W której części zajęcia treningowego „czucie
piłki” jest najlepsze (wstępnej, zasadniczej,
końcowej) i najgorsze (wstępnej, zasadniczej,
końcowej) (podkreśl). Dlaczego?
a) najlepsze czucie
Najwięcej, bo aż 68% zawodników uznało, że
najlepsze czucie występuje u nich w części zasadniczej
treningu. Oto niektóre uzasadnienia: „Po części wstępnej
– rozgrzewce, nie jesteśmy zmęczeni co wpływa na
koncentrację i kondycję, a zarazem na „czucie piłki”; „…
najlepsze w zasadniczej, ponieważ jesteśmy rozgrzani
i oswojeni z piłką”; „...ponieważ mięśnie są już rozgrzane,
ale nie są zmęczone”; „…środkowa część treningu, to część
po rozgrzewce, po danych ćwiczeniach, nie czujemy wtedy
zmęczenia, „czujemy piłkę”. Jej wyczucie jest najlepsze”.
28% badanych, uznało, że najlepsze „czucie piłki”
występuje u nich w końcowej części zajęć. Motywowali to
następująco: „...ponieważ jestem już dobrze rozgrzany”.
Tylko jedna z badanych osób odpowiedziała, że najlepsze
czucie występuje u niej w części wstępnej, motywując
to następująco: „…na początku ma się więcej siły, co
pomaga w dokładnym odbijaniu”.
b) najgorsze czucie
Zdecydowana większość, bo aż 84% badanych
zawodników uznało, że dla poziomu „czucia piłki”
najgorsza jest część wstępna treningu. Najczęstszym
uzasadnieniem było to, że nie są rozgrzani i dobrze
przygotowani. Czterech z 25 zawodników stwierdziło
u siebie najniższy poziom „czucia piłki” w końcowej.
Jeden z badanych swój wybór uzasadnił następująco:
„... zmęczenie ma wpływ na poziom „czucia piłki””.
6. Pod wpływem czego „czucie piłki” się polepsza
lub pogarsza. Jak myślisz, co jest tego powodem?
Najczęściej wymienionymi przyczynami polepszania
się „czucia piłki” były: „…dyspozycja danego dnia”, „…
przygotowanie techniczne zawodnika”; „…systematyczny
trening”; „…odpowiedni trening”; „…intensywność
ćwiczeń”; „…stan psychofizyczny zawodnika”; „…gra
piłkami tej samej jakości”; „…koncentracja”; „…częste
kontakty z piłką”; „…rozgrzewka”; „…doświadczenie”.
Dla części badanych zawodników „czucie piłki”
pogarszało się w wyniku: „…zmęczenia”; „…złego
samopoczucia”; „…kontuzji”; „…przerwy w treningu”;
„…braku koncentracji”; „…przemęczenia”; „…braków
w wyszkoleniu technicznym”; „…braku kontaktu
z piłką”; „…niesystematycznego treningu”.
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7. Czy istnieje związek między „czuciem piłki”,
a uzyskanym wynikiem sportowym (tak – nie,
podkreśl). W czym się to przejawia?
Wszystkie badane osoby stwierdziły, że zachodzi
związek między „czuciem piłki”, a uzyskiwanym
wynikiem sportowym. Zawodnicy uzasadniali ten
związek następująco: „Jeżeli czujemy piłkę to gra jest
dokładniejsza. Potrafimy wtedy robić z piłką co tylko
chcemy”; „Dobry wynik jest oznaką „czucia piłki””; „…
lm lepiej „czujemy piłkę”, tym lepiej gramy”.
8. Która twoja ręka charakteryzuje się lepszym
„czuciem”: prawa, lewa? (podkreśl). Dlaczego?
Na 25 badanych zawodników, 24 stwierdziło
u siebie lepsze „czucie piłki” w prawej ręce. Tylko jeden
z zawodników był leworęczny, a swoją opinię uzasadnił
następująco: „Ponieważ prawą rękę miałem w gipsie, a po
zdjęciu go zacząłem grać w siatkówkę. Wtedy prawa ręka
była jeszcze niezbyt sprawna, więc zacząłem grać lewą
i tak zostało”. A oto niektóre uzasadnienia zawodników
praworęcznych: „Jestem praworęczny. Lewa nie jest tak
szybka i nie tak sprawna”; „Ponieważ jestem praworęczny
i ta ręka jest dokładniejsza i silniejsza”; „Sądzę, że prawa
gdyż jestem praworęczny. Wykonuję nią wszystkie inne
czynności”; „Jestem praworęczny i nad „czuciem piłki”
w tej ręce trenowałem najwięcej”; „Jestem praworęczny
– jest to moja ręka dominująca”.
9. Czy istnieje związek między „czuciem piłki”,
a jej jakością, twardością, ciężarem? (tak – nie,
podkreśl).
Na tak postawione pytanie 23 zawodników
odpowiedziało: tak, dostrzegam związek między czuciem
piłki a jej jakością. Tylko dwie badane osoby odpowiedziały
nie. Jedna z nich uzasadniła swoją opinię następująco:
„…Zawodnik dobrze „czujący piłkę” zagra dobrze każdą
piłką”.
10. Czy istnieje związek między „czuciem piłki”,
a warunkami otoczenia (temperatura, oświetlenie,
nawierzchnia), (tak – nie, podkreśl). W czym się to
przejawia?
Zawodnicy przywiązywali dużą wagę do warunków
otoczenia. Zdecydowana większość stwierdziła, że takie
czynniki jak: temperatura, oświetlenie, nawierzchnia
i jej czystość, wielkość hali mają znaczący wpływ na
poziom „czucia piłki”. Oto kilka wypowiedzi: „Przy
niskiej temperaturze trudniej się rozgrzać i trudniej
jest skoncentrować nad dokładnością zagrań. Złe
oświetlenie utrudnia wykonywanie celnych zagrań”;
„Jeżeli jest brudny parkiet, to człowiek się ślizga”;
„Chłód na sali utrudnia koncentrację i powoduje
niedokładne odbicia”. Tylko dwóch spośród badanych
zawodników uznało, że nie ma to znaczenia, w jakich
warunkach otoczenia się gra. Oto jedna z wypowiedzi:
„Te czynniki nie mają nic, do „czucia piłki””.
11. Jaki wpływ na technikę gry ma „czucie piłki”?
(podkreśl) 1. Żaden, 2. Mały, 3. Niewielki, 4. Średni,
5. Duży, 6. Bardzo duży.
Wśród zawodników, 60% stwierdziło, że „czucie
piłki” ma bardzo duży wpływ na technikę gry, 32%
uznało, że ma to duży wpływ. Tylko dwie osoby, tj. 8%
stwierdziły, że ten wpływ jest średni.
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12. W jaki sposób kształtujesz u siebie „czucie
piłki”. Wymień najczęściej stosowane ćwiczenia.
Zawodnicy wypisali po kilka ćwiczeń, dzięki
którym kształtują „czucie piłki”. Były to: „Ćwiczenia
oswajające z piłką”; „Żonglerka siatkarska”; „Odbicia
o ścianę”; „Odbicia w dwójkach”; „Odbicia w trójkach”;
„Plasowanie piłki o ścianę”; „Odbicia w wyznaczony
punkt”; „Zagrywka w wyznaczony punkt”; „Dotykanie
piłki”; „Odbijanie różnym typem piłek”; „Odbiór
zagrywki”; „Odbijanie z jednoczesnym wykonaniem
zadanych czynności”; „Atak w wyznaczone miejsce”;
„Ćwiczenia bloku”.
13. Od czego zależy wysoki lub niski poziom
„czucia piłki”?
Zawodnicy w pierwszej kolejności wymieniali
czynniki, które wpływają na niski poziom „czucia piłki”
i były to: „Braki w technice”; „Zmęczenie”; „Słaba
odporność psychiczna”; „Zła rozgrzewka”; „Jakość
piłki”; „Złe warunki otoczenia”; „Brak umiejętności”;
„Negatywne nastawienie”; „Nawierzchnia boiska”;
„Brak treningu”; „Brak zdolności”; „Brak koncentracji”;
„Warunki fizyczne”; „Podejście do treningu”; „Ilość
treningów”; „Nieprzykładanie się do ćwiczeń”;
„Niesłuchanie rad trenera”; „Atmosfera w drużynie”.
Następnie badani wymieniali to, co ma wpływ na wysoki
poziom „czucia piłki”: „Predyspozycje zawodnika”;
„Koordynacja
ruchowa”;
„Ilość
treningów”;
„Umiejętności”; „Rodzaj ćwiczeń”; „Systematyczne
uczęszczanie na treningi”; „Przykładanie się do ćwiczeń”;
„Wrodzony talent”; „Umiejętność koncentracji”;
„Stan psychofizyczny”; „Atmosfera w drużynie”;
„Częsty kontakt z piłką”; „Warunki otoczenia”; „Dobra
technika”; „Jakość piłki”; „Nastawienie do treningu”;
„Wiara w siebie”; „Dobra rozgrzewka”.
14. Czy zmienia się „czucie piłki” pod wpływem
emocji? (tak – nie, podkreśl) W czym się to
przejawia?
Tylko jeden spośród 25 badanych zawodników uznał,
że emocje nie mają wpływu na poziom „czucia piłki”.
Swoją opinię uzasadnił w następujący sposób: „Staram się
być spokojny w najgorszych momentach gry”. Pozostali
zawodnicy twierdzili zupełnie przeciwnie. Oto niektóre
wypowiedzi: „Jeżeli czuję się źle, jestem zdenerwowany,
zestresowany, to „czucie piłki” jest o wiele gorsze”;
„Przegrywając, nasz organizm w pewnym stopniu blokuje
się nie pozwalając nam na wykorzystanie umiejętności.
Zaczynamy grać bardzo słabo, niedokładnie”; „W czasie
gry wynik pozytywny mobilizuje zawodnika, czuje się
pewniej, jest rozluźniony. Wynik negatywny nie zawsze
mobilizuje, prawie zawsze powoduje spięcie, nerwy, brak
pewności”; „Gdy jesteśmy zdenerwowani nie panujemy
odpowiednio nad swoimi ruchami”.
15. Czy w twoim „czuciu piłki” różnicujesz strony
ciała, tj. odczuwasz inaczej to czucie wykonując
ruchy prawą i lewa ręką. Na czym te różnice
polegają?
Zawodnicy w zbliżony do siebie sposób określali
różnice między ruchami prawą i lewą ręką. Oto kilka
z nich: „Wykonując ruchy prawa ręką czuję się pewniej,
ponieważ jestem praworęczny. Lewa ręka jest mniej
wykorzystywana i mniej sprawna”; „Prawa strona jest
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Asekuracja

Plasowanie

19. Jaki element techniki z niżej wymienionych
ma największy wpływ na poziom „czucia piłki”.
(Dla każdego elementu podaj określoną liczbę
punktów w skali od 1 do 10.) 1. Odbiór zagrywki,
2. Zastawienie (blok), 3. Zagrywka, 4. Zbicie,
5. Kiwnięcie, 6. Asekurowanie, 7. Plasowanie.
Za najważniejszy element techniki gry w piłkę
siatkową badani zawodnicy uznali przyjęcie zagrywki
(tab. 1). Wybór ten można uzasadnić tym, że ten element
techniki gry ma kluczowe znaczenie w powodzeniu akcji,
mającej na celu zdobycie punktu. Bez dobrego przyjęcia
zagrywki bardzo trudno jest dobrze wystawić piłkę,
a co za tym idzie – zbić (zaatakować) ją. Prawidłowe
wykonanie tego elementu determinuje również wybór
odpowiedniego, wcześniej ustalonego wariantu
taktycznego rozegrania (wystawienia) piłki. Na drugim

Badane
osoby

Kiwnięcie

18. Jaki był twój poziom „czucia piłki” w najlepszym
meczu? 1. Mały, 2. Średni, 3. Duży, 4. Bardzo duży,
5. Maksymalny.
Dwunastu zawodników (48%) uważało, że ich
poziom „czucia piłki” w najlepszym meczu był bardzo
duży. Siedmiu zawodników (28%) stwierdziło u siebie
maksymalny poziom czucia. Duży poziom „czucia piłki”
podczas najlepszego meczu zanotowało u siebie pięciu
zawodników (20%). Tylko jedna z badanych osób określiła
swoje „czucie piłki” w najlepszym meczu jako średnie.

ELEMENTY TECHNICZNE
Zbicie

17. Czy poziom zaawansowania sportowego
(klasa) ma wpływ na lepsze lub gorsze „czucie
piłki”? (tak – nie, podkreśl).
Czterech zawodników z całej grupy badanych, nie
stwierdziło związku między „czuciem piłki” a poziomem
zaawansowania sportowego: „...im dłużej trenujesz
tym lepiej czujesz piłkę i boisko, lecz to nie jest
zasada”. Pozostała część zawodników odpowiedziała
na to pytanie twierdząco, uzasadniając to w następujący
sposób: „Większe doświadczenie i wyższa klasa ma
wpływ na lepsze „czucie piłki””; „Im zawodnik lepszy,
bardziej doświadczony, grający w dobrej lidze, tym jego
„czucie piłki” jest lepsze”; „Im gra się dłużej, tym „czucie
piłki” jest lepsze”.

Zagrywka

16. Czy zaobserwowałeś u siebie zmiany
w poziomie „czucia piłki” w wielomiesięcznym,
wieloletnim okresie szkolenia? (tak – nie,
podkreśl). Na czym te zmiany polegały?
Wszyscy badani zawodnicy zaobserwowali u siebie
zmiany w „czuciu piłki” pod wpływem szkolenia.
Według badanych, im dłuższy okres szkolenia,
tym lepsze „czucie piłki”. Oto wybrane odpowiedzi:
„Gdy trenuję systematycznie, mój poziom „czucia
piłki” się polepsza”; „Po latach treningu moje „czucie
piłki” jest dużo lepsze niż na początku”; „Poprawiła się
moja technika gry. Potrafię grać dokładniej”; „Trenując
coraz dłużej doskonaliłem swoja technikę, co wiąże się
z nabywaniem pewności siebie, która pozwala grać na
lepszym poziomie”; „Zmiany polegały głównie na tym,
że wreszcie zacząłem trafiać tam, gdzie chcę, a nie tam
gdzie popadnie”.

miejscu zawodnicy MUKS-LO Lubań sklasyfikowali
zagrywkę. Wynikać to może z tendencji w światowej
siatkówce. Obecnie większość czołowych zawodników
na świecie wykonuje bardzo silną zagrywkę z wyskoku
mającą na celu uniemożliwienie dokładnego odbicia
przez drużynę przeciwną. Kolejnym dla badanych,
co do ważności elementem technicznym, w którym
poziom „czucia piłki” był ważny, było zbicie. Wybór
ten można wytłumaczyć tym, że aby dobrze wykonać
ten element potrzebna jest umiejętność przewidywania
ruchów przeciwnika (blok, ustawienie w obronie),
a także umiejętność porcjowania siły uderzenia
oraz zdolność skierowania piłki w wybrane
przez zawodnika miejsce boiska. Czwarte miejsce
zawodnicy przyznali asekuracji. Wiązać się to mogło
z tym, że współczesna siatkówka stała się grą bardzo
szybką i dynamiczną i bardzo ważne jest ustawienie
zawodnika na boisku, aby mógł on odpowiednio szybko
zareagować na akcję przeciwnika. Równoległą piątą
pozycję siatkarze przyznali takim elementom jak:
zastawienie (blok) i kiwnięcie. Najmniejszą ilość
punktów uzyskało plasowanie. Powodem tego wyboru
może być to, że jest to element stosowany w grze
stosunkowo rzadko i raczej z przymusu a nie z wyboru.

Zastawianie
(blok)

silniejsza, pewniejsza. Jestem praworęczny, więc tą
ręką wykonuję ćwiczenia łatwiej i pewniej”. Jedyny
leworęczny zawodnik w całej grupie badanych stwierdził:
„Ruchy lewą ręką mam bardziej płynne”.

Odbiór
zagrywki
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suma

222

172

206

197

172

179

171

Miejsce

l

V

II

III

V

IV
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Tabela 1. Przyznane przez poszczególnych badanych
zawodników punkty i miejsca elementom echniki gry,
w których najbardziej przejawia się „czucie piłki” (n=25)
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21. Czy odczuwasz różnice w „czuciu piłki”
między meczami rozgrywanymi na wyjeździe,
a u siebie?
Zdecydowana większość zawodników tj. 80%
stwierdziła, że lepiej się czują i lepiej się im gra
na własnym obiekcie sportowym. Uzasadniali to
w następujący sposób: „U siebie gram lepiej, wiem,
że kibice będą dopingować moją drużynę i gram na
znajomym boisku...”; „...na wyjeździe jest większy stres”;
„U siebie jestem przyzwyczajony do parkietu, sali i piłki”;
„Grając u siebie nastawienie jest o wiele lepsze i łatwiej
o dobre „czucie piłki””; „...ponieważ trenuje się na tym
obiekcie oraz kibice są po mojej stronie...”; „...u siebie
czuję się bardziej pewnie i lepiej gram...”; „Na swojej sali
ma się pewne punkty odniesienia. Na wyjeździe trzeba
je najpierw znaleźć”; „...inna sala, kibice, otoczenie – nie
zawsze pomagają”; „...mam większą pewność siebie we
własnej sali i przy własnych kibicach”. Pięciu, spośród
wszystkich badanych zawodników nie odczuwało
różnicy w „czuciu piłki” między meczami rozegranymi
na wyjeździe a meczami rozegranymi u siebie.
22. Które z wymienionych zdolności motorycznych
mają największy wpływ na poziom „czucia piłki”?
Przyznaj punkty od 1 do 10: 1. Siła, 2. Szybkość,
3. Wytrzymałość, 4. Koordynacja, 5. Skoczność,
6. Gibkość.
Za zdolność motoryczną, która ma największy
wpływ na poziom „czucia piłki” badani zawodnicy uznali
koordynację, przyznając jej łącznie 216 punktów (tab. 2.).
Kolejność pozostałych zdolności układała się w następujący
sposób: 2 miejsce: szybkość – 204 pkt., 3 miejsce:
wytrzymałość – 194 pkt., 4 miejsce: skoczność – 184 pkt.,
5 miejsce: gibkość – 178 pkt., 6 miejsce: siła – 175 pkt.
23. Czy uważasz, że warunki morfologiczne (m.in.
wysokość i masa ciała) mają wpływ na poziom
„czucia piłki”? (tak – nie, podkreśl). Uzasadnij
dlaczego.
Spośród 25 badanych zawodników 13, tj. 52%
nie dostrzegło związku między budową morfologiczną
a poziomem „czucia piłki”. Swoją decyzję uzasadniali
następująco: „...zawodnicy niskiego wzrostu bywają
sprawniejsi od wysokich”; „Nie trzeba być bardzo
wysokim, by być dobrze wyszkolonym technicznie”;
„Każdy jeżeli odpowiednio trenuje może osiągnąć wysoki

Gibkość

Skoczność

Koordynacja

Wytrzymałość

Badane
osoby

Szybkość

Zdolności ruchowe (motoryczne)

Siła

20. Czy uważasz, że długość stażu zawodniczego
ma wpływ na poziom „czucia piłki” (tak – nie,
podkreśl). Dlaczego?
Na tak postawione pytanie wszyscy badani
zawodnicy odpowiedzieli twierdząco: tak długość stażu
zawodniczego ma wpływ na poziom „czucia piłki”. Oto
kilka wypowiedzi zawodników: „Wieloletni trening
zwiększa wprawę i wytrzymałość”; „...lepiej wyszkolony
zawodnik będzie lepiej „czuł piłkę””; „Doświadczenie
pomaga odpowiednio zachować się w sytuacji. Z latami
nasze „czucie piłki” rośnie”; „Zawodnik, który ma
dłuższy staż wiadomo, że jest bardziej doświadczony”;
„Im dłużej się trenuje, tym „czucie piłki” jest lepsze”;
„Im dłużej trenujemy tym bardziej poprawiamy swoja
technikę”; „Wraz z doświadczeniem „czucie piłki” jest
lepsze”; „W wieloletnim treningu poprawiam „czucie
piłki” i nabieram odpowiedniego doświadczenia, które
mi w tym pomaga”.
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Tabela 2. Liczba punktów przyznanych przez badanych
zawodników poszczególnym zdolnościom ruchowym
(motorycznym), mającym wpływ na poziom „czucia piłki”
(n=25)
poziom „czucia piłki””; „„Czucie piłki” uwarunkowane
jest poziomem wyszkolenia i talentem”. Nieznacznie
mniejsza część badanych osób, tj. 12 uznała, że warunki
morfologiczne mają wpływ na poziom „czucia piłki”,
a uzasadniło swoją odpowiedź w następujący sposób:
„Jeżeli ktoś jest ociężały, to nie jest tak szybki ani
skoczny”; „…zawodnik wysoki przy tym otyły ma
trudności z poruszaniem się, koordynacją ruchową, co
przenosi się na „czucie piłki””; „...jak ktoś ma dużą masę
ciała to już nie jest wystarczająco szybki i skoczny”;
„Osoby wyższe mają większy zasięg rąk i łatwiej im jest
„przebić” się przez blok”.
24. Jaki wpływ na poziom „czucia piłki” mają
przerwy w treningu (kontuzje, choroby losowe
i inne) pozytywny (tak – nie, podkreśl), negatywny
(tak – nie, podkreśl). Dlaczego?
Wszyscy badani zawodnicy stwierdzili jednomyślnie,
że przerwy w treningu spowodowane kontuzjami
i chorobami losowymi mają zły wpływ na poziom „czucia
piłki”. Oto, w jaki sposób uzasadnili swoje odpowiedzi:
„Przerwy w treningu obniżają sprawność”; „Im dłużej nie
ma się kontaktu z piłką tym trudniej później grać na swoim

114

Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku – 2013

poziomie”; „Przerwy w treningach powodują osłabienie
formy, obniżają wcześniej osiągnięty poziom, pogarszają
„czucie piłki””; „...dłuższa przerwa ma wpływ na „czucie
piłki”; „Przerwa w treningach powoduje spadek formy,
sprawności fizycznej, „czucia piłki””; „...nasze zagrania nie
są tak dokładne, skuteczne jak przed przerwą”; „Wybicie
z cyklu treningowego nie sprzyja „czuciu piłki””.
25. Czy odczuwasz różnice w poziomie „czucia
piłki” na treningu i na meczu (tak – nie, podkreśl).
Dlaczego?
Czterokrotnie więcej, tj. 80% badanych zawodników
odpowiedziało, że odczuwa różnice w poziomie
„czucia piłki” na treningu i na meczu, uzasadniając
to następująco: „...na meczu jestem spięty i gram
gorzej”; „...na meczu czujemy większą mobilizację niż
na treningu”; „... na treningu nie odczuwam tremy...”;
„…na meczu jest inna atmosfera niż na treningu.
Czynniki takie jak doping kibiców powodują polepszenie
„czucia piłki””; „...na treningu jestem bardziej na luzie,
a na meczu bardziej spięty”; „Chęć rywalizacji ma
pozytywny wpływ na „czucie piłki””; „Na meczu jestem
bardziej skoncentrowany”. Tylko 5 zawodników, tj. 20%
odpowiedziało przecząco na tak postawione pytanie.
Motywowali to słowami: „…Na treningach i na meczu
„czucie piłki” jest takie same”.
26. Czy oddziaływanie kibiców ma wpływ
pozytywny (tak – nie, podkreśl), czy negatywny
(tak – nie, podkreśl) na poziom „czucia piłki”?
W czym się to przejawia?
Wpływ kibiców na zawodników jest bardzo różny
i zależny od nastawienia kibiców do danej drużyny.
Często się zdarza, że bardzo agresywna postawa
oglądających mecz wobec drużyny przeciwnej potrafi
zdeprymować, czy zdekoncentrować nawet najlepiej
wyszkolonych zawodników. Wtedy zawodnicy nawet
najlepiej przygotowani popełniają proste błędy w grze.
Doping kibiców może mieć też bardzo pozytywny wpływ
na poziom gry drużyny czy poszczególnych zawodników.
Przy własnej publiczności teoretycznie słabsze drużyny
dysponujące gorzej wyszkolonymi zawodnikami potrafią
wygrywać mecze z dużo lepszymi od siebie zespołami.
Jak oddziaływają kibice i ich doping na zawodników
wyjaśniają odpowiedzi: „W niektórych momentach
doping mobilizuje, a czasami rozprasza i dekoncentruje”;
„Sportowy doping wpływa na lepszą grę”; „Jeżeli kibice
dopingują przeciwników, staram się skoncentrować tylko
na grze”; „Kibice podtrzymują grających zawodników na
duchu, dodając im otuchy i chęci do gry, co pozytywnie
wpływa na „czucie piłki””; „Publiczność ma wpływ tylko
na psychikę zawodnika”; „Pozytywny, gdy gram przy
własnych kibicach, a negatywny gdy gram na wyjeździe”.
27. Jaki wpływ na poziom „czucia piłki” ma
zmęczenie? (podkreśl, uzasadnij)
Prawie połowa, tj. 48% badanych zawodników
uznało, że zmęczenie ma duży wpływ na poziom
„czucia piłki”. Siedmiu z 25 zawodników (28%)
uważało, że zmęczenie ma średni wpływ na „czucie
piłki”, a po trzech zawodników uważało, że zmęczenie
ma bardzo duży oraz mały wpływ na poziom „czucia
piłki”. Oto niektóre z wypowiedzi zawodników, którzy
stwierdzili, że zmęczenie ma duży wpływ na „czucie
piłki”: „...jeżeli zawodnik jest zmęczony, to uniemożliwia

mu to wykonywanie niektórych ruchów”; „...nie ma się tej
samej szybkości i koncentracji co na początku meczu”. Tak
wypowiedzieli się zawodnicy, którzy uważali, że zmęczenie
ma średni wpływ na poziom „czucia piłki”: „Podczas
meczu nie myśli się o zmęczeniu”; „Brak sił powoduje
mniej dokładną grę”; „Człowiek ma mniej siły i zmniejsza
się jego koncentracja”. A oto wybrane wypowiedzi
zawodników, którzy uznali, że zmęczenie ma bardzo
duży bądź mały wpływ na ich poziom „czucia piłki”:
„Będąc zmęczeni nie potrafimy grać na poziomie...”; „Gdy
jesteśmy zmęczeni spada „czucie piłki”, ale niewiele”.
28. Czy dostrzegasz związek między poziomem
przygotowania technicznego, a „czuciem piłki”?
1. Stopniem wytrenowania a „czuciem piłki”
2. Poziomem koordynacji ruchowej, a „czuciem
piłki”.
Wszyscy badani dostrzegli związek zarówno między
stopniem wytrenowania jak i poziomem koordynacji
ruchowej a poziomem „czucia piłki”. Wszyscy badani
siatkarze zauważyli wpływ poziomu przygotowania
technicznego na „czucie piłki”.
29. Jak sądzisz, czy niski poziom koordynacji
ruchowej można zrekompensować wysokim
poziomem innych zdolności motorycznych? (tak
– nie, podkreśl). Uzasadnij.
Większość badanych zawodników, tj. 64% uważało, że
koordynacji ruchowej nie można zrekompensować
innymi zdolnościami motorycznymi. Oto niektóre
uzasadnienia: „...koordynacja ruchowa jest w siatkówce
najważniejsza”; „Zawodnik o niskiej koordynacji ruchowej,
nigdy nie będzie miał zdolności na poziomie wysokim”; „...
koordynacja ruchowa jest bardzo ważna”. 36% zawodników
(9 osób), stwierdziło, że niski poziom koordynacji ruchowej
można zrekompensować wysokim poziomem innych
zdolności motorycznych. Co uzasadnili w następujący
sposób: „...bardzo trudno, ponieważ koordynacja jest
bardzo potrzebna”; „Można nadrabiać dobrym zmysłem, to
znaczy przewidzieć gdzie spadnie piłka”.
30. Jeżeli znasz inne czynniki mające wpływ na
„czucie piłki” to je wymień i uzasadnij ich wpływ
na to czucie.
Żaden z badanych zawodników nie udzielił
odpowiedzi na to pytanie.

Dyskusja
W pracy tej próbowano zdefiniować „czucie piłki”
jako jedną z ważnych zdolności warunkujących złożoną
działalność ruchową siatkarzy. Zastosowane metody
i materiał badawczy miały ukazać uwarunkowania
rządzące tym czuciem oraz określić wpływ stażu
zawodniczego na poziom „czucia piłki”. Dokładne
określenie tego pojęcia, jego struktury i uwarunkowań
sprawiło badanym zawodnikom wiele trudności.
Powodem tego był niski poziom wiedzy siatkarzy, oraz
ubogi stan piśmiennictwa dotyczący tego tematu. Według
badanych „czucie piłki” jest to umiejętność zagrania
piłki w zaplanowane miejsce boiska z odpowiednią
siłą, dokładne przyjęcie i „dogranie” piłki do
partnera oraz skuteczne i dające oczekiwane efekty
zagranie. Do tej pory jedną z udanych prób zdefiniowania
pojęcia „czucia piłki” podjęła G. Gagajewa. Według niej
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jest to: „...wytworzenie bardzo dokładnego, złożonego,
wyspecjalizowanego spostrzegania własności piłki oraz jej
lotu, odległości od niej i wreszcie swoich ruchów z piłką...”.
[1973, 25]. Chociaż ta definicja dotyczyła piłki nożnej,
to można znaleźć w niej dużo elementów zbieżnych,
dotyczących „czucia piłki” w siatkówce.
Niniejsza praca stanowiła próbę określenia głównych
wyznaczników „czucia piłki” w piłce siatkowej. Wyniki
analizowanych badań dotyczących „czucia piłki” wykazały,
iż najwyższy jego poziom występował w startowym
okresie treningowym, a najniższy w przygotowawczym
i przejściowym. Przeprowadzone badania wykazały też
występowanie najwyższego poziomu w części zasadniczej,
a najniższego w części wstępnej treningu. Wyniki badań
wykazały, że warunki otoczenia mają bardzo duży wpływ
na poziom „czucia piłki”. Tekst niniejszej pracy umożliwia
zdefiniowanie pojęcia „czucia piłki”. Świadczy o tym też
prezentowany przegląd piśmiennictwa na ten temat,
a także opinie zawodników, którzy stanowili materiał
badawczy wykorzystany przy napisaniu tej pracy.
Stosowane w niej kwestionariusze pytań dotyczące „czucia
piłki” dowiodły, że bez względu na poziom zaawansowania
zawodników i ich staż sportowy zdolności ta ma, dla
większości badanych siatkarzy duży bądź bardzo
duży wpływ na uzyskiwany wynik sportowy. Wyniki
tych badań umożliwiają stwierdzenie, że dla większości
testowanych siatkarzy oczywiste jest, że im dłuższy
staż zawodnika tym wyższy jest u niego poziom
„czucia piłki”. Opublikowane w pracy wyniki badań
różnych autorów w istotny sposób przyczyniły się do
lepszego zrozumienia treści pojęcia „czucia piłki”, a także
uwarunkowań wpływających na jego kształtowanie.

Wnioski
1.	Według badanych najwyższy poziom „czucia piłki”
występuje w okresie startowym, a najniższy
w okresie przygotowawczym.
2. W oparciu o opinie ankietowanych najwyższy
poziom „czucia piłki” występuje w części zasadniczej,
a najniższy w części wstępnej zajęcia treningowego.
3.	Zdecydowana większość ankietowanych stwierdziła,
że warunki otoczenia mają znaczny wpływ na
poziom „czucia piłki”.
4.	Według badanych siatkarzy „czucie piłki” ma duży
wpływ na osiągany wynik sportowy.
5.	Wszyscy siatkarze uznali, że poziom „czucia piłki”
polepsza się w wielomiesięcznym okresie szkolenia.
6.	Według badanych, odbiór zagrywki w siatkówce
jest podstawowym elementem technicznym, na
który duży wpływ ma poziom „czucia piłki”.
7.	Największy wpływ według ankietowanych
zawodników na poziom „czucia piłki” ma
koordynacja ruchowa.
8.	Wszyscy badani zawodnicy stwierdzili negatywny
wpływ przerw w treningach na poziom „czucia piłki”.
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ПОНЯТИЕ, ПРОЯВЛЕНИЕ И ОБУСЛОВНЕННОСТИ «ЧУВСТВА СНАРЯДА»
У ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ МЕТАТЕЛЕЙ ДИСКА
Pojęcie, przejawianie się i uwarunkowania „czucia sprzętu”
u wysoko zaawansowanych dyskoboli
1) Влодзимеж Староста1, 2) Тадеуш Юшкевич, 3) Владимир Екимов
1) Włodzimierz Starosta, 2) Tadeusz Juszkiewicz, 3) Wladimir Jekimow
1) Międzynarodowe Stowarzyszenie Motoryki Sportowej, Warszawa (Polska).
Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku (Polska).
Международное Общество по Спортивной Моторике, Варшава (Польша).
Высшая Школа Физического Воспитария и Туризма в Биалымстоке (Польша)
2-3) Białoruska Państwowa Akademia Wychowania Fizycznego w Minsku (Białoruś)
Белорусская государственная академия физической культуры, Минск (Белоруссия)

Streszczenie
Stały wzrost wyników sportowych zmusza do
poszukiwania nowych metod i środków zwiększających
możliwości zawodników. Jednym z nich jest poznanie
złożonego zjawiska jakim jest „czucie sprzętu”. Stąd
celem badań było określenie pojęcia „czucia sprzętu”,
rodzajów jego przejawiania i uwarunkowań. Badania
przeprowadzono na 22 wysoko zaawansowanych
zawodniczkach i zawodnikach specjalizujących się
w rzucie dyskiem, w tym dyskobolach kadry narodowej
Białorusi. W badaniach posłużono się ankietą złożoną z 25
przeważnie otwartych pytań dotyczących pojęcia „czucia
sprzętu”, jego przejawiania się i uwarunkowań. Wnioski:
Pod pojęciem „czucia sprzętu” badani rozumieli: „kontrolę
nad sprzętem, czucie jego masy i kształtu”. Wysoko
zaawansowani zawodnicy do tego określenia dodali:
„czucie jedności ciała i rąk ze sprzętem”. Według dyskoboli:
„Czucie sprzętu” przejawia się w „jedności ze sprzętem,
współpracy z nim, lekkości przy wykonywaniu rzutów,
czuciem komfortu, odczuwaniu sprzętu jako przedłużenia
ręki”. Badani nie potrafili wymienić składowych tego
czucia określając je jako „subtelne wrażenie nie poddające
się opisaniu”. Symptomem dobrego (wysokiego poziomu)
tego czucia były: „poprawne ruchy i lekkie wykonywanie
rzutów” czemu towarzyszyły „wiara w swoje możliwości
i udane rzuty”. U zdecydowanej większości badanych
najwyższy poziom „czucia sprzętu” pojawiał się
w startowym okresie treningowym.
Słowa kluczowe: „czucie sprzętu”, „czucie dysku”,
pojęcie, przejawianie i uwarunkowania, ankieta, wysoko
zaawansowani zawodnicy, kadra narodowa Białorusi.

Введение
Результаты в различных видах спорта, в том числе
и в легкой атлетике, постоянно улучшаются. Однако
каждый сантиметр в прыжках и в метаниях, каждая десятая
или сотая доля секунды в беге требуют все большего
напряжения двигательных и психических способностией,
свзанных с возрастающим обьемом тренировочных
нагрузок,
повышением
спортивного
мастерства,
многолетней хорошо организованной тренировки и т.д).
Следовательно, наряду с традиционными, необходимо

искать новые пути использования двигательного
потенциала человека. И одним из таких путей является
изучение значения кинестетических ощущений в процессе
обучения техники движений, в том числе такого сложного
явления как «чувство снаряда» у легкоатлетов-метателей.
Понятие «чувство снаряда» очень трудно поддается
определению, так как связано с определенными
специфическими кинестетическими ощущениями у
каждого отдельного человека, являющегося неповторимой
личностью. Эта проблема возникла не сейчас. Сначала
спортсмены и тренеры в своей практической деятельности
стали употреблять выражения «чувство воды» у пловцов
[12-14], и байдарочников, «чувство мяча» у футболистов,
баскетболистов, волейболистов и теннисистов [10-11]
и cпортсменов настольного тенниса, «чувство предметча»
в художественной гимнастике [15,18] и т.д. Затем ученые
попытались дать этому явлению научное обоснование [118].
Цель работы: определить понятие, проявление
и обусловленности «чувства снаряда» у спортсменов –
метателей диска различной квалификации.
Исследования проводились в Белорусской
государственной академии физической культуры
w г. Mинск, (Беларусь).

Обьект и метода исследований
Объектом исследования были метатели диска
(мужчины и женщины), студенты Белорусской
Государственной академи физической культуры и члены
национальной сборной команды Республики Беларусь.
Всего было обследовано 22 человека, в том числе 15
спортсменов I и II разряда и 7 спортсменов высокой
квалификации (мастеров спорта и мастеров спорта
международного класса). У спортсменов-разрядников
средний возраст был 20,3 года, средний спортивный стаж
– 6,1 года. У спортсменов высокой квалификации средний
возраст составлял 25,1 года, средний стаж – 9,8 года.
Методом исследования был анкетный опрос. Этот
метод, с одной стороны, позволяет изучать мнения,
намерения, мотивы поведения и т. п. (то есть все то, что
не подвластно изучению другими методами) и с другой
– делает этот метод, субъективным (не случайно
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у некоторых социологов существует мнение, что даже
самая современная методика опроса никогда не может
гарантировать полной достоверности информации).
Однако анкетный опрос чаще всего применяеся
в научных исследованиях как дополнительный метод
особенно в мало изучеенных вопросах. Его значение
возрастает при применении относительно спортсменов
высокой квалификации.
Анкета авторства В. Старосты состояла из 25
вопросов, касающихся различных вопросов «чувства
снаряда», в том числе определения понятия «чувства
снаряда», составляющих его элементов, симптомов
проявления, разных его обусловленностей и т. д.

Результаты исследований
В связи с тем, что большинсто вопросов анкеты
носили открытый характер, то есть предполагали ответы
в свободной форме, это в некоторой степени затрудняло
их приведение к единому знаменателю. Вместе с тем,
суть ответов была в основном одинакова, несмотря на
то, что выражалась по-разному.
На первый, основной вопрос: «Что понимаешь
под понятием «чувства снаряда»? ответы были весьма
разнообразны, однако после соответствующей обработки
обобщенный ответ можно выразить следующим
образом: «Чувство снаряда» – это контроль над
снарядом, ощущение его веса и формы. Спортсмены
высокой квалификации еще добавляли к этому «чувство
единого целого тела, руки со снарядом».
На вопрос: «В чем проявляется чувство снаряда»?
ответы сводились к тому, что спортсмены ощущали
единство со снарядом, сотрудничество с ним,
легкость при выполнении попыток, чувство
комфорта, ощущение снаряда как продолжение
руки. Существенных различий в ответах спортсменов
массовых (более низких) разрядов и спортсменов высокой
квалификации не было.
Значительные затруднения вызвал вопрос: «Из
каких элементов состоит «чувство снаряда»? Некоторые
спортсмены ответили, что это такие тонкие ощущения,
которые не поддаются описанию. Остальные
ответы сводились к координационным способностям
спортсменов.
На вопрос: «Назови симптомы хорошего или плохого
«чувства снаряда»? большинство ответов сводилось к тому,
что движение получается и метать легко при хорошем
«чувстве снаряда» и наоборот – движение не получается
и тяжело метать при плохом При хорошем «чувстве
снаряда» у спортсмена появляется уверенность в себе,
удачно выполняются попытки в метании диска, при
плохом – часто наблюдается напряжение мышц, ошибки
в технике метания.
Ответы на вопрос: «В каком тренировочном
периоде «чувство снаряда» самое лучшее и самое
худшее и почему? были следующие: Среди спортсменов
массовых (более низких) разрядов 80% отметили
что самое лучшее «чувство снаряда» у них было
в стартовом периоде, 13,3% – в подготовительном
и 6,7% – в переходном.
Спортсмены высокой квалификации указали, что
лучшее «чувство снаряда» у них было в стартовом
(85.7%) и в подготовительном (14,3%) периодах
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тренировки. Худшее «чувство снаряда» спортсмены
массовых разрядов ощущали в переходном (93,3%)
и подготовительном (6,7%) периодах тренировки,
спортсмены высокой квалификации также в переходном
(86,7%) и подготовительном (13,3%). Динамику
«чувства снаряда» все спортсмены объясняли
степенью тренированности.
На вопрос: «В какой части тренировочного занятия
«чувство снаряда» самое лучшее и самое худшее,
и почему?» спортсмены ответили следующим образом.
Все спортсмены единодушно отметили, что лучшее
«чувство снаряда» у них было в основной части занятия,
а по ощущениям худшего чувства мнения разделились,
80% спортсменов массовых разрядов указали, что худшее
«чувство снаряда» у них было в заключительной части
занятия и 20% – в подготовительной. У спортсменов
высокой квалификации эти показатели были
соответственно 86,7% и 13,3%. Спортсмены объясняли
это тем, что «чувство снаряда» улучшается после
разминки и ухудшается по мере утомления.
Все 100% опрошенных спортсменов отметили,
что «чувство снаряда» улучшается по мере роста
тренированности, приобретении знаний по теории
техники метаний, концентрации внимания, умения
владеть собой. Все спортсмены указали на связь между
«чувством снаряда» и показанным спортивным
результатом, отметили влияние на «чувство снаряда»
внешних факторов (погодные условия, метание па
стадионе или в манеже). Так, например, спортсмены
отметили влияние пространственных ориентиров
на «чувство снаряда»: ограниченный размер манежа
снимает остроту чувства.
Все спортсмены единодушно отметили связь
между «чувством снаряда» и техникой метания диска.
Тренировочная работа по совершенствованию
технического мастерства способствует формированию
«чувства снаряда». При этом важное значение
имеет большое количество повторений выполнения
упражнения.
На вопрос: «Какой уровень твоего «чувства
снаряда» был при достижени и лучшего резулытата
на основных соревнованиях?» все спортсмены
высокой квалификации ответили «высокий».
Среди спортсменов массовых разрядов 80% отмечали
высокий уровень «чувства снаряда» и 20% – средний.
Это выглядит вполне закономерно. Спортсмены низкой
квалификации часто достигают хороших результатов
за счет улучшения физической подготовленности даже
при недостаточном техническом мастерстве.
Все опрошенные спортсмены отметили влияние
эмоций на «чувство снаряда», указывали на колебания
«чувства снаряда» в одном занятии, в микро- и мезоцикле
и даже в многолетнем плане. Общий вывод – чем
выше уровень тренированности спортсмена, тем
лучше у него ощущение «чувства снаряда». Кроме
того, спортсмены указывали на существующую
связь между «чувством снаряда» в метании диска
с метанием копья, молота, с толканием ядра.
Часть вопросов анкеты касалась ощущений
снаряда правой и левой рукой. Все опрошенные нами
метатели были «правши», т.е. метали диск правой рукой.
Поэтому естественно, что лучшее «чувство снаряда»
у них связано с правой рукой.
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Все спортсмены отметили большое значение
формирования «чувства снаряда» для достижения
высоких результатов. Это связывается в первую очередь
с совершенствованием координационных механизмов и,
следовательно, технического мастерства.

Выводы
1.	«Чувство снаряда» у метателей диска – это сложное
тонкое ощущение снаряда. Оно проявляется
в чувстве единого целого тела спортсмена со
снарядом, в ощушеиии его веса, формы, особого
«мышечного» чувства, легкости при выполнении
попыток. Чем выше квалификация спортсмена, тем
более тонкое и глубокое у него «чувство снаряда».
2.	Определяя составляющие «чувства снаряда»,
спортсмены
чаще
всего
указывали
на
координационные
способности,
техническое
мастерство, эмоциональное состояние, внешние
факторы
(климатические
условия,
пространсвенные ориен- тиры),
3.	Симптомами
хорошего
«чувства
снаряда»
у спортсменов является ощущение легкости
и результативности при метании диска, чувство
уверенности в себе. Плохое «чувство снаряда»
характеризует то, что движение не получается так
как хотелось бы, выполняется тяжело, наблюдается
излишнее напряжение мышц, появляются ошибки
в технике метания.
4.	Большинство опрошенных спортсменов отметили,
что лучшее «чувство снаряда» у них было
в стартовом периоде, а худшее – в переходном.
Вместе с тем, встречались отдельные ответы, когда
лучшее
«чувство
снаряда»
наблюдалось
в подготовительном и даже в переходном периоде.
5.	Все опрошенные спортсмены лучшее «чувство
снаряда» отмечали в основной части занятия,
а худшее – большинство спортсменов ощущали
в заключительной части занятия (а некоторые –
в подготовительной).
6. 100% опрошенных метателей диска указали на
существующую связь между «чувством снаряда»
и
спортивным
результатом,
техническим
мастерством, уровнем тренированности, уровнем
двигательной
координации,
эмоциональным
состоянием. Все спортсмены отмечали у себя
колебания в «чувстве скаряда>, которые отражались
на техническом исполнении упражнения.
7.	При достижении наилучшего результата все
спортсмены высокой квалификации отмечали
высокий уровень «чувства снаряда». Спортсмены
массовых разрядов иногда достигали лучших
результатов и при среднем уровне «чувства снаряда».
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Struktura i uwarunkowania „czucia odbicia”
oraz ich wpływ na osiągnięty wynik sportowy w skoku wzwyż
w opinii zawodniczek i zawodników różnego poziomu zaawansowania
Structure and condition of “take-off feeling” and their influence on result
achieved in the opinion of athletes of different levels of advancement
Włodzimierz Starosta1 Kamila Stepaniuk-Lićwinko2
Międzynarodowe Stowarzyszenie Motoryki Sportowej. Warszawa.
Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku.
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Abstract
The purpose of this study was to clarify the
concept of “take-off feeling” and the determination
of the structure and conditions. The study was
conducted on a thirteen very high advancement
athletes specializing in the high jump. Among
the athletes were seven women and six men with
different training experience at different sport levels.
Athletes represented 11 the Polish track and field
sport clubs. For the investigation of a questionnaire
used by W. Starosta, consisting of 29 questions. The
survey consisted of two parts. The first concerned the
personal information of athletes, training experience,
lateral differentiation of the body and a holding class
sport. While the latter was intended to clarify what is
“take-off feeling” and knowledge of its structure and
conditions. Analysis of test results allowed to formulate
the following conclusions: 1. “Take-off feeling” in
athletes specializing in the high jump was dependent on
the level of mastery of technique. 2. “Take-off feeling”
effect on the jump technique. The higher the level of
“take-off feeling”, including better the jump technique.
3. The “take-off feeling” to affect the elements such
as correctness, “insert” the foot, correct reflection and
dynamic and reflections. 4. The high level of “takeoff feeling “ had also: experience, training sports
athlete, the level of training and technical preparation.
5. The highest level of “take-off feeling”, appeared in
the starting period and the lowest in the preparatory
period. 6. Developing a “take off-feeling”, provided
a fit and reflection exercises in various forms: jumps,
reflecting the high jump specialist. 7. The best “take-off
feeling” in the opinion of the athletes was present in
main part of training session and the worst in the final
part. 8. The high level of movement coordination has
been an integral part of good “take-off feeling”. 9. The
high level of “take-off feeling” significantly affect the
result obtained sports. 10. Important in shaping the
level of “take-off feeling” was to provide the optimum
environmental conditions for carrying out the training.
Key words: high jump, high and low level of
“take-off feeling”, structure, conditions, track and field,
women and men, athletes of very high advancement,
self evaluation lateral differentiation of body.

Streszczenie
Celem pracy było określenie pojęcia „czucia odbicia”,
jego struktury i uwarunkowań. Badania przeprowadzono
na trzynastu wysoko zaawansowanych lekkoatletkach
i lekkoatletach specjalizujących się w skoku wzwyż.
Wśród badanych było siedem kobiet i sześciu
mężczyzn z różnym stażem treningowym i poziomem
zaawansowania. Zawodnicy reprezentowali 11 polskich
klubów lekkoatletycznych, większość z nich należała do
kadry narodowej Polski juniorów i seniorów, a niektórzy
byli medalistami mistrzostw Polski, Uniwersjady, Europy,
świata i igrzysk olimpijskich. W badaniach stosowano
ankietę autorstwa W. Starosty składającą się z 29 pytań.
Ankieta złożona była z dwóch części. Pierwsza dotyczyła
danych osobowych zawodników, stażu treningowego,
stronnego zróżnicowania ciała i posiadanej klasy
sportowej. Druga zaś miała na celu wyjaśnienie czym
jest „czucie odbicia” oraz poznanie jego struktury
i uwarunkowań. Analiza wyników badań umożliwiła
formułowanie następujących wniosków: 1. „Czucie
odbicia” u lekkoatletów specjalizujących się w skoku
wzwyż uzależnione było od poziomu opanowania techniki.
2. „Czucie odbicia” wpływało na technikę skoku. Im
wyższy poziom „czucia odbicia”, tym lepsza była technika
skoku. 3. Na „czucie odbicia” miały wpływ takie elementy
jak: poprawność „wstawienia” stopy, prawidłowe odbicie
i dynamiczne jego zakończenie. 4. Na wysoki poziom
„czucia odbicia” wpływały dodatkowo: doświadczenie,
staż sportowy zawodnika, poziom wytrenowania,
przygotowanie techniczne. 5. Najwyższy poziom „czucia
odbicia” występował w okresie startowym, a najniższy
w przygotowawczym. 6. Kształtowanie się „czucia
odbicia” zapewniało wytrenowanie i wykonywanie
ćwiczeń z odbiciem w różnych formach (wieloskoki, hopy,
odbicia specjalistyczne dla skoku wzwyż). 7. Najlepsze
„czucie odbicia” zawodnicy obserwowali u siebie w części
zasadniczej treningu, a najgorsze w końcowej. 8. Wysoki
poziom koordynacji ruchowej był nieodłącznym
elementem dobrego „czucia odbicia”. 9. Wysoki poziom
„czucia odbicia” znacząco wpływał na uzyskany wynik
sportowy. 10. Istotne w kształtowaniu poziomu „czucia
odbicia” było zapewnienie optymalnych zewnętrznych
warunków treningu.
Słowa kluczowe: skok wzwyż, wysoki i niski
poziom „czucia odbicia”, struktura i uwarunkowania
„czucia odbicia”, lekkoatletyka, kobiety, mężczyźni, różny
poziom zawansowania, stronne zróżnicowanie ciała.
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Wstęp
Skok wzwyż jest jedną z młodszych konkurencji
lekkoatletycznych, którego początki sięgają XIX wieku.
Polega na odbiciu i przeniesieniu ciała jak najwyżej
nad zawieszoną poprzeczką. Przez wiele lat techniki
skoku wzwyż była doskonalona. Początkowo była to
technika naturalna, uznawana za najprostszy sposób
pokonywania poprzeczki. Z biegiem lat zaczęto zmieniać
położenie ciała nad poprzeczką. Technika kalifornijska
wymagała położenia ciała w czasie lotu grzbietem nad
poprzeczką. Później pokonywano poprzeczkę techniką
przerzutową. Przełom nastąpił w 1968 roku, kiedy to
podczas Igrzysk Olimpijskich w Meksyku, R. Fosbury
pokonał poprzeczkę nowym sposobem nazwanym
flopem. Technika ta stosowana jest obecnie przez
najlepszych zawodników skoku wzwyż na świecie.
Skok wzwyż stawia zawodnikowi wysokie
wymagania odnośnie wszechstronnego przygotowania
ruchowego. Podstawowymi zdolnościami ruchowymi
niezbędnymi dla osiągania wysokich wyników w tej
złożonej techniczni konkurencji lekkoatletycznej są:
szybkość, skoczność, siła, gibkość i koordynacja ruchowa.
W ramach tej ostatniej, ale niezwykle ważnej znajdują
się specyficzne wrażenia kinestetyczne, w tym „czucie
odbicia” stanowiące szczyt mistrzostwa technicznego.
Burzliwy rozwój sportu i coraz bardziej złożonych
proces treningowy zmusza do uruchomienia
kinetycznego kanału informacyjnego funkcjonującego
wraz ze wzrokowym, słuchowym, węchowym
i smakowym [Starosta, 2003, 294]. Nie od dziś wiadomo
jak ważne jest kształtowanie specyficznych dla danej
dyscypliny rodzajów czucia. „Dość liczne badania
wykazały stosunkowo dużą zmienność specyficznego
czucia. Zmienność ta uzależniona jest od następujących
czynników:
poziomu
koordynacji
ruchowej,
zaawansowania sportowego, wieku, stażu sportowego,
wielkości obciążeń treningowych, emocji, okresu
treningowego, otaczających warunków, stosowanych
środków treningowych, przyrządów i wielu innych…”
[Starosta 2003, 295]. „Czucia stanowiące ekstrakt
mistrzostwa technicznego powinny być jednym
z
najważniejszych
elementów
szkolenia
sportowego. Od niego bowiem zależy dokładność
ruchów, bez których technika przestaje być
skuteczna.” [Starosta 2003, 294].
Do interesujących należały wybrane i dotychczas
nie publikowane wyniki badań dotyczące specyficznego
czucia w różnych dyscyplinach sportu. Najlepsze „czucie
bieżni” lekkoatletów-sprinterów występowało w okresie
startowym, a najgorsze w okresach przygotowawczym
i przejściowym [Rogowska, 2011]. A. Bitiucki [2010]
zebrał podobne dane na zawodnikach short tracku,
u których najlepsze czucie wystąpiło w okresie startowym,
a najgorsze w okresie przejściowym i przygotowawczym.
W. Starosta [2003] ustalił najwyższy poziom „czucia
piłki” u koszykarzy w okresie startowym, a najniższy
w przygotowawczym i przejściowym. Podobne wyniki
otrzymał M. Bujalski [2008]. W innych badaniach
W. Starosty – najlepsze czucie występowało w zasadniczej
części treningu zarówno u koszykarzy, piłkarzy nożnych
i zawodników uprawiających tenis stołowy. Najgorsze
czucie przejawiało się w części wstępnej i końcowej

zajęcia. Analogiczne wyniki uzyskała P. Rogowska
[2011]. Badani przez nią zawodnicy specjalizujący się
w biegach sprinterskich wskazali część zasadniczą
treningu z najlepszym czuciem. Najgorsze „czucie
bieżni” pojawiało się w części wstępnej i końcowej
treningu. Część zasadniczą koszykarze uznali za
najlepszą a wstępną za najgorszą, poddani badaniu przez
M. Bujalskiego [2002]. Z badań A. Bitiuckiego [2010]
wynikało, że najlepsze „czucie lodu” jest we wstępnej
i zasadniczej części treningu, a najgorsze też we wstępnej
oraz w końcowej części. W. Starosta wykazał istnienie
znaczącej zależność między „czuciem piłki” a uzyskanym
wynikiem sportowym [2003, 342]. Z badań wielu
autorów wynikało jednoznacznie, że najwyższy poziom
czucia przejawia się w okresie startowym. Przedstawiono
tu niewielką część wyników badań dotyczących różnych
specyficznych wrażeń kinestetycznych przejawiających
się w rozmaitych dyscyplinach sportu.

Uzasadnienie wyboru tematu
Na temat specyficznych rodzajów czucia w różnych
dyscyplinach sportowych można znaleźć stosunkowo
niewiele publikacji, natomiast w żadnej z nich nie
ma opracowań dotyczących „czucia odbicia” w skoku
wzwyż. Poznanie i wdrożenie do praktyki informacji
dotyczących tego ważnego zjawiska, a szczególnie jego
uwarunkowań przez trenerów i zawodników może
przyczynić się podniesienia wyników sportowych
w skoku wzwyż. Określenie różnych uwarunkowań
tego ważnego zagadnienia dla praktyki i teorii sportu
stało się celem prowadzonych przez nas badań.
Poszukiwaliśmy odpowiedzi na następujące pytania:
czym jest „czucie odbicia”, jaka jest jego struktura, jakie
są jego uwarunkowania, co wpływa na zmiany jego
poziomu i jak je kształtować w procesie treningowym?
Dlatego celem badań było m.in.: 1. Określenie
struktury i uwarunkowań „czucia odbicia” u zawodniczek
i zawodników skoku wzwyż. 2. Poszukiwanie różnicy
między uwarunkowaniami „czucia odbicia” u kobiet
a u mężczyzn. 3. Określenie związku między poziomem
„czucia odbicia” a uzyskanym wynikiem sportowym.
4. Poszukiwanie związku między „czuciem odbicia”
a posiadaną klasą sportową.

Materiał i metoda
Badania przeprowadzono na 13 wysoko
zaawansowanych lekkoatletkach i lekkoatletach
specjalizujących się w skoku wzwyż. Wśród badanych
było siedem kobiet i sześciu mężczyzn z różnym stażem
treningowym i poziomem zaawansowania. Zawodnicy
reprezentowali 11 polskich klubów lekkoatletycznych.
Średnia wieku badanych wynosiła 26,2 lat, ich staż
sportowy wahał się w przedziale od 5 do 21 lat, a jego
średnia wynosiła 10,3 lat. Wśród badanych byli
czołowi zawodnicy Polski, wielokrotni mistrzowie kraju
w różnych kategoriach wiekowych, a także medaliści
mistrzostw Europy juniorów i seniorów oraz medaliści
Uniwersjady, mistrzostw Europy, świata i igrzysk
olimpijskich (m.in. A. Partyka).
Do zebrania informacji posłużył kwestionariusz pytań
przygotowany przez W. Starostę. Składał się on z 29 pytań

Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku – 2013

dotyczących struktury i rozmaitych uwarunkowań „czucia
odbicia” u lekkoatletów uprawiających skok wzwyż.
Kwestionariusz składał się z dwóch części. Pierwsza z nich
dotyczyła danych osobowych respondentów. Zawodników
pytano o: wiek, płeć, staż treningowy, posiadaną klasę
sportową i o stronne zróżnicowanie sprawności wybranych
części ciała. Badani dostrzegli stronne zróżnicowanie
swoich kończyn. Większość z nich wskazała rękę prawą
jako sprawniejszą i dokładniejszą, a 9 uznało dominację
nogi lewej nad prawą. Drugą część ankiety stanowiły
pytania otwarte i zamknięte ukierunkowane na poznanie
rozmaitych zagadnień „czucia odbicia”, jego struktury
i rozmaitych uwarunkowań występujących w procesie
treningu w skoku wzwyż.

Wyniki badań
Wyniki te przedstawione zostaną w kolejności
zadawanych pytań badanym wysoko zaawansowanym
zawodniczkom i zawodnikom specjalizującym się w skoku
wzwyż. Uzyskane w ankiecie odpowiedzi poddano
szczegółowemu opracowaniu i analizie. Wyniki badań
przestawiono w postaci rycin i tabel podsumowujących
treść odpowiedzi na pytania. Z uwagi na obszerność
materiału nie umieszczono tu materiał ilustracyjnego
i jedynie wybrane opinie poszczególnych osób.
1. Co rozumiesz pod pojęciem „ czucia odbicia”?
Zawodnicy w większości przypadków zdefiniowali
„czucie odbicia” jako poprawne jego wykonanie.
Inni uważali, że czucie to wiąże się z odpowiednim
ustawieniem nogi do odbicia, niektórzy zaś przypisali
dobremu „czuciu odbicia” poprawność wykonania skoku
z mozliwością określenia prawidłowości jego wykonania.
Oto wybrana opinia: „To według mnie takie subiektywne
odczucie podczas wstawiania nogi do odbicia, które po
skoku jesteśmy w stanie określić prawidłowość jego
wykonania lub ewentualnie zauważyć popełnione
błędy. …umiejętność tę skoczek dopiero nabywa wraz
z postępem procesu treningowego.”[D.M]
2. Z jakich elementów składa się „czucie
odbicia”?
Odpowiedzi zawodników nieznacząco się od siebie
różniły. Większość badanych do elementów składowych
poprawnego „czucia odbicia” zaliczyli: poprawność
„wstawienia stopy1”, wykonania poprawnego odbicia
i dynamicznego zakończenia odbicia. Oto wybrane
dwie opinie: „Podczas odbicia wiemy jak ułożone są
poszczególne części naszego ciała względem przestrzeni.”
[O.M]. „Pewnością jego wykonania i jego powtarzalnością
przy odbiciach w różnych układach.” [D.U]
3. Podaj symptomy dobrego i złego „czucia
odbicia”.
Za symptomy dobrego „czucia odbicia” lekkoatleci
uznali: pewność wykonania skoku, poprawność jego
wykonania, powtarzalność i „naturalność odbicia2”. Za
złe symptomy skoczkowie uznali: brak powtarzalności,
zaburzenie czucia, brak dokładności ruchów
1
Poprawne ułożenie nogi względem zeskoku, noga
wyprostowane w stawie kolanowym i biodrowym.
2
Wrodzona, swobodna oraz poprawna możliwość
wykonania odbicia
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spowodowanej zmęczeniem. Wybrane odpowiedzi:
„Prawidłowe ustawienie nogi i włożenie odpowiedniej
siły w odbicie”[Ś.P]. „…by zawodnik był w stanie
poczuć odbicie, powinien być skoncentrowany na skoku
od początku do końca. Ważne jest także odpowiednia
koordynacja receptorów czuciowych i ruchowych
stopy.”[D.M]
4. W którym okresie treningowym czucie to jest
najlepsze? Dlaczego?
Ankietowani byli zgodni co do okresów
treningowych w których „czucie odbicia” jest najlepsze
i najgorsze. Jednogłośnie stwierdzili, że najlepsze czucie
występuje w okresie startowym, kiedy to organizm jest
w najlepszej formie i odpowiednio przygotowany do
zawodów. Za najgorszy uznali okres przygotowawczy
ze względu na występujące wtedy duże obciążenia
treningowe i zwiększoną intensywność treningu
zaburzających „czucie odbicia”. Oto wybrana opinia:
„Dobre jest wtedy, gdy zawodnik po skoku jest w stanie
określić co zrobił dobrze i jakie popełnił błędy w trakcie
odbicia. Złe jest wtedy gdy np. z powodu zmęczenia
koordynacja czucia mięśniowego jest zaburzona,
przez co zawodnik nie jest w stanie bliżej określić jego
poprawności lub jej braku.” [T.W].
5. W jakiej części treningu „czucie odbicia” jest
najlepsze i najgorsze? Dlaczego?
Badani byli jednomyślni odnośnie części treningu
w której „czucie odbicia” jest na najwyższym poziomie.
Uznali, że występuje ono w części zasadniczej, kiedy
organizm jest w pełni rozgrzany i przygotowany do wysiłku
fizycznego, co wiąże się z dobrym czuciem. Najgorsze
czucie w opinii większości zawodników występuje
w części końcowej. Spowodowane jest to narastającym
zmęczeniem. Troje spośród ankietowanych stwierdziło,
że najgorsze odbicie występuje u nich we wstępnej
części treningu, kiedy to organizm nie jest w pełni
rozgrzany i przygotowany do wzmożonej aktywności
fizycznej. Wybrana wypowiedz: „Najlepsze jest w części
zasadniczej, kiedy organizm jest rozgrzany i gotowy do
wysiłku. Najgorsze w części końcowej, gdy zawodnik jest
już zmęczony obciążeniami treningowymi.”[B.K]
6. Pod wpływem czego czucie to polepsza się lub
pogarsza? Jak myślisz co jest tego powodem?
Według ankietowanych czynnikami wpływającymi
na poprawność „czucia odbicia” jest, przede wszystkim,
poziom opanowania techniki. Doskonała technika
umożliwia wypracowaniu wysokiego „czucia odbicia”
i umiejętność określenia poprawności wykonania
elementu technicznego. Kolejnym istotnym czynnikiem
w był staż treningowy. Zdaniem lekkoaltletów
doświadczenie jakie nabywają podczas systematycznego
treningu wpływa pozytywnie na „czucie odbicia” podczas
wykonywania skoku. Kilku spośród badanych stwierdziło,
iż liczba oddanych skoków wpływa na polepszenie „czucia
odbicia”, jeden z ankietowanych nazwał to odpowiednim
„oskakaniem3”. Jako czynniki wpływające na pogorszenie
„czucia odbicia” zawodnicy podali, przede wszystkim,
nasilające się zmęczenie i zbyt duża intensywność
3
Jest to taki poziom opanowania techniki, kiedy
skoki wykonywane są z dużą powtarzalnością, poprawnością
i dokładnością.
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treningu. Wybrane wypowiedzi: „Czucie polepsza się
pod wpływem wytrenowania i „oskakania” w różnych
układach i na różnych prędkościach. Pogarsza się poprzez
zmęczenie stopy, duże obciążenia treningowe oraz zmianę
prędkości na rozbiegu.”[B.K]. „…duży wpływ ma tu staż
treningowy i bieżące samopoczucie zawodnika.” [T.W].
7. Czy istnieje związek między „czuciem odbicia”
a uzyskanym wynikiem sportowym? W czym to
się przejawia?
Zdecydowana większość lekkoatletów dostrzegła
związek występujący między „czuciem odbicia”
a wynikiem sportowym. Związane było to z poprawnością
wykonywania odbicia niezależnie od sytuacji, jak
też z dokładnością i precyzją odbicia. W opinii kilku
zawodników, nie ma związku między owym czuciem
a wynikiem uzyskanym na zawodach. Uważali oni, że
istotniejsze są przygotowanie siłowe i techniczne niż
„czucie odbicia”. Wybrane opinie: „Tak. Lepsze „czucie
odbicia” pozwala uzyskać lepszy wynik sportowy,
gdyż niezależnie od sytuacji zaistniałej na skoczni
wykonywane jest ono poprawnie. Poza tym lepsze
„czucie odbicia” pojawia się wtedy, kiedy zawodnik jest
dobrze przygotowany motorycznie, co jest podstawą
w uzyskiwaniu wyników sportowych.” [G.K]. „…istnieje
taki związek. Zawodnik z dużym stażem treningowym
czuje kiedy skok był dobry, a kiedy nie.” [D.M]
8. Czy istnieje związek między „czuciem odbicia”
a warunkami zewnętrznymi ? Czym się on
przejawia?
Zawodnicy niemal jednomyślnie stwierdzili, że
warunki atmosferyczne pogarszają „czucie odbicia”.
Wiąże się to: ze zmianą przyczepności kolców z podłożem,
niepewnością w dokładnym ustawieniu stopy do odbicia
i trudnościami związanymi z rozbiegiem. W opinii
jednego zawodnika związek ten nie istnieje. Wiązało się
to prawdopodobnie z jego długim stażem treningowym,
dużym doświadczeniem i profesjonalizmem. Wybrane
opinie: „Tak. Zmiana podłoża, jego przyczepności itd.
może wpływać na „czucie odbicia”, gdyż wprowadza
uczucie niepewności, bądź nie stabilności, co nie pozwala
do końca wstawić nogę na odbicie w sposób pewny. Poza
tym, zmiana temperatury otoczenia powoduje zmianę
przewodnictwa nerwowo-mięśniowego, co też ma
znaczenie przy czuciu odbicia.” [G.K]. „Tak. Warunki
atmosferyczne wpływają na koordynację mięśniową.
Np. gdy jest zimno poziom koordynacji jest niższy.
Dobry zawodnik powinien potrafić się skoncentrować
w każdych warunkach, jednak organizmu ludzkiego
czasem po prostu nie da się oszukać i wiadomo, że
wydajność pracy systemu nerwowego będzie gorsza
w warunkach ekstremalnego upału bądź zimna.” [B.K]
9. Jaki wpływ ma „czucie odbicia” na technikę
skoku?
Badani zawodnicy uznali, że czucie to ma znaczący
wpływ na technikę skoku. Ukształtowanie czucia
i jego pewność umożliwia doskonalenie elementów
technicznych. W opinii ankietowanych, im wyższy
poziom „czucia odbicia”, tym technika jest lepsza
a skoki oddawane są z dużą powtarzalnością
i skutecznością. Wybrane opinie: „Im lepsze „czucie
odbicia”, tym skoki stają się lepsze pod względem
technicznym” [K.J]. „Jeśli zawodnik ma „czucie odbicia”

jest w stanie świadomie doskonalić swoją technikę.”
[D.M]. „Znaczący, pewność odbicia i jego powtarzalność
pozwala skupić się na elementach technicznych i na
ich doskonaleniu. Dobre „czucie odbicia” pojawia się
w momencie dobrego wstawienia nogi na odbicie, co
ułatwia wykonanie elementów technicznych w sposób
prawidłowy.” [G.K]
10. W jaki sposób kształtujesz u siebie „ czucie
odbicia”?
W opinii badanych jednym ze sposobów
kształtowania czucia jest odpowiednia liczba oddanych
skoków na różnych wysokościach i z rozbiegów
różnej długości. Istotną rolę odgrywają też różnego
rodzaju
ćwiczenia
skocznościowe
stosowane
w różnych formach, z obciążeniem i bez, takie jak:
wieloskoki, odbicia specjalistyczne do skoku wzwyż
i „hopy”. Istotną rolę odgrywają również ćwiczenia
wzmacniające stopę i staw skokowy, takie jak:
chodzenie i bieganie boso, podnoszenie palcami stóp
woreczka. Kilku ankietowanych kształtowało u siebie
„czucie odbicia” poprzez wykonywanie ćwiczenia na
szybkość stopy m.in. wskakiwanie na stopnie schodów
czy zeskoki i wskakiwanie na skrzynię oraz odbicia
z krótkim kontaktem stopy z podłożem. Wybrane
opinie: „Poprzez ilość wykonanych odbić w różnym
układzie i z różnej prędkości, z lub bez obciążenia.”
[G.K]. „Poprzez oddawanie skoków na niedużej
wysokości, za to każdy skok poparty maksymalną
koncentracją nad odpowiednim ułożeniem ciała do
odbicia.” [D.M]. „Imituję odbicia na treningu, oddaję
skoki z 3-5 kroków. Podczas skoków skupiam się na
tym elemencie.” [M.P].
11. Od czego zależy wysoki lub niski poziom
„czucia odbicia”? Wyszczególnij.
W opinii badanych wysoki poziom „czucia odbicia”
zależy od: stażu treningowego, poziomu wytrenowania
i doświadczenia. Istotną rolę odgrywa też przygotowanie
techniczne i ruchowe. Na niski poziom „czucia odbicia”
wpływają: warunki atmosferyczne, duża intensywność
treningu, zmęczenie i wielkość obciążenia treningowego.
Wybrane wypowiedzi: „Od stażu treningowego,
koordynacji nerwowo-mięśniowej, szczególnie mięśni
podudzia i stopy, poziomu wypoczęcia organizmu,
warunków atmosferycznych, koncentracji”[Ś.P].
12. Czy dostrzegasz związek między poziomem
wytrenowania a „czuciem odbicia”? Na czym on
polega?
Zawodnicy dostrzegli związek między poziomem
wytrenowania a „czuciem odbicia”. Wiązało się
to z odpowiednią liczbą oddanych skoków, ich
powtarzalnością i skutecznością. Dzięki czemu zawodnik
„wyrabia” u siebie umiejętność samokontroli, potrafi
dostrzec błędy i wyczuć czy skok jaki wykonał był bliski
ideału, ma wpływ na poprawność wykonania skoku
i możliwość korygowania błędów. Wybrana opinia: „Tak.
Wysoki poziom wytrenowania wpływa na lepsze „czucie
odbicia”, gdyż związany jest z większą ilością oddanych
skoków i możliwością porównania poszczególnych
odbić oraz wypracowania optymalnego odbicia. Wysoki
poziom wytrenowania pozwala wyczuć kiedy odbicie
oddane podczas poszczególnych skoków różni się od
tego idealnego dla nas.”[S.K].
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13. Jaki był poziom Twojego „czucia odbicia”
przy uzyskiwaniu najlepszego miejsca podczas
zawodów najwyższej rangi? Dlaczego?
Czterech spośród trzynastu ankietowanych uznało,
że podczas osiągania najlepszego rezultatu na zawodach
najwyższej rangi ich poziom „czucia odbicia” był bardzo
wysoki. W opinii zawodników łączyło się to wieloletnim
doświadczeniem, wysoką formą i koncentracją uwagi.
Siedmiu lekkoatletów swój poziom czucia uznało
za wysoki dzięki odpowiedniemu przygotowaniu
ruchowemu i pewności w wykonywaniu elementów
technicznych. Dwoje spośród wszystkich badanych
oceniła poziom swojego „czucia odbicia” za niski ze
względu na brak doświadczenia i nie opanowanie
wszystkich elementów technicznych. Wybrane
opinie: „Bardzo wysoki, gdyż się na tym nie skupiałam.
Wychodziło to mechanicznie i było powtarzalne. Czułam
pewność w momencie wstawienia nogi na odbicie
i moc którą ono wyzwalało, pozwoliło mi to skupić się
na elementach technicznych skoku.” [G.K]. „Wysoki.
Byłam do tego startu najlepiej przygotowana pod
względem motorycznym i wagowym oraz wypoczęta
i odpowiednio skoncentrowana.” [D.U].
14. Czy dostrzegasz związek między poziomem
koordynacji ruchowej a „czuciem odbicia”?
Na czym to polega?
Ankietowani stwierdzili, że wysoki poziom
koordynacji ruchowej wpływa na poprawność
wykonywania elementów technicznych występujących
podczas skoków. Część badanych uznała, iż taki związek
nie istnieje ponieważ można wypracować u siebie wysoki
poziom „czucia odbicia”, lecz mając braki w elementach
technicznych trudno będzie to pokazać. Wybrane
wypowiedzi badanych: „Tak, polega to na płynnym
połączeniu wszystkich elementów składających się
na wysokie „czucie odbicia” [K.J]. „Tak. Koordynacja
ruchowa jest elementem przygotowania motorycznego,
wysoki jej poziom znacznie ułatwia oddanie wielu
dobrych skoków, co kształtuje czucie ruchowe i ułatwia
poprawność wykonania skoków”. [G.K].
15. Czy obserwujesz siebie duże wahania „czucia
odbicia”? W czym się one przejawiają?
W
opinii
zawodników
wystepują
duże
wahania poziomu „czucia odbicia”. Związane jest to
z intensywnością i wielkością obciążeń treningowych.
Zawodnicy twierdzili, że czucie to pogarsza się w końcowej
części treningu, kiedy noga odbijająca jest już zmęczona.
Część ankietowanych nie potrafiła określić czy wahania
„czucia odbicia” są duże, ale odczuwali obniżenie
jego poziomu podczas zmęczenia. Jeden badany nie
obserwował u siebie wahań tego czucia. Wiązało się to
z jego dużym doświadczeniem, wysokim poziomem
przygotowania motorycznego i technicznego. Wybrane
opinie: „Tak, w zależności od emocji i stanu skupienia
uwagi”[T.W]. „Raczej nie, ponieważ jak już się pojawi
„czucie odbicia” to staram się je pielęgnować i szlifować.
Poza tym wynika ono z „oskakania” i przygotowania
motorycznego co jest względnie stałe w danym okresie
treningowym” [G.K]. „Tak, zauważam duże wahania,
szczególnie na treningach. W ciągu 6 skoków potrafię
z bardzo dobrego czucia przejść w fatalne i odwrotnie”
[M.P]. ”Tak. …zauważam prawidłowość, że mam lepsze
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i gorsze dni do skakania. Czasami bywają treningi, na
których mam bardzo niski poziom „czucia odbicia”, nie
potrafię się skoncentrować na skakaniu, określić tego co
źle a co dobrze zrobiłam w trakcie jego wykonywania.
Innym razem idealnie czuję odbicie, wiem jakie błędy
popełniam, lub co robię dobrze. [D.M]
16. Jakie znaczenie posiada „czucie odbicia”
w osiąganiu wysokich wyników sportowych
przez zawodników?
Zawodnicy twierdzili, iż „czucie odbicia” posiada
bardzo duże znaczenie w osiąganiu wysokich wyników
sportowych. Wysoki poziom czucia wpływa na poprawność
wykonania poszczególnych elementów technicznych
i całego skoku. Ukształtowanie wysokiego poziomu
„czucia odbicia” umożliwia poprawne wykonanie skoku
i kontrolę popełnianych w nim błędów technicznych.
Wybrane wypowiedzi: „Bardzo duże. Bardzo dobre
„czucie odbicia” warunkuje dobrze wykonany, skuteczny
skok.” [D.M]. „Bardzo duże. „Czucie odbicia” jest
kluczowym elementem składowym wysokich wyników
sportowych, gdyż dodaje pewności jego wykonaniu
i uwydatnia jego siłę, szybkość i dynamiczność.” [G.K].
17. Czy „czucie odbicia” uzależnione jest
od poziomu opanowania techniki? Dlaczego?
W opinii ankietowanych istnieje zależność między
„czuciem odbicia” a poziomem opanowania techniki.
Jednakże część zawodników uważała, że to „czucie
odbicia” wpływa na technikę skoku. Zdaniem innych po
dobrym opanowaniu techniki dopiero można kształtować
u siebie „czucie odbicia”. Jeden z ankietowanych
uważał, że „czucie odbicia” uzależnione jest wyłącznie
od techniki odbicia, lecz ma duży wpływ na opanowanie
techniki skoku. W opinii jednego badanego „czucie
odbicia” nie jest uzależnione od opanowania techniki.
Jego zdaniem można mieć wysoki poziom czucia a nie
umieć poprawnie technicznie wykonać skoku. Wybrane
opinie badanych: „Tak. Myślę, że kiedy zawodnik ma
już dobrze opanowaną, zautomatyzowaną technikę,
może skoncentrować się na „czuciu odbicia.” [B.K]. „Tak,
gdy mówimy o technice odbicia. „Czucie odbicia” pojawia
się w momencie wielu dobrze wykonywanych skoków.
Dobre wykonanie rozumiem jako dobre technicznie
czyli poprawnie wstawione, przyśpieszone, trafione itd.
Jednak technika skoku traktowana w całości (układ ciała
nad poprzeczką itp.) nie mają tak znaczącego wpływu na
czucie samego odbicia. Jednak dobrze wykonane odbicie
znacznie ułatwia poprawę techniki ułożenia ciała nad
porzeczką.” [K.J].
18. Jeśli znasz inne czynniki wpływające
na „czucie odbicia” to je wymień i uzasadnij ich
wpływ na to czucie.
Opinie zawodników były bardzo zróżnicowane.
Według niektórych ankietowanych niezbędny jest
odpowiedni sprzęt sportowy. Inni zaś twierdzili, iż
ogromną rolę odgrywa masa ciała oraz masa tkanki
kostnej. W opinii pozostałych zawodników ogromną
rolę odgrywają: doświadczenie, staż treningowy, emocje
i atmosfera panująca na treningu. Wielu zawodników
pozostawiło to pytanie bez odpowiedzi. Niektórzy
nie znali innych czynników wpływających na „czucie
odbicia”. Wybrane opinie: „Nie możemy zapomnieć
o masie mięśniowej i składzie tkankowym ciała. Ma to
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znaczący wpływ na „czucie odbicia”, gdyż optymalna
masa i optymalny stosunek mięśni do tkanki tłuszczowej
i tkanki kostnej znacznie ułatwia czucie odbicia poprzez
mniejszą ilość energii potrzebnej do wzniesienia ciała
na odpowiednią wysokość.”[B.K]. „Emocje, technika,
atmosfera na treningu, poziom skupienia, stres,
poziom techniki i doświadczenie zawodnika, sprzęt
sportowy”[T.W]
19. Czy stosowałeś sposoby polepszenia tego
czucia podczas treningu lub podczas zawodów?
Opisz je.
Badani zawodnicy kształtowali u siebie „czucie
odbicia” różnego rodzaju ćwiczeniami. Były to m. in.
odbicia z odskoczni, zeskoki w głąb i „wskoki” na różnej
wysokości skrzynie czy wskakiwanie na stopnie schodów.
Ćwiczenia te miały na celu jak najkrótszy kontakt
stopy z podłożem i szybkie oraz poprawne wykonanie
elementów. Lekkoatleci stosowali skoki na niskich
wysokościach ze skupieniem uwagi na poprawnym
ułożeniu ciała nad poprzeczką. W celu poprawy jakości
„czucia odbicia” stosowali oni też ćwiczenia wzmacniające
mięśnie nogi odbijającej. Niektórzy zawodnicy nie
wpływali za pomocą ćwiczeń na podniesienie poziomu
„czucia odbicia”. Wybrane odpowiedzi: „Tak. Podczas
treningów wprowadzam dodatkowe czynniki ułatwiające
bądź utrudniające odbicie co powoduje w późniejszym
czasie polepszenie się mojego czucia odbicia (np. odbicia
z odskoczni, na gumach) Podczas zawodów skupiam
się na całości skoku i nie stosuję sposobów polepszenia
czucia odbicia.” [G.K]. „Tak. Ćwiczenia koordynacyjne na
mięśnie podudzia i stopy, skoki na małych wysokościach
z koncentracja nad odpowiednim ułożeniem do skoku
i odbiciem.”[D.M]. „Tak. Różnego rodzaju szybkie
odbicia z jak najkrótszym kontaktem stopy z podłożem,
wskakiwanie po schodach.”[B.S].

Krótkie podsumowanie
Wyniki przeprowadzonych badań utwierdzają
w przekonaniu, że kształtowanie „czucia odbicia” winno
być nieodłącznym elementem szkolenia zawodniczek
i zawodników specjalizujących się w skoku wzwyż.
Wiedza wynikająca z wieloletnich doświadczeń
13 wysoko zaawansowanych zawodniczek i zawodników
specjalizujących się w skoku wzwyż winna zwrócić uwagę
na dotychczas mało poznany fragment treningu i znaczenie
„czucia odbicia” w procesie treningowym, a także ułatwić
szkoleniowcom, nauczycielom i zawodnikom dobór
odpowiednich ćwiczeń umożliwiających maksymalne
wykorzystanie przygotowania ruchowego i technicznego
w uzyskaniu wyższych wyników sportowych. Wyniki
badań wskazały jednoznacznie, że wysoki poziom
„czucia odbicia” wpływa na osiąganie wybitnych
wyników sportowych przez zawodniczki i zawodników
uprawiających skok wzwyż.

Wnioski i zalecenia
1.	Pod pojęciem „czucia odbicia” zawodnicy rozumieli:
poprawne „wstawienie nogi” do odbicia i wykonani
skoku z możliwością określenia prawidłowości jego
techniki.

2.	„Czucie odbicia” według badanych składało się
z elementów takich jak: poprawność „wstawienia”
stopy,
wykonania
prawidłowego
odbicia
i dynamicznego zakończenia odbicia.
3.	Za symptomy dobrego „czucia odbicia” lekkoatleci
uznali: pewność i poprawność wykonania skoku,
powtarzalność i „naturalność” odbicia. Za
symptomy złego czucia ankietowani uznali: brak
powtarzalności, zaburzenia czucia, zmęczenie
spowodowane dużym obciążeniem treningowym.
4.	Najlepsze „czucie odbicia” występowało w okresie
startowym,
zaś
najgorsze
w
okresie
przygotowawczym. Najlepsze „czucie odbicia”
występowało w zasadniczej części treningu,
najgorsze w części wstępnej i końcowej.
5.	Według ankietowanych czynnikami wpływającymi
na polepszenie „czucia odbicia” były: poziom
opanowania
techniki,
staż
treningowy
i doświadczenie. Jako czynniki wpływające na
pogorszenie „czucia odbicia” zawodnicy podali:
zmęczenie i zbyt dużą intensywność treningu.
6.	Badani potwierdzili istnienie związku między
„czuciem odbicia” a uzyskanym wynikiem
sportowym.
7.	W opinii badanych występował związek między
„czuciem odbicia” a warunkami atmosferycznymi.
8.	Ankietowani uznali, że „czucie odbicia” wpływa
na technikę skoku. Im wyższy poziom „czucia
odbicia” tym technika jest lepsza.
9.	Największy wpływ na kształtowanie się „czucia
odbicia” miały: ćwiczenia połączone z wykonaniem
odbicia w różnych postaciach (wieloskoki, „hopy”,
odbicia specjalistyczne do skoku wzwyż),
odpowiednia liczba oddanych skoków i ćwiczenia
wzmacniające staw skokowy i stopę.
10.	Wysoki poziom „czucia odbicia” uzależniony był
od: stażu treningowego, poziomu wytrenowania,
doświadczenia i przygotowania technicznego. Na
niski poziom „czucia odbicia” wpływały:
niekorzystne
warunki
atmosferyczne
i nieodpowiednie przygotowanie ruchowe.
11.	Badani dostrzegli związek między poziomem
wytrenowania a „czuciem odbicia”.
12.	Poziom „czucia odbicia” przy uzyskiwaniu
najlepszego miejsca na zawodach był bardzo
wysoki, wysoki i średni.
13.	Istniał związek między poziomem koordynacji
ruchowej a „czuciem odbicia”.
14.	Ankietowani obserwowali u siebie duże wahania
„czucia odbicia”.
15.	„Czucie odbicia” posiadało bardzo duże i duże
znaczenie w osiąganiu wysokich wyników
sportowych.
16.	„Czucie odbicia” uzależnione było od poziomu
opanowania techniki.
17.	Dodatkowo na „czucie odbicia” wpływał:
odpowiedni sprzęt sportowy, emocje i atmosfera
panująca na treningu.
18.	Zawodnicy stosowali rozmaite sposoby polepszenia
„czucia odbicia”.
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Zalecenia
1.	Zaleca się położenie nacisku na ćwiczenia mające
na celu kształtowanie „czucia odbicia”.
2.	Istotne jest etapowe kształtowanie łańcucha
kinestetycznego, począwszy od „czucia ciała”,
poprzez „czucie ruchu”, kończąc na „czuciu odbicia”.
3.	Najwyższy poziom „czucia odbicia” winien się
przejawiać w okresie startowym.
4.	Istotne jest zapewnienie w wieloletnim okresie
szkolenia optymalnych warunków atmosferycznych.
5.	Nieodłącznym elementem procesu kształtowania
„czucia odbicia” jest perfekcyjne przygotowanie
techniczne.
6.	Podniesienie poziomu wytrenowania, a szczególnie
koordynacji ruchowej decyduje o wysokości poziomu
„czucia odbicia”, a co za tym idzie, o osiąganiu
wybitnych wyników sportowych.
7.	Zaleca
się
stosowanie
różnych
ćwiczeń
wpływających na polepszenie „czucia odbicia”.
8.	Niezwykle istotna jest umiejętność panowania
nad emocjami, gdyż ma ona wpływ na poziom
„czucia odbicia” i osiągnięty wynik sportowy.
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Znaczenie „czucia boiska” i jego uwarunkowania
w opinii siatkarzy różnego poziomu zaawansowania sportowego
Significance of „playing field feeling” and its conditions
in opinion volleyball players different levels of sport advancement
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Streszczenie
Autorzy podjęli ten tematu, bo „czucie boiska”
mimo jego ogromnego znaczenia, nie często było
badane i można je spotkać jedynie w bardzo nielicznych
nieopublikowanych
opracowaniach.
Współczesna
siatkówka jest grą bardzo wyrównaną. Coraz trudniej
znaleźć rezerwy w treningu, które można by było
zapełnić nowymi technologiami lub metodami
szkoleniowymi. Czołowe drużyny światowej elity mają
zawodników o podobnych warunkach morfologicznych,
niemal identycznym poziomie wyszkolenia technicznego
i taktycznego oraz bardzo zbliżonym poziomie zdolności
ruchowych. Badania przeprowadzono na zawodnikach
jednego klubu trzech kategorii wiekowych: młodzikach,
juniorach i seniorach [Fenczyszyn, 2002]. Wyniki
badań umożliwiły wyjaśnienie i lepsze zrozumienie
uwarunkowań w znaczący sposób wpływających na
poziom „czucia boiska”. Celami pracy było: 1. Próba
zdefiniowania pojęcia „czucia boiska” w siatkówce.
2. Ustalenie wpływu ,,czucia boiska” na uzyskiwany
wynik sportowy przez siatkarzy różnego poziomu
zaawansowania. 3. Ustalenie związku ,,czucia boiska”
ze stażem trenujących. Badania przeprowadzono na 25
zawodnikach MUKS-LO Lubań trzech grup wiekowych.
W pracy stosowano kwestionariusz autorstwa W. Starosty
składający się z 25 pytań dotyczących ,,czucia boiska”
i jego rozmaitych uwarunkowań. Wnioski: 1. „Czucie
boiska” ma duży wpływ na osiągany wynik sportowy.
2. Poziom „czucia boiska” podnosi się pod wpływem
wieloletniego okresu szkolenia. 3. Za najważniejszy
element techniki gry, na który ma duży wpływ poziom
„czucia boiska” ankietowani uznali zbicie.
Słowa kluczowe: „czucie boiska”, uwarunkowania
„czucia
boiska”,
siatkarze
różnego
poziomu
zaawansowania.

Abstract
The authors undertook this subject, because
„playing field feeling” was not often studied, it can be
found only in a few studies. Today, volleyball is a game
very equal. It is difficult to find a gap in the training,
which could be fill with new technologies or methods of
training. The leading teams of world elite have players
with similar morphological conditions, with almost
the same level of technical and tactical training and
very close to each level of movement abilities. Studies

were carried out on players of one club in three age
categories: cadets, juniors and seniors [Fenczyszyn,
2002]. The researches allowed for explanation and better
understanding of the factors that have a significant
influence on the level of „playing field feeling”. The
aims of this study were: 1. An attempt to define
the terms of „playing field feeling” in volleyball.
2. Determining the influence of „playing field feeling”
on sport results achieved by volleyball players at the
different levels of the advancement. 3. Establishing the
relationship of „playing field feeling” with practice of
the trained. The study was carried out on 25 players
MUKS-LO Luban, who were trained in three age groups.
The study was based on questionnaire of W. Starosta
with 25 questions about „playing field feeling” and
its conditions. Conclusions: 1. „Playing field feeling”
has a big influence on achieved sport results. 2. The
“playing field feeling” improved after many years of the
training. 3. The most important element of technique,
which has a big influence on the level of „playing field
feeling”, respondents found kill.
Key words: „playing field feeling”, conditions
of this feeling, volleyball, athletes of different levels of
sports advancement.

Wstęp
Chcąc określić pojęcia „czucie boiska” należy
najpierw ustalić treść pojęcie czucia. W fizjologii czucie to:
„...proste wrażenie zmysłowe polegające na subiektywnej
ocenie
bodźców
pobudzających
odpowiednie
receptory” [Traczyk, 1973, 98]. W zależności przez jakie
wyspecjalizowane receptory odbierane są bodźce czucie
można podzielić na:
a) teleceptywne – odbierane przez narządy zmysłów
takie jak: powonienie, wzrok i słuch; b) eksteroceptywne
– polegające na odbieraniu z powierzchni skóry dotyku,
ciepła, zimna i bólu; c) proprioceptywne – polegające
na wysyłaniu przez receptory układu ruchu informacji do
ośrodkowego układu nerwowego o stanie układu kostno
– stawowego i o ruchu całego ciała; d) interoceptywne
– określane czuciem trzewnym. Polegające na odbieraniu
bodźców przez receptory znajdujące się w narządach
wewnętrznych.
„Wrażenia kinestetyczne wchodzą w skład
„czucia” i mogą być utrwalane, a następnie odtwarzane.
Wiąże się to z istnieniem pamięci proprioceptywnej lub
kinestetycznej. Pozwala ona na odtworzenie nie tylko
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wrażeń kinestetycznych, lecz także na powtórzenie
zapamiętanych czynności ruchowych. Zdolność ta ma
olbrzymie znaczenie w nauczaniu nawyków ruchowych,
stanowi jej najwyższy poziom. Dzięki nim kształtuje
się wysoka dokładność ruchów.” [Starosta, 1990,
217]. Pojęciem czucia w różnych dyscyplinach sportu
zajmowało się wielu badaczy: A. Puni [1984], T. Rudik
[1958], N. Zimkin i in. [1952], W. Nawrocka [1972],
W. Starosta [2003, 2012]. Ostatni z autorów specyficznym
wrażeniom występującym w rozmaitych dyscyplinach
sportu, ich uwarunkowaniom i kształtowaniu udzielał
sporo miejsca w swych monografiach. W oparciu
o definicję wyżej wymienionych badaczy W. Starosta
podjął próbę stworzenia definicji „czucia wody”.
Według niego jest to: „…wysoki poziom zdolności
koordynacyjnych, umożliwia pełne przystosowanie do
środowiska wodnego i racjonalne poruszanie się w nim
z wykorzystaniem minimalnej energii.” [1993, 14].

Pojęcie i struktura „czucia boiska”
„Czucie boiska” jest zjawiskiem mało zbadanym.
Boisko jest to: „... równy teren o wymiarach, kształcie
i nawierzchni przystosowanych do ćwiczeń, zawodów
i gier różnych dyscyplin sportu” [Bednarski, 1984, 84].
P. Kałuziak napisał, że: „…Rozpatrując „czucie boiska”
musimy zdać sobie sprawę z tego, że jest to orientacja
w przestrzeni boiska, jego rozmiarach i ograniczeniach.
Zawodnik mający dobrze opanowane „czucie boiska”
wykorzysta to w sposób maksymalny, dopasowując je do
ograniczonego pola.” [1996, 19]. Na podstawie wyników
przeprowadzonych badań na piłkarzach nożnych G.
Gagajewa „czucie boiska” określiła jako: „...szybkie
i dokładne spostrzeganie wszystkiego co się
dzieje na możliwie dużej jego części, na której
w danym momencie rozwija się akcja. Zawodnik
powinien dokładnie spostrzegać pozycję i działania
możliwie dużej liczby graczy (partnerów i przeciwników),
oraz przemieszczania się piłki.” [1973, 30]. Zajmujący
się tenisem ziemnym B. Dracz „czucie boiska”,
a szczegółowiej określając „czucie kortu” charakteryzował
jako:
„...dokładnie
spostrzegane
stosunki
przestrzenne i czasowe, a także odpowiednio
wyćwiczona wyobraźnia przestrzenna.” [1978, 59].
„Czucie boiska” spróbował scharakteryzować też
G. Krawczyk stwierdzając, że zjawisko to: „...jest związane
z koordynacją ruchów, a dokładniej z orientacją
przestrzenną, szybkością reakcji, rytmizacją
i zdolnością kinestetycznego różnicowania ruchu.”
[1994, 123]. W dalszej części swej pracy napisał, że: „…
czucie boiska” jest wynikiem długiej ruchowej pracy,
powstaje i rozwija się na podstawie określonych osiągnięć
technicznych, systematycznego treningu, kiedy zawodnik
dokładnie koordynuje swoje ruchy.” [1994, 132].
Problemem „czucia boiska” zajmował się też P. Kałuziak.
Prowadząc badania na siatkarzach doszedł do wniosku, że
„czucie boiska” najczęściej określane było przez nich jako:
„…umiejętność swobodnego i precyzyjnego poruszania
się po nim, łatwość oceny odległości od siatki,
partnera, linii bocznych i końcowych.” [1996, 79].
Cele pracy: 1. Próba zdefiniowania pojęcia „czucia
boiska” w siatkówce. 2. Ustalenie wpływu „czucia boiska”
na uzyskiwany wynik sportowy u siatkarzy różnego
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poziomu zaawansowania. 3. Ustalenie związku „czucia
boiska” ze stażem sportowym siatkarzy.

Metoda i materiał badań
Kwestionariusz pytań dotyczących „czucia boiska”
u siatkarzy autorstwa W. Starosty składał się z dwóch
części. Pytania części pierwszej dotyczyły danych
osobowych badanych zawodników, czasu i przebiegu
ich szkolenia. Zawodnicy w tej części samodzielnie
określali rękę i nogę, czyli kończynę, którą wykonują
ruchy dokładniej i szybciej. Druga część ankiety składała
się z 25 pytań dotyczących „czucia boiska” i jego
różnych uwarunkowań. Badanie przeprowadzono na 25
zawodnikach MUKS-LO Lubań trzech grup wiekowych:
młodzików, juniorów i seniorów.

Wyniki badań
Omówienie wyników badań przedstawione zostaną
w kolejności zadawanych pytań.
1. Co rozumiesz pod pojęciem „czucia boiska”?
W pytaniu tym zawodnicy mieli za zadanie
zdefiniować „czucie boiska”. Oto kilka ich wypowiedzi:
,,...jest to umiejętność odpowiedniego ustawienia się na
boisku”; „...jest to dobre poruszanie się zawodnika po
boisku podczas meczu”; „...jest to zagranie piłki w takie
miejsce na boisku, gdzie nie będzie przeciwnika”; „czuć
boisko” to znaczy wiedzieć jak się na nim ustawić”; „...
jest to szybkie poruszanie się po boisku w odpowiednim
kierunku”; „dobre „czucie boiska”- to umiejętność
zagrania piłki w zaplanowane miejsce na boisku”; „...
jest to zdolność szybkiego przemieszczania się za piłką
i za zawodnikiem”.
2. Wymień symptomy dobrego i złego „czucia
boiska”.
Do symptomów dobrego „czucia boiska” badani
najczęściej zaliczali: „…odpowiednie ustawianie się”,
„…prawidłowe poruszanie się po boisku”, „…szybkość
przemieszczania”, „…dobra gra w polu”, „…dobry
blok i atak”, „…wyczucie boiska”, „…minięcie bloku
przeciwnika”. Najczęściej wymieniane przez zawodników
symptomy złego „czucia boiska” to: „…złe ustawienie się
na boisku”, „…złe poruszanie się po boisku”, „…słaba
gra w polu”, „…złe wyczucie boiska”, „…złe ustawienie
bloku”, „…autowy atak”, „…niedokładne zagrania”.
3. Wymień elementy z jakich składa się „czucie
boiska”.
Udzielając odpowiedzi na tak postawione pytanie
zawodnicy wymieniali elementy techniki gry związane
z poruszaniem się po boisku. Oto kilka podanych przez
nich elementów: „…ustawienie się w odpowiednim
miejscu na boisku”, „…dogranie piłki w zaplanowany
punkt boiska”, „…szybkie poruszanie się po boisku”,
„orientacja przestrzenna”, „dobre ustawienie w ataku
i obronie”, „dobry przegląd sytuacji na boisku”.
4. W którym okresie treningowym „czucie
boiska” jest najlepsze (przygotowawczym,
startowym, przejściowym) i najgorsze
(przygotowawczym, startowym, przejściowym)
(podkreśl). Dlaczego?
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a) najlepsze „czucie boiska”
Zdecydowana większość badanych, bo aż 80%
stwierdziło u siebie najlepsze „czucie boiska” w startowym
okresie treningowym. Oto jedno z uzasadnień tego
wyboru: „W okresie startowym jestem w najlepszej
formie, mam dobrą szybkość i wytrzymałość, a to wpływa
na dobre „czucie boiska”. Trzech badanych (12%) uznało,
że najlepsze „czucie boiska” jest w okresie przejściowym.
Jeden z nich uzasadnił swoją odpowiedź w taki sposób:
„...w przejściowym jest najlepsze, dlatego że możemy
spokojnie poprawić swoje błędy”. Tylko dwóch z 25
badanych zawodników zauważyło u siebie najlepsze
„czucie boiska” w okresie przygotowawczym, nie
uzasadniając swej opinii.
b) najgorsze „czucie boiska”
Najwięcej badanych (17, tj. 68%) stwierdziło
u siebie najniższy poziom „czucia boiska” w okresie
przygotowawczym.Otoniektóreuzasadnieniategowyboru:
„...po dłuższej przerwie musimy na nowo przyzwyczajać
się do boiska”; „W okresie przygotowawczym więcej
czasu poświęca się doskonaleniu techniki, wytrzymałości
i siły”; „W tym okresie przygotowujemy się do gry w lidze
i forma nie jest jeszcze wysoka”. Siedmiu siatkarzy
z lubańskiego klubu (28%) uważało, że najgorszy dla
„czucia boiska” jest okres przejściowy. Jedna z badanych
osób uzasadniła swój wybór w taki sposób: „Najgorsze
„czucie boiska” jest w okresie przejściowym, gdyż
jesteśmy zmęczeni całym sezonem i nie potrafimy
się dobrze skoncentrować na treningu”. Tylko
jeden z badanych uważał, że najgorsze czucie występuje
w okresie startowym. Zawodnik ten nie uzasadnił swojej
opinii.
5. W której części zajęcia treningowego „czucie
boiska” jest najlepsze (wstępnej, zasadniczej,
końcowej) i najgorsze (wstępnej, zasadniczej,
końcowej) (podkreśl). Dlaczego?
a) najlepsze „czucie boiska”
Zdecydowana większość badanych (76%)
stwierdziła u siebie najlepsze „czucie boiska”
w części zasadniczej treningu. Siatkarze motywowali to
w następujący sposób: „W części zasadniczej jesteśmy
dobrze rozgrzani i przygotowani do dalszego treningu
nasze „czucie boiska” jest największe”; „W środkowej
części treningu jesteśmy po rozgrzewce, co
powoduje lepsze czucie boiska”; „...w części
zasadniczej nie jesteśmy jeszcze zmęczeni, co pozwala
nam na szybkie poruszanie się po boisku”. Żaden
z badanych nie wskazał na część wstępną treningu.
Część końcową za najlepszą w zakresie poziomu
„czucia boiska” uznało 6 z 25 ankietowanych (26%).
Oto wybrane wypowiedzi tych zawodników: „W części
końcowej treningu często gramy mecz. Dlatego nasze
„czucie boiska” jest najlepsze”; „Część końcowa jest
najlepsza dla „czucia boiska”, ponieważ jesteśmy
do niego dobrze przyzwyczajeni”.
b) najgorsze „czucie boiska”
22 siatkarzy (88%) uznało, że najgorsze „czucie
boiska” występuje w części wstępnej jednostki
treningowej. Swoje odpowiedzi uzasadnili w sposób
następujący: „...nie jestem dobrze rozgrzany”; „…
nie przyzwyczaiłem się jeszcze do boiska”. Tylko
3 osoby spośród 25 badanych zawodników uznały za

najgorszą dla „czucia boiska” część końcową treningu.
Żadna z tych osób nie uzasadniła swojej opinii. Nikt
z ankietowanych siatkarzy nie wskazał na część
zasadniczą.
6. Pod wpływem czego „czucie boiska” się polepsza
lub pogarsza? Jak myślisz co jest tego powodem?
Najczęściej badani wymieniali następujące
przyczyny: „…przygotowanie psychomotoryczne”, „…
dobra szybkość zawodnika”, „…systematyczny trening”,
„…ogranie zawodnika”, „…odpowiedni dobór ćwiczeń
na treningach”, „…nastawienie zawodnika do treningu”,
„…duża ilość rozegranych meczy”, „doświadczenie”.
Według niektórych badanych „czucie boiska” pogarsza
się poprzez: „…zmęczenie”, „…niesystematyczny
trening”, „…brak koncentracji”, „…kontuzje”, „…brak
doświadczenia”, „…słaba orientacja przestrzenna”, „…
zły dobór ćwiczeń”.
7. Czy istnieje związek między „czuciem boiska”,
a uzyskanym wynikiem sportowym (tak – nie,
podkreśl). W czym się to przejawia?
„Czucie boiska” dla wszystkich badanych
miało związek z uzyskanym wynikiem sportowym.
Oto wybrane uzasadnienia: „Dobry wynik meczu
osiągamy wtedy, kiedy dobrze „czujemy boisko”;
„…jeżeli dobrze „czujemy boisko” to potrafimy trafić
piłką, w to miejsce które chcemy”; „Dobre „czucie
boiska” jest objawem wysokiej formy, a jak mamy
dobrą formę to osiągamy dobre wyniki”; „…jeżeli
dobrze „czujemy boisko”, to potrafimy trafić
piłką w to miejsce które chcemy”; „Dobre „czucie
boiska” jest objawem wysokiej formy, a jak mamy dobrą
formę to osiągamy dobre wyniki”; „Jak nie ma dobrego
oświetlenia to gorzej wtedy widzimy i nie „czujemy”
dobrze boiska”. Tylko 4 zawodników, tj. 16% uważało
inaczej. Oto jedna z wypowiedzi: „Dobry zawodnik
potrafi dobrze grać w każdych warunkach”.
8. Czy istnieje związek między „czuciem
boiska”, a warunkami otoczenia (temperatura,
oświetlenie, nawierzchnia, wymiary sali)? (tak –
nie, podkreśl). W czym to się przejawia?
Zdecydowana większość zawodników dostrzegła
związek między „czuciem boiska”, a warunkami
otoczenia. Szczególną uwagę przywiązywali oni
do oświetlenia sali, na której rozgrywali mecz czy
trenowali. Oto kilka opinii na ten temat: „Gdy jest
słabe oświetlenie, to nie widzimy dobrze boiska”;
„Ostre światło przeszkadza mi w grze”; „Jak nie ma
dobrego oświetlenia, to gorzej wtedy widzimy
i nie „czujemy” dobrze boiska”. Tylko czterech
zawodników (16%) uważało inaczej. Oto jedna
z wypowiedzi: „Dobry zawodnik potrafi dobrze grać
w każdych warunkach”.
9. Jaki wpływ na technikę gry ma „czucie boiska”
(zakreśl): 1. Żaden, 2. Mały, 3. Niewielki, 4. Średni,
5. Duży, 6. Bardzo duży.
Najwięcej, bo aż 48% badanych uznało, że „czucie
boiska” ma duży wpływ na technikę gry, a 32%
ankietowanych stwierdziło, że czucie ma średni
wpływ na technikę. Trzech z 25 badanych siatkarzy
uznało, że jest to bardzo duży, a dwóch, że niewielki
wpływ.
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Badane
osoby

Zbicie

Kiwnięcie

Asekuracja

Plasowanie

13. Czy zaobserwowałeś u siebie zmiany
w poziomie „czucia boiska”, w wieloletnim –
wielomiesięcznym okresie szkolenia (tak – nie,
podkreśl). Na czym te zmiany polegały?
Wszyscy ankietowani zawodnicy odpowiedzieli
na to pytanie twierdząco. Oto wybrane odpowiedzi:
„Po wielu latach treningu potrafię ustawić się na
boisku w odpowiednim miejscu”; „Im dłużej trenuję,
tym moja technika jest lepsza, a co za tym idzie
„czucie boiska” jest też lepsze”; „Wraz ze zdobytym
doświadczeniem potrafię lepiej wyczuć sytuacje na boisku
i odpowiednio ustawić się”; „Trenując odpowiednio
długo człowiek nabiera doświadczenia, co pomaga mu
lepiej „czuć boisko”; „Dobry i solidny trening na pewno
spowodował, że lepiej gram i „czuję boisko””.

ELEMENTY TECHNICZNE
Zagrywka

12. Czy zmienia się „czucie boiska” pod wpływem
emocji (tak – nie, podkreśl). W czym się to
przejawia?
Aż 24 siatkarzy stwierdziło, że emocje mają wpływ
na poziom „czucia boiska”. Oto kilka wybranych
uzasadnień: „Podczas meczu emocje nie zawsze
pomagają w dobrej grze”; „Gdy wygrywamy, to wszystko
jest w porządku, a kiedy zaczynamy przegrywać to już jest
gorzej”; „Jak jestem mocno zdenerwowany popełniam
dużo błędów”; „Gdy jesteśmy zdenerwowani nie
zawsze potrafimy dobrze ocenić sytuacje na boisku”; „Jak
idzie źle, to się denerwuję i nie mogę dobrze grać”. Tylko
jeden z badanych siatkarzy stwierdził, że emocje nie mają
wpływu na poziom „czucia boiska”. Oto jak uzasadnił
swoje twierdzenie: „Staram się panować nad swoimi
emocjami i skupić się tylko na tym co mam zrobić”.

15. Jaki był twój poziom „czucia boiska”
w najlepszym meczu? 1. Mały, 2. Średni, 3. Duży,
4. Bardzo duży, 5. Maksymalny.
Najwięcej, bo 14 badanych zawodników stwierdziło,
że ich poziom „czucia boiska” w najlepszym meczu był
bardzo duży. Siedem osób, tj. 28% określiło poziom tej
zdolności w najlepszym meczu jako duży. Maksymalne
„czucie boiska” w najlepszym meczu zaobserwowało
tylko 4 spośród 25 badanych zawodników.

Zastawianie
(blok)

11. Od czego zależy wysoki lub niski poziom
„czucia boiska”?
Badani w pierwszej kolejności wymienili czynniki
wpływające na niski poziom „czucia boiska” i były
to: „…zmęczenie”, „…złe oświetlenie”, „…nawierzchnia
boiska”, „…źle dobrane ćwiczenia”, „…niesystematyczny
trening”, „…zła koordynacja ruchowa”, „…słaba
szybkość”, „…słaba dyspozycja w danym dniu”,
„…niesłuchanie poleceń trenera”, „…niedokładne
wykonywanie ćwiczeń”, „…nie przykładanie się do
ćwiczeń”. W drugiej kolejności zawodnicy wymienili
czynniki wpływające na wysoki poziom „czucia
boiska”: „…dobra koordynacja ruchowa, „…dobra
szybkość i wytrzymałość”, „…talent”, „…umiejętność
dobrego ustawiania się”, „…dobre warunki otoczenia
(oświetlenie)”,
„…dokładność
wykonywania
ćwiczeń”, „…systematyczny trening”, „…doświadczenie
zdobyte w meczach”, „…dobra orientacja przestrzenna”,
„…odpowiednie nastawienie do treningu”, „…
przykładanie się do ćwiczeń”, „…koncentracja”.

14. Czy poziom zaawansowania sportowego
(klasa) ma wpływ na lepsze lub gorsze „czucie
boiska” (tak – nie, podkreśl)? Uzasadnij.
Trzech z 25 badanych nie dostrzegło związku między
poziomem „czucia boiska”, a klasą sportową zawodnika.
Jednak żaden z nich nie uzasadnił swojej opinii. Pozostali
siatkarze odpowiedzieli twierdząco na to pytanie. Oto
kilka z ich wypowiedzi: „Zawodnik doświadczony
potrafi lepiej ustawić się w odpowiednim miejscu na
boisku”; „Im wyższa klasa sportowa zawodnika,
tym zawodnik jest lepszy i lepiej „czuje boisko”;
„Dobry zawodnik potrafi przewidzieć miejsce, w które
przeciwnik zagra piłkę”; „Dobra technika i dobre „czucie
boiska” świadczą o wysokiej klasie zawodnika”.

Odbiór
zagrywki

10. W jaki sposób kształtujesz u siebie „czucie
boiska”? Wymień najczęściej stosowane ćwiczenia.
Zawodnicy wypisali po kilka ćwiczeń, dzięki
którym kształtują u siebie „czucie boiska”. Były to: „…
ćwiczenia szybkościowe”, „…ćwiczenia zwinnościowe”,
„…poruszanie się po boisku w różnych kierunkach”,
„…wyskoki do ataku i bloku”, „…atak w wyznaczone
miejsce”, „…zagrywka w określone miejsce”, „…
ćwiczenia asekuracji za blokiem”, „…asekuracja
własnego ataku”, „…obrona piłek trudnych”, „…
poruszanie się po boisku tyłem i przodem”.
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Tabela 1. Przyznane przez badanych zawodników
punkty i miejsca elementom techniki gry, w których
najbardziej przejawia się „czucie boiska” (n=25)
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17. Czy uważasz, że długość stażu zawodniczego
ma wpływ na poziom „czucia boiska”, (tak – nie,
podkreśl). W czym się to przejawia?
Wszyscy badani uznali, że długość stażu
zawodniczego ma wpływ na poziom „czucia
boiska”. Oto niektóre z uzasadnień tego wyboru:
„Tak, długość stażu zawodniczego ma duży wpływ
na „czucie boiska”; „Im dłużej gram w siatkówkę,
tym lepiej wiem jak mam się ustawić na boisku”; „Po
kilku latach treningu potrafię trafić w miejsce, które
sobie zaplanuję”; „Wraz ze stażem treningowym
nabrałem doświadczenia, które pomaga mi lepiej
„czuć boisko”; „Pod wpływem wieloletniego treningu
moje „czucie boiska” znacznie się poprawiło”.
18. Czy odczuwasz różnice w „czuciu boiska”
między meczami rozgrywanymi na wyjeździe,
a u siebie (tak – nie, podkreśl). W czym się to
przejawia?
Aż 19, spośród 25 badanych przyznało, że „czucie
boiska” jest u nich lepsze podczas rozgrywania meczy
we własnej sali. Motywowali to następująco: „...u siebie
gram lepiej, dlatego, że jestem przyzwyczajony do własnej
sali i boiska”; „Swoją halę znam na wylot i lepiej mi się na
niej gra”; „Grając na obcej sali musimy się najpierw do niej
przyzwyczaić”; „Na własnej sali lepiej potrafimy się ustawić
na boisku”. Tylko 6 zawodników (24%) nie stwierdziło
różnic w „czuciu boiska” między meczami rozgrywanymi
u siebie i na wyjeździe. Oto wybrane odpowiedzi: „Dobry
zawodnik potrafi grać na każdym boisku”; „...jak
człowiek jest dobrze dysponowany, to obojętnie gdzie gra
i tak mu wszystko wychodzi”.

19. Które z wymienionych zdolności
motorycznych mają największy wpływ na
poziom „czucia boiska”. (Przyznaj punkty od
1 do 10) 1. Siła, 2. Szybkość, 3. Wytrzymałość,
4. Koordynacja, 5. Skoczność, 6. Gibkość.
Badani uznali, że dla „czucia boiska” jest
najważniejsza koordynacja ruchowa, której przyznali
218 punktów (tab. 2).

Gibkość

Skoczność

Koordynacja

Badane
osoby

Wytrzymałość

ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE
Szybkość

16. Na jaki, z niżej wymienionych elementów
techniki, ma największy wpływ poziom „czucia
boiska”. (Dla każdego elementu podaj określoną
liczbę punktów w skali od 1 do 10). 1. Odbiór
zagrywki, 2. Zastawianie (blok), 3. Zagrywka,
4. Zbicie, 5. Kiwnięcie, 6. Asekurowanie,
7. Plasowanie.
Siatkarze uznali, że elementem, na który „czucie
boiska” ma bardzo duży wpływ jest asekurowanie
(tab. 1).
Wybór ten można uzasadnić tym, że podczas
asekurowania bardzo ważna jest umiejętność
odpowiedniego ustawienia się na boisku, wyczucie
kierunku lotu piłki, odczytanie intencji zawodnika
atakującego z drużyny przeciwnej, a także adekwatna
reakcja na to zagranie. Jednak pierwszą pozycję
siatkarze przyznali zbiciu, a trzecią zagrywce. Te
dwa elementy techniki gry we współczesnej siatkówce
są do siebie bardzo zbliżone pod względem sposobu ich
wykonania. Większość zawodników wykonuje zagrywkę
w wyskoku i dlatego, podobnie jak przy zbiciu ważne
jest takie uderzenie piłki, aby trafiła ona w zaplanowane
przez zagrywającego czy zbijającego zawodnika miejsce
na boisku. Czwartą pozycję zawodnicy przyznali
przyjęciu zagrywki. Ankietowani uznali, że „czucie
boiska” nie ma tak wielkiego wpływu na dokładność
wykonania tego elementu jak w wyżej opisanych
przypadkach. Najmniej punktów badani przyznali
takim elementom jak: zastawienie (blok) (176
pkt.), kiwnięcie (171 pkt.) i plasowanie (168 pkt.).
Wybór ten można uzasadnić tym, że te dwa elementy
nie odgrywają istotnej roli i są rzadko stosowane.
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Tabela 2. Ilość punktów przyznanych przez badanych
zawodników poszczególnym zdolnościom motorycznym
mającym wpływ na poziom „czucia boiska” (n=25)
Drugą co do ważności zdolność motoryczną mającą
wpływ na poziom „czucia boiska” ankietowani uznali
szybkość (218 pkt.). Pozostałe zdolności motoryczne
zostały sklasyfikowane następująco: 3. Skoczność – 193
pkt., 4. Wytrzymałość – 191 pkt., 5. Gibkość – 172 pkt.,
6. Siła – 168 pkt..
20. Czy uważasz, że warunki morfologiczne
(m.in. wysokość i masa ciała) mają wpływ na
poziom „czucia boiska” (tak – nie, podkreśl).
Uzasadnij dlaczego?
56% badanych nie dostrzegło związku między
morfologiczną budową ciała, a poziomem „czucia
boiska” u siatkarzy. Swój wybór uzasadnili w następujący
sposób: „... nie ważny jest wzrost, najważniejsze jest
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wyszkolenie techniczne zawodnika”; „...wszystko
zależy od koordynacji ruchowej, szybkości i sprawności
zawodnika”; „...wysokość i masa ciała zawodnika
nie ma nic wspólnego z poziomem „czucia boiska”;
„Czucie boiska” uzależnione jest od zdolności i poziomu
wyszkolenia zawodnika”. Nieco mniej badanych, tj.
44% uważało, że wysokość i masa ciała wpływają na
poziom „czucia boiska”. Oto kilka wypowiedzi: „Wyższy
zawodnik jest zazwyczaj gorzej skoordynowany i ma
mniejszą szybkość”; „Wysoki i ciężki zawodnik nie ma
takiej szybkości”; „Osobom wyższym łatwiej się atakuje
i blokuje”.
21. Jaki wpływ na poziom „czucia boiska”
mają przerwy w treningach (kontuzje, choroby,
losowe i in.) – pozytywny (tak – nie, podkreśl) –
negatywny (tak – nie, podkreśl). Dlaczego?
Badani stwierdzili jednomyślnie negatywny
wpływ przerw w treningach na poziom „czucia
boiska”. Oto kilka wybranych uzasadnień: „Po dłuższej
przerwie spada poziom „czucia boiska”; „Przerwy
w treningach powodują spadek formy i słabe
wyczucie boiska”; „Po kontuzji ciężko jest wrócić do
dobrej formy”; „Po dłuższej przerwie w treningach na
nowo trzeba przyzwyczaić się do gry”; „Każda przerwa
powoduje obniżenie formy i sprawności fizycznej”;
„Choroba lub kontuzja powoduje wybicie z rytmu
treningowego, co źle wpływa na „czucie boiska””.
22. Czy odczuwasz różnicę w poziomie „czucia
boiska” na treningu i na meczu? (tak – nie,
podkreśl). Dlaczego?
Zdecydowana większość, bo aż 84% siatkarzy
stwierdziło, że inne jest „czucie boiska” na meczu
i na treningu. Oto kilka wypowiedzi: „...na meczu
często się denerwuję i wtedy nic mi nie wychodzi”; „...
jesteśmy bardziej skoncentrowani, co pozwala nam na
lepszą i dokładniejszą grę”; „...rywalizacja powoduje
większe zaangażowanie w grę”; „Na treningach nie
odczuwam tremy, co mi pozwala na lepsze skupienie
uwagi”; „Mały stres spowodowany publicznością
wyzwala we mnie dodatkową energię i wtedy lepiej
gram”. Odmiennego zdania było 4 z 25 badanych. Jedna
z wypowiedzi brzmiała następująco: „Zarówno na meczu
jak i na treningu „czucie boiska” nie zmienia się”.
23. Jaki wpływ na poziom „czucia boiska” ma
zmęczenie (podkreśl). Uzasadnij. 1. Żaden,
2. Bardzo mały, 3. Mały, 4. Średni, 5. Duży, 6.
Bardzo duży, 7. Maksymalny.
52% spośród zawodników uważało, że zmęczenie
ma duży wpływ na poziom „czucia boiska”. 7 z 25
ankietowanych osób stwierdziło, że zmęczenie ma średni
wpływ, a 16% (4 badanych) uznało, że wpływ ten jest
bardzo duży. Oto, w jaki sposób siatkarze uzasadniali
swoje opinie: „Gdy jesteśmy zmęczeni, to czujemy coraz
większe znużenie grą”; „Zmęczenie powoduje osłabienie
„czucia boiska”; „Jak narasta zmęczenie to spada
poziom „czucia boiska”; „Zmęczenie powoduje
„zakwaszenie” mięśni. Jesteśmy wtedy wolniejsi i mniej
dynamiczni”; „Gdy człowiek jest zmęczony ciężko go
zmusić do jakiegoś wysiłku”; „Zmęczenie przeszkadza
w koncentracji podczas gry”. Tylko jeden z badanych
uważał, że zmęczenie wywiera maksymalny wpływ na
poziom „czucia boiska”, ale nie uzasadnił swojej opinii.

131

24. Czy dostrzegasz związek między poziomem
przygotowania technicznego, a „czuciem
boiska”. 1. Stopniem wytrenowania, a „czuciem
boiska”, 2. Poziomem koordynacji ruchowej,
a „czuciem boiska”.
Wszyscy badani zawodnicy dostrzegli związek
między stopniem wytrenowania, poziomem koordynacji
ruchowej i przygotowaniem technicznym zawodnika,
a poziomem „czucia boiska”.
25. Jeżeli znasz inne czynniki wpływające na
„czucie boiska” to je wymień i uzasadnij ich
wpływ na to czucie.
Żaden z badanych zawodników nie udzielił
odpowiedzi na to pytanie.

Dyskusja
Autorzy pracy próbowali zdefiniować „czucie
boiska” jako bardzo ważną „zdolność” wpływającą
na umiejętności ruchowe siatkarzy. „Czucie boiska”
ankietowani siatkarze określili, jako umiejętność
szybkiego i sprawnego poruszania się oraz
zdolność do odpowiedniego ustawienia się na
boisku. Mało dotychczas zajmowano się pojęciem
„czucia boiska”. Problemem tym, w swoich pracach
zajęli się m.in.: P. Kałuziak [1996] – w piłce siatkowej
i M. Łubiński [1998] – w koszykówce. Niniejsza praca
stanowi próbę określenia głównych wyznaczników
„czucia boiska” w siatkówce. Wyniki analizowanych
badań dotyczących „czucia boiska” wykazały,
że
jego
najwyższy
poziom
występował
w startowym okresie treningowym, a najniższy
w przygotowawczym i przejściowym. Ponadto,
najwyższy poziom „czucia boiska” występował z części
zasadniczej, a najgorszy w części wstępnej treningu.
Wyniki badań dowiodły, że warunki otoczenia mają
bardzo duży wpływ na poziom tego czucia.
W oparciu o treść niniejszej pracy można
stwierdzić, że „czucie boiska” jest pojęciem możliwym
do zdefiniowania. Świadczy o tym przedstawiony
przegląd piśmiennictwa na ten temat, a także określenia
tej „zdolności” podane przez badanych. Stosowany w tej
pracy kwestionariusz pytań dotyczących „czucia boiska”
i udzielone przez siatkarzy odpowiedzi uświadomiły,
że bez względu na poziom zaawansowania
zawodników i ich staż treningowy czucie to ma
dla większości badanych duży bądź bardzo duży
wpływ na uzyskiwany wynik sportowy. Przytoczone
w tej pracy wyniki badań pozwalają twierdzić, że dla
znacznej większości siatkarzy oczywiste było, iż im
dłuższy staż zawodnika tym wyższy jest u niego poziom
„czucie boiska”.
Autorzy mają przekonanie, że omówione w tej
pracy wyniki badań w istotny sposób przyczynią się
do lepszego zrozumienia mało jeszcze znanego pojęcia
„czucia boiska”, a także poznania jego uwarunkowań
i sposobów kształtowania. Opracowanie to umożliwia
stwierdzenie, że „czucie boiska” jest bardzo ważnym
elementem gry w siatkówkę i stanowi mało jeszcze
wykorzystaną rezerwę w zakresie kształtowania
mistrzostwa technicznego. Dlatego, element ten należy
włączyć do procesu szkolenia zawodników siatkówki
niezależnie od poziomu ich zaawansowania.
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Wnioski
1.	Według badanych najwyższy poziom „czucia
boiska” występuje w okresie startowym, a najniższy
w okresie przygotowawczym.
2.	W oparciu o opinie ankietowanych najwyższy poziom
„czucia boiska” występuje w części zasadniczej,
a najgorszy w części wstępnej zajęcia treningowego.
3.	Większość ankietowanych stwierdziła, że warunki
otoczenia mają znaczny wpływ na poziom „czucia
boiska”.
4.	„Czucie boiska” ma duży wpływ na osiągany
wynik sportowy.
5.	„Czucie boiska” polepsza się pod wpływem
wieloletniego okresu szkolenia.
6.	Za najważniejszy element techniki gry, na który ma
duży wpływ poziom „czucia boiska” ankietowani
uznali zbicie.
7.	Największy wpływ na poziom „czucia boiska” ma
koordynacja ruchowa.
8.	Wszyscy siatkarze stwierdzili negatywny wpływ
przerw w treningach na poziom „czucia boiska”
9.	Większość badanych stwierdziła, że poziom „czucia
boiska” jest inny na treningu niż podczas meczu,
a więc w warunkach stresowych.
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ПРОГРАММНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РИТМО-СКОРОСТНЫМИ
ХАРАКТЕРИСТИКАМИ БЕГА НА 100 МЕТРОВ ПРОГРЕССИРУЮЩЕЙ
МОЩНОСТИ И КООРДИНАЦИИ ДВИЖЕНИЙ
Масловский Е.А., Соболевски К.Л., Чумак А.П.
Полесский государственный университет, Пинск, Республика Беларусь
Высшая школа физического воспитания и туризма. Белосток, Польша
Мозырьский государственный педагогический университет им. И.П.Шамякина, Мозырь, Республика Беларусь
Актуальность
исследования.
Программное
управление с ориентацией на ритмо-скоростные
характеристики
прогрессирующей
мощности
и
координации
движений,
структуирование
информационно-смысловой составляющей о ритмоскоростных
характеристиках
прогрессирующей
мощности и координации движений от нормативной
модели двигательного действия (ДД) к дидактической
путем селекции и перекодирования научной
информации об объекте в формате тезауруснодидактического
анализа
содержания
и
форм
взаимодействия педагога-тренера и спортсменки [по
С.В.Дмитриеву, 1992] [3]; б) использование метода
предписаний алгоритмического типа, базирующегося
на прогрессивных методах и приемах обучения (в том
числе и инновационных), существующих в методике
обучения и тренировки легкоатлеток-барьеристок в виде
системных учебных заданий [1,2]; д) на начальном этапе
освоения движений мало задействованы реактивные силы
для самой структуры движения и поэтому коэффициент
полезного действия крайне низок. На последующих
этапах их роль существенно повышается – они облегчают
выполнение движения и принимают на себя большую
часть энергетических затрат. С учетом этого, на ранних
этапах обучения [4] осуществляется погашение всех
излишних кроме минимально необходимых степеней
свободы звеньев с тем, чтобы реактивные силы не
мешали движению. Затем, по мере успешного освоения
движения, происходит их нейтрализация, сочетающаяся
с небольшим высвобождением степеней свободы.
В заключительной части обучения реактивные силы
полноценно используются для образования самой
структуры движения, а степени свободы раскрепощены
до естественного максимума; е) при формировании
ритмо-скоростной структуры межбарьерного бега должна
эффективно работать система для создания движения тела
вперед (сила гравитации, мышечные усилия и мышечносухожильная эластичность), когда «двигателем» в системе
является сила тяжести, как таковая. Именно S- образная
эластичная «поза», проходящая через переднюю часть
стопы (поза вертикали) и обеспечивающая накопление
энергии в благоприятных биомеханических условиях,
когда исключены все ненужные активности в беге
(активное отталкивание, активное опускание ноги на
опору и активное маховое движение и сведение ног).
«Падающее» тело под действием сил гравитации
начинает вращать тело вокруг опоры без каких-либо
дополнительных усилий, за исключением усилий,
направленных на поддержание «позы» и усилий,
вырабатываемыми
эластичными
компонентами
мышц и сухожилиями, которые лишь отдали обратно

накопленную энергию во время приземления. Процесс
обучения как-бы «продуцирует» естественный стиль
бега и поэтому должно быть четко смоделировано
вхождение в «позу» и выход из нее с учетом того, что эта
конструкция не активная, а пассивная [2].
Результаты исследования и их обсуждение.
Проведенная нами киносъемка контрольных соревнований
в формате прохождения фиксированных межбарьерных
отрезков (атака на 5-й барьер и сход с него и атака на
10-й барьер и сход с него) у шести квалифицированных
легкоатлеток-спринтеров до проведения опытного
исследования (3 мая 2011г. на стадионе Полесского
государственного университета – г. Пинск) дала
возможность оценить технику барьерного бега
испытуемых на текущий момент. Это стало возможным
с использованием имитационного моделирования на
ПЭВМ, когда полученные данные киносъемки стали
исходным материалом для дальнейших исследований
и их последующего анализа и синтеза. Было составлено
экспертное заключение на всех шесть участниц
эксперимента и с участием их тренера Александра Гутина
(г.Орша) проведен совместный анализ техники, выявлены
недостатки и возможность дальнейшей коррекции в плане
увеличения мощностей как основного критерия для
обеспечения прогресса спортивного результата.
Для получения объективной картины с помощью
дифференциальных были представлены результаты
расчетов мощности управляющих моментов относительно
суставов ОДА (рассчитывался вес и длина сегментов
нижних конечностей) в фазе атаки на барьер и схода с него
(5-й и 10-й барьеры): 1) голеностопного сустава маховой
и толчковой ног; 2) коленного сустава толчковой и маховой
ног; 3)тазобедренного сустава относительно маховой
и толчковой ног.
С
помощью
тензометрической
дорожки
и регистрационной техники (годограф усилий на экране)
были соответственно получены индивидуальные
профили в фазах: отталкивания (атака на барьер),
амортизации (приземления на маховую ногу за
барьером) и вторичного отталкивания (выполнение
первого шага после схода с барьера).
Таким образом, стало возможным по сопоставлению
данных, полученных по двум методикам, на текущий
момент оценить техническую готовность каждой из
спортсменок к выполнению ритмо-скоростных заданий
прогрессирующей
мощности
(скоростно-силовая
составляющая) и прогрессирующей естественности
(координационная составляющая).
Следующим шагом было тестирование спортсменок
с целью оценить их уровень развития быстрой силы
и силовой выносливости мышц нижних конечностей
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и туловища ОДА с учетом сгибательно-разгибательной
функции каждой из ног. Эти данные позволили судить об
индивидуальных особенностях развития двигательной
функции, проявляющуюся в основных биомеханически
целесообразных опорных точках и обеспечивающих
положительную моторику движений в усложненных
условиях преодоления межбарьерного пространства.
Трехмерный подход к анализу уровня текущего
состояния технической подготовленности спортсменок
позволил избежать грубых ошибок в построении
индивидуальных программ подготовки, касающихся,
прежде всего, рациональных путей формирования ритмоскоростных характеристик прохождения межбарьерных
отрезков стометровой дистанции, рассчитанных
в «зонах» прогрессирующей мощности и естественности
движений. На этой основе были составлены
корригирующие
мероприятия,
учитывающие
индивидуальные особенности занимающихся с целью
достижения основной цели исследования.
На стадии завершения формирующего эксперимента
(через 4 недели) были проведены те же самые
тестирующие процедуры, что и в начале эксперимента,
на
основании
которых
дана
сравнительная
характеристика полученных данных в начале и в конце
исследования.
На основе решения дифференциальных уравнений
в контексте имитационного моделирования на ПЭВМ
было отмечено, что наибольшие сдвиги в величинах
максимальной мощности произошли в движениях
относительно тазобедренного сустава (маховая нога –
с 380 до 495 Вт и толчковая нога – с 395 до 460 Вт). На
втором месте – сдвиги в голеностопном суставе (при
сходе с барьера – с 585 до 720 Вт). Следовательно,
развиваемая мышечной системой мощность движения
(особенно относительно тазобедренного сустава со
стороны маховой ноги) может быть использована для
биомеханической оценки упражнений прогрессирующей
мощности и является одним из критериев стимулирования
моторного компонента и, в целом, технического
мастерства в организации ритмо-скоростной структуры
межбарьерных отрезков.
С учетом данных тензометрических исследований
и вектординамографии можно сделать заключение о том,
что произошла существенная положительная перестройка
в биодинамике движений атаки на барьер и схода с него
у всех шести испытуемых за счет устранения ненужных
усилий и активного использования реактивных сил (по
«позной» методике).
Полученный прирост в показателях быстрой силы
и силовой выносливости сгибателей и разгибателей мышц
нижних конечностей свидетельствовал о приоритете
в развитии мышц-сгибателей по отношению к мышцамразгибателям. Особенно это проявилось в режиме
силовой выносливости относительно к сгибателям бедра,
где сокращение времени на выполнение 20-кратного
подъема груза составило 1,1 с. (с 13,30 до 12,29 с.).
Отметим также положительную динамику показателей
подошвенного сгибания стопы как в скоростном режиме
(6 повторений – с3,40 до 3,25 с.), так и в режиме силовой
выносливости (40 повторений – с 27,30 до 25,26 с.).
Время пробегания фиксированных отрезков
стометровой дистанции (по результатам схода с 5-го
и 10-го барьеров) шестью испытуемыми в среднем

и индивидуально каждым за время эксперимента
существенно уменьшилось (в среднем на 0,87-0,93 с.,
при Р<0,05).
Заключение.
Результаты
формирующего
эксперимента подтвердили выдвинутую авторами
гипотезу о возможности качественного управления
ритмо-скоростными характеристикам и бега на 100
метров в условиях тренировочной соревновательной
деятельности
В качестве критерия совершенствования силовых
способностей в барьерном беге на 100 метров выступает
не столько сила основных мышечных групп, но, прежде
всего, оптимальное соотношение между силой мышцантагонистов разгибателей и сгибателей, а также устранение
дисбаланса между силой мышц толчковой и маховой ног
в пользу последней, от которых зависит согласованность
звеньев при выполнении соревновательного упражнения.
В
отношении
построения
прообраза
будущей
конструктивной модели движения в организации ритмоскоростных характеристик межбарьерного бега на 100
метров в качестве критерия стимулирования моторного
компонента движения и, в целом, технического мастерства
спортсменок должно быть обеспечено положительное
изменение мощностей, развиваемых во всех суставах
нижних конечностей (исходя из экспертного заключения
по каждой спортсменке), а гарантом для этого является
использование метода имитационного моделирования на
ПЭВМ.
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ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ПО РЕАБИЛИТАЦИИ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОЙ
ДРУЖИНЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В СТРУКТУРЕ ПОДГОТОВКИ
К ОЛИМПИЙСКИМ ИГРАМ 2016 – 2020 г.г.
Масловский Е.А., Масловский О.Е., Ярошевич В.Г.
Полесский государственный университет, Пинск, Республика Беларусь; Высшая школа физического воспитания
и туризма, Белосток, Польша
Введение. В последние годы существенно снизились
спортивные достижения легкоатлетов национальной
команды Республики Беларусь на последних Олимпийских
играх и мировых первенствах. Особенно в традиционно
приоритетных
метательских
легкоатлетических
дисциплинах, которые сопровождались как правило
допинговыми скандалами. Пострадала вся целостная
система подготовки, в том числе и подготовка ее
ближайшего резерва, без которого нет обозримого
будущего. Необходима коренная перестройка всей
работы в этой области. Возможна ли полная или
частичная реабилитация былых успехов. Некоторые
из стран – соседей (Польша), наоборот, в этот период
прогрессировали, особенно в метаниях. С учетом
сказанного
специалисты
(Республика
Беларусь
и Польша) предлагают совместный инновационный
проект по выходу из создавшегося положения. Они
надеются, что выдвинутые ими положения будут
конструктивны по сути и содержанию и сыграют
положительную роль в реабилитации и становлении
белорусской школы легкой атлетики в самое ближайшее
время.

Предполагаемая схема по реабилитации:
1.	Общие положения. Развитие легкоатлетического
спорта в Республике Беларусь в целом и в ее
регионах является важной составной частью
национальной и региональной политики государства
и его исполнительных органов (Министерство
спорта и туризма, Федерация легкой атлетики
и другие).
2. Основные проблемы управления развитием
легкоатлетического спорта в Республике
Беларусь: а) ведомственная разобщенность в деле
развития легкоатлетического спорта; б) острый
дефицит квалифицированных кадров; в) отсутствие
налаженной системы повышения квалификации
кадров и обмена опытом специалистов в области
легкоатлетического спорта; г) отсутствие целевой
программы по системной организации структурных
подразделений и их взаимосвязи, объединяющих
детско-юношеский и взрослый легкоатлетический
спорт и их материальные, кадровые, научнотехнические, информационные и антидопинговые
ресурсы в формате долгосрочной двух цикловой
подготовки к Олимпийским играм (1-й цикл -20132016 гг.; 2-й цикл – 2017-2020 гг.); д) не разработана
и не осознана стратегическая цель в оказании
научно-методической и практической помощи
коллективом кафедры легкой атлетики БГУФК
(профессорско-преподавательский
состав,

докторанты, аспиранты, магистранты, студенты
старших курсов, готовящие курсовые и дипломные
работы и материально-техническая база кафедры)
сборным командам по легкой атлетике, в том числе
и определения основных этапов реализации
Стратегии развития и совместной научной
продукции
с
родственными
кафедрами
университетов всех регионов страны; е) отсутствуют
и не функционируют региональные Центры
олимпийской подготовки в университетах страны,
имеющих богатый опыт и традиции в специфике
подготовки (по видам легкой атлетики) будущих
олимпийцев, а также не изыскано финансирование
за счет местного бюджета и спонсоров; ж)
отсутствие банка данных и специальной литературы,
четкой системы государственной пропаганды
и популяризации олимпийской легкой атлетики,
научно-методического республиканского журнала
или бюллетеня по проблемам олимпийской легкой
атлетики и пропаганды достижений в детской
и подростковой легкой атлетике; з) несовершенная
структура работы ДЮСШ по легкой атлетике
в нашей стране, имеющая существенные
разночтения
по
проблемам
организации
двигательной деятельности с международной
программой «Детская легкая атлетика ИААФ»
в аспекте утверждения ее новых форм –
двигательных (тренировочных) заданий (ДЗ)».,
когда дети на занятиях играют в легкую атлетику
и данная программа предстает в виде передового
опыта массового привлечения детей к занятиям
легкой
атлетикой,
где
в
эмоциональной
и увлекательной форме они учатся основам
спортивной «грамоты»; и) в целом, по данным
специалистов из зарубежных стран и России
(единицы из РБ), не эффективный узкий подход к
обучению технике и развитию физических качеств
в легкоатлетических дисциплинах (в условиях
ДЮСШ), когда практически исключаются из
учебного программного материала формирование
интеллекта юного спортсмена, деятельная сторона
его разума (мотивированность, целеустремленность,
осознанность). На первом этапе юные спортсмены
должны обучаться осознанному восприятию
и контролю своих действий по основным
параметрам движений. где ведущую роль играют
психомоторные
способности
(психомоторная
память по пространственной переменной, по
переменной мышечных усилий и по переменной
времени, а также различительная чувствительность
движений по этим же параметрам. В этом как раз
и заложена новая идея обучения с детьми
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и подростками, которая позволяет вывести юного
спортсмена на новый прогрессивный уровень
обучения и оптимизировать процесс олимпийской
подготовки на каждом из этапов спортивного
совершенствования; к) недостаточный уровень
финансирования
системы
легкоатлетического
спорта или его отсутствие (ДЮСШ, СДЮШОР,
сборные команды, региональные центры, мастерклассы (как, например, Максима Мирного
в теннисе): школа Юлии Нестеренко (спринт),
тренер – автор статьи В.Г.Ярошевич, школа
Надежды Остапчук (толкание ядра), школа Вадима
Девятовского и Ивана Тихона (метание молота),
школа Кравченко (десятиборье), школа Раисы
Аглетдиновой (бег на средние дистанции) и другие;
л) недостаточный уровень инфракструктуры
легкоатлетических баз и Центров подготовки
в регионах РБ; м) отсутствие передвижных (на
автобусах) научно-исследовательских лабораторий,
и психологической помощи по заказу и скорой
помощи для спортсменов и тестирование
антропометрических и морфо-функциональных
показателей для сбора в банк данных талантливых
легкоатлетов-подростков; н) отсутствие клубной
системы проведения соревнований; о) отсутствие
дееспособной
группы
признанных
профессиональных тренеров-консультантов по
видам легкой атлетики и их сообщества (на базе
кафедры легкой атлетики БГУФК, других вузов
и представителей федерации легкой атлетики РБ)
для
оказания
организационной,
научнометодической и тренерской помощи на местах
базирования талантливых легкоатлетов (по списку
федерации легкой атлетики).
Цель
и
задачи
Стратегии
развития
легкоатлетического спорта в Республике
Беларусь. Целью Стратегии является повышение
эффективности
управления
развитием
легкоатлетического спорта в Республике Беларусь
на всех этапах двух цикловой олимпийской
подготовки (2013 – 2020 гг.). Достижение этой
цели в значительной степени зависит от успешного
решения следующих задач, основные из них:
разработать в РБ с охватом всех регионов страны
единый информационно-аналитический банк
данных об перспективных молодых легкоатлетах
(базовый центр – кафедра легкой атлетики),
с отражением возможностей роста их спортивнотехнического мастерства в конкретных видах легкой
атлетики, потребностей и круга интересов учеников
и их тренеров, профессиональной ориентации;
обеспечить работу приглашенных из Минска
и других регионов ведущих специалистов для
консультаций
в
«глубинках»
регионов
с последующим вызовом талантливых юных
легкоатлетов в региональные и столичные Центры
подготовки для составления экспертного заключения
и прохождения дополнительного тестирования;
организовать
на
территории
регионов
экспериментальные
научные
площадки
для
проведения исследований; обеспечить каждый
регион научно-методическим фондом (научных
статей,
монографий,
учебных
и
учебно-

методических пособий, инновационных разработок
по вопросам развития легкоатлетического спорта
в школе, ДЮСШ, СДЮШОР, спортивных клубах);
поменять Стратегию развития легкоатлетического
спорта и науки на кафедре легкой атлетики БГУФК
с традиционной обучающей на инновационную
развивающую с опорой на детско-юношеский
контингент и популяризацию легкоатлетического
олимпийского спорта, развитость инфраструктуры
кафедры легкой атлетики (кадровое обновление
или замена лиц, не вписывающихся в Стратегию
олимпийской подготовки, требования к студентам,
магистрантам и аспирантам, выполняющих
курсовые и дипломные проекты, готовящих
магистровские и кандидатские работы). Ввести
должность заместителя заведующего кафедрой по
олимпийской подготовке (вместо спортивномассовой).Обеспечить
дополнительное
премирование курсовых и дипломных работ, а
также получение «бонусов» на республиканских
смотрах-конкурсах студенческих научных работ за
особый персональный «вклад» в олимпийскую
подготовку членов национальной команды страны
по легкой атлетике. Популяризировать всемирно
известные национальные «школы» (тренер и его
ученики) по видам легкой атлетики, внесших
существенный вклад на Олимпийских играх путем
изучения и научного обобщения передовых систем
подготовки, вплоть до выпуска «Информационного
бюллетня» о лучших юных легкоатлетах страны
различных возрастных групп, задействованных
в олимпийской резервной подготовке, их тренерах,
родителях детей, членов семей, волонтерах,
спонсоров, оказывающих им материальную,
психологическую и любую другую помощь в их
подготовке.
	Создать комплексные научные группы при кафедре
легкой атлетики на постоянной основе (из состава
преподавателей,
дипломантов,
магистрантов,
сотрудников научных лабораторий и представителей
смежных дисциплин БГУФК) по 1-2 ведущим
видам, имеющих перспективу олимпийского
восхождения на пьедестал, для системного решения
задачи – научно-методического сопровождения
будущих олимпийцев.
4.	
Организация финансирования деятельности
региональных структур легкоатлетического
спорта в РБ. К финансовым обязательствам регионов
как субъектов РБ относятся : организация
и
осуществление
региональных
программ
и проектов, и межведомственных программ
и проектов в области физической культуры и спорта,
в целом, и легкоатлетического спорта, в частности;
организация
и
проведение
региональных
официальных легкоатлетических соревнований
(детей и взрослых) по программам олимпийских
легкоатлетических дисциплин (в том числе со
спортивной экипировкой); материально-техническое,
финансовое,
научно-методическое,
медикобиологическое и антидопинговое обеспечение
легкоатлетов, включая обеспечение их подготовки к
республиканским и международным соревнованиям
и участия в указанных соревнованиях; строительство
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и реконструкция легкоатлетических объектов
с необходимым оборудованием и инвентарем;
Наиболее действенным и эффективным способом
привлечения негосударственного финансирования
в современных условиях является фандрайзинг.Х
5.	
Основные механизмы реализации Стратегии.
В части оптимизации структуры легкоатлетического
спорта в РБ необходимо преодолеть ведомственную
разобщенность посредством интеграции усилий
государственных, общественных и коммерческих
организаций, занимающихся вопросами развития
легкоатлетического спорта; создать олимпийскую
детско-юношескую легкоатлетическую школу при
кафедре легкой атлетики и легкоатлетическом
манеже в рамках современного специализированного
спортивного объекта с полной социальной
инфраструктурой и научно-методической базой;
создать систему спортивных соревнований для
всех возрастных групп, в которой предложенгная
нами программа «Подростковая олимпийская
легкая атлетика («бег на короткие дистанции –
гладкий и барьерный», «прыжки в длину
и тройным», «метания – толкание ядра
и метание молота», «десятиборье», «спортивная
ходьба и бег на выносливость») может стать
основной частью новой учебной программы для
учащихся ДЮСШ нового поколения. Она
базируется преимущественно на спортивносоревновательных игровых легкоатлетических
комплексах.
Предлагаемый
образовательный
проект знакомит с передовым опытом массового
привлечения детей и подростков к занятиям легкой
атлетикой (популярные и «наградные» виды
в Республике Беларусь), где в эмоциональной
и увлекательной форме они учатся основам
спортивной «грамоты». Данная программа несет
в себе черты инновационного проекта, представляет
новые
формы
организации
двигательной
деятельности на занятиях в ДЮСШ в форме
двигательных (тренировочных) занятий. Данную
программу можно сравнить с уже имеющимся
в мировом образовательном пространстве ИААФ
проектом Международной федерации легкой
атлетики «Детская легкая атлетика ИААФ». Вопервых, комплексы соревновательных упражнений
доступны любому подростку, независимо от его
спортивной специализации, для их реализации
уровень предварительной подготовки юных
спортсменов не играет решающего значения. Вовторых, эти комплексы-игры доступны, понятны
и интересны подросткам, где на занятиях они
с удовольствием играют в легкую атлетику
и
одновременно
очень
многому
учатся.
Соревнования по программе «Подростковая
олимпийская легкая атлетика («бег на короткие
дистанции – гладкий и барьерный», «прыжки
в длину и тройным», «метания – толкание ядра
и метание молота», «десятиборье», «спортивная
ходьба и бег на выносливость») можно проводить
не только на стадионе или в легкоатлетическом
манеже, но и на любой спортивной площадке или
спортивном зале.
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6.	
Принципы реализации стратегии: законность –
строгое, точное и неуклонное соблюдение
требований законодательства всеми участниками
мероприятий по реализации Стратегии; единообразное
понимание цели Стратегии всеми органами
государственного и общественного управления,
должностными лицами, исполнителями учебного
и спортивно-тренировочного процессов под контролем
Федерации легкой атлетики РБ; приоритетность
и согласованность в выборе и развитии конкретных
видов легкой атлетики, мероприятия по реализации
Стратегии, установки последовательности их
осуществления, с учетом социально-экономической
обстановки; ориентация на выявление, изучение
и освоение лучшей отечественной мировой практики
по развитию легкоатлетического спорта с целью
совершенствования
стратегически
верной
конструктивной системы подготовки к Олимпийским
играм 2016 и 2020 гг.
7. Этапы реализации Стратегии. Выполнение
стратегических мероприятий провести в три этапа.
Проведение мероприятий 1-го этапа позволит
создать новую модель управления легкоатлетическим
спортом и оптимизировать структуру спортивных
организаций, причастных к легкой атлетике
(применительно к популярным в РБ видам легкой
атлетики среди молодежи); Проведение мероприятий
2-го этапа позволит создать современную учебноматериальную базу легкоатлетического спорта, а
также эффективно организовать работу по отбору
и укомплектованию ДЮСШ и сборных юношеских
и молодежных команд перспективными юными
спортсменами,
нацеленными
на
участие
в Олимпийских играх. Укомплектовать ДЮСШ,
СДЮШОР, клубы имени выдающихся легкоатлетов,
кафедру легкой атлетики БГУФК специалистами
с новой теорией мышления и приверженцами
Стратегии. Завершение 3-го этапа позволит
в установленные сроки достичь поставленных целей
в развитии легкоатлетического спорт. В регионах РБ
и, всей страны в целом, а именно: создать
эффективную модель управления развитием
легкоатлетического спорта в РБ, мощную учебноматериальную базу (особенно на начальном этапе
спортивной специализации), привлечь широкие
массы детей и подростков к научно-обоснованному
выбору (на генном и психологическом уровне) к
занятиям отдельными видами легкой атлетики (в
соответствии со Стратегией), усилить пропаганду
легкоатлетического спорта, особенно в ракурсе
будущих
Олимпиад,
повысить
социальное
благополучие лиц, работающих по новым
программам олимпийской подготовки и в новых
качественных
условиях,
повысить
уровень
психофизической кондиции, уровень спортивного
мастерства и спортивных достижений лиц,
мотивированных к участию в Олимпийских играх.
8.	
Ожидаемые результаты: создание эффективной
модели управления развитием легкоатлетического
спорта в регионах и РБ, в целом; обеспечение
свободного доступа детей и подростков к
спортивным объектам легкоатлетического профиля
и увеличение численности вовлеченных в занятия;
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создание условий для занятий избранными видами
легкой
атлетики
и
повышение
уровня
удовлетворенности
занимающихся
качеством
организации и процесса занятий легкоатлетическими
упражнениями; увеличение количества и качества
проведенных исследований, научных и методических
разработок, защищенных диссертаций, научных
публикаций, учебных и методических изданий,
медико-биологических центров (на генетическом
уровне) в БГУФК и в других областных
университетах, включенных в национальную
систему разработки и реализации Стратегии по
подготовке легкоатлетов к олимпийским играм.
9. Риски: возможное увеличение планируемых
сроков реорганизации кафедры легкой атлетики
и ДЮСШ при ней в республиканский центр
управления легкоатлетическим спортом по
подготовке к олимпийским играм или более
поздние сроки по проведению мероприятий 2-го
этапа в формате реализации Стратегии по созданию
современной
учебно-материальной
базы
легкоатлетического спорта в стране; возможное
нестабильное финансирование на отдельных
мероприятиях на этапах реализации Стратегии
ряда принципиальных позиций, влияющих на
достижение цели и решения поставленных задач.
10.	
Механизм контроля. Министерство спорта
и туризма РБ и Федерация легкой атлетики РБ
осуществляют механизм контроля за выполнением
основных
этапов
реализации
Стратегии
легкоатлетического спорта на региональных
и республиканском уровнях. БГУФК и региональные
организации несут ответственность за достигнутые
результаты, взаимодействуют с заинтересованными
сторонами, осуществляют подготовку в пределах
своих полномочий нормативных правовых актов,
необходимых
для
реализации
Стратегии,
формируют отчетность, осуществляют контроль
над ходом реализации Стратегии.
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Wsparcie aktywności sportowej dziecka przez rodzinę.
Katarzyna Nadachewicz
Uniwersytet w Białymstoku

Abstract:
Physical activity is important for children and
young people. Exercise can protect against conditions
including obesity and anxiety, and can improve posture,
sleep, concentration and self-esteem.
Kids love to be active. Making physical activity
a part of their daily routine is not only fun, but also
healthy. Encouraging kids to be active when they are
young establishes a routine that could stay with them
throughout their life. Children learn by example.
Research shows that the involvement of parents in
physical activity can increase a child’s participation. Set
a good example for your child in the following ways:
regularly participate in physical activity yourself, allow
your child to choose the type of activity they are interested
in, promote acceptance of different body shapes and
ability levels, reinforce the social benefits as well as the
physical, help your child develop skills and strategies for
coping with different physical activity environments.
Key words: physical activity, received from
mothers, received from fathers
Słowa kluczowe: aktywność fizyczna, wsparcie
od matki, wsparcie od ojca
Promowanie, wspieranie, aktywności fizycznej
i sportu to ważne i niezastąpione elementy procesu
edukacji i wychowania młodego pokolenia, a obowiązek
i odpowiedzialność za realizację zadań z tego zakresu
spoczywa zarówno na administracji rządowej, jak
i administracji samorządowej wszystkich szczebli.
Światowa Organizacja Zdrowia WHO ostrzega, że na
całym świecie, również w Polsce, coraz więcej dzieci
w wieku przedszkolnym i szkolnym cierpi na nadwagę
lub jest otyłych, co stanowi poważne zagrożenie dla
ich zdrowia(stanowisko nr 34/2013/K-P Konwentu
Marszałków Województw RP). Oprócz tego bardzo
ważną rolę w kształtowaniu nawyku do aktywności
fizycznej odgrywa rodzina. We wszystkich krajach
Unii Europejskiej odpowiedzialność rodzicielską nad
dzieckiem sprawuje automatycznie matka, podobnie jak
będący jej mężem ojciec. Dopóki mieszkają razem, rodzice
sprawują tę odpowiedzialność wspólnie. Odpowiadają za
wychowanie swoich dzieci, ich edukację oraz majątek,
jeśli go posiadają(Lewandowski J, 2008). Warto podkreślić
doniosłą rolę rodziców, jako osób wprowadzających
dziecko w otaczający świat, dbających o jego codzienne
potrzeby, zapewniających właściwy rozwój(CzubaVasowska M., Manko K., 2011). Rodzina jest miejscem
gdzie dziecko rośnie i rozwija się i dlatego, odpowiedzialni
dorośli powinni zapewnić mu maksymalne możliwości
stymulujące
wszechstronny
rozwój
fizyczny
i psychiczny. Środowisko rodzinne jest jednym z kręgów
środowiskowych najbliższych człowiekowi, a zarazem
najwcześniej mu dostępny i oddziałujący na niego.
Psychologowie społeczni i pedagodzy interesują się
rodziną, jako pewnym typem małej grupy, mającej własne

niepowtarzalne cechy funkcjonalne i strukturalne, które
wyznaczają sytuację społeczną i wychowawczą dziecka.
W badaniach podkreśla się związek poszczególnych
cech środowiska rodzinnego z przebiegiem i wynikami
rozwoju psychicznego i fizycznego dziecka (Borowicz R.,
1980). Wpływ rodziców na rozwój jednostki obejmuje
wiele czynników, które mogą oddziaływać na dziecko
w różnorodny sposób: w oparciu o zasady uczenia się
(wzmocnienia pozytywne, negatywne); jeśli nasze
zachowania wywołują korzystne dla nas konsekwencje,
to wzrasta prawdopodobieństwo, że w przyszłości
zachowamy się podobnie. Pożądane konsekwencje
motywujące nas do ponownego zachowania się w zbliżony
sposób noszą nazwę wzmocnień. Wzmocnienia mogą
mieć charakter pozytywny i negatywny. Wzmocnienie
pozytywne to wystąpienie czynnika pozytywnego po
zachowaniu np. nagrody, a wzmocnienie negatywne
eliminacja lub uniknięcie negatywnej konsekwencji,
która pojawiłaby się gdyby zachowanie nie wystąpiło.
(P. Bąbel, M Wiśniak, 2008)
•
poprzez identyfikację (upodobnianie swoich reakcji
do zachowań drugiej osoby(matki lub ojca), która
zazwyczaj jest traktowana, jako autorytet; czynnik
oparty o teorię uzasadnionego działania autorstwa
M. Fishbeina i I. Ajzena, która zakłada, że człowiek
działa w racjonalny sposób i jego działania
poprzedzają procesy poznawcze, w wyniku, których
podejmuje on świadomy zamiar zrobienia czegoś.
Intencja podjęcia danego zachowania zależy między
innymi od tego jak znaczące dla jednostki osoby
oceniają to zachowanie, czy go akceptują, czy nie
(T. Przechlewski, 2009 )
•
poprzez uczenie się oparte na modelowaniu
(naśladowanie wzorców reakcji); czynnik oparty
o teorię społecznego uczenia się A. Bandury. Autor
teorii zaobserwował, że dzieci uczą się zachowań
nie tylko przez instruktaż, ale także przez
obserwację. W wyniku obserwowania innych
osób, znaczących dla danej jednostki, np. rodziców,
nauczycieli, idoli, postaci z komiksów, rówieśników,
itp. wiele zachowań pojawia się lub ulega zmianie.
Osoby te pełnią rolę modelu do naśladowania,
a proces u uczenia się określa się jako modelowanie
(A. Bandura , 2007)
•
przez narzucanie jednostkom określonych ról
społecznych, które determinują z kolei wzorzec
zachowań społecznie akceptowanych w danej
sytuacji, społeczeństwo – jako struktura ról
społecznych – warunkuje ludzi do akceptowalnych
społecznie zachowań(Słownik socjologii i nauk
społecznych, 2005 )
•
w
procesie
perswazji
lub
manipulacji
(M. Butrymowic, 2010); stosowana w szkolnictwie
i nauce manipulacja, dotyczy wyboru, popierania
rozwoju. Współczesna psychologia społeczna
pojęcie manipulacji wiąże ściśle z pojęciem wpływu
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społecznego. Wpływ społeczny to oddziaływanie
w wyniku, którego jednostka, grupa czy jakaś
instytucja wywołuje zmiany w sferze poznawczej,
emocjonalnej lub behawioralnej człowieka wpływ
może być świadomym lub nieświadomym
działaniem. Takie formy wpływu społecznego, które
nie są dostępne świadomości osoby będącej jego
celem
nazywamy
manipulacją
społeczną.
Rozumiana w ten sposób manipulacja jest
planowym, celowym działaniem, którego autorzy
wykorzystując wiedzę o mechanizmach społecznego
zachowania się ludzi, wywierają na nich pożądany
wpływ w taki sposób, aby nie zdawali oni sobie
sprawy z tego, że podlegają jakimkolwiek
oddziaływaniom.
Perswazję – rozumianą jako sztukę przekonywania
innych do określonych poglądów, przyjmowania
właściwych postaw, w efekcie czego do podejmowania
odpowiednio ukierunkowanej aktywności. W perswazji
grywalizacyjnej
wykorzystywane
są
najczęściej
następujące „motywatory”: zadania czyli wyzwania,
definicje czyli zasady, poziomy, etapy procesu, osiągnięcia
i odznaczenia, punkty i nagrody, pętle zaangażowania,
inne motywatory i nośniki emocji. Wymienione
elementy efektywnie wykorzystywane są do,
zwiększaniu ich zaangażowania, a przez to wydajności
w pracy. Poprzez grywalizacyjne stymulowanie do
odpowiednio ukierunkowanej aktywności, uczestnicy
„gry” (pracownicy, klienci, kontrahenci) zmieniają
swoje nastawienia, postawy, a w końcu przyzwyczajenia,
które stają się pozytywnymi nawykami. Ta forma
perswazji wydaje się obecnie najskuteczniejszą metodą
wpływu na zmiany postaw i zachowań.
Otoczenie jednostki (rodzice) odgrywają ważną
rolę w procesie socjalizacji (uspołeczniania), który polega
na kształtowaniu określonych wzorców zachowania,
wartości, postaw, sposobów reagowania emocjonalnego,
które są pożądane i akceptowane w społeczności, w której
rozwija się jednostka. Socjologia sportu próbuje to
wyjaśnić przez trzy teoretyczne ujęcia. Pierwsze odwołuje
się do teorii ciągłości wychowania społecznego i głosi,
że styl życia jednego pokolenia wpływa na styl życia
podporządkowanych mu kolejnych pokoleń (Butrymowic
M., 2010). Według drugiej koncepcji – koncepcji grup
odniesienia rodzice dzieci zaangażowanych w sporcie
są grupą odniesienia dla rodziców nieuprawiających
nigdy sportu lub nim się nieinteresujących. Będą oni
jednak wychowywać dzieci do sportu, ponieważ tak
czynią rodzice rówieśników (Wanat S., 1995). Trzecie
ujęcie nawiązuje do teorii deprywacji , która sugeruje,
że rodzice nakłaniają dzieci do uczestnictwa w sporcie,
by kompensować doświadczenia własnego dzieciństwa
bądź nieporadności i braku sukcesów w innych sferach
życia (Wanat S., 1995).
Zarówno sprawność jak i aktywność fizyczna są
bardzo ważne dla zdrowia, dlatego należy szczególnie
pracować nad sprawnością fizyczną dzieci i młodzieży.
Aktywność fizyczna w dzieciństwie i młodości pełni
cztery podstawowe funkcje. Po pierwsze stymuluje
i wspomaga rozwój fizyczny, psychiczny i społeczny.
Po drugie adoptuje do bodźców i zmian środowiska
fizycznego i społecznego. Po trzecie kompensuje
nadmierne unieruchomienie związane z nauką szkolną,

odrabianiem lekcji, oglądaniem telewizji i praca przy
komputerze. Po czwarte koryguje wiele zaburzeń
zwłaszcza otyłość, cukrzycę, mózgowe porażenie
dziecięce, choroby układu ruchu(Woynarowska B., 2007).
Odpowiedni poziom aktywności fizycznej w dzieciństwie
i młodości oraz pozytywne doświadczenia z nią związane
stwarzają szansę na całożyciową aktywność fizyczną.
Liczne badania pokazują, że aktywność fizyczna jest
wyższa u tych dorosłych, którzy mieli lepsze wyniki
w testach sprawnościowych w dzieciństwie i w okresie
młodzieńczym (Pate R.R, Dowda M., Ross J.G,1990, Ara
I., Moreno L.A., Leiva M.T., Gutin B., Casajús J.A.2007).
Prowadzone przez różne instytucje prace badawcze
nad stanem sprawności młodego pokolenia dają obraz
młodzieży z jednej strony coraz lepiej rozwiniętej pod
względem parametrów morfologicznych a z drugiej,
coraz mniej sprawnych fizycznie i wydolnych. Zwraca
się też uwagę na fakt pogarszania się stanu sprawności
fizycznej w populacji dzieci i młodzieży monitorowanej
na przestrzeni wielu lat. Niektórzy tylko autorzy wskazują
na poprawę wskaźników wydolności fizycznej u dzieci
z badanej populacji, co wiązać się może m.in. z lepszym
odżywianiem, zmniejszeniem się zapylenia powietrza,
lepszą higieną, poprawą warunków zewnętrznych, które
to czynniki w 60-80% wpływają na proces adaptacji do
wysiłków fizycznych (Szopa J., Cempla J., 2000). Dlatego
wszelkie działania pedagogiczne zachęcające dzieci do
większej aktywności fizycznej prowadzą nie tylko do
poprawy ich sprawności, ale też do większej aktywności
w wieku dojrzałym. Trzeba jednak podkreślić, że
znaczenie sprawności fizycznej jest wielowymiarowe,
nie tylko zdrowotne w sensie fizycznym. Już sama
świadomość, że jest się sprawnym, może być ważna
dla samopoczucia człowieka. Bycie sprawnym znacznie
podnosi samoocenę i pozycję w grupie rówieśniczej
w środowisku dziecięcym.
Badania nad bezpośrednią pomocą rodziców jako
jednego z determinantów aktywności fizycznej wśród
dorastających dzieci można odnaleźć w literaturze
amerykańskiej. W warunkach USA u chłopców istotnie
różnicującym wysoką i niską aktywność fizyczną
był wpływ ojca. U dziewcząt ważne były wpływy
każdego z członków rodziny (matki, ojca, brata,
siostry). Z badań wynika, że więcej zachęty i mniej
ograniczeń doświadczają ze strony rodziców chłopcy
niż dziewczęta. Chłopcy mają też więcej okazji do
uczestnictwa w nieformalnych i zorganizowanych
zajęciach sportowych (Osiński W., 2003).
Badania prowadzone przez Australia‘s Physical
Activity pokazują, że zaangażowanie rodziców w aktywność
fizyczną może zwiększyć udział dziecka w aktywności
ruchowej. Aby to nastąpiło rodzice sami muszą: być
fizycznie aktywnymi, stwarzać warunki do rodzinnego
modelu uprawiania sportu, wspomagać dziecko, aby samo
chodziło na spacery, jeździło na rowerze, wspierać swoje
dziecko w rywalizacji sportowej i powinni być obecni na
meczach dziecka by mu kibicować, wprowadzić dla dzieci
limity przebywania przed komputerem i telewizorem,
utrzymywać kontakt ze szkołą dziecka, aby wspierać
działania tych placówek w sportowym rozwoju dziecka.
(www. betterhealth.vic.gov.au)
W warunkach polskich często rodzice nie stanowią
jednak najbardziej pożądanego wzorca w zakresie
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wspierania aktywności fizycznej. Tylko niewielki procent
rodziców uczestniczy w jakichś formach ruchowych
razem z dziećmi lub też ułatwia pociechom uczestniczenie
w zorganizowanych zajęciach sportowych (KopczyńskaSikora J., Sekita B.,1987, Dąbrowski A.1995).
Mając na uwadze znaczenie aktywności fizycznej
nie tylko dla kształtowania sprawności i wydolności
człowieka, ale także stylu jego życia związanego
z określonym systemem wartości przeprowadzono ankietę
wsparcia aktywności sportowej dziecka otrzymywanego
od rodziców. W badaniach uczestniczyło 377 matek
i 377 ojców dzieci, uczęszczających do klas I-III szkół
podstawowych na terenie województwa podlaskiego .
Pytania stawiane do rodziców brzmiały następująco:
1.	Czy zachęca Pani/Pan swoje dziecko do uprawiania
sportu?
2.	Czy toleruje Pani/ Pan uprawianie sportu przez
swoje dziecko?
3.	Czy jest Pani/Panu obojętne, czy dziecko uprawia
sport?
Respondenci mieli do wyboru dwie odpowiedzi:
tak lub nie. Wyniki pokazuje poniższa tabela.
Matka

Ojciec

Zachęca

225

60%

214

57%

Toleruje

110

30%

92

24%

Jest obojętne

42

10%

51

19%

ogółem

377

100%

377

100%

Tabela 1: Wsparcie matki i ojca dla aktywności
sportowej dziecka
Źródło: badania własne
Wśród badanych matek 225 i 214 ojców deklarowało
zachęcanie dziecka do uprawiania sportu.
Chcę zwrócić uwagę na niepokojącą sytuację
dotyczącą odpowiedzi na drugie i trzecie pytanie.
Postawa tolerancji wobec uprawiania przez dziecko
sportu jest pewną łagodną formą braku zaangażowania
ze strony rodziców w aktywność sportową dziecka.
Jeżeli zsumujemy dane liczbowe zawarte wierszu
drugim i trzecim uzyskujemy 152 matki oraz 162
ojców deklarujących brak wsparcia. Dokonując analizy
procentowej można wysunąć wniosek, że ilość rodziców
obojętnych , nie zainteresowanych rozwojem ruchowym
swoich pociech jest bardzo duża. Pojawia się więc
potrzeba uświadamiania rodziców o ich ważnej roli, jaką
odgrywają w procesie wychowania dziecka. Atmosfera
obojętności w rodzinie nie pomaga w budowaniu
więzi, nie daje poczucia bezpieczeństwa. Dziecko, które
doświadcza obojętności ze strony rodziców może czuć
się zagubione oraz odrzucone. Obawia się otaczającego
świata (Bee H.,2004). To wychowanie w rodzinie
przygotowuje do racjonalnego i wartościowego stylu
życia opartego na szeroko rozumianym rozwoju
fizycznym, a co za tym idzie i psychicznym dziecka. To
rodzice od najmłodszych lat powinni przygotowywać
dziecko poprzez systematyczny i zaplanowany udział
w ruchu na świeżym powietrzu, spacery, zabawy,
uczestnictwo w różnorodnych formach sportu i rekreacji
zdając sobie sprawę, że będą to działania pożyteczne nie
tylko dla rozwoju fizycznego, ale również emocjonalnego,
społecznego i psychicznego. Ważne jest, aby małe dziecko
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rodzice przygotowywali do przestrzegania odpowiedniego
ustalonego planu dnia, w którym jest czas na posiłki,
ruch, zabawę, obowiązki, czynności higieniczne.
Tylko dziecko, które jest wdrożone do wykonywania
różnorodnych czynności będzie potrafiło w późniejszym,
samodzielnym życiu odpowiednio organizować sobie
czas między czynnościami zawodowymi, a aktywnym
wypoczynkiem(Wojciechowska K, 2010).
Aktywna rodzina powinna stać się podstawową
grupą społeczną, która spędza czas wspólnie podejmując
różnego rodzaju aktywności – uprawia sport, podróżuje,
razem poznaje świat. Bardzo ważne staje się wspólne
podejmowanie aktywności fizycznej. Nic tak nie
wzmacnia więzi – tych między dzieckiem a rodzicem,
między rodzeństwem czy dorosłymi, jak wspólne
działanie. Podejmując wspólną aktywność, rodzina
staje się drużyną, w której każdy odpowiedzialny jest
za pozostałych, w której wszyscy mogą na siebie liczyć,
w której wszyscy członkowie mogą realizować siebie,
wykorzystując swoje mocne strony i wzmacniając te
obszary, gdzie czegoś jeszcze brakuje.
Bycie aktywnym nie wymaga specjalnych
predyspozycji czy umiejętności. To osobisty wybór – raz
dokonany, będzie procentował w przyszłości. Dlatego
tak istotne jest, by aktywność obecna była w rodzinie
na co dzień, od samego początku. Dziecko „zarażone”
aktywnym trybem życia przez rodziców lepiej się rozwija
– i to nie tylko fizycznie, ale też intelektualnie i społecznie.
Obserwując i naśladując aktywnych rodziców, czerpie
dobre wzorce, które kształtują jego charakter i stosunek
do świata. Dzieci aktywnych rodziców chętnie podejmują
kolejne wyzwania, są otwarte na świat i ludzi.
Co zrobić, by stać się aktywną rodziną? To prostsze,
niż się zdaje. Wystarczy przeanalizować dotychczasowy
tryb życia, ocenić nawyki i zachowania, a potem
zastanowić się, w jaki sposób wprowadzić więcej
aktywności. Nie oznacza to, że natychmiast musimy
zacząć przygotowania do triathlonu, a każde wakacje
spędzać na survivalowych wyprawach do dżungli. Małymi
krokami, podejmując kolejne wyzwania (spacer czy jazda
na rowerze w miejsce, gdzie dotychczas jeździliśmy
samochodem; godzina na basenie zamiast w centrum
handlowym; wakacyjna wyprawa rowerowa zamiast
wyjazdu all inclusive), dotrzemy do celu. Po pewnym
czasie aktywność wejdzie nam w krew i stanie się czymś
zupełnie naturalnym, bez czego trudno nam będzie sobie
wyobrazić życie. Czego wszystkim rodzinom życzę!
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Аннотация. Едва ли не в каждой работе, касающейся
темы «уровень здоровья» и «здоровый образ жизни»,
присутствует авторская оценка здоровья. Наибольшее
их число приходится на понятие «физическое здоровье».
В настоящее время для определения «уровня здоровья»
(в том числе «физического здоровья») в совокупности
с другими параметрами (физическое развитие»,
заболеваемость, первичная профилактика заболеваний)
все чаще прибегают к использованию показателей
адаптивности – способность человека менять свое
физиологическое, физическое и психологическое
функционирование в пределах работы адаптационного
потенциала без перехода к грубым компенсаторным
изменениям. Если эта способность достаточно развита,
то человек легко приспосабливается к новым условиям и,
как следствие, сохраняет свое здоровье, а оценка здоровья
как динамического процесса позволяет целенаправленно
управлять им благодаря своевременной диагностике
рисков и внедрению на основе их анализа необходимых
корректирующих мер.
В рамках адаптивности, на наш взгляд, должно
присутствовать также понятие «телесное здоровье»,
которое меняет свой физический, физиологический,
психологический статус, особенно у детей младшего
школьного возраста, что является главным аргументом
к решению проблемы теоретико – методологического
основания к сохранению физического и «телесного
здоровья» на начальных этапах занятий спортом.
Ключевые слова: сохранение здоровья, авторская
оценка здоровья, «телесное здоровье», первичная
профилактика заболеваний, начальный этап занятий
спортом.
Введение. Для эффективного развития теории
физической культуры (ТФК) необходимо уточнение ее
базовых, теоретико-методологических основ: объекта
и предмета данной теории, ее структуры, понятийного
аппарата, взаимосвязи с другими областями научного
знания, т.к. с развитием науки и накоплением все
большего объема знаний возрастает необходимость их
осмысления с позиций системы ценностей (аксиологии)
и кинезиологии (науки о движениях) [5, с. 48-50].

Одной из главных проблем современного
образования является вопрос о способности раскрыть
сущность «телесности», как одной из важнейших
составляющих человека в целом и построить стратегию
и методологию телесности ее аспектов.
Возникает проблема педагогической рефлексии
«телесности» как особого типа целостности человека,
имеющей особое бытие и пространственные измерения
в системе физического воспитания и спортивной
тренировки.
В проблемное поле современного анализа
«телесности» входят вопросы о границах человеческого
тела, диалектики внутреннего и внешнего уровней
телесности, свободы и детерминированности телесной
организации человека в разных типах культур (общей
и субкультуры).
В качестве гаранта здоровья на первый план
выдвигается адаптивно-развивающая стратегия охраны
здоровья детей школьного возраста, которая опирается
на фундаментальные междисциплинарные исследования
системных регуляторных механизмов, обеспечивающих
здоровье человека [3, 4, 6, 8 ]. Специалистами [8, 9, 11]
даже выделены условно факторы, которые определяют
здоровье человека и подразделяют на следующие виды:
а) биологические (возраст, пол, наследственность, тип
конституции, темперамент и др.); б) геофизические
(или природные) – это состояние окружающей среды,
температура, воздух, влажность, ландшафт, флора
и др.); в)социально-экономические: условия труда,
учебы, быта, состояния системы здравоохранения,
образ жизни и др.); г) психофизиологические – факторы,
связанные с действием второй сигнальной системы. Для
качественной характеристики физического здоровья
в основном используют метод Л.Г. Апанасенко [1],
основанный на суммарной оценке физического
развития, мощности и скорости восстановления после
нагрузки кардиореспираторной системы.
Понятийный аппарат «здоровья» существенно
расширен специалистами: репродуктивное здоровье
[15]; генетическое здоровье [9]; духовное здоровье
[13.14 ]; социальное здоровье [10, 13, 14]; психическое
здоровье [2]; физическое здоровье [4. 6, 8, 9, 11, 12].
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Методы и организация исследования: анализ
литературных источников, педагогическое наблюдение,
педагогический
эксперимент,
функциональная
диагностика, социологические методы, педагогическое
тестирование, антропометрические измерения, методы
математико-статистической обработки эмпирических
данных.
Результаты и их обсуждение. Применительно
к детям школьного возраста речь также должна идти
и о понятии «телесное здоровье», которое на наш
взгляд формирует тело человека в разностороннем
и соразмерном направлениях. Вопросы о существовании
«тела» и «телесности» нашли отражение в античной
философии (Аристотель, Гераклит, Платон, Сократ,
Эпикур). В ходе развития цивилизации были раскрыты
дуалистические представления о соотношении души
и тела (Р. Декарт, Г. Лейбниц, Н. Мальбранш, Б. Спиноза);
одухотворенность, тела и телесность души (А. Камю;
Ф. Ницше); представления философской антропологии
о телесном самосознании и теле (М. Мерло-Понти,
В. А. М. Полани, К. Ясперс) [8, 9].
В
современной
науке
наиболее
полно
раскрывается социокультурный подход к «телесности»
(И.М. Быховская, H.H. Визитей и др.) [5].
Вместе с тем данная область исследований
практически не затронула образовательное пространство
социальных институтов, которое должно наполняться
определенным содержанием уже в начальной школе,
если не раньше – в дошкольном.
Цель уроков в начальной школе – это содействие
в процессе развития двигательных навыков укреплению
здоровья и максимально возможному развитию
жизнеспособности детей, формированию практических,
жизненно необходимых двигательных умений, которые
позволят детям быть более социализированными
и адаптированными к обыденным ситуациям, к жизни
в обществе. Особенно при решении коррекционных
задач (развитие и совершенствование навыков
выполнения жизненно необходимых практических
движений, способствующих адаптации детей в обществе;
коррекция выполнения основных движений (ходьба, бег,
прыжки, лазание, ползание) и развитие мелкой моторики;
коррекция и совершенствование координационных
способностей детей; коррекция и развитие сенсорной
сферы детей; развитие познавательных интересов,
внимания, памяти, мышления, воображения, речи;
развитие социально-эмоциональной сферы детей
в процессе общения с другими детьми во время
выполнения физических упражнений).
Вместе с оздоровительными задачами (сохранение
и укрепление здоровья детей; профилактика простудных
и иных заболеваний; формирование правильной осанки,
укрепление сердечно-сосудистой, нервной, дыхательной,
эндокринной, опорно-двигательной и других систем;
профилактика вторичных нарушений, профилактика
нарушения зрения, профилактические мероприятия по
технике безопасности, повышение жизнеспособности
детей) сопряженно должны решаться и обучающие задачи
(обучение технике выполнения основных движений;
обучение адекватному самостоятельному использованию
разнообразной
двигательной
деятельности
применительно к конкретным жизненным ситуациям,
выполнение движений по подражанию, по образцу,

по слову-сигналу, по ритмике. Именно в этом разделе
младшим школьникам дается углубленное представление
о «телесном здоровье»: профилактике, соматотипе,
синергии тела, «позных» технологиях его формирования,
биомеханических законах их выражения, нервномышечном аппарате сопровождения тела и его сегментов,
амортизирующих функциях позвоночника, коленного
и голеностопного суставов, опорных, безопорных
и вращательных частях тела, индексе «осанки»
и индексе «жесткости» скелетных мышц, способности
к расслаблению и сокращению двигательных единиц
каждого сегмента, адаптация и контроль за телом в водной
и других средах, возрастные этапы формирования тела,
«телесное здоровье», «инвалидная» телесность, правила
техники безопасности по падению тела и т.д.).
Понятийный аппарат начинается с определения
типа телосложения, имеющего отношение к понятию
«телесное здоровье» [5, 10, 11].
К моменту поступления в школу у детей сложился
определенный
тип
телосложения
(астенический
либо долихоморфный) и костно-мышечный синдром
дисплазии соединительной ткани, включающей в себя
различные деформации грудной клетки (воронкообразная
и килевидная, гипермобильность суставов и деформация
(нарушение) «осанки», а также гендерные стереотипные
телосложения имеют конкретные количественные
и качественные характеристики «телесного здоровья».
Мы желали бы, чтобы наши разработки по проблеме
«телесности» или «телесного здоровья» оказали
влияние на понятийно-терминологический аппарат
нового стандарта общего образования в части
организации охраны здоровья школьников. В требования
к результатам тем освоения основной образовательной
программы следует ввести новые терминологические
понятия: «телесность», «телесное здоровье», «телесно
ориентированные технологии», «телесно-сберегающий
характер работы». Разработка, апробация и внедрение
в школьную образовательную программу адаптивно
развивающей модели телесно-сберегающей работы
в школе – новый шаг по пути модернизации и глубокого
осмысления концептуальных знаний о человеческом теле.
С позиции целостного организма основная часть
тела человека (туловище) принимает на себя основную
физическую нагрузку, не смотря на то, что мышцы рук
и плечевого пояса, таза, коленные суставы и стопы локально
берут на себя часть физической нагрузки при выполнении
элементарных легкоатлетических упражнений В то
же время в процессе выполнения двигательных
действий в горизонтальной плоскости физические
нагрузки заметно уменьшаются, так как ограничения
подвижности в том или ином сочленении строятся на
основе пространственно-временного и динамического
варьирования элементов осанки. Позно-двигательная
конструкция при выполнении передвижения тела
ребенка способом «ползание», образованная элементами
осанки, подвергается достаточно сложным по характеру
силовым воздействиям. Совокупность элементов осанки
образует из ОДА человека механизм для достижения цели
упражнения, а нарушение указанных составляющих ДД,
естественно приводит к не возможности его эффективного
функционирования. Кроме мышечных сил практически
в каждом сочленении (по законам биомеханики)
действуют и сила тяжести и силы инерции (реактивные
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силы), поэтому ограничение подвижности в поясничном
столбе и суставах при выполнении большинства
упражнений представляется весьма непростой задачей.
Прежде всего, для эффективного осуществления
двигательной программы управления элементами осанки,
мышцы обеспечивающие сопротивление внешним
воздействиям, должны быть соответствующим образом
подготовлены. Их индивидуальные возможности
должны иметь запас, который особенно важен при
непредвиденных условиях эксплуатации позвоночного
столба. Речь идет о рациональной биомеханической
структуре опорных (руки, плечевой пояс, туловище,
таз и ноги) функций человека и их соответствия
моторной части упражнения. Важную роль отводится
способности удерживать устойчивое положение тела, то
есть, равновесие, заключающееся в устойчивости позы
в статическом положении (на предплечьях, пальцах рук,
туловище и т.д.) и их балансировке во время перемещений
телом по опорной плоскости (подтягивание, сгибательноразгибательные движения). Физиологам хорошо известно
наличие у организма так называемой синергии, т.е. четкой
согласованности движений частей тела при решении тех
или иных моторных задач. Синергии это готовые «блоки»,
из которых строятся движения человека.
В период эксплуатации позвоночника, особенно
при ударных воздействиях сверху и снизу в прыжковых
и метательных упражнениях из-за нарушений
структуры и состава пульпозного ядра нарушается
и амортизационная деятельнось межпозвоночного
диска, что приводит к нарушению биомеханики
позвоночника в виде сегментарной нестабильности.
Поэтому для младших школьников первостепенной
задачей является оказание помощи, исключение рисков
для травм, и перевод в щадящий режим функционирования
позвоночного столба. Такими профилактическими
блоками упражнений могут служить те из них, которые
непосредственно формируют подвижность позвоночного
столба и усиливают его амортизационные свойства,
в частности, и, в целом, «телесное здоровье».
На первом этапе обучения при работе с младшими
школьниками ставится задача привития у детей
осознанного отношения к своему телу и проблеме
«телесного здоровья». В режиме дня на постоянной
основе происходит сопряженное формирование здорового
образа жизни и получение знаний о «телесном здоровье».
Детально изучаются формы и методы формирования
знаний о ЗОЖ и своем теле путем разработки критериев
сформированности знаний на основе системного
подхода к обучению. Взаимоотношения ребенка
с окружающим миром формируются, прежде всего,
благодаря таким видам психической деятельности, как:
1) чувственное познание (ощущения, представления
и восприятие); 2) интеллектуальная переработка
полученной информации (интерпретационно-смысловое
мышление). В формате системного решения этой задачи
предполагается следующий алгоритм ее решения:
а) программное структурирование информационносмысловой составляющей о профилактике «телесного
здоровья» позными движениями от нормативной модели
двигательного действия (ДД) к дидактической путем
селекции и перекодирования научной информации об
объекте в формате тезаурусно-дидактического анализа
содержания и форм взаимодействия педагога и ученика,
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(по С.В. Дмитриеву, 1996) [ 7 ]; б) использование метода
предписаний алгоритмического типа, базирующегося на
прогрессивных методах и приемах обучения (в том числе
и инновационных), существующих в методике обучения
и технологии оздоровления, профилактики и реабилитации
позвоночного столба в виде системных учебных заданий.
Осознание территории своего тела детьми происходит
путем топографического целостного и расчлененного
метода (обрисовка фломастером контуров своего тела по его
периметру и сравнение их с другими детьми; проведение
теннисным мячом рукой по частям тела; тренирующие
воздействия теннисным мячом по спине, животу, катая
мяч с давлением тела на мяч – стоя у вертикальной или
наклонной стены или лежа на мячике, на полу; опускание
тела у стенки с перебиранием рук и возвращением в И.П.;
сидя спиной у стенки, ноги полусогнуты, руки вверху –
выходы телом и ногами в положение стоя; выполнение
упражнения типа «мост»; в подвешенном положении,
держась кистями рук за верхнюю перекладину стенки
– вращения и повороты тела; буксировка ребенка за обе
руки, лежащего на спине или животе по гладкому полу
с перебором ног и компенсаторными телодвижениями;
то же самое, но буксировка с хватом за обе ноги; работа
у балетного станка в позиции «балерины» со сменой
позиций и положений ног; выполнение серии кувырков
вперед или назад перекатом или прыжком с группировкой
тела, парный вариант выполнения серии кувырков вперед
(«колесом») с хватом руками (первый номер) за стопы
второго номера (без разрыва «зацепов»); упражнения
с предметами на голове (деревянными кружками,
подушечками с песком, каштанами); используя ходьбу
на носках с грузом на голове; упражнения в равновесии,
упражнения для стопы (стойка на одной ноге, ходьба по
бревну и на носках, перекладывание предметов пальцами,
катание мяча, повороты «бревнышком» со спины и на
живот и обратно, «качели»). Первая задача должна
дополняться знаниями о профилактике падений и о
законах падения тел.
С этой целью нами было проведено исследование,
в котором приняли участие две группы младших
школьников 8-9-летнего возраста в количестве
30 человек, посещавших школу №17 г. Мозыря.
В связи с несовершенством координаторной системы
и отсутствием достаточной стабильности элементов
позвоночника дети не могут длительно удерживать позу.
Однако из-за недостаточной мотивации и незрелости психоэмоциональной сферы тренировка мышц позвоночника
затруднена. Нами были на 1-м этапе (два месяца) были
предложены подходы к проведению игровой терапии со
значительным объемом элементов «ползания» (руками
и ногами) внутри матерчатых труб и на подвешенных
сетках, по гимнастической стенке с прыжками вверх
и вниз на горизонтальные рейки для детей, которые были
включены в экспериментальную группу.
В процессе 2 этапа занятий (два месяца) дети (вторая
задача обучения) овладевали комплексом упражнений
по эксплуатации позвоночника типа «ползание»: по
наклонным, почти вертикальным подъемам, поверхностям;
по горизонтальным плоскостям; перелезание через
небольшие препятствия; по гимнастическим скамейкам
с подтягиванием тела руками; ползание по песку, траве,
ползание на мелководье; ползание с буксировкой тела;
ползание в специально оборудованной поролоновой яме;
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«типа» спусков и подъемов с последующим переходом
на изучение старта и стартового разбега из различных
фиксированных положений.
В процессе 3 этапа занятий (два месяца) завершалась
атлетическая подготовка рук и плечевого пояса (в новых
условиях прогрессирования сложности, мощности
и координации движений ), где широко использовались
средства стендового учебного скалолазания. Большинство
предлагаемых упражнений способствуют увеличению
амплитуды движений, растяжимости мышечных волокон
и связочного аппарата детей, удержанию положения
туловища на небольших опорах, согласованной работы рук
и ног при горизонтальном и вертикальном передвижении
с использованием зацепов на уменьшенной площади. Это
благоприятно влияет на развитие вестибулярного аппарата,
способствует гармоничному развитию корсетных
мышечных групп и обеспечивает благоприятный режим
для эксплуатации позвоночника. Особое значение
имеет постоянное выполнение мануальных упражнений
(движений рук) при использовании настенных зацепов
разной величины и конфигурации. При выполнении
активных и пассивных хватов, в работу включается
большое количество мышц, в том числе и мышцыантагонисты сгибателей и разгибателей кисти, плеча
и предплечья.
Изучение техники скалолазания, как подтвердили
исследования. значительно пополнили двигательный
багаж и усилили оздоровительный эффект в плане
совершенствования функций опорно-двигательного
аппарата; укрепления мышц брюшного пресса;
оптимального сочетания статической и динамической
нагрузки.
На третьем этапе формирования «моторной
телесности» рекомендуется для детей использовать
игровой метод обучения, в основе которого лежит
совершенствование психомоторной способности, которая
позволяет глубоко вникнуть в механизм движения, его
ритмическую организацию, найти слабые моменты
и усилить их. Игровой метод обучения существенно
повышает синергетические характеристики телодвижений
в условиях правил соревнований и обыгрывания
соперника (например, в любимой детьми игре в футбол). К
важным дополнительным способностям следует отнести
способность к умению по-настоящему расслабляться.
Элементы полного раскрепощения тела и повышение
жизненного тонуса обеспечивают глубокую концентрацию
и проявление большой силы в игровой обстановке для
воспитания волевых качеств. Следует отметить, что
полученная с помощью расслабления мышечная свобода
и внимание находятся в тесной зависимости друг от друга
и поэтому повышаются индивидуальные двигательные
возможности детей при контакте с соперником. По
существу эта проблема педагогической рефлексии
«телесности» как особого типа целостности человека,
имеющей особое бытие и пространственные измерения
в системной игровой деятельности.
Результаты выполненной работы оценивались
с использованием экспертной балльной характеристики
состояния позвоночного столба и оценки индекса
осанки. Использование предложенных подходов
позволило улучшить показатели состояния осанки у
экспериментальной группы. Отмечалось достоверное
изменение индекса осанки по сравнению с испытуемыми
из контрольной группы

В условиях спортивной деятельности (в формате
спортивных игр и единоборств легкоатлетической
направленности) координируются не столько движения,
сколько усилия, вызывающие и организующие эти
движения. Поэтому следует говорить не об управлении
телодвижениями, а об управлении усилиями в различных
частях тела в ответ на рефлексию ответных действий
при выполнении игровых заданий.
В качестве реабилитационной части урока нами
предлагается формирование «телесного здоровья»
в условиях водной среды, а именно: 1) буксировка тела по
поверхности воды в двух вариантах: а) с фиксацией за обе
руки; б) с фиксацией за обе ноги; на глубине движения
по типу «дельфина» в ластах, также с буксировкой и др.
При выполнении тестовых заданий на скорость
(бег на 10, 20 и 30 метров с низкого старта) участники
экспериментальной группы в конце эксперимента
(октябрь 2012 – март 2013) добились существенного
превосходства над контрольной группой (р <0,01).
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Globalizacja a sport i kultura fizyczna
Jan Dębowski
Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku

Streszczenie
W artykule omawia się złożone procesy globalizacji
i w tym kontekście miejsce, znaczenie społeczno –
kulturowe wychowania fizycznego i sportu, wskazując
równocześnie na pozytywne i negatywne konsekwencje
procesów integracyjnych dla sportu wyczynowego
i sportowej widowni.

Abstract
In the article globalisation processes are described,
and, in this context, social and cultural meaning of
physical education and sport. At the same time, the
author presents positive and negative results of integral
processes for professional sports and sportfans.
Erich Fromm w swej pracy „Anatomia ludzkiej
destrukcyjności” napisał: „Dzieje rodzaju ludzkiego
stanowią
rejestr
niezwykłej
destrukcyjności
i okrucieństwa, a agresja człowieka, jak się zdaje, dalece
przekracza wszystko, z czym spotykamy się u jego
zwierzęcych przodków; człowiek, w przeciwieństwie
do większości zwierząt, jest prawdziwym „zabójcą”.
Dodajmy od siebie: i samobójcą.
Należy wszakże zauważyć, iż ten sam człowiekzabójca i samobójca w jednej osobie, rozpaczliwie
podejmuje wysiłki zapewnienia sobie bezpieczeństwa.
Jest w tym jakaś dialektyka destrukcji i konstruowania.
Trudno się z tym nie zgodzić, kiedy fakty o tym
bezspornie zaświadczają.
Potrzeba bezpieczeństwa nabiera szczególnego
znaczenia właśnie w odniesieniu do ludzkiej
agresywności, którą chcemy wstydliwie ukryć, czy nawet
wyeliminować w drodze rozwoju kultury, pokładając
w niej nadzieje na humanizację samych siebie. W tym
właśnie przeświadczeniu i optymistycznej wierze
peruwiański pisarz i eseista Maria Vargas Llosa- autor
znanych w Polsce powieści „Miasto i psy”, „Rozmowa
w katedrze”, „Panteon i wizytantki”- napisał przed laty:
„Kultura, literatura, filozofia przyczyniają się ogromnie
do odzwierzęcenia ludzi, poszerzając ich horyzonty,
wzmacniając ich ciekawość, wrażliwość, fantazję
i wyobraźnię, sprawiając, że stają się bardziej chłonni na
przyjaźń i dialog, lepiej też przygotowani na nieszczęścia”.
Przytoczone słowa filozofa i pisarza nabierają
dziś szczególnej aktualności. Żyjemy bowiem w epoce
charakteryzującej się z jednej strony oszałamiającymi
postępami w rozwoju nauki i techniki, dającymi
ludziom nadzieję na pokonanie chorób, likwidację
ubóstwa i głosu, eliminację cierpień trapiących nas od
wieków, z drugiej zaś strony ci sami ludzie wzajem się
zabijają, zadając także gwałt ekosferze, co musi rodzić
niepokój o przyszłość naszej planety wraz z istotami na
niej zamieszkującymi. Człowiek współczesny tworzy
niekiedy nawet bardziej opresyjne systemy aniżeli

w przeszłości, gdyż w sposób wyrafinowany godzą one
w samą istotę ludzkiej osoby.
Dyskredytacji podlegają także opinie twórcze
i perspektywiczne. Prawdziwe autorytety zastępuje
się sztucznie tworzonymi na utylitarny użytek chwili.
Wszystko to musi skutkować lękiem, poczuciem
krzywdy, zagubieniem i wyalienowaniem osoby ludzkiej.
Człowiek współczesny tęskni za bezpieczeństwem.
Poczucie szeroko rozumianego bezpieczeństwa staje się
więc pożądaną wartością, a wspieranie człowieka w jego
dążeniu do bezpieczeństwa jest wyrazem dojrzałości
i efektywności systemu demokracji i społeczeństwa
obywatelskiego. Temu celowi mają służyć m.in.
podejmowane starania o eliminację w życia społecznego
i międzynarodowego zjawisk nietolerancji, ksenofobii
i skrajnych nacjonalizmów, które w dotychczasowej
historii ludzkości były źródłem konfliktów i wojen między
narodami. Na liście tych starań poczesne miejsce zajmuje
dziś sport. Zgodnie z antycznym przesłaniem zawody
olimpijskie miały na celu nie tylko czystą rywalizację
zawodników, ale również wyznaczono im realizowanie
wartości humanistycznych, zbliżając tym samym narody
oraz ich kultury, kładąc kres wrogości i wojnom.
Rola sportu w zakresie jednoczenia ludzkości
w budowie lepszego świata staje się jeszcze bardziej
zrozumiała w kontekście zachodzących procesów
globalizacji, których korzenie sięgają także czasów
antycznych, a mianowicie poglądów starożytnych
stoików, odnowionych i rozwiniętych przez Immanuela
Kanta w XVIII wieku. To właśnie stoicy traktowali
jednostkę ludzką jako cząstkę ludzkości, głosząc
przy tym ideę braterstwa i jedności ludzkiego
gatunku. Tę ideę przejął Kant w formule imperatywu
kategorycznego w następującym brzmieniu: „Postępuj
tak, abyś człowieczeństwa tak w twej osobie, jak też
w osobie każdego innego, używał zawsze zarazem jako
celu, nigdy tylko jako środka”.
Zachodzące dziś procesy globalizacji odmieniają
diametralnie nie tylko dotychczasowe systemy organizacji
produkcji i konsumpcji, ale ponadto głęboko przenikając
w kulturę i obyczaje zmieniają stosunek człowieka do
otaczającego świata i jego samego. Jeżeli więc przez
cały wiek XVIII i XIX akceptowano powszechnie zasadę
„harmonii” we wszechświecie, wyartykułowaną przez
Leibniza w monadologii, to wiek XX z całą pewnością
zapoczątkował stopniową reorientację europejskiej
umysłowości. Zwięzłą charakterystykę tych przemian
daje Paul Tillich, pisząc: „Skierowany ku kosmosowi
entuzjazm renesansu zaniknął pod wpływem
protestantyzmu oraz racjonalizmu, kiedy pojawił
się znów w ruchach klasycystyczno- romantycznych
końca XVIII i początków XIX wieku, nie potrafił
w społeczeństwie przemysłowym zdobyć większego
znaczenia. Uległa rozpadowi synteza, jaka dokonała się
między indywidualizmem i uczestnictwem, oparta na
entuzjastycznym stosunku do kosmosu”.1
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Gdy idzie o sam termin „globalizacja”, ma on
w dzisiejszej literaturze przedmiotu i publicystycznych
opracowaniach wiele znaczeń. Można także wyróżnić dwa
przeciwstawne punkty widzenia w kwestii czynników
sprawczych procesów globalizacyjnych. Pierwszy z nich
traktuje tendencje globalizacyjne jako procesytrwające
przez wieki, z okresowymi jedynie zmianami dotyczącymi
głównie skali i zasięgu. Drugie stanowisko traktuje
globalizację jako rezultat owych procesów, jednakże
uważa ją za całkowicie nową fazę rozwoju. Wydaje się,
iż ten drugi punkt widzenia jest bardziej trafny, gdyż
u jego podstaw leży postulat aktywnego stawiania czoła
wszelkim nowym wyzwaniom, z którymi nie mieliśmy
do czynienia w dotychczasowej historii ludzkości.
Jako czynniki sprawcze globalizacji zwykło się
wymieniać:
–– rozwój i przemiany w międzynarodowym podziale
pracy;
–– zmiany technologiczne, dzięki którym świat został
spleciony
siecią
połączeń
transportowych
i teleinformatycznych;
–– bezprecedensowe przemiany instytucjonalne,
charakteryzujące się funkcjonowaniem organizacji
międzynarodowych (rządowych i pozarządowych),
rozwojem prawa międzynarodowego o coraz
powszechniejszym
akceptowaniem
wizji
społeczeństwa obywatelskiego;
–– koncentrację produkcji i kapitału w postaci
międzynarodowych korporacji.
Wymienione czynniki powodują, że globalizację
należy postrzegać jako zjawisko wielopłaszczyznowe:
kontynentalne, subkontynentalne i światowe. Oznacza
to, że globalizacja jest procesem obejmującym całą
społeczność światową i dotyczy wszystkich cech
i aspektów życia w tej społeczności. Sam zaś termin
„globalizacja” jest, jak powiedzieliśmy wcześniej,
wieloznaczny. W polskiej literaturze spotkać można
takie oto jego rozumienia:
–– globalizacja
to
„ekonomiczno-łącznościowe
jednoczenie świata” (S.Lem.);
–– globalizacja to „proces przemieszczania się po
całym świecie ludzi, towarów, usług, informacji,
kapitałów czy wynalazków” (J.Gowin).
W jeszcze innej optyce postrzega globalizację
Zygmunt Bauman. Dostrzega on zarówno pozytywne,
jak i negatywne strony tego zjawiska. Do negatywnych
skutków „koncentracji i jednoczenia się wszelkich
przejawów życia” Bauman zalicza ekonomiczną
polaryzację biedy i bogactwa, bezpardonowe wypieranie
na margines funkcjonowania lokalnych i narodowych
systemów gospodarczych przez międzynarodowe
korporacje finansowe, obniżenie się poziomu edukacji
i oświaty w krajach Trzeciego Świata, nie mówiąc już
o degradacji naturalnego środowiska. Według Baumana
globalizacja jest więc zjawiskiem zawierającym w sobie
przeciwstawne cechy i tendencje.2
W literaturze traktującej o globalizacji wymienia
się trzy fazy, przez jakie przechodzą procesy nazwane
tym terminem. Wyróżnia się zatem romantyczny okres
globalizacji, który trwał bardzo krótko. Charakterystyczne
dla tego okresu były dwie prace Kuichi Ohmae: „Świat
bez granic” (1990) i „Koniec państwa narodowego”
(1993). Prace te zawierają dużą dozę optymizmu, czy

też mówiąc inaczej- „arogancji myśli neoliberalnej”.
Chodzi zwłaszcza o wyrażone w tych publikacjach
przeświadczenie o rychłym nadejściu świata bez granic
i państw narodowych, pod wpływem obiektywnych
procesów technologicznych i dokonujących się adaptacji
struktur społeczno- ekonomicznych, politycznych
i kulturowych.
Jednakże już kilka lat później, gdyż w 1996 roku,
ujrzała
światło
dzienne
książka
S.
Berger
i R. Dere´a „Różnorodność narodowa i kapitalizm
globalny” (National diversity and global capitalism.
Ithaca and London 1996), pozbawiona już romantycznej
euforii i optymizmu. W ich miejsce autorzy wnieśli nutę
większej ostrożności i realizmu, a nawet oceny krytyczne.
Zwrócili więc uwagę na granice procesów globalizacji
oraz jej kontrtendencje. W szkicu zamieszczonym we
wspomnianej wyżej pracy zbiorowej R. Wade pisze, że
globalistyczne teorie świata zunifikowanego politycznie
i ekonomicznie nie są czymś nowym. Nowa jest forma
ich eksponowania i argumentowania, pozwalająca
wydzielić drugą fazę rozwoju globalizacji, która
przypadła na drugą połowę XX wielu.
Spektakularnym wydarzeniem inicjującym trzecią
fazę globalizacji była imponująca manifestacja w Seatle
(jesień 1999). Od tego momentu można zasadnie mówić
o dwóch biegunach globalizacji. Symbolizują ją z jednej
strony „Ludzie z Davos” (zwolennicy globalizacji),
a z drugiej strony „ludzie z Porto Alegre” (alterglobaliści).
Ci drudzy, uważający się za świadomych antyglobalistów,
walczą o jej alternatywną formę, czyli „globalizację
z ludzką twarzą”. Należy przy tym zauważyć, iż
owa alternatywa „neoliberalnej globalizacji” nie jest
jednorodna ideowo. Składa się na nią szeroki wachlarz
ruchów mniej lub bardziej dojrzałych intelektualnie,
nie wykluczając nurtów o wyraźnie anarchistycznym
zabarwieniu. Teoretyczne uzasadnienie czerpią one
z książki Johna Graya „Fałszywy świt” (1998). Tenże
filozof angielski dowodzi, że pod niewinnym zgoła
terminem globalizacji skrywają się rzeczywiste dążenia
władz najpotężniejszego państwa kapitalistycznegoStanów Zjednoczonych- do narzucenia światu jednego,
uniwersalnego modelu gospodarczego i odpowiadającego
mu sposobu życia. Dlatego globalizacja, w opinii Graya jest
właściwie równoznaczna z dążeniem do amerykanizacji
współczesnego świata.3 Natomiast pojęcie globalizacji,
należy uważać za pojęcie o charakterze ideologicznym,
mistyfikującym rzeczywiste siły sprawcze przemian
ustrojowych w obecnie istniejących systemach społecznoekonomicznych.
Ostatnimi czasy pojawiają się głosy kreślące
w ciemnych barwach przyszłość globalizacji. Mówi
się zatem, iż globalizacja znalazła się w defensywie.
Tak sądzą na przykład publicyści londyńskiego „The
Economist”- J. Michlethwait i A. Wooldrige- autorzy
książki „Czas przyszły dokonany. Wyznanie i ukryte
obietnice globalizacji”.4 Autorzy ci odstępują od
pierwszych entuzjastycznych opinii na temat globalizacji,
nie rezygnując całkowicie z jej obrony. Czynią to wszakże
w sposób bardziej ostrożny i powściągliwy. Nie kryjąc
zarazem nuty pesymizmu: „Gdyby politycy chcieli bronić
globalizacji, posługując się raczej językiem zwykłych ludzi,
a nie wyszukanym językiem ekonomii, gdyby zechcieli
ponieść swoje przesłanie na ulice, zamiast zaszywać się
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w strzeżonych bacznie centrach konferencyjnych (…)
być może zdołaliby wyrwać żądło, którym kłuje ruch
antyglobalistów. Jednak gdy piszemy te słowa, wygląda
na to, że ruch antyglobalistyczny zdobędzie przewagę”.5
W świetle nakreślonych problemów związanych
ze zjawiskiem globalizacji jawi się pytanie
o miejsce i znaczenie ludzkiej aktywności fizycznej
w społeczeństwach i kulturach zglobalizowanego świata.
Chodzi szczególnie o moralne wyzwania stawiane
w tej dziedzinie kultury przez procesy globalizacji.
Problem ten nabiera tym większego znaczenia, kiedy
uświadomimy sobie, iż globalizacja jest postrzegana jako
w ogóle zagrożenie dla kultur lokalnych, gdyż wypiera
je na rzecz globalnej kultury masowej.6 Na ważkość
tego rodzaju pytań wskazuje także i ta właściwość
globalizacji, która polega na ideologizacji , ekonomizacji
oraz daleko posuniętej jurydyczności życia społecznego,
co w rezultacie musi prowadzić do ograniczenia,
bądź nawet całkowitego uniemożliwiania twórczego
uczestnictwa jednostek w życiu publicznym. Albowiem
polityką, biznesem i kulturą zaczynają rządzić ideologie
i lobbujące grupy interesów.7
Negatywne skutki globalizacji widoczne są również
w dziedzinie sportu. Można by odczytywać długą
listę deformacji samej istoty sportu, która negatywnie
wpływa na jego współczesną kondycję. Wymieńmy
tylko niektóre z nich. Jedną jest „unieważnienie
terytorialnych determinantów aktywności sportowej”8,
czyli umiędzynarodowienie składu krajowych klubów
sportowych, trenerów, psychologów itd. Zjawisko to
wiąże się z coraz powszechniej stosowanymi transferami
sportowców, którymi rządzą wielkie pieniądze. Tym
samym sport staje się intratną formą zarobkowania
i robienia (nazbyt często) nieczystych interesów. Jeżeli
pieniądze odgrywają główną rolę w życiu sportowym, to
rzecz jasna nie trudno o wszelkiego rodzaju machinacje,
korupcję, a przede wszystkim o naruszanie przez
sportowców, trenerów i działaczy fundamentalnej zasady
fair play. To zaś prowadzi do demoralizacji nie tylko
środowiska sportowego, ale przede wszystkim kładzie
się cieniem na proces wychowania młodego pokolenia.
Tego rodzaju praktyki nie sprzyjają więc postrzeganiu
przepisów, na odwrót, zachęcają do gry faulami, przez co
rywalizacja sportowa traci swój istotny sens agonu.
Innym negatywnym przejawem globalizacji
w sporcie są praktyki dopingowe, determinowane
dynamiką rozwoju medycyny, farmakologii, biochemii
i psychologii. Instytuty parające się opracowywaniem
coraz to nowych specyfików i sposobów zabezpieczania
substancji dopingujących przez ich wykryciem, mają
także status międzynarodowy, co musi utrudniać
ich kontrolę i odpowiedzialność. W tej sytuacji
rodzi się pokusa relatywizmu aksjologicznego, który
usprawiedliwia łamanie zasad moralnych i reguł
gry. Postawom tego rodzaju przychodzi najczęściej
w sukurs mentalność postmodernistyczna, wedle której
sanacja chorej dziedziny życia sportowego nie ma
sensu. Przeciwnie, „rozsądek podpowiada, że należy
dostosować sport do wymagań i potrzeb człowieka, nie
żądać zaś od sportu, by miał być lepszy niż to potrzebne
i możliwe”.9 Sport przestaje więc kreować moralne,
szlachetne postawy ogółu społeczeństwa, a raczej
dostosowuje się do (nierzadko) poziomu zachowań
gawiedzi, pragnąc zaspokoić jej gusta i oczekiwania.
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Skoro globalizacja jawi się jako proces nieuchronny,
a kwestią sporną pozostaje jedynie pytanie o jej zakres,
tempo i rozmiar niekorzystnych dla społeczności
i jednostek skutków, to rozsądne jest zapytać o sposoby
uchronienia w tej sytuacji istotnych wartości Olimpii.
Jeśli bowiem sport jest już dzisiaj bezpowrotnie
fenomenem ogólnoświatowym, to trzeba podjąć refleksję
nad wynikającymi stąd konsekwencjami, „tworząc
kompetentnie przygotowaną analizę i alternatywne
programy działania”, jak też „przygotować i wdrożyć
szeroki, na skalę globu projekt przeciwdziałania
negatywnym skutkom globalizacji”.10 Oznacza to
konkretnie potrzebę opracowania długofalowej strategii
antymonopolistycznej i umożliwienie szerokiego i równego
dostępu do sportu obu płci oraz wszelkim mniejszościom
(wyznaniowym, rasowym i ekonomicznym), włączenie
sportu w międzynarodowe programy podnoszenia
zdrowotności poprzez jego upowszechnianie. Są to
ambitne zamierzenia i wymagają determinacji wszystkich
instytucji zajmujących się sportem, zarówno krajowych
jak też międzynarodowych. Pojawia się tylko pytanie,
czy i na ile możliwa będzie realizacja tychże postulatów?
Za J.Lipcem można dalej zapytać: „Czy możliwa będzie
reintegracja światowego sportu, prowadząca w stronę
systemowej triady: jednego programu, jednej struktury
organizacyjnej i jednego zarządzającego centrum? Czy i jak
będzie możliwa pełna niezależność finansowa i polityczna
sportu w stosunku do innych sfer życia globalnego?
Czy ruch sportowy potrafi utrzymać, a nawet podnieść
swój autorytet, stając się partnerem globalnej polityki
i gospodarki? Czy sport potrafi odtworzyć swój głęboki
związek ze sztuką i czy zechce na nowych podstawach
oprzeć swoje więzi z naukami o człowieku? Czy pójdzie
drogą jałowej upraszczającej selekcji dyscyplin, czy też
zechce patronować bujnemu rozkwitowi starych i nowych
form aktywności- uniwersalnej i lokalnej?”.11
Są to pytania istotnie związane z perspektywami
dalszego istnienia i rozwoju sportu w globalizującym się
świecie.
Zachodzące we współczesnym świecie procesy
globalizacyjne nie zmieniają jednak istoty sportu, jego
miejsca w życiu społeczeństw ludzkich i zasad jego
uprawiania. Pozostają dalej aktualne takie jego funkcje
jak służba człowiekowi, wszechstronny rozwój człowieka
i udział w kształtowaniu humanistycznych relacji
między jednostkami i całymi społecznościami. Aktualne
pozostają także zobowiązania ciążące na sportowcach.
Oznacza to, że sportowiec powinien uczciwie stosować
się do litery i ducha przepisów, szanować swych
przeciwników i sędziów, unikać próżności jaka może
zrodzić się z sukcesu.
Dokonujący się postęp ekonomiczny, techniczny,
polityczny i społeczny powinien być szansą na uzyskiwanie
coraz lepszych warunków życia dla jednostek i całych
narodów. Drogi postępu ludzkości nie powinny zmieniać
zasadniczego przeznaczenia kultury fizycznej i sportu
jakim jest współudział w rozwiązywaniu problemów
współczesnego świata. Tym samym sport powinien
przyczyniać się do wszechstronnego rozwoju człowieka
i utrwalania pokojowego współżycia między narodami.
Nie można także tracić z pola widzenia ważnej
funkcji kompensacyjnej sportu, która jest niezbędnie
ważna w sytuacji istnienia różnorodnych form przymusu
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obecnego życia. Sport może więc prowadzić do równowagi
psychicznej zagrożonej w wyniku uprzemysłowienia,
urbanizacji i mechanizacji. Ta właśnie rola sportu
jest szczególnie ważna w kształceniu i wychowaniu
młodzieży. W procesie dydaktyczno wychowawczym
bowiem zbyt często zwróconym jedynie w kierunku
nabycia wiedzy, sport pobudza i rozwija pewne cechy
charakteru, które okazują się podstawowymi dla
działania. Sport to jedna z form działalności ludzkiej,
które wymagają równoczesnego zaangażowania ciała,
inteligencji i woli. W tych obszarach jest on więc ważnym
czynnikiem kreatywnym i terapeutycznym.
Podsumowując powyższe uwagi można zatem
powiedzieć, że sport jest dziedziną, w której w sposób
najbardziej spektakularny ma miejsce dostosowanie się
działalności ludzkiej do potrzeb współczesnego świata.
Dlatego też powinien on przyczyniać się w sposób jeszcze
bardziej decydujący do rozwoju pełnego człowieka
i lepszej integracji społecznej.
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Regulamin zawodów sportowych
Sporting events rules and regulations
Wojciech Ryszkowski
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, Warszawa, Polska

Summary
Sporting events rules and regulations are both
a fundamental schedule and document required
by entities granting consent to organize sporting
competitions. Players, media, sponsors and spectators
are informed and acquired for the event based on
this document. Its rules are stipulated by the event
organizer. The parties thereof may vindicate their claims
under its provisions. Its structure, form and content
result from general principles of a complete schedule
as well as long-time experience. It is a collection of
basic information for players, coaches, referees and
technical and support staff. The regulations’ content is
presented in the form of numbered points (paragraphs)
to ensure structural order. They refer to the sporting
event’s name, purpose, venue, organizer, a range of
competition, requirements towards players, manners
and rules of carrying out the event, rules for awarding,
financing and indemnifying as well as additional
information. The regulations are evaluated, most of all,
with regard to their comprehensiveness, completeness,
methodological accuracy, consistency, legibility and
comprehensibility for main recipients.
Key words: regulations, a sporting event,
a spectacle

Streszczenie
Regulamin
zawodów
sportowych
jest
podstawowym planem i dokumentem wymaganym
przez podmioty warunkujące uzyskanie zgody na ich
przeprowadzenie. Stanowi podstawę informowania
i pozyskiwania zawodników, mediów, sponsorów
i widzów. Jest prawem stanowionym przez organizatora.
W oparciu o jego zapisy strony mogą dochodzić swoich
roszczeń. Jego prawidłowa budowa, forma i treść
wynikają z ogólnych zasad kompletnego planu oraz
wiekowych doświadczeń. Jest zbiorem podstawowych
informacji dla zawodników, trenerów, sędziów,
personelu technicznego i pomocniczego. Jego treści dla
zachowania ładu strukturalnego zamieszcza się w formie
numerowanych punktów (lub paragrafów). Odnoszą
się one do nazwy, celów, terminu, miejsca, organizatora,
zakresu współzawodnictwa, wymagań w stosunku do
zawodników, sposobów i zasad ich przeprowadzenia,
zasad nagradzania, finansowania, ubezpieczenia oraz
informacji dodatkowych. Podstawową zasadą jego
oceny jest kompletność, poprawność metodologiczna,
logiczność, czytelność oraz zrozumiałość dla głównych
odbiorców.
Słowa kluczowe: regulamin, impreza sportowa,
widowisko

Wprowadzenie
Podstawowym i najczęściej stosowanym rodzajem
planu jednorazowego w organizacji imprez i widowisk jest
regulamin zawodów sportowych. Stanowi on podstawę
planowania działań kierowniczych, wykonawczych,
opracowania projektów planów harmonogramów,
programów, scenariuszy oraz planów finansowych
tych przedsięwzięć. Jego konstrukcja jest stosowana do
projektowania regulaminów w innych dziedzinach życia
np. konkursy wiedzy, konkursy muzyczne, literackie,
przeglądy teatralne. Regulują przyznawanie najbardziej
prestiżowych nagród – oskary, nagrody Nobla, medale
olimpijskie. Był podstawowym mechanizmem rozwoju
działalności w starożytnej Grecji i Rzymie. Już wówczas
regulowano tą techniką organizację współzawodnictwa
atletów, gladiatorów, poetów, muzyków, śpiewaków,
artystów, rzemieślników. Można je uznać za jedne
z najstarszych i najbardziej rozprzestrzenionych
w praktyce technik organizatorskich stosowanych
w organizacji i regulowaniu życia społecznego. Powyższe
określenia stanowią istotny dowód na ważność i ich
znaczenie w życiu społecznym.
Według przepisów regulamin jest prawem
stanowionym w przez organizatora, co zasługuje
na szczególne podkreślenie w społeczeństwach
demokratycznych. Na jego podstawie niezawisłe sądy
stanowią o winie realizatorów imprez, zawodników lub
kibiców. Stanowią jeden z podstawowych dokumentów
wymaganych dla uzyskania zezwolenia na organizację
imprezy masowej odbywającej się w Polsce.
W
kategoriach
prakseologicznych
jest
podstawowym i zarazem najważniejszym planem.
Warunkuje optymalizację innych planów szczegółowych.
Jest jednak techniką która nie znalazła swojego miejsca
w podręcznikach klasyków teorii organizacji i zarządzania
[1,2,5], oraz uznania u metodyków wychowania
fizycznego i sportu. Jest on znany i stosowany w wersji
uproszczonej przez nauczycieli wf w ich codziennej pracy.
Żadna gra zespołowa i współzawodnictwo indywidualne
nie mogą się odbyć bez opisu zasad ich przeprowadzenia.
Jak wcześniej podkreślono – regulamin jest jedną
z najstarszych technik planistycznych. Warto przy
tym zauważyć, iż teoretycy zarządzania o tej technicy
planistycznej nie wspominają. Nie ma w zasadzie
opracowań w literaturze zagranicznej i krajowej
dotyczącej omawianego zagadnienia [3]. Jest planem
jednorazowym, – ponieważ nie ma dwóch takich
samych imprez organizowanych w różnych miejscach,
odbywających się w tym samym czasie i dla tych samych
uczestników. Dlatego też każda impreza sportowa musi
być oparta o własny plan. Jego przygotowanie wbrew
pozorom wymaga odpowiedniej wiedzy, umiejętności
i doświadczenia. Projektowanie regulaminu jest
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odpowiedzialnym procesem projektowania prawa
złożonym na barki organizatora imprezy sportowej. Jego
preparacja wymaga analitycznego i perspektywicznego
myślenia. Na ogół zawsze jest poddawany zatwierdzeniu
przez szczeble wyższe, zarządy, komisje, zespoły
ekspertów. Gremium zatwierdzające jest z reguły
większe od zespołu projektującego – pomimo iż
przewaga wiedzy i doświadczenia występuje najczęściej
po stronie projektanta. Brak całościowych opracowań
o charakterze teoretycznym i praktycznym utrudnia
obronę metodologicznie poprawnych konstrukcji. Tym
samym poniższe opracowanie posiada istotną wartość
praktyczną oraz naukową nie tylko dla nauk o kulturze
fizycznej. W literaturze sportowej najbardziej obszernym
opracowaniem była monografia T. Lemparta i T.
Nawrockiego z 1954 r. oraz Z. Cendrowskiego [1] z 1980r.
Z uwagi na wskazaną ważność zagadnienia niezbędnym
jest wyjściowe zdefiniowanie obiektu.
Proponowaną dla dalszych rozważań jest następujące
określenie regulaminu zawodów sportowych:
Regulamin zawodów sportowych jest to rodzaj planu
operacyjnego określający w sposób optymalny zasady
i reguły współzawodnictwa sportowego z uwzględnieniem
celów, czasu, lokalizacji, określenia podmiotów
organizujących oraz uczestniczących w przygotowaniu
lub realizacji zamierzonego przedsięwzięcia w oparciu
o określone wymagania oraz ustalenia obowiązujące
strony uczestniczące w planowanym działaniu.
Ważność obiektu i przedmiotu badań wskazują
jego adresata. Głównymi odbiorcami regulaminów
zawodów sportowych są:
1.	Potencjalni i faktyczni aktorzy, uczestnicy zawodów
sportowych.
2.	Trenerzy i instruktorzy.
3.	Potencjalni widzowie.
4.	Wykonawcy zadań organizacyjnych.
5.	Prezesi, menedżerowie, rodzice i dysponenci środków
finansowych.
6.	Sędziowie, personel pomocniczy i techniczny dla
obsługi współ. zawod. sportowego.
7.	Sprawozdawcy, komentatorzy obsługa środków
masowego przekazu.
8.	Służby porządkowo prewencyjne.
Należy także wymienić służby, które opiniują imprezę
na podstawie regulaminu włączających się tym samym
w krąg decydentów uzyskania zgody na jej odbycie.
Każda grupa odbiorców regulaminów jest
zainteresowana różnymi informacjami szczegółowymi,
np. Sędziowie mogą być w pierwszej kolejności
zainteresowani przyjętymi regułami i zasadami
prowadzenia walki sportowej, sportowcy programem,
nagrodami i tytułami, widzowie optymalnym programem
zawodów oraz imprezami dodatkowymi. Sprawozdawcy
oraz
komentatorzy
atrakcyjnością
medialną,
widowiskowością, możliwościami reklamowymi oraz
mnożącymi krew akcjami. Przygotowując regulamin
zawodów należy w miarę możliwości sprostać
oczekiwaniom wszystkich potencjalnych odbiorców.
Dokonana ocena możliwości spełnienia tych oczekiwań
może pomoc w projektowaniu planów i scenariuszy
konkretnych rozwiązań organizatorskich.
Treść i zawartość regulaminu zawodów zależy
od wielu czynników. Inny zakres będzie posiadał

regulamin zawodów szkolnych, między klasowych czy
też kolonijnych, a inny zakres i formę będzie posiadał
regulamin walki w boksie zawodowym. Ranga imprezy,
liczba i poziom sportowy uczestników, ilość oczekiwanych
i pożądanych widzów, sponsorów, przedstawicieli
środków masowego przekazu itp. wywierają wpływ
na formę, druk, elementy uzupełniające itp. Forma
i szata graficzna, jakość wydania i poziom opracowania
regulaminu stają się jednym z istotnych elementów
marketingowych w zakresie promocji i reklamy
zawodów sportowych. Sposób opracowania regulaminu
stanowi nie tylko wizytówkę organizatora, ale także staje
się jednym z elementów na podstawie, którego ocenia
się doświadczenie, profesjonalizm a nawet powodzenie
zaplanowanego przedsięwzięcia. W organizacji imprez
nisko kosztowych np. szkolnych i klubowych staramy
się nadrabiać stylem, formą i jakością. Regulamin,
program i zaproszenie własnoręcznie wydane zawsze
wzbudzają zadowolenie i wyrozumiałość.
O ile forma graficzna i sposób opracowania
mogą być dowolne to charakterystyka i zawartość
poszczególnych części planu – regulaminu jest
zunifikowana i standardowa.
Standaryzacja regulaminów poprzez przestrzeganie
stałej kolejności poszczególnych części ułatwia ich odbiór.
Styl, język jego opracowania, zachowanie przyjętej
logicznej i metodologicznej kolejności paragrafów wskazuje
profesjonalizm lub też brak wiedzy, oraz doświadczenia.
Przyjęta przez wiekową tradycję oraz potwierdzona
przez zasady organizacyjne logiczna kolejność jego
składowych jest regułą. Zasadnym może być w niektórych
przypadkach rezygnacja z poszczególnych punktów
(np. finansowania i sprawozdawczości na koloniach),
ale niedozwolonym będzie zmiana kolejności np. celu
zawodów z informacjami dodatkowym lub wymogami
techniczno finansowymi. Na podkreślenie zasługuje
spostrzeżenie, iż logiczna kolejność poszczególnych części
regulaminu zawodów sportowych wypracowana przez
praktyków sportowych w okresie ostatniego stulecia
jest zgodna z modelem listy sprawdzającej kompletność
planu opracowanej przez wybitnego teoretyka organizacji
Lestera R. Bittela (1989r.).
Klasyczna kolejność części składowych –
rozdziałów
regulaminu
zawodów
sportowych
przedstawia się następująco:
Tytuł – Nazwa zawodów (bez oznaczenia paragrafu)
1.	Cel zawodów lub wiązka celów.
2.	Termin zawodów.
3.	Miejsce zawodów.
4.	Organizator i współorganizatorzy.
5.	Zakres współzawodnictwa.
6.	Warunki uczestnictwa.
7.	Termin i miejsce zgłaszania zawodników – zespołów
oraz wzór zgłoszenia.
8.	Sposób przeprowadzenia zawodów oraz system
wyłaniania zwycięzców.
9.	Nagrody i tytuły.
10.	Zasady finansowania.
11.	Sprawozdawczość.
12.	Bezpieczeństwo.
13.	Informacje dodatkowe organizatorów.
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Zasady opracowywania regulaminów zawodów
sportowych
Do ogólnych zasad określających cechy dobrego
planu (np. celowości, wykonalności, racjonalności itd.)
przedstawionych w części wstępnej rozdziału należy
dołączyć także specyficzne zasady, których stosowanie
może przyczynić się do skuteczniejszego opracowywania
regulaminów zawodów. Do specyficznych zasad
wskazanych przy planowaniu każdej działalności należą:
prostota, czytelność, przejrzystość, logiczność, należyta
dokładność oraz poprawność językowa.
Działanie jest tym bardziej sprawnym im jest bardziej
prostym. Stosując prostotę formy oraz oszczędność
i precyzję językową czynimy opracowywany dokument
planistyczny bardziej czytelnym i przejrzystym. Im mniej
słów i wieloznacznych sformułowań, tym mniejsza
okazja do błędu – mawiał T. Kotarbiński. Zasada
należytej dokładności wymaga takiego formułowania
zasad i reguł, który nie pozostawia wątpliwości typu jak
postępować lub jak oceniać?. Dobry regulamin to taki,
który zawiera niezbędne dla odbiorców informacje i nie
zmusza ich do dodatkowych pytań i interpretacji. O ile
nadmiar informacji może czynić dokument planistyczny
nieczytelnym, nieprzejrzystym itp. to brak informacji
może powodować niezamierzone zachowania i działania
odbiorców. Jeżeli zawody trwają dwie godziny a spory,
kłótnie i odwołania spowodowane błędną interpretacją
trzy dni to jest to przykład nieracjonalności działania
także w nadrzędnym procesie wychowania opartym
na rywalizacji sportowej. Dobry regulamin daje szansę
pełnego przedstawienia zamiarów przedsięwzięć, które
będą jednoznacznie interpretowane i realizowane przez
odbiorców w optymalnym czasie.
Oryginał regulaminu powinien posiadać w lewym
rogu klauzulę zatwierdzenia np. „Zatwierdzono decyzją
Zarządu z dnia ...”. Zamieszczanie powyższej klauzuli
na oryginale pozwala uniknąć pomyłki z roboczymi
wersjami i projektami regulaminu. W zawodach
gdzie przewiduje się bardzo wysokie nagrody, jedną
z kopii zatwierdzonego regulaminu stempluje się na
każdej stronie tekstu z podpisem upoważnionej osoby
i przechowuje w sejfie.

Nazwa zawodów
Regulamin zawodów powinien posiadać nazwę
własną pozwalającą na odróżnienie go od innych
dokumentów. Powyższe zalecenie wbrew pozorom
posiada istotny walor praktyczny – pozwala na łatwiejsze
pozycjonowanie w dokumentacji klubowej oraz jego
odszukanie przez zainteresowanych.
Nazwa powinna być krótka np. ”Regulamin
Mistrzostw Warszawy w Boksie Amatorskim K i M – 2012r.”
Można zapominać o regułach marketingowych. Np. mistrz
olimpijski w chodzie sportowym pracując na stanowisku
dyrektora w zarządzie TVP, wypromował w Krakowie
imprezę w chodzie sportowym pod bulwersującym, ale
jednoznacznym w swoim głębokim przesłaniu tytułem
„Na rynek marsz”. Gdyby to była impreza dla biegaczy
maratonów to być może utrzymałaby się na rynku dłużej.
Punkt pierwszy regulaminu zawodów zawierać
powinien sformułowanie celów zawodów, ponieważ to
właśnie cele rządzą organizacją – jak głosi popularne
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stwierdzenie. Stopień ich osiągnięcia pozwala określić
skuteczność i efektywność działań. Sformułowania
celów zawodów powinny odpowiadać ogólnym zasadom,
z których najważniejszą jest określenie celów na
podstawie rozpoznanych potrzeb i wyznawanych wartości
uczestników, organizatorów oraz decydentów środków
finansowych. Umiejętność formułowania celów polega
na optymalnym połączeniu interesów wymienionych
grup zainteresowania tj. uczestników, organizatorów
i dysponentów zasobów.
Interesy uczestników mogą polegać np. na:
–– zapewnieniu optymalnych warunków organizacji
zawodów;
–– sprawiedliwej
sprawiedliwym
ocenianiu,
nagradzaniu oraz wyróżnianiu;
–– zdobywaniu punktów klasyfikacyjnych do udziału
w kolejnych etapach;
–– zdobyciu głównej nagrody itp.
Interesy sponsorów mogą wynikać np. z :
–– możliwości kształtowania poprawnego wizerunku;
–– możliwości reklamy produktów i towarów firmy;
–– pozyskania zaufania banków, władzy terenowej itp.
Interesy organizatorów mogą być łączone np. z :
–– osiągnięciem zysku finansowego;
–– pozyskaniem środków budżetowych i poza
budżetowych na remonty;
–– uzyskaniu
rozgłosu,
prestiżu,
uznania
w środowisku, kraju itp.;
–– otrzymaniem nagród, premii, medali, wyróżnień itp.
W regulaminach wymieniano w zależności od
potrzeb następujące rodzaje celów:
–– mistrzowskie, wyłonienie mistrza miasta, szkoły,
kraju, igrzysk olimpijskich;
–– eliminacyjne ( eliminacje do mistrzostw świata,
kontynentu, kraju, itd.;
–– towarzyskie;
–– memoriałowe (uczczenie rocznicy założenia,
powstania, pamięci);
–– ideowo – polityczne np. Odznaka GTO w ZSRR, SP –
Służba Polsce itd. Występowały one w regulaminach
imprez masowych w latach 50-tych.
Istnieje ścisła zależność pomiędzy celami i potrzebami.
Cele wynikają z potrzeb i zadań realizowanych wg. założeń
regulaminu orientowanego np. na wyczyn lub masowość.
Imprezy mistrzowskie i eliminacyjne muszą
odpowiadać standardom opisanymi w wytycznych do
regulaminów określanymi przez odpowiednie federacje
kontynentalne lub światowe. Dlatego tez projektant
regulaminów krajowych przede wszystkim musi
się opierać na ich wymaganiach nawet wtedy kiedy
będą one niezgodne niektórymi ogólnymi zasadami
przedstawionymi w niniejszym opracowaniu. Są
krajowe związki sportowe które narzucają jako trwale
obowiązujące własne modele regulaminów które nie mają
żadnego racjonalnego metodologicznie uzasadnienie
poza niewiedzą skrywaną pod szyldem tradycji.

Termin zawodów
W regulaminie zawodów koniecznym jest podanie
konkretnego terminu planowanej imprezy sportowej np.
Termin zawodów: Zawody – mistrzostwa odbędą
się w dniach 17 – 18.05.2013 r. lub
Termin zawodów: 17 – 18.05.2013 r.
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Niekiedy dodaje się klauzulę, iż z uwagi na
ilość zgłoszeń zespołów termin zawodów może
ulec przesunięciu o określoną ilość dni, o czym
organizatorzy zobowiązują się powiadomić uczestników
np. z 10-dniowym wyprzedzeniem. Zmiana terminu
jest rozwiązaniem zawsze sprawiającym problemy
potencjalnym uczestnikom oraz organizatorom. Są
dyscypliny, w których termin zawodów może ulec
zmianie, najczęściej przesunięciu np. szybownictwo,
spadochroniarstwo, żeglarstwo, skoki narciarskie,
sporty balonowe z uwagi na warunki pogodowe.
Powyższą informację dot. uzależnień i zmian
terminów można także załączyć w ostatnim punkcie
regulaminu „Informacje dodatkowe”, co sprzyja
większej czytelności tekstu regulaminu. Wstawianie
preambuły o uwarunkowaniach byłoby sprzeczne
z zasadą czytelności i komunikatywności regulaminu.
Pod krótkim, lakonicznym sformułowaniem
terminu zawodów, które muszą być z natury proste,
krótkie, czytelne i jednoznaczne – kryje się wiele
uwarunkowań, wymagających uwzględnienia przy
planowaniu daty imprezy sportowej.
Planując termin zawodów sportowych należy
wyjść od przypomnienia: po co i dla kogo organizujemy
zawody czyli wrócić do celu zawodów, analiz
potencjalnych potrzeb uczestników oraz możliwości
organizatorów uwarunkowanych wieloma czynnikami.
W planowaniu terminu zawodów poszczególne
zagadnienia posiadają różnorodne znaczenie dla imprez
rangi międzynarodowej a także organizacji zawodów
lokalnych, gminnych, powiatowych itp.
Istotnym jest też czynnik nowości w kalendarzu
sportowym. Na ogół to, co nowe jest ciekawe. Ale też
możemy się spotkać z konserwatyzmem środowisk
oraz ich systemami wartości. Planując termin imprezy
sportowej określanej, jako „nowej” posiadamy dwa
skrajnie alternatywne wyjścia. Pierwsze: planista staje
grzecznie na końcu „kolejki” i określa termin w okresie
niezajętym, wolnym, ale niezbyt dogodnym dla
konkurencyjnych, potencjalnych odbiorców. Wchodzenie
na tory walki konkurencyjnej może być nie racjonalne.
Z chwilą pozyskiwania prestiżu i znaczenia można
łagodnie wywalczyć bardziej dogodny termin. Zasoby
czasu społecznego są ograniczone.
Drugie wyjście: organizator „wchodzi” w zastany
kalendarz imprez bezpardonowo wybierając dla
siebie najbardziej dogodny termin. W tym przypadku
świadomie podejmuje walkę z konkurencją funkcjonującą
w bliższym i dalszym otoczeniu zewnętrznym ( por.
strategie relacyjne). Rzucamy wówczas wyzwanie
całemu środowisku, które bacznie obserwuje i czasami
się solidarnie jednoczy przeciwko zagrożeniu.
Rozwiązaniem wówczas może być wejście w kooperacje
pozytywną i zaproszenie do współpracy w ramach
komitetu organizacyjnego lub honorowego imprezy.
Należy pamiętać o pojęciu tzw. czasu społecznego,
który jest ograniczony. Czas wolny potencjalnego
Kowalskiego nie jest z gumy. Musi on dokonać wyboru
pracować czy odpoczywać. Oraz wybrać formy jego
realizacji decydując się na grzyby, ryby, teatr, TV, sport,
rekreację czynną, bierną itp. W swoich decyzjach
uwzględnia różnorodne korzyści, doznania, wrażenia,
koszt i czas dojazdu, bezpieczeństwo a nawet spokój
rodzinny.

Na proces planowania terminu zawodów sportowych
ma wpływ wiele czynników o różnym znaczeniu
w zależności od uwarunkowań wynikających np. z etapów
procesu szkolenia sportowego. W okresie roztrenowania
i „ładowania” akumulatorów czołowych zawodników
do startu mogą przekonać bardzo atrakcyjne i wysokie
premie. Bardzo istotnymi mogą być uwarunkowania
organizacyjne, ekonomicznych, kulturowe, czy też
polityczne. Potwierdzeniem może być odwoływanie
największych rajdów samochodowych np. Rajd Safari,
Camela itp.
Do przykładowych uwarunkowań brany pod
uwagę przy planowaniu imprez międzynarodowych
można zaliczyć:
–– poparcie
i
gwarancje
władz
rządowych
i samorządowych oraz brak wyraźnych
–– przeciwników organizacji imprezy,
–– poparcie
formalne
i
nieformalne
międzynarodowych władz sportowych,
–– potencjalna „siła, magnes ” przyciągania
telewizyjnego i prasowego odbiorców
–– reklam tkwiąca w dyscyplinie sportowej lub
sposobie organizacji współzawodnictwa
–– siła przebicia – czyli wysokość puli nagród nie
tylko dla zawodników,
–– stopień nasycenia kalendarza terminami imprez
stałych i przewidywanych w
–– kalendarzu sportowym,
Prestiż imprez stałych i ich organizatorów,
–– zbieżność terminu planowanych zawodów
z terminami najważniejszych imprez sportowych
sezonu,
–– terminy tradycyjnych świąt religijnych, tradycyjnych
imprez kulturowych, patriotycznych /np. Nowy rok,
pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia
i Wielkanocy w krajach katolickich, Ramadan
w krajach muzułmańskich, Karnawał w Rio de
Janeiro itp./.
Imprezy lokalne, dzielnicowe, gminne, miejskie
i większość wojewódzkich są zależne od tzw. mikro
czynników decydujących o sukcesach lub porażkach
ich organizatorów. Przykładowymi uwarunkowaniami
branymi pod uwagę przy planowaniu zawodów
sportowych o zasięgu lokalnym jest:
–– czas wolny od pracy i nauki potencjalnych
uczestników ich rodziców /opiekunów/.
–– dysponowanie czasem na „rekreację”.
–– kumulacja ciągłości dni świątecznych z dniami
wolnymi od pracy oraz teoretycznymi szansami na
odpracowanie dni tzw. pośrednich,
–– nie konkurencyjność ze świętami religijnymi,
obrzędami kulturowymi, oraz tradycyjnymi
i ważnymi w systemach lokalnych uroczystościami
np. I Komunia, odpust, jarmark.
–– klimatyczne np. zaleganie pokrywy śnieżnej,
potwierdzone statystycznie anomalie pogodowe /
ogrodnicy, zimna Zośka/,
–– możność
dopełnienia,
uzupełnienia,
współorganizacji uroczystości patriotycznych,
regionalnych, związkowych, politycznych itp.
–– kalendarz imprez sportowych szczebla okręgowego
i centralnego
–– poparcia władz lokalnych i samorządowych,
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t erminy matur, dni rozpoczęcia i zakończenia roku
szkolnego
–– okresy ferii zimowych letnich, przerw semestralnych
i planowych przerw w nauce.
Znaczenie poszczególnych czynników w określaniu
optymalnego terminu organizowanych zawodów
sportowych jest bardzo zróżnicowane zależnie od
uwarunkowań i konkretnych sytuacji. Poszczególne
czynniki będą stanowić w określonych przypadkach
szanse dla wyboru optymalnego terminu imprezy
sportowej a w innych decydować będą o poważnych
zagrożeniach dla jej przeprowadzenia.
Znając różnorodne czynniki wpływające na
optymalny termin planowanych zawodów należy dążyć
do minimalizacji czynników stanowiących zagrożenia,
przekształcając je w sytuacje i czynniki zwiększające
szanse powodzenia imprezy.

Miejsce zawodów
W regulaminie należy podać w sposób jednoznaczny
miejsce przeprowadzenia zawodów. Prawidłowe
określenie miejsca zawodów jest wtedy, jeżeli nie ma
wątpliwości w lokalizacji miejsca zawodów, gdy nie ma
pytań dodatkowych. Przykładowo podaje się:
Miejsce zawodów:
Zawody zostaną przeprowadzone na obiektach
BKS Skra Warszawa, ul. Wawelska 5. tel. .... lub,
Miejsce zawodów:
Stadion BKS Skra Warszawa, ul. Wawelska 5, tel.
.........
W regulaminie zawodów stanowiącym zbiór
przepisów i norm dążymy do prostego a zarazem
dokładnego
określenia
informacji
potrzebnych
potencjalnym odbiorcom i uczestnikom zawodów.
Dlatego też w uzasadnionych przypadkach dodaje się
bliższą bardziej szczegółową lokalizację miejsca zawodów
zamieszczając szczegółową mapkę, na której podaje się
informację o odległości obiektu od centrum miasta lub
jego charakterystycznych miejsc np. dworców, lotniska,
środki transportu publicznego, stacje metra itd.
Miejsce zawodów powinno być określone zgodnie
z nazwą urzędową z podaniem dopełniających określeń
miejscowych. Podanie dokładnego adresu obiektu, na
którym odbędą się zawody ma szczególne znaczenie
w sytuacji, kiedy adres organizatora nie pokrywa się
z adresem miejsca zawodów. Określenie boisko boczne
na Błoniach Stadionu X-lecia lub AWF-u jest zbyt ogólne,
podobnie jak plaża nad rzeką, czy też leśna polana
w Puszczy Kampinoskiej. Brak precyzji określenia
miejsca zawodów może być przyczyną spóźnienia lub
nie dotarcia uczestników lub zaproszonych gości.
Podanie informacji o miejscu zawodów jest
sprawą techniczną. Wybór miejsca zawodów w fazie ich
planowania jest już sprawą koncepcyjną, wymagającą
podjęcia racjonalnej decyzji w oparciu o potrzeby
i niezbędne informacje wyjściowe. Tylko w nielicznych
przypadkach sprawa wyboru miejsca zawodów jest
przesądzona np. mecze ligowe na boisku gospodarzy,
lub zawody na jedynym obiekcie (stadionie, pływalni)
w mieście, dzielnicy lub okolicy.
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W większości przypadków bezpośredni organizator
lub dysponent zasobów np. polski związek sportowy ma
nawet obowiązek wyboru najlepszego miejsca zawodów.
Przy wyborze miejsca zawodów bierzemy pod uwagę
różnorodne czynniki w zależności od rangi imprezy i ilości
uczestników, ilości widzów itp.
Zaliczamy do nich:
–– Czynniki strategiczne, społeczno – polityczne np.
strategia aktywizacji regionów poprzez zalecenie
realizacji
określonych
imprez
miastom
i województwom, nadawanie prawa organizacji
imprez w uznaniu określonych zasług itp. lub strategia
odciążenia miejscowości przeciążonych organizacją
imprez np. Warszawa, Poznań, Częstochowa itp.
Przychylność władz samorządowych, kombatanckich
i partyjnych.
–– Wymagania formalne, przepisy, normy i instrukcje
organizacji międzynarodowych oraz instytucji
odpowiedzialnych
za
bezpieczeństwo
np.
komendanta straży pożarnej, pogotowia, policji itp.
W poszczególnych dyscyplinach sportowych
obowiązują określone normy dotyczące obiektów,
bazy, sprzętu niekiedy standardowych warunków
zakwaterowania i wyżywienia, łączności, itp., które
muszą być uwzględnione przy lokalizacji miejsca
imprezy.
–– Bezpieczeństwo uczestników. Powyższy czynnik
dotyczący bezpieczeństwa uczestników podczas
dojazdu na zawody, pobytu oraz powrotu
z
zakończonych
zawodów.
Rozpatrywanie
powyższego czynnika przy wyborze miejsca
zawodów odnosi się zarówno do imprez dużych jak
również imprez małych, lokalnych. Wybór
bezpiecznego miejsca zawodów musi uwzględnić
w maksymalnym stopniu bezpieczeństwo dojazdu,
dojścia i powrotu uczestników. Lokalizacja stadionu
na przecięciu dwóch lub trzech linii metra jest
rozwiązaniem optymalnym.
Innym
zagadnieniem
jest
bezpieczeństwo
uczestników
na
terenach
słabo
oświetlonych
i uznawanych za mało bezpieczne. Opiekunowie
małoletnich dzieci nie aprobują ich uczestnictwa
w zawodach, z których powrót następuje po zapadnięciu
zmroku z miejsc mało uczęszczanych i słabo oświetlonych
np. parki, stanice wodne, parki, laski i przylaski.
–– Bezpieczeństwo widzów. Organizator wybierając
miejsce zawodów musi uwzględnić wymóg
zapewnienia bezpieczeństwa widzom z uwagi na
zagrożenie zakłócenia porządku, zagrożenia
awaryjne, konstrukcyjne, atmosferyczne, anomalie
pogodowe itd. Nadmierne zaleganie pokrywy
śniegowej na dachu hali sportowej w Katowicach
było przyczyną jej zawalenia podczas wystawy
gołębi rasowych. Bezpieczeństwo widza związane
jest z koniecznością planowania bezpiecznego
dotarcia na miejsce zawodów, bezpiecznego pobytu
oraz bezpiecznego opuszczenia miejsca zawodów.
Powstanie nieuzasadnionej paniki bywało przyczyną
wielu śmiertelnych wypadków nawet poza
właściwym obiektem sportowym. Niesprzyjające
warunki atmosferyczne – zbyt silny wiatr, wysoka
fala, prąd na rzece po silnych ulewach, możliwość
zejścia lawiny śniegowej, lub błotnej na miejsce

156

Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku – 2013

zawodów także mogą być przyczyną zakłóceń oraz
śmiertelnych wypadków. Zadawnione konflikty
pomiędzy kibicami zespołów czy też reprezentacji
bywały powodem strat materialnych a nawet wojen
nie tylko sportowych. W ich rezultacie dochodziło
do śmiertelnych ofiar. Analizując uważnie
rozwiązania
rzymskiego
Koloseum
można
wywnioskować o dążeniach i wiedzy budowniczych
w zakresie zapewnienia warunków bezpieczeństwa
nawet w fazie opuszczania obiektu, na którym wino
i piwo było często serwowane bezpłatnie prze
władców i sponsorów.
–– Atrakcyjność miejsca jest związana z walorami
i atrakcjami turystycznymi takimi jak atrakcje
historyczne, kulturowe, społeczne, z których słynie
miasto, kurort, wyspa, standard warunków
socjalnych, pozytywne walory klimatyczne, moda,
tradycje, oraz walory dodatkowe takie, jak jakość
i nowoczesność obiektów towarzyszących, kina,
teatry, dyskoteki, muzea, salony rozrywki itp.
–– Dogodność połączeń komunikacyjno-informacyjnych.
O wyborze miejsca rozegrania zawodów często
decydują dogodne połączenia komunikacyjne oraz
dostępność
połączeń
informacyjnych,
wejść
komputerowych oraz ich dostępność całodobową.
Dogodność połączeń należy rozpatrywać nie tylko
z punktu widzenia, czy w ogóle można dojechać do
miejsca zawodów. Należy brać pod uwagę ilość,
jakość, koszt, niezawodność, bezpieczeństwo.
Rozpatrując wybór miejsca z uwagi na dogodność
połączeń należy rozpatrywać możność dojazdu większości
ekip – zawodników w oznaczonej porze dnia. Planując
przyjazdy należy zadać sobie pytanie np. „Czy przyjazd
ekipy będzie możliwy do godz. 10-ej bez konieczności
korzystania z noclegów na trasie dojazdowej lub miejscu
zawodów”. Minimalizacja kosztów przyjazdu i odjazdu
potencjalnych uczestników jest istotna w każdym
przypadku.
––
Koszty bazy, obiektu i transportu. Koszty najmu,
obsługi zakwaterowania i wyżywienia zawodników,
organizatorów oraz potencjalnych widzów są
bardzo istotnym czynnikiem wyboru miejsca,
w zależności od kategorii i rangi imprezy jak
również kategorii widzów. W imprezach masowych
dla młodzieży szkolnej bardzo istotnymi będą
najniższe koszty dojazdu, przejazdów i dojazdów
na miejscu zawodów oraz koszty pobytu tj.
zakwaterowania, wyżywienia, parkingów. Przy
organizacji nie tylko dużych imprez zapewnia się
bezpłatne korzystanie ze środków transportu
publicznego dla uczestników zawodów na
podstawie specjalnych imiennych kart, znaczków,
plakietek. Prywatni przewoźnicy w ramach
sponsoringu zgadzają się często na bezpłatny
przewóz ekip nawet na zawodach gminnych
w okresie ferii zimowych.
––
Optymalne warunki startu. Najbardziej istotnym
czynnikiem z punktu potrzeb zawodnika przy
wyborze miejsca zawodów są optymalne warunki
startu, tj. jakość obiektów, bieżni, skoczni, parkietu,
tafli lodowej, pływalni, szatni, przebieralni, stan
sanitariatów,
elementarne
warunki
dla
podstawowych procedur higienicznych po
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zakończeniu zawodów (szczególnie terenowych,
poligonowych, przełajowych, lub odbywających się
w niesprzyjających warunkach atmosferycznych).
Do elementarnych warunków przygotowania się
do startu można zaliczyć możliwość uzupełnienie
płynów i składników energetycznych (bufety,
punkty sprzedaży), miejsce odpoczynku przed
i pomiędzy spotkaniami, meczami, walkami,
próbami. Niekiedy zawody w niektórych sportach
trwają po 10 godz. dziennie (szermierka, judo,
karate, zapasy). W każdej dyscyplinie można
określić optymalne warunki, które mogą pomóc
w uzyskaniu najlepszych warunków przygotowania
się i startu w zawodach. Należy je następnie
przewidzieć, zaplanować i zapewnić.
Optymalne warunki pobytu dla widzów. Wybierając
miejsce zawodów sportowych należy planować
sposoby i możliwości zaspokojenia potrzeb widzów,
którzy mają prawo mieć uczucie głodu, chłodu,
pragnienia, unikania zbytniego nasłonecznienia.
Organizator powinien pomagać w ich spełnianiu,
ponieważ stopień ich realizacji wpływa na oceny
jakości imprezy. Potrzeby widzów są bardzo
zróżnicowane tak jak zróżnicowany jest wiek
uczestników, płeć, zasobność finansowa itp.
Istotnym jest także zwrócenie uwagi na
infrastrukturę transportową, socjalną, higieniczną
(umywalki,
sanitariaty),
parkingi,
punkty
żywieniowe, punkty sprzedaży pamiątek, itp. Tam
gdzie nie możemy zapewnić optymalnych
i najlepszych warunków dla wszystkich to
wprowadzamy zróżnicowanie w zależności od cen
biletów np. loże, prywatne loże, trybuny główne,
boczne, honorowe, miejsca stojące, siedzące
i ogrzewane itp., czyli jakość na każdą kieszeń.

Organizator zawodów
Kolejnym stałym punktem w regulaminie zawodów
jest określenie organizatora. Każda impreza sportowa
musi mieć określonego, konkretnego organizatora
odpowiedzialnego za imprezę zgodnie z przepisami
o bezpieczeństwie imprez masowych . Organizacja
zawodów nie może być procesem bezimiennym
i bez określenia odpowiedzialności za jej organizację.
W regulaminie należy podać: pełną nazwę organizatora,
skrót oraz osobę odpowiedzialną jednoosobowo
(np. przewodniczący komitetu organizacyjnego lub
nazwisko menedżera zawodów oraz kierownika ds.
bezpieczeństwa). Dużym błędem jest grzecznościowe
wpisywanie burmistrza lub dyrektora szkoły, na których
terenie odbywają się zawody, jako organizatorów.
Zawody może organizować pracownik referatu sportu
lub nauczyciel kf w szkole.
Oprócz organizatora głównego bardzo często
w regulaminach wymienia się współorganizatorów.
Podstawą
zamieszczenia
nazwy
–
nazwiska
współorganizatora imprezy powinien być odpowiedni
dokument np. podpisane porozumienie o współ
organizacji konkretnego przedsięwzięcia. Zaleca się
unikania współorganizacji bez pisemnego porozumienia
o organizacji i współodpowiedzialności uczestniczących
stron. W świetle prawa każdy współorganizator jest
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współodpowiedzialny za imprezę. Dyskusyjnym
a nawet błędnym jest zaliczanie do współorganizatorów
oficjalnych i nieoficjalnych sponsorów imprezy, ponieważ
w żadnym przypadku sponsor nie powinien być
obarczany odpowiedzialnością prawną za zorganizowaną,
prawem dozwoloną imprezę sportową. Podawanie jego
nazwy w regulaminie, materiałach informacyjnych
i reklamowych powinno być każdorazowo z nim
uzgodnione.
Określenie w regulaminie nazwy organizatora
i współorganizatorów jest istotne dla potencjalnych
uczestników, instytucji ubezpieczających oraz instytucji
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne.
Organizator imprezy w świetle prawa staje się osobą
publiczną.

Zakres współzawodnictwa
Zakres
współzawodnictwa
zamieszczany
w regulaminach rodzi wiele nieporozumień, ponieważ bywa
utożsamiany i mylony z innymi rodzajami planów. Często
spotykanym błędem jest podawanie w regulaminach
mieszanki treści właściwych i drugorzędnych, dla jakości
imprezy, planu zawodów, zakresu, harmonogramu, planu
minutowego itp.
Przykładem błędnego rozumienia terminu zakres
współzawodnictwa i „program zawodów” zamieszczonego
w regulaminie może być następujące zestawienie:
godz. 9.00 – recepcja
9.30 – weryfikacja i ważenie zawodników /hala
sportowa/
10.00 – uroczyste otwarcie zawodów
10.30 – przemówienia zaproszonych gości
11.30 – eliminacje w poszczególnych kategoriach
wagowych
16.30 – finały w poszczególnych kategoriach wagowych
18.00 – występy zespołów artystycznych
19.00 – wręczanie nagród i medali
20.00 – uroczysta kolacja i zakończenie imprezy.
Jest to niewątpliwie program minutowy
zawierający przy tym jednak szereg znaków zapytania.
Przyczyną błędnej interpretacji w stosowaniu
i rozumieniu terminu „program zawodów” są problemy
terminologiczne wynikające z braku wyraźnie przyjętej
definicji, nieadekwatności stosowania określeń „program”
oraz wieloznaczności terminu „zawody”. Pojęcie
„program zawodów” jest stosowane wymiennie i mylnie
z planem, programem minutowym czy też programem
imprez towarzyszących. Termin „zawody” rozciągany
jest często z samego konkretnego współzawodnictwa,
walki czy spotkania sportowego na całość przedsięwzięcia,
widowiska, imprezy. Powoduje to szereg utrudnień.
Projektując regulamin imprezy sportowej na ogół nie znamy
wielu istotnych szczegółów np. ile zespołów i zawodników
się zgłosi, jaki będzie budżet, kim będą zaproszeni goście.
Trudno jest, więc określić precyzyjnie program i dlatego też
nie musimy go podawać w regulaminie opracowywanym
na rok czy dwa lata przed imprezą.
Dla potrzeb odbiorców regulaminów zawodów
sportowych zamiast terminu „program zawodów”,
jako stały punkt regulaminu poprawniej jest używać
określenia
zakres
współzawodnictwa
(walki,
rywalizacji, spotkania).
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Przyjmując, jako bardziej adekwatny termin: zakres
współzawodnictwa w miejsce stosowanego w regulaminach
wieloznacznego określenia „program zawodów” można
zaproponować następującą jego definicję:
Zakres współzawodnictwa jest to wyszczególnienie
dyscyplin i konkurencji lub prób sprawnościowych rozgrywanych
w określonych warunkach środowiska zewnętrznego
z uwzględnieniem kategorii wieku, płci, wzrostu, wagi ciała,
poziomu sportowego, parametrów fizyczno – technicznych
przyborów, przyrządów lub sprzętu.
W wersji uproszczonej zakres współzawodnictwa
(stosowany
w
regulaminie
zawodów)
oznacza
wyszczególnienie dyscyplin i konkurencji z uwzględnieniem
przewidzianych podziałów na kategorie wiekowe, płeć
uczestników lub klasy sprzętu.
Przygotowując regulamin zawodów sportowych
należy pamiętać, iż jego odbiorca (zawodnik – trener,
sędzia, widz, spiker, komentator, realizator zadań) oczekuje
logicznej, zwięzłej, konkretnej i uporządkowanej informacji
dotyczącej zakresu przewidzianego współzawodnictwa
sportowego.
Przykładem może być następujące zestawienie
zakresu współzawodnictwa sportowego (mylnie
określanego mianem programu zawodów).
Zawody lekkoatletyczne:
konkurencje np.
biegi: 60 m., 300 m., 1000 m., – młodzicy K i M
100 m., 200 m., 400 m., 3000 m., 100 m. ppł. juniorzy
mł. K i M
juniorzy K i M
seniorzy K i M
- bieg maratoński – seniorzy K i M
rzuty: oszczep – juniorzy , seniorzy K i M
dysk – juniorzy mł., juniorzy, seniorzy K i M
młot – juniorzy, seniorzy K i M
Piłka siatkowa :
gra pojedyncza (singiel) – juniorzy, seniorzy K i M
gra parami (dwójki) – seniorzy K i M
dwójki mieszane (mix) – seniorzy K i M

Warunki uczestnictwa
Regulamin zawodów powinien w sposób
jednoznaczny określać warunki udziału w zawodach tj.,
kto i na jakich zasadach może być ich uczestnikiem. Jeżeli
wprowadzamy ograniczenia udziału np. wieku, płci,
klasy sportowej, klasy sprzętu itp. – to koniecznym jest
sprecyzowanie szczegółowych wymagań umożliwiających
ich weryfikację. Sprawdzenie przyjętych ograniczeń
np. wieku, klasy sportowej itp. powinno odbywać się
na podstawie określonych konkretnie dokumentów
o określonym stopniu i dacie ważności, rzetelności,
wiarygodności. Należy również określić czas, miejsce
i sposób prowadzenia a także formę i sposób odwołania
w przypadkach rozbieżności ocen.
Ogólnie można stwierdzić, iż im więcej jest
sformułowanych ograniczeń to tym dokładniej,
precyzyjniej należy określić w regulaminie zasady
weryfikacji oraz wymagane dokumenty. Weryfikacja
zawodników powinna być przeprowadzona zawsze
przed rozpoczęciem zawodów. Przeprowadzanie
procedur weryfikacyjnych w trakcie trwania imprezy
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lub po jej zakończeniu może być oceniane bardzo
krytycznie, jako niedopuszczalne.
Należy zaznaczyć, iż każda złożona i nieprzemyślana
weryfikacja zawodników zwiększa czas i koszty jej
przeprowadzenia, nakładając dodatkowe zadania
na wykonawców, sędziów, zawodników, trenerów
i kluby. Wymaga czasu i osób do jej przeprowadzenia
tuż przed zawodami. Jeżeli w zawodach masowych,
rekreacyjnych nałożymy obowiązek posiadania
aktualnych badań lekarskich i zgody rodziców to jest
to równoznaczne ze stawianiem bariery uczestnictwa.
Nauczyciel wf przed zawodami ma szereg problemów
z skompletowanie zespołu, zwolnieniem uczniów
z lekcji, zapewnieniem jednolitych strojów, transportu
uczestników, znalezieniem zastępstw do prowadzenia
lekcji itp. Dlatego też uwarunkowania udziału
w zawodach (badania lekarskie, zgody rodziców, szkoły
i opiekunów) powinny być przez projektanta regulaminu
zawsze racjonalnie przemyślane i ograniczane do
nieodzownego minimum określonego w przepisach.

Termin, miejsce, sposób i wzór zgłaszania
zawodników
Regulamin zawodów powinien w sposób precyzyjny
określać termin – ostateczną datę zgłaszania udziału do
zawodów, sposób zgłaszania, miejsce, wzór zgłoszenia
oraz termin ewentualnego potwierdzenia przyjęcia
zgłoszenia do udziału w zawodach.
Termin zgłaszania udziału w zawodach jest
warunkowany możliwościami organizatorów w zakresie
przygotowania imprezy oraz specyfiką zawodów,
dyscypliny, ich rangi, wielkości itp. Dla organizatora
wynajmującego obiekt sportowy termin ten jest
istotny z uwagi na możność rezygnacji z wynajmu
do określonego terminu z powodów braku zgłoszeń.
Sprecyzowania wymaga także sposób zgłaszania udziału
w zawodach. W imprezach masowych w dużej mierze
stosuje się formę osobistego zgłaszania na miejscu
startu. W imprezach posiadających wyższą rangę pod
względem znaczenia, prestiżu oraz poziomu sportowego
stosuje się bardziej formalne sposoby zgłaszania udziału
tj. pisemne, faksowe, pisemne potwierdzone przez
określone organizacje np. klub, związek sportowy,
organizację społeczną, religijną itp. Wynika to głównie
z dążeń do zapewnienia optymalnych warunków
współzawodnictwa sportowego. Najbardziej dogodną
i efektywną formą stają się zgłoszenia e-mailowe.
Organizator otrzymujący zgłoszenia udziału
w zawodach powinien potwierdzić ten fakt wraz
decyzją o spełnieniu warunków i dopuszczeniu do
udziału w zawodach lub dopuszczeniu warunkowym
ze względu na brak spełnienia konkretnych wymagań.
Konieczne jest wówczas określenie terminu i warunków
uzupełnienia wymagań.
Mało docenianym w praktyce sportowej jest
podawanie w regulaminie wzoru zgłoszenia zawodników
lub zespołów. Właściwie opracowany wzór zgłoszenia
może w dużym stopniu ułatwić prace organizacyjne,
pracę spikera oraz prace komisji sędziowskich.
Takim przykładem był wzór zgłoszenia do zawodów
Warszawskiego Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki
o formacie połowy kartki pocztowej zawierające takie

dane jak : imię i nazwisko, klub – szkoła, trener – opiekun,
konkurencja, rekord życiowy. Na zgłoszeniu były rubryki
na wynik eliminacji, półfinału i finału. Zgłoszenie było więc
prostym dokumentem upraszczającym i minimalizującym
nadmierną czasami biurowość procedur. Karta zgłoszenia
dodatkowo ułatwiała ogłaszanie wyników i komunikatów
przez spikera zawodów. Może ona też być nośnikiem
informacji biograficznych zawodnika wykorzystywanych
przez spikera zawodów.

Sposób przeprowadzenia zawodów i system
wyłaniania zwycięzców
Zaplanowanie i podjęcie decyzji wyboru sposobu
przeprowadzenia zawodów i systemu wyłaniania
zwycięzców jest jedną z trudniejszych decyzji
w projektowaniu regulaminu zawodów. Od przyjętego
systemu zależy praca komisji sędziowskich, technicznych,
kwatermistrzowskich itp. Sposób przeprowadzenia
zawodów warunkuje czas ich trwania oraz koszty ogólne.
Wcześniejsza znajomość systemu przeprowadzania
zawodów i sposobu wyłaniania zwycięzców pozwala na
przyjęcie określonej taktyki walki oraz metod w szkoleniu
sportowym. Poszczególne sposoby przeprowadzenia
zawodów różnią się nie tylko czasem ich przeprowadzenia
ale przede wszystkim stopniem wiarygodności
wyłonienia najlepszego zawodnika lub zespołu. Brak
czasu i odpowiednich środków finansowych, bazowych,
sprzętowych, kadrowych itp. zmusza organizatorów do
świadomego wyboru rozwiązań o mniejszym stopniu
wiarygodności, oceny i klasyfikacji startujących. Np.
system pucharowy w grach sportowych, biegi seriami na
czas bez eliminacji itd.
W regulaminie zawodów w punkcie „sposób
przeprowadzenia zawodów oraz system wyłaniania
zwycięzców” należy w sposób ścisły i precyzyjny określić:
–– rodzaj zawodów /indywidualne, drużynowe,
indywidualno – drużynowe/;
–– system wyłaniania zwycięzców /eliminacje, serie,
każdy z każdym/, pucharowy, mieszany;
–– reguły i zasady walki sportowej /tzw. regulamin
techniczny zawodów/.

Rodzaje zawodów
W praktyce sportowej wyróżnia się trzy podstawowe
rodzaje zawodów: zawody indywidualne, zespołowe
oraz zawody indywidualno – drużynowe, a także
zawody korespondencyjne. Zawody korespondencyjne
mogą dotyczyć wszystkich wymienionych form. Ich
przykładem były „czwartki L.A..”, organizowane przez
Fundację L.A. prowadzoną Mariana Woronina w ok. 10
okręgach w Polsce. W każdy sportowy czwartek wyniki
zamieszczone w Internecie pozwalały na porównanie
i określenie najlepszych w danej edycji w Polsce.
System ten pozwalał na prowadzenie rywalizacji
ogólnopolskiej po najniższych kosztach przez eliminację
kosztów długich przejazdów po Polsce oraz kosztów
zakwaterowania i wyżywienia.
Zawody indywidualne – zasadą ogólną jest założenie,
że zawodnicy startują samodzielnie – jednoosobowo.
Prowadzona jest klasyfikacja indywidualna. Możliwe
jest jej uzupełnienie o klasyfikację drużynową poprzez
sumowanie punktów zdobytych indywidualnie.
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Do podstawowych zasad rozgrywania zawodów
indywidualnych należą:
–– w rozgrywanej próbie, konkurencji powinno
uczestniczyć minimum dwóch konkurujących ze
sobą zawodników tzn. nie może być zwycięzcą ten,
kto nikogo nie pokonał;
–– nie są brane pod uwagę wyniki zawodników,
którzy zakwalifikowali się do kolejnych szczebli
eliminacyjnych, a nie mogą w dalszych w nich
wystartować z różnych przyczyn;
–– sposób przeprowadzenia eliminacji i kwalifikowania
do dalszego udziału powinien być precyzyjnie
określony w regulaminie. Uczestnik zawodów
szczebla wyższego powinien przejść eliminacje na
szczeblu niższym. Tzw. „dzikie karty” nie są
zaprzeczeniem powyższej zasady. Są one przykładem
dopuszczenia do zawodów bez eliminacji na
podstawie wcześniejszych wszystkim znanych
założeń zawartych w konkretnym regulaminie.
Zawody drużynowe – występują w nich rywalizujące
między sobą zespoły. Najmniejszym zespołem może być
zespół złożony z dwóch osób. Do ogólnych zasad ich
przeprowadzania zalicza się:
–– w zawodach muszą uczestniczyć minimum dwa
rywalizujące ze sobą zespoły;
–– regulamin powinien precyzować sposób ustalania
kolejności zajętych miejsc ze szczególnym
uwzględnieniem sytuacji, gdy dwa lub więcej
zespołów może uzyskać jednakową liczbę
zwycięstw, punktów, bramek itp.
Wyróżnia się następujące sposoby ustalania miejsc
w zawodach drużynowych:
a)	wg sumy punktów zdobytych przez zespół za
zwycięstwo lub remis;
b)	wg sumy punktów zdobytych przez określoną ilość
zawodników np. po 2 z każdego zespołu w każdej
konkurencji lub przez wszystkich zawodników
objętych punktacją;
c)	wg sumy zwycięstw odniesionych przez
poszczególnych zawodników np. w boksie, judo,
zapasach;
d)	wg. czasu lub sumy czasów poszczególnych
zawodników zespołu
Przy równej ilości punktów o zajętym miejscu
decyduje:
1.	Wynik bezpośredniego spotkania.
2.	Korzystniejsza różnica pomiędzy punktami
zdobytymi a straconymi.
3.	Lepszy stosunek zdobytych małych punktów /
bramek, koszy itp./ do straconych.
4.	Dodatkowa próba, pojedynek, spotkanie np. 2 x 5
min., do pierwszego trafienia itd.
5.	Wskazanie sędziów.
6.	Losowanie.
Dodatkowe kryteria sposobów wyłonienia
zwycięzcy wymagają precyzyjnego i poprawnego ich
określenia. Najczęściej przy ich stosowaniu emocje
wśród zawodników i widzów osiągają najwyższy
poziom. Brak znajomości regulaminowych rozwiązań
wśród kibiców, zawodników i działaczy może prowadzić
do niepotrzebnych napięć i ekscesów.
Zawody indywidualno – drużynowe są to zawody,
w których prowadzona jest podwójna klasyfikacja:
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indywidualna i zespołowa. Przy ich organizacji należy
przestrzegać zasad zawodów indywidualnych jak
i drużynowych. Regulamin każdego rodzaju zawodów
powinien dokładnie określać system rozgrywek lub
system przeprowadzenia zawodów.

Systemy rozgrywek
Zarówno
w
zawodach
zespołowych
jak
i indywidualnych w zależności od dyscypliny, czasu,
środków oraz celu zawodów stosuje się określone systemy
ich przeprowadzania. Do najbardziej popularnych należą:
1.	System eliminacji. Do wyższego szczebla kwalifikują
się:
–– zawodnicy, zespoły, które osiągnęły określone
miejsca np. zwycięzcy lub po dwóch pierwszych,
którzy uzyskali najlepsze wyniki w swoich seriach
eliminacyjnych;
–– zawodnicy, zespoły, które osiągnęły najlepsze
wyniki mierzone czasem, odległością lub punktami;
–– system kombinowany np. po dwóch pierwszych
z każdej serii eliminacyjnej plus dwóch spośród
pozostałych, którzy uzyskali najlepszy wynik lecz
zajęli dalsze miejsca.
2.	Seriami na czas. Zawodnicy dzieleni są na serie.
Obowiązuje jednorazowy start. Kolejność miejsc
ustala się na podstawie wyników uzyskanych
przez startujących we wszystkich seriach.
3.	System „każdy z każdym”. Każdy uczestniczący
w zawodach spotyka się po kolei z wszystkimi
pozostałymi zawodnikami, zespołami jeden raz –
zawody jednorundowe lub dwa i więcej – zawody
dwu, trzy czy czterorundowe. Powyższy system
pozwala wyłonić najlepszy zespół oraz sprawiedliwie
określić miejsca pozostałych uczestników. Jednakże
jest to system najbardziej czasochłonny i najbardziej
kosztowny. Ilość spotkań przy zawodach
jednorundowych oblicz się wg wzoru
ilość spotkań =

a/a–1
2

a – ilość zespołów uczestniczących w zawodach
a – 1 – ilość kolejek i spotkań każdego zespołu
Kolejność gier ustala się wg tzw. tabeli Bergera.
Kolejność gier przy 5-6 zespołach:
I runda II runda III runda IV runda V runda
1–6
6–4
2–6
6–5
3–6
2–5
5–3
3–1
1–4
4–2
3–4
1–2
4–5
2–3
5–1
Przy 5 drużynach zespoły grające z zespołem 6 –
pauzują.
Dla
planowania
czasu
niezbędnego
do
przeprowadzenia imprezy niezbędnym jest przyjęcie
optymalnej ilości spotkań każdego zespołu – zawodnika
w ciągu dnia oraz czasu spotkania /ilości setów,
punktów np. gra do 3 setów, gra do 11 punktów
zamiast do 21 punktów). Optymalizacja obciążeń jest
szczególnie istotna na zawodach dzieci i młodzieży oraz
imprezach, w których uczestniczą osoby nietrenujące
regularnie. Jednym ze sposobów minimalizujących
obciążenia zawodników jest zmniejszanie czasu gry,
wymiarów boisk, wprowadzanie większej ilości zmian
zawodników, wydłużanie „ławki”, zmiany lotne itp.
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1.	System „każdy z każdym wielostopniowy” stosuje
się w sytuacjach ograniczenia zasobów materialnych
i czasu, jakimi dysponują uczestnicy i organizatorzy.
W celu zmniejszenia ilości czasu zapewnienia
możliwości sprawiedliwego wyłonienia zwycięzcy
i określenia miejsc zespoły, zawodników dzieli się
na grupy, w których rywalizacja prowadzona jest
systemem „każdy z każdym”. Z każdej grupy do
rozgrywek finałowych awansuje zredukowana ilość
zespołów.
W grupie finałowej spotkania także przebiegają
systemem „każdy z każdym”. W celu uniknięcia spotkania
bezpośredniego najlepszych zespołów, w eliminacjach
stosuje się rozstawianie drużyn. Podstawą rozstawiania
zespołów powinny być wyniki uzyskane w poprzednim
sezonie, mistrzostwach itp. Skuteczność rozstawiania
i losowania można zwiększyć poprzez wprowadzenie
podziału zespołów na kategorie tzw. koszyki. Określamy
ilość grup, ilość zespołów, ilość zespołów w każdym koszyku.
Następnie przydzielamy drogą oceny szacunkowej zespoły
do poszczególnych grup.
Metodą
losowania
dobieramy
zespoły
z poszczególnych koszyków np. A,B,C,D,E,F do grupy
I, II, III, IV po jednym zespole. Ten sposób pozwala na
uzyskanie możliwie równego poziomu w poszczególnych
grupach. Należy jednak pamiętać, iż podział na koszyki
dokonywany jest na podstawie oceny z przeszłości np.
z ostatniego sezonu.
2.	System pucharowy – określany jest, jako jeden
z najbardziej oszczędnych czasowo i ekonomicznie
ale zarazem najmniej obiektywnych sposobów
wyłaniania
i
klasyfikowania
uczestników
współzawodnictwa sportowego. Gwarantuje on
szybkie przeprowadzenie rozgrywek i jedynie
obiektywne wyłonienie zwycięzcy. Brak dokładności
oceny miejsc pozostałych uczestników jest
największą wadą tego systemu. Określenie
najlepszego zespołu (zawodnika) także nie zawsze
jest rzetelne i wolne od przypadków. Przykładowo,
najlepszy zespół trafia w rundzie wstępnej na
bardzo silnego przeciwnika np. potencjalnego v-ce
mistrza, wygrywa z nim, następnie trafia na kolejny
silny zespół i także wygrywa. Dwa następujące po
sobie trudne pojedynki powodują, iż zespół może
być osłabiony i może przegrać z najsłabszym
zespołem w kolejnej rundzie.
W ten sposób najlepsze zespoły mogą być
wyeliminowane przez los, inaczej mówiąc przez
niedoskonałość systemu. Powyższą wadę ogranicza się
poprzez wprowadzanie zasady losowania gier oraz tzw.
rozstawienia zespołów w formie grup i koszyków. Ilość
spotkań w systemie pucharowym oblicza się wg wzoru
a – 1, gdzie a – oznacza liczbę zespołów.
3.	System do dwóch przegranych. Zasadą systemu jest
założenie, iż zespół odpada z rozgrywek dopiero po
drugiej porażce. Ten sposób umożliwia dalszy udział
w rozgrywkach po pierwszej czasami przypadkowej
przegranej. System ten pozwala teoretycznie
drużynie, która przegrała spotkanie w eliminacjach
dojść do finału imprezy, pod warunkiem, iż nie
przegra kolejnego spotkania. System rozgrywek
odzwierciedlają tzw. drabinki systemu pucharowego.
Zespoły, które przegrały swój pierwszy pojedynek

przechodzą
do
rozgrywek
dodatkowych,
repasażowych, barażowych. Wówczas w systemie
do dwóch przegranych będziemy mieli dwie grupy
zespołów. Grupę zespołów, które nie poniosły
porażek oraz grupę drugą grupę tzw. repasażową
tworzoną przez zespoły, które poniosły porażki.
System „do dwóch przegranych” jest stosowany
min. w grach indywidualnych jak tenis, ringo, kometka
oraz w grach zespołowych.
4.	System mieszany stanowi połączenie systemu
„każdy z każdym” z systemem pucharowym
odzwierciedlając ich walory pozytywne jak również
minimalizującym cechy negatywne. Jest zalecany
w sytuacjach występowania dużej liczby zespołów
oraz ograniczonego czasu trwania współzawodnictwa
sportowego. W omawianym rozwiązaniu w części
pierwszej stosuje się system „każdy z każdym”,
a w części drugiej system pucharowy lub odwrotnie.
System „każdy z każdym” jest zdecydowanie
bardziej wiarygodnym i skutecznym w określeniu
najlepszych. System pucharowy jest najmniej
czasochłonnym ale losowanie kolejności pojedynków
może doprowadzić do sytuacji że jeden lub dwa
z czterech najlepszych zespoły znajdą się poza strefą
medalową. System ten wymaga lepszego
przygotowania fizycznego startujących zespołów,
szerokiej wyrównanej „ławki” zawodników
rezerwowych, odpowiedniego kierowania strategią
walki sportowej, a także optymalnego uzupełniania
odżywek i elektrolitów.
Wariant I /20 zespołów/
I etap: w eliminacjach rozgrywki systemem
pucharowym. Do drugiej rundy awansują
zwycięzcy.
II etap: rozgrywki systemem pucharowym. Do
trzeciej rundy awansują zwycięzcy /5/.
III etap: rozgrywki systemem „każdy z każdym”.
Wariantów systemu mieszanego może być
wiele. W każdym przypadku należy dokładnie opisać
system wyłaniania zwycięzców i określania kolejności
miejsc ze szczególnym uwzględnieniem przypadków,
gdy dwa zespoły lub więcej uzyska jednakową liczbę
zwycięstw – punktów. Należy też rozważyć możliwość
„rozstawiania zespołów” w grupach ( koszykach)
metodą losowania. Dobór do koszyków i grup powinien
być oparty o obiektywne kryteria np. miejsce w rankingu
w poprzednim sezonie.
Odbiorcy regulaminu (zawodnicy, sędziowie, trenerzy,
komisja techniczna zawodów) oczekują konkretnych
informacji dotyczących zasad sędziowania, czyli inaczej
mówiąc regulaminu technicznego. W praktyce spotyka się
następujące podstawowe rozwiązania:
I.	Organizator informuje, iż zawody odbędą
się zgodnie z obowiązującym regulaminem
określonego szczebla rozgrywek konkretnego
związku sportowego (np. OZLA, SZS, PZS).
II.	Organizator informuje dokładnie o zmianach,
odstępstwach od regulaminu – dokładnie je
precyzując. Np. „Zawody zostaną rozegrane na
boisku o wymiarach 95m x 40m., czas gry 2 x
20 min. Pozostałe warunki nie ulegają zmianom.
Zawody odbędą się zgodnie z przepisami PZPN.
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III.	W przypadku wprowadzenia zmian i odstępstw od
przepisów ogólnie obowiązujących w określonej
dyscyplinie lub gdy organizujemy zawody
w dyscyplinie nietypowej, lub doświadczenie
sportowe uczestników i ich opiekunów jest
zróżnicowane wówczas obowiązkiem organizatora
jest podanie pełnego tekstu przyjętych zasad
i przepisów sędziowania. Regulamin techniczny
przybiera wówczas postać oddzielnego załącznika
do regulaminu ogólnego.

Nagrody i tytuły
Jedną z podstawowych cech zawodów sportowych
jest współzawodnictwo sportowe w wyniku, którego
następuje określenie wyniku, rezultatu zamierzonego
działania i wyłonienia zwycięzców. Uczestnicy
rywalizacji mają prawo do sprawiedliwego określenia
rezultatu zawodów oraz do posiadania odpowiednich
tytułów adekwatnych do osiągniętego wyniku np.
mistrz olimpijski, finalista mistrzostw, n..ty zawodnik
mistrzostw..., mistrz świata wersji x itp.. Oprócz prawa do
nabycia – posiadania tytułu sportowego odpowiednio do
osiągniętego rezultatu zawodnik ma prawo do otrzymania
dodatkowych nagród rzeczowych i finansowych. Możność
wywalczenia tytułu sportowego potwierdzonego
dyplomem i medalem lub pucharem jest bardzo silną
motywacją dla zawodnika. Również silną motywację dla
zawodnika stanowią gratyfikacje finansowe i rzeczowe.
Tytuły i nagrody za osiągnięty rezultat sportowy stanowią
bodziec motywacyjny nie tylko dla potencjalnych
zawodników, ale także motywują do działania trenerów,
działaczy i pracowników. Postępująca komercjalizacja
sportu zwiększa znaczenie profitów finansowych.
O randze imprezy w dużej mierze decyduje pula nagród
przeznaczona dla zwycięzców i uczestników.
Znajomość przewidzianych nagród i przysługujących
tytułów wpływa decydująco na ilość i poziom uczestników
zawodów, a tym samym na liczbę widzów, sponsorów,
reklam, wpływów za transmisję itp. Powyższe ogólne
przedstawienie istotnego znaczenia nagród i tytułów
uzasadnia odpowiednie ich określanie w opracowywanych
regulaminach zawodów sportowych.
Treść
zawarta
w
omawianym
punkcie
regulaminowego powinna spełniać następujące funkcje:
–– dokładnie, precyzyjnie informować o tytułach
i nagrodach
–– maksymalnie motywować potencjalnych uczestników
i odbiorców do bezpośredniego i pośredniego udziału
w widowisku sportowym
–– umożliwiać organizatorom (np. komisji nagród,
zaopatrzenia
itp.)
pozyskanie,
zakupienie,
przygotowanie, wypisanie i wręczenie odpowiednich
nagród, dyplomów i tytułów.
–– umożliwić
promowanie
imprezy
poprzez
informowanie o nagrodach – prezentowanie
nagród rzeczowych na wystawach, w programach
informacyjnych masowych środków przekazu.
Opracowanie i wysłanie regulaminu następuje z dość
dużym wyprzedzeniem czasowym planowanych zawodów
np. pół roku lub więcej. Stwarza to określone problemy
w precyzyjnym opracowaniu punktu regulaminu
dotyczącym przewidzianych nagród i tytułów.
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W praktyce spotyka się różne rozwiązania oscylujące
pomiędzy dwoma najbardziej charakterystycznymi:
Pierwsze – organizator gwarantuje precyzyjnie,
konkretnie i jednoznacznie określone nagrody lub
określony procent wpływów przeznaczanych na nagrody.
Drugie – organizator informuje w sposób ogólny,
lakoniczny iż dla najlepszych przewiduje się oprócz
tytułów okolicznościowe upominki i nagrody rzeczowe.
Informacja gwarantująca konkretną wysokość
nagród posiada większą siłę oddziaływania od informacji
ogólnej, przewidującej. Pierwsza zmusza organizatora do
wywiązania się z zaplanowanego zobowiązania, natomiast
druga umożliwia przyjęcie każdego rozwiązania. Wybór
zależy najczęściej od możliwości organizatora zawodów
i potencjalnych zawodników.

Zasady finansowania
Informacja o wysokości ewentualnych kosztów
z tytułu udziału w zawodach jest istotna nie tylko dla
zawodników, ale także dla rodziców, opiekunów, bądź
organizatorów wyjazdów grup zorganizowanych /
sekcji, klubów itp./ podejmujących decyzję o udziale
w zawodach a także pracowników służb finansowo –
księgowych przygotowujących wysłanie ekipy od strony
finansowej.
Od informacji o kosztach udziału w zawodach
oczekuje się szczególnej rzetelności i konkretności.
W praktyce sportowej spotykamy się najczęściej
z następującymi rozwiązaniami pokrycia kosztów
udziału w zawodach:
–– uczestnictwo bezpłatne, na koszt organizatorów,
–– uczestnicy ponoszą wszelkie koszty udziału
w zawodach,
–– uczestnicy i organizatorzy ponoszą określone
koszty udziału w zawodach.
Przyjęcie określonej strategii finansowania
uczestnictwa w zawodach zależy od wielu czynników,
które muszą rozpatrzyć organizatorzy przed podjęciem
określonego rozwiązania. Każde z nich posiada
określone wartości dla imprez o różnym zasięgu, randze
i znaczeniu sportowym. Podjęcie decyzji o przyjęciu
określonego rozwiązania wymaga rozpatrzenia szans
i możliwości na podstawie ogólnych nawet symulacji
opartych o szczegółowe w miarę prognozy.
Wariant I – uczestnictwo bezpłatne na koszt
organizatorów. Realność realizacji powyższego wariantu
zależy głównie od:
–– możliwości
finansowo
–
organizacyjnych
organizatorów oraz dysponentów budżetowych
środków finansowych,
–– widowiskowości i nośności reklamowej imprezy
wpływającej na wielkość wpływów z biletów
wstępu oraz reklam,
–– przepisów finansowo skarbowych umożliwiających
wpisywanie w koszty takich wydatków przez
sponsorów.
W większości przypadków w Polsce takie działania
j.w., nie są bezpieczne dla darczyńców, np. właściciel
piekarni za bezpłatne przekazywanie nie sprzedanego
pieczywa, które oddawał bezdomnym, został
pociągnięty do odpowiedzialności karno skarbowej,
która doprowadziła go do bankructwa. Dlatego
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też ubiegając się o sponsoring należy proponować
bezpieczne rozwiązania np. odkupienie wybrakowanego
towaru za symboliczną złotówkę.
Decydując się na pokrycie kosztów bezpłatnego
uczestnictwa w zawodach organizator musi mieć pewność
możliwości pełnego zabezpieczenia pokrycia kosztów
imprezy (zobowiązania ustne potencjalnych sponsorów
i mecenatu publicznego nie muszą być wiążące i realne)
lub wiarę w odpowiednie zainteresowanie widzów
potwierdzone zakupionymi biletami wstępu.
Informacja o bezpłatnym uczestnictwie w zawodach
jest na ogół pozytywnie przyjmowana przez potencjalnych
uczestników.
Dla uniknięcia nieporozumień wynikających
z interpretacji sformułowania „bezpłatność uczestnictwa”
organizatorzy powinni dookreślać zakres swojego
zobowiązania. Niebezpiecznym jest spotykane często
w regulaminach sformułowanie „Wszelkie koszty udziału
w zawodach pokrywają organizatorzy”. Powoduje ono
niekiedy zwracanie się uczestników z prośbą o zwrot
kosztów podróży, zwrot kosztów paliwa do prywatnego
pojazdu, kosztu zaginionej rzeczy itp. Dla uniknięcia
nieporozumień celowym jest precyzowanie informacji
o zakresie bezpłatnego uczestnictwa w zawodach np.
organizatorzy zapewniają uczestnikom dopuszczonym
do zawodów bezpłatny udział w zawodach, bezpłatne
zakwaterowanie i wyżywienie w obiektach wyznaczonych,
dojazd z miejsca zakwaterowania do miejsca zawodów.
Niekiedy regulacji wymagają koszty pobytu osób
towarzyszących, opiekunów, kierowców, tłumaczy,
masażystów itp. Niektórzy organizatorzy nauczeni
smutnym doświadczeniem precyzują maksymalną ilość
osób towarzyszących (sztabu).
Wariant II – udział w zawodach na koszt
uczestników
Powyższe rozwiązanie jest wygodne dla
organizatorów pod warunkiem udziału odpowiedniej
ilości uczestników gwarantujących przekroczenie
minimalnego progu opłacalności imprezy. Podając
informację o wysokości pełnej odpłatności za udział
w zawodach rzetelność menedżerska nakazuje
wyszczególnienie składowych kosztów. Przykładowo:
koszty udziału w zawodach zawierają: opłata
startowego, koszty obiektu i jego przygotowania,
sędziowanie, koszt zakwaterowania w hotelu klasy x,
koszty wyżywienia, koszty opieki medycznej, koszty
imprez towarzyszących itp. Wybierając wariant
pełnej odpłatności uczestników nie można zapomnieć
o sposobie i terminie wpłaty oraz uwarunkowaniach
ewentualnego zwrotu kwoty w przypadku rezygnacji
z udziału w zawodach. Obowiązkiem organizatora jest
wydanie – przesłanie potwierdzenia przyjęcia wpłaty
za udział w zawodach. Należy podkreślić, iż zawodnik
opłacający udział w zawodach jest stroną kupującą,
jest klientem, który kupił określoną usługę od
organizatora – wytwórcy. Transakcja kupna – sprzedaży
nakłada określone obowiązki, a całość regulaminu jest
charakterystyką – opisem przedmiotu transakcji oraz
zobowiązania wydania dokumentu poniesionych opłat.
Wariant III – mieszany
W powyższym wariancie mamy do czynienia
z podziałem kosztów pomiędzy organizatorów
i uczestników. W regulaminie w związku z tym należy

podać wyszczególnione rodzaje i wysokość kosztów
ponoszonych przez uczestników lub instytucje ich
delegujące np.
Uczestnicy pokrywają koszty zakwaterowania
40 zł/doba, wyżywienia 80 zł/dzień, uczestnictwa
w spotkaniu towarzyskim 50 zł. itp. Koniecznością jest
także poinformowanie o terminie i sposobie wpłaty.
Wariant mieszany spotykamy w sytuacjach
kiedy organizatorzy spodziewają się tylko częściowego
pozyskania środków pozwalających np. na pokrycie
kosztów organizacyjnych, wynajmu obiektu, kosztów
sędziowania itp.

Sprawozdawczość z przeprowadzonych
zawodów
W regulaminie zawodów sportowych powinien być
punkt informujący o adresatach sprawozdań.
Najczęściej spotykamy się z następującymi rodzajami
sprawozdań:
–– sprawozdanie sportowe;
–– sprawozdanie organizacyjne;
–– sprawozdanie finansowe.
Sprawozdania sportowe
dotyczą
uzyskanych
rezultatów przez uczestników zawodów wraz z opisem
warunków ich uzyskania, które są precyzowane
przez związki poszczególnych dyscyplin i organizacji
sportowych. Gwarancja przesłania sprawozdań
sportowych jest bardzo istotna dla zawodników
i trenerów, którzy w ten sposób uzyskują pewność, iż
osiągnięte wyniki czy też rekordowe rezultaty będą
uznane i zarejestrowane przez odpowiednie organizacje
krajowe i międzynarodowe. Posiadają bardzo istotne
znaczenie dla zawodników (stypendia, premie)
i sponsorów. Sprawozdania sportowe mogą być także
wykorzystywane przez mass media, analityków, kluby,
sponsorów itp. Każda dyscyplina posiada wypracowany
od lat model sprawozdania sportowego. Silenie się na
oryginalność w tym punkcie nie jest wskazane.
Sprawozdanie finansowe. Odbiorcą sprawozdań
finansowych są współorganizatorzy imprezy, organy
dotujące, jednostki budżetowe, sponsorzy, zarządy
i władze instytucji organizującej zawody. Na ogół
forma sprawozdania finansowego powinna być zgodna
pod względem układu z wcześniej zatwierdzonym
kosztorysem zawodów. Stopień szczegółowości jest
umownym, nie może jednak być bardziej ogólnym
od stopnia szczegółowości kosztorysu. Ponieważ
sprawozdanie finansowe stanowi tzw. dokument
finansowy to przy jego sporządzaniu obowiązują zasady
rachunkowo księgowe.
Sprawozdania organizacyjne stanowią uzupełnienie
sprawozdań finansowych. Służą one przede wszystkim
dla wewnętrznych potrzeb związanych z rejestracją
i przechowywaniem informacji oraz są przedstawiane
organom nadrzędnym i jednostkom sponsorującym.
Sprawozdanie organizacyjne powinno dotyczyć stopnia
osiągnięcia zamierzonych celów oraz wykorzystania
środków przewidzianych w poszczególnych fazach
imprezy np. masowość, poziom, widowiskowość,
oryginalność, sposobów rozwiązywania problemów
i trudności, analiz przyczyn błędów i sukcesów,
ewentualnych problemów, wniosków i uwag . Pozwalają
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na przekaz doświadczenia kolejnym organizatorom
podobnych imprez.

Przepisy końcowe (informacje dodatkowe)
Ostatni punkt regulaminu zawodów sportowych
zawiera informacje dodatkowe, których nie zamieszczono
w poprzednich punktach mając na uwadze czytelność
i przejrzystość regulaminu.
W punkcie końcowym podaje się informacje
szczegółowe dotyczące np.
–– ubezpieczenia zawodników od NNW i OC (firma,
zakres i warunki ubezpieczenia);
–– dodatkowej weryfikacji zawodników, zasady
pomiarów i dopuszczenia sprzętu;
–– godzin pracy sekretariatu zawodów, dodatkowych
telefonów;
–– próśb i życzeń organizatorów w stosunku do
uczestników;
–– innych informacji dodatkowych dot. szczegółów
programu, dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia,
usług dodatkowych, parkingu itp.).

Podsumowanie i wnioski
Na podstawie przedstawionego materiału można
dojść do refleksji, iż organizacja imprez sportowych
jest działaniem trudnym i złożonym szczególnie dla
osób nieposiadających wiedzy i doświadczenia w ich
przygotowaniu. Możemy jednak dojść do wniosku, iż
można je posiąść i wykorzystać skutecznie w działaniach
przynoszących sławę, uznanie i dochody. Gdyby ich nie
było to nie było by wielkich imprez, widowisk, gwiazd
i karier wybitnych zawodników i menedżerów.
Należy mieć na uwadze fakt, iż regulamin będąc
aktem prawnym stanowionym przez organizatora imprezy
sportowej musi gwarantować możność sprawiedliwej,
sprawnej,
skutecznej,
korzystnej,
ekonomicznej,
prostej, niezawodnej i racjonalnej organizacji zawodów
z uwzględnieniem celów i potrzeb ich odbiorców. Impreza
sportowa i każde współzawodnictwo mają wychowywać
w duchu szczytnych ideałów olimpijskich oraz norm i zasad
wychowania. Jest potężnym środkiem wychowania, ale
niebezpiecznym w skutkach jak dynamit. Następstwa
błędów w regulaminie są zwielokrotniane w programach,
scenariuszach i kosztorysach. Będąc obserwatorem
zawodów międzyszkolnych spotkałem się z przypadkiem,
kiedy cztery zespoły uzyskały jednakową ilość punktów
dużych, małych, spotkaniach bezpośrednich itp. Sędzia
główny toczył godzinną dyskusję z trenerami zespołów.
W tym czasie małoletni zawodnicy odjechali sami bez
swych opiekunów nie wiedząc, dlaczego przegrali?
Przegrać z honorem nie jest wstydem, ale wygrać i ponieść
porażkę poprzez błędy regulaminowe jest bardzo przykre.
Skutki błędów regulaminowych w grach i zabawach
ruchowych dla przedszkolaków maja głównie wymiar
moralny i wychowawczy. W piłce nożnej były przyczynami
totalnych zamieszek społecznych. W życiu zawodników
niepełnosprawnych mają wymiar zwielokrotniony, jego
niedoskonałość jest najczęściej niezrozumiała. Dobry
regulamin sprzyja wychowaniu dziecka i obywatela do
wychowania w prawie. Warunkiem jest jego logiczność,
racjonalność i zrozumiałość. Edukacja w zakresie
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poznawania i poszanowania prawa wśród dzieci jest
najbardziej skuteczna poprzez regulaminy gier, zabaw
i zawodów sportowych. Zgodnie z powiedzeniem:
„czym za młodu skorupka nasiąknie”, istotnym jest
kształtowanie kompetencji rozumienia i poszanowania
prawa oraz wszelkich reguł. Nieprzemyślany,
niedopracowany
i
nieantycypujący
możliwych
negatywnych skutków regulamin wywraca zamierzone
cele imprezy oraz uznawane i zakładane wartości
wychowawcze, sportowe i marketingowe niezależnie od
wieku uczestników i obserwatorów.
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Ocena realizacji indywidualnego spędzania czasu wolnego
przez młodzież na terenach leśnych
The assessment of the free-time pursuit by the youth in forested areas
Dominik Dąbrowski, Łukasz Zbucki
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Pope John Paul II State School of Higher Education in Biala Podlaska

Streszczenie
Społeczna funkcja lasów, wymieniana obok
funkcji ekologicznych i produkcyjnych, nabiera we
współczesnym społeczeństwie coraz istotniejszej roli.
Dzieje się tak głównie za sprawą realizowanej m. in.
potrzeby rekreacji w życiu człowieka.
Odkrywanie świata w wymiarze choćby najbliższej
okolicy, pozwala na rozwijanie umiejętności postrzegania,
rozumienia procesów i zjawisk przyrodniczych. Kształci
poczucie odpowiedzialności za najbliższe otoczenie.
A poprzez obcowanie z przyrodą ludzie staja się
bardziej wrażliwi oraz świadomi swojego miejsca i roli
w środowisku społeczno – przyrodniczym.
W 2013 roku w Państwowej Szkole Wyższej
im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej,
przeprowadzono na grupie 400 studentów badania
dotyczące czasu wolnego realizowanego w środowisku
leśnym. Badania prowadzono metodą sondażu
diagnostycznego, wykorzystując technikę ankiety oraz
narzędzie kwestionariuszowe. Zebrane wyniki poddano
analizie statystycznej. Celem pracy jest ocena realizacji
indywidualnego spędzania czasu wolnego przez
młodzież na terenach leśnych.
Z badań wynika, iż młodzież akademicka wskazuje
potrzebę spędzania czasu wolnego również w środowisku
leśnym. Poddano również ocenie sposób indywidualnego
spędzania czasu z uwzględnieniem płci, miejsca
zamieszkania, odległości do najbliższego lasu oraz
korzyści i roli jaką las odgrywa w życiu respondentów.
Słowa kluczowe: czas wolny, rekreacja, środowisko
leśne, młodzież

Summary
The social function of forests, next to the ecological
and economic ones, is playing a more and more vital
role in the modern society. It is happening due to the
need for recreation in human life.
Exploring the world even in the dimension of
our neighbourhood allows us to develop the ability
to perceive and understand the natural processes and
phenomena. It shapes the sense of the responsibility
for the closest environment. Through the contact with
nature people become more sensitive and conscious of
their place and role in the social-natural environment.
In 2013 in Pope John Paul II State School of Higher
Education in Biała Podlaska, Poland, a research study
was conducted on the group of 400 students, concerning
the free time pursued in forested areas. The study was
done with the diagnostic survey method, using the
questionnaire form. The findings were submitted to

a statistical analysis. The aim of the paper is to assess
the free-time pursuit by the youth in forested areas.
From the study one can conclude that the academic
youth has the need to spend their free time also in
forested areas. The authors of the paper also assessed the
way of spending free time taking into account the sex,
place of residence, distance to the nearest forest, benefits
and role the forest plays in the life of respondents.
Key words: free time, recreation, forested areas,
youth

Wstęp
Las to świetne miejsce do ćwiczeń swojego
ciała, swoich możliwości, swojej kondycji. Staje się on
miejscem swoistego procesu wychowania, nazywanego
wychowaniem plenerowym. Obejmuje ono zajęcia
prowadzone na świeżym powietrzu. Uczestnik takich zajęć
podlega nowym bodźcom i wyrabia nowe umiejętności.
Nabiera doświadczenia w zakresie pobytu w terenie, co
służy rozwojowi psychofizycznemu i dobru jednostki
(Płoskonka i Dzioban 2012).
Jedną z przypisywanych ekosystemowi leśnemu
funkcji jest funkcja społeczna lasu (Kośmider
J., Greczuk M. 2013), wymieniana obok funkcji
ekologicznych i produkcyjnych, nabiera we współczesnym
społeczeństwie coraz istotniejszej roli (PaschalisJakubowicz 2004, 2005). Dzieje się tak głównie za sprawą
lepiej uświadamianej i powszechniej realizowanej
potrzeby rekreacji w życiu człowieka. Dzieje się tak za
sprawą ruchu, który uwalnia od napięć psychicznych,
reakcji nerwowych i zmęczenia psychicznego.
Aktywność fizyczna ma szczególną wartość
zdrowotną, jeśli jest realizowana w otoczeniu przyrody
– dzięki wpływowi słońca, tlenu, kolorów i zapachów
natury (Kwilecka 2006).
Poprzez obcowanie z przyrodą ludzie staja się
bardziej wrażliwi oraz świadomi swojego miejsca i roli
w środowisku społeczno – przyrodniczym (Płoskonka
i Dzioban 2012). Wiele pozytywnych cech można
rozwijać poprzez stworzenie dziecku możliwości
uczestniczenia w leśnych zabawach rozwijających
jego zainteresowania, kształtującym cechy charakteru.
Leśne działania mogą stać się świetnym narzędziem
pedagogicznym nie jedynym i ostatecznym, ale bardzo
skutecznie wspomagającym inne akty wychowawcze,
a w przypadku dzieci z zaburzeniami zachowania
również narzędziem terapeutycznym.
Wydaje się, że szczególnego znaczenia nabierają
kompleksy leśne stanowiące strefy rekreacyjne
dużych miast, położone w ich bliskim sąsiedztwie lub
w granicach administracyjnych. Odpowiedzią na rosnące

Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku – 2013

oczekiwania względem rekreacyjnego i turystycznego
przygotowania środowiska leśnego jest ich coraz lepsze
zagospodarowanie, które sprawia, że skuteczniej mogą
pełnić swoją funkcję społeczną.
Atrakcyjna
infrastruktura
przyciąga
coraz
liczniejsze rzesze mieszkańców miasta eksplorujących
las. Niewątpliwy wzrost zainteresowania wypoczynkiem
w leśnych podmiejskich strefach rekreacyjnych jest nie
tylko odpowiedzią na ich lepsze zagospodarowanie,
ale także wskaźnikiem nowych tendencji w zakresie
rekreacji (Grzelak-Kostulska E., Hołowiecka B. 2013).
Rekreacja plenerowa pozwala na odreagowanie
stresów, wyzwala entuzjazm dostarczając energię
do pokonywania problemów dnia codziennego
(Królikowska et al. 2005). Zaś odpowiedni poziom
aktywności fizycznej w młodości wpływa korzystnie na
rozwój somatyczny, motoryczny, psychiczny i społeczny
młodego człowieka, kształtuje świadomość, wyrabia
potrzebę kontynuowania aktywności ruchowej przez
całe życie (Walicka-Cupryś et al. 2010).
Niska aktywność fizyczna nie wynika z braku
czasu wolnego (Bytniewski i Huk-Wieliczuk 2005), lecz
zależy raczej od cech psychofizycznych oraz środowiska,
w którym wychowywał się człowiek (Kałużny i Rokita
2011).
Dlatego też w krajach rozwiniętych coraz więcej
uwagi poświęca się rekreacji i aktywnemu wypoczynkowi
na łonie natury, gdyż taki sposób spędzania wolnego
czasu ma pozytywny wpływ na zdrowotną kondycję
społeczeństwa (Paluch T. 2006).
Celem prezentowanych badań jest dokonanie
oceny realizacji indywidualnego spędzania czasu
wolnego na terenach leśnych przez młodzież akademicką
z Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II
w Białej Podlaskiej.

Materiał i metody badań
Badania empiryczne przeprowadzono w 2013 roku,
zastosowano w nich metodę sondażu diagnostycznego,
a materiał badawczy zebrano przy zastosowaniu
kwestionariusza ankiety, który został przeprowadzony
wśród 400 studentów z Państwowej Szkoły Wyższej im.
Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Wśród nich
było 237 kobiet oraz 163 mężczyzn. Średnia wieku ogółu
respondentów to 21,7 lat. Analiza wykazała, iż większość
respondentów mieszkała w mieście (59%) z czego większą
grupę stanowili mężczyźni (66,9%) niż kobiety (53,6%).
Wieś jako miejsce zamieszkania wskazało 41% osób
(przeważały tu kobiety 46,4% w stosunku mężczyzn 33,1%).
Odległość z miejsca zamieszkania do najbliższego
lasu do 1 km wskazało 31,3% respondentów, zaś
odległość powyżej 5 km deklarowało 39,7% osób
uczestniczących w badaniu. Wśród pozostałych odległość
z miejsca zamieszkania do najbliższego lasu mieściła się
w przedziale 2–4 km.
Materiał opracowano metodami statystycznymi
zgodnie z obowiązującymi w tym względzie zasadami,
wykorzystując do tego celu pakiet STATISTICA. Analiza
statystyczna w powyższej pracy prezentuje wyniki
w oparciu o procentowy rozkład liczebności, natomiast
współzależność pomiędzy zmiennymi badano testem
niezależności Chi-kwadrat, zaś istotność różnic określono
przy poziomie p<0,05.
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Wyniki badań
Czas wolny, czyli czas pozostający człowiekowi do
dyspozycji po wypełnieniu przez niego podstawowych
czynności życia codziennego, jest czasem koniecznym
do odpoczynku i regeneracji organizmu, ale również
do rozwoju osobistego. Zatem właściwa organizacja jak
i treści wypełniające ten czas, wpływają na jakość życia
człowieka. Z badań wynika, iż większość respondentów
(66,8%) deklarowało potrzebę spędzania czasu wolnego
na terenach leśnych (tabela 1).
rozkład odpowiedzi
n
%

Potrzeba spędzania czasu
wolnego w lesie
Tak
Nie

267
133

66,8
33,2

Tabela 1. Odczuwanie potrzeby spędzania czasu wolnego
w lesie w opinii respondentów
Źródło: badania własne
Niewątpliwie czas wolny w środowisku leśnym
może być spędzany przez cały rok, i każdy znajdzie dla
siebie odpowiednią formę rekreacyjną w zależności od
pory roku, a tym samym każda pora roku odkrywa przed
człowiekiem odmienne walory. Jednak respondenci
preferowali wyraźnie porę letnią do spędzania czasu
wolnego w lesie (58,3%). Okres zimowy deklarowało
jedynie 2,5% młodzieży (tabela 2). Być może związane
jest to z niskim poziomem wiedzy dotyczącej możliwości
realizacji rekreacji jak i samego przygotowania do
aktywności fizycznej w okresie zimy. Innym powodem
jest być może nieznajomość miejsc odpowiednio
przygotowanych – przetartych do uprawiania wędrówek,
spacerów, joggingu itp.
rozkład odpowiedzi
n
%
91
22,7
233
58,3
66
16,5
10
2,5

Pory roku
Wiosna
Lato
Jesień
Zima

Tabela 2. Okresy najczęstszego spędzania czasu wolnego
w lesie w opinii respondentów
Źródło: badania własne
Rozpatrując wybór osób towarzyszących do
wspólnego spędzania wolnego czasu (tabela 3),
stwierdzono, iż płeć różnicuje preferencje w zakresie
tego wyboru. Uczestnictwo wraz ze znajomymi
w wolnym czasie wystąpiło na zbliżonym poziomie
u obu płci. Rodzina towarzyszyła jednak zdecydowanie
częściej kobietom (41,8%) niż mężczyznom (17,2%).
Wyraźna różnica wystąpiła również w indywidualnym
spędzaniu wolnego czasu i tu częściej sytuacja dotyczyła
mężczyzn (25,8%) w porównaniu z kobietami (9,7%).
Osoby
towarzyszące
Rodzina
Znajomi
Sam spędzam
swój wolny czas

płeć
kobiety

mężczyźni

41,8
54,0
9,7

17,2
60,1
25,8

Chi2

p

36,509

0,000

Tabela 3. Osoby towarzyszące podczas spędzania wolnego
czasu w lesie a miejsce zamieszkania respondentów
Źródło: badania własne
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Osoby
towarzyszące
Rodzina
Znajomi
Sam spędzam
swój wolny czas

miejsce zamieszkania
miasto

wieś

12,9
55,8
31,3

18,3
48,8
32,9

Chi2

p

Osoby
towarzyszące

2,841

0,242

Rodzina
Znajomi
Sam spędzam
swój wolny czas

Tabela 4. Osoby towarzyszące podczas spędzania wolnego
czasu w lesie a miejsce zamieszkania respondentów
Źródło: badania własne
Osoby towarzyszące

odległość

28,00
56,8
15,2

31,9
5,2
13,9

Rodzina
14,9
Znajomi
11,8
Sam spędzam swój wolny czas
20,0
* możliwość wielokrotnego wyboru odpowiedzi

p

34,4
49,0
16,6

2,384 0,665

Tabela 5. Osoby towarzyszące podczas spędzania wolnego
czasu w lesie a odległość do najbliższego lasu
Źródło: badania własne

rola lasu w życiu respondentów
bardzo ważna

Chi2

< 1km 2-4km > 5km

ważna

przeciętna

39,4
32,6
36,7

40,2
49,1
25,0

nie ma
znaczenia
5,5
6,6
18,3

Chi2

p

19,538

0,003

Tabela 6. Osoby towarzyszące podczas spędzania wolnego czasu w lesie a rola lasu w życiu respondentów
Źródło: badania własne
Formy rekreacyjne

osoby towarzyszące

Chi2

p

43,0
57,5
57,2
70,6
40,2

indywidualne
uczestnictwo
15,4
25,0
12,9
11,8
13,9

21,130
13,418
2,789
2,266
28,762

0,000
0,001
0,248
0,322
0,000

72,6
60,0
55,0
50,0
75,6

8,8
6,7
20,0
15,0
12,2

20,745
6,529
0,667
0,353
10,124

0,000
0,038
0,716
0,838
0,006

rodzina

znajomi

41,6
17,5
29,9
17,6
45,9
18,6
33,3
25,0
35,0
12,2

Marsze i spacery
Bieganie
Jazda rowerem
Jeździectwo
Zbieractwo (grzyby, runo leśne, itp.)
Spotkania towarzyskie
Wycieczki
Łowiectwo
Obserwacje
Gry terenowe
* możliwość wielokrotnego wyboru odpowiedzi

Tabela 7. Formy rekreacyjne realizowane w czasie wolnym a osoby towarzyszące respondentom
Źródło: badania własne
Korzyści

osoby towarzyszące

Chi2

p

52,2

indywidualne
uczestnictwo
12,7

3,764

0,152

21,7
48,3

69,6
40,8

8,7
10,8

2,674
21,589

0,262
0,000

33,5
32,7
32,2
32,6
27,1
15,2
25,0

50,0
58,8
56,3
48,8
50,9
69,7
62,5

16,0
8,5
11,5
18,6
22,0
15,1
12,5

1,009
8,629
1,146
1,326
2,804
5,002
0,905

0,604
0,013
0,564
0,515
0,246
0,082
0,635

8,5
20,5
40,0

85,1
76,9
30,0

6,4
2,6
30,0

22,005
10,815
2,775

0,000
0,004
0,249

rodzina

znajomi

35,1

regeneracja fizyczna i psychiczna
(relaks)
poznawcze i edukacyjne
wymiar materialny (np. na grzyby)
wyciszenie
odpoczynek
poprawa nastroju
rozładowanie stresu
wysiłek fizyczny
poszukiwanie atrakcji
doskonalenie sztuki przetrwania
(survival)
rozrywka
możliwość obcowania z ludźmi
brak korzyści
* możliwość wielokrotnego wyboru odpowiedzi

Tabela 8. Korzyści spędzania czasu wolnego w lesie a osoby towarzyszące respondentom
Źródło: badania własne
Nie stwierdzono różnic istotnych statystycznie
(p>0,05) pomiędzy wyborem osób do wspólnego
spędzania wolnego czasu a miejscem zamieszkania
respondentów (tabela 4). Preferencje indywidualnego
uczestnictwa w wolnym czasie występowały na zbliżonym

poziomie. Można stwierdzić, iż miejsce zamieszkania nie
różnicowało respondentów indywidualnie spędzających
czas wojny w lesie. W niewielkim stopniu mieszkańcy
miasta częściej wybierali znajomych do wspólnego
spędzania czasu wolnego (55,8%) niż mieszkańcy
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wsi (48,8%). Osoby zamieszkujące obszary wiejskie
nieznacznie częściej czas wolny spędzały w towarzystwie
rodziny.
Odległość od miejsca zamieszkania do najbliższego
lasu, w którym najczęściej respondenci spędzali swój
wolny czas, w najmniejszym stopniu różnicował
osoby indywidualnie podejmujące rekreację w lesie,
podobnie jak wybierający osoby towarzyszące z grona
rodzinnego (tabela 5). Zaobserwowano nieznaczny
wzrost – wraz ze zwiększającą się odległością od miejsca
zamieszkania do lasu, w którym młodzież spędzała
swój wolny czas, chętniej również wybierano osoby
towarzyszące z własnej rodziny. Różnice te nie były
istotne statystycznie (p>0,05).
Z zebranego materiału wynika (tabela 6), iż poziom
znaczenia lasu dla respondentów, różnicuje również
wybór osób towarzyszących w spędzaniu wolnego czasu
p=0,003. W grupie dla których rola lasu była bardzo
ważna, najwięcej występowało osób podejmujących
indywidualne uczestnictwo w wolnym czasie, podobnie
jak w grupie osób dla których las zupełnie nie ma
żadnego znaczenia. Wybór rodziny oraz znajomych
do wspólnego spędzania wolnego czasu najczęściej
dominował u respondentów, dla których rola lasu była
przeciętna lub ważna.
Wybór osób towarzyszących w spędzaniu wolnego
czasu (tabela 7), w znacznym stopniu determinuje
sposoby spędzania tego czasu – preferencje form
rekreacyjnych. Różnice istotne statystycznie dotyczyły
większości form (p<0,05). Indywidualne spędzanie
czasu wolnego związane było najczęściej z takimi
formami jak: bieganie, łowiectwo lub obserwacje.
Respondenci spędzający czas wolny w lesie wraz
z rodziną, wykorzystywali go najczęściej na zbieranie
grzybów lub innego runa leśnego a także na marsze
i spacery. Czas spędzany ze znajomymi przeznaczony
był na gry w terenie, spotkania towarzyskie, jeździectwo
oraz wycieczki, bieganie i jazdę rowerem.
Spędzanie przez człowieka czasu wolnego na terenie
leśnym, związane jest często z osiąganiem przez niego
pewnych korzyści (tabela 8). Respondenci podejmujący
samodzielnie rekreację wskazywali najczęściej na korzyści
związane z potrzebą i realizacją wysiłku fizycznego
(22%), rozładowaniem napięcia stresowego (18,6%) oraz
potrzebę wyciszenia (16%). Osoby podejmujące rekreację
wraz z rodziną skupiały się na potrzebach związanych
z wymiarem materialnym (48,3%), regeneracją fizyczną
i psychiczną (35,1%) jak również potrzebą wyciszenia
(33,5%). Czas wolny spędzany ze znajomymi wpływał na
rozrywkę (85,1%), poszukiwanie atrakcji (69,7%) oraz
na korzyści poznawcze i edukacyjne (69,6%). Największe
zróżnicowanie wypowiedzi pomiędzy prezentowanymi
grupami wystąpiło we wskazaniu na korzyści materialne,
odpoczynek, rozrywkę i możliwość obcowania z ludźmi.
Różnice te były istotne statystycznie (p<0,05).

Wnioski
W oparciu o przeprowadzone badania dotyczące
oceny realizacji indywidualnego spędzania czasu
wolnego na terenach leśnych przez młodzież akademicką
z Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II
w Białej Podlaskiej, sformułowano następujące wnioski:
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Znaczna większość respondentów deklarowała
potrzebę spędzania czasu wolnego na terenach leśnych.
Jednak dotyczyło to pory letniej, a znacznie mniej
okresu zimowego.
Stwierdzono iż płeć różnicuje preferencje
w zakresie wyboru sposobu uczestnictwa w czasie
wolnym. Rodzina towarzyszyła zdecydowanie częściej
kobietom niż mężczyznom. Wyraźna różnica wystąpiła
w indywidualnym sposobie spędzania wolnego czasu
i tu częściej sytuacja dotyczyła mężczyzn niż kobiet. Zaś
uczestnictwo wraz ze znajomymi wystąpiło na zbliżonym
poziomie u obu płci. Jednocześnie można stwierdzić,
iż miejsce zamieszkania nie różnicuje respondentów
indywidualnie spędzających czas wojny w lesie.
Wybór osób towarzyszących w spędzaniu wolnego
czasu w znacznym stopniu determinuje sposoby
spędzania tego czasu (wybór form rekreacyjnych).
Indywidualne spędzanie czasu wolnego związane było
najczęściej z bieganiem, łowiectwem lub obserwacjami.
Respondenci spędzający czas wolny w lesie wraz
z rodziną, wykorzystywali go najczęściej na zbieranie
grzybów lub innego runa leśnego lub na marsze i spacery.
Natomiast czas spędzany ze znajomymi przeznaczony
był na gry w terenie, spotkania towarzyskie, jeździectwo,
a także wycieczki oraz w dalszej kolejności na bieganie
i jazdę rowerem.
Młodzież podejmująca samodzielnie rekreację
na terenach leśnych, wskazywała korzyści związane
z potrzebą i realizacją wysiłku fizycznego, rozładowaniem
napięcia stresowego oraz na potrzebę wyciszenia. Osoby
podejmujące rekreację wraz z rodziną skupiały się na
potrzebach związanych z wymiarem materialnym,
regeneracją fizyczną i psychiczną i potrzebą wyciszenia.
Natomiast czas wolny spędzany ze znajomymi wpływał
na korzyści związane z rozrywką, poszukiwaniem atrakcji
oraz na elementy poznawcze i edukacyjne. Stwierdzono,
iż największe zróżnicowanie wypowiedzi pomiędzy
prezentowanymi grupami (istotne statystycznie),
wystąpiło we wskazaniu na korzyści materialne,
odpoczynek, rozrywkę i możliwość obcowania z ludźmi.
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Восстановлeние двигательно – лoкомоторной функциии y лиц
с ампутацией нижних конечностей на основе использования
битeхнических средств в нетрадицинных условиях эксплуатации
Евгений Александрович Масловский1, Кpcmaфop Людвигович Соболевски2,
Coфия Bacuлeвскa – Соболевскa3
доктор педагогических наук, профессор, Полесский государственный университет (ПолесГУ), Пинск,
Республика Беларусь,
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кандидат педагогических наук, Высшая школа физического воспитания и туризма в Белостоке, Республика Польша
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Высшая школа физического воспитания и туризма в Белостоке, Республика Польша
1

Актуальность. Организация процесса реабилитации
послe травм и заболеваний становится эффективной только
пpи выполнении упражнений, воспроизведeние которых
подкреплeно необходимыми для этого естественными
физическими возможностями. Движения в качестве
лeчебного средства больше нужны тем, кто не имеет
возможностeй их выполнять или имеет для этого очень
ограниченный естественный потенциал. Выход из этого
сводится к челeсообразности восполнения недостающих
естественных
возможностей
истусcтвенными
воздeйствиями, что должно осуществлятсья черeз
организацию такого искусственного внешнего окружения,
биoтeхнические средства которого могут способствовать
процессу реабилитации посредством инициации
и постепенного развития естественных способностей.
Системному решению этой задачи, на наш взгляд,
помогают мeтодические средства, способствующие
ускоренному
восстановлиeнию
утраченной
или
ослаблeнной двигательной функции в условиях воздeйствия
внешних энeрго – силовых добавок, восполняющих
недостаточность естественного двигательного потенциала
и обecпечивающих на искусcтвенной основе вce болee
активное воспроизведeние естественных дeйствий,
осуществляющих роль средств двигательной терапии.
Такое направлeние ведeт к конструированию
и построению систeмы устройств искуственно
организованного внешнего окружения c возложением на
эту систему функций «помощи» процессy естecтвенного
восстановлeния. Гипотеза о том, что именно на основе
исскуственного замещения недостающих большому
естественных возможностей специально построенными
для этого искуственными условиями и привнесенными
в
процесс
восстановлиения
искусcтвенными
воздeйствиями может быть обеспечено возвращение
к характеристикам здорового состояния, базировалaсь
на результатах успешной одобрения апробации
c лицами, имеющими отклонения в состоянии здоровья
и инвалидами, работающих по предложенным нами
экспeриментальным мeтодикам.
Среди предложенных технических средств у нас
в стране и за рубежам слeдует обратить внимание на те
из них, где рассматриваемые средства воздействия на
больного, которому предлагается воспроизведение не
изолированных, а целостных естественных движений и,
прежде всего, локомоций.
В качестве целевого критерия результативности
выполненной работы здесь выступает умение
самостоятельно ходить и плавать, даже бегать. Именно

с этих позиций рассматриваются потенциальные
возможности методических и технических средств,
предлагаемых в качестве основных, так как человек,
потерявший возможность выполнять подавляющее
большинство жизненно необходимых движений, должен
восстановить умения вставать, садиться, перемещать
свое тело и различные предметы в пространстве.
Профессором И.П.Ратовым (1994) описана
и практически реализована уникальная система,
позволяющая при использовании короткого монорельса
с устройством облегчающей подвески совершать
невозможное в локомоторике движений с самыми
трудными пациентами – спинальными больными.
Эти пациенты на основе этой методики в состоянии
полного обездвижения выполняют несколько шагов
путем применения ЭМС на те мышцы, которые при
естественных движениях обеспечивают выполнение
движений шага. Подобные формы управляемого
поведения пациентов рассматриваются не только
в качестве действенного способа научения избирательно
использовать нервные пути, но и способом активного
противостояния тем расстройствам в деятельности
функциональных
систем,
которые
практически
закономерно наступают при обездвижении спинальных
больных. В первую очередь необходимо обеспечить
условия
для
активизации
нервно-мышечного
аппарата сразу с начальных стадий наступления
посттравматического состояния. Во вторую – обеспечить
поддержание активного состояния различных элементов
нервно-мышечного аппарата путем использования
упражнений в произвольной активизации мышц, для
осуществления которых целесообразно вводить на
занятиях технические средства с обратной связью, вслед
за сеансами биоэлектрической активностью мышц.
В решении другой, не менее сложной двигательной
проблемы
(ампутация
нижних
конечностей),
системообразующим
фактором
выступает
уже
двигательная терапия в структуре локомоторных
движений или им подобных с использованием
тренажерных устройств или водной среды. В первом
случае будут задействованы новые нетрадиционные
условия выполнения реабилитационных упражнений,
когда меняется не только их форма и содержание,
но и назначение. Речь идет о новой форме
опороспособности при обеспечении вертикализации
в условиях тренажерного устройства, когда в качестве
опоры выступает не стопа или нижняя конечность, а
коленный сустав. Естественно, что целостная амплитуда
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локомоторного акта (беговой шаг) сведена к минимуму,
но сам принцип выполнения бегового шага имеет место.
Более всего этот методический подход нацелен на
выполнение бегового шага преимущественно в полетной
фазе. Другие варианты беговых движений выполняются
в
подвешенном
состоянии
с
использованием
тренировочных устройств на основе перемещения бедер
(старт бедра, разгон и торможение бедра, возвращение
обратно в исходное положение). В условиях водной среды
при вертикальном положении туловища также возможны
перемещения бедер в воде в структуре бегового шага.
Более того, с помощью предложенных упражнений
можно легко дозировать физическую нагрузку (на
частоту перемещений бедер от малой до максимальной
и на выносливость–специальную или силовую), тем
самым положительно воздействовать на сердечнососудистую и дыхательную системы. В отношении
успешного использования беговых движений в водной
среде имеются экспериментально обоснованные раннее
методики для подготовки юных бегуний на короткие
дистанции (по В.Г.Ярошевичу, 2002).
Ампутация
является
тяжелой,
калечащей
операцией, выполняемой в исключительных случаях,
когда отсутствует возможность сохранения конечности.
Показания к ампутациям весьма обширны и сводятся к
следующим основным причинам:
1.	отрыв конечностей;
2.	открытое повреждение конечностей с раздроблением
кости, обширным размозжением мышц, разрывом
магистральных сосудов и основных нервных стволов;
3.	наличие тяжелой инфекции, угрожающей жизни;
4.	гангрены различного происхождения;
5.	злокачественные опухоли и трофические язвы;
6.	й и др. [ ].
Утрата конечности и связанное с этим уменьшение
массы тела, сосудистого русла, нарушение статикодинамической функции, обменных процессов, а
также развивающийся гипокинетический синдром
оказывают существенное влияние практически на все
функциональные системы организма. Вместе с этим
нарушаются адаптационные реакции организма,
снижается ТФН и физическая работоспособность [ ].
Вследствие изменения статико-динамической
функции после утратыконечности, а также в связи
с утратой значительной части рецепторов глубокой
мышечно-суставной чувствительности развиваются
выраженные биомеханические изменения. Например,
в результате ампутации бедра общий центр массы тела
смещается в сторону сохранной конечности и несколько
вверх. Следствием ампутации является нарушение
мышечного равновесия, что в дальнейшем приводит
к сколиотической деформации поясничного отдела
позвоночного столба [ ].
Компенсаторные изменения величины изгибов
позвоночного столба и увеличение угла наклона таза
после ампутации нижних конечностей, вызывают
напряжение нервно-мышечного аппарата, в частности
мышц плечевого пояса [ ]. На основании анализа
клинических данных, был выявлен болевой синдром
различной степени выраженности, чувство мышечного
дискомфорта и напряжения в области шеи, плечевого
пояса и спины. У инвалидов с асимметрией плечевого
пояса было выявлено мышечно-тоническое напряжение

трапециевидной, лестничной, надостной,подостной,
ромбовидной мышц, а также мышцы поднимающей
лопатку. При этом, отмечалась достоверная разница
тонуса покоя и электрической активности указанных
мышц. Проявление сколиотического искривления
позвоночного столба и как следствие увеличения
статико-тонического напряжения мышц плечевого
пояса приводило к мышечному дисбалансу и развитию
остеохондроза шейного отдела позвоночника.
Таким образом, одним из основных принципов, на
основе которого можно построить новые технологии
управления процессом реабилитации двигательной
функции, следует считать – принцип потенциальной
компенсационной
замещаемости
недостающих
естественных
возможностей
биотехническими
средствами искусственной управляющей среды.
Предлагаемый принцип весьма эффективен по своей
продуктивности.
Нами
(В.Г.Семенов,
Е.А.Масловский,
В.Г.Ярошевич, 2010) проанализирована система
подготовка атлетов из американской школы спринта.
Отметим
тенденцию
повышения
атлетической
подготовленности победителей и призеров Олимпиад
и мировых первенств, ведущих представителей
спринтеров разных стран и, в первую очередь,
американцев. Эти преимущества касаются, прежде всего,
атлетического развития мышц туловища и плечевого
пояса. Биомеханические особенности ритмовых
активных перемещений рук несут в себе элементы
прогрессирующей мощности и координации движений
в совместных двигательных действиях с нижними
конечностями. Во всяком случае, это дополнительный
резерв для повышения спортивного мастерства
квалифицированных легкоатлеток-спринтеров. Однако
до сегодняшнего дня вопросы атлетической подготовки
молодых спортсменок не достаточно методически
изучены, а применяемые средства – консервативны. Не
используются современные достижения для повышения
атлетической подготовки. Отсутствуют опытноэкспериментальные данные положительного решения
данной проблемы, особенно в адаптивном физическом
воспитании.
Возможности специальной силовой тренировки
рук и плечевого пояса в формате кинематических цепей
для рук существенно расширяются с использованием
тренажера Лэг Мэджик, который в литературе
рекомендуется для тренировки только ног (рис. 15).
В нашем варианте его возможности для тренировки
рук (рис. 16) ничуть не меньше, чем для ног, а
в «поворотных» движениях он эффективно воздействует
на развитие ряда «проблемных» мышц плеч и туловища.
Так, совершая движения руками к центру (положения:
в упоре лежа, стоя, полустоя в наклоне) или от
центра, задействуются внутренние мышцы рук (при
приведении) и внешние мышцы рук и плечевого пояса
(при отведении). Учитывая, что мышцы рук и плечевого
пояса, работающие в приводящем-отводящем режиме
силовой нагрузки, «приспособлены» к этим условиям
работы,
являются
одновременно
добавочными
«ускорителями» звеньев тела при вращении, эти силы
на очень короткий промежуток времени становятся
системой. Сила гравитации, мышечные усилия
синергистов, мышечно-сухожильная эластичность
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работают как одна активная система для создания
условий для эффективного перемещения рук в переднезаднем направлении и отдельных поворотных движений
сегментов туловища.
Н.Б.Сотским (2004) разработана концепция
и практическое обеспечение эффективной нагрузкой
любых суставных движений человека на основе
использования фрикционных тренажеров со многими
степенями свободы (рис. 13). На основании данного
подхода были созданы уникальные устройства,
обеспечивающие принципиально новые возможности
и результаты при тренировке человека.
Анализ представленных материалов, специальной
литературы, а также поиск в сети «Интернет» убедительно
свидетельствует о широком внедрении фрикционных
тренажеров со многими степенями свободы. Это сферы:
спорт, физическое воспитание, оздоровление населения,
реабилитация, профессионально-прикладная подготовка.
Таким
образом,
атлетическая
подготовка,
касающаяся силового развития мышц рук и плечевого
пояса, на наш взгляд, должна иметь место в двигательнокоординационной подготовке лиц с ампутацией нижних
конечностей. Тем более она существенно затрагивает
спектр локомоторных движений (ходьба и бег).
В своих исследованиях с инвалидами данной категории
мы предполагаем широко использовать с целью
атлетической подготовки эти два тренажера («Лэг
Мэджик» и «Бизон» Н.Б.Сотского).
Привлекаемые в целях восстановления двигательной
функции лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата биотехнические средства подразделяются на:
1.	устройства для поддержания тела в каком-то
избранном положении (например, в позе
вертикализации);
2.	устройства для обеспечения перемещения тела;
3.	устройства для обеспечения ограничений излишним
перемещением тела и его звеньев, а также
приспособления; для уменьшения вероятности
боли;
4.	устройства принудительного перемещения звеньев
тела по заданным траекториям;
5.	 устройства дополнительной помощи процессу
осуществления
движений
(искусственные
рекуператоры энергии);
6.	средства искусственной активизации возбудимых
тканей (например, электростимуляторы мышц);
7.	устройства контроля характеристик двигательной
деятельности (динамики, кинематики, мышечной
электроактивности, ЧСС, дыхательной деятельности
и т.д.).
Цель исследования – разработать и экспериментально
обосновать комплексы упражнений для восстановления
двигательно-локомоторной функции и реабилитации лиц
из различных возрастных групп населения с ампутацией
нижних конечностей с использованием биотехнических
средств в нетрадиционных условиях эксплуатации.
Задачи исследования: 1. Разработать комплексы
упражнений в формате авторской методики для
восстановления
двигательно-локомоторной
функции и реабилитации лиц с ампутацией нижних
конечностей с использованием биотехнических
средств в нетрадиционных условиях эксплуатации.
2. Дать количественную оценку реакции организма
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по
изменению
показателей,
характеризующих
функциональное состояние нервно-мышечного аппарата
испытуемых (тонометрические, хронаксиметрические,
динамометрические, темпометрические и температурно-кожные данные) у лиц с ампутацией нижних
конечностей), в ответ на стандартизированную
физическую нагрузку беговой направленности (бег
бедрами в водной среде под метроном за одну минуту).
3. Обосновать эффективность авторской методики
для
восстановления
двигательно-локомоторной
функции и реабилитации лиц с ампутацией нижних
конечностей с использованием биотехнических средств
в нетрадиционных условиях эксплуатации.
В соответствии с целью и поставленными
задачами исследования нами в процессе восстановления
двигательно-локомоторной функции и реабилитации
лиц с ампутацией нижних конечностей были широко
использованы нетрадиционные биотехнические средства:
1.	тренажеры для скоростно-силового развития
мышц сгибателей и разгибателей бедер в условиях
тренажерного устройства в структуре бегового
шага с опорой о колени (рис. 1,4,5,7,8,11,14,15);
2.	тренажеры для скоростно-силового развития
мышц сгибателей и разгибателей бедер в условиях
тренажерного устройства в структуре бегового
шага в подвешенном состоянии без опоры (рис.2,3);
3.	тренажеры для скоростно- силового развития
мышц сгибателей и разгибателей бедер в структуре
бегового шага (без опоры) в водной среде (рис. 12);
4.	тренажеры
для
увеличения
подвижности
в тазобедренном суставе и для скоростно- силового
развития мышц, обслуживающих этот сустав
с опорой о колени (рис.14 );
5.	тренажеры-роликовые коньки для выполнения
игровой и эстафетной форм двигательной
деятельности с опорой коленями о площадки
коньков (рис.9);
6.	 тренажер Лэг Мэджик для скоростно- силового
развития приводящих мышц бедер (рис.15);
6.	тренажер Лэг Мэджик для скоростно- силового
развития приводящих мышц рук и плечевого пояса
(рис.16);
7.	тренажер Н.Б.Сотского «Бизон 1» для развития
силы и силовой выносливости кистей и пальцев
рук (рис.13);
Представленные в таблице 1 тренажеры
и тренировочные устройства были успешно апробированы
в процессе тренировочных занятий по адаптивному
физическому воспитанию с инвалидами с ампутацией
нижних конечностей и доказали свою состоятельность.
По результатам анкетного опроса инвалидов различных
групп населения наивысшими баллами были оценены
16
упражнений
двигательно-координационной
и атлетической направленности для укрепления мышц
нижних конечностей (преимущественно сгибатели),
тазовой области, рук и плечевого пояса.
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Описание средств, дозировка, номер упражнения
1. Поочередное сгибание голеней с отягощениями лежа на животе на тренажере
(2х20 раз)

2. Сгибание-вынос вперед бедра с отягощением-из крайнего нижнего положения
в вертикальное верхнее в «проеме» тренажера лежа спиной (2х15 раз на каждую ногу)

3. Разгибание ноги с сопротивлением резиновых жгутов лежа на спине на
гимнастическом коне (2х20 раз на каждую ногу)

4. «Бег бедром» с сопротивлением резиновых жгутов стоя боком к гимнастической
лестнице с опорой коленом опорной ноги на тумбочку (2х20 раз на каждую ногу)

5. «Бег бедрами» с сопротивлением резиновых жгутов лежа боком на стопке
гимнастических матов (2х40 раз)

6. «Бег бедрами» с сопротивлением резиновых жгутов в упоре на параллельных
шестах, которые несут помощники (2х30 раз)

7. «Бег бедрами» в упоре коленями о раздельные (для каждой ноги) качельные
площадки с сопротивлением магнитореологической системы торможения (2х30 раз)

8. «Бег бедрами» в сферической вогнутой вниз площадке через
скользящие листы (на коленях) с сопротиввлением магниторео-логнитореологичееской
системы торможения (2х20 раз)

9. Эстафетный бег по кругу зала способом »бег бедрами» на роликовых коньках,
прикрепленных к коленям с регулируемым сопротивлением–торможением резиновых
колес (4х1-му этапу)

10. «Бег бедрами» на карусели, держась вверху кистями за горизонтальные палки (2
человека-инвалида –«бег бедрами» без опоры и 2 человека (без нарушений ОДА))
активно отталкиваются от опоры для разгона) (2х1-й минуте)

11. «Бег бедром», прикрепленным к маятникообразному висячему сегменту тренажера
со средним отягощением с акцентом на разгонную и тормозящую части упражнения
(4х40 секунд для каждой ноги)

Иллюстративная форма упражнения

Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku – 2013

173

12. «Бег бедрами» в воде с вертикальным положением туловища с сопротивлением
водной среды торможения (4х25 метров):
1) игра в водное поло, передвигаясь способом «бег бедрами» (обычный вариант или
затрудненный вариант, создаваемый за счет поролоновых чулок); 2) эстафета 4по 25
м., когда участник эстафеты передвигается, находясь в кругу автомобильной камеры
(для увеличения плавучести); 3) комбинированная эстафета 4 по 25м.; 1-ый этап –
обычный вариант, 2-ой с буксировкой поролонового груза, 3-ий – в кругу
автомобильной камеры, 4-ый – облегченный вариант с тягой помощника через
длинный шест; 4) «бег бедрами» с заданием на максимальную частоту движения бедер
за 20, 30, 40, 50, 60, 70с.; 5) «бег бедрами» на максимальное расстояние за 10, 20, 30,
40, 50, 60, 70с.; 6) эстафета 4 по 50м.: первые 25м. С буксировкой поролонового груза
и обратно 25 м. облегченный вариант – с тягой помощников через длинный шест.
13.Тренажер Сотского «Бизон-1». Силовая проработка мышц рук (кистей) и плечевого
пояса: 1) и.п.сидя на стуле, руки перед грудью выпрямлены в локтевых суставах,
тренажер расположен спереди в вертикально-поперечной плоскости на уровне
плечевых суставов рукоятками вниз. Рукоятки захвачены руками «большими пальцами
к корпусу тренажера».Круговые движения кистей рук книзу с последующим
сгибанием в локтевых суставах и возвращением в и.п.; 2) то же самое, но вначале идет
сгибание рук на себя к груди и затем вниз –вперед по кругу. (3 х 80-100 вращений).
14. Тренажер для круговых вращений тазовой области и колен,, стоя на коленях на
поворотной (по кругу) опорной площадке тренажера (20 с в одну сторону+20 св другую).Длительность работы 2 мин.

15. Тренажер «Мэг Лэджик» (1-й вариант) для сведения и разведения ног (коленей)
в стороны, стоя на коленях и держась руками за верхнюю часть тренажера ( 4х 30 с.)

16. Тренажер «Мэг Лэджик» (2-й вариант) для сведения и разведения рук в стороны.
И.П. сидя на стуле. Тренажер закреплен на гимнастической стенке на уровне груди.
Руки вытянуты вперед в стороны и захватывают передвижные площадки. (4х 20 с.)

Таблица 1 – Описание нетрадиционных средств, дозировка упражнений, номер рисунка с иллюстративной
формой изображения рисунков
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Działalność Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w obszarze
rozwoju turystyki wiejskiej i agroturystyki 2010-2013
w województwie podlaskim
The activity of National Rural Network in the scope of rural tourism
and agritourism development in Podlasie Province in 2010-2013
Ewa Kulikowska, Bogdan Olszewski
Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich Urzędu Marszałkowskiego, Białystok, Polska

Summary
Realization of tasks in 2010-2013 was connected with
spending budget resources on development and support
of rural areas. The NRN’s activities in the discussed period
were mainly focused on the organization of workshops,
conferences and seminars. In 2010-2013 almost one
million four hundred thousand PLN was spent on the
realization of these and other related activities (study
trips, forum, information meetings and other).
Key words: National Rural Network (NRN),
Podlasie Province, rural tourism, agritourism

Streszczenie
Realizacja zadań w latach 2010-2013 związana
była z wydatkowaniem środków budżetowych na rzecz
rozwoju i wsparcia obszarów wiejskich. Działania KSOW
w omawianym okresie ukierunkowane były głównie na
organizację warsztatów, konferencji i seminariów. W latach
2010-2013 na realizację tych i innych powiązanych działań
(wyjazdy studyjne, forum, spotkania informacyjne i inne)
wydatkowano prawie jeden milion, czterysta tysięcy
złotych.
Słowa
kluczowe:
KSOW,
województwo
podlaskie, turystyka wiejska, agroturystyka

Wprowadzenie
Planowanie stanowi jedną z kilku funkcji zarządzania.
Planowanie jest zamierzonym działaniem, informacyjnym
przygotowaniem tego, co należy zrealizować w określonym
czasie. Planowanie jest pewnego rodzaju przewidywaniem
przyszłości, które pozwoli na uzyskanie zamierzonego celu.
Jest ustaleniem tego, co trzeba zrobić w przyszłości, zatem
jest działaniem zorientowanym na przyszłość [1].
Planowanie jest procesem, w którym etapami
następuje przetwarzanie informacji – od najbardziej
ogólnych do szczegółowych. Zakres każdego planu
wynika z liczby zagadnień, jakie on obejmuje. Obszar
planu obejmuje: zakres planu, horyzont czasowy i plan
konkretny (zatwierdzony). Każdy plan powinien być
sprawdzalny w zakresie możliwości jego wykonalności.
W literaturze i praktyce wyróżniamy 3 główne ramy
czasowe planów: operacyjny, taktyczny i strategiczny.
Im krótszy plan, tym częściej odpowiedzialność za jego
realizację przejmują niższe szczeble organizacji, zaś im
plany są dłuższe i długoterminowe – odpowiedzialność

za nie spoczywa na wyższych i najwyższych szczeblach
organizacji [1,3].
Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich opracowuje
roczne i kilkuletnie plany działań dla poszczególnych
województw w zakresie m.in. wspierania obszarów
wiejskich. Zgodnie z przepisami wewnętrznymi państwa
jak i dyrektywami unijnymi w zakresie Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi utworzono struktury Krajowej
Sieci Obszarów Wiejskich. Celem KSOW jest „wsparcie
wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów
wiejskich oraz identyfikacja, analiza, rozpowszechnianie
oraz wymiana informacji i wiedzy w tym zakresie wśród
wszystkich zainteresowanych partnerów na poziomie
lokalnym, regionalnym oraz wspólnotowym” [www.
ksow.pl on Line 20.02.2013].

Metodologia badań
Celem głównym niniejszego opracowania było
porównanie planów wykorzystania środków finansowych
z lat 2010/2011 oraz 2012/2013. Celem pośrednim było
oszacowanie rodzaju imprez organizowanych na rzecz
turystyki wiejskiej i agroturystyki w latach 2010-2013.
W stosunku do celu, postawiono następujące
pytania badawcze:
1.	Jakie było wykorzystanie środków finansowych
w planach dwuletnich w stosunku do założeń
wydatkowania?
2.	Jakie nakłady finansowe zostały wykorzystane na
wyjazdy studyjne, spotkania i konferencje?
3.	Jakiego rodzaju imprezy były najczęściej
organizowane w latach 2010-2013?
Do realizacji postawionego celu wykorzystano
metodę sondażu diagnostycznego oraz jako technikę
zastosowano analizę materiałów źródłowych z planów
działania w latach: 2010/2011 oraz 2012/2013.

Analiza wyników
Budżet planowany a zrealizowany w latach
2010-2013
W latach 2010/2011 planowano wykorzystanie
środków na realizację zadań budżetowych w kwocie
2 394 000,00 zł, zaś w kolejnych latach zaplanowano
prawie podwójną kwotę wydatkowania: 4 633 000,00 zł.
Zauważalne jest także, że w planie 2011/2012 otrzymano
333 000,00 zł mniej niż zakładano, zaś w kolejnym
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planie działania otrzymano tylko o jeden tysiąc mniej
niż zakładano.
Wyniki planu finansowego wykazały, iż w planie
działania 2011/2012 wydano 1 796 804,42 zł, a przy
tym zwrócono 261 582,58 zł, zaś w kolejnym planie
działania wydatkowano 4 082 941,65 zł, zaś zwrócono
549 058,35 zł.
Łącznie w czterech latach 2010 do 2013 planowano
w budżecie wykorzystanie 7 027 000,00 zł, zaś otrzymano
Rok

Kwota planowana

Kwota otrzymana

95,21% kwoty planowanej, czyli o 336 613,00 zł mniej
niż zakładano. Wydatkowano 5 879 746,07 zł, co
stanowiło 87,88% kwoty otrzymanej, zaś zwrot w ciągu
czterech lat wyniósł 810 640,93 zł, stanowiący 12,12%
kwoty otrzymanej (tab. 1).
Zauważalne jest, iż z roku na rok kwoty planowane
są wyższe, co wskazuje, że potrzeby są znacznie większe.
Jednocześnie kwoty otrzymane z roku na rok są bliższe
kwotom planowanym, a jednocześnie wydatkowanym.
Kwota
wydatkowana

Procentowe
wykorzystanie
planu

Zwroty

2010

1 100 000,00

779 387,00

616 546,93

79,10%

162 840,07

2011

1 294 000,00

1 279 000,00

1 180 257,49

91,21%

98 742,51

2012

2 101 000,00

2 100 000,00

1 828 202,31

87,00%

271 797,69

2013

2 532 000,00

2 532 000,00

2 254 739,34

89,00%

277 260,66

2010/2011

2 394 000,00

2 058 387,00

1 796 804,42

X

261 582,58

2012/2013

4 633 000,00

4 632 000,00

4 082 941,65

X

549 058,35

Razem 2010-2013

7 027 000,00

6 690 387,00

5 879 746,07

X

810 640,93

Udział %

100,00%

95,21%

87,88%

X

12,12%

Tab. 1. Plan finansowy realizowany w poszczególnych latach
Źródło: Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich Urzędu Marszałkowskiego województwa podlaskiego w Białymstoku
Analiza wykorzystania budżetu wskazuje, iż
najwięcej wykorzystano środków w roku 2011 (91,21%),
zaś najmniej wykorzystano w roku 2010 (79,10%).
Ostatnie dwa lata, stanowiące jeden plan budżetowy
wskazują, że wykorzystywano środki budżetowe
równomiernie, w granicach 87,00% do 89,00% (ryc. 1).

Ryc. 1. Wykorzystanie środków budżetowych
w poszczególnych latach (%)
Źródło: Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich
Urzędu Marszałkowskiego województwa podlaskiego
w Białymstoku
Nakłady finansowe wyjazdów studyjnych,
szkoleń i konferencji w latach 2010-2013
Wyjazdy studyjne i konferencje zwykle stanowią
jedne z najbardziej popularnych i atrakcyjnych form
promocji regionu. Najwięcej wyjazdów studyjnych
zrealizowano w 2013 roku (9 wyjazdów), zaś najmniej,
tylko jeden wyjazd zrealizowano w roku 2010. W latach
2011 i 2012 zrealizowano po 7 wyjazdów studyjnych.
Wśród zaplanowanych i niezrealizowanych wyjazdów
studyjnych przodował rok 2012, gdyż aż 3 zaplanowane
wyjazdy nie doszły do skutku. Największe koszty
wyjazdów odnotowano w 2012 roku, zaś najmniejsze
koszty w roku 2010. Wyjazdy studyjne od 2011 roku
były skoncentrowane na dużej ilości osób: od 164

w roku 2011, do 267 osób w roku 2011. Przy tym w roku
2010 ilość osób uczestniczących w wyjeździe studyjnym
była niewielka i wynosiła 25.
Nieco inaczej przedstawiała się sytuacja w przypadku
organizacji konferencji i spotkań. Najwięcej konferencji
(23) odbyło się w latach 2010/2011. W kolejnych latrach
ilość konferencji i spotkań zmalała, od 5 w roku 2012, do 8
w roku 2013. Wśród zaplanowanych i niezrealizowanych
konferencji odnotowano dwa przypadki, po jednym
w roku 2012 i 2013.
Największe koszty wyjazdów odnotowano w roku
2011. Koszt ich wyniósł ponad dwieście tysięcy złotych.
Najmniejsze koszty zauważono w roku 2012, stanowiły
one nieco ponad osiemdziesiąt tysięcy złotych, przy
tym w tym roku zorganizowano najmniej konferencji
w stosunku do poprzednich dwóch lat. W roku 2013
wydatkowano na spotkania i konferencje ponad 180 000
tysięcy złotych. W stosunku do wyjazdów studyjnych,
zauważono różnice w ilości osób uczestniczących
w konferencjach i spotkaniach. Były to imprezy
o znacznie większej ilości uczestników: od 753 osób
w roku 2010 do 808 osób w roku 2013. Największa ilość
osób (1249) uczestniczyła w roku 2012.
Analiza danych wykazała, iż wyjazdy studyjne
w latach 2010/2011 kosztowały ponad 330 000 tysięcy
złotych i uczestniczyły w nich 292 osoby, zaś w latach
2012/2013 koszt ich znacznie wzrósł i wyniósł ponad
460 000 tysięcy złotych, przy tym uczestniczyło w nich
387 osób.
W przypadku konferencji i spotkań w latach
2010/2011 kosztowały one ponad 330 000 tysięcy
złotych, a uczestniczyło w nich 1785 osób, zaś w latach
2012/2013 koszt konferencji znacznie zmalał i wynosił
ponad 260 000 tysięcy złotych, zaś ilość uczestników
wzrosła do 2057 osób (tab. 2).
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Ilość wyjazdów
zrealizowanych

Ilość wyjazdów nie
zrealizowanych

Planowany koszt

Realizacja

Ilość osób
planowanych

Ilość osób faktycznie
uczestniczących

Wyjazdy studyjne

2010

1

0

14 737,50

13 096,22

25

25

2011

7

1

343 686,00 318 237,92

270

267

2012

7

3

693 924,00 237 119,55

165

164

2013

9

1

298 029,50 227 685,19

220

223

rok

Ilość konferencji/ spotkań
nie zrealizowanych

Planowany koszt

Realizacja

Ilość osób planowanych

Ilość osób faktycznie
uczestniczących

rok

Ilość konferencji/ spotkań
zrealizowanych

Konferencje/ spotkania

2010

12

0

136 437

130 115,72

750

753

2011

11

0

227 993

206 021,36 1050

1032

2012

5

1

133 856

81 001,30

1250

1249

2013

8

1

245 800

180 769,83

800

808

Tab. 2. Wyjazdy studyjne i konferencje oraz ich koszty
w poszczególnych latach
Źródło: Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich
Urzędu Marszałkowskiego województwa podlaskiego
w Białymstoku
Zakres tematyczny i finansowy wyjazdów
studyjnych w poszczególnych latach
Analiza wykazała tylko jeden wyjazd studyjny
zorganizowany w roku 2010 o tematyce poświęconej
projektowi informacyjnemu. Koszt jego był niższy niż
zakładano (13 096,22), a ilość osób była niewielka
i stanowiła 25.
W roku 2011 wyjazdy studyjne zorientowane były
na poznawanie dobrych praktyk za granicą. W tym
roku zorganizowano 4 wyjazdy studyjne zagraniczne
(Francja, Niemcy, Litwa Szwajcaria) i 3 wyjazdy krajowe.
Tematyka zorientowana była na różnorodne aspekty:
produkcję serów, biogazownie, ekologię, szeroko pojęta
turystykę wiejską. Najdroższym wyjazdem studyjnym
był wyjazd do Francji (118 000zł), zaś najtańszym wyjazd
na Litwę (15 761,03zł). Najwięcej osób uczestniczyło
w wyjeździe ekologii i agroturystyki, zaś najmniejsza
grupa licząca 20 osób wyjechała do Schwarzwaldu
i dotyczyła turystyki wiejskiej oferowanej za granica,
gdzie historia ofert tej formy wypoczynku jest znacznie
bogatsza, niż oferty polskich rolników.
W roku 2012 na siedem wyjazdów studyjnych, aż
pięć z nich dotyczyły zagranicy. Tematyka jak poprzednio
była różnorodna, od szkolenia producentów rolnych
i promowania oraz informowania o alternatywnych
źródłach energii, poprzez wyjazdy dotyczące produktów
lokalnych, przetwórstwa żywności ekologicznej, do
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architektury jako potencjału atrakcyjności agroturystyki
do przekazywania dobrych praktyk rolników za granicą.
Najdroższym wyjazdem był wyjazd studyjny do Włoch
(80 984,05zł), zaś najtańszym spotkaniem było szkolenie
grup producentów (14 053,23zł). Przy tym, najwięcej
osób uczestniczyło w wyjeździe do Austrii o tematyce
alternatywnych źródeł energii (30 osób) i spotkaniu
poświęconemu biogazowi i odnawialnych źródeł energii
(26 uczestników), zaś najmniej w wyjeździe do Włoch
(16 uczestników).
W roku 2013 zorganizowano dziewięć wyjazdów
studyjnych,awtymczteryzagraniczne.Tematykadotyczyła
spotkań grup producentów i spotkań informacyjnych
oraz szkoleniowych z zakresu m.in. przetwórstwa,
żywności ekologicznej, wiosek tematycznych, ekologii,
marketingu i produktów regionalnych. Najdroższym
był wyjazd na Łotwę (35 361,33 zł), zaś najtańszym
było spotkanie informacyjne producentów żywności
ekologicznej w Polsce (13 776,44 zł). Najwięcej osób (38)
uczestniczyło w wyjeździe na Litwę ukierunkowanym
na ocalenie od zapomnienia, zaś najmniej wyjechało do
Francji (6 uczestników) o tematyce Natura 2000 (tab. 3).

Zakres tematyczny i finansowy konferencji
i innych imprez w poszczególnych latach
W roku 2010 zorganizowano cztery seminaria,
trzy rodzaje warsztatów, dwie konferencje, jedno forum
i dwie innego rodzaju imprezy wyjazdowe. Najdroższe
były warsztaty cykliczne Podlaskie tradycją stoi, zaś
najtańsze było Seminarium „Przedsiębiorczość i usługi
rynku pracy na rzecz aktywizacji obszarów wiejskich”.
W organizowanych imprezach uczestniczyło od 15 do
ponad 160 osób (tab. 4).
W roku 2011 zorganizowano dwa seminaria, dwa
rodzaje warsztatów, trzy konferencje, jedno forum i dwa
rodzaje innych imprez. Najdroższy był Cykl konferencji
lokalnych na rzecz aktywizacji obszarów wiejskich
w 2011 roku, mających na celu wspieranie współpracy
międzyinstytucjonalnej, w tym międzynarodowej, zaś
najtańsze było seminarium informacyjne na temat
„Kontrolowana wymiana matek pszczelich w pasiece”.
Imprezy były organizowane dla grup od 35 osób do ponad
400 osób (tab. 5).
W roku 2012 zorganizowano znacznie mniej imprez
niż w latach poprzednich: dwa seminaria, dwa rodzaje
warsztatów i jedną konferencję. Najdroższe były Warsztaty
służące wypracowaniu modelu siedziby dla owadów
pszczołowatych (w tym dziko żyjących) zgodnej ze stylem
charakterystycznym dla województwa podlaskiego,
zaś
najtańsze
Seminarium
„Zagospodarowanie
lasów prywatnych ze szczególnym uwzględnieniem
współpracy ze stow. prywatnych właścicieli. W imprezach
uczestniczyło od 47 do ponad 670 osób (tab. 6).
W roku 2013 zorganizowano osiem imprez,
a w tym: cztery seminaria, dwa rodzaje warsztatów
i dwie konferencje. Najdroższe było seminarium „Dobre
praktyki w zakresie przedsiębiorczości kobiet wiejskich
na przykładzie wybranych województw – seminarium
wyjazdowe”, zaś najtańsze Warsztaty „Dostosowanie
działalności agroturystycznej do obowiązujących
wymogów prawnych”. W imprezach uczestniczyło od
25 do prawie 300 osób (tab. 7).

178

LP

Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku – 2013

Nazwa przedsięwzięcia

kwota planowana

kwota realizacji

ilość osób

14 737,50

13 096,22

25

2010
1.

Wyjazdowe spotkanie szkoleniowo – informacyjne dla liderów
i członków grup
2011

1.

Wyjazd studyjny dotyczący serowarstwa do Francji

118 000

118 000

25

2.

Wyjazd studyjny dotyczący biogazowi – na teren województwa
pomorskiego i zachodnio-pomorskiego oraz do Niemiec

52 000

45 790

35

3.

Wyjazd studyjny na Litwę pod nazwą „Ocalić od zapomnienia”

15 990

15 761,03

50

4.

Wyjazd studyjny dotyczący ekologii i agroturystyki

22 696

22662,46

72

5.

Wyjazdowe spotkanie szkoleniowo-informacyjne dla liderów
i członków grup producenckich

20 000

19250,77

25

6.

Wyjazd studyjny do modelowych wsi tematycznych „Promocja
wiosek tematycznych”

20 000

18900

40

7.

Wyjazd studyjny „Turystyka wiejska w rejonie Południowego
Schwarzwaldu”

95 000

77 873,66

20

45 000

43 014,44

30

14 053,23

25

21 179,06

26

14 477,83

22

80 984,17

16

23 035,05

25

40 375,77

20

2012
1.

Wyjazd studyjny – alternatywne źródła dochodu
w gospodarstwach rolnych na przykładzie Austrii”

2.

Szkolenie grup producentów rolnych

3.

Biogazownie oraz energia odnawialna w rolnictwie na
przykładzie Łotwy

4.

Wyjazd studyjno – informacyjny dla producentów żywności
ekologicznej i kadry doradczej pn. Produkcja -przetwórstwo –
promocja żywności ekologicznej.

5.

Wyjazd do Włoch „Produkt lokalny w turystyce wiejskiej”

6.

„Litewskie przykłady wykorzystania architektury drewnianej
i atrakcyjności krajobrazu do agroturystyki”

7.

„Po wiedze na zachód: Podlasi rolnik z wizytą we Francji
i w Belgii”

360 000,00

32 000,00

256 924,00

2013
1.

„Wyjazd studyjny – Dobre praktyki kulinarne w zakresie produktów
regionalnych – wytwarzanie, marketing, sprzedaż bezpośrednia
na Łotwę z uwzględnieniem rezultatów projektu FOODART”

39 785,50

35 361,33

26

2.

Wyjazd studyjny – „Przetwórstwo i sprzedaż z gospodarstwa jako
alternatywne źródła dochodu w gospodarstwach rolnych
na przykładzie Austrii”

54 629

48 463,25

28

3.

Wyjazd grupy producentów

17 675

16 872,70

30

4.

Wyjazdowe spotkania szkoleniowo informacyjne dla liderów
i członków grup producenckich

42 150

26 558,00

30

5.

Wyjazd studyjno – informacyjny dla producentów żywności
ekologicznej i kadry doradczej pn. Produkcja -przetwórstwo –
promocja żywności ekologicznej.

32000

13 776,44

15

6.

Wioski tematyczne warmińsko mazurskie

27 965

27 785,47

30

7.

Wyjazd Francja Natura 2000

40 000

22 948,93

6

8.

Wioski tematyczne opole

23 825

17 834,05

20

9.

Wyjazd studyjny na Litwę – „Ocalić od zapomnienia”

20 000

18 085,02

38

Tab. 3. Wyjazdy studyjne zrealizowane w latach: 2010-2013
Źródło: Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich Urzędu Marszałkowskiego województwa podlaskiego w Białymstoku
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Nazwa
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kwota planowana

kwota realizacji

ilość osób

2010
1

Seminarium informacyjne na temat ,,Dobre praktyki w chowie
matek pszczelich”

2 500

2 499,54

80

2

Warsztaty „Tradycyjne wyroby i ozdoby wielkanocne

7 600

6 557,35

15

3

Podlaskie Dni Pola – seminarium wyjazdowe

13 480

13 102,48

160

4

Seminarium „Od grupy inicjatywnej do grupy producentów”

2 615

2 386,54

50

5

Podlaskie tradycją stoi – cykl warsztatów

27 042

24 741,78

6

Smaczne warsztaty kulinarne ostoją tradycji obszarów wiejskich

9 980

9 980

30

7

Forum Rolnicze Województwa Podlaskiego

2 650

2 168,03

60

8

Warsztaty „Rozwój działalności pozarolniczych”

9 320

9 320

32

9

Konferencja – Wielokulturowość obszaru LGD Szlak Tatarski
– elementy promocji,

20 300

20 110

50

10

Seminarium „Przedsiębiorczość i usługi rynku pracy na rzecz
aktywizacji obszarów wiejskich”

10 450

8 950

86

11

Aktywne kobiety partnerem przy podejmowaniu działań
wpływających na rozwój lokalny

17 000

16 800

65

12

Wpływ funkcjonowania funduszu sołeckiego na rozwój obszarów
wiejskich – konferencja

13 500

13 500

110

Tab. 4. Zakres tematyczny imprez w latach: 2010
Źródło: Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich Urzędu Marszałkowskiego województwa podlaskiego w Białymstoku
LP

Nazwa

kwota planowana

kwota realizacji

ilość osób

„Ocalić od zapomnienia ginące zawody i kultura Podlasia na
obszarach wiejskich”

49000

17 383,25

95

2

Konferencja „Rola młodzieży w rozwoju obszarów wiejskich”

13 000

10 937,50

99

3

Seminarium informacyjne na temat „Kontrolowana wymiana
matek pszczelich w pasiece”

24 84

2 484

81

4

Seminarium wyjazdowe dotyczące rozwoju wsi

14 000

13 192,68

35

5

Cykl konferencji lokalnych na rzecz aktywizacji obszarów
wiejskich w 2011 roku, mających na celu wspieranie współpracy
międzyinstytucjonalnej, w tym międzynarodowej

78 800

56 497,57

420

35 745,56

80

22 035,50

45

21 510,50

62

17 074,80

53

9 160

62

2011
1

6

Warsztaty podczas Festiwalu Młodzieży „Bez Granic”

7

„III Forum Podlaskich LGD. KSOW – plany, rozwój, perspektywy
współpracy”

8

Konferencja „Leader szansą na zrównoważony rozwój Podlasia”

9

„Rozwój obszarów wiejskich przez ochronę środowiska – warsztaty”

10

Szkolenie i wymiana doświadczeń rolników i kwaterodawców
dotyczące zagospodarowania i urządzenia terenów wiejskich

60 809

9 900

Tab. 5. Zakres tematyczny imprez w latach: 2011
Źródło: Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich Urzędu Marszałkowskiego województwa podlaskiego w Białymstoku
LP

Nazwa

kwota planowana

kwota realizacji

ilość osób

1

Warsztaty służące wypracowaniu modelu siedziby dla owadów
pszczołowatych (w tym dziko żyjących) zgodnej ze stylem
charakterystycznym dla województwa podlaskiego

70 000

26 558,45

672

2

Seminarium „Zagospodarowanie lasów prywatnych ze szczególnym
uwzględnieniem współpracy ze stow. prywatnych właścicieli

6 856

3 664

47

2012

3

Seminarium informacyjnego „Pokonaj warrozę”

7 000

3 059,99

80

4

Konferencja pn. Podlaskie Forum Agroturystyczne.

20 000

18 558,86

150

5

Warsztaty podczas III Festiwalu Młodzieży „Bez Granic”

30 000

29 160

300

Tab. 6. Zakres tematyczny imprez w latach: 2012
Źródło: Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich Urzędu Marszałkowskiego województwa podlaskiego w Białymstoku
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LP

Nazwa

kwota planowana

kwota realizacji

ilość osób

Warsztaty „Dostosowanie działalności agroturystycznej do
obowiązujących wymogów prawnych” (Powiat Białostocki
27.09.2013r.

5 000

4 570,00

25

2

Konferencja pn. II Podlaskie Forum agroturystyczne

15 000

14 940,00

119

3

Warsztaty służące wypracowaniu modelu siedziby dla owadów
pszczołowatych (w tym dziko żyjących) zgodnej ze stylem
charakterystycznym dla województwa podlaskiego

60 000

30 740,00

20

4

„ Dobre praktyki w zakresie przedsiębiorczości kobiet wiejskich
na przykładzie wybranych województw – seminarium
wyjazdowe” OLIMPIADA AKTYWNOŚCI WIEJSKIEJ

110 000

88 365,84

X

5

Seminarium i warsztaty zielarskie – „Zdrowie i smak”

24 800

12 339,30

30

6

Seminarium informacyjne „Konstrukcja i wykonanie taniego,
funkcjonalnego ula”

15 000

3 274,40

61

7

Międzynarodowa Konferencja Pszczelarska Sejny

11 000,00

289

8

Seminarium „Pierwsze Forum Grup Producentów Rolnych
w województwie Podlaskim”

15 540,29

50

2013
1

16 000

Tab. 7. Zakres tematyczny imprez w latach: 2013
Źródło: Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich Urzędu Marszałkowskiego województwa podlaskiego w Białymstoku
Imprezy zaplanowane i niezrealizowane
Podsumowując działania Krajowej Sieci Obszarów
Wiejskich w latach 2010/2011 można stwierdzić, iż
koszt realizacji planów wyniósł 1 533 338,43 zł, przy
tym koszt realizacji wyjazdów, szkoleń, konferencji
i spotkań wyniósł ponad 666 tysięcy złotych: koszt
wyjazdów wyniósł 331 334 zł, zaś koszt konferencji
wyniósł 336 137,08 zł. Wśród kosztów planowanych
zauważalne są wyższe, zaś ich realizacja była kosztem
mniejszym. Przy tym największa różnica zauważalna
jest w przypadku ilości odbiorców, których zaplanowano
na 292, zaś uczestniczyło 1770 osób (tab. 8).
Koszty planowane:
1 659 038

Realizacja (koszty):
1 533 338,43

Kwota planowana wyjazdów:
358 424

Kwota realizacji wyjazdów:
331 334

Kwota planowana spotkań/
konferencji:
361 946

Kwota realizacji spotkań/
konferencji:
336 137,08

Liczba osób ogółem: 292

Liczba osób ogółem: 1770

Tab. 8. Realizacja Planu działania KSOW na lata
2010-2011
Źródło: Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich
Urzędu Marszałkowskiego województwa podlaskiego
w Białymstoku
Podsumowując działania Krajowej Sieci Obszarów
Wiejskich w latach 2012/2013 można stwierdzić, iż
koszt realizacji planów wyniósł 4 082 941,65 zł, przy
tym koszt realizacji wyjazdów, szkoleń, konferencji
i spotkań wyniósł ponad siedemset tysięcy złotych: koszt
wyjazdów wyniósł 464 804,74 zł, zaś koszt konferencji
wyniósł 237 092,53 zł. Wśród kosztów planowanych
zauważalne są wyższe, zaś ich realizacja była kosztem
mniejszym. Przy tym największa różnica zauważalna
jest w przypadku ilości odbiorców, których zaplanowano
na 357, zaś uczestniczyło 1843 osoby (tab. 9).

Nie zrealizowano kilku wyjazdów zarówno w roku
2012 i 2013.
W roku 2012 nie zostały zrealizowane następujące
imprezy:
1.	Wioski tematyczne na Podlasiu.
2.	Wsparcie kompetencji kadry nauczycielskiej szkół
rolniczych w województwie podlaskim w zakresie
zrównoważonego rozwoju oraz nowych wyzwań.
3.	Wyjazd studyjny dla producentów rolnych chcących
wybudować budynki gospodarcze w ramach
wspólnej działalności rolniczej.
4.	Wyjazd Natura 2000 – Sieć LGD – 75000 zł
Finlandia.
W roku 2013 nie zostały zrealizowane wyjazdy:
1.	Wyjazd studyjny – „Uatrakcyjnienie oferty
turystycznej na podstawie doświadczeń austriackich”.
2.	Organizacja cyklu seminariów nt. Wspólna Polityka
Rolna po 2013 roku i jej skutki dla podlaskiego
rolnictwa.
Koszty planowane:
4 632 000

Realizacja (koszty):
4 082 941,65

Kwota planowana wyjazdów:
994 278,50

Kwota realizacji wyjazdów:
464 804,74

Kwota planowana spotkań/
konferencji:
379 656

Kwota realizacji spotkań/
konferencji:
237 092,53

Liczba osób ogółem: 357

Liczba osób ogółem: 1843

Tab. 9. Realizacja Planu działania KSOW na lata
2012-2013
Źródło: Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich
Urzędu Marszałkowskiego województwa podlaskiego
w Białymstoku

Podsumowanie i wnioski
Zgodnie z celem opracowania dokonano
porównania wydatków finansowych realizacji imprez na
rzecz obszarów wiejskich w latach 2010-2013, a także
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dokonano porównania rodzajów realizacji imprez
organizowanych w tych samych latach.
Odpowiadając na pierwsze pytanie badawcze: Jakie
było wykorzystanie środków finansowych w planach
dwuletnich w stosunku do założeń wydatkowania,
wyniki analizowanych wydatków wykazały, iż
w każdym z omawianych lat planowano wyższe kwoty
wydatkowania, zaś realizacja imprez pochłaniała
mniejsze środki finansowe.
W odpowiedzi na drugie pytanie badawcze: Jakie
nakłady finansowe zostały wykorzystane na wyjazdy
studyjne, spotkania i konferencje? Można stwierdzić,
iż na wyjazdy studyjne w latach 2010-2013 wydano
796138,88zł, zaś na spotkania i konferencje wydano
w latach 2010-2013: 573 229,61zł.
W odpowiedzi na trzecie pytanie badawcze: Jakiego
rodzaju imprezy były najczęściej organizowane w latach
2010-2013?, analiza wyników wykazała, iż w latach 20102013 przeważało organizowanie seminariów. Odbyło się
ich 12. W omawianych latach w mniejszym zakresie
organizowano warsztaty i konferencje: 9 warsztatów
i 8 konferencji. Pozostałe imprezy organizowano
w mniejszym zakresie.
Na podstawie analizy materiału można stwierdzić, iż
korzystnym byłaby analiza efektywności poszczególnych
imprez wśród ich uczestników w oparciu o kryteria
nieprodukcyjne, np. korzystność, ekonomiczność,
skuteczność itp.
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1.	Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami.
Wyd. drugie zmienione – dodruk. Wyd. PWN,
Warszawa 2013.
2.	Materiały wewnętrzne Departamentu Rolnictwa
i Obszarów Rybackich Urzędu Marszałkowskiego
województwa podlaskiego w Białymstoku.
3.	Stoner A. F. James, Freeman F. Edward, Gilbert R.
Daniel, Kierowanie. Wydanie 2. Warszawa, PWE,
2011.
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Inwestycje w infrastrukturę sportową i rekreacyjną
w latach 2007-2013 na terenie miasta i gminy Sokółka
Bogdan Olszewski1, Tomasz Fiłonowicz1, Ewa Kulikowska1, Małgorzata Olszewska2
Akademia Humanistyczna w Pułtusku, Wydział Politologiczny
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów
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Abstract
A purpose of the study was to determine a number and
value of investment in sports and leisure infrastructure in
individual years within the area administered by the City
Council in Sokółka. The research was carried out on the
basis of data obtained from the Planning and Promotion
Department of the City Council in Sokółka, including
information brochures, municipal directories and
studies as well as information available from the Public
Information Bulletin (BIP).Before performing a profound
analysis of documents at our disposal and the results
of completed building works, majority of public sports
and leisure centers were inspected. A statistical analysis
of the results of existing facilities’ expansion presents
considerable financial outlays born by the Municipality
during the last years. Significant investment potential
has been observed, particularly in rural areas adjoining
a poviat city. Since specificity of a poor borderland region
has crucial importance as far as investment capacity is
concerned, the area characterized by low dynamics of
economic growth and poor road infrastructure has been
analyzed. Additionally, this area is poorly urbanized
and scarcely populated in rural areas. Access to modern
sports facilities becomes a specific binder of residents’
cultural and social life and not merely a place of their
motor or relaxation development. Information meetings
of neighboring villages administration, conferences and
meetings of local governing politicians, etc., are very
frequently held just in these centers. Therefore a purpose
of our research was to determine a scale of changes in
investments concerning sports and leisure centers as
well as answer the question whether such investments
are needed and necessary in such a small municipality
as Sokółka.
Key words: municipal budget, infrastructural
investment, sport, leisure

Streszczenie
Celem pracy było określenie ilości i wartości
inwestycji w infrastrukturę sportową i rekreacyjną
w poszczególnych latach na obszarze funkcjonowania
Urzędu Miejskiego w Sokółce. Badania przeprowadzono
na podstawie danych udostępnionych przez Wydział
Planowania i Promocji Urzędu Miejskiego w Sokółce,
w tym broszur informacyjnych, informatorów gminnych
i opracowań oraz informacji dostępnych na Biuletynie
Informacji Publicznej (BIP). Przed rozpoczęciem
dogłębnej analizy posiadanych dokumentów i rezultatów
wykonanych prac budowlanych, dokonano przeglądu
większości z ogólnodostępnych obiektów sportowych
i rekreacyjnych. Analiza statystyczna wyników w zakresie
rozbudowy istniejącej bazy obiektów przedstawia

znaczne nakłady finansowe, jakie ponosiła Gmina
na przestrzeni ostatnich lat. Zaobserwowano istotny
potencjał inwestycyjny szczególnie na terenach wiejskich,
przyległych do miasta powiatowego. Ponieważ specyfika
ubogiego, przygranicznego regionu ma istotne znaczenie
dla zdolności inwestycyjnych, analizie poddano obszar,
który charakteryzuje się niską dynamiką rozwoju
gospodarczego, słabo rozwiniętą infrastrukturą drogową.
Należy również dodać, iż jest to teren słabo zurbanizowany,
o dużym rozproszeniu skupisk ludności na terenach
wiejskich. Dostęp do nowoczesnej bazy sportowej staje się
swego rodzaju spoiwem w życiu kulturalnym i społecznym
mieszkańców, a nie tylko ich miejscem rozwoju
ruchowego czy wypoczynku. To właśnie na tych obiektach
bardzo często odbywają się spotkania informacyjne
przynależnych sołectw, konferencje i spotkania rządzących
polityków na tych terenach itp. Dlatego celem naszych
badań było ustalenie wielkości zmian zachodzących
w obszarze inwestycji dotyczących obiektów sportowych
i rekreacyjnych oraz udzielenie odpowiedzi na pytanie,
czy takie inwestycje są potrzebne i niezbędne w tak małej
gminie, jaką jest Sokółka.
Słowa kluczowe: budżet Gminy, inwestycje
infrastrukturalne, sport, rekreacja
Rozwój współczesnej cywilizacji nie sprzyja
aktywności. Coraz więcej prac wykonuje się w pozycji
siedzącej. Coraz mniej wysiłku fizycznego wymaga od
nas codzienne życie. Aktywność fizyczna jest biologiczną
potrzebą człowieka, zapewniającą mu zachowanie
zdrowia. Ruch powinien towarzyszyć człowiekowi
niezależnie od jego płci, wieku, czy też wykonywanego
zawodu. Szczególnie ważne jest zapewnienie
odpowiednich warunków do uprawiania sportu przez
dzieci i młodzież. Uprawianie sportu daje wszystkim,
z każdego przedziału wiekowego, mnóstwo korzyści.
Uczy wytrwałości w dążeniu do celu, pokonywania
własnej słabości i wiary w siebie. To także świetna lekcja
zdrowej rywalizacji i współpracy w zespole, nie licząc
oczywiście dobroczynnych aspektów zdrowotnych.
Wszyscy powinni mieć dostęp do nowoczesnej
infrastruktury sportowej, dzięki czemu poprawi się
jakość życia danego społeczeństwa, wyrównają się
szanse dzieci i młodzieży. Nie było by to możliwe przy
braku nowoczesnej bazy sportowo – rekreacyjnej.
Budowa nowej oraz modernizacja już istniejącej bazy
to zachęta do zagospodarowania czasu wolnego,
wszystkim tym, którym leży na sercu dobro własnego
zdrowia. Upowszechnianie sportu jest ważnym
czynnikiem profilaktyki i dbałości o stan zdrowia, bez
względu na wiek czy płeć. Formy aktywności fizycznej
powinny sprzyjać poprawie samopoczucia, podnosić
aktywność fizyczną, a w konsekwencji podniesieniu
stanu zdrowia społeczeństwa.
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Wykaz inwestycji w infrastrukturę sportową
i rekreacyjną zrealizowanych na obszarze
działania Gminy i Miasta Sokółka, które
otrzymały dofinansowanie ze środków Unii
Europejskiej w latach 2007-2013:
––

 rojekt pod nazwą „Remont budynku Klubu
P
Wiejskiego oraz wykonanie obiektów sportowo-rekreacyjnych w Starej Kamionce” (Nr RGM.
III.0191-85/06) o wartości 261 200,00 PLN, z czego
dotacja w ramach środków Unii Europejskiej wyniosła
171 300,00 PLN w ramach Sektorowego Programu
Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja
sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów
wiejskich 2004-2006”. Działanie to realizowane było
w latach 2007-2008. Wykonanie projektu polegało na
kompleksowym remoncie budynku klubu wiejskiego
wraz z wyposażeniem. Ponadto wykonane zostały trzy
boiska sportowo-rekreacyjne: do piłki nożnej, do
siatkówki oraz wielofunkcyjne asfaltowe do
koszykówki i tenisa ziemnego.

(Europejski Fundusz Rolny na rzec z Rozwoju
Obszarów Wiejskich). Realizacja projektu polega na
kompleksowym
remoncie
budynku
klubu
wiejskiego wraz z wyposażeniem oraz wykonanie
ogólnodostępnych boisk sportowych: do piłki
nożnej, do siatkówki i wielofunkcyjne asfaltowe do
koszykówki i tenisa ziemnego, a także placu zabaw.
Głównym celem realizacji operacji było stworzenie
warunków do zaspokojenia potrzeb kulturalnych
mieszkańców wsi oraz zapewnienie warunków do
aktywnych form wypoczynku. Realizacja operacji
ma wpływ na poprawę jakości życia na obszarach
wiejskich, rozwijanie zainteresowań mieszkańców
sportem oraz rekreacją poprzez poznawanie nowych
form wypoczynku. Obiekty te są także kierowane do
turystów preferujących aktywne formy wypoczynku.
––

 rojekt pod nazwą „Wykonanie obiektów sportowoP
rekreacyjnych w Geniuszach” (nr UM10-6939UM1030047/11) dofinansowany w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013, w ramach działania Wdrażanie
lokalnych strategii rozwoju i działania „Odnowa
i rozwój wsi” na obszarze Lokalnej Strategii
Rozwoju, realizowanej przez lokalna grupę działania
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Szlak
Tatarski”. Ogólna wartość projektu stanowi kwotę
128 150,67 PLN, z której dofinansowanie ze środków
pochodzących z UE (Europejski Fundusz Rolny na
rzec z Rozwoju Obszarów Wiejskich) to 83 500,00
PLN. W wyniku realizacji projektu w miejscowości
Geniusze dokonano renowacji boiska trawiastego
do piłki nożnej, wykonano boisko wielofunkcyjne
o nawierzchni asfaltowej oraz plac zabaw składający
się z 6 elementów. Głównym celem realizacji
projektu było stworzenie warunków do aktywnych
form wypoczynku i spędzania wolnego czasu oraz
rozwijanie zainteresowań mieszkańców sportem.
Inwestycję zrealizowano w 2012 roku.

––

 rojekt pod nazwą „Wykonanie obiektów sportowoP
rekreacyjnych
w
miejscowościach
Bogusze
i Malawicze Dolne” (nr UM10-6922-UM1000177/10)
dofinansowany w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Ogólna
wartość projektu stanowiła kwotę 263 514,31 PLN,
z której dofinansowanie z UE (Europejski Fundusz
Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich) to
158 509,03 PLN. Inwestycję zrealizowano w 2012
roku.
W
wyniku
realizacji
projektu
w miejscowościach Bogusze i Malawicze Dolne
wykonane zostały boiska trawiaste do piłki nożnej,
boiska wielofunkcyjne o nawierzchni asfaltowej
oraz place zabaw składające się z 5 elementów.
Głównym celem realizacji projektu było stworzenie
warunków do aktywnych form wypoczynku
i spędzania wolnego czasu oraz rozwijanie
zainteresowań mieszkańców sportem.

––

 rojekt pod nazwą „Wykonanie placu zabaw
P
w miejscowości Igryły” (nr UM10-6930UM1040172/11) dofinansowany w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013 w zakresie małych projektów
realizowanych przez lokalna grupę działania

–– P rojekt

pod nazwą „Budowa kompleksu boisk
sportowo-rekreacyjnych przy Ośrodku Sportu
i
Rekreacji
w
Sokółce”
(Nr
WNDRPPD.03.01.00-20-006/08) został współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.
Łączna wartość projektu wyniosła 4 264 186,56
PLN, z czego kwota dofinansowania w ramach
środków UE wyniosła 2 132 093,28 PLN. Realizacja
projektu 2009 rok. Celem bezpośrednim projektu
był rozwój infrastruktury turystycznej do aktywnych
form wypoczynku i organizacji imprez turystycznokulturalnych oraz wydłużenie sezonu turystycznego.
W wyniku realizacji projektu wybudowano:
a)	boisko wielofunkcyjne o wymiarach 26x44 m
z wyznaczeniem boisk do piłki ręcznej, koszykówki
i piłki siatkowej (boisko ogrodzone i oświetlone
wraz z niezbędnym wyposażeniem – bramki,
kosze, słupki, siatki itp.),
b)	2 korty tenisowe o wymiarach 36,6x18,3 m każdy
(korty ogrodzone i oświetlone oraz wyposażone
w niezbędne urządzenia – słupki, siatki itp.),
c) 	pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej z polem
gry 105x68 m (boisko ogrodzone i oświetlone, za
bramkami piłkochwyty wraz z niezbędnym
wyposażeniem – bramki, mobilne trybuny, boksy
dla zawodników itp.).
Wszystkie boiska wykonane są na podbudowie
z kruszywa naturalnego wraz z drenażami
odprowadzającymi wody opadowe. Zastosowane
rozwiązania techniczne i materiałowe powodują,
iż wybudowane boiska posiadają wysoki standard
jakościowy i są użytkowane przez cały rok.
––

 rojekt pod nazwą „Remont budynku Klubu
P
Wiejskiego
w
Starej
Rozedrance
wraz
z zagospodarowaniem terenu i wykonanie obiektów
sportowo-rekreacyjnych” (Nr ROW.III.0194-1120/09) o wartości 340 357,03 PLN, był realizowany
w latach 2009-2010. Dotacja ze środków UE na ten
cel wyniosła 193 743,00 PLN w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
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Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Szlak
Tatarski”. Ogólna wartość projektu stanowiła
kwotę 26 383,50 PLN, z której dofinansowanie
w ramach środków pochodzących z UE (Europejski
Fundusz Rolny na rzec z Rozwoju Obszarów
Wiejskich) to 13 813,80 PLN. W ramach realizacji

projektu w 2011 roku wykonano plac zabaw
w miejscowości Igryły składający się z 10
elementów. Głównym celem było stworzenie
warunków do aktywnych form wypoczynku
i spędzania wolnego czasu oraz rozwijanie
zainteresowań mieszkańców sportem i rekreacją.

Wykaz zadań inwestycyjnych w poszczególnych latach realizowanych przez Gminę i Miasto Sokółka
LP

Dotychczas poniesione
wydatki
(lata wcześniejsze)

Nazwa zadania inwestycyjnego

Środki przeznaczone na
realizację w danym roku
wynikające z planów

ROK 2008
1

Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1

2 296 250,00 zł

960 000,00 zł

2

Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Integracyjnych w Sokółce

– zł

86 620,00 zł

3

Budowa kompleksu boisk sportowo-rekreacyjnych przy Ośrodku Sportu
i Rekreacji w Sokółce

38 430,00 zł

4 880,00 zł

4

Zakup sprzętu sportowego do skaj parku i odkurzacza wodnego

50 000,00 zł

50 000,00 zł

Łączne nakłady w infrastrukturę sportową

1 101 500,00 zł

Łączne wydatki inwestycyjne Gminy

5 396 195,00 zł

ROK 2009
1

Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Integracyjnych w Sokółce

86 260,00 zł

5 500,00 zł

2

Budowa kompleksu boisk sportowo-rekreacyjnych przy Ośrodku Sportu
i Rekreacji w Sokółce

43 310,00 zł

4 456 816,54 zł

3

Remont budynku Klubu Wiejskiego w Starej Rozedrance wraz
z zagospodarowaniem terenu i wykonanie obiektów sportowo-rekreacyjnych

– zł

8 540,00 zł

4

Budowa boisk sportowych „Orlik”

– zł

1 220 000,00 zł

5

Zakup sprzętu do sprzątania i czyszczenia powierzchni Sali
gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sokółce

– zł

12 461,00 zł

Łączne nakłady w infrastrukturę sportową

5 703 317,54 zł

Łączne wydatki inwestycyjne Gminy

19 422 925,00 zł

ROK 2010
1

Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Integracyjnych w Sokółce

92 120,00 zł

655 816,00 zł

2

Remont budynku Klubu Wiejskiego w Starej Rozedrance wraz
z zagospodarowaniem terenu i wykonanie obiektów sportowo-rekreacyjnych

8 540,00 zł

391 449,00 zł

3

Utwardzenie parkingu przy Ośrodku Sportu i Rekreacji

285 000,00 zł

285 000,00 zł

4

Wykonanie ogrodzenia przy OSiR w Sokółce

87 001,00 zł

87 001,00 zł

Łączne nakłady w infrastrukturę sportową

1 419 266,00 zł

Łączne wydatki inwestycyjne Gminy

8 893 337,00 zł

ROK 2011
1

Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Integracyjnych w Sokółce

112 860,00 zł

2 060 000,00 zł

2

Wykonanie budowli małej architektury na terenie gminy –
oznakowanie szlaków turystycznych oraz wykonanie obiektów
sportowo rekreacyjnych w Geniuszach

20 000,00 zł

200 000,00 zł

3

Budowa boisk w Malawiczach Górnych, Boguszach

4
5

– zł

420 000,00 zł

Wykonanie zadaszenia trybun na stadionie przy Ośrodku Sportu i Rekreacji

– zł

200 000,00 zł

Zakup elektronicznej bramki na krytej pływalni przy OSiR

– zł

40 000,00 zł

Łączne nakłady w infrastrukturę sportową

2 920 000,00 zł

Łączne wydatki inwestycyjne Gminy

32 878 610,00 zł

ROK 2012
1

Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Integracyjnych w Sokółce

412 860,00 zł

2 650 000,00 zł

2

Wykonanie obiektów sportowo-rekreacyjnych w Boguszach
i Malawiczach Dolnych

– zł

337 000,00 zł

3

Wykonanie obiektów sportowo-rekreacyjnych w Geniuszach

– zł

170 000,00 zł

Łączne nakłady w infrastrukturę sportową

3 157 000,00 zł

Łączne wydatki inwestycyjne Gminy

16 514 913,00 zł
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ROK 2013
1

Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Integracyjnych w Sokółce

2 460 680,00 zł

1 309 800,00 zł

2

Utworzenie infrastruktury turystycznej w Gminie Sokółka

– zł

300 000,00 zł

3

Modernizacja Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących

– zł

11 430,00 zł

4

Zakup sprzętu sportowego i wyposażenia do Sali gimnastycznej przy
Zespole Szkół Integracyjnych

– zł

81 040,00 zł

Łączne nakłady w infrastrukturę sportową

1 702 270,00 zł

Łączne wydatki inwestycyjne Gminy

19 755 055,00 zł

Tabela 1: Opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Wydział Planowania i Promocji Urzędu Miejskiego
w Sokółce
Analizując poszczególne lata można zauważyć,
iż inwestycje w infrastrukturę sportową i rekreacyjną
kształtują się na podobnym poziomie w wartości
ilościowej. Jest to bardzo pozytywne zjawisko
świadczące o dużej świadomości władz Gminy
w dziedzinie zapewnienia dostępu do obiektów
sportowych i rekreacyjnych dla ludności. Największą
ilość zaplanowanych działań można zauważyć w latach
2009 oraz 2011, gdzie zrealizowano po 5 inwestycji. Jest
to bardzo wysoki wynik, który pokazuje, jakim interesem
społecznym kierowały się władze. Niezmiernie istotnym
aspektem jest fakt, iż inwestycje te rozlokowane są po
całym obszarze Gminy, a nie tylko na terenie lub w pobliżu
największego skupiska ludności, jakim jest Sokółka.
Siec infrastruktury sportowo-rekreacyjnej rozlokowana
jest po całym terenie funkcjonowania, co w znacznej
mierze ułatwia dostęp do korzystania z tych obiektów
mieszkańcom, szczególnie tym z terenów wiejskich.
Mądre i przemyślane działania, skoordynowane na
przestrzeni kilku kadencji, mogą skutkować wymiernymi
efektami w postaci dobrze skonstruowanej bazy
sportowej, która jest ogólnodostępna.
Kolejnym aspektem, świadczącym o zaangażowaniu
Gminy w zapewnieniu ludności dostępu do aktywnych
form wypoczynku i rekreacji, jest zaangażowanie kwotowe
w poszczególnych latach w łącznym budżecie Gminy.
Pod tym względem rekordowy był rok 2009, gdzie łączne
nakłady inwestycyjne związane z infrastrukturą sportową
i rekreacyjną wyniosły 5 703 317,54 zł, przy wielkości całego
budżetu przeznaczonego na inwestycje kształtującego
się na poziomie 19 422 925,00 zł. Stanowi to 29,36%
wszystkich zaplanowanych działań inwestycyjnych na
terenie Gminy, co jest wynikiem niezmiernie istotnym.
Świadczy to o determinacji i konsekwencji w pozyskiwaniu
dodatkowych środków zewnętrznych na realizacje
zamierzonych celów budowlanych. Właśnie w tym
roku realizowano inwestycje, na które pozyskano środki
pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, których łączna
kwota dotacji wyniosła 2 132 093,28 PLN. Ponadto należy
zauważyć, iż w poszczególnych latach łączna wysokość
wydatków inwestycyjnych jest bardzo różna i wacha się
od 5 do 19 milionów złotych. Świadczy to o aktywności
władz w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania
zaplanowanych inwestycji. Poza dotacjami z budżetu
Unii Europejskiej mamy w tym przypadku do czynienia
z kredytami długoterminowymi, niezbędnymi dla tak małej
i stosunkowo niezamożnej Gminy. Pokazuje to wysoki
stopień rozbudowanej świadomości ukierunkowanej na
zapewnienie obywatelom, mieszkańcom Gminy, w jak
największym stopniu pełnej bazy sportowej.

Podsumowanie i wnioski
Uprawianie sportu stało się popularne, a nawet
modne, bowiem sport i rekreacja to najlepsza profilaktyka
zdrowotna. Jednak bez nowoczesnej bazy sportoworekreacyjnej nie jest możliwe upowszechnienie sportu
i uzyskanie sukcesu sportowego. Dlatego aby sprostać
potrzebom rozwijającego się społeczeństwa i wyrównać
dysproporcje dzielące gminy od większych aglomeracji
starają się one pozyskiwać fundusze krajowe i unijne
na rozbudowę i uatrakcyjnienie bazy sportowej.
Z obiektów chętnie korzystają zarówno kluby sportowe,
młodzież i dzieci z terenu gminy, jak i osoby prywatne.
Nowoczesne obiekty poprawiają warunki treningowe
oraz stanowią zachętę dla mieszkańców miasta i okolic
do spędzania w nich czasu wolnego.
Budżet gminy należy traktować jako najważniejszy
instrument zarządzania finansami gminy. Jego celem
jest realizacja zadań publicznych i społecznych oraz
zapewnienie zrównoważonego rozwoju, odpowiednie
sporządzenie planów pozwala na spełnienie funkcji
planowania, monitoringu oraz kontroli operacji
finansowych [Owsiak 2002]. Analiza danych zawartych
w budżecie gminy stanowi podstawę racjonalizacji
wykorzystania ograniczonych zasobów, co jest szczególnie
ważne w przypadku działań Jednostek Samorządu
Terytorialnego, gdzie wymagane jest dążenie do ciągłej
poprawy efektywności dla coraz lepszego zaspokajania
potrzeb społecznych oraz kształtowania rozwoju. Budżet
nie jest więc tylko aktem normatywnym, ale stanowi
instrument efektywnego zarządzania finansami gminy.
Jest to możliwe, gdy są wykorzystywane odpowiednie
metody oceny jego realizacji.
Zapewnienie mieszkańcom gminy dostępu do
infrastruktury sportowej i rekreacyjnej jest sprawą
niezwykle ważną i bardzo często włodarze na swoim
terenie starają się ten dostęp zapewnić. Należy
zauważyć, iż nie jest to jedyny cel, jakim kierują się
rządzący. Mając określoną ilość środków do dyspozycji
niejednokrotnie muszą wybierać na jakie cele przeznaczą
planowany budżet. Inwestycje w zabezpieczenie usług
komunalnych, transportu i infrastruktury komunikacyjnej,
ochrony zdrowia i usług socjalnych to tylko niektóre
z podstawowych obowiązków, jakie czekają na gminy
w trakcie realizacji ich zadań. Władza wykonawcza
w gminie posiada stosunkowo duże pole manewru wobec
zróżnicowanych i licznych środowisk społecznych, których
postulaty budżetowe mogą być wzajemnie wykluczające
się w danym roku budżetowym (np. ekologia kontra
infrastruktura, gospodarka kontra kultura). Na przykładzie
Gminy Sokółka można zaobserwować, iż władze postawiły
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sobie za cel zintensyfikowanie działań w kierunku
społecznego zaspokojenia potrzeb rozwoju ruchowego
ludności, a szczególnie mieszkańców terenów wiejskich.
Pełna dostępność do obiektów sportowych jest niezwykle
ważna dla tych, którzy dbają o swoje zdrowie i rozwój
ruchowy. Tak więc można jednoznacznie stwierdzić, iż tego
typu inwestycje w infrastrukturę sportową i rekreacyjną
spełniają swoje funkcje a ich budowa jest jak najbardziej
słusznym posunięciem ze strony władz.
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