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Tomasz z Akwinu o kulturze fizycznej
Tomasz from Aquin about the physical culture
prof. dr hab. Jan Dębowski
Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku

Streszczenie
W artykule przedstawiono wybrane myśli Tomasza
z Akwinu o kulturze fizycznej, sporcie i rekreacji. Myśli
były artykułowane przez Arystotelesa i odnosiły się do
tzw. „złotych zasad”. Tomasz przedstawił fundamentalne zasady, którymi powinno się kierować w działalności fizycznej i działalności umysłowej. Pierwsza zasada
dotyczy konieczności utrzymania ciała w zdrowiu i dobrej kondycji; druga rozwijania ciała poprzez sporty i rekreację i traktowana jest jako cnota, a nie grzech, oraz
trzecia zasada wskazuje na potrzebę stosowania „złotych zasad” w gimnastyce i wszelkich innych rodzajach
działalności ludzkiej.
Słowa kluczowe: Tomasz z Akwinu, kultura
fizyczna

Abstract
The article selected thoughts on physical culture,
sports, and recreation by Thomas Aquinas. It was emphasized that based on Aristotle’s hylomorphism and
the „golden mean” principle, Thomas presented the
tree fundamental rules that should guide human physical and mental activity. The first rule talks about the necessity of keeping the body in health and good conditio;
the second one says that developing the body through
sports and recreation is not a sin but a virtue; and the
third rule highlights the need for applying the „golden
mean” principle in physical exercise and all other human activities.
Key words: Tomasz from Aquin, physical sulture
Początki rywalizacji sportowej sięgają starożytności. Nakreślone wówczas idee i formy ich realizacji znalazły się także w epoce średniowiecza, choć wydaje się
to paradoksalne, zważywszy na teocentryczny charakter kultury i obyczajów tego okresu. Wybitną postacią
tej epoki był św. Tomasz z Akwinu, którego doktrynie
zawdzięcza się dowartościowanie rzeczywistości ziemskiej, ciała ludzkiego i doczesnej aktywności człowieka. W przeciwieństwie do pierwszego kodyfikatora
całościowej doktryny chrześcijańskiej – św. Augustyna
(354–480), głoszącego znikomą wartość świata jako
shierarchizowanego przejawu emanacji doskonałego
Absolutu. W poglądzie tym zawierało się przekonanie,
iż ów boski Absolut jest jedyną miarą i kryterium doskonałości bytu, a więc także jest On źródłem koncepcji
człowieka. Według niej człowiek powinien realizować
swe eschatologiczne powołanie poprzez oddawanie się
kontemplacji Boga, uciekając od materii, ciała i ziemskich uciech, będących wszak domeną szatana.
Tomistyczna doktryna stała się więc generalną zmianą Augustyńskiej opcji egzystencjalnej

i aksjologicznej i musiała pociągnąć za sobą również
nowe spojrzenie na problem pracy i odpoczynku, w tym
także znaczenia kultury fizycznej i rekreacji. Tomistyczny zwrot ku antropocentrycznemu także widzeniu
świata i człowieka był niewątpliwie wynikiem dokonanej recepcji filozofii Arystotelesa, negującej radykalny
dualizm świata materialnego i duchowego, jaki głosił
wieloletni jego nauczyciel Platon.
Podstawowe założenia poglądów Tomasza z Akwinu na kulturę fizyczną zawierają jego „Komentarze do
Etyki Nikomachejskiej” Arystotelesa. Akwinata pisze
tam: „Widzimy bowiem, że sprawność ciała osłabia się
na skutek nadmiaru gimnastyki, czyli pewnych ćwiczeń cielesnych uprawianych nago przez niektórych
współzawodników, gdyż z powodu zbyt męczącej pracy jego naturalne siły ulegają wyczerpaniu. Tak samo
brak tychże ćwiczeń, gdyż wskutek tego członki ciała
stają się wiotkie i niezdolne do trudu. Podobnie zdrowie
psuje się, jeśli ktoś przyjmuje albo zbyt wiele albo zbyt
mało pokarmu, czy napoju, a nie tyle, ile trzeba. Lecz jeśli używa się tych ćwiczeń, pokarmu czy napoju podług
właściwej miary, zdrowie wzmacnia się i zachowuje”
(Tomasz z Akwinu nr 261).
W rozważaniach o kulturze fizycznej św. Tomasz
z Akwinu wychodzi z generalnego założenia, iż kultura
jako taka jest organicznym zespołem dóbr wytworzonych w toku pracy ludzkiej, która orientuje się na opanowanie i doskonalenie stworzonej przez Boga natury.
Wychowanie zatem jest niczym innym, jak usprawnianiem, tworzeniem tej kultury. Tomasz z Akwinu wymienia przy tym kilka jej rodzajów, w tym także kulturę
fizyczną, rozumiejąc pod tym pojęciem zespół sprawności, które doskonalą ciało ludzkie. Jednocześnie filozof
ten uważał, iż wszystkie odmiany kultury zazębiają się
z sobą, tworząc przez to spójny postulat wyznaczający
cel ludzkiego życia. Oznacza to, że istnieje ścisły związek pomiędzy sprawnościami narządów ciała i sprawnościami przysługującymi duchowej sferze ludzkiego
życia, a więc zdolnościami umysłu i sprawnościami
moralnymi, czyli cnotami: wiarą, nadzieją i miłością.
Są to cnoty pierwszorzędnej wagi. Oprócz nich Tomasz
z Akwinu wymienia także cnoty kardynalne, które czynią człowieka sposobnym do osiągania określonych
sprawności. Tak więc cnota roztropności usprawnia
człowieka w wyborze najlepszych środków realizacji
właściwie wyznaczonego celu życia; sprawiedliwość zaś
czyni wolę ludzką sposobną do oddawania każdemu co
mu się należy; męstwo czyni nas sposobnymi do walki
poprzez opanowanie uczucia bojaźni; cnota umiarkowania natomiast reguluje skłonność do przyjemności
czerpanej z odżywiania i prokreacji.
Kultura fizyczna jest w opinii Tomasza z Akwinu
tą dziedziną, w której najpełniej dochodzi do połączenia wszystkich cnót i odpowiadających im sprawności.
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Powie on zatem, iż ciało i wszystkie związane z nim
doskonałości muszą być podporządkowane duszy, która jest podstawą dla działalności umysłowej człowieka.
Stąd też najważniejszym i najwyższym celem ludzkiego
życia jest kultura nadprzyrodzona, duchowa, której ma
być podporządkowana zarówno kultura fizyczna, jak
również gospodarcza. Wszystkie bowiem sprawności
i rodzaje aktywności człowieka muszą orientować się
na doskonalenie ducha. Są one więc niejako narzędziami służącymi do realizacji tego naczelnego celu. Kultura
fizyczna służyć ma zatem do zaspokajania „zdrowych
potrzeb ciała” (S.Thomae Aq 1-2,q. 2, a.1).
Skoro kultura duchowa stanowi cel dla kultury fizycznej, to tworzenie tej ostatniej nabiera sensu wówczas, kiedy służy ona jako środek do realizacji wartości
kultury duchowej. Tomasz z Akwinu powie zatem, iż
kultura fizyczna musi być podporządkowana kulturze
duchowej, jako celowi ludzkich działań. Inaczej rzecz
ujmując, kultura ciała ma prowadzić w prostej linii
do doskonałości ducha. Tego rodzaju podporządkowanie kultury fizycznej kulturze ducha Akwinata wyraża
w Języku teologii, pisząc:
„Dwojaka jest szczęśliwość: doskonała, którą
można mieć w tym życiu, i doskonałość, która polega
na oglądaniu Pana Boga. Jest rzeczą oczywistą, że do
szczęśliwości w tym życiu ciało jest niezbędnie konieczne. Szczęśliwość bowiem w tym życiu to teoretyczna
lub praktyczna działalność umysłu; do tej zaś działalności są niezbędne wyobrażenia, które mogą wytworzyć
się jedynie w narządzie cielesnym. Tak więc szczęście
w tym życiu zależy poniekąd od ciała”.
Dalej Tomasz z Akwinu pisze, podkreślając związek ciała i duszy:
„Kiedy zaś chodzi o doskonałą szczęśliwość, polegająca na oglądaniu Boga (…) niektórzy sądzili, że dusza nie może jej osiągnąć tak długo, jak długo jest bez
ciała (…). Ciało bowiem jest potrzebne do działalności
umysłu (…), piękność ciała i bystrość umysłu należą do
doskonałości człowieka. Ciało więc jest konieczne do
doskonałej szczęśliwości…” (S. Thomae Aq,1-2, 4, 5.).
Według Akwinaty istnieje również konieczna zależność pomiędzy kulturą fizyczną i kulturą moralną.
Pisze on na ten temat w sposób następujący:
„Jest rzeczą oczywistą, że brak zdrowia cielesnego może przeszkodzić człowiekowi w spełnieniu zadań
jakiejkolwiek cnoty” (S. Thomae Aq 1-2, 5, 6, 2m.). Życie moralne polega bowiem na postępowaniu zgodnym
z celem ostatecznym poprzez opanowanie i usprawnienie woli i uczuć. „Dlatego też wszelkie schorzenia
ciała, wywołując w ośrodkowym systemie nerwowym,
powodują zamęt w wyobraźni oraz budzą uczucia i popędy, zmierzające ślepo po linii tych wyobrażeń, które
wzburzona fantazja wyłoniła. Dzieje się to, zanim jeszcze rozum zdoła się zastanowić i nim wola zdobędzie się
na postanowienie” (F.W. Bednarski 1962, s. 41).
Można więc powiedzieć za Tomaszem z Akwinu, iż
zaniedbania w dziedzinie kultury fizycznej są przyczyną
negatywnych zjawisk moralnych, takich jak lenistwo,
opieszałość, paraliż działania hamulców moralnych.
„(…) Człowiek bowiem w stanie rozleniwienia i gnuśności staje się skłonny do oddawania się biernie temu,
co mu wyobraźnia ponętnie przedstawi” (F.W. Bednarski 1962, s. 41–42).

Rozważania o koniecznym związku kultury fizycznej i kultury moralnej, będącym fundamentem szczęśliwości, Tomasz z Akwinu podsumowuje, pisząc: „Jeśli
mówimy o takiej szczęśliwości ludzkiej, jaką możemy
osiągnąć w tym życiu, to jasną jest rzeczą, że dobre przysposobienie ciała jest dla niej konieczne. Taka bowiem
szczęśliwość, jak uczy Arystoteles, polega na działaniu
doskonałej cnoty. Nie ulega zaś wątpliwości, że brak
zdrowia może przeszkodzić człowiekowi w działaniu
cnoty”. Jeśli zaś chodzi o szczęśliwość doskonałą, niektórzy sądzą, że przysposobienie ciała nie jest dla niej
konieczne, owszem, że do jej osiągnięcia jest niezbędne
całkowite rozdzielenie się duszy od ciała. Takie zdanie
głosił Porfiriusz, któremu św. Augustyn przypisuje następujące słowa: „Dla szczęścia duszy trzeba wyrwać się
z ciała”. W opinii Tomasza z Akwinu stanowisko to jest
z gruntu błędne. „Jedność bowiem duszy i ciała – pisze on – wynika z natury człowieka, a stąd można wysnuć wniosek, że doskonałość duszy nie może wykluczać naturalnej doskonałości ciała. Należy więc przyjąć,
że doskonałe przysposobienie ciała jest konieczne do
szczęśliwości pod każdym względem doskonałej (…).
Wprawdzie szczęśliwość nie polega na dobru ciała jako
przedmiocie uszczęśliwiającym, niemniej jednak doskonałość ciała przyczynia się do blasku i doskonałości
szczęścia duszy. Ciało wprawdzie niczego nie wnosi do
tego działania duszy, na którym polega oglądanie istoty
Bożej – mogłoby jednak być przeszkodą w stosunku do
tego działania. Stąd doskonałość ciała jest konieczna, by
ciało nie przeszkadzało niesieniu myśli” (S.Thomae Aq.,
1-2, 4, 5.).
Oprócz powyższych ogólnych rozważań na temat
kultury fizycznej, Tomasz z Akwinu poświęcił też dużo
uwagi sprawom bardziej szczegółowym, a mianowicie
zasadom, które winny kierować wychowaniem fizycznym po to, aby uzyskać pożądane rezultaty w zakresie
wyglądu i funkcjonowania ludzkiego ciała. Albowiem
według tego myśliciela nadrzędnym celem wszystkich
zabiegów dokonywanych na ciele człowieka jest jego
piękno. Stanowi ono bowiem podstawowy wymóg
i zarazem cel wychowania fizycznego i kultury ciała.
W przeciwieństwie do przedstawicieli skrajnego ascetyzmu, Tomasz z Akwinu nie dostrzegał żadnej sprzeczności pomiędzy życiem pobożnym, nawet ascetycznym,
i zabiegami higienicznymi w postaci codziennego mycia
ciała i dbałości o jego zdrowie. Na odwrót, twierdził nawet, że zdrowy i higieniczny tryb życia jest obowiązkiem
chrześcijanina i aktem cnoty. Szczególnie młodzież powinna dbać o swe ciało, doskonalić jego sprawności poprzez odpowiednie zabiegi i ćwiczenia fizyczne. To, co
nazywamy pięknem ciała, musi zatem zawierać w sobie
takie przymioty, jak piękno rytmiki ruchów, piękno otoczenia i środowiska, zwłaszcza zaś piękno ducha.
Poglądy Tomasza z Akwinu na kulturę fizyczną
i ludzkie ciało musiały niewątpliwie szokować w epoce, w której raczej umartwienie i pokuta wyrażana jest
w formach przerażających współcześnie żyjących ludzi,
nie mówiąc o stanie ówczesnej higieny. Tym większa
jest więc zasługa tego Doktora Kościoła w podniesieniu
wartości doczesnego wymiaru życia ludzkiego, jego wartości i wiążących się z nim szczęśliwości. Żyjąc w XIII
stuleciu dostrzegł on już wówczas związki pomiędzy
czystym i pięknym środowiskiem i pięknem ludzkiego

Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku – 2014

życia. Zdawał sobie sprawę z tego, że piękno przyrody
ma szczególne znaczenie nie tylko dla fizycznej, ale także duchowej kultury. Albowiem „Urok i wdzięk natury
– zauważał Feliks W. Bednarski – w swojej monografii – kształci smak estetyczny i poczucie piękna, a równocześnie wytwarza odrazę do wszelkiej fizycznej czy
duchowej brzydoty, niechlujstwa i brudu, wywołuje
zamiłowanie do czystości, budzi w duszy czystą i szczerą radość oraz żywotną chęć do pracy, rodzi szlachetne
i wzniosłe uczucia, rozsłonecznia duszę prawdziwym
czarem swego piękna” (F.W. Bednarski 1962, s. 49).
Spośród tzw. Sprawności kardynalnych Tomasz
z Akwinu akcentował zwłaszcza łagodność, którą można
usprawniać jako środek sublimujący wrodzony człowiekowi popęd do walki. Osiągając cnotę łagodności wchodzimy jednocześnie w posiadanie takich uczuć, jak odwaga, bojaźń, ambicja. Składają się one na cnotę męstwa.
A czymże jest męstwo? – zapytuje Akwinata. I odpowiada: męstwo nie można utożsamiać ze śmiałością
i odwagą. Polega ono raczej na spełnianiu obowiązków,
które wynikają ze sprawiedliwości, miłości oraz innych
cnót, na wytrwałości, cierpliwości i wielkoduszności
(F.W. Bednarski 1962, s. 73). Szczególne znaczenie Tomasz z Akwinu przypisywał cnocie ostatniej, tj. wielkoduszności. Spełnia ona bowiem ważną rolę w wychowaniu fizycznym. Z tej racji Akwinata poświęca jej dużo
miejsca w swoich rozważaniach. Cnota wielkoduszności, podobnie jak inne cnoty obyczajowe sprawia, że
człowiek potrafi zachować we wszystkim arystotelesowski „złoty środek”. W przypadku wychowania fizycznego cnota wielkoduszności polega na właściwym
umiarze między małodusznością (brakiem zdrowej ambicji i poczucia humoru), a próżnością, zuchwałością
i fałszywą ambicją. Cnota wielkoduszności jest szczególnie pożądana w okresie młodzieńczym, gdyż młody
wiek obfituje w zachowania będące jej zaprzeczeniem.
Pojawiają się wówczas wady charakteru w rodzaju zuchwałości, wygórowanej ambicji, próżności itp. Nie
omijają one także tych, którzy oddają się ćwiczeniom
sportowym i objawiają się brakiem podejmowaniem
wyczynów, do których nie jest się przygotowanym zarówno fizycznie jak i psychicznie.
Jest rzeczą interesującą, że na tego rodzaju ważne
dla sportowca momenty zwrócił uwagę Doktor Kościoła w głębokim średniowieczu, nie dysponując dzisiejszą
wiedzą dziedziny medycyny, psychologii i szeregu innych nauk związanych współcześnie ze sportem. Twierdził on, że brak ćwiczeń fizycznych w młodości da o sobie znać niedomaganiami w wieku starczym. Podobnie
ma się sprawa z cechami charakteru: brak wielkoduszności w wieku młodzieńczym pociąga za sobą zwykle
fałszywą ambicję czy próżność. Postawa wielkoduszności przeciwdziała więc pysze, która może cechować
zarówno zawodników jak i kibiców. Tomasz z Akwinu
podkreślał ogromne znaczenie cnoty wielkoduszności
nie tylko w sporcie, ale we wszystkich dziedzinach życia
ludzkiego. Rozumowanie tego myśliciela ma następującą postać: „Honor spośród wszystkich dóbr zewnętrznych jest czymś najlepszym. Wielkoduszność zaś odnosi
się przede wszystkim do honoru (…). Przedmiotem jej
jest to wszystko, co w jakiejkolwiek cnocie jest wielkie,
a to dlatego, że kto nie spełnia wielkich czynów których
cnota wymaga, nie jest godny wielkiej czci i honoru.
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Tak np. zdaniem męstwa jest postępować mężnie, zadaniem zaś wielkoduszności w stosunku do męstwa jest
czynić wielkie rzeczy podczas mężnego postępowania.
Dlatego też wielkoduszność jest ozdobą wszystkich cnót
i podnietą ich wzrostu. (…) Wielkoduszny z umiarem
cieszy się okazywaną mu czcią (…) bo wie, że żaden
zewnętrzny nie jest współmierną nagrodą cnoty, gdyż
ta swą wartością przewyższa wszystkie wartości zewnętrzne. Wielkoduszny jednak nie oburza się tym, że
nie oddają mu takiej czci, jaka mu się należy (…). Jeśli go chwalą z powodu innych przyczyn, np. z powodu
majątku, nie przejmuje się taką czcią (…), nie wynosi się nad innych, nie przejmuje się zniewagami (…),
nie naraża się dla błachej sprawy, ani też nie kocha się
w niebezpieczeństwach lekkomyślnie poddając się im,
gdyż na niebezpieczeństwo warto narazić się tylko dla
takiej sprawy, którą się bardzo ceni. (…) Stąd wielkoduszny nie będzie się narażał na niebezpieczeństwo dla
drobiazgów. Ale dla ważnej sprawy nie waha się narazić na jakiekolwiek niebezpieczeństwo, np. gdy chodzi
o dobro ogółu, sprawiedliwość, cześć Bożą itp. Gdy zaś
naraża się na niebezpieczeństwo, czyni to całą duszą
i bez wahań, nie szczędząc nawet życia, bo woli zdobyć
wielkie wartości choćby przez śmierć” (S. Thomae Aq.,
1, 8-10, nr 741-782).
Przytoczony fragment komentarza Tomasza
z Akwinu do arystotelesowskiej „Etyki” w kwestii cnoty
wielkoduszności zawiera więc swoisty kodeks honorowy sportowca, który potrafi godzić mężną rywalizację
z wartościami moralnymi. Tego właśnie ma uczyć wychowanie fizyczne. Ma ono zwłaszcza wyrabiać odwagę
cywilną, która jest jedną z najważniejszych odmian męstwa. Bez niej trudno sobie wyobrazić prawidłowe funkcjonowanie życia społecznego i postęp cywilizacyjny.
Kultura fizyczna nakłada na sportowca obowiązek
utrzymywania zdrowia i sprawność organizmu. Do tego
zaś niezbędny jest określony tryb życia, a więc odpowiednia dieta, ruch i odpoczynek. Na te momenty zwrócił uwagę Akwinata, odwołując się ponownie do pism
Arystotelesa i jego zasady „złotego środka”. Gdy chodzi
o sposób życia sportowca, to wspomniana zasada oznacza umiarkowanie we wszystkim. Warto w tym miejscu
dosłownie zacytować fragment „Etyki Nikomachejskiej” starożytnego myśliciela, na który powołuje się
Tomasz z Akwinu. Fragment ten dotyczy wykładu na
temat cnoty umiarkowania. Arystoteles pisze: A więc
wielkość etyczna jest trwałą dyspozycją do pewnego
rodzaju postanowień, polegającą na zachowaniu właściwej ze względu na nas średniej miary, którą określa
rozum, i to w sposób, w jaki by ją określił człowiek rozsądny. Idzie tu o średnią miarę pomiędzy dwoma błędami, tj. między nadmiarem a niedostatkiem; a dalej:
o średnią miarę o tyle, iż owe błędy bądź nie dochodzą
do tego, co jest właściwe w doznawaniu namiętności
i w postępowaniu, bądź poza tę granicę wykraczają; gdy
natomiast dzielność etyczna znajduje i obiera właściwy
środek. Toteż ze względu na substancję i na definicję
określającą jej istotę jest dzielność etyczna czymś w pośrodku leżącym, jeśli jednak chodzi o to, co jest najlepsze i co dobre, jest ona czymś skrajnym.” Arystoteles,
10-33. cyt. za: J. Legowicz, 1986, s. 221–222).
Kierując się wskazaniami Arystotelesa autor „Summy Teologicznej” pisze, że zgodnie z zasadą „złotego
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środka” nawet przyjemności jedzenia i picia są czymś
złym, jeżeli przekracza się miarę, którą jest zdrowie i regeneracja sił. Stąd też formułuje on następującą dewizę,
którą winien posługiwać się każdy człowiek: „Tyle należy
jeść, ile wymaga zdrowie”1 (S.Thomae Aq., 119, 1.4m).
Zadaniem wychowania fizycznego ma być zatem
przyuczenie młodego człowieka do zgodnego z potrzebami organizmu trybu życia, w tym również zdrowej diety.
Chodzi o to, aby w młodości wyrobić właściwe nawyki
postępowania i silne hamulce przeciwdziałające postępowaniu złemu. Tomasz z Akwinu rozszerza tym samym
zadania stojące przed kulturą fizyczną na sferę moralną.
Wskazuje on więc na cnotę obyczajową jako tę, która ma
kierować sferą zabawową. Polega ona „na opanowaniu
czynności ludzkich (…). Nie ulega zaś wątpliwości, że
rozum może opanować zewnętrzne ruchy człowieka
i porządkować je, gdyż zewnętrzne członki ciała ulegają rozkazom umysłu. Stąd jasne, że ich uporządkowanie
jest cnotą” (S.Thomae Aq., 2-2, 168, 1.).2
Cnota obyczajowa ma według Tomasza spełniać
doniosłą rolę także w sportowej działalności: treningach, wysiłku podczas zawodów, także w rekreacji i sposobach regeneracji sił. Stąd też nadmiar wysiłku, czy też
przesyt zabawy, może stać się czynnością nie tylko złą
dla organizmu, ale także moralnym grzechem. Grzechem według Tomasza z Akwinu jest również wszystko
to, „co w życiu ludzkim sprzeciwia się rozumowi (…).”
A sprzeciwia się mu m.in. odpoczynek i przyjemności
traktowane jako cel sam w sobie, a nie jako środek do
celu, jakim jest zdrowie fizyczne i moralne człowieka
(S.Thomae Aq., 2-2, 168, 4.).3 Zdrową rozrywką i odpoczynkiem powinny zatem kierować trzy zasady (prawidła), o których Akwinata pisze: „Podobnie jak człowiek
potrzebuje cielesnego odpoczynku dla podtrzymania sił
ciała, nie można bowiem bez przerwy pracować, mając
ograniczone siły, odpowiadające pewnej określonej pracy – tak samo rzecz się ma i ze strony duszy, której moc
jest także skończona i odpowiada również pewnej określonej pracy. Dlatego, gdy ktoś pracuje nadmiernie, męczy się i ulega zmęczeniu, tym więcej, że podczas pracy
duchowej (umysłowej – JD) pracuje także ciało, gdyż
umysłowe władze duszy posługują się siłami działającymi przez narządy cielesne (…). Cielesne zaś dobra odpowiadają naturze człowieka.” Dlatego też oddając się
pracy umysłowej człowiek odczuwa psychiczne zmęczenie, które będzie tym większe, im większe towarzyszy jej
napięcie. Podobnie więc jak odpoczynek cielesny usuwa
zmęczenie cielesne, tak zmęczenie psychiczne „należy
usunąć przy pomocy odpoczynku psychicznego”. Należy przy tym wystrzegać się trzech rzeczy, które mogą
całkowicie odmienić sens i przeznaczenie odpoczynku.
Tomasz wymienia je w takiej oto kolejności: przyjemności nie należy szukać „w brzydkich lub szkodliwych
czynnościach zmysłowych”; nie można zatracać „równowagi ducha”; w czasie zabawy i odpoczynku należy
zachowywać się stosownie „do stanowiska, miejsca,
czasu, uwzględniając również wszystkie inne okoliczności” (S.Thomae Aq., 2-2, 168, 3.).4 Takiego zaś uporządkowania zabawy i odpoczynku dokonuje rozum.
1
2
3
4

Sprawność postępowania w zabawie jak i w odpoczynku nazywa się według Tomasza cnotą.
Wymienione trzy zasady powinny także regulować
życie i postępowanie sportowca. Tak więc zasada pierwsza wskazuje na konieczność eliminowania z języka
sportowego i stadionowego mowy przekleństw i wulgaryzmów. Zasada druga nakazuje pamiętać o ludzkiej
godności każdego człowieka, a więc również zawodnika
i kibica konkurencyjnej drużyny. Wreszcie trzecia zasada poucza, iż należy umiejętnie godzić sport, zabawę,
rekreację z innymi powinnościami, nie zapominając
o tym, że celem różnorodnych form zachowań w czasie
wolnym jest regeneracja sił niezbędnych do wykonywania pracy zawodowej; zabawa i sport mają do niej
przygotować.
Biorąc pod uwagę przedstawione myśli Tomasza
z Akwinu o sporcie, wypoczynku, rekreacji narzuca
się spostrzeżenie, iż wiele z nich w zadziwiający sposób koresponduje z ustaleniami współczesnych nauk
o człowieku w zakresie higieny ciała i psychiki, pracy
i odpoczynku, kulturalno-moralnych aspektów zabawy
i rozrywki. Nawiązując do arystotelesowskiego hylemorfizmu i zasady „złotego środka”, Akwinata akcentował trzy fundamentalne prawdy swej doktryny i nauczania o kulturze fizycznej. Pierwsza z nich nakazuje
dbałość o kondycję własnego ciała (co bynajmniej nie
koliduje z chrześcijańską eschatologią). Druga prawda
mówi o tym, że praca nad doskonaleniem własnego ciała poprzez sport i rozrywkę jest cnotą. Trzecia prawda
głosi, że zadaniem szeroko rozumianej kultury fizycznej
jest zachowanie „złotego środka” we wszystkich sferach życia.
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Poziom aktywności fizycznej studentów kierunku
Wychowanie Fizyczne AWF w Krakowie
The level of physical activity of students
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1

Streszczenie
Celem pracy, była ocena poziomu aktywności fizycznej studentów kierunku wychowanie fizyczne oraz
określenie które z motywów i barier w największym
stopniu wpływają na ich uczestnictwo w aktywności fizycznej. Badaniami objęto 271 studentów kierunku wychowanie fizyczne Akademii Wychowania Fizycznego
w Krakowie. Mężczyźni stanowili grupę 159 osób, natomiast ankietowanych kobiet było 112. W pracy zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, wykorzystując
narzędzie badawcze jakim był kwestionariusz ankiety
IPAQ – wersja krótka. Przy obliczeniach statystycznych
wykorzystano program Statistica 8.1 PL. Wykazano
wyższy poziom aktywności fizycznej w grupie kobiet
i studentów zamieszkujących w mieście. Mężczyźni częściej uczestniczyli w aktywnościach fizycznych o charakterze intensywnym, natomiast kobiety w aktywnościach związanych z chodzeniem. Stwierdzono dużą
przypadkowość w przyjęciach na kierunek wychowanie fizyczne, co przejawiało się w: deklaracjach niskich
umiejętności sportowo-rekreacyjnych, brakiem świadomości, co do pozytywnego wpływu aktywności fizycznej
na zdrowie i brakiem zainteresowania wysiłkiem fizycznym ich najbliższego otoczenia. Przy rekrutacji należy
zwrócić uwagę na jej jakość, zmienić kryteria przyjęć
na kierunek oraz podnieść poziom edukacji w temacie
zdrowego stylu życia społeczeństwa.
Słowa kluczowe: aktywność fizyczna, IPAQ,
studenci

Abstract
The aim of this paper was to define the level of
physical activity of physical education students and
determine which of the motives and barriers to the
greatest extent, influence their participation in physical
activity. The survey was applied among 271 students of
physical education from the University School of Physical Education in Cracow. Male students constituted
a group of 159, while women – 112. A method of diagnostic survey using the IPAQ questionnaire – short
version was applied. The Statistica 8.1. PL program was
used in statistical calculations. A higher level of physical
activity appeared in the female group and the group of
students residing in the town. Men more often participated in physical activities of intensive character, while
women in activities related to walking. A high randomness in accepting applications for physical education
studies was found. It was reflected in applicants’ declarations of low sport-recreational capabilities, a lack of
awareness about the positive impact of physical activity

on health and a lack of interest in physical activity in
their closest surrounding. In the recruitment process,
the attention should be paid on its quality, the admission criteria changed and the level of education in the
subject of healthy lifestyle raised.
Key words: physical activity, IPAQ, students

Wstęp
Aktywność fizyczna jest jednym z najważniejszych elementów promowania jakości zdrowia i życia
ludności. Prowadzone badania, na różnych populacjach
i grupach społecznych wskazują, iż siedzący tryb życia,
połączony z paleniem tytoniu i złymi nawykami żywieniowymi przyczyniają się do podnoszenia ryzyka zachorowalności na choroby cywilizacyjne, jakimi są m. in.:
choroby serca, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca i otyłość
[Bernardini et al. 2004; Fontaine et al. 2005; Hu et al.
2005; LaMonte et al. 2005; Nemet et al. 2005]. Przyczyny takiego stanu funkcjonowania społeczeństwa należy dopatrywać się w ograniczonej aktywności fizycznej
spowodowanej licznymi udogodnieniami współczesnego życia lub niechęcią do jej podejmowania, przy jednoczesnym zbyt kalorycznym odżywianiu i narażeniu na
przewlekłe stresy [Woynarowska, Kołoło 2004; Adamczyk i in. 2012]. Wymiar ruchu potrzebnego do wykonywania codziennych obowiązków domowych, pracy
zawodowej, a także wypoczynku zmniejszył się do niepokojąco niskiego poziomu, czego rezultatem jest wysoki odsetek osób nieaktywnych ruchowo [Kwaśniewska
i in. 2006; Ruszkowska-Mazer, Drygas 2006].
Aktywność fizyczna stanowi kluczowy składnik
zdrowego stylu życia, na który składa się całość, najczęściej połączonych ze sobą zachowań, działań czy nawyków. Warunkiem opracowania skutecznych strategii
promocji aktywności fizycznej jest poznanie zmiennych
leżących u podłoża tego typu zachowań [Booth et al.
1997; Brodersen et al. 2005]. Zmienne te najczęściej określane są mianem „determinantów” lub „korelatów” aktywności fizycznej. Są to czynniki w większym lub mniejszym stopniu wpływające na podejmowanie aktywności
fizycznej [Biddle, Mutrie 2001], przy czym wpływ ten
może przejawiać się jako ułatwienie lub utrudnienie tych
zachowań [Nahas et al. 2003]. Z uwagi na mnogość potencjalnych zmiennych, jakie mogą warunkować aktywność fizyczną oraz ich zróżnicowany charakter, są one
klasyfikowane według, w miarę jednorodnych i spójnych
logicznie kategorii. Najprostszym kryterium podatności
na możliwości ich dowolnego kształtowania wydaje się
wyróżnienie zmiennych niemodyfikowalnych (genotyp,
wiek, płeć) i modyfikowalnych (psychologiczne, społeczne, czy poziom wykształcenia) [Seefeldt et al. 2002].
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Stan wiedzy o czynnikach warunkujących podejmowanie aktywności fizycznej przez polską młodzież
jest znikomy [Sas-Nowosielski 2009; Biernat i in. 2007].
Większość publikacji ma raczej charakter prezentacyjny,
natomiast badań empirycznych, które mają na uwadze
istotę problemu jest niewiele. Celem pracy, była ocena
poziomu aktywności fizycznej studentów kierunku wychowanie fizyczne AWF w Krakowie poprzez wykorzystanie kwestionariusza IPAQ w wersji krótkiej. Starano
się również określić, które z motywów i barier w największym stopniu wpływają na uczestnictwo w aktywności
fizycznej tej grupy społecznej. Za kryterium podziału
badanej grupy przyjęto płeć oraz miejsce zamieszkania
respondentów. Przyczyną do podjęcia badań był fakt, iż
z założenia, potencjalny absolwent kierunku wychowania fizycznego swoim wyglądem, sprawnością fizyczną,
prowadzonym zdrowym stylem życia – ogólnie ujmując
prezentowaną postawą wobec kultury fizycznej, powinien zaszczepiać w środowisku nawyk aktywnego spędzania czasu wolnego. Nauczyciel wychowania fizycznego, to nie tylko zawód obligujący do szerokiej wiedzy
i odpowiedniej praktyki, to przede wszystkim kreator
zdrowego stylu życia w swojej społeczności. Wydaje się,
iż analiza zachowań zdrowotnych tej grupy społecznej
jest przyczynkiem do kontroli przygotowania jej do zawodu. Właściwe przygotowanie będzie w perspektywie
miało wpływ na postawy zdrowotne w społeczeństwie.

badawcze jakim jest kwestionariusz ankiety IPAQ (International Physical Activity Questionnaire) – wersja
krótka. Jest to sprawdzona i szeroko stosowana metoda
określająca poziom aktywności fizycznej różnych grup
społecznych [Fogelholm et al. 2006]. Pytania zawarte
w kwestionariuszu odnoszą się do aktywności fizycznej
podejmowanej w ciągu ostatnich siedmiu dni. Całkowity wydatek energetyczny obliczono po przemnożeniu
częstotliwości i czasu trwania wysiłku fizycznego przez
odpowiadającą mu intensywność wyrażoną w jednostkach MET, a następnie zsumowano uzyskane wyniki dla
wszystkich aktywności wykonanych w ciągu tygodnia
[Gajewski, Biernat 2010]. Równoważnik metaboliczny
1 MET odpowiada zużyciu O2 w spoczynku i wynosi 3,5
ml O2/kg masy ciała na minutę [Piątkowska i in. 2008].
Badania przeprowadzono w listopadzie 2012 roku. Przy
obliczeniach statystycznych wykorzystano program
Statistica 8.1 PL. Określono średnie arytmetyczne i odchylenia standardowe. Gdy założenia zmiennych były
spełnione testem t – Studenta dla grup niezależnych
określono różnice pomiędzy nimi. Statystycznie istotnymi określono te różnice średnich, których prawdopodobieństwo przypadkowości było mniejsze od p<0,05.
Przy porównywaniu motywów i barier warunkujących
podejmowanie aktywności fizycznej wykorzystano
średnie wartości odpowiedzi.

Wyniki badań
Materiał i metody
Badaniami objęto 271 studentów kierunku wychowanie fizyczne Akademii Wychowania Fizycznego
w Krakowie. Wiek respondentów zawierał się w przedziale 19–26 lat. Zdecydowaną większość badanych
stanowili mężczyźni w liczbie 159 osób, natomiast ankietowanych kobiet było 112. Biorąc pod uwagę miejsce stałego zamieszkania stwierdzono, iż 191 badanych
mieszkało w mieście, pozostałe 80 osób pochodziło ze
wsi. W przypadku kobiet średnia wysokość ciała wyniosła 167,6±5,9 cm, masa ciała 167,6±5,9, natomiast
wskaźnik wagowo-wzrostowy BMI osiągnął wymiar
20,7±1,9. Mężczyźni badane parametry mieli odpowiednio na poziomie: wysokość ciała 181,0±6,3 cm, masa
ciała 74,5±8,3 kg i wskaźnik BMI 22,7±2,0 (tab. 1).
Badane
parametry

Statystyki opisowe i płeć badanych
Kobiety (±SD)

Mężczyźni (±SD)

Wiek (lata)

19,8±1,1

20,1±1,3

Wysokość ciała
(cm)

167,6±5,9

181,0±6,3

Masa ciała (kg)

167,6±5,9

74,5±8,3

Wartość BMI
(kg/m2)

20,7±1,9

22,7±2,0

Tab.1. Wiek i parametry morfologiczne badanych
studentów
Źródło: badania własne
Oceny aktualnego poziomu aktywności fizycznej młodzieży studiującej dokonano za pomocą metody sondażu diagnostycznego. Wykorzystano narzędzie

Stwierdzono, iż ponad 70% studentów badanego
kierunku posiadała wysoką aktywność fizyczną, która
nie różnicowała w sposób istotny kobiet od mężczyzn.
Również przy określeniu studentów o umiarkowanej
aktywności fizycznej, udział kobiet i mężczyzn był zbliżony. Około 5% badanych deklarowała niski poziom aktywności fizycznej (ryc. 1)
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Ryc. 1. Udział studentów kierunku wychowania
fizycznego w poszczególnych rodzajach aktywności fizycznej
z uwzględnieniem płci badanych
Źródło: badania własne
Średni poziom aktywności fizycznej był wysoki,
wyższy niż poziom powszechnie przyjmowany za wysoki, który wynosi 3000 MET-min./tydzień [16]. Nieznacznie wyższą aktywność fizyczną osiągnęły kobiety,
u których średnia wartość wyniosła 6615,5±3183,2
MET-min./tydzień, przy 6328,0±3578,2 MET-min./
tydzień w przypadku mężczyzn. Już jednak poziomy
aktywności fizycznej w poszczególnych jej rodzajach
wykazywały istotne zróżnicowania. Przy aktywnościach o charakterze intensywnym istotnie wyższą, przy
p=0,048, wykazali się mężczyźni, u których badana
wartość osiągnęła 3257,3±2627,4 MET-min./tydzień,
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natomiast w przypadku kobiet 2887,2±1875,4 MET-min./tydzień. Te różnice potwierdziły istotnie częstsze,
przy p=0,048, uczestniczenie w aktywnościach o tym
charakterze mężczyzn, którzy deklarowali, iż średnio
3,7±1,4 dni w tygodniu podejmują intensywne aktywności, przy 3,3±1,6 w przypadku kobiet. Aktywność fizyczna związana z chodzeniem to domena kobiet, u których średni poziom osiągnął wymiar 2391,5±1771,6
MET-min./tydzień, natomiast w przypadku mężczyzn
1813,5±1223,7 MET-min./tydzień. Również średnia
ilość dni uczestnictwa w aktywnościach związanych
Kobiety

Rodzaj aktywności

11

z chodzeniem była w przypadku kobiet istotnie wyższa,
przy p=0,037, i wyniosła średnio 6,4±1,6 dni, natomiast w przypadku mężczyzn 5,7±1,4 dni. Przy aktywnościach o charakterze umiarkowanym wykazano zbliżone wartości w obu badanych grupach. Nieznacznie
wyższy średni poziom aktywności fizycznej wykazały
kobiety osiągając średnią na poziomie 1335,8±1069,1
MET-min./tydzień, przy 1257,2±1157,4 MET-min./tydzień w przypadku mężczyzn. Również średnia ilość dni
uczestnictwa w aktywnościach o charakterze umiarkowanym była zbliżona (tab. 2 i 3).
Mężczyźni

Wartość testu t

Wartość p

159

0,683

0,494

3257,3±2627,4

159

–1,910

0,048*

112

1257,2±1157,4

159

0,568

0,579

112

1813,5±1223,7

159

2,876

0,004*

±SD

n

±SD

n

Ogółem

6615,5±3183,2

112

6328,0±3578,2

Intensywna

2887,2±1875,4

112

Umiarkowana

1335,8±1069,1

Chodzenia

2391,5±1771,6

* poziom istotności przy p<0,05

Tab. 2. Poziom aktywności fizycznej studentów z uwzględnieniem płci badanych (MET-min./tydzień)
Źródło: badania własne

Rodzaj aktywności

Kobiety

Mężczyźni
n

±SD

n

Wartość testu t

Wartość p

Intensywna

3,3±1,6

112

3,7±1,4

159

–1,997

0,048*

Umiarkowana

3,1±1,5

112

3,3±1,6

159

–0,576

0,563

Chodzenie

6,4±1,6

112

5,7±1,4

159

2,246

0,037*

* poziom istotności przy p<0,05

Tab. 3. Średnie dzienne uczestnictwo w poszczególnych rodzajach aktywności fizycznej z uwzględnieniem płci badanych
Źródło: badania własne
Stopień uczestnictwa studentów w poszczególnych rodzajach aktywności fizycznej z uwzględnieniem
miejsca zamieszkania, był zbliżony do badań określających płeć badanych. Nieznacznie większy udział w wysokiej aktywności mieli studenci mieszkający w mieście,
natomiast w aktywnościach o charakterze umiarkowanym zamieszkujący wsie (ryc. 2).

Ryc. 2. Udział studentów kierunku wychowania
fizycznego w poszczególnych rodzajach aktywności fizycznej
z uwzględnieniem płci badanych
Źródło: badania własne
Miejsce zamieszkania nie było elementem różnicującym poziom aktywności fizycznej studentów.

Nieznacznie wyższy prezentowali zamieszkujący miasta, osiągając średnią na poziomie 6515,5±3349,7
MET-min./tydzień, przy 6281,2±3590,7 MET-min./
tydzień mieszkańców wsi. Tylko przy aktywnościach
o charakterze intensywnym wystąpiło wyższe zróżnicowanie, nie wykazując jednak istotnych różnic. Zamieszkujący miasta ten rodzaj aktywności mieli na
poziomie 3175,0±2437,8 MET-min./tydzień, natomiast
wsie 2935,0±2127,3 MET-min./tydzień. Jednak to studenci zamieszkujący na wsi istotnie częściej (p=0,048)
uczestniczyli w aktywnościach intensywnych, co wykazało średnie uczestnictwo studentów ze wsi, które
wyniosło 3,7±1,4, natomiast z miasta 3,3±1,6. Poziom
aktywności umiarkowanej i związanej z chodzeniem
w niewielkim stopniu różnicowały badane grupy respondentów. Częściej z formy aktywności fizycznej,
jakim jest chodzenia korzystali studenci z miasta i to
w sposób istotny, przy p<0,037, w stosunku do studentów ze wsi. Średnia ilość dni wykorzystywanych przy
aktywnościach związanych z chodzeniem w przypadku
studentów z miasta wyniosła 6,3±1,6, natomiast ze wsi
5,7±1,4 dni (tab. 4 i 5).

Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku – 2014

12

Miasto

Rodzaj aktywności

Wieś

Wartość testu t

Wartość p

80

0,513

0,607

2935,0±2127,3

80

0,766

0,443

191

1298,0±1220,4

80

0,078

0,937

191

2048,2±1567,7

80

0,024

0,978

±SD

n

±SD

n

Ogółem

6515,5±3349,7

191

6281,2±3590,7

Intensywna

3175,0±2437,8

191

Umiarkowana

1286,4±1079,6

Chodzenia

2054,1±1771,6

Tab. 4. Poziom aktywności fizycznej studentów z uwzględnieniem miejsca zamieszkania badanych (MET-min./tydzień)
Źródło: badania własne

Rodzaj aktywności

Miasto

Wieś

Wartość testu t

Wartość p

159

–1,997

0,048*

3,3±1,6

159

–0,576

0,563

5,7±1,4

159

2,246

0,037*

±SD

n

±SD

n

Intensywna

3,3±1,6

112

3,7±1,4

Umiarkowana

3,1±1,5

112

Chodzenie

6,3±1,6

112

* poziom istotności przy p<0,05

Tab. 5. Średnie dzienne uczestnictwo w poszczególnych rodzajach aktywności fizycznej z uwzględnieniem płci badanych
Źródło: badania własne
Motyw związany z poprawą zdrowia, poprzez
uczestnictwo w aktywności fizycznej w sposób istotny,
na poziomie p=0,042, był w większym stopniu deklarowany przez studentki, niż przez studentów. Podobna
sytuacja wystąpiła przy motywie łatwiejszego nawiązywania kontaktów, który u studentek był istotnie ważniejszy, przy p=0,04 niż to miało miejsce u studentów.
Ci ostatni natomiast w większym stopniu i to w sposób

Motywy uczestnictwa

istotny, na poziomie p=0,047, motywowani byli aktywnością fizyczną, aby wyróżniać się wśród znajomych
i pozytywnie wpływać na samorealizację (p=0,049).
Wysokie wartości deklarowanych odpowiedzi dotyczyły
również poprawy urody, kondycji fizycznej oraz wzmocnienia poczucia własnej wartości. W przypadku tych
motywów ich nasilenie było na zbliżonym poziomie pomiędzy badanymi grupami studentów (tab. 6).

Kobiety

Mężczyźni

Wartość testu t

Wartość p

159

2,177

0,042*

3,1±1,3

159

0,305

0,760

112

3,0±1,1

159

0,185

0, 853

2,6±1,4

112

3,0±1,3

159

–1,932

0,047*

Poprawa kondycji fizycznej

3,1±1,4

112

3,0±1,2

159

0,247

0,804

Nawiązywanie kontaktów towarzyskich

3,3±1,2

112

2,9±1,3

159

1,960

0,046*

Samorealizacja

2,8±1,1

112

3,1±1,1

159

–1,903

0,049*

±SD

n

±SD

n

Poprawa zdrowia

3,3±1,4

112

2,8±1,2

Poprawa urody

3,2±1,3

112

Wzmocnienie poczucia własnej wartości

3,1±1,2

Wyróżnienie się wśród znajomych

* poziom istotności przy p<0,05

Tab. 6. Poziom motywacji w uczestnictwie studentów w aktywności fizycznej z uwzględnieniem płci badanych
Źródło: badania własne
Tylko w motywie poprawy urody wystąpiło istotne zróżnicowanie pomiędzy studentami z miasta a na
wsią, przy p=0,047. Wyższą wartość deklaracji prezentowali mieszkańcy miasta, u których średnia wypowiedzi wyniosła 3,4±1,3, przy 3,0±1,2 studentów
mieszkających na wsi. W nieznacznie wyższym stopniu

studentom z miasta, niż ze wsi zależy na poprawie zdrowia, wzmocnieniu poczucia własnej wartości, wyróżnieniu się wśród znajomych, poprawie kondycji fizycznej
i nawiązywaniu nowych kontaktów. Tylko w motywie
samorealizacji wyższe wartości deklaracji wykazali studenci ze wsi (tab. 7).
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Motywy uczestnictwa

Miasto

Wieś

13

Wartość testu t

Wartość p

159

0,487

0,624

3,0±1,2

159

1,955

0,047*

191

3,0±1,1

159

0,755

0,450

3,0±1,2

191

2,8±1,2

159

0,992

0,332

Poprawa kondycji fizycznej

3,2±1,3

191

3,0±1,2

159

0,745

0,456

Nawiązywanie kontaktów towarzyskich

3,1±1,3

191

3,0±1,2

159

0,266

0,867

Samorealizacja

2,9±1,1

191

3,0±1,2

159

0,457

0,647

±SD

n

±SD

n

Poprawa zdrowia

3,0±1,3

191

2,9±1,2

Poprawa urody

3,4±1,3

191

Wzmocnienie poczucia własnej wartości

3,1±1,2

Wyróżnienie się wśród znajomych

* poziom istotności przy p<0,05

Tab. 7. Poziom motywów uczestnictwa studentów w aktywności fizycznej z uwzględnieniem miejsca zamieszkania badanych
Źródło: badania własne
Barierami, które wywierały największy wpływ na
uczestnictwo studentów w aktywności fizycznej, były: brak
czasu wolnego, zniechęcenie przez rodzinę czy znajomych
do aktywności fizycznej oraz brak dostępu do obiektów
sportowych. W przypadku każdej z tych barier nie wykazano zróżnicowań o charakterze istotnym w poszczególnych grupach respondentów. Najmniejsze znaczenie miały
bariery związane: z brakiem zainteresowania aktywnością
fizyczną ze strony studentów oraz trudności finansowe.
Zaskakującym wydaje się wysoki stopień deklaracji kobiet
mówiących o braku umiejętności sportowo-rekreacyjnych,
który osiągnął poziom 3,1±1,3. Była to wielkość istotnie
wyższa, przy p=0,022, od średniego poziomu deklaracji,
Bariery związane z uczestnictwem
w aktywności fizycznej

jaki wystąpił wśród mężczyzn (2,6±1,4). Również zastanawiającym wydaje się deklaracja braku świadomości
wpływu aktywności fizycznej na zdrowie człowieka wśród
studentek. Średnia wypowiedź wyniosła 3,1±1,3, i była
w sposób istotny wyższa od średniej deklaracji mężczyzn,
która w ich przypadku wyniosła 2,6±1,4. Ogromne znaczenie wśród studentów kierunku wychowanie fizyczne miała obawa przed urazowością, która może zdarzyć
się podczas wykonywania aktywności fizycznej. Wyższą
obawę wyrazili mężczyźni, u których średnia deklaracji
wyniosła 3,5±1,3, i była w sposób istotny wyższa, przy
p=0,042, od średniej wypowiedzi studentek, które osiągnęły poziom 3,1±1,2 (tab. 8).

Kobiety

Mężczyźni

Wartość testu t

Wartość p

159

0,184

0,852

3,0±1,4

159

0,713

0,465

112

2,7±1,3

159

0,547

0,584

3,1±1,3

112

2,6±1,4

159

2,707

0,022*

Brak świadomości wpływu aktywności
fizycznej na zdrowie człowieka

2,9±1,4

112

3,2±1,3

159

–2,088

0,041*

Brak zainteresowania aktywnością
fizyczną

2,5±1,3

112

2,5±1,3

159

0,769

0,442

Obawa przed urazem

3,0±1,2

112

3,4±1,3

159

–2,065

0,045*

Zniechęceniem przez rodzinę
i znajomych do aktywności fizycznej

3,1±1,3

112

3,2±1,1

159

–0,539

0,590

±SD

n

±SD

n

Brak czasu wolnego

3,2±1,4

112

3,2±1,3

Brak dostępu do obiektów sportoworekreacyjnych

3,1±1,2

112

Trudności finansowe

2,7±1,3

Brak umiejętności sportoworekreacyjnych

* poziom istotności przy p<0,05

Tab. 8. Bariery mające wpływ na uczestnictwo studentów w aktywności fizycznej z uwzględnieniem płci badanych
Źródło: badania własne
Również w przypadku studentów mieszkających
na wsi i w mieście najważniejszą barierą, która miała
wpływ na uczestnictwo w aktywności fizycznej był brak
czasu wolnego. Również w znacznym stopniu zniechęcenie przez rodzinę i znajomych do aktywności fizycznej

była barierą, która w znaczący sposób była eksponowana w wypowiedziach studentów. Brak zainteresowania
uczestniczeniem w aktywności fizycznej i trudności finansowe w najmniejszym stopniu były eksponowane
przez obie grupy badanych. Największe zróżnicowania
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o charakterze istotnym, przy p=0,029 wystąpiły, przy
barierze związanej z brakiem umiejętności sportowo-rekreacyjnych. Średnia deklaracji studentów ze
wsi wyniosła 3,4±1,4, natomiast z miasta 2,8±1,3.
W istotny sposób, na poziomie p=0,047, studenci ze
wsi mieli większy problem z dostępem do obiektów

sportowo-rekreacyjnych (3,4±1,4), niż studenci z miasta (2,8±1,3). Również podobna zależność wystąpiła
przy barierze związanej z obawą przed urazami, gdzie
studenci ze wsi (3,5±1,3) w sposób istotnie częstszy,
przy p=0,032, deklarowali ten problem, niż studenci
z miasta (3,0±1,2) (tab. 9).

Miasto

Bariery związane z uczestnictwem
w aktywności fizycznej

±SD

Brak czasu wolnego

Wieś

Wartość testu t

Wartość p

159

0,184

0,852

3,2±1,4

159

1,984

0,047*

112

2,8±1,3

159

–0,407

0,684

2,8±1,3

112

3,4±1,4

159

–2,812

0,029*

Brak świadomości wpływu aktywności
fizycznej na zdrowie człowieka

2,9±1,4

112

3,0±1,3

159

0,179

0,857

Brak zainteresowania aktywnością
fizyczną

2,6±1,3

112

2,5±1,3

159

0,769

0,442

Obawa przed urazem

3,0±1,2

112

3,5±1,3

159

2,601

0,032*

Zniechęceniem przez rodzinę
i znajomych do aktywności fizycznej

3,1±1,3

112

3,3±1,1

159

–0,910

0,363

n

±SD

n

3,2±1,3

112

3,2±1,2

Brak dostępu do obiektów sportoworekreacyjnych

2,9±1,2

112

Trudności finansowe

2,7±1,3

Brak umiejętności sportoworekreacyjnych

* poziom istotności przy p<0,05

Tab. 9. Bariery mające wpływ na uczestnictwo studentów w aktywności fizycznej z uwzględnieniem miejsca zamieszkania badanych
Źródło: badania własne

Dyskusja
Wyniki badań wskazują na wysoki poziom aktywność fizycznej studentów kierunku wychowania
fizycznego AWF w Krakowie. Był on znacznie wyższy,
od poziomu ogólnie przyjętego jako wysoki, który wynosi 3000 MET-min./tydzień [Nahas et al. 2003]. Tak
wysoki poziom aktywności fizycznej był do przewidzenia, z uwagi na charakter studiów badanych, których
program studiów przewiduje znaczną ilość zajęć sprawnościowych. Należało to jednak sprawdzić, gdyż czasami sam fakt potrzeby bycia aktywnym podczas obowiązkowych zajęć nie idzie w parze z aktywnością poza
pracą, a w tym przypadku poza zajęciami związanymi
ze studiowaniem. Średni poziom aktywności fizycznej
nie był jednak równoznaczny z wysokim udziałem studentów w grupie osób o wysokiej aktywności fizycznej.
Wykazany około 75% udział badanych studentów w tej
grupie, był znacznie niższy, niż stwierdzony u studentów amerykańskich, również uczących się na kierunku
wychowanie fizyczne. W ich przypadku udział młodzieży o wysokiej aktywności fizycznej sięgał 92% [Cerin et
al. 2005]. Wydaje się, iż w działaniach rekrutacyjnych
na kierunek wychowanie fizyczne, występuje element
przypadkowości, czyli studiowania osób bez predyspozycji lub nie mających zakorzenionej chęci uczestnictwa
w aktywnościach fizycznych. Ci sami autorzy potwierdzili nieznaczny (bez oznak zróżnicowań istotnych)
wyższy poziom aktywności fizycznej w grupie studentów, niż studentek. W prowadzonych przez autorów badaniach wyniki były zgoła odmienne. To kobiety okazały się być grupą osób o wyższym poziomie aktywności

fizycznej, jak również miały wyższy udział w grupie
osób o wysokiej aktywności fizycznej, niż to wykazano
u mężczyzn. Stwierdzony u studentów średnio wysoki
poziom aktywności fizycznej, znacznie przewyższał poziom określany innym grupom społecznym [Brown et
al. 2001]. Badania potwierdziły wyniki wcześniejszych
opracowań, które wyróżniały również studentów kierunku wychowania fizycznego, od studentów innych
kierunku, którzy średni poziom aktywności fizycznej
mieli na znacznie niższym poziomie, a dotyczyło to
kierunków biologii, farmacji i stomatologii [Brown et
al. 2001]. Prowadzone badania dotyczyły wszystkich
roczników, zarówno studiów magisterskich jak i licencjackich. Wcześniejsze opracowania, w których analizowano aktywność fizyczną poszczególnych roczników
wykazały, iż jej poziom obniża się w miarę długości
studiowania i jest najniższy na ostatnim roku studiów
[Bara Filho et al. 2000]. Wykazane wyniki badań oraz
analiza literatury zaskakują, gdyż wydawałoby się, iż
obcowanie na co dzień z kulturą fizyczną, z poznawaniem różnych form aktywności fizycznej będzie miało
wpływ na poziom uczestnictwa studentów w aktywności fizycznej. Wyniki jednak wskazują inaczej. Niepokojącym jest również fakt wysokiego nasilenia deklaracji
braku umiejętności sportowo-rekreacyjnych w grupie
kobiet i studentów mieszkających na wsi, oraz napotykanie na utrudnienia ze strony najbliższego otoczenia
uczestnictwa w aktywności fizycznej. Wpływ na taki
stan, może mieć, większa ilość zajęć teoretycznych na
kolejnych latach studiów. Być może nierównomierne
rozłożenie zajęć praktycznych i teoretycznych w programie studiów, lub zniechęcenie zbyt dużą ilością zajęć
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praktycznych także przyczynia się do tej sytuacji. Zaistniały stan należy poprawiać z uwagi na to, iż studiujący
w przyszłości będą odpowiadali za stan zdrowotny społeczeństwa, w którym będą funkcjonowali.
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Zmiana społeczna w kulturze fizycznej
– bezpieczeństwo versus zagrożenie
Social change in physical culture – safety or threat?
dr Ilona Urych
Zakład Edukacji dla Bezpieczeństwa. Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. Akademia Obrony Narodowej w Warszawie

Streszczenie
Zmiana społeczna – różnica między stanem systemu społecznego w określonym czasie i stanem tego
systemu w czasie późniejszym – może być źródłem
bezpieczeństwa lub zagrożenia istoty ludzkiej. Ponadto, zmiany wpływające na poczucie bezpieczeństwa lub
zagrożenia człowieka dotykają wszystkich wymiarów
życia społecznego, w tym także kultury fizycznej.
Artykuł przedstawia zagadnienie zmiany społecznej w kulturze fizycznej. Szczegółowo zaś ujęto następujące kwestie: rozumienie pojęcia kultury fizycznej
i jej koncepcje, wybrane skutki pasywnego ruchowo
trybu życia współczesnego człowieka, które stanowią
istotne zagrożenie jego zdrowia i życia. Artykuł charakteryzuje również kulturę fizyczną w społeczeństwie ponowoczesnym, która ze względu propagowane wartości
(min. hedonistyczne i estetyczne) wywołuje liczne kontrowersje, lecz mimo tego sprzyja rozwojowi i zdrowiu
istoty ludzkiej, a zatem jej bezpieczeństwu.
Słowa klucze: kultura fizyczna, zmiana społeczna, koncepcje kultury fizycznej, pasywny ruchowo tryb
życia, społeczeństwo ponowoczesne, bezpieczeństwo,
zagrożenie

Summary
Social change – the difference between the state
of the social system at a given time and the state of
the system at a later time – can be a source of safety
or danger of human beings. In addition, changes – affecting the sense of security or human threat – affects
all dimensions of social life, including physical culture.
The article presents the issues of social change in
physical culture. Specifically recognized the following
issues: understanding the concept of physical culture
and its concepts, selected effects of passive mobility
lifestyle of modern man, which constitute a significant
hazard their health and life. Article is also characterized
by physical culture in the postmodern society, which
– because of propagated values (e.g. hedonistic and
aesthetic) – causes much controversy, but nevertheless
promotes the development and health of human beings, and thus its safety.
Key words: physical culture, public change, concepts of physical culture, passive physically lifestyle, society, safety, threat

Wprowadzenie
Pierwsze interpretacje zmiany społecznej, autorstwa Augusta Comte’a, Herberta Spencer’a czy Karola
Marksa, spowodowane były chęcią wyjaśnienia dwóch

wielkich przemian, które ogarnęły Europę: uprzemysłowienia oraz procesu rozprzestrzeniania się demokracji i praw człowieka jako pokłosia rewolucji francuskiej
i amerykańskiej. Natomiast współczesne teorie zmiany
społecznej obejmują swym zasięgiem szeroki zakres zjawisk, w którym mieszczą się przemiany krótko- i długotrwałe, w skali o wielkim i niewielkim zasięgu, od poziomu rodziny do poziomu społeczeństwa globalnego.
Przedmiotem zainteresowania są też zmiany wartości,
norm, zachowań, znaczeń kulturowych i relacji społecznych [7, s. 441-442]. Można zatem pokusić się o wniosek, że zmiana społeczna – rozumiana jako różnica między stanem systemu społecznego w określonym czasie
i stanem tego systemu w czasie późniejszym – może być
źródłem bezpieczeństwa lub zagrożenia istoty ludzkiej.
Ponadto, zmiany – wpływające na poczucie bezpieczeństwa lub zagrożenia człowieka – dotykają wszystkich wymiarów życia społecznego, w tym także kultury fizycznej.

Materiał i metody
Celem artykułu jest syntetyczna charakterystyka procesu zmiany społecznej w kulturze fizycznej.
Główny problem badawczy zawiera się w pytaniu: Czy
zmiana społeczna w kulturze fizycznej jest źródłem bezpieczeństwa czy też zagrożenia człowieka? W związku
z problemem głównym wyłoniono następujące problemy szczegółowe: Jakie jest rozumienie pojęcia kultury
fizyczne? Jakie są koncepcje kultury fizycznej? Jakie są
wybrane skutki pasywnego ruchowo trybu życia współczesnego człowieka i dlaczego stanowią one istotne
zagrożenie jego zdrowia i życia? Czym charakteryzuje
się kultura fizyczna w społeczeństwie ponowoczesnym
i dlaczego propagowane przez nią wartości sprzyjają
bezpieczeństwu istoty ludzkiej? Odpowiedzi na pytania
badawcze – udzielone w oparciu o metodę sondażu diagnostycznego z zastosowaniem techniki analizy dokumentów [10] – wydają się naświetlać i charakteryzować
analizowany dyskurs.
Kultura fizyczna i jej rozumienie
W kulturze każdego społeczeństwa istotne miejsce
jest przeznaczone dla kultury fizycznej. Jest ona traktowana na równi z innymi dziedzinami kultury i tworzy
z nimi lub samodzielnie określony system. Poszczególne
elementy kultury mogą być ze sobą zestawiane oraz porównywane pod względem znaczenia, jakie poszczególne grupy społeczne elementom tym przypisują. W myśl
tej koncepcji kultura fizyczna stanowi całość, która posiada własną niezależność, a jej elementy można wyodrębnić według różnych kryteriów i zasad [5, s. 4].
Jednak, pomimo trudności ze zdefiniowaniem
„kultury” w ogóle oraz zbyt różnorodnym treściom
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kryjącym się w określeniu „fizyczna”, istnieją cztery
elementarne ujęcia kultury fizycznej jako specyficznej
dziedziny kultury.
Po pierwsze, kultura fizyczna to całokształt materialnego środowiska, tworzonego przez człowieka zgodnie z jego możliwościami, potrzebami oraz wartościami.
Stąd też ma ona specyficznie ludzki wymiar, a także nie
istnieje poza światem człowieka. W tym typie kultury
fizycznej mieści się, i świat „uczłowieczonej natury”,
i świat kultury materialnej, który jest wytworzony przez
człowieka i oddziałujący zwrotnie na jego sposób życia.
Po drugie, kultura fizyczna to system wartości,
działań i ich efektów w dziedzinie cielesnej aktywności
człowieka, które są zależne od zewnętrznych warunków
oraz stymulowane przez społeczne potrzeby. Takie rozumienie kultury fizycznej zawiera w sobie pracę fizyczną,
ale też wszelkie inne zachowania służące doskonaleniu
zdrowia, sprawności i ekspresji ciała. M. Demel definiuje kulturę w kategoriach aksjologicznych w następujący
sposób: „Kultura fizyczna obejmuje te wszystkie wartości, które wiążą się z fizyczną postacią i fizycznym
funkcjonowaniem człowieka, zarówno w jego własnym
odczuciu, jak też w obrazie społecznie zobiektywizowanym. Wartości te – najogólniej mówiąc – odnoszą się do
zdrowia, budowy i postawy ciała, odporności, wydolności, sprawności i urody” [2, s. 38].
Po trzecie, kultura fizyczna to zespół form aktywności ruchowej człowieka, podejmowanych świadomie
i celowo dla pomnażania zdrowia, urody i sprawności fizycznej jednostki, podporządkowanych wzorowi
osobowości wszechstronnej, harmonijnej oraz dynamicznej. Według Z. Krawczyka kultura fizyczna to: „...
względnie zintegrowany i utrwalony system zachowań
w dziedzinie dbałości o rozwój fizyczny, sprawność ruchową, zdrowie i piękno człowieka, przebiegających
według przyjętych w danej zbiorowości wzorów, a także
rezultaty owych zachowań” [6, s. 13].
Po czwarte, kultura fizyczna rozumiana bywa
jako synonim sportu. Określenie to występuje sporadycznie w Polsce i w innych krajach Europy Środkowej
i Wschodniej, lecz często – w krajach Europy Zachodniej
i Stanach Zjednoczonych. Kultura fizyczna i sport są tu
pojęciami nierozłącznymi [6, s. 11-13].
Polska kultura fizyczna ma dwie specyficzne cechy.
Po pierwsze, polską kulturę fizyczną charakteryzuje szerokie widzenie jej roli w sferze zdrowia i sprawności fizycznej, a także w sferze społeczno-moralnej. Ta zasada
ujmowania kultury fizycznej w naszym kraju widoczna
jest od okresu humanizmu, lecz najwyraźniej przedstawia ją aksjomat Komisji Edukacji Narodowej o jedności
fizycznego, psychicznego i moralnego rozwoju człowieka. Po drugie, wychowanie fizyczne traktowane jest jako
czynnik ochrony oraz wzmocnienie biologicznego potencjału narodu. Taki sposób ujmowania kultury fizycznej wyrastał z zagrożeń państwa od końca XVIII wieku.
Świadomość rangi zdrowia i sprawności fizycznej młodego pokolenia oraz istotnej roli instytucji wychowania fizycznego odzwierciedlają wskazania „Katechizmu
Rycerskiego” Adama Kazimierza Czartoryskiego dla
studentów Szkoły Rycerskiej, czy XXV rozdział Ustaw
Komisji Edukacji Narodowej. Tą ideę kontynuowały deklaracje związków młodzieży polskiej, programy ruchu
harcerskiego i zrzeszeń sportowych oraz ruch robotniczy

17

przełomu XIX i XX wieku. Natomiast w Polsce Ludowej
ważność kultury fizycznej jako czynnika zdrowia, wychowania i rozwoju społecznego podkreślały programy społeczno-gospodarczej przebudowy kraju głoszone przez
partie polityczne i organizacje młodzieżowe polskiej lewicy. Znalazło to wyraz w powstaniu licznych stowarzyszeń
wychowania fizycznego i sportu, np. MSW, MON, AZS,
SZZ, LZS, ZS, PKOL, TKKF, PTTK [5, s. 12-13].
Kulturę fizyczną ujmuje się często w kategoriach
instytucjonalno-administracyjnych, utożsamiając ją
z takimi elementami składowymi, jak: wychowanie
fizyczne, sport, rekreacja fizyczna, a także rehabilitacja ruchowa i turystyka. Najogólniej przyjmuje się, że
kultura fizyczna, obok materialnej i duchowej, to część
składowa kultury społeczeństwa, która ma za zadanie
kształtowanie rozwoju fizycznego człowieka, jego fizycznych uzdolnień. Jest to wyraz określonej postawy
wobec własnego ciała, jego potrzeb, to świadoma i aktywna troska o rozwój sprawności i zdrowie [14, s. 80].
Termin ten wskazuje na ścisłe powiązanie z kulturą duchową i materialną, a jednocześnie akcentuje
społeczny wymiar ćwiczeń fizycznych, ich podłoże, znaczenie oraz społeczne prawa działające w tej dziedzinie
życia ludzkiego. Zakres, charakter, metody i cechy kultury fizycznej są uzależnione, jak i cała kultura, od stosunków społecznych. Zatem przez kulturę fizyczną trzeba
rozumieć całokształt społecznego dorobku w dziedzinie
pielęgnacji ciała, czyli całokształt systematycznie stosowanych środków sprawnościowych, wychowawczych,
higienicznych i rozrywkowych, wpływających na rozwój fizyczny ludzi, rozwój ich aparatu ruchowego oraz
przystosowanie tego aparatu do różnorodnych potrzeb
osobowości ludzkiej w określonych warunkach rozwoju
życia społecznego [18, s. 220-221].
Koncepcje kultury fizycznej
Kultura fizyczna obejmuje swym zasięgiem szeroki zakres znaczeń. Jednak analizując kulturę fizyczną
można wyróżnić trzy najbardziej znaczące i charakterystyczne dla niej koncepcje [8, s. 39]:
•
indywidualistyczno-wartościującą;
•
socjologiczno-uniwersalistyczną;
•
holistyczną.
W koncepcji indywidualistyczno-wartościującej
uznaje się za ważne wartości subiektywne i obiektywne. Koncepcja ta przedstawia kulturę fizyczną jako dziedzinę bezinteresownych i pozbawionych praktycznych
zamierzeń, szlachetnych, duchowych dążeń i subtelnych związanych z nimi przeżyć, nastawień oraz uczuć.
Można to pojęcie traktować jako zjawiska wspólnie
zachodzące w pewnej zbiorowości ludzkiej lub też odnosić je do poszczególnych jednostek, bowiem każdy
człowiek reprezentuje określony poziom własnej osobistej kultury fizycznej, który może być względnie wysoki
bądź niski. Warto podkreślić, że kultury fizycznej należy poszukiwać w sobie samym, w swoim stylu życia,
w swoich nawykach i przekonaniach [9, s. 340-343].
W myśl tej koncepcji, według M. Demela: „...kultura
fizyczna to wyraz określonej postawy wobec własnego
ciała, świadoma i aktywna troska o swój rozwój, sprawność i zdrowie, to umiejętność organizowania i spędzania czasu z największym pożytkiem dla zdrowia fizycznego i psychicznego” [2, s. 28].
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W przeciwieństwie do koncepcji indywidualistyczno-wartościującej, która ujmuje kulturę fizyczną w kategoriach filozofii czy nauk humanistycznych, co przez
niektórych badaczy uznane jest za mało użyteczne, to
koncepcja socjologiczno-uniwersalistyczna, czyli globalna, zwraca uwagę na zachowania ludzkie dotyczące
dbałości o rozwój fizyczny, zdrowie, sprawność ruchową
i piękno człowieka, a także na rezultaty tych zachowań
[6, s. 13]. W tym ujęciu zacytowany wcześniej Z. Krawczyk zwraca uwagę na to, że kultura fizyczna wiąże się
z wychowaniem, higieną osobistą i społeczną, pracą
i wypoczynkiem oraz staraniami o poprawę materialnych i psychicznych warunków bytowania człowieka
[6, s. 211-212].
Natomiast koncepcja holistyczna czyni z kultury
fizycznej obiekt zewnętrzny względem jednostki ludzkiej. Holistyczne ujęcie istoty kultury fizycznej przedstawił W. Osiński. Ujmuje on tę kulturę jako „ogół wytworów o charakterze materialnym i niematerialnym,
w dziedzinie dbałości o ciało i fizyczne funkcjonowanie
człowieka, uznawanych w niej wartości i wzorów postępowania, które zostały zobiektywizowane, przyjęte
i mogą być przekazywane w danej zbiorowości” [8, s.
33-34]. Autor dostrzega w obszarze kultury fizycznej
trzy wzajemnie uzupełniające się sfery. Są to:
•
sfera przekonań, postaw, poglądów i aspiracji
w dziedzinie dbałości o ciało i fizyczne funkcjonowanie;
•
sfera obserwowalnych i sprawdzalnych czynności
w postaci różnorodnych zabiegów i ćwiczeń mających
na celu poprawę zdrowia, sprawności fizycznej, odporności, budowy i postawy ciała;
•
sfera intencjonalnych narzędzi, do której można
zaliczyć obiekty, urządzenia i sprzęt sportowy, a także
instytucje, organizacje, których celem jest działanie
w zakresie wychowania fizycznego, sportu i rekreacji
fizycznej oraz systemy i programy zarządzania, a także
utrwaloną wiedzę teoretyczną o metodach, formach
i zasadach stosowania poszczególnych ćwiczeń i zabiegów [8, s. 33-34].
Pasywny ruchowo tryb życia współczesnego
człowieka jako efekt zmian cywilizacyjnych
Znaczenie kultury fizycznej nabiera tym bardziej
na wartości w XXI wieku określanym mianem „wieku
plagi nadwagi”. Szacuje się bowiem, że w stuleciu 18641964, wraz z ze zmianą rozwoju cywilizacyjnego, nastąpiło obniżenie aktywności ruchowej człowieka o 93%,
co przyczyniło się do znacznego zwiększenia ilości osób
otyłych [16].
Ponadto, nauka i technika, ułatwiające człowiekowi życie i czyniące je bardziej wydajnym, powodują również zjawiska niekorzystne dla ludzkiego życia, stanowiące jego istotne zagrożenie, które przejawiają się m.in.
na eliminowaniem ruchu i pracy fizycznej, co ujemnie
wpływa na zdrowie i rozwój fizyczny człowieka. Efektem
tych przemian są m.in.: negatywne zmiany funkcjonalne
i strukturalne w organizmie człowieka, procesy inwolucyjne, licznych chorób i dysfunkcje organizmu, szerzenie
się chorób cywilizacyjnych (głównie układu krążenia,
cukrzyc, nerwic, otyłości), niska sprawność i wydolność
psychofizyczna, zjawiska patologiczne wśród dzieci i dorosłych (alkoholizm, nikotynizm, narkomania), pasywne ruchowo wykorzystanie czasu wolnego (oglądanie

TV, korzystanie z Internetu). Długotrwały niedobór
ruchu wraz z innymi niekorzystnymi czynnikami, jak:
nieracjonalne żywienie, zamieszkanie w niekorzystnym
ekologicznie środowisku, pasywny wypoczynek, częste
korzystanie z używek, powoduje utrudnienie funkcjonowania najważniejszych narządów, obniżoną sprawność i wydolność organizmu, pogłębiającą się nadwagę,
a w konsekwencji nawet i śmierć. W. Starosta proces ten
nazywa „spiralą śmierci” [15].
Typowym skutkiem prowadzenia nieodpowiedniego, pozbawionego aktywności ruchowej trybu życia jest
zjawisko bezczynności ruchowej, zwanej inaczej hipokinezją [12].
Zjawisko to prowadzi do zaburzeń w zakresie układów [19]:
•
mięśniowego (mięśnie powoli zaczynają zanikać,
przede wszystkim odnosi się to do mięśni kończyn dolnych, w wyniku tych zmian następuje zauważalny spadek siły mięśniowej),
•
oddechowego (bezruch wpływa na zmniejszenie
wydajności wentylacji naszego organizmu, co niekorzystnie wpływa na dotlenienie komórek organizmu),
•
nerwowego (hipokinezja wpływa na pogorszenie
się hipokinezji ruchowej; mogą również wystąpić zaburzenia równowagi oraz chodu, również nasz nastrój jest
zależny od aktywności fizycznej, przy jej braku ulega
pogorszeniu),
•
krwionośnego (objętość wrzutowa serca oraz jej
pojemność minutowa maleją, organizm ma mniejszą
potrzebę transportowania tlenu do tkanek, w wyniku
osłabienia napięcia włókien mięśni szkieletowych,
a nawet ich zaniku dochodzi do zmniejszenia naprężenia ścian naczyń żylnych),
•
pokarmowego (obniżenie metabolizmu, w wyniku
braku ruchu wzrasta ryzyko otyłości, gdyż tkanka tłuszczowa wykazuje wówczas większe skłonności do magazynowania dostarczanych węglowodanów, co powoduje
jej nadmierny przyrost, gospodarka insulinowa zostaje
zaburzona),
•
odpornościowego (odporność ulega obniżeniu,
zdolności adaptacyjne organizmu do nowych warunków są dodatnio skorelowane z bezruchem).
Brak aktywności fizycznej wpływa też negatywnie na rozwój motoryki, tężyznę fizyczną, jak również
na rozwój psychiczny. Występująca korelacja pomiędzy
brakiem wysiłku fizycznego, a występowaniem problemów zdrowotnych ma tendencję wzrostową [12, s. 60].
Kultura fizyczna w społeczeństwie
ponowoczesnym
Badania przeprowadzone przez R. Przewędę [4,
s. 181] wskazują, że wiek XXI charakteryzuje się spadkiem sprawności fizycznej młodego pokolenia. Mimo
tak ważnych funkcji, jakie pełni wysiłek fizyczny
(adaptacyjna, stymulacyjna, korekcyjno-kompensacyjna [3]), można zaobserwować, że niepokojące zjawisko zbyt małej ilości ruchu postępuje. Jednocześnie
w społeczeństwie ponowoczesnym1 dostrzec można
Społeczeństwo ponowoczesne, zwane postmodernistycznym, nie opiera się na rozwoju przemysłu w tradycyjnym
rozumieniu, co było charakterystyczne dla społeczeństwa nowoczesnego, lecz na rozwoju usług, bankowości, giełdy, mediów i informatyki. Jest ono przy tym zdominowane przez
1
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nową klasę średnią, a więc grupę, której członkowie charakteryzują się wykonywaniem zawodów specjalistycznych i managerskich, a także osiąganiem z tego tytułu wysokich dochodów.
Por. P. Sztompka, Socjologia, Znak, Warszawa 2005.

Społeczeństwo nowoczesne

Mimo owych tendencji, nowoczesne i ponowoczesne formy masowej aktywności fizycznej były i są często podejmowane ze względu na troskę o zdrowie, a we
współczesnych społeczeństwach wysoko rozwiniętych
można zaobserwować pojawienie się nowych zjawisk
sprzyjających rozpowszechnianiu się zdrowotnie zorientowanej aktywności sportowej. Mowa tu o zjawisku tak
zwanego przejścia zdrowotnego, które polega na tym, że
główną przyczyną zgonów nie są współcześnie choroby
zakaźne, lecz nieinfekcyjne schorzenia związane często
z trybem życia – takie jak choroby układu krążenia, serca
czy cukrzyca. Jego efektem są zmiany w podejściu do
dbałości o zdrowie, a główna to zmiana akcentu z leczenia na profilaktykę. Innym czynnikiem sprzyjającym
rozpowszechnianiu się zdrowotnie zorientowanej aktywności fizycznej jest kryzys ukształtowanego w dobie
nowoczesności biomedycznego modelu zdrowia, który
troskę o zdrowie kierował na lekarzy. W jego miejsce
kształtuje się nowy model, który upodmiotawia pacjenta
i zachęca go do samodzielnej dbałości o zdrowie, za którego miarę uznaje się teraz nie tylko stwierdzany przez
specjalistów fizyczny stan organizmu, lecz i subiektywnie doświadczane dobre samopoczucie [13].
W społeczeństwie nowoczesnym aktywność fizyczna podejmowana była głównie przez jednostki w celu
realizacji wartości zdrowotnych (uzyskanie zdrowego
ciała). Natomiast w społeczeństwie ponowoczesnym,
oprócz pobudek zdrowotnych, jednostki podejmują aktywność fizyczną także w celu realizacji wartości:
•
hedonistycznych (uzyskanie przyjemnych doznań
cielesnych);
•
estetycznych (uzyskanie pięknego ciała – szczupłego kobiecego i muskularnego męskiego).
Współczesne wartości kultury fizycznej zaprezentowano w ryc. 1.
WSPÓŁCZESNE WARTOŚCI
KULTURY FIZYCZNEJ
ZDROWOTNE
(uzyskanie zdrowego ciała)
HEDONISTYCZNE
(uzyskanie przyjemnych doznań
cielesnych)
ESTETYCZNE
(uzyskanie pięknego ciała –
szczupłego kobiecego
i muskularnego męskiego);

Społeczeństwo ponowoczesne

tendencję odwrotną – masowe i co raz bardziej popularne systematyczne podejmowanie aktywności fizycznej,
głównie w czasie wolnym. Należy jednak nadmienić,
że aktywność ruchowa w znacznej większości przypadków podejmowana jest przez jednostki w celu realizacji
hedonistycznych i estetycznych wartości związanych
z ciałem, a także z powodu zjawiska kulturalizacji konsumpcji, która w coraz większym stopniu służy potrzebom tożsamościowym.
O tym, że ponowoczesna aktywność fizyczna ma
charakter działań podejmowanych w celu uzyskania przyjemnych doznań świadczy chociażby rozwój
tak zwanych sportów ekstremalnych, nastawionych
w pierwszym rzędzie na dostarczanie swym uczestnikom ekscytujących przeżyć. Jednak dążenie do uzyskania satysfakcjonujących doznań leży również u podstaw
rosnącej popularności tych form kultury fizycznej, które
w pewnym sensie lokują się na biegunie przeciwległym
niż sporty ekstremalne, ponieważ nastawione są na psychofizyczną relaksację – jogi, tai-chi czy qui-gong. Inną
formą podporządkowywania aktywności rekreacyjnej
cielesnym przyjemnościom jest traktowanie aktywności
fizycznej jako środka służącego zwiększaniu seksualnej
sprawności – stanowisko, z którym często spotkać się
można w przypadku porad zamieszczanych w magazynach life-stylowych.
Jeszcze częściej, niż celom hedonistycznym, ponowoczesna kultura fizyczna służy dbałości o estetykę ciała – realizacji wzorca ciała szczupłego (w przypadku kobiet) lub muskularnego (w przypadku mężczyzn) oraz
innych definiujących atrakcyjne ciało norm określanych przez kulturę masową. Popularności tak zorientowanej aktywności fizycznej sprzyja fakt, iż w społeczeństwie ponowoczesnym rozpowszechnia się poczucie,
że ciało człowieka nie jest czymś danym z zewnątrz,
z czym musimy się pogodzić, ale że jest plastycznym
obiektem, który może być kształtowany poprzez nadzór
i pracę swych posiadaczy m.in. za pomocą aktywności
fizycznej.
Charakterystyczne dla ponowoczesności zjawiska
kulturalizacji konsumpcji, zaspokajane są przez konsumentów poprzez realizowanie lansowanych przez kulturę masową mód i stylów życia. Dzięki temu uzyskują
oni poczucie, że są „kimś” – osobami, których egzystencja jest sensowna, wartościowa i godna pozazdroszczenia. Analogiczna sytuacja ma miejsce w przypadku
konsumpcji sportowej. Bowiem poprzez zakup modnego sprzętu, odzieży sportowej lub usług ludzie osiągają
poczucie przynależności do swego rodzaju elity – grona
osób, które są „trendy”, żyją w sposób stylowy i modny. W ponowoczesnych społeczeństwach konsumpcyjnych aktywność sportowa często służy niejednokrotnie
zaprezentowaniu otoczeniu społecznemu markowych
towarów w celu uzyskania wysokiego statusu. Tożsamościowo-twórczy charakter konsumpcji jeszcze lepiej
prezentują subkultury związane ze sportami młodzieżowymi, takimi jak skateboarding, gdzie posiadanie określonego sprzętu czy odzieży stanowi formę manifestowania przynależności do subkulturowej grupy.
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Ryc. 1. Współczesne wartości kultury fizycznej
Źródło: opracowanie własne

Zakończenie
Niniejsze studium analizuje proces zmiany społecznej w kulturze fizycznej w aspekcie jej wpływów na
bezpieczeństwo bądź też zagrożenie człowieka. Tym
samym jest próbą odpowiedzi na pytanie: Czy zmiana
społeczna w kulturze fizycznej jest źródłem bezpieczeństwa czy też zagrożenia istoty ludzkiej?
Warto zatem przypomnieć, że bezpieczeństwo –
rozumiane jako stan spokoju, pewności, wolności od
zagrożeń, strachu bądź ataku – jest naczelną potrzebą
i wartością człowieka oraz grup społecznych, a także
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najważniejszym celem istnienia. Istotą jest tu nie tylko
przetrwanie, integralność lub niezawisłość, ale również
bezpieczeństwo rozwoju, które ma zapewnić ochronę oraz wzbogacać tożsamość jednostek i narodu [11,
s. 6]. Przeciwieństwem stanu bezpieczeństwa jest stan
zagrożenia, który immanentnie towarzyszył człowiekowi. Jednak w XXI wieku o wiele bardziej istotna jest
umiejętność radzenia sobie z różnymi zagrożeniami, nie
mającymi cech typowych zagrożeń zewnętrznych.
Jednym z takich zagrożeń, powszechnym wśród
dzieci i dorosłych, związanym z rozwojem nauki i techniki, jest eliminowanie ruchu i pracy fizycznej, co powoduje m.in. wiele chorób i zjawisko hipokinezji. Tym samym
zwiększona i systematyczna aktywność ruchowa może
łagodzić lub usuwać występowanie wielu czynników
niszczących homeostazę bezpieczeństwa istoty ludzkiej.
Wszelka codzienna aktywność ruchowa staje się dziś koniecznością, pozwalającą na rozwój i zdrowie człowieka.
Stąd też obserwowany w społeczeństwie ponowoczesnym wzrost popularności kultury fizycznej stanowi przeciwwagę do „plagi” bezczynności ruchowej.
Chociaż podyktowany jest głównie pobudkami hedonistycznymi, estetycznymi i zdrowotnymi, to skutkuje
systematycznie wykonywaną aktywnością ruchową,
która naturalnie zapewnia brak ryzyka utraty czegoś, co
człowiek szczególnie ceni, czyli zdrowia [1, s. 17]. Jednocześnie wspomaga realizację jednej z podstawowych
potrzeb człowieka, jaką jest potrzeba bezpieczeństwa.
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Brydż sportowy w Lidzbarku Warmińskim
w czasach Polski Ludowej
Duplicate bridge in Lidzbark Warmiński in the Polish People’s Republic
dr Zbigniew Wójcik
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk o Środowisku, Katedra Turystyki i Rekreacji

Streszczenie
Brydżem sportowym na Warmii i Mazurach zainteresowano się bardzo późno. Główną tego przyczyną
był niski wskaźnik inteligencji wśród zasiedlających
Okręg Mazurski oraz brak znajomości zasad gry. Pierwszy, towarzyski mecz rozegrano dopiero podczas wakacji
1956 roku w Olsztynie. Wraz z ukazaniem się na ten
temat informacji prasowej zaczęły powstawać pierwsze
kluby brydżowe. Na potrzeby adeptów tej dyscypliny,
specjaliści wygłaszali nawet wykłady wprowadzające
w arkana współzawodnictwa. Zawiązana przez sympatyków społecznie pracująca Olsztyńska Liga Brydża
Sportowego w roku 1957 przekształciła się w Okręgowy
Związek Brydża Sportowego (OZBS). Na terenie ówczesnego województwa olsztyńskiego przez długi czas nie
było większego zainteresowania tą dyscypliną sportu.
W Lidzbarku Warmińskim mimo, że już w latach
pięćdziesiątych minionego wieku podjęto nieśmiałe
próby konsolidacji środowiska, to dopiero w roku 1974
zawiązał się pierwszy klub. W latach następnych było
już znacznie lepiej, gdyż okresowo, funkcjonowało nawet kilka stowarzyszeń uczestniczących w regularnych
rozgrywkach. W schyłkowym okresie Polski Ludowej
lidzbarscy brydżyści byli bliscy awansu do ligi makroregionalnej. W ewidencji OZBS zarejestrowanych było
wówczas 438 zawodników, w tym 17 kobiet.
Słowa kluczowe: rozgrywki, Warmia i Mazury,
brydż sportowy.

Abstract
Duplicate bridge was not popular in the region of
Warmia and Masuria for a long time. This was due to
the fact that there were few representatives of the intelligentsia among the new residents of the Masurian
region and the rules of the game were not known there.
The first friendly match was played as late as during
the holidays of 1956 in Olsztyn. A press release describing the event inspired the locals to launch the first
bridge clubs. Professionals were even giving lectures to
introduce practitioners of the sport to the mysteries of
competition. The Duplicate Bridge League of Olsztyn,
which was a social organization formed by bridge enthusiasts in 1957, evolved into the Regional Duplicate
Bridge Association (OZBS). This sports discipline did
not enjoy much interest in former Olsztyn province for
a long time.
Although timid attempts were taken to unite
bridge players in the fifties of the twentieth century,
the first club in Lidzbark was formed as late as in 1974.
The situation much improved in subsequent years as

there were even several temporary associations that
participated in regular tournaments. In the final period of the Polish People’s Republic, bridge players in
Lidzbark came close to promotion to the macro-regional
league. In those days, OZBS had 438 members, including 17 women.
Keywords: tournaments, Warmia and Masuria,
duplicate bridge

Wprowadzenie
Brydżem w województwie olsztyńskim zainteresowano się bardzo późno. Przyczyną tego był fakt,
że uprawiano go głównie w środowiskach inteligenckich, a jak powszechnie wiadomo zniszczony i wyludniony po przejściu frontu, Okręg Mazurski zasiedlali
przede wszystkim repatrianci i przesiedleńcy z Kresów
Wschodnich II Rzeczypospolitej i Mazowsza. Osadnicy
wywodzili się głównie z uboższych klas społecznych
i nie byli ze sobą zintegrowani. Równie istotną przyczyną był fakt, iż ziemie te z uwagi na to, że kojarzyły się
z niemiecką państwowością, doznały szczególnie dużych zniszczeń w wyniku działań wojennych. Mimo to,
przybywający tu w ślad za polską administracją nowi
mieszkańcy 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. Dalszy rozwój koordynował społecznie pracujący
Wojewódzki Komitet Sportowy [Wójcik, Skrzypczak
2013]. Na jego działaczach oprócz organizacji współzawodnictwa spoczywała także konieczność objaśniania
zasad rywalizacji, ponieważ dla większości osiedleńców
sport był mało znaną dziedziną. Bardzo często spikerzy
podczas zawodów wyjaśniali widzom i zawodnikom
podstawowe przepisy sportowe, czy też potrzebę kulturalnego zachowania się na boisku i w sali sportowej
[Urniaż 2011].
To z powyższych względów pierwszy, nieoficjalny
mecz brydżowy w regionie, rozegrano dopiero w dniu
18 sierpnia 1956 roku, w świetlicy bankowców w Olsztynie. Rywalizowały wówczas ze sobą ekipy Wojewódzkiego Oddziału Narodowego Banku Polskiego
oraz redakcji „Głosu Olsztyńskiego. Finansistów reprezentowali Wacława Sulimowicz i Alina Rymaszewska
(I para) oraz Jan Wojtowicz i Zygmunt Sobolewski (II
para). Środowisko dziennikarskie wystawiło przeciw
nim Krystynę Wojtasik i Zdzisława Mirka (I para) oraz
Jerzego Lewandowskiego i Waldemara Kowalczyka (II
para). Propagandowy mecz zakończył się zwycięstwem
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dziennikarzy różnicą 134 punktów [„Głos Olsztyński”
1956, nr 198]. Wraz z ukazaniem się na ten temat informacji prasowej, w stolicy województwa zaczęły powstawać pierwsze kluby brydżowe. W celu przyspieszenia tego procesu, w dniu 24 lutego roku następnego, na
zaproszenie regionalnych działaczy przybył do Olsztyna Bogumił Sejfert, uchodzący za jednego z pionierów
polskiego brydża. W świetlicy Wojewódzkiego Związku
Gminnych Spółdzielni (WZGS) wygłosił on wykład na
temat zasad organizacji i funkcjonowania lig brydżowych. Z jego inspiracji powstał wkrótce dziewięcioosobowy Komitet Organizacyjny Olsztyńskiej Ligi Brydżowej [Rogowski 1997]. Dzięki operatywności pierwszych
działaczy, na łamach „Głosu Olsztyńskiego” ukazywać
się zaczął kącik „Gramy w brydża”. Komitet organizacyjny, kierując się wzrostem zainteresowania, zwołał
w sali WZGS w dniu 6 III 1957 roku Walne Zebranie
Olsztyńskiej Ligi Brydża Sportowego (OLBS). W historycznych obradach uczestniczyli delegaci z 15 sekcji.
W trakcie zebrania uchwalono statut nowo powstałego stowarzyszenia, zatwierdzono regulamin rozgrywek,
a następnie wybrano pierwszy zarząd OLBS. Funkcję
przewodniczącego powierzono wspomnianemu powyżej redaktorowi W. Kowalczykowi [Rogowski 1997].
W tym czasie, na terenie kraju, funkcjonowało już dziewięć podobnych organizacji.
Przedstawiciele, powołanej OLBS na oficjalną
inaugurację rozgrywek, wyznaczyli sobotę 16 marca.
Do rywalizacji przystąpiło 18 drużyn z terenu miasta.
Z uwagi na duże zainteresowanie, rywalizację prowadzono w czterech grupach. Ponieważ poziom wyszkolenia nie był zbyt wysoki, oficjalne zawody poprzedził
turniej pokazowy, przeprowadzony tydzień wcześniej.
Wystąpili w nim: WZGS I – Prasa I oraz WZGS II – Biuro Projektów [„Głos Olsztyński” 1957, nr 59]. Pozostałe
zespoły wywodziły się z olsztyńskich instytucji, przedsiębiorstw, Wyższej Szkoły Rolniczej oraz organizacji
społecznych. Ich przedstawiciele bacznie obserwowali
kolejne promocyjne zawody, aby jak najlepiej przygotować swoje zespoły na dzień inauguracji. Godnym odnotowania jest fakt, iż pierwszym mistrzem Olsztyna
została drużyna Banku Rolnego [Rogowski 1997].

Materiał i metody
W procesie badawczym bazowano na materiałach zgromadzonych w Archiwum Zarządu Miejskiego TKKF w Lidzbarku Warmińskim oraz informacjach
pozyskanych w trakcie wywiadów ukierunkowanych
od byłych brydżystów. Bardzo cennymi okazały się informacje publikowane na łamach „Gazety Olsztyńskiej”
i „Głosu Olsztyńskiego”. Ważnym uzupełnieniem była
literatura tematyczna.
Cel badań: ustalenie faktów związanych z początkami i późniejszym rozwojem brydża sportowego
w Lidzbarku Warmińskim. W hipotezie wstępnej założono, że rywalizację w tej konkurencji zapoczątkowano stosunkowo późno. Na tej podstawie sformułowano
n/w pytania badawcze:
1. W którym roku zainaugurowano na Warmii i Mazurach rozgrywki brydżowe?
2. Jak przebiegała rywalizacja w Lidzbarku
Warmińskim?

W procesie badawczym posłużono się metodami
z dziedziny nauk:
a) socjologicznych (wywiad, sondaż)
b) pedagogicznych (analiza dokumentów)
c) historycznych (porównawcza)

Animatorzy rozgrywek w regionie
Z satysfakcją wspomnieć należy, że Lidzbark
Warmiński w tej rywalizacji nie pozostawał bierny.
W schyłkowym okresie zimy 1957 roku, w Powiatowym Domu Kultury (PDK), zawiązał się klub brydżystów. Tworzyli go przedstawiciele środowisk inteligenckich, które bacznie obserwowali funkcjonariusze
Urzędu Bezpieczeństwa [Golon 2011]. Brak środków
finansowych na przejazdy i skuteczna inwigilacja przez
tajnych informatorów o pseudonimach „Kieł” i „Klawisz”, skutecznie wyhamowały chęć uczestnictwa we
współzawodnictwie w ramach wspomnianej powyżej
OLBS. Już w październiku olsztyńska liga na Walnym
Zjeździe, przekształciła się w Okręg Polskiego Związku
Brydża Sportowego. Wybrano wówczas również zarząd
okręgu, który tworzyli: Ludwig Fryda (prezes), Czesław Wojniusz (wiceprezes), Zbigniew Wrześniowski
(sekretarz), Janina Dunajska (skarbnik), Bronisław
Pepłoński (członek) [Rogowski 1997]. Miesiąc później
zainaugurowano rozgrywki okręgowe sezonu 1957/58
[„Głos Olsztyński” 1957, nr 302]. Ze zdziwieniem przyjęto fakt, iż zgłosiło się tylko osiem drużyn. Tak jak i poprzednio wszystkie wywodziły się z Olsztyna. Wiosną,
po weryfikacji przez zarząd wszystkich wyników okazało się, że zaszczytny tytuł mistrza okręgu zdobyła ekipa
„Kormorana” (R. Woliński, R. Łaskarzewski, Zb. Olkowski, K. Dąbrowski), a kolejne miejsca zajęły zespoły
związane z finansami i budownictwem, tj. „Bankowiec”
oraz „Filarek”. Mistrz okręgu przystąpił do rywalizacji
o II ligę i mimo, że w oficjalnych rozgrywkach zdobywając jedynie 4 punkty nie uzyskał awansu, to decyzją
zarządu PZBS został dopuszczony do współzawodnictwa na tym szczeblu. Spośród brydżystów z terenu województwa, najszybciej do współzawodnictwa w lidze
okręgowej włączyli się (1958) zawodnicy „Podchorążaka” Szczytno i „Szlem” – PDK z Ostródy. W kolejnym
sezonie, w Okręgowym Związku Brydża Sportowego
(OZBS), zrzeszonych było blisko 100 członków tworzących siedem sekcji. Powiat lidzbarski reprezentowany był już także przez przedstawicieli Warmińskiej
Fabryki Maszyn Rolniczych w Dobrym Mieście. W roku
1962 brydżowe środowisko Warmii i Mazur zanotowało
pierwszy sukces na arenie ogólnopolskiej. Reprezentant
klubu GKO Olsztyn Kazimierz Dąbrowski został indywidualnym wicemistrzem Polski. Do pełni szczęścia
zabrakło mu jednego punktu. Od nowego sezonu region miał już swojego przedstawiciela (AWM Olsztyn)
w I lidze, a ulubionym na długie lata miejscem spotkań
brydżystów stało się Kasyno Wojskowe „Casablanka”.

W czasach popularności
Ciągle jednak w oficjalnych rozgrywkach prowadzonych najpierw przez OZBS a następnie (1973)
Sekcję Brydża Sportowego Wojewódzkiej Federacji
Sportu nie uczestniczyli przedstawiciele Lidzbarka
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Warmińskiego. Organizacyjny postęp zarysował się dopiero pod koniec 1974 roku. Wtedy to przy PDK ponownie zawiązał się klub brydżystów. Tym razem przyjął nawet oficjalną nazwę „Blotka”. Grono najaktywniejszych
tworzyli m. in.: Eleonora Jurasz, Wiesława i Stanisław
Piaseccy, Tadeusz Pieślak, Janusz Owsiński, Tadeusz
Suchecki, Andrzej Szydziński oraz Halina i Edmund
Truszczyńscy. Miłośnicy brydża w Lidzbarku spotykali
się w każdy wtorek, o godz. 16. W dniu 9 lutego 1975
roku, z okazji XXX rocznicy wyzwolenia miasta, rozegrano pierwszy oficjalny turniej [„Gazeta Olsztyńska”
1975, nr 33]. Z biegiem czasu organizowano ich coraz
więcej, gdyż tą konkurencję w województwie uprawiało
ok. 250 zawodników. Jednakże przystąpienie do współzawodnictwa prowadzonego przez olsztyńską sekcję federacji sportu, ograniczały skromne środki finansowe.
Prawdziwy przełom nastąpił dopiero w roku następnym
[Rogowski 1997]. Wtedy to (1976) przy Państwowym
Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej zawiązał się Ludowy Klub Sportowy (LKS PGR). Oprócz drużyny piłki
nożnej i siatkówki, przy wsparciu członków zarządu,
tj. Jarosława Muzyczuka i Jana Kowalskiego, powołano także sekcję brydżową [„Gazeta Olsztyńska” 1976,
nr 109]. Tworzyli ją dawni zawodnicy klubu „Blotka”
a także: Mieczysław Dunikowski, Bogdan Jaroszewicz,
Apolinary Matczak, Edward Michalak, Jan Romaszko,
W. Salmanowicz oraz wspomniani Muzyczuk i Kowalski. Tytułem uzupełnienia wspomnieć warto, iż w resorcie rolnictwa podobne kluby powstały, np. w Bartoszycach, Dobrym Mieście i Sępopolu, ale wiodącym było
„Zjednoczenie” Olsztyn.
Szczególnie cennym był fakt, że w tym czasie zawodnik Kolejowego Klubu Sportowego (KKS) „Warmia” Olsztyn Krzysztof Gwis, jako pierwszy otrzymał
tytuł Mistrza Międzynarodowego. Jego wyróżnienie
zbiegło się z koncertującym w stolicy województwa
znanym i popularnym wówczas piosenkarzem Jerzym
Połomskim. Artysta występami w Teatrze im. Stefana Jaracza, wzbudził wśród wielu mieszkańców Warmii i Mazur wzruszenie i nieskrywaną radość. Oprócz
K. Gwisa zaliczanego do wąskiego grona najlepszych,
OZBS zrzeszał już: 6 mistrzów krajowych, 25 rejonowych, 42 okręgowych, 50 klubowych i 65 z tytułem
kandydata [Rogowski 1997]. Zawodnicy uczestniczyli
w światowych turniejach licytacyjnych, mistrzostwach
Polski, turniejach krajowych, mistrzostwach okręgu rozgrywanych indywidualnie, drużynowo i parami. KKS „Warmia” występował w II lidze, natomiast
w lidze okręgowej 12 zespołów, a wśród nich m. in.
„Zjednoczenie” Morąg i „Jurand” Bemowo Piskie. Natomiast, przystępujący do współzawodnictwa lidzbarscy brydżyści, zadebiutowali w klasie A, którą tworzyło cztery grupy. Brydżyści z sekcji LKS PGR Lidzbark
pierwszy sezon startowy z dorobkiem 74 punktów zakończyli na IV miejscu [Rogowski 1997]. W tym czasie
nasiliło się też uczestnictwo w otwartych turniejach,
a wzrastająca liczba zawodów dobrze służyła dalszej popularyzacji i zainteresowaniu innych grup społecznych
rozgrywkami.
Środowisko brydżystów charakteryzowała duża
mobilność, którą umiejętnie wykorzystywano w pozyskiwaniu opiekunów, współcześnie nazywanych
sponsorami. Kierujący się wspomnianymi kryteriami
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Stanisław Połoniewicz, w roku 1977, korzystając z przychylności kierownictwa Warmińskiej Spółdzielni Inwalidów, założył kolejny klub, który przyjął nazwę WSI
„Start” Lidzbark Warmiński. Sympatyzujący ze sobą
zawodnicy popularyzowali brydża sportowego w mieście i okolicy. Obydwa zespoły odnosiły też interesujące wyniki w profesjonalnych rozgrywkach. Występując
w tym czasie w pierwszej grupie klasy A zanotowały
następujące rezultaty końcowe (tab. 1):
L.p.

Nazwa klubu

Zdobyte punkty

1.

Sklejka Morąg

246

2.

Zjednoczenie II Olsztyn

229

3.

PGR Lidzbark Warmiński

211

4.

Trakcja Olsztyn

205

5.

WSI Start Lidzbark Warmiński

176

6.

Start II Bartoszyce

162

7.

PGR Dobre Miasto

157

8.

Skiz Olsztyn

151

9.

Agrołyna Sępopol

139

10.

Informatyk Olsztyn

110

Tabela nr 1. Klasyfikacja rozgrywek I grupy klasy A
w roku 1977
Źródło: J. Rogowski, Olsztyńska kronika brydżowa
1957–1997, Olsztyn 1997, s.48.
Wraz z upływem czasu coraz gorzej wiodło się
graczom z sektora rolnictwa. Dwa lata później występowali już w wojewódzkiej klasie B, natomiast wiodącą
sekcją w Lidzbarku był spółdzielczy „Start”. Powołanie
klasy B w brydżu sportowym, umożliwiło uczestnictwo
w rozgrywkach osobnikom mniej wtajemniczonym
w arkana gry. Dodatkowo wielu z nich, dzięki prężnie
działającemu Ognisku TKKF, uczestniczyło w licznych
spotkaniach rekreacyjnych. Przykładowo w roku 1978,
w turniejowych zmaganiach zorganizowanych z okazji
wybuchu Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej, udział wzięły ekipy dziewięciu lidzbarskich
zakładów pracy. Ostatecznie w pierwszej trójce znaleźli się: Warmińska Spółdzielnia Inwalidów, Jednostka
Wojskowa 38-47 i Zespół Opieki Zdrowotnej [Archiwum TKKF]. Podobne mecze rozgrywano także przy
innych okazjach, np. z okazji Święta Pracy, bądź Odrodzenia Polski (1-maja/22-lipca).
W okresie wielkich, społeczno-politycznych przemian i powstania polskiej „Solidarności” (1980) brydżyści „Warmii” Olsztyn wywalczyli po raz pierwszy
zaszczytny tytuł Mistrza Europy Kolejarzy, a w grodzie
nad „Łyną” i „Symsarną” powołano kolejny klub, „Jubilatek”. Brydżyści związali się z klubem młodzieżowym, który już od siedmiu lat funkcjonował w mieście
pod identyczną nazwą. W jego barwach występowali:
Czesław Gębski, Mieczysław Dunikowski, Bogdan Jaroszewicz, Mirosław Makatrewicz oraz Krzysztof Pakuła. Miejsce zaawansowanych wiekowo zawodników,
sukcesywnie zajmowała lidzbarska młodzież. Procesowi temu sprzyjało też usytuowanie drużyny przy
Młodzieżowym Klubie „Jubilatek”, mieszczącym się
w piwnicach ratusza. Jego zawodnicy wraz z ośmioma
innymi zespołami, występowali w klasie B [„Gazeta
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Olsztyńska” 1981, nr 5]. Dużą aktywnością wyróżniał
się wówczas wspomniany M. Makatrewicz. Dzięki jego
zabiegom i wsparciu kierownictwa klubu, otwarte turnieje z udziałem najlepszych brydżystów regionu, organizowano także w Lidzbarku. W latach następnych
udzielali się także Bogdan Szostak, Marek Klepacki,
Krzysztof Mikołap, Leszek Ciepluch i znany w miejscowym środowisku funkcjonariusz Milicji Obywatelskiej,
S. Połoniewicz. Amatorów sportowej rozrywki ciągle
przybywało. Z tego też względu, w roku 1983, „Jubilatek” należał do czołówki w klasie A i wkrótce z wynikiem 411 punktów awansował (1985) do ligi okręgowej
[„Gazeta Olsztyńska” 1985, nr 80]. Wtedy to miejscowy
klub był organizatorem mistrzostw okręgu juniorów
w parach [„Gazeta Olsztyńska” 1985, nr 97].
Cztery lata później przy Miejskim Domu Kultury
zawiązał się kolejny klub, MDK Lidzbark [Rogowski
1997]. W tym czasie do grona najlepszych zawodników
zaliczany był K. Pakuła. W indywidualnych mistrzostwach okręgu (1988) uplasował się na XII pozycji,
a w Ogólnopolskim Turnieju Par wraz z B. Szostakiem
wywalczyli wysokie, VIII miejsce. Ten rok był także
szczęśliwy dla młodego stażem klubu MDK, albowiem
reprezentujący go M. Klepacki, M. Makatrewicz, S. Miros, B. Szostak oraz Wojciech i Ireneusz Pakuła, z dorobkiem 294 punktów, zajęli pierwsze miejsce w grupie
I klasy A i awansowali do ligi okręgowej. Wspomniani
powyżej zawodnicy troszczyli się też o zaplecze. Przez
długi czas, w Lidzbarskim Domu Kultury, w każdy piątek, organizowano turnieje par dla młodzieży. Po awansie do ligi okręgowej opiekę nad zawodnikami MDK na
pewien czas przejęły miejscowe Zakłady Radiowe im.
Marcina Kasprzaka. Podkreślić należy, iż był to w historii lidzbarska największy sukces drużynowy, choć wspomnieć należy, że w tym okresie, np. brydżyści z Kętrzyna i Morąga występowali już w lidze makroregionalnej.
Z miejscowymi sportowcami liczono się już w całym
okręgu. W trakcie jednego z turniejów rozgrywanych
w mieście, Mirosław Makatrewicz w parze ze Zbigniewem Rogowskim („Łączność” Olsztyn) uplasowali
się na drugim miejscu, pokonując tak utytułowanych
olsztyńskich zawodników jak Krzysztof Gwis i Maurycy
Rustecki [„Gazeta Olsztyńska” 1986, nr 42]. Mistrzem
okręgu w roku 1986, zdobywając 348 punktów, została drużyna „Gwardii” Olsztyn, a lidzbarczanie z dorobkiem 198 punktów uplasowali się na ostatnim, 14
miejscu i zdegradowani zostali do klasy A. Wspomnieć
warto, że w tym okresie funkcjonował jeszcze rywalizujący w klasie B „Jubilatek” Lidzbark. Sezon zakończył
on na drugiej pozycji i w turnieju barażowym walczył
o awans do klasy wyższej. Z tego też względu, zawodnicy tego klubu wraz ze wznowieniem współzawodnictwa, reprezentowali miasto Lidzbark w rozgrywkach
wojewódzkich. Wspomnieć też należy, że na tym poziomie współzawodnictwa występowała też drużyna MDK
(funkcjonowały dwie grupy).
Godnym odnotowania był także fakt, iż ówcześni funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej, wzorując
się na „mistrzach okręgu”, za pozwoleniem miejscowej komendy, utworzyli swój resortowy klub brydżowy. Lidzbarska „Gwardia”, zgodnie z regulaminem
współzawodnictwo zainaugurowała w klasie B. W tym
czasie, ekipa „Kasprzaka” w rozgrywkach Drużynowego

Pucharu Polski (szczebla okręgowego), zajęła wysokie
III miejsce i był to sygnał ich dobrej dyspozycji. W roku
1988, pokonując w rywalizacji ligowej wicelidera, tzn.
bartoszycką „Unitrę” aż 74 punktami, lidzbarczanie ponownie awansowali do ligi okręgowej [„Gazeta
Olsztyńska” 1988, nr 80]. Jeszcze większy sukces zanotowali zawodnicy olsztyńskiej „Łączności”, albowiem
po siatkarzach, badmintonistach, lekkoatletach i ciężarowcach byli piątą dyscypliną w regionie rywalizującą
w I lidze. Wspomnieć w tym miejscu należy, iż w kolejnym sezonie (1989), zanosiło się na jeszcze większą
niespodziankę. Drużyna lidzbarskiego „Kasprzaka”,
przewodząc przez długi czas rozgrywkom, w końcówce sezonu uległa niespodziewanie „Kormoranowi”
Ostróda 9:21 i tym samym utraciła szansę awansu do
ligi makroregionalnej. Odnotować jednak należy, że
mimo wspomnianego niepowodzenia, miejscowy klub
brydżowy w schyłkowym okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, sklasyfikowany był najwyżej spośród
wszystkich lidzbarskich sekcji i klubów sportowych.
Ostateczne rezultaty feralnego sezonu zaprezentowano
w tabeli nr 2.
L. p.

Klub

Punkty

1.

Kormoran Ostróda

415

2.

Kasprzak Lidzbark Warmiński

398

3.

Kłobuk Olsztyn

387

4.

Lenpol Szczytno

384

5.

Gwardia I Olsztyn

355

6.

Budowlani Bartoszyce

329

7.

Budowlani Olsztyn

316

8.

Gwardia II Olsztyn

315

9.

Forta Dobrocin

308

10.

Orlęta Reszel

265

11.

AZS ART Olsztyn

223

12.

BDK Biskupiec

223

Tabela nr 2. Końcowe rezultaty rozgrywek 1988/1989
roku.
Źródło: Brydż sportowy, „Gazeta Olsztyńska” 1989,
nr 108, s. 6.
W ewidencji OZBS zarejestrowanych było wówczas 438 zawodników, w tym 17 kobiet. Reprezentanci
okręgu olsztyńskiego uczestniczyli już w wielu prestiżowych międzynarodowych festiwalach brydżowych. Niestety, w tym doborowym towarzystwie nie było jeszcze
brydżystów Lidzbarka Warmińskiego.

Podsumowanie i wnioski
Z uwagi na masowy ruch osiedleńczy zapoczątkowany wraz z włączeniem Warmii i Mazur w obręb
państwa polskiego i konieczność organizacji struktur
sportu od podstaw, rozwój kultury fizycznej w tym regionie napotykał na liczne trudności. Jedną z nich były
duże zniszczenia infrastruktury i brak kwalifikowanych
kadr. To między innymi z tych powodów pierwszy mecz
brydżowy w ówczesnym województwie olsztyńskim rozegrano dopiero w 1956 roku. Jeszcze większe problemy występowały w Lidzbarku Warmińskim, ponieważ
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oficjalne rozgrywki brydżowe zainicjowano dopiero
w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Od tego
okresu z każdym rokiem cieszyły się one coraz większą
popularnością. Wzrost zainteresowania spowodował, że
w schyłkowym okresie Polski Ludowej miejscowy klub
występował już w lidze okręgowej, a ambicje zawodników były znacznie wyższe.

Wnioski
3.
4.

Rozgrywki brydżowe są dobrym sposobem na integrację wielu różnych środowisk.
Współcześnie nie dostrzega się prób popularyzacji
tych rozgrywek.

Piśmiennictwo:
1.

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

13.
14.

15.

Archiwum Zarządu Miejskiego TKKF, teczka Sprawozdania i pisma różne, Informacja o działalności
Ogniska TKKF w Lidzbarku Warmińskim za miesiąc listopad 1978 r.
„Gazeta Olsztyńska” 1975, nr 33.
„Gazeta Olsztyńska” 1976, nr 109.
„Gazeta Olsztyńska” 1981, nr 5.
„Gazeta Olsztyńska” 1985, nr 80.
„Gazeta Olsztyńska” 1985, nr 97.
„Gazeta Olsztyńska” 1986, nr 42.
„Gazeta Olsztyńska” 1988, nr 80.
„Głos Olsztyński” 1956, nr 198.
„Głos Olsztyński” 1957, nr 59.
„Głos Olsztyński” 1957, nr 302.
Golon M., Lidzbark Warmiński w latach 1957-1975,
[w:] Historia Lidzbarka Warmińskiego (red.) Mikulski K., Borodij E., Lidzbark Warmiński 2011, t. II,
cz. I.
Rogowski J., Olsztyńska Kronika Brydżowa 1957-1997,
Olsztyn 1997.
Urniaż J., Uwagi o początkach i podstawach polskiej
działalności sportowej na Warmii i Mazurach w okresie
międzywojennym i po 1945 roku, [w:] Drozdek-Małolepsza T. (red.), Z dziejów kultury fizycznej i turystyki
w Polsce, t. I, Akademia J. Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2011.
Wójcik Z., Skrzypczak A., Rekreacja ruchowa w historii tenisa stołowego w Lidzbarku Warmińskim (19451995), [w:] K. J. Sobolewski (red.), Roczniki Naukowe WSWFiT w Białymstoku, nr 9, Białystok 2013.
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Motywy kobiet do uczestnictwa w zajęciach aqua fitness
– przejawem zdrowego stylu życia
Women’s motives to participate in aqua fitness classes
as a manifestation of a healthy lifestyle
dr Marta Mandziuk, dr Ewa Stępień, dr Ewelina Niźnikowska
PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Streszczenie
Aktywność fizyczna odgrywa bardzo dużą rolę
w życiu człowieka na każdym etapie jego rozwoju.
Stanowi ona kluczowy i integralny składnik zdrowego stylu życia. Jednym z warunków utrzymania bądź
względnie poprawy zdrowia niezbędna jest regularna
aktywność fizyczna o odpowiedniej indywidualnie dostosowanej intensywności. Celem badań było ustalenie
motywacji kobiet do regularnego udziału w zajęciach
aqua fitness. Badania przeprowadzono w okresie jesienno-zimowym 2011/2012. Objęto nimi 58 kobiet uczęszczających na zajęcia na pływalniach w Białej Podlaskiej.
Zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu. Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego, narzędziem był kwestionariusz ankiety wypełniany w formie
tradycyjnej po zajęciach. Najliczniejszą grupę badanych
stanowiły panie w wieku od 30. do 39. r.ż. Zdecydowana
większość badanych miała wykształcenie wyższe magisterskie i była mężatkami. Wynik badań pokazały, że
większość badanych nie podejmowała innej formy aktywności fizycznej poza zajęciami na pływalni. Wśród
tych, które aktywnie spędzały czas wolny, najpopularniejszą formą aktywności poza aqua fitness była jazda
rowerem. Głównym motywem kobiet do uczestnictwa
w zajęciach aqua fitness było poprawienie lub zachowanie figury, motywy zdrowotne znalazły się na dalszym
miejscu.
Słowa kluczowe: styl życia, zdrowie, aqua fitness, motywy, aktywność fizyczna

Summary
Physical activity plays a very important role in human life at every stage of its development. It is a crucial
and integral component of a healthy lifestyle. One of the
conditions of maintaining good health or comparatively
health improvement is regular physical activity of proper, individually adjusted, intensity. The aim of the study
was to determine the motivation of women to regularly
participate in aqua fitness classes. The study was conducted in the period of autumn and winter of 2011/2012.
The study involved 58 women attending swimming
classes in the swimming pools of Biała Podlaska. The
classes were held twice a week. The study was conducted by means of a diagnostic survey; the instrument used
was a questionnaire, traditionally filled in by respondents after classes. The largest group of respondents were
ladies between the ages of 30 to 39. The vast majority
of respondents were married university graduates. The
test result showed that the majority of respondents did

not take part in any other form of physical activity outside of the classes at the swimming pool. Among those
who actively spent their leisure time, the most popular
form of activity outside aqua fitness was riding a bicycle. The main motive of women to participate in aqua
fitness classes was to improve or maintain the figure,
while health motives were further down on the list.
Key words: lifestyle, health, aqua fitness, motives, physical activity

Wstęp
Lansowana w mediach moda na aktywne spędzanie czasu, na zdrowy styl życia, na piękną i zgrabną sylwetkę skutkuje, poza rozwojem medycyny estetycznej,
zwiększającym się zainteresowaniem społeczeństwa różnymi formami aktywności fizycznej, chęcią poznania zasad prawidłowego odżywiania i zdrowego wypoczynku.
Podejmowanie takich działań bądź tylko próba zmiany
dotychczas prowadzonego stylu życia ma wspólny, nadrzędny cel – mianowicie – osiągnięcie i zachowanie dobrego stanu zdrowia. Występują również cele podrzędne, których wartość nierzadko, szczególnie w pewnym
okresie życia, jest głównie przez kobiety przeceniana. Do
nich zaliczyć można m.in. uzyskanie zgrabnej sylwetki,
redukcję masy ciała, pozbycie się cellulitu, spotkania towarzyskie, itp. Zmiana motywów prowadzenia zdrowego
stylu życia z reguły następuje po zaleceniach lekarzy lub
wraz z przechodzeniem człowieka przez kolejne etapy
życia. To wtedy następuje całkowite przewartościowanie celów, do których osiągnięcia człowiek dąży, wtedy
właśnie zdrowie staje się u zdecydowanej większości ludzi tym najważniejszym, będącym na pierwszym miejscu. Powszechnie wiadomo, że zbyt późno podejmujemy
kroki w trosce o zdrowie nasze i najbliższych. Z reguły
dzieje się to wtedy, gdy pojawiają się różne dysfunkcje
narządów i układów w naszym organizmie. Potocznie,
najczęściej o zdrowiu lub o jego braku mówi się, mając
na uwadze tylko stronę fizyczną, cielesną organizmu.
Światowa Organizacja Zdrowia wskazała także na inne
sfery człowieka – psychiczną, społeczną, – które tworzą
„całość” i warunkują utrzymanie stanu zdrowia.
Zdrowie jest dla człowieka najwyższą wartością,
o którą, nie chcąc jej utracić, trzeba zabiegać, i której
nie zastąpią żadne dobra materialne, ani wysoka pozycja społeczna: „Zdrowie nie jest darem niebios danym
nam raz na zawsze”[2]. W jaki sposób będziemy o nie
dbać zależy od naszego postepowania. Każdy z nas własnymi działaniami tworzy swój indywidualny styl życia,
który jeśli ma charakter prozdrowotny korzystnie wpływa na zdrowie. „Zdrowy człowiek ma większe szanse
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na samorealizację, satysfakcjonujące pełnienie ról społecznych, czy też dobrą adaptację do zmian środowiska”
(Narodowy Program Zdrowia na lata 2007-2015). Jednym z celów operacyjnych programu jest zwiększenie
aktywności fizycznej, w uzasadnieniu którego czytamy,
że aktywność fizyczna jest niezbędna dla prawidłowego
rozwoju oraz zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego ludzi w każdym wieku.
Aktywność fizyczna, będąc jednym z elementów
zdrowego stylu życia, jest w literaturze przedmiotu
częstym tematem licznych badań i doniesień naukowych. Aspekty zdrowotne aktywności fizycznej i jej
rolę w życiu człowieka podejmowali w badaniach m.in.:
Dencikowska A. [3], Drabik J. [4,5,6], Kuński H. [9],
Maszczak T. [10], Mynarski W. [11], Woynarowska B.
[18]. Wnioski wypływające z badań, nie tylko w/w badaczy, ale także wielu innych, są jednoznaczne: regularnie podejmowana aktywność fizyczna gwarantuje
zachowanie zdrowia, sprawności do późnych lat życia
człowieka oraz przyczynia się do dobrego samopoczucia, zarówno fizycznego, jak też psychicznego. J. Drabik
[5] uważa, że „aktywność fizyczna stanowi kluczowy
i integralny składnik zdrowego stylu życia. Bez niej niemożliwa jest jakakolwiek strategia zdrowia, jego utrzymania i pomnażania, a u dzieci – prawidłowy rozwój.
Jej brak jest głównym i niezależnym czynnikiem ryzyka chorób układu krążenia”. Często używane w prasie,
głównie kobiecej, i telewizji sformułowanie „wellness”
to znacznie więcej niż tylko fitness, to filozofia życiowa,
to styl życia, który ma zapewnić dobre samopoczucie,
doprowadzić do harmonii pomiędzy ciałem, duchem
i umysłem. Współcześnie prowadzony tryb życia, bez
względu na wiek i płeć charakteryzuje się ograniczeniem ruchu poprzez poruszanie się samochodem, windą, schodami ruchomymi, spędzaniem wolnego czasu
przed telewizorem czy monitorem komputera, złą dietą,
itd., negatywnie wpływa nie tylko na samopoczucie,
ale przede wszystkim na zdrowie człowieka. Systematycznie podejmowana aktywność fizyczna, twierdzi J. J.
Tomaszewski [17], przeciwdziała powstawaniu chorób
cywilizacyjnych, opóźnia procesy inwolucyjne, pomaga
utrzymać prawidłową przemianę materii, utrzymuje
w sprawności mięśnie i stawy warunkujące prawidłową
postawę i wydolność organizmu na odpowiednim poziomie. Regularnie podejmowana aktywność fizyczna,
zdaniem P.J. O’Connor [13] przynosi wiele korzyści nie
tylko dla zdrowia fizycznego, ale także dla psychicznego, emocjonalnego dla ludzi w każdym wieku.
Mimo licznych argumentów przemawiających za
podejmowaniem aktywności fizycznej i stale wzbogacanej ofercie o nowe formy ruchu, aktywne spędzanie
czasu wolnego, zauważają B. Bergier i A. Pańczuk [1],
nie stanowi powszechnie odczuwalnej potrzeby.
Wzrastająca liczba programów radiowych i telewizyjnych, lokalnych akcji samorządowych promujących aktywność fizyczną powoduje, że powoli zmienia
się wiedza ludzi na temat wpływu ruchu na zdrowie,
wzbudza ich zainteresowanie różnymi formami aktywnego spędzania czasu. W bogatej ofercie każdy, bez
względu na wiek, płeć, czy pozycję społeczną znajdzie
coś dla siebie. Najważniejsze jest to, by podejmowany
wysiłek fizyczny był systematyczny i odbywał się minimum 2 – 3 razy w tygodniu.
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Jedną z form aktywności fizycznej jest aqua fitness, czyli forma treningu całego ciała, zmierzająca do
osiągnięcia optymalnej sprawności fizycznej dla danej
jednostki, z wykorzystaniem różnorodnych ćwiczeń
w wodzie. K. Pietrusik [15], I. Stasikowa [16] wymieniają wiele korzyści, jakie niesie za sobą uczestnictwo
w zajęciach aqua fitness, są to m.in.: wzmocnienie mięśni, wysmuklenie sylwetki, poprawę krążenia, redukcję
stresów, opóźnienie wystąpienia zmęczenia, pozytywnie
wpływa na poprawę samopoczucia, przyczynia się do
polepszenia sprawności fizycznej, redukcji dolegliwości.
Rytmiczne wykonywanie ćwiczeń rotacyjnych w ciepłej
wodzie wpływa na zmniejszenie napięcia mięśniowego
i uelastycznienie mięśni oraz sprzyja relaksacji. Wykonywanie ćwiczeń w wielu płaszczyznach z jednoczesnym pokonywaniem oporu wody sprzyja kształtowaniu równowagi i koordynacji ruchowej całego ciała.
Ćwiczenia w wodzie adresowane są do osób w różnym
wieku i o różnym poziomie sprawności i umiejętności
pływackich. Udział w zajęciach aqua aerobiku zalecany jest także jako forma usprawniania między innymi
dla ludzi po operacjach, otyłych, starszych, cierpiących
na artretyzm, osteoporozę, mających problemy z układem kostno-stawowym. Charakterystyczną cechą zajęć w środowisku wodnym jest to, że odbywają się one
w pełnym odciążeniu, które zapewniają właściwości
wody i stosowany podczas ćwiczeń sprzęt wypornościowy. W trakcie zajęć nie odczuwa się zmęczenia, które
towarzyszy innym formom ruchu na sali gimnastycznej
czy boisku, a ich efekt jest porównywalny. Aqua fitness
korzystnie wpływa, zdaniem B. Królikowskiej [8], nie
tylko na sferę biologiczną i psychologiczną człowieka,
ale także oddziałuje na jego zachowania społeczne.
Fakt zanurzenia w głębokiej wodzie daje uczestnikom
poczucie komfortu psychicznego, pozwala odwrócić ich
uwagę od kompleksów, które często są barierą w podejmowaniu aktywności fizycznej na sali lub siłowni, a pozwala skupić się na wykonywaniu ćwiczeń. Niezwykle
istotną cechą tej formy ruchu jest to, że w trakcie ćwiczeń kontuzje zdarzają się bardzo rzadko.

Metodologia badań
Mając na uwadze znaczną ilość argumentów przemawiających za podjęciem aktywności fizycznej za cel
badań przyjęto ustalenie motywacji kobiet do udziału
w zajęciach aqua fitness.
Badania przeprowadzono w okresie jesienno-zimowym 2011/2012. Badaniami objęto 58 kobiet uczęszczających na zajęcia aqua fitness odbywających się na
pływalniach w Białej Podlaskiej. Zajęcia odbywały się 2
razy w tygodniu dla każdej z 4 przebadanych grup.
Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego, w którym wykorzystano technikę ankietowania, narzędziem był kwestionariusz ankiety wypełniany w formie tradycyjnej po zajęciach. Przygotowując
kwestionariusz ankiety skupiono się na pytaniach dotyczących aktywności fizycznej w czasie wolnym. Pytania dotyczyły m.in. wiedzy ankietowanych na temat
zachowań zdrowotnych mających największy wpływ na
zdrowie, sposobu spędzania czasu wolnego, częstotliwości udziału w zajęciach aqua fitness oraz motywów
podjęcia tej formy aktywności fizycznej, itp.
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Wyniki badań
Dane demograficzne badanych kobiet pokazały, że
prawie połowa uczestniczek (44,9%) w zajęciach aqua
fitness była w wieku od 30 do 39 lat. Drugą (27,6%), co
do wielkości grupę stanowiły panie w wieku od 40 do
49 lat, zaś najmniej liczną (12%) stanowiły panie do 29
r. ż. Mała liczba najmłodszych uczestniczek w tego typu
zajęciach jest być może spowodowana tym, że w społeczeństwie panuje nadal przekonanie, że są to zajęcia typowo usprawniające, rehabilitacyjne dla starszych osób.
Młodsze osoby wybierają częściej formę tradycyjnego
aerobiku na sali gimnastycznej.
Analizując wykształcenie pań biorących udział
w zajęciach zauważono, że co druga (48,3%) miała
ukończone studia magisterskie, a co trzecia (31%) wykształcenie na poziomie licencjatu. Średnie wykształcenie miało 6,9% badanych, nie odnotowano uczestniczki
z podstawowym wykształceniem.
Analiza stanu cywilnego ćwiczących na pływalni
pokazała, że najczęściej tę formę zajęć podejmują mężatki (65,5%), najrzadziej zaś wdowy (5,2%). Co piąta
badana (19%) była panną, a co trzecia (10,3%) uczestniczka była po rozwodzie. Charakterystykę danych demograficznych zawarto w tabeli 1.
Analizowana
zmienna

Wiek

Wykształcenie

Stan
cywilny

Kategoria zmiennej

N

%

20-29

7

12

30-39

26

44,9

40-49

16

27,6

50 +

9

15,5

podstawowe

0

0

średnie

4

6,9

zawodowe

8

13,8

licencjat

18

31

wyższe magisterskie

28

48,3

panna

11

19

mężatka

38

65,5

rozwódka

6

10,3

wdowa

3

5,2

Tab.1. Charakterystyka demograficzna badanych
Analizując wyniki badań określono najczęściej deklarowane zachowania zdrowotne badanych. Najczęściej
wymienianym zachowaniem mającym wpływ na zdrowie jest zdaniem badanych prawidłowe odżywianie, na
drugim miejscu wymieniono nie stosowanie używek.
Dbanie o higienę osobistą w najmniejszym stopniu, w opinii badanych, wpływa na zachowanie zdrowia
(ryc.1). Wymienione przez respondentki zachowania
zdrowotne dotyczyły nie tylko sfery fizycznej człowieka,
ale także psychicznej i emocjonalnej, co może świadczyć
o właściwym rozumieniu pojęcia zdrowie.
Analizując częstotliwość podejmowania aktywności fizycznej przez badane stwierdzono, iż 44,8% z nich
ćwiczy 1-2 razy w tygodniu. Ta wysoka liczba może sugerować, że badane uczęszczają tylko na zajęcia aqua
aerobiku, nie podejmując innej formy ruchu. Co trzecia ankietowana (27,6%) zapewniała o podejmowaniu

wysiłku fizycznego 3-4 razy w tygodniu. Codziennie aktywność fizyczną podejmowało 10,3% badanych, a sporadycznie 17,3% (ryc. 2.).

Ryc. 1. Zachowania zdrowotne wpływające na zdrowie
w opinii badanych

Ryc. 2. Częstotliwość deklarowanej aktywności fizycznej
badanych
Z przedstawionych powyżej danych wynika, że aktywność fizyczna badanych polega głównie na udziale
w zajęciach. Aby to zweryfikować, zapytano respondentki o inne formy aktywności fizycznej podejmowane poza
zajęciami. 39,6% ankietowanych zadeklarowało podejmowanie wysiłku fizycznego poza zajęciami aqua fitness, natomiast 60,4% przyznało, że są to ich jedyne zajęcia ruchowe w czasie wolnym. Najpopularniejszą formą aktywności
ruchowej poza aqua fitness, była jazda rowerem (34,8%).
Co piąta badana wybierała spacery z kijami nordic walking oraz inne formy aerobiku (step, zumba, pilates) na
sali gimnastycznej (17,4%), 13% badanych uczęszczało na
pływalnię. Inne (8,7%), a nie wymienione w ankiecie, formy aktywności fizycznej to: jazda na rolkach i gimnastyka
usprawniająca, taniec, bieganie (ryc.3.).

Ryc. 3. Formy aktywności fizycznej podejmowane przez
kobiety poza aqua fitness
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Wyniki badań pokazały, że udział w zajęciach aqua
aerobiku był dla 34,5% badanych sposobem na zaspokojenie własnych potrzeb i zainteresowań. Uczestniczki zajęć wskazywały na dużą rolę znajomych i rodziny, dzięki
którym podjęły decyzję o udziale w aqua fitness. Co trzecia badana (27,6%) pod namową najbliższych członków
rodziny rozpoczęła ćwiczenia na pływalni. Potrzeba spotkania się z innymi ludźmi była ważna dla 20,7% badanych, grupowy udział w ćwiczeniach pozwala na wzmocnienie się kontaktów z innymi, daje możliwości poznania
nowych ludzi i wymiany poglądów, itp. Najmniejszą rolę
w podjęciu decyzji o uczestnictwie w zajęciach, dla ankietowanych odegrały media (6,9%) (ryc.4.).
Przyczn do podjęcia aktywności fizycznej można
wymienić wiele w zależności od płci, wieku, zainteresowań, pozycji społecznej itp. Motywy, które respondentki
wymieniały, pogrupowano wedlug najczęściej powtarzających się. Poprawienie lub zachowanie figury było dla
prawie połowy badanych (46,5%) głównym argumentem przemawiającym za uczestnictwem w aqua fitness.
Inne, często powtarzające się motywy kobiet do udziału
w zajęciach to: poprawa stanu zdrowia (32,8%), chęć
schudnięcia (34,5%), poprawa kondycji, i sprawności
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fizycznej (32,8%). Respondentki dostrzegły także pozytywny wpływ regularnie podejmowanej aktywności fizycznej na zdrowie psychiczne. Chęć ucieczki od
stresów (15,5%), zrelaksowanie się i oderwanie od obowiązków służbowych i domowych (22,4%) oraz poprawę samopoczucia (25,9%) były najczęściej wymienianymi, z zakresu zdrowia psychicznego, motywami kobiet
do regularnego udziału w zajęciach aqua fitness (ryc.5).

Ryc.4. Inspiracje badanych do podjęcia udziału
w zajęciach aqua fitness

Ryc. 5. Motywy kobiet do systematycznego udziału w zajęciach aqua fitness

Podsumowanie i wnioski
Styl życia zdaniem A. Gawła [7] to „strategia” życiowa przejawiająca się w codziennej aktywności ludzi.
Środowisko społeczne, prasa, telewizja w pewien sposób narzuca człowiekowi ogólny schemat stylu życia.
To właśnie od niego zależy, czy będzie on służył zachowaniu zdrowia, czy też nie. Każdy z nas, uwzględniając swoje potrzeby i zainteresowania, konstruuje własny styl życia, który realizując odpowiednio wpływa
na zdrowie. W ten sposób własnymi działaniami możemy wpływać na zachowanie zdrowia, a nawet jego
polepszenie. W przypadku wyboru nieodpowiednich,
ryzykownych zachowań możemy przyczynić się do powstania wielu chorób, których zmieniając postępowanie można by uniknąć. Jednym z istotnych elementów
zdrowego stylu życia jest podejmowanie aktywności
fizycznej w każdym etapie rozwoju. Regularnie podejmowany wysiłek od wczesnych lat życia dziecka jest
warunkiem utrzymania wysokiego poziomu wydolności i sprawności fizycznej w starszym wieku, niezbędnego do sprawnego wykonywania czynności życia

codziennego. Zagrożenia dla zdrowia i życia wypływające z braku ruchu są powszechnie znane, jednak często
lekceważąco traktowane.
Największą zaletą ćwiczeń w środowisku wodnym
jest to, że odbywają się one w odciążeniu. Zastosowanie różnorodnego sprzętu wypornościowego, nie tylko
zwiększa atrakcyjność zajęć, ale także i przede wszystkim wymaga od uczestników użycia większej siły podczas ćwiczeń. Mimo dużego wysiłku, włożonego w pokonywanie oporu wody, uczestnik zajęć nie odczuwa
zmęczenia, a efekty uzyskuje podobne do tych z zajęć
na sali, siłowni czy boisku.
Wyniki przeprowadzonych badań oraz analiza literatury przedmiotu skłaniają do sformułowania wniosków dotyczących motywów kobiet do podejmowania
aktywności fizycznej, na przykładzie aqua fitness.
Do najważniejszych wniosków zaliczono te niżej
wymienione.
1. Prawie połowa badanych podejmowała aktywność
fizyczną 1-2 razy w tygodniu, co trzecia badana
ćwiczyła 3-4 razy. Codzienną aktywność fizyczną
deklarowała co 10 ankietowana.
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2.

Inspiracją do podjęcia aktywności fizycznej w formie aqua fitness dla większości badanych były
własne potrzeby i zainteresowania oraz zachęta
znajomych lub rodziny.
3. Wraz ze wzrostem wykształcenia kobiet zwiększał
się odsetek uczestniczących w zajęciach aqua fitness. Można zatem powiedzieć, że osoby z wyższym wykształceniem posiadają większą świadomość prozdrowotnej roli aktywności fizycznej
w życiu.
4. Głównymi motywami uczestnictwa w zajęciach
aqua fitness są: poprawianie lub zachowanie figury, chęć schudnięcia, poprawa stanu zdrowia
i podniesienie poziomu sprawności fizycznej.
Mimo wielu argumentów za podejmowaniem aktywności fizycznej, obszernej literatury i badań pokazujących zdrowotny jej wpływ na organizm człowieka
w dalszym ciągu rola aktywności fizycznej nie jest w pełni dostrzegana przez wiele grup zawodowych mogących
przyczynić się do poprawy stanu zdrowia społeczeństwa. Należy mieć nadzieję, że wzrastająca liczba programów i imprez rekreacyjno-sportowych promujących
zdrowy styl życia pozwoli uświadomić społeczeństwu,
iż za własne zdrowie jesteśmy sami odpowiedzialni.
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turystyki i rekreacji UEK w zależności od ich aktywności
i sprawności fizycznej oraz komponentów budowy ciała
The ability to cope with stressful situations among female students of Tourism
and Recreation at the University of Economics depending on the levels
of their physical activity, physical fitness and body constitution type
dr Paweł Kukla1, dr Krzysztof Lipecki2, dr Łukasz Lic3
Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, 2Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
3
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

1

Streszczenie
Celem pracy była próba określenia wpływu aktywności i sprawności fizycznej oraz komponentów budowy
ciała na umiejętność reagowania w stresujących wydarzeniach życiowych. Badania przeprowadzono wśród
112 studentek studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I roku kierunku Turystyka i Rekreacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Do określenia poziomu
aktywności fizycznej posłużono się Międzynarodowym
Kwestionariuszem Aktywności Fizycznej – IPAQ (wersja krótka). Sprawność fizyczną określono za pomocą
wybranych prób Testu Sprawności Fizycznej K. Zuchory.
Ponadto oszacowano wydolność układu krążenia przy
pomocy testu Ruffiera. Do określenia parametrów somatycznych wykorzystano pomiary masy i wysokości
ciała oraz obwodów talii i bioder, na podstawie których
obliczono wskaźniki BMI oraz WHR. Oceny umiejętności reakcji na stresujące wydarzenia dokonano w oparciu
o kwestionariusz ankiety autorstwa Corbina i in. (2007).
Na podstawie wyników odnotowano, że zdecydowaną większość studentek (83%) cechuje umiarkowana
twardość w reakcji na stresujące wydarzenia. Niepokojącym może wydać się fakt, iż zaledwie 5% badanej populacji posiada wysokie umiejętności w tym zakresie.
Bardziej szczegółowa analiza wykazała, że 3/4 studentek odznacza się umiarkowaną twardością we wszystkich trzech ocenianych komponentach, tj. zaangażowaniu, kontroli nad sytuacją oraz podejmowaniu wyzwań,
zaś wysoki poziom tych umiejętności przejawia niespełna 1/5 badanych. Rozpatrując umiejętność reagowania
na stresujące wydarzenia studentek kierunku Turystyka i Rekreacja w zależności od poziomu ich aktywności i sprawności fizycznej oraz komponentów budowy
ciała nie odnotowano statystycznie istotnych (p<0,05)
korelacji.
Słowa kluczowe: stres, aktywność fizyczna,
sprawność fizyczna, budowa ciała, studentki

Abstract
The aim of this paper is to determine the influence
of physical activity, physical fitness and constitution
type on the ability to cope with stressful life situations.
The research was carried out on 112 first-year female
students of the BA and MA programs of Tourism and
Recreation at the University of Economics in Kraków.
The International Physical Activity Questionnaire

(IPAQ – short version) was used to determine their level of physical activity. The physical fitness of the students was evaluated according to selected tests from
K. Zuchora’s Physical Capabilities Test. Furthermore,
the general efficiency of the students’ organisms was
assessed with the Ruffier test. The somatic parameters
were based on body mass and height measurements,
which were also key for calculating the BMI. The response to stressful situations was evaluated according
to a questionnaire by Corbin et al. (2007).
Based on the result of the research it was established that a vast majority of female students (83%)
have a moderate resistance (durability) to stressful situations. What is disconcerting is that only 5% of the
subjects have high resistance to aforementioned circumstances. A more in-depth analysis showed that ¾
of the female students have a moderate resilience in all
three aspects which were evaluated, specifically: commitment, controlling the situation and accepting challenges. A high resilience in these respects was found
among less than 1/5 of the subjects. As for the interconnection between the ability to cope with stressful situations (level of resistance/durability) among the female
students of Tourism and Recreation and their physical
activity and body constitution type, no statistically significant correlations were found (p<0,05).
Keywords: stress, physical activity, physical fitness, body constitution type, female students

Wstęp
Człowiek żyjący na progu XXI wieku jest świadkiem rewolucyjnych przemian społeczno-gospodarczo-politycznych. Przejawiają się one zwiększeniem tempa życia, a także natłokiem informacji, nachodzeniem
spraw zawodowych na prywatne, nieprzejrzystością
życia społecznego i wzrostem ryzyka uniwersalnego (Giddens, 2008; Beck, 2004). Owa, jak ją nazwał
Z. Bauman (2000) „płynna rzeczywistość” sprawia, że
współczesny człowiek żyje w permanentnym stresie,
gdyż mimo ogromnych możliwości adaptacyjnych, często nie jest w stanie przystosować się do tak wielkiego
tempa przemian.
Wszechobecność zjawiska stresu, rozumianego
jako: „rodzaj szczególnej transakcji między jednostką, a otoczeniem, ocenianej przez nią, jako obciążającą lub przekraczającą
jej zasoby i zagrażającą jej dobrostanowi” (Lazarus, Folkman,
1984, s. 19), sprawia, że zajmują się nim specjaliści
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wielu dyscyplin naukowych: lekarze, psychologowie,
socjolodzy, czy pedagodzy. Jakkolwiek stres towarzyszy
człowiekowi przez całe życie, a odpowiedni jego poziom
jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania organizmu, stymulując do działania, poprawiając koncentrację oraz przeciwdziałając znużeniu, to jednak przewlekły
stres o dużym natężeniu ma poważne konsekwencje
zdrowotne w sferze somatycznej i behawioralnej w organizmie człowieka (Terelak 2009, s 42–43; Gemra
2007, s. 10). O wadze tego problemu może świadczyć
fakt, że Światowa Organizacja Zdrowia uznała stres za
najpowszechniejszą przyczynę chorób na świecie, której wyjaśnienie jest jednym z najpilniejszych wyzwań
współczesnej nauki. Mimo wielu osiągnięć naukowych
w zakresie wiedzy o stresie, wiele pytań dotyczących
tego tematu jednak nadal pozostaje bez odpowiedzi.
Nieodzownym elementem współczesnej pracy zawodowej oraz nauki na poziomie szkolnym i wyższym
jest hipokinezja, której towarzyszy zaangażowanie psychiczne i umysłowe, często generujące stres. W rozładowaniu powstałego napięcia i przyspieszeniu regeneracji
zużytych sił może pomóc odmienna forma aktywności,
do której ludzki organizm był przyzwyczajony w toku
ewolucji.
W literaturze przedmiotu można odnaleźć liczne
opracowania dotyczące dobroczynnego wpływu aktywności ruchowej na stany lękowe i stresowe (O’Neal i in.,
2000; Moliord i in., 2011; O’Connor i in., 2000; Rostad,
Long, 1996). Jednak jak do tej pory na gruncie polskim,
poza nielicznymi wyjątkami (Guszkowska, 2005), wpływ
zarówno aktywności, jak i sprawności fizycznej oraz
komponentów budowy ciała na umiejętności reagowania
Parametr
Badana
grupa
Studentki TiR

w stresujących wydarzeniach życiowych jest tematem
mało eksplorowanym naukowo. Interesująca i jak do
tej pory marginalnie na gruncie nauki traktowana jest
ewentualna relacja między sprawnością, komponentami
budowy ciała, a umiejętnością reagowania na stresujące
wydarzenia. Czy wyższa sprawność fizyczna i komponenty budowy ciała mieszczące się w standardach kulturowej atrakcyjności fizycznej skutkują wyższym poczuciem
własnej wartości, czego konsekwencją jest lepsza umiejętność reagowania na stresujące wydarzenia i większa
chęć podejmowania nowych wyzwań życiowych.
W związku z powyższym, zasadnym wydaje się
prowadzenie badań z tego zakresu, zwłaszcza w odniesieniu do młodych, studiujących kobiet, które w szczególny sposób są narażone na czynniki stresogenne (Petersem i in. 1991; J. Rosłowska 2003, s. 85).

Materiał i metoda badań
Zebrany materiał empiryczny stanowi pierwszy etap
projektu badawczego mającego na celu ocenę umiejętności reagowania na stresujące wydarzenia w zależności
od poziomu aktywności i sprawności fizycznej oraz komponentów budowy ciała studentek kierunku Turystyka
i Rekreacja wybranych krakowskich szkół wyższych.
Prezentowane wyniki są efektem badań przeprowadzonych w maju i czerwcu 2013 roku wśród 112 studentek
studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I roku kierunku Turystyka i Rekreacja Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie. Parametry określające grupę badaną (wiek,
wysokość i masę ciała, obwód talii i bioder, wskaźniki:
BMI i WHR) przedstawiono w tabeli 1.

Liczebność
[n]

Wiek
[lata]

Wysokość
ciała
[cm]

Masa ciała
[kg]

Obwód talii
[cm]

Obwód
bioder
[cm]

BMI
[kg/m2]

WHR

112

20,1

165,5

59,9

71,4

96,1

21,47

0,74

Tabela 1. Charakterystyka badanej grupy
Źródło: opracowanie własne
Badania składały się z dwóch etapów. W pierwszej
część za pomocą ankiety oceniano umiejętność reagowania na stresujące wydarzenia oraz poziom aktywności fizycznej studentek. Druga część badań obejmowała pomiar parametrów somatycznych (wysokość ciała,
masa ciała, obwód talii, obwód bioder), sprawności fizycznej oraz wydolności układu krążenia.
Umiejętność reagowania na stresujące wydarzenia zbadano za pomocą kwestionariusza ankiety autorstwa Corbina i wsp. (2007, s. 302). Oceniano oddzielnie
umiejętność zaangażowania (oddania się celom osobistym i życiowym), kontroli nad sytuacją stresową (przekonania, że można sprawować kontrolę nad stresem)
oraz podejmowania wyzwań (postrzeganie sytuacji
stresowych jako szanse na własny rozwój), oraz ogólną
umiejętność reagowania na stresujące wydarzenia (jako
suma punktów z poszczególnych umiejętności) klasyfikując badanych do kategorii osób o wysokich (wysoka
twardość, tj. 14-16 pkt. w poszczególnych kategoriach
oraz 40-48 pkt. jako ogólna ocena), umiarkowanych
(umiarkowana twardość, tj. 10-13 pkt. w poszczególnych kategoriach oraz 30-39 pkt. jako ogólna ocena)

bądź niskich (niska twardość, tj. <10 pkt. w poszczególnych kategoriach oraz <30 pkt. jako ogólna ocena)
umiejętnościach. „Twardość” według autorów kwestionariusza jest zbiorem stałych cech osobowości zwiększający efektywne kontrolowanie stresu.
Do oceny poziomu aktywności fizycznej wykorzystano Międzynarodowy Kwestionariusz Aktywności Fizycznej (International Physical Activity Questionnaire
– IPAQ), w wersji krótkiej, zawierający siedem pytań dotyczących aktywności fizycznej typowego tygodnia życia
(Biernat, Stupnicki, Gajewski, 2007; Bauman i in., 2009).
Do określenia wysokości (BH) oraz masy ciała
(BM) posłużono się antropometrem oraz wagą TANITA
model BC – 1000. Dokonano również pomiaru obwodów tali i bioder1. Na podstawie uzyskanych rezultatów
wyznaczono wskaźnik prawidłowej masy ciała (BMI
1
Obwody tułowia – mierzone taśmą krawiecką, z dokładnością do 0,5cm: obwód pasa – mierzony w najwęższym
miejscu talii między dolnym brzegiem łuku żebrowego i górnym brzegiem grzebienia kości biodrowej; obwód bioder –
mierzony na wysokości krętarza większego kości udowej, przez
punkty trochanterion.
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– Body Mass Index) oraz dystrybucji tłuszczu w organizmie (WHR).
Sprawność fizyczną oceniano w oparciu o zmodyfikowany test Zuchory (wybrano go głównie ze względu na powszechny charakter, prostotę wykonania, brak
konieczności posiadania specjalistycznego sprzętu oraz
łatwość interpretacji wyników) na podstawie pięciu
prób diagnozujących: szybkość, skoczność, gibkość, siłę
mięśni ramion oraz siłę mięśni brzucha. Korekta polegała na wybraniu 5 spośród 6 stosowanych w teście
Zuchory prób i proporcjonalnym przeliczeniu wyników
zgodnie ze skalą testu, co umożliwiło ogólną ocenę
sprawności fizycznej studentek. Ze względu na ograniczone możliwości techniczne nie przeprowadzono
testu wytrzymałości. Do określenia wydolności układu
krążenia badanych kobiet posłużono się testem Ruffiera (Pytasz, Pytasz, Urbańska, 1996; Górniak, Szczepanowska, 2011).
Oceniany
komponent
Stopień
twardości

Zaangażowanie
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W opisie wyników wykorzystano podstawowe
miary statystyczne: średnie arytmetyczne, odchylenia
standardowe. Siłę współzależności między zmiennymi
określono za pomocą współczynnika korelacji rang Spearmana. We wszystkich analizach przyjęto poziom istotności p<0,05.

Wyniki badań
Umiejętności reagowania na stresujące
wydarzenia wśród studentek TiR
W dzisiejszych czasach umiejętność radzenia sobie
ze stresem wdaje się być szczególnie cenna. W tabeli 2
przedstawiono „stopień twardości” studentek w zakresie zaangażowania, kontroli nad sytuacją i podejmowania wyzwań oraz ogólną ocenę umiejętności reagowania
na stresujące wydarzenia.

Kontrola nad sytuacją

Podejmowanie wyzwań

Ogólna umiejętność
reagowania na
stresujące wydarzenia

n

%

x

n

%

x

n

%

x

n

%

x

Wysoka twardość

11

9,8

14,5

10

8,9

14,1

23

20,5

14,4

6

5,3

41,7

Umiarkowana
twardość

77

68,8

11,2

82

73,2

11,4

79

70,5

10,6

93

83,0

34,3

Niska twardość

24

21,4

7,8

20

17,9

8,3

10

8,9

8,0

13

11,6

26,2

Tabela 2. Twardość, rozumiana jako zbiór stałych cech osobowości zwiększających odporność jednostki na stres
Źródło: opracowanie własne
Na podstawie badań odnotowano, że zdecydowana większość studentek (69% – 73%) cechuje się umiarkowaną twardością we wszystkich trzech ocenianych
komponentach (zaangażowanie, kontrola nad sytuacją,
podejmowanie wyzwań). Oceniając całościowo umiejętność reagowania na stresujące wydarzenia (łącznie
3 oceniane komponenty) umiarkowaną twardością odznacza się jeszcze większy odsetek, tj. 83,0% badanej
populacji. Niemal co dziesiąta studentka (11,6%) charakteryzuje się niską twardością w reagowaniu na stresujące wydarzenia, zaś wysoką odpornością na sytuacje
stresowe cechuje się zaledwie 5,3% studentek TiR.
Blisko co piąta studentka (21,4%) posiada niską
twardość w zakresie zaangażowania (oddania się celom osobistym i życiowym) oraz kontroli nad sytuacją
(17,9%), (czyli przekonania o możliwości sprawowania
kontroli nad wydarzeniami własnego życia). W zakresie
podejmowania wyzwań, (oznaczającego umiejętność
patrzenia na sytuacje stresujące jako na szanse rozwoju), odsetek osób o niskiej twardości jest zdecydowanie mniejszy i wynosi jedynie 8,9%. Natomiast wysoką
twardość w zakresie zaangażowania oraz kontroli nad
sytuacją charakteryzuje się odpowiednio 9,8% i 8,9%
badanych, zaś w przypadku podejmowania wyzwań odsetek jest ponad dwukrotnie większy (20,5%).
Umiejętność reagowania na stresujące wydarzenia
w zależności od poziomu aktywności i sprawności
fizycznej oraz wskaźników BMI i WHR
Średnie wyniki testu badającego różne komponenty umiejętności reagowania na sytuacje stresowe

w zależności od poziomu aktywności i sprawności fizycznej oraz wskaźników masy ciała i dystrybucji tłuszczu przedstawiono w tabeli 3.
Zdecydowana większość badanych (70,5%) charakteryzowała się wysokim poziomem aktywności fizycznej. Wśród komponentów reagowania na stresujące
wydarzenia zaobserwowano, iż osoby o niższej aktywności fizycznej cechują się większą odpornością związaną z podejmowaniem wyzwań, niż badane o wyższej
aktywności fizycznej. Podobna zależność wystąpiła także pomiędzy aktywnością fizyczną i ogólną oceną umiejętności reakcji na stresujące wydarzenia, będącą sumą
trzech badanych komponentów.
Analizując umiejętność reagowania na stresujące wydarzenia w odniesieniu do pomiaru wydolności układu krążeniowo-oddechowego zanotowano, iż
większą odpornością cechują się studentki z wyższą
wydolnością.
Biorąc pod uwagę relację typu dystrybucji tłuszczu
na wyniki testu dotyczącego reakcji na stresujące wydarzenia zaobserwowano, że badane z niższym wskaźnikiem WHR częściej podejmują wyzwania życiowe.
Na podstawie analizy statystycznej nie odnotowano jednak istotnych korelacji pomiędzy umiejętnością reagowania na stresujące wydarzenia (osobno
dla każdej umiejętności jak i całościowo), a poziomem
aktywności i sprawności fizycznej oraz komponentami
budowy ciała u badanych studentek, a siła zależności
okazała się słaba i w żadnym przypadku współczynnik
korelacji nie był większy od 0,4.
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Oceniany komponent

N

%

Zaangażowanie
(pkt.)

Kontrola nad
sytuacją (pkt.)

Podejmowanie
wyzwań (pkt.)

Ogólnie (pkt.)

Wysoki

79

70,5

10,68

11,03

11,87

33,53

Umiarkowany

23

20,5

11,35

10,91

11,91

34,09

Niski

10

9,0

10,70

11,20

12,30

34,20

Badany parametr
Poziom
aktywności
fizycznej

Poziom
sprawności
fizycznej

Wydolność
układu
krążeniowooddechowego
Masa ciała
względem jego
wysokości
(BMI)

Wybitny

0

–

–

–

–

–

Wysoki

20

17,9

11,10

11,95

11,70

34,75

Bardzo dobry

53

47,3

10,50

11,00

11,85

33,27

Dobry

24

21,4

11,35

11,13

12,04

34,57

Dostateczny

10

9,0

9,90

9,50

12,20

31,60

Minimalny

5

4,5

12,20

10,40

11,60

33,60

Bardzo dobra

8

7,1

11,43

10,86

12,71

35,00

Dobra

54

48,2

10,87

11,00

11,18

33,77

Średnia

39

34,8

10,79

11,18

12,05

34,03

Słaba

11

9,8

10,50

10,70

10,90

31,70

Niedowaga

15

13,4

10,50

10,50

12,14

33,93

Masa prawidłowa

85

75,9

10,92

11,01

11,69

33,55

Nadwaga

12

10,7

10,67

10,67

12,67

34,00

Otyłość

0

–

–

–

–

–

Centralny (>0,85)

5

4,5

11,00

11,20

10,40

32,60

6

5,4

9,60

9,40

11,40

30,40

99

88,4

10,88

11,12

11,97

33,91

Typ dystrybucji
tłuszczu
Centralny (0,8–0,85)
WHR
Obwodowy (<0,8)

Tabela 3. Umiejętność reagowania na stresujące wydarzenia w zależności od poziomu aktywności i sprawności fizycznej oraz
wskaźników BMI i WHR
Źródło: opracowanie własne

Podsumowanie
Badania wykazały, że większą odpornością na stresujące wydarzenia cechują się studentki z wyższą wydolnością układu krążeniowo-oddechowego. Wyższy
poziom wydolności organizmu jest często wynikiem
wyższej aktywności fizycznej. Ta z kolei wymaga samodyscypliny, konsekwencji, radzenia sobie z przeciwnościami. Cechy te mogą być transferowane do innych
dziedzin życia, zrozumiałym zatem wydaje się fakt, że
właśnie te studentki charakteryzują się większą odpornością na stresujące wydarzenia.
Na podkreślenie zasługuje również fakt, że badane
z niższym wskaźnikiem WHR częściej podejmują wyzwania życiowe. Pomimo, że kanony piękna ludzkiego
ciała są zrelatywizowane historycznie i kulturowo, to
we współczesnej cywilizacji zachodu osoby szczuplejsze
są oceniane jako bardziej atrakcyjne. W kreowaniu tego
typu wzorców prym wiodą masmedia, które promując
szczupłą sylwetkę jako pożądaną, skłaniają do przekonania, że tego typu figura wiąże się z sukcesem, a nadwaga i otyłość z niepowodzeniami. Z tego powodu osoba
szczupła jest postrzegana nie tylko jako atrakcyjna, ale
i zdolna do osiągania sukcesów w innych dziedzinach
życia. Taki wzorzec wzmacnia przekonanie, że wygląd
decyduje nie tylko o fizycznej atrakcyjności, ale także
o wartości człowieka (Rősner 1995, s. 20–22). Korzystna informacja zwrotna, jaką uzyskują osoby ze szczupłą
sylwetką może skutkować wyższym poczuciem własnej
wartości i większą chęcią podejmowania różnorakich

wyzwań życiowych. Zależność taką potwierdzają badania prowadzone na grupie studentek Uniwersytetu
Old Dominion w Norfolk w Stanach Zjednoczonych. Na
ocenę atrakcyjności wskazywaną przez obiektywnych
sędziów największe znaczenie miała wartość wskaźników BMI i WHR (B. Gillen 2013, s. 51–60). Na oceny
dotyczące atrakcyjności fizycznej podatne są przede
wszystkim kobiety młode i w konsekwencji to ta grupa, częściej niż kobiety starsze, jest bardziej narażona
na podejmowanie irracjonalnych zachowań zmierzających do kształtowania sylwetki (Lipowski 2005, s. 195;
Thompson i Heinberg 1999, s. 339–353).
W pozostałych przypadkach nie zaobserwowano
istotnych statystycznie zależności pomiędzy umiejętnością reagowania na stresujące wydarzenia życiowe,
a poziomem aktywności i sprawności fizycznej oraz
komponentami budowy ciała. Część wyników jednak,
zwłaszcza w kontekście specyfiki badanej grupy, wydaje
się być interesująca i zasługująca na odnotowanie.
Mimo, iż badania przedstawiają deklarowany poziom aktywności fizycznej, a jak podkreśla Trost i in.
(2002), rzeczywisty, obiektywny poziom aktywności
fizycznej może być nieco niższy od deklarowanego, to
jednak mimo wszystko optymizmem może napawać
fakt, że badana grupa odznacza się wysokim poziomem
aktywności, sprawności i wydolności fizycznej. Może
to być uwarunkowane różnymi czynnikami, jak choćby
kierunek studiów, na który uczęszczają badane. Można
przypuszczać, że są one bardziej świadome pozytywnych
skutków aktywności fizycznej w wielu aspektach życia.

Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku – 2014

Nie bez znaczenia jest również wiek badanych kobiet
(średnio 21 lat), który jest okresem szukania partnera
życiowego. Dbałość o ciało poprzez aktywność fizyczną
skutkuje zwiększeniem atrakcyjności fizycznej i sprawia, że szanse zauważenia danej kobiety przez mężczyzn
zasadniczo wzrastają (Sears-Roberts Alterovitz, Mendelssohn, 2009). W kontekście tematu niniejszego doniesienia należy wspomnieć o dobroczynnym wpływie aktywności fizycznej na przeciwdziałanie skutkom stresu.
Zagadnienie to jest powszechnie znane i potwierdzone
licznymi doniesieniami naukowymi mówiącymi, że wysoka i umiarkowana aktywność fizyczna jest skorelowana z niższymi skłonnościami do stresu (Fleshner, 2005;
Penedo, Dahn, 2005; Haugland i in., 2003). Można domniemywać, że wśród badanej grupy aktywność fizyczna
odgrywa niebagatelną rolę w reagowaniu na stresujące
wydarzenia i przeciwdziałaniu skutkom stresu.
Badane studentki deklarują w zasadniczej większości (83,0%) umiarkowaną odporność na stresujące
wydarzenia, a niską odpornością odznacza się jedynie
11,6% ankietowanych. Stanowi to dobry omen w odniesieniu do badań, w których zauważalne było, że to
kobiety z powodu pełnionych ról społecznych, wyzwań
przed którymi stoją oraz swoistej konstrukcji psychicznej, są bardziej narażone na negatywne skutki stresu,
niż mężczyźni, a różnica ta jest jeszcze bardziej widoczna w okresie wieku młodzieńczego (Brooks, 2002; Rudolph, Hammen, 1999; Avison, Mcalpine, 1991). Kobiety są również bardziej skłonne do dysfunkcjonalnych
sposobów radzenia sobie ze stresem, takich jak: obwinianie samej siebie, wyładowanie złości na innych, czy
szukanie komfortu psychicznego w jedzeniu słodyczy
(Hanninen, Aro, 1996). Istotnym czynnikiem generującym stres jest także czas nauki i studiów. Doniesienia
naukowe wskazują, że jest to okres będący dla zdrowia
psychicznego dużym obciążeniem, a środowisko szkolne i akademickie jest dla młodzieży oraz młodych dorosłych największym źródłem stresu. Ma to głównie
związek z licznymi sprawdzianami którym młodzież
jest poddawana, takim jak kolokwia, egzaminy, czy wystąpienia publiczne (Anda i in., 2000; Dudzińska i in.,
2007). W tym kontekście, warte uwagi są także wyniki
badań dotyczące poszczególnych komponentów odporności badanych na stresujące wydarzenia. Wskazują
one, że badana grupa charakteryzuje się umiarkowaną,
bądź wysoką skłonnością do podejmowania wyzwań
(odpowiednio 70,5% i 20,5%). Wyniki zaprezentowane
w niniejszej pracy wskazują, że zasadnicza część badanych koncentruje się na realnym rozwiązywaniu problemów poprzez podejmowanie wyzwań, jakie przynosi
życie codzienne. Cecha ta, jak dowiedli na podstawie badań empirycznych Inkeles i Smith (1974), jest charakterystyczna dla modernistycznej tożsamości. Ów „syndrom osobowości nowoczesnego człowieka” cechuje
gotowość na innowację i na zmianę, poczucie samowystarczalności, skierowania celów, dążeń na osiągnięcia,
sukces i postęp w każdej istotnej sferze życia. Istotność
takiego podejścia podkreślają badania prowadzone na
populacji polskiej przez Czapińskiego (2011). Dowodzą
one, że strategie radzenia sobie ze stresem różnicują poziom dobrostanu psychicznego niezależnie od natężenia
stresu życiowego. Osoby stosujące strategię skoncentrowaną na zadaniu uzyskują lepsze wskaźniki dobrostanu
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od osób stosujących strategie emocjonalne lub poddające się w obliczu kłopotów.
Reasumując należy podkreślić, że studentki kierunku Turystyka i Rekreacja UEK z wyższą wydolnością
układu krążeniowo-oddechowego odznaczały się większą odpornością na stresujące wydarzenia, zaś badane
z niższym wskaźnikiem WHR częściej podejmowały
wyzwania życiowe. W pozostałych przypadkach nie odnotowano istotnych statystycznie korelacji miedzy badanymi zmiennymi. Niewielka liczba zależności może
po części wynikać z małej liczebności osób zakwalifikowanych do poszczególnych grup twardości (wysokiej
i niskiej). Zasadne zatem wydają się być dalsze badania
nad tą problematyką prowadzone na większym materiale empirycznym.
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Streszczenie
Celem niniejszej pracy było określenie poziomu
deklarowanej aktywności fizycznej studentów Państwowej Szkoły Wyższej im Papieża Jana Pawła II
w Białej Podlaskiej na kierunkach Turystyka i Rekreacja
oraz Fizjoterapia. Podjęto próbę ukazania aktywności
fizycznej z uwzględnieniem kierunku studiów, miejsca
zamieszkania, płci oraz wielkości wskaźnika BMI. Zapytano również studentów o motywy i bariery podejmowania aktywności fizycznej. W badaniu zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem
krótkiej wersji Międzynarodowego Kwestionariusza
Aktywności Fizycznej (IPAQ) – last seven day. Materiał
badań stanowiło 92 studentów PSW, w tym 47 z kierunku Turystyka i Rekreacja oraz 45 z kierunku Fizjoterapia. Wyniki badań wskazują na zadowalający poziom
aktywności fizycznej badanej młodzieży – 74% ogółu
badanych spełniło kryteria dla poziomu umiarkowanego i wysokiego.
Słowa kluczowe: aktywność fizyczna, studenci,
IPAQ

Summary
The aim of this work was to determine the level
of physical activity of students of the State School of
Higher Education in Biala Podlaska in faculties: Tourism and Recreation, and Physiotherapy. Faculty, place
of residence, gender, and rate of Body Mass Index were
taken into consideration in an attempt to show physical
activity of the students. They were also asked their motives and barriers in taking up physical activities. Diagnostic poll method and a short version of International
Physical Activity Questionnaire (IPAQ) – last 7 days –
were used. 92 students of the State School of Higher
Education in Biala Podlaska were examined. 47 of them
studied Tourism and Recreation and 45 Physiotherapy.
The research results showed that the students’ level of
physical activity was sufficient. 74% of the questioned
met the criteria for high and moderate level.
Key words: physical activity, students, IPAQ

Wprowadzenie
Aktywność fizyczna powinna być rozumiana jako
każda praca wykonana za pomocą mięśni szkieletowych, charakteryzująca się ponad spoczynkowym wydatkiem energetycznym (Bouchard, Shephard, 1994;
Caspersen et al., 1985).

Aktywność fizyczna stanowi główny składnik
zdrowego stylu życia. Poprawia stan naszego zdrowia
i samopoczucia a także przyśpiesza metabolizm. Prowadzi do lepszego wykorzystania kalorii, co wpływa na
utrzymanie właściwej masy ciała. Aktywność fizyczna
podejmowana systematycznie ma istotny wpływ na obniżenie poziomu stresu w życiu codziennym (Biernat,
2011).
Aktywność fizyczna towarzyszy człowiekowi
w każdym momencie życia. Rozwój cywilizacji i postęp
techniczny wyparły zabawy dla dzieci na podwórku
i w dużym stopniu ograniczają sposób spędzania czasu
wolnego razem z rodziną. Pokój wyposażony w telewizor i komputer z dostępem do Internetu zastąpił tradycyjne miejsca zabaw dla dzieci takie jak podwórka
i parki. Rodzice aktywni zawodowo, żyjący w ciągłym
pośpiechu odpoczywają po pracy w podobny, bierny
sposób (Drabik, 1998).
Przekazywanie negatywnego wzorca unikania aktywności fizycznej ma miejsce z pokolenia na pokolenie. Brak świadomości rodziców wobec potrzeb ruchowych dzieci przyczynia się do pojawiania się zaburzeń
w prawidłowym rozwoju emocjonalnym, psychicznym
i fizycznym (Bielski, 1996; Sulisz, 1997). Wynikiem
tego jest pogorszenie stanu zdrowia ludzi. Niska aktywność fizyczna coraz częściej jest uważana za problem społeczny (Bergier et al., 2012). Coraz częściej
podkreślana jest również rola systematycznej aktywności fizycznej, jako efektywnego i zalecanego środka
w profilaktyce zdrowia człowieka (Narodowy Program
Zdrowia, 2007).
Mając na uwadze powyższe argumenty, określenie
poziomu aktywności fizycznej wydaje się problemem
niezwykle ważnym. Wraz ze zmianami zachodzącymi
w strukturze aktywności ludzkiej koniecznością stała
się ocena ogólnego poziomu tej aktywności – jako pozytywnego miernika zdrowia.
Wychodząc z założenia, że aktywność fizyczna
człowieka to nie tylko czynności podejmowane w czasie
wolnym, w sposób świadomy i celowy, ale również jest
to wysiłek fizyczny wydatkowany w ramach czynności
związanych z praca zawodową, zajęciami szkolnymi,
obowiązkami domowymi czy przemieszczaniem się
(Biernat, 2011), postanowiono podjąć próbę określenia poziomu aktywności fizycznej studentów pierwszego roku kierunku
Turystyka i Rekreacja oraz Fizjoterapia Państwowej Szkoły
Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Wyniki badań rozpatrywano z uwzględnieniem takich zmiennych
jak kierunek studiów, miejsce stałego zamieszkania oraz płeć
respondentów.
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Metoda i materiał badań
W pracy zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem krótkiej wersji Międzynarodowego Kwestionariusza Aktywności Fizycznej –
IPAQ (International Physical Activity Questionnaire).
Narzędzie to pozwala określić ilość czasu przeznaczonego na aktywność fizyczną (wysiłek fizyczny) w ciągu
ostatnich siedmiu dni. Jest ono określane, jako wiarygodny instrument mierzący aktywność fizyczną w różnych grupach czy populacjach dorosłych. Uważa się, że
IPAQ jest jednym z najbardziej sprawdzonych i szeroko
stosowanych narządzi określających aktywność fizyczną
na świecie (Welk, 2002). Na podstawie uzyskanych wyników respondenci klasyfikowani byli ze względu na poziom deklarowanej przez nich aktywności fizycznej. Wyróżnia się trzy poziomy: wysoki, umiarkowany i niski.
Sondażem diagnostycznym objęto 92 studentów
Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II
w Białej Podlaskiej, z czego 47 badanych to studenci kierunku Turystyka i Rekreacja (TiR), kolejnych 45
respondentów to studenci kierunku Fizjoterapia (F).
Wszyscy respondenci byli studentami pierwszego roku
studiów stacjonarnych pierwszego stopnia. Biorąc pod
uwagę płeć badanych stwierdzono, że 73% ogółu stawiły kobiety. Większość ankietowanych (67%) na stałe
mieszka w mieście.
Istotnym ze względu na uwarunkowania poziomu aktywności fizycznej wydaje się również wielkość
należnego wskaźnika masy ciała (BMI). W większości
wielkość wskaźnika BMI badanej młodzieży mieściła się
w przedziale 18,5–24,9 kg/m2, co oznacza normę. Poniżej wartości 18,5 kg/m2 wykazało 15% ogółu badanych,
a powyżej 16%.

Ryc. 2. Rozkład procentowy poziomu aktywności
fizycznej badanych studentów kierunku Turystyka i Rekreacja
Na rycinie 2 przedstawiono poziom aktywności
fizycznej badanych studentów z kierunku Turystyka
i Rekreacja. Analizując oddzielnie poziom aktywności
fizycznej respondentów obu kierunków stwierdzono, że
wśród studentów Turystyki i Rekreacji poziom aktywności fizycznej rozdzielił się prawie równomiernie. Bardzo negatywnym faktem jest to, że aż 34% przyszłych
specjalistów w zakresie promocji aktywnego stylu życia
deklaruje zbyt niską aktywność fizyczną.
Nieco inny rozkład procentowy poziomów aktywności fizycznej zaobserwowano wśród badanych z kierunku Fizjoterapia. Rozpatrując oddzielnie wyniki ogólnej aktywności fizycznej badanych studentów, można
stwierdzić, że najwięcej respondentów wypełniło kryteria dla umiarkowanego poziomu aktywności fizycznej. Niski poziom stanowi 18% – jest to odsetek niemal
dwukrotnie niższy niż w przypadku badanych z kierunku TiR. Wysoki poziom aktywności fizycznej wyniósł
38% – jest on porównywalny w stosunku z rozkładem
procentowym tego poziomu respondentów z kierunku
TiR. Różnica na korzyść badanych F wyniosła 4%.

Wyniki
Uwzględniając częstość oraz objętość wysiłków
fizycznych wyrażonych w MET-min./tydzień wyróżniono następujące poziomy aktywności fizycznej: niski,
umiarkowany i wysoki.
Analiza zgromadzonego materiału wykazała, iż
spośród ogółu ankietowanych studentów większość
(38%) spełnia wymogi dla poziomu umiarkowanego. Do
wysokiego poziomu aktywności fizycznej zakwalifikowało się 36% badanych studentów. Niepokojącym może
wydawać się fakt, iż 26% respondentów nie spełnia kryteriów dla poziomu umiarkowanego, co znaczy, że ich
poziom aktywności fizycznej określany jest jako niski.
Szczegółowe dane przedstawiono graficznie na rycinie 1.

Ryc. 1. Rozkład procentowy poziomu aktywności
fizycznej ogółu badanych studentów

Ryc. 3. Rozkład procentowy poziomu aktywności
fizycznej badanych studentów kierunku Fizjoterapia
Z danych przedstawionych graficznie na rycinie 4
wynika, że średni deklarowany poziom aktywności fizycznej przez badanych studentów osiągnął wartość
powyżej 9000 MET-min./tydzień. Największy udział
w ogólnej aktywności fizycznej miały wysiłki związane
z chodzeniem (4078 MET-min./tydzień), najmniejszy zaś
wysiłki o charakterze umiarkowanym (1751 MET-min./
tydzień).
Rozpatrując oddzielnie wyniki średniej aktywności fizycznej badanych studiujących na kierunku TiR i F
można stwierdzić, że różnica między badanymi studentami z obu kierunków wyniosła 2391 MET-min./tydzień
na korzyść ankietowanych z Fizjoterapii.
Studenci kierunku Fizjoterapia wykazują przewagę także w intensywnej aktywności fizycznej 1982 MET-min./tydzień jak i w umiarkowanej 928 MET-min./
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tydzień. Natomiast młodzież z kierunku TiR wykazuje
wyraźną przewagę w chodzeniu – wyższą o 521 MET-min./tydzień. Szczegółowe dane przedstawiają ryciny 5 i 6.

Ryc. 7. Średnia aktywność fizyczna ogółu badanych
względem płci (MET-min./tydzień)

Ryc. 4. Średnia aktywność fizyczna ogółu badanych
(MET-min./tydzień)

Ryc. 5. Średnia aktywność fizyczna badanych
studiujących na kierunku TiR (MET-min./tydzień)

Ryc. 6. Średnia aktywność fizyczna badanych
studiujących na kierunku Fizjoterapia (MET-min./tydzień)
Analizując dane przedstawione graficznie na rycinie 7 stwierdzono, iż wystąpiła rozbieżność pomiędzy
wysiłkiem podejmowanym przez badanych mężczyzn
a wysiłkiem podejmowanym przez badane kobiety. Różnica między deklarowaną całkowitą aktywnością fizyczną mężczyzn a całkowitą aktywnością fizyczną kobiet
wyniosła średnio 2639 MET-min./tydzień na korzyść
mężczyzn. W przypadku mężczyzn średnia wartość
wskaźnika MET-min./tydzień wyniosła 4661. Zarówno
w obszarze aktywności o charakterze intensywnym jak
i umiarkowanym respondenci wykazywali zdecydowanie wyższy wysiłek fizyczny w porównaniu do swoich
koleżanek ze studiów. Natomiast porównując wyniki
pomiędzy kobietami a mężczyznami w wysiłku fizycznym związanym z chodzeniem wyższe wartości MET-min./tydzień wykazały kobiety.

Na rycinie 8 uwzględniono zróżnicowanie aktywności fizycznej w zależności od płci w grupie w badanych studentów z kierunku Turystyka i Rekreacja.
Najmniejsze wielkości wskaźnika MET-min./tydzień
wystąpiły w obszarze umiarkowanej aktywności fizycznej, również w tym obszarze wystąpiło najmniejsze zróżnicowanie między kobietami a mężczyznami.
Różnica wyniosła jedynie 55 MET-min./tydzień. Nieco
większy wysiłek fizycznej odnotowano w obrębie aktywności o charakterze intensywnym. W tym przypadku odnotowano dość znaczącą różnicę pomiędzy
studentami a studentkami – wyniosła ona 608 MET-min./tydzień. W przypadku chodzenia bardziej aktywne okazały się kobiety (o 799 MET-min./tydzień niż
w przypadku mężczyzn). Rozpatrując poziom ogólnej
aktywności fizycznej osób studiujących na kierunku Turystyka i Rekreacja możemy stwierdzić zbliżone
wartości wskaźnika MET-min./tydzień w obu grupach,
z niewielką przewagą kobiet o 136 MET-min./tydzień.

Ryc. 8. Średnia aktywność fizyczna studentów kierunku
TiR względem płci (MET-min./tydzień)
Na podstawie danych przedstawionych graficznie
na rycinie 9 możemy ocenić średnią aktywność fizyczną
studentów i studentek kierunku Fizjoterapia. W porównaniu do badanych z kierunku Turystyka i Rekreacja,
studenci kierunku Fizjoterapia w trzech czwartych wypadków są bardziej aktywni niż studentki. Badani studenci wykazali przewagę w ocenie umiarkowanej (1115
MET-min./tydzień), intensywnej (1766 MET-min./tydzień) i ogólnej aktywności fizycznej (2775 MET-min./
tydzień). Natomiast w aktywności fizycznej związanej
z chodzeniem niewielką przewagę wykazały kobiety – były bardziej aktywne o 106 MET-min./tydzień.
Porównując ogólną aktywność fizyczną kobiet i mężczyzn obu kierunków stwierdzono, że w przypadku kobiet jest ona wyższa u studentek Turystyki i Rekreacji
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(o 260 MET-min./tydzień), zaś w przypadku mężczyzn
bardziej aktywni okazali się studenci kierunku Fizjoterapia (6701 MET-min./tydzień przy 4050 MET-min./
tydzień studentów TiR).

Ryc. 9. Średnia aktywność fizyczna studentów kierunku
Fizjoterapii względem płci (MET-min./tydzień)

związanym z chodzeniem (1140 MET-min./tydzień).
W pozostałych obszarach ankietowani mieszkający na
wsi wykazali wyższe wartości wskaźnika MET-min./tydzień (ryc. 12).

Ryc. 11. Średnia aktywność fizyczna studentów
kierunku TiR względem miejsca stałego zamieszkania
(MET-min./tydzień)

Ryc. 10. Średnia aktywność fizyczna ogółu badanych
względem miejsca stałego zamieszkania (MET-min./tydzień)
W przypadku ogółu badanych stwierdzono odmienne zależności w obrębie aktywności fizycznej względem
miejsca zamieszkania. W obszarze ogólnej aktywności
fizycznej obejmującej poszczególne obszary wyższą wartość wskaźnika MET-min./tydzień odnotowano wśród
respondentów mieszkających na wsi – osoby zamieszkałe w mieście osiągnęły wartość niższą o 3805 MET-min./
tydzień (ryc. 10). Analizując poszczególne obszary aktywności fizycznej najmniejsze zróżnicowanie stwierdzono w obrębie aktywności związanej z chodzeniem
– różnica na korzyść mieszkańców wsi wyniosła zaledwie 369 MET-min./tydzień. Największą zaś rozpiętość
pomiędzy wielkością wskaźnika MET-min./tydzień zanotowano w obszarze wysiłku o charakterze umiarkowanym (2779 MET-min./tydzień mieszkańców wsi przy
954 MET-min./tydzień mieszkańców miasta).
Opisując i porównując dane wynikające z ryciny 11 można stwierdzić, że we wszystkich obszarach
aktywności fizycznej przewagę wykazują respondenci
zamieszkujący na wsi. W obrębie ogólnej aktywności
fizycznej bardziej aktywni byli mieszkańcy wsi (3418
MET-min./tydzień). Największe zróżnicowanie wielkości wskaźnika MET-min./tydzień odnotowano w aktywności związanej z chodzeniem (1509 MET-min./
tydzień), najmniejsze zaś w intensywnej aktywności
fizycznej (521 MET-min./tydzień).
W porównaniu do respondentów studiujących na
kierunku Turystyka i Rekreacja, badani studenci Fizjoterapii zamieszkujący na wsi nie wykazali się wyższym
poziomem aktywności fizycznej we wszystkich kategoriach. Mieszkańcy miast byli aktywniejsi w obszarze

Ryc. 12. Średnia aktywność fizyczna studentów
kierunku Fizjoterapia względem miejsca stałego zamieszkania
(MET-min./tydzień)
Rycina 13 przedstawia aktywność fizyczną ogółu
respondentów względem wskaźnika Body Mass Index
(BMI). Oceniając poziom aktywności fizycznej i wielkość wskaźnika BMI stwierdzono, że najwyższą ogólną
aktywność fizyczną wykazały osoby z wychudzeniem.
Na drugim miejscu znalazły się osoby, które charakteryzują się budową ciała w normie. Badani z nadwagą zajmują trzecie miejsce, co do wielkości wskaźnika
MET-min./tydzień. Różnica między osobami z nadwagą
a osobami z prawidłową budową ciała wyniosła 527,6
MET-min./tydzień. Dużo niższą ogólną aktywność fizyczną wykazali studenci z niedowagą (1455 MET-min./
tydzień), a także z otyłością I stopnia (720 MET-min./
tydzień).
Opisując otrzymane wyniki aktywności fizycznej
związanej z chodzeniem względem wielkości wskaźnika BMI wynika, że w tej składowej ogólnej AF dominują respondenci u których stwierdzono wychudzenie.
W tym obszarze bardzo mała rozbieżność wystąpiła
pomiędzy osobami z nadwagą a osobami z prawidłową masą ciała (10,55 MET-min./tydzień). Osoby z niedowagą bardzo mało czasu spędzają chodząc – jest to
wysiłek na poziomie średnio 693 MET-min./tydzień.
Osoby z otyłością I stopnia nie deklarowały podejmowania aktywności fizycznej związanej z chodzeniem. Rozpatrując wyniki intensywnej i umiarkowanej aktywności fizycznej można stwierdzić, że osoby
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z budową ciała w normie wykazują pierwszeństwo
w obu aktywnościach. Badani studenci z nadwagą wykazują niemal dwukrotnie większy poziom wskaźnika
MET-min./tydzień w intensywnej aktywności fizycznej
niż w umiarkowanej aktywności fizycznej. Analizując
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czas spędzany przez respondentów siedząc stwierdzono, że najwięcej na tę czynność przeznaczają go osoby
z nadwagą, najmniej zaś osoby z niedowagą. W grypie
ankietowanych z otyłością nie podano czasu spędzanego siedząc. Szczegóły przedstawiono na rycinie 13.

Ryc. 13. Średnia aktywność fizyczna i czas spędzany siedząc ogółu respondentów
względem wielkości wskaźnika BMI (MET-min./tydzień, siedzenie wyrażone
w minutach)
Na rycinie 14 uwzględniono zróżnicowanie aktywności fizycznej wyrażonej średnimi wielkościami wskaźnika MET-min./tydzień oraz czas spędzony
siedząc studentów kierunku Turystyka i Rekreacja
względem należnego wskaźnika masy ciała. Analiza
danych wykazała, że średnie wartości MET min./tydzień w ogólnej aktywności fizycznej jak i aktywności
związanej z chodzeniem najwyższe były w grupie osób
z wychudzeniem. W obszarze aktywności intensywnej
i umiarkowanej dominowały osoby u których wskaźnik BMI mieścił się w przedziale 18,5 – 14,9 kg/m2.
W obrębie wysiłków o charakterze intensywnym zauważono, że wielkość wskaźnika BMI różnicuje istotnie aktywności fizycznej – w poszczególnych grupach
respondentów wielkość wskaźnika MET-min./tydzień
była zbliżona. Różnica pomiędzy studentami z nadwagą a studentami z budową ciała w normie wyniosła

jedynie 1,2 MET-min./tydzień. Trochę większą różnicę
zaobserwowano w porównaniu wskaźnika BMI osób
z otyłością I stopnia a osób z nadwagą (192 MET min./
tydzień). Najmniejszy poziom intensywnej aktywności
fizycznej wystąpił u osób z niedowagą (144 MET-min./
tydzień). Stwierdzono, że osoby z wychudzeniem nie
biorą udziału w wysiłkach o charakterze intensywnym.
W wysiłku o umiarkowanym charakterze nie uczestniczą dwie grupy badanych studentów: z niedowagą i otyłością I stopnia. Największą umiarkowaną aktywność
fizyczną podejmują badani o budowie ciała w normie.
Nieco inny rozkład względem BMI zanotowano w obszarze czasu spędzanego siedząc. Siedzenie było domeną respondentów z nadwagą – średnio 228’. Najmniej
czasu w pozycji siedzącej spędzają osoby z niedowagą
(niecałe 1,5 godziny). Respondenci z otyłością I stopnia
nie udzielili odpowiedzi w tym obszarze.

Ryc. 14. Średnia aktywność fizyczna i czas spędzony siedząc badanych studentów
kierunku TiR względem wielkości wskaźnika BMI (MET-min./tydzień, siedzenie
wyrażone w minutach)
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Poddając analizie średnie wartości wskaźnika MET-min./tydzień studentów kierunku Fizjoterapia stwierdzono, że ogólna aktywność fizyczna respondentów
jest zbliżona do wyników występujących na kierunku
Turystyka i Rekreacja. W obrębie ogólnej aktywności
fizycznej jak i w obszarze związanym z przemieszczaniem się dominowały osoby z wychudzeniem. W obrębie wysiłków o charakterze intensywnym dominowały
osoby z budową ciała w normie – była to jednak wartość
zaledwie o 96 MET-min./tydzień wyższa od aktywności
fizycznej zaobserwowanej w grupie osób z wychudzeniem. Niewielką rozpiętość pomiędzy wielkością wskaźnika MET-min./tydzień w tym obszarze zanotowano

także pomiędzy respondentami z nadwagą i niedowagą
(200 MET-min./tydzień). Aktywność fizyczna o charakterze umiarkowanym była domeną respondentów
z nadwagą. Zarówno w obrębie całkowitej aktywności fizycznej, jak i jej składowych najniższe wartości
wskaźnika MET-min./tydzień wykazywały osoby z niedowagą. Zastanawiającym wydaje się fakt, iż najdłuższe przebywanie w pozycji siedzącej zanotowano wśród
osób o prawidłowej budowie ciała (BMI w normie).
Różnica pomiędzy deklarowanym czasem spędzanym
siedząc osób charakteryzujące się nadwagą i wychudzeniem wyniosła niecałą godzinę (53,3’). Szczegółowe
dane obrazuje rycina 15.

Ryc. 15. Średnia aktywność fizyczna i czas spędzony siedząc badanych studentów
kierunku Fizjoterapia względem wielkości wskaźnika BMI (MET-min./tydzień,
siedzenie wyrażone w minutach)

Dyskusja
Przedstawione wyniki badań pokazują nieznaczne
zróżnicowanie w poziomie średniej aktywności fizycznej pomiędzy studentami z kierunku Turystyka i Rekreacja a studentami z kierunku Fizjoterapia.
Z jednej strony zadowalającym wydaje się fakt,
iż 74% ankietowanych spełniło kryteria dla poziomu
wysokiego i umiarkowanego aktywności fizycznej,
z drugiej zaś może niepokoić, iż 26% przyszłych specjalistów z zakresu promocji zdrowego stylu życia nie
spełnia tych wymogów. Wyniki te mogą wskazywać na
konieczność podnoszenia świadomości respondentów
odnośnie pozytywnych walorów aktywnego wypoczynku i wdrażania programów propagujących zdrowy styl
życia. Należy przy tym pamiętać o konieczności prawidłowego oszacowania poziomu aktywności fizycznej
(Biernat, 2011).
Marcysiak (2010) badając młodzież z powiatu ciechanowskiego wykazał zależność między aktywnością
fizyczną a płcią, potwierdzając tym samym tendencję do
większej aktywności wśród mężczyzn. Do podobnych
wniosków doszedł Adamczyk wraz ze swoim zespołem
(2012), jak również autorzy niniejszego opracowania.
Badani studenci w porównaniu ze studentkami wykazali wyższą aktywność fizyczną średnio o 2639 MET-min./
tydzień.

Jedną z przyczyn obserwowanej współcześnie małej aktywności fizycznej dzieci i młodzieży jest rozwój
nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych, w tym zwłaszcza tych z wykorzystaniem telefonów komórkowych, komputerów i Internetu (Mazur,
Małkowska-Szkutnik, 2011). Ze względu na swoją
atrakcyjność (w opinii zwłaszcza młodego pokolenia)
stały się wybieraną często alternatywą w stosunku do
zajęć ruchowych – korzystanie z nich jest równoznaczne
z wielogodzinnym unieruchomieniem. Należy zwrócić
uwagę, że czas spędzany na różnych zajęciach sedenteryjnych kumuluje się. Rekomendacje dotyczące „bezpiecznej” ilości czasu spędzanego przez młodzież przed
ekranem mówią o 4 godzinach dziennie (Mark, Janssen, 2008). W przypadku badanych studentów kierunku TiR zajęcia sedenteryjne były domeną respondentów
z nadwagą – siedząc spędzali średnio 228 minut. Co
ciekawe, w przypadku respondentów studiujących na
kierunku Fizjoterapia najdłuższe przebywanie w pozycji
siedzącej stwierdzono wśród osób o prawidłowej budowie ciała – średnio aż 323 minuty.
Siedzący tryb życia i brak codziennego systematycznego wysiłku fizycznego staje się coraz większym problem
zdrowia społecznego (Bergier et al., 2012). Podsumowując należy podkreślić, że aktywność fizyczna w połączeniu ze zdrowym żywieniem, jest warunkiem zachowania
i wzmacniania zdrowia we wszystkich okresach życia.
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Wnioski:
1.

2.

3.

4.

Respondenci wykazują zadowalający poziom aktywności fizycznej. Świadczy o tym rozkład procentowy poziomów aktywności fizycznej zarówno
wśród ogółu badanych jak i w poszczególnych grupach. Wśród ankietowanych studentów kierunku
Turystyka i Rekreacja kryteriów dla poziomu wysokiego i umiarkowanego nie wypełniło 34% badanych. W grupie fizjoterapeutów odsetek takich
osób był nieco niższy – wyniósł 18%.
Zmienna płci różnicowała średnie wielkości
wskaźnika MET-min./tydzień zarówno w obszarze
ogólnej aktywności fizycznej jak i jej składowych.
W większości wyższe wartości osiągali mężczyźni.
Wyjątek stanowiła aktywność związana z przemieszczaniem się. Chodzenie okazało się domeną
badanych kobiet.
Miejsce zamieszkania jest czynnikiem różnicującym poziom aktywności fizycznej. We wszystkich
obszarach aktywności fizycznej a także aktywności
ujętej ogółem mieszkańcy wsi deklarowali większy
wysiłek w porównaniu do badanych mieszkających w miastach.
Niezależnie od kierunku studiów najwyższe wartości wskaźnika MET-min./tydzień w ogólnej aktywności fizycznej osiągają respondenci z wychudzeniem.
Adekwatny
rozkład
wielkości
deklarowanego wysiłku fizycznego stwierdzono
zarówno wśród studentów ujętych ogółem jak
i z kierunku Turystyka i Rekreacja. W obszarze aktywności o charakterze intensywnym i umiarkowanym najwyższe wartości MET-min./tydzień wykazali respondenci, u których wskaźnik BMI był
w normie. Chodzenie było natomiast domeną osób
z wychudzeniem. Najwięcej czasu siedząc spędzają
ankietowani ze stwierdzoną nadwagą. W przypadku badanych studentów Fizjoterapii różnice dotyczyły aktywności umiarkowanej, gdzie dominowali ankietowani z nadwagą, oraz siedzenia – na tę
czynność najwięcej czasu przeznaczają fizjoterapeuci z BMI w normie.
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Aktywność fizyczna lekarzy na przykładzie pracowników
szpitali w Brześciu
Doctors’ physical activity exemplified by Brzesc hospital workers
dr Joanna Baj-Korpak1, Maryna Kunts2, Tetyana Podzyubanchuk2
Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej,
Koło Naukowe Studentów Turystyki i Rekreacji, Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej
1

2

Streszczenie
Aktywność fizyczna człowieka to nie tylko czynności podejmowane w czasie wolnym, w sposób świadomy
i celowy, ale również jest to wysiłek fizyczny wydatkowany w ramach czynności związanych z praca zawodową, zajęciami szkolnymi, obowiązkami domowymi czy
przemieszczaniem się. Celem pracy było określenie poziomu aktywności fizycznej lekarzy pracujących w szpitalach w Brześciu. Podjęto próbę ukazania aktywności
fizycznej z uwzględnieniem miejsca pracy oraz płci respondentów. Grupę badaną stanowiło 40 lekarzy pracujących w dwóch szpitalach na terenie miasta Brześć.
W badaniu zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety IPAQ
(International Physical Activity Questionnaire) – wersja krótka. Badanie przeprowadzono w marcu 2014
roku. Z uwagi na charakter wykonywanego przez respondentów zawodu zasadnym były oczekiwania, co do
wysokiego poziomu aktywności fizycznej tej grupy społecznej, której zadaniem jest kreowanie i propagowanie
zdrowego stylu życia społeczeństwa.
Słowa kluczowe: lekarze, aktywność fizyczna,
IPAQ

Summary
Human physical activity is not only activities taken
up consciously and deliberately in free time but also activities connected with work, school, household duties,
or simply with moving from one place to another. The
aim of this work is to determine the level of physical
activity of doctors working in hospitals of Brzesc. The
place of work and gender were taken into consideration in an attempt to show physical activity of the questioned. 40 doctors working in 2 hospitals of Brzesc were
examined. Diagnostic poll method and a short version
of International Physical Activity Questionnaire (IPAQ)
were used. The research was carried out in March 2014.
Because of the profession, whose one of the tasks is
promoting a healthy lifestyle, a high level of physical
activity was expected.
Key words: doctors, physical activity, IPAQ

Wprowadzenie
W literaturze odnoszącej się do problematyki aktywności fizycznej spotkać można jej wiele definicji.
Przez pojęcie aktywności fizycznej rozumieć należy każdą pracę wykonaną za pomocą mięśni szkieletowych,
charakteryzujące się ponad spoczynkowym wydatkiem

energetycznym (Bouchard, Shephard, 1994; Caspersen
i wsp., 1985).
Aktywność fizyczna jest podstawowym wyznacznikiem korzystnych zmian dla zdrowia człowieka,
głównie w obrębie układu krążenia, ruchu, oddychania, metabolizmu i układu nerwowego. Wywiera silny
pozytywny wpływ na zdrowie człowieka, szczególnie
w obrębie układu krążenia, w przypadku osteoporozy,
otyłości, cukrzycy typu II oraz niektórych nowotworów.
Niedostatek albo brak aktywności fizycznej, ale także i jej nadmiar, może przyczynić się do powstania zaburzeń i zwiększonego ryzyka chorób, ponadto może stać się
impulsem do przewlekłego zmęczenia, zaburzeń nerwicowych i złego samopoczucia (Kozłowski, Nazar 1986).
Światowa Organizacja Zdrowia wskazuje nieobecność aktywności fizycznej w życiu człowieka a także nieodpowiednią dietę, jako główne przyczyny coraz częstego
występowania przedwczesnych zgonów i chorób cywilizacyjnych (www.who.int). Jedną z wielu przyczyn tego
stanu jest siedzący tryb życia opierający się na wykonywaniu pracy umysłowej, która nie wymaga zaangażowania fizycznego, a także jednoczesny spadek aktywności
ruchowej w czasie wolnym. Systematyczny siedzący tryb
życia negatywnie wpływa na zdrowie. Zagrożony jest
głównie układ mięśniowo-szkieletowy (Pańczyk, 2010).
W języku polskim istnieją dwa synonimiczne pojęcia: aktywność fizyczna i aktywność ruchowa. Aktywność
fizyczna różni się od aktywności ruchowej tym, że w aktywności ruchowej czynności ruchowe mogą być mechaniczne, automatyczne i czasami bezmyślne – jest celowo
ukierunkowana. Najczęściej podejmowana jest w celach
zdrowotnych – dla przywracania, utrzymania i pomnażania zdrowia – rzadko w celach sportowych (Drabik, 1997).
Aktywność fizyczna jest nieodłącznym elementem
życia współczesnego człowieka. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) odgrywa ona decydującą rolę w życiu człowieka a także zapewnia dobrostan psychofizyczny.
WHO wskazuje, że głównym czynnikiem warunkującym
zdrowie jest styl życia (50-52%), którego składową jest
m.in. aktywność fizyczna. Systematyczna aktywność fizyczna jest skutecznym sposobem profilaktycznym zarówno dla zdrowia fizycznego jak i psychicznego.
Postępujący rozwój technologii sprawia, że społeczeństwo w coraz mniejszym stopniu podejmuje aktywność ruchową związaną z pracą zawodową czy komunikacją. Mimo iż coraz częściej kompensuje się ją
wzrostem aktywności rekreacyjno-sportowej, aktywny
wypoczynek wciąż nie stanowi powszechnie odczuwanej potrzeby. Zagadnieniem tym zajmowało się wielu
badaczy. O tym, że aktywność fizyczna powinna zajmować stałą pozycję w kulturze czasu wolnego pisali m.in.
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Bergier i Pańczuk (2006), Korpak i Baj-Korpak (2009),
czy też Baj-Korpak i Soroka (2011).
W dobie komputerów, telewizji, Internetu aktywność fizyczna stanowi jedną z nielicznych form kontaktów ze środowiskiem zarówno przyrodniczym jak i społecznym – zespala człowieka z przyrodą (Woynarowska,
Kołoło, 2004).
Niski poziom aktywności fizycznej coraz częściej
uważany jest za problem społeczny. Coraz częściej również podkreślana jest rola systematycznej aktywności
fizycznej, jako skuteczniejszego i najlepszego środka
w profilaktyce zdrowia człowieka (Biernat, 2011; Bergier i wsp., 2012)).
Z uwagi na rolę aktywności fizycznej jej pomiar staje się świadomym wyzwaniem dla naukowców z całego
świata. Określenie poziomu aktywności fizycznej społeczeństwa pomaga ocenić jego stan zdrowia. Nie ma jednak zgodnego stanowiska odnośnie minimalnego wysiłku fizycznego. Według jednych autorów jest to wysiłek
nieprzekraczający 4-5 jednostek w skali MET (Metabolic
Equivalent of Task), przy czym niepowodujący dodatkowego wydatku energii 500 kcal/tydzień (Drygas 2008).
Inni niedostateczną aktywność fizyczną definiują jako
wydatek energetyczny związany z wysiłkiem fizycznym
mniejszy niż 10% całkowitego dobowego wydatku energetycznego (Varo i in. 2003). Według zaleceń FAO/WHO/
UNU z 2004 roku minimalny wysiłek fizyczny określony
jest współczynnikiem PAL (Physical Activity Level) nie
mniejszym niż 1,4 (Stelmach 2010).
Celem niniejszej pracy było określenie poziomu
deklarowanej aktywności fizycznej pracowników służby
zdrowia na przykładzie lekarzy zatrudnionych w dwóch
szpitalach na terenie miasta Brześć. Podjęto próbę ukazania aktywności fizycznej z uwzględnieniem miejsca
pracy oraz płci respondentów.

Materiał i metoda
W niniejszej pracy zastosowano metodę sondażu
diagnostycznego z wykorzystaniem krótkiej wersji Międzynarodowego Kwestionariusza Aktywności Fizycznej
– IPAQ (International Physical Activity Questionnaire).
Jest to narzędzie pozwalające określić ilość czasu przeznaczonego na aktywność fizyczną (wysiłek fizyczny)
w ciągu ostatnich siedmiu dni. Na podstawie uzyskanych wyników dokonano klasyfikacji respondentów ze
względu na poziom deklarowanej przez nich aktywności fizycznej (AF). Wyróżniono trzy poziomy AF: wysoki,
umiarkowany i niski.
Podział i kryteria zakwalifikowania do danej zbiorowości uwzględniają współczesne zalecenia zdrowotne
mówiące o tym, że systematyczność stanowi podstawę
aktywności fizycznej. Z tego względu kryteria uwzględniają zarówno liczbę dni, jak i całkowitą objętość wysiłków fizycznych o różnej intensywności wyrażonych
w MET-min./tydzień (Gajewski, Biernat 2010).
Sondażem diagnostycznym objęto 40 białoruskich
lekarzy zatrudnionych w dwóch szpitalach w Brześciu.
Połowa ogółu badanych to pracownicy szpitala onkologicznego, kolejnych 20 respondentów to osoby zatrudnione w szpitalu miejskim.
Biorąc pod uwagę płeć badanych stwierdzono,
iż 70% ogółu respondentów stanowiły kobiety, zaś
30% mężczyźni. Wiek badanych pracowników służby
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zdrowia z Brześcia zawierał się w przedziale od 28 do
67 lat, średnia wieku wyniosła 38 lat. Średnie wartości
Body Mass Indeks (BMI) wskazały, iż badani charakteryzowali się prawidłową budową ciała.
Szczegółowe dane charakteryzujące respondentów
zawarto w tabeli 1.
Przeprowadzanie badań z użyciem kwestionariusza ankiety IPAQ zalecane jest w listopadzie i marcu.
W obu tych miesiącach obserwuje się zbliżone warunki
do podejmowania aktywności fizycznej na świeżym powietrzu (Biernat i wsp. 2007; Gajewski, Biernat 2010).
Badania na potrzeby niniejszej pracy przeprowadzono
wiosną 2014 roku.
Miejsce
zatrudnienia
respondentów

Płeć
Kobiety

Mężczyźni

BMI
()

Wiek
()

N

%

N

%

Szpital
onkologiczny
w Brześciu

13

65

7

35

23,8*

30

Szpital
miejski
w Brześciu

15

75

5

35

24,9*
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Ogółem

28

70

12

30

24,3*

38

* budowa prawidłowa

Tab. 1. Charakterystyka badanej zbiorowości (n=40)

Wyniki
Rozpatrując zagadnienie aktywności fizycznej
człowieka należy wziąć pod uwagę nie tylko czynności
podejmowane świadomie i celowo w czasie wolnym, ale
również te podejmowane w ramach czynności związanych z pracą zawodową, zajęciami szkolnymi, obowiązkami domowymi czy przemieszczaniem się z miejsca
na miejsce (Baj-Korpak i wsp. 2010). To było m. in.
przesłanką do podjęcia badań nad aktywnością fizyczną
pracowników służby zdrowia, zwłaszcza lekarzy, którzy
powinni być propagatorami aktywnego stylu życia.
Z danych przedstawionych graficznie na rycinie 1
wynika, że największy udział w ogólnej deklarowanej
aktywności fizycznej badanych białoruskich lekarzy
miały wysiłki związane z chodzeniem (2009 MET-min./
tydzień), najmniejszy zaś wysiłki o charakterze umiarkowanym (1287,25 MET-min./tydzień).

Ryc. 1. Aktywność fizyczna respondentów – średnie
wartości wskaźnika MET-min./tydzień
Analiza zgromadzonego materiału wykazała, iż spośród ogółu ankietowanych pracowników szpitali w Brześciu wyższą całkowitą aktywność fizyczną (AF) wykazali
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pracownicy szpitala onkologicznego. Średnia wartość
MET-min./tydzień w ich przypadku była znacznie wyższa niż w grupie badanych lekarzy ze szpitala miejskiego
(o 2069 MET-min./tydzień). Rozpatrując uzyskane średnie wartości w poszczególnych obszarach stwierdzono
podobne zależności – większy wysiłek deklarowali onkolodzy. Wśród ankietowanych lekarzy pracujących w szpitalu miejskim największy udział w całkowitej aktywności fizycznej miał wysiłek związany z chodzeniem, przy
czym w przypadku lekarzy ze szpitala onkologicznego
była to aktywność fizyczna o charakterze intensywnym.
Szczegółowe dane przedstawia rycina 2.
Rozpatrując dane zobrazowane na rycinie 3 stwierdzono, iż wystąpiła rozbieżność pomiędzy wysiłkiem podejmowanym przez badane kobiety a wysiłkiem podejmowanym przez badanych mężczyzn. Różnica między
deklarowaną całkowitą aktywnością fizyczną mężczyzn
a całkowitą aktywnością fizyczną kobiet wyniosła średnio
2734 MET-min./tydzień na korzyść kobiet. W przypadku

mężczyzn średnia wartość wskaźnika MET-min./tydzień
wyniosła 3447. Zarówno w obszarze aktywności o charakterze intensywnym, umiarkowanym jak i chodzenia
respondentki wykazywały zdecydowanie wyższy wysiłek
fizyczny w porównaniu do swoich kolegów z pracy.

Ryc. 2. Aktywność fizyczna respondentów
z uwzględnieniem miejsca pracy – średnie wartości wskaźnika
MET-min./tydzień

Ryc. 3. Aktywność fizyczna respondentów z uwzględnieniem płci – średnie
wartości wskaźnika MET-min./tydzień
Adekwatnego zestawienia wartości wskaźnika
MET-min./tydzień dokonano również z uwzględnieniem miejsca pracy respondentów. Z danych przedstawionych graficznie na ryc. 4 wynika, iż wśród lekarzy
onkologów wystąpiła adekwatna zależność wielkości
wskaźnika MET-min./tydzień jak w przypadku ogółu badanych. Biorąc pod uwagę sumę aktywności we
wszystkich obszarach, znacznie bardziej aktywne
okazały się kobiety. Analizując poszczególne obszary
również stwierdzono, iż więcej wysiłków fizycznych
podejmowały respondentki. Największą różnicę zaobserwowano w obszarze aktywności o charakterze intensywnym. W obszarze tym mężczyźni pracujący w szpitalu onkologicznym uzyskali średnio 1226 MET-min./
tydzień, natomiast kobiety aż 3622 MET-min./tydzień.

Ryc. 4. Aktywność fizyczna badanych pracowników
szpitala onkologicznego w Brześciu z uwzględnieniem płci
– średnie wartości wskaźnika MET-min./tydzień

Ryc. 5. Aktywność fizyczna badanych pracowników
szpitala miejskiego w Brześciu z uwzględnieniem płci –
średnie wartości wskaźnika MET-min./tydzień
W przypadku respondentów pracujących w szpitalu miejskim w Brześciu stwierdzono odmienne zależności w obrębie aktywności fizycznej z uwzględnieniem
płci niż w przypadku lekarzy szpitala onkologicznego.
W obszarze ogólnej aktywności fizycznej obejmującej
poszczególne obszary wyższą wartość wskaźnika MET-min./tydzień odnotowano wśród mężczyzn – kobiety
osiągnęły wartość niższą o 395 MET-min./tydzień (ryc.
5). Analizując poszczególne obszary aktywności fizycznej najmniejsze zróżnicowanie stwierdzono w obrębie
aktywności o charakterze intensywnym – różnica na korzyść mężczyzn wyniosła zaledwie 8 MET-min./tydzień.
Największą zaś rozpiętość pomiędzy wielkością wskaźnika MET-min./tydzień zanotowano w obszarze wysiłku
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o charakterze umiarkowanym (1004 MET-min./tydzień
mężczyzn przy 686 MET-min./tydzień kobiet).

Ryc. 8. Poziom aktywności fizycznej badanych
pracowników szpitala miejskiego (%)

Podsumowanie i wnioski

Ryc. 6. Poziom aktywności fizycznej respondentów (%)
Uwzględniając zarówno liczbę dni, jak i całkowitą objętość wysiłków fizycznych o różnej intensywności
wyrażonych w MET-min./tydzień określono poziomy
aktywności fizycznej respondentów. Spośród ogółu badanych lekarzy aż 65% wypełnia wymogi dla poziomu
wysokiego. Niepokojącym wydawać się może fakt, iż
15% respondentów nie spełnia kryteriów dla poziomu
umiarkowanego, tym samym ich poziom aktywności
fizycznej określany jest jako niski. Szczegółowe dane
przedstawiono graficznie na rycinie 6.
Analizując oddzielnie poziom aktywności fizycznej
pracowników obu szpitali stwierdzono, że wśród lekarzy onkologów aż trzy czwarte respondentów spełnia
wymogi dla najwyższego poziomu, 15% kwalifikuje się
do poziomu umiarkowanego a 10% deklaruje zbyt niską
aktywność fizyczną (ryc. 7).

Ryc. 7. Poziom aktywności fizycznej badanych
pracowników szpitala onkologicznego (%)
Nieco inny rozkład procentowy poziomów aktywności fizycznej zaobserwowano wśród badanych lekarzy pracujących w szpitalu miejskim w Brześciu (ryc.
8). O 25% mniej respondentów w stosunku do badanych ze szpitala onkologicznego i o 10% względem
ogółu badanych spełniło wymogi dla najwyższego poziomu aktywności fizycznej. Co czwarty badany został
zakwalifikowany do poziomu umiarkowanego. Kryteriów dla zadowalających poziomów aktywności fizycznej (umiarkowanego i wysokiego) nie spełniło aż 20%
respondentów.

Przedstawione wyniki badań pokazują nieznaczne zróżnicowanie w poziomie całkowitej aktywności
fizycznej pomiędzy lekarzami zatrudnionymi w szpitalu onkologicznym a lekarzami pracującymi w szpitalu
miejskim. Odsetek wysoce aktywnych wahał się od 75%
w przypadku badanych onkologów do 55% w drugiej
grupie lekarzy.
Niepokoi fakt, że ponad 15 % ankietowanych
z obu grup nie spełnia kryteriów dla wystarczającego
poziomu aktywności fizycznej. Wyniki te wskazują na
konieczność podnoszenia świadomości respondentów
odnośnie pozytywnych walorów aktywnego wypoczynku i wdrażania programów propagujących zdrowy styl
życia. Należy przy tym pamiętać, że prawidłowe oszacowanie poziomu aktywności fizycznej, określenie warunkujących ją czynników oraz przyczyn zróżnicowania
jest nie tyle ważne, co wręcz konieczne.
Analiza deklarowanej przez respondentów aktywności fizycznej pozwoliła na sformułowanie następujących wniosków:
1. Największy odsetek badanej grupy stanowią osoby
charakteryzujące się wysokim poziomem aktywności fizycznej, a jedynie 15% respondentów nie
wykazało się dostateczną aktywnością.
2. Respondenci zatrudnieni w szpitalu onkologicznym wykazali wyższe wartości wskaźnika MET-min./tydzień w porównaniu z respondentami pracującymi w szpitalu miejskim.
3. Przyjmując za kryterium podziału badanej zbiorowości płeć wśród ogółu badanych bardziej aktywne
okazały się kobiety. Uwzględniając miejsce pracy
respondentów, odmienną sytuację zaobserwowano
wśród lekarzy zatrudnionych w szpitalu miejskim,
gdzie bardziej aktywni byli mężczyźni.
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Streszczenie
Celem badań było uzyskanie wiedzy dotyczącej
zależności między aktywnością rekreacyjną studentów
a ich płcią. Badaniom poddano 548 studentów dwóch
bialskich uczelni PSW i ZWWFiS. W pracy zastosowano
metodę sondażu diagnostycznego w oparciu o technikę
ankiety. Analiza wyników pozwala stwierdzić, że płeć
jest zmienną, która ma istotny wpływ zarówno na rodzaj wybieranych form aktywności fizycznej, jak również motywów jej podejmowania oraz roli, jaką respondenci przypisują rekreacji ruchowej.
Słowa kluczowe: aktywność rekreacyjna, płeć,
studenci, bialskie uczelnie

Abstract
The aim of the research was to get to know the
correlations between recreational activity of students
and their gender. The research included 548 students
from two Biala Podlaska universities, PSW and ZWWFiS. A diagnostic poll method based on a questionnaire
was used in the study. The analysis of results made it
possible to conclude that gender is a variable which exerts significant influence both on the type of selected
forms of physical activity and on the reasons for choosing it as well as on the role that respondents attack to
physical recreation.
Key words: recreational activity, gender, students,
Biala Podlaska universities

Wstęp
W warunkach współczesnej cywilizacji szczególnego znaczenia nabiera aktywność fizyczna, która
uznawana jest za miernik zdrowia, za jeden z najważniejszych elementów zdrowego stylu życia. Rozwój cywilizacji niesie za sobą – obok niewątpliwych korzyści
dla człowieka (rozwój nauki, medycyny, techniki, informatyki, wyższy poziom życia itp.) – również pewne zagrożenia dla zdrowia, między innymi narastającą hipokinezję społeczeństw, ograniczenie aktywności fizycznej
w codziennym życiu. Bierny styl życia współczesnego
człowieka jest z jednej strony wyznaczony cywilizacyjnym postępem a z drugiej strony naturalną skłonnością
człowieka do lenistwa ruchowego, do szukania wygody.
Wobec zawrotnego tempa życia, nadmiernego obciążenia człowieka pracą zawodową, obowiązkami rodzinnymi i społecznymi, wyrównanie niedoboru ruchu

możliwe jest jedynie w czasie wolnym, który nabiera
nowego i ważnego znaczenia. Teoretycy i praktycy podkreślają istotną rolę rekreacyjnej aktywności fizycznej,
która powinna stanowić podstawową formę wypoczynku. Szczególnie ważna jest, więc promocja zdrowia poprzez wychowanie do czasu wolnego, które powinno być
realizowane na wszystkich poziomach edukacji, a także
w rodzinie, w środowisku rówieśniczym i lokalnym.
Sposoby wykorzystania czasu wolnego są zawsze
odbiciem postaw, zainteresowań i wartości ważnych
dla człowieka (Zaniewska 2012). Większość zachowań
w czasie wolnym jest odzwierciedleniem wolnych wyborów jednostki, uwzględniających jej pragnienia, zainteresowania i preferencje (Stanek 2011).
Wśród wielu instytucji podejmujących wychowanie do rekreacyjnej aktywności fizycznej, szczególna rola
przypada wyższym uczelniom. Charakterystyczny, uczelniany styl życia wpływa na kształtowanie się osobowości
studentów, system ich wartości i norm postępowania.
Zmianom ulegają też sposoby wykorzystywania czasu
wolnego. To obecni studenci, przede wszystkim kierunków nauczycielskich i biomedycznych, będą w przyszłości stanowić elitę intelektualną kraju odpowiedzialną
za promowanie zachowań zdrowotnych i upowszechnianie w środowisku rekreacyjnej aktywności fizycznej
(Mędrela-Kuder 2011). Stąd ważne zadanie, jakie stoi
przed wyższymi uczelniami, to rozbudzanie i utrwalanie
zainteresowań i potrzeb rekreacyjnych młodzieży, wyposażanie studentów w wiedzę dotyczącą roli aktywności
fizycznej, jako elementu zdrowego stylu życia.
Badania dotyczące form wykorzystania przez studentów czasu wolnego prowadzone są od dawna przez
przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych (Motylewski, Poziomska-Piątkowska 2006, Winiarska-Mieczan, Dymek 2009, Kijo 2010, Mędrela-Kuder 2011,
Stępień i wsp. 2013). Mimo wielu publikacji na ten temat, badania dotyczące stylu życia i wypoczynku młodzieży studiującej są wciąż aktualne i ważne oraz uzasadnione między innymi tym, że to studenci stanowią
grupę społeczną mającą znaczący wpływ na kreowanie
nowych form spędzania czasu wolnego.
Z prowadzonych badań w Polsce i zagranicą wynika, że studenci preferują aktywność fizyczną, jako
formę wykorzystania czasu wolnego, deklarują chęć
uczestnictwa w zajęciach sportowo-rekreacyjnych. Nie
ma to jednak odbicia w praktyce-rekreacja ruchowa podejmowana jest nieregularnie i zajmuje zbyt niską pozycję w strukturze ich wolnego czasu (Markiewicz-Górka i wsp. 2011, Mędrela –Kuder 2011, Zadarko i wsp.
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2011, Zielińska 2011, Bergier, Winiarska Mieczan, Dymek 2009, Kijo 2010, Haskell i wsp. 2007, Sochocka,
Wojtyłko 2013, NATPOL 2011).
Głównym celem prezentowanych przez nas badań
było określenie zależności pomiędzy płcią studentów
a ich rekreacyjną aktywnością fizyczną.
Założyliśmy przy tym, że płeć w istotny sposób różnicuje zarówno aktywność rekreacyjną jak i wybór przez
młodzież form ruchu w czasie wolnym. Badaniami objęto studentów dwóch bialskich uczelni: PSW i ZWWFiS.

publiczne, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, turystyka i rekreacja i fizjoterapia oraz 149 osób studiujących
w ZWWFiS na kierunkach wychowanie fizyczne oraz turystyka i rekreacja.
W pracy zastosowano metodę sondażu diagnostycznego w oparciu o technikę ankiety. Wyniki badań
poddano analizie statystycznej przy użyciu programu
STATISTICA wersja 7.1. Do opisu statystycznego wykorzystano analizę struktury procentowej rozkładów
empirycznych. Wnioskowanie statystyczne przeprowadzono za pomocą testu niezależnści chi-kwadrat Pearsona dla zmiennych jakościowych, a do oceny istotności różnic wykorzystano test U Manna-Whitneya i test
Kruskalla-Wallisa (H). We wszystkich analizowanych
przypadkach przyjęto poziom istotności p=0,05.

Materiał i metoda
W badaniach wzięło udział 548 osób, w tym 399 studiujących w PSW na kierunkach informatyka, zdrowie
Płeć
Kobiety

Mężczyźni

327 (59,7%)

221 (40,3%)
Wiek

Minimum

Średnia

Odchylenie standardowe

Maksimum

18

21,7

2,6

45

Uczelnia
PSW

AWF

399 (72,8%)

149 (27,2%)
Rok studiów

1

2

3

4

5

159 (29,0%)

266 (48,5%)

37 (6,8%)

35 (6,4%)

51 (9,3%)

Kierunek studiów
Informatyka

Zdrowie
Publiczne

Ratownictwo
Medyczne

Pielęgniarstwo

Turystyka
i rekreacja

Finanse
i rachunkowość

Wychowanie
Fizyczne

73 (13,3%)

112 (20,4)

30 (5,5%)

87 (15,9%)

92 (16,8%)

54 (9,9%)

100 (18,2%)

Tabela 1. Charakterystyka badanych według cech społeczno-demograficznych

Wyniki badań
Deklarowana przez studentów ilość czasu wolnego
w ciągu dnia różni się w zależności od ich płci. Kobiety mają go mniej niż mężczyźni. 58,3% respondentek
deklaruje, że posiada od 2 do 4 godzin wolnego czasu
w ciągu dnia, mężczyźni natomiast w 40,7% deklarują
od 4 do 6 godzin wolnego czasu dziennie. (Ryc. 1)
Z przeprowadzonych badań wynika, że respondenci w czasie wolnym najczęściej korzystają z internetu,

spotykają się ze znajomymi, uczestniczą w zajęciach
sportowo-rekreacyjnych oraz czytanie książek i czasopism. Analiza wyników, w oparciu o test niezależności
chi-kwadrat Pearsona, pozwala stwierdzić, iż kobiety istotnie częściej wybierają spotkania ze znajomymi
x2 =22,57; p<0,0001, korzystają z internetu x2=1,16;
p<0,2821 oraz czytają x2=16,91; p<0,0001. Mężczyźni
natomiast częściej grają w gry komputerowe x2=41,79;
p<0,0001 oraz wypełniają swój wolny czas zajęciami
hobbistycznymi x2=16,12; p<0,0001.

Rycina 1. Ilość czasu wolnego, jaką dysponują w ciągu dnia mężczyźni i kobiety
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Płeć różnicuje również ilość czasu wolnego poświęconego na aktywność fizyczną, więcej czasu na
rekreacyjne formy aktywności fizycznej przeznaczają
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mężczyźni niż kobiety. Wartość testu U Manna-Whitneya wynosi: Z=6,72; p<0,0001 (Ryc.2).

* istotne zróżnicowanie przy p<0,05

Rycina 2. Treść czasu wolnego studentów w zależności od płci
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
Ważne dla realizacji celu badań było uzyskanie
informacji dotyczących najczęściej podejmowanych
form aktywności rekreacyjnej (turystyki i rekreacji).
Studentki deklarują najczęstsze uczestnictwo w takich
formach turystyki jak wycieczki piesze, rowerowe oraz
turystyka rodzinna. Mężczyźni natomiast uczestniczą

w wycieczkach uczelnianych oraz turystyce wodnej, górskiej i nizinnej. Test niezależności chi kwadrat Pearsona
wykazał statystyczne zależności między kobietami i mężczyznami w formach: wycieczki uczelniane – p< 0,0001,
rowerowe – p< 0,0001, turystyka rodzinna p<0.0001,
górska p<0,0059, nizinna p< 0,0112. (Ryc. 3)

Rycina 3. Formy turystyki, w których uczestniczyli studenci w zależności od ich płci
Analiza wyników w oparciu o test niezależności
chi-kwadrat Pearsona pozwala stwierdzić, iż kobiety
istotnie częściej spacerują – x2 = 49,13; p<0,0001, jeżdżą na rowerze – x2 = 37,77; p<0,0001 i uczestniczą

w zajęciach fitness – x2 = 7,95; p<0,0048. Mężczyźni natomiast biorą udział w grach zespołowych – x2 = 61,67;
p<0,0001 i pływają – x2 = 6,49; p<0,0108. (Ryc. 4)
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*istotne zróżnicowanie przy p<0,05

Rycina 4. Formy rekreacji, w których uczestniczyli studenci w zależności od ich płci
Głównymi motywami podejmowania aktywności fizycznej jest poprawa kondycji, mężczyźni – 81%,
kobiety – 85,9%, oraz kreowanie zdrowego stylu życia,
mężczyźni i kobiety po 62%. Najmniej ważnym motywem wskazywanym przez badanych była kariera sportowa. W odniesieniu się do tego motywu zaznaczyły

się różnice istotne statystycznie między mężczyznami
a kobietami x2 = 5,69; p< 0,8611. Wyniki badań wykazały również istotne statystycznie różnice między mężczyznami a kobietami w deklarowanym przez nich brakiem aktywności fizycznej w czasie wolnym x2 = 1,24;
p=0,2659. (Ryc.5)

*istotne zróżnicowanie przy p<0,05

Rycina 5. Motywy podejmowania aktywności fizycznej przez badanych w zależności o ich
płci (dane w %).
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Bariery, które w największym stopniu utrudniają badanym uczestnictwo w aktywności fizycznej to:
brak czasu – x2 = 1,84; p< 0,1746, brak funduszy – x2
= 3,21;p< 0,0732. Nadmiar obowiązków domowych to
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przeszkoda utrudniająca udział w zjęciach sportowo-rekreacyjnych kobietom (45,3%), natomiast mężczyźni
(41,2%) wymieniają brak chęci oraz dodatkową pracę
(25,3%) – x2 = 15,63; p< 0,0001. (Ryc. 6)

Rycina 6. Bariery uczestnictwa w aktywności fizycznej kobiet i mężczyzn
Według badanych aktywność fizyczna w czasie
wolnym umożliwia przede wszyskim kontakt z innymi
ludźmi, wypoczynek, zabawę, własny rozwój oraz realizację zainteresowań. Kobiety istotnie częściej podkreslały

umożliwienie wypoczynku – x2 = 3,96; p< 0,0465 a mężczyźni możliwość własnego rozwoju – x2 = 15,68; p<
0,0001. (Ryc. 7)

*istotne zróżnicowanie przy p<0,05

Rycina 7. Znaczenie czasu wolnego w życiu studentek i studentów
Z badań wynika, że zajęciami rozwijającymi zainteresowania kobiet są: rozmowy z przyjaciółmi, wycieczki

krajoznawcze, czytelnictwo oraz rozmowy z rodziną. Mężczyźni natomiast swoje zainteresowania rozwijają przez
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komputer, oglądając filmy i telewizję, uprawiając hobby
oraz uczestnicząc w zajęciach sportowo-rekreacyjnych.
Analiza statystyczna wykazała istotną zależność pomiędzy płcią, a pięcioma proponowanymi odpowiedziami,

dotyczącymi znaczenia czasu wolnego w życiu badanych.
Zależności te oraz wartości testu zaznaczone są gwiazdką
na rycinie 8.

Istotne zróżnicowanie przy p<0,05

Rycina 8. Zajęcia rozwijające zainteresowania respondentów w zależności od ich płci

Dyskusja:
Z badań wielu autorów, również z naszych, wynika, że płeć w sposób istotny różnicuje fizyczną aktywność rekreacyjną studentów oraz wybór jej form.
Wyniki naszych badań wskazują, że wzrasta popularność internetu jako formy wykorzystania czasu wolnego wśród młodzieży akademickiej. Wysoką pozycję
zajmują spotkania ze znajomymi oraz zajęcia sportowo-rekreacyjne. Wyniki te nie odbiegają znacząco od wyników badań uzyskanych przez innych autorów. Według
Zaniewskiej (2012), która przeprowadzała badania wśród
młodzieży akademickiej Słupska, studenci najchętniej
spędzają czas wolny w towarzystwie swoich przyjaciół,
co nie dziwi, bowiem studia sprzyjają nawiązywaniu znajomości, przyjaźni, umacnianiu więzi międzyludzkich,
których podstawą są między innymi wspólne zainteresowania. Z badań Zaniewskiej wynika, że spada zainteresowanie studentów grami komputerowymi, ulubioną formą wykorzystania czasu wolnego jest uprawianie sportu,
ale sytuuje się ono dopiero na szóstym miejscu.
Niepokojący jest fakt braku nawyków codziennej
aktywności fizycznej młodzieży, zwłaszcza kobiet. Potwierdzają to badania wielu autorów (Łaszek i wsp. –
2011, Walentukiewicz i wsp. 2013, Sochocka, Wojtyłka
– 2013, Łopuszńska i wsp. 2004, Stępień i wsp. 2013,
2014, Zadarko i wsp. – 2011, Stasiołek, ). Z licznych badań wynika, że płeć ma istotny wpływ na rekreacyjną
aktywność fizyczną.
Więcej czasu na rekreację ruchową przeznaczają
mężczyźni niż kobiety. Wskazują na to nie tylko wyniki naszych badań, ale i innych autorów (Zaniewska 2012, Łopuszańska i wsp. 2004, Biernat – 2011,

Winiarska-Mieczan, Dymek – 2009). Według badań
Sygit (2008), sport uprawia 48,0% kobiet i 77,3% mężczyzn, Biernat (2011) podaje, że rekreacyjne formy aktywności fizycznej podejmuje regularnie 50% mężczyzn
i 38% kobiet.
Wybór form aktywności fizycznej – turystyki i rekreacji zależy również w znacznym stopniu od płci.
Spośród form turystycznych, studentki najczęściej
wybierają wycieczki piesze, rowerowe, oraz turystykę rodzinną. Mężczyźni natomiast turystykę wodną i górską.
Formami rekreacji ruchowej, w których najczęściej
uczestniczą respondentki to spacer, jazda na rowerze,
zajęcia fitness.

Wnioski
1.

2.

3.

4.

Najczęściej podejmowanymi formami turystyki
przez studentki są wycieczki piesze, rowerowe
oraz turystyka rodzinna. Mężczyźni natomiast częściej uczestniczą w wycieczkach uczelnianych oraz
turystyce wodnej, górskiej i nizinnej
Kobiety istotnie częściej spacerują – x2 = 49,13;
p<0,0001, jeżdżą na rowerze – x2 = 37,77; p<0,0001
i uczestniczą w zajęciach fitness – x2 = 7,95;
p<0,0048. Mężczyźni natomiast częściej biorą
udział w grach zespołowych
Głównymi motywami, dla których badani uczestniczą w aktywności fizycznej, bez względu na płeć
są: poprawa kondycji, mężczyźni – 81%, kobiety –
85,9%, oraz kreowanie zdrowego stylu życia, mężczyźni i kobiety po 62%.
Znaczenie czasu wolnego w życiu – kobiety istotne
częściej podkreslały umożliwienie wypoczynku –
a mężczyźni umożliwienie własnego rozwoju
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5.

6.

Zajęciami rozwijającymi zainteresowania zdaniem
kobiet są rozmowy z przyjaciółmi, wycieczki krajoznawcze, czytelnictwo oraz rozmowy z rodziną.
Według mężczyzn natomiast komputer, oglądanie
filmów i telewizji, uprawianie hobby oraz uczestnictwo w zajęciach sportowo-rekreacyjnych.
Okres studiów jest ostatnim etapem nauki, w którym na szeroką skalę można prowadzić edukację
zdrowotną ukierunkowaną na utrzymanie i monitorowanie aktywności fizycznej. Uczelnie w większym stopniu powinny wykorzystywać swoje możliwości w zakresie rozbudzania i realizacji
zainteresowań sportowo-rekreacyjnych młodzieży.
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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
dr Dominik Dąbrowski, mgr Łukasz Zbucki
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

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 (Paschalis-Jakubowicz
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
oczekiwania względem rekreacyjnego i turystycznego
przygotowania środowiska leśnego jest ich coraz lepsze
zagospodarowanie, które sprawia, że skuteczniej mogą
pełnić swoją funkcję społeczną.
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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.

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).
Potrzeba spędzania czasu wolnego
w lesie

Wyniki badań
Czas wolny, czyli czas pozostający człowiekowi do
dyspozycji po wypełnieniu przez niego podstawowych

rozkład odpowiedzi
n

%

1. Tak

267

66,8

2. Nie

133

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.

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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rozkład odpowiedzi

Pory roku

n

%

1. Wiosna

91

22,7

2. Lato

233

58,3

3. Jesień

66

16,5

4. Zima

10

2,5

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
1. Rodzina
2. Znajomi
3. Sam spędzam
swój wolny czas

płeć
kobiety

mężczyźni

41,8

17,2

54,0

60,1

9,7

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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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 wsi (48,8%).
Osoby zamieszkujące obszary wiejskie nieznacznie częściej czas wolny spędzały w towarzystwie rodziny.

Osoby towarzyszące
1. Rodzina
2. Znajomi
3. S
 am spędzam
swój wolny czas

miejsce
zamieszkania
miasto

wieś

12,9

18,3

55,8

48,8

31,3

32,9

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).
Osoby
towarzyszące

<1km 2-4km >5km

1. Rodzina
2. Znajomi
3. Sam spędzam
swój wolny czas

28,00

31,9

34,4

56,8

5,2

49,0

15,2

13,9

16,6

p

2,384

0,665

p

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

2,841

0,242

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.

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

rola lasu w życiu respondentów
bardzo ważna

ważna

przeciętna

nie ma znaczenia

14,9
11,8
20,0

39,4
32,6
36,7

40,2
49,1
25,0

5,5
6,6
18,3

1. Rodzina
2. Znajomi
3. Sam spędzam swój wolny czas

Chi2

Chi2

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

Osoby towarzyszące

odległość

Chi2

p

19,538

0,003

* możliwość wielokrotnego wyboru odpowiedzi

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

Formy rekreacyjne

rodzina

znajomi

indywidualne
uczestnictwo

Chi2

p

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

43,0
57,5
57,2
70,6
40,2
72,6
60,0
55,0
50,0
75,6

15,4
25,0
12,9
11,8
13,9
8,8
6,7
20,0
15,0
12,2

21,130
13,418
2,789
2,266
28,762
20,745
6,529
0,667
0,353
10,124

0,000
0,001
0,248
0,322
0,000
0,000
0,038
0,716
0,838
0,006

1. Marsze i spacery
2. Bieganie
3. Jazda rowerem
4. Jeździectwo
5. Zbieractwo (grzyby, runo leśne, itp.)
6. Spotkania towarzyskie
7. Wycieczki
8. Łowiectwo
9. Obserwacje
10. Gry terenowe
* możliwość wielokrotnego wyboru odpowiedzi

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

Korzyści

rodzina

znajomi

indywidualne
uczestnictwo

Chi2

p

1. Regeneracja fizyczna i psychiczna (relaks)

35,1

52,2

12,7

3,764

0,152

2. Poznawcze i edukacyjne

21,7

69,6

8,7

2,674

0,262

3. Wymiar materialny (np. na grzyby)

48,3

40,8

10,8

21,589

0,000

4. Wyciszenie

33,5

50,0

16,0

1,009

0,604

5. Odpoczynek

32,7

58,8

8,5

8,629

0,013

6. Poprawa nastroju

32,2

56,3

11,5

1,146

0,564

7. Rozładowanie stresu

32,6

48,8

18,6

1,326

0,515

8. Wysiłek fizyczny

27,1

50,9

22,0

2,804

0,246

9. Poszukiwanie atrakcji

15,2

69,7

15,1

5,002

0,082

10. Doskonalenie sztuki przetrwania (survival)

25,0

62,5

12,5

0,905

0,635

11. Rozrywka

8,5

85,1

6,4

22,005

0,000

12. Możliwość obcowania z ludźmi

20,5

76,9

2,6

10,815

0,004

13. Brak korzyści

40,0

30,0

30,0

2,775

0,249

* możliwość wielokrotnego wyboru odpowiedzi

Tabela 8. Korzyści spędzania czasu wolnego w lesie a osoby towarzyszące respondentom
Źródło: badania własne

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:
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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Аннотация
В статье рассматривается концепция о сохранении
физического и «телесного» здоровья на начальном этапе
занятий легкой атлетикой и теоретико-методологические предпосылки к их совершенствованию.
Ключевые слова: сохранение здоровья, авторская
оценка здоровья, «телесное здоровье», первичная профилактика заболеваний, начальный этап занятий спортом.

Summary
The article discusses the concept of preserving the
physical and the “flesh” of health initially athletics and
the theoretical and methodological background to improve
them.
Key words: the preservation of health, the author’s assessment of health, “physical health”, primary prevention of
diseases, the initial stage of sports.

Введение
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.
Для эффективного развития теории физической
культуры 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,
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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].
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, нервно-мышечном 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
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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 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, сгибательно-разгибательные 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
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следующий алгоритм ее решения: а) программное структурирование информационно-смысловой 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, (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 психо-эмоциональной 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
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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; «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 мышцы-антагонисты 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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Оценка психологической устойчивости гребцов
к стрессовым ситуациям в процессе подготовительной
и соревновательной деятельности
Assessment of psychological stability of rowers in stressful situations
within the preparatory and competitive activities
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Аннотация
В статье дана оценка индивидуальных психологических возможностей сильнейших гребцов на байдарках и каноэ Республики Беларусь. Охарактеризованы
типы психологической защиты. Предложены рекомендации по нейтрализации стрессовых ситуаций в подготовительном и соревновательном периодах на этапах
многолетней подготовки спортсменов.
Ключевые слова: гребцы на байдарках и каноэ,
психологическая устойчивость, соревновательная деятельность, стресс, восьмицветовой тест Люшера, типы
психологической защиты.

Abstract
The article assesses the individual psychological features of the strongest kayak and canoe rowers in the Republic of Belarus. The types of psychological defense are characterized. Recommendations for the neutralizing of stress
in the preparatory and competitive periods at the stages of
long-term training of athletes are given.
Keywords: kayak and canoe rowers, psychological
stability, competitive activity, stress, eight-colour Luscher
test, types of psychological defense.

Введение
Все люди, в том числе и спортсмены, имеют свои
индивидуально-психологические особенности [1-4]. Каждому из них присущи свойства, которые определяются
в психологических процессах. Отдельный индивид обладает свойственным только ему восприятием окружающей среды, субъективной памятью, мышлением и воображением [5,6]. У каждого свои личностные установки,
правила и нормы поведения [7,9]. Психологические
особенности – это различия, которые выделяют группы
людей по определенным признакам. В психологии межгрупповые различия подразделяются на три основных
уровня: нейродинамический, темпераментный и характерологический[8]. Сочетание этих уровней создают интегральную особенность человека, которая проявляется
в его способностях, мотивах и индивидуальном стиле
деятельности [12,13].
Цель исследования. Определить психическое состояние гребцов в период подготовки к соревнованиям
и оценить их устойчивость стрессовым ситуациям, возникающим во время ответственных состязаний.

Методы и организация исследований. Исследования проводились со спортсменами национальной
команды по гребле на байдарках и каноэ в конце тренировочного сбора по ОФП и СПФ (январь, 2014 г.,
г. Мозырь, г. Бобруйск, г. Гомель), накануне Кубка Республики Беларусь (май, 2014 г., г. Брест) и во время
Чемпионата Мира среди студентов и молодежи до 23 лет
(август, 2014 г., г. Минск). Количество обследованных –
25 человек (6 женщин и 19 мужчин). Из них: 5 – заслуженных мастера спорта, 11– мастеров спорта международного класса и 12 мастеров спорта. Для исследования
индивидуально-психологических особенностей гребцов
использовался восьмицветовой тест Люшера [11]. Это
тест построен на том, что он отражает психологическое
состояние человека по выбору им наиболее приемлемого для данного индивида цвета, т.к. предпочтение,
отдаваемое одному цвету и неприятие другого, имеют
определенное значение.

Обсуждение результатов исследования
В современной спортивной психологии диагностика феномена психологической защиты помогает
спортсмену преодолеть субъективный дискомфорт, но
является при этом иррациональным способом реагирования на жизненные трудности. Чрезмерное развитие
психологической защиты возникает при невозможности найти адекватный и конструктивный путь решения
собственных проблем. В профессиональном спорте решение проблемы осознания и конструктивизации психологической защиты направлено на улучшение соревновательного результата, приобретенного в условиях
допустимого психологического стресса. В современной
спортивной психологии диагностика феномена психологической защиты помогает спортсмену преодолеть
субъективный дискомфорт, но является при этом иррациональным способом реагирования на жизненные
трудности. Чрезмерное развитие психологической защиты возникает при невозможности найти адекватный
и конструктивный путь решения собственных проблем.
В профессиональном спорте решение проблемы осознания и конструктивизации психологической защиты направлено на улучшение соревновательного результата,
приобретенного в условиях допустимого психологического стресса.
Представление о механизмах психологической защиты имеет существенное значение во всех основных
направлениях современной психотерапии и психологии.
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Механизмы психологической защиты адаптивны и могут быть направлены на ограждение сознания от психотравмирующих воспоминаний и чувств, однако, они
же могут создавать препятствия или внутреннее сопротивление психотерапевтической переработке проблемных переживаний личности.
Наиболее распространенные механизмы психологических защит могут быть представлены в виде нескольких групп. Первую составляют психологические
защиты, которые объединяют отсутствие переработки
того, что вытесняется, отрицается, подавляется или
опускается. Близкими к нему считаются способы перцептивной защиты, состоящие в реакциях автоматического невосприятия болезненного расхождения поступающей и имеющейся информации.
Вторая группа психологических защит связана
с преобразованием (искажением) содержания мыслей,
чувств или поведения, например, при помощи рационализации, интеллектуализации, интерпретации, смещения или проекции.
Третья группа способов психологических защит
составляют механизмы разрядки отрицательного эмоционального напряжения. К ним относятся механизм
реализации в действии, при котором активизируется
экспрессивное поведение, что может составлять также
основу психологической зависимости от алкоголя, наркотиков и лекарств.
К четвертой группе могут быть отнесены манипулятивные механизмы психологической защиты типа регрессии, фантазирования или ухода в болезнь с целью
уменьшения тревоги и ухода от требований реальной
жизни.
В результате проведенного исследования членов
национальной команды Республики Беларусь по гребле
на байдарках и каноэ, установлено наличие суммарного
проявления психологической защиты у 60% обследованных (средний уровень), при этом у 40% данный феномен не превышал диагностического значения (низкий
уровень) (рис. 1).

Вид психологической
защиты

Низкий
уровень,
n=25

Средний
уровень,
n=25

Высокий
уровень,
n=25

Отрицание

20%

68%

12%

Вытеснение

76%

24%

0%

Регрессия

96%

4%

0%

Компенсация

56%

40%

4%

Проекция

28%

48%

24%

Замещение

68%

28%

4%

Интеллектуализация

16%

64%

20%

Реактивное образование

76%

12%

12%

Таблица 1. Распределение уровня выраженности
психологической защиты у спортсменов – гребцов
Высокие значения механизма проекции, тем не менее, не являются критическим для повышения спортивного результата, но отражает некоторые ассортативные
особенности «спортивного» темперамента. Распределение вариантов психологических защит по профилю
представлено в таблице 2.
Профиль
психологической защиты

Значимость
профиля

Деструктивные типы психологической
защиты: вытеснение, проекция

23%

Умеренно-допустимые типы психологической
защиты: отрицание, регрессия, замещение

62%

Конструктивные типы психологической
защиты: компенсация, интеллектуализация,
реактивное образование

25%

Таблица 2. Значимость профиля психологической
защиты в стрессовых ситуациях

Рисунок 2. Типы психологической защиты
спортсменов, %
Рисунок 1. Суммарный показатель
психологической защиты у спортсменов национальной
команды по гребле на байдарках и каноэ
Вместе с тем, осуществлялась оценка уровня выраженности каждого из тестируемых механизмов психологической защиты у обследованных спортсменов
(табл. 1).
Как видно из полученных данных, наибольшую
значимость при нарастании выраженности психологической защиты начинает приобретать отрицание и интеллектуализация. Это является прогностически благоприятным вариантом развития феномена адаптации.
Некоторая диаметральность в механизмах формирования защиты, возможно, приобретается длинным возрастным коридором обследованных спортсменов.

Анализ таблицы 2 показал, что в структуре профилей психологической защиты у членов национальной
команды Республики Беларусь по гребле на байдарках
и каноэ преобладают умеренно-допустимые варианты
(62%). По 25% и 23% спортсменов имеют соответственно конструктивный и деструктивный типы психологической защиты (рис. 2).
Известно, что жизнь человека находится под влиянием двух важных с точки зрения психологии и физиологии факторов: день и ночь, темнота и свет. Ночь
создает условия, которые раньше делали невозможной
деятельность человека. День давал возможность снова
стать деятельным. Ночь вынуждала его к пассивности
и покою. Тело также вступало в фазу отдыха. День создает возможность для деятельности, все функции тела
усиливаются; организм настраивается на работу. Свет
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и темнота, а вместе с тем и краски связаны с днем и ночью, с темной синевой ночного неба и светлой желтизной дневного света. Темно-синий цвет — это цвет покоя
и пассивности, светло-желтый цвет — это активность
и расцвет. Для примитивного человека активность, как
правило, принимала две формы: он или охотился и нападал, или на него охотились, и он должен был защищаться от нападения. Активность служила завоеванию
и обогащению или сохранению собственной жизни.
Действия нападения и завоевания представляются красным цветом, самоутверждение – зеленым цветом.
Среднестатистические
значения, X ± σ

№

Название цвета

1

Темно-синий

7,0 ± 2,63

6,0 ± 2,41

2

Сине-зеленый

4,0 ± 1,87

1,0 ± 0,28

3

Оранжево-красный

3,5 ± 1,92

5,0 ± 1,69

4

Желтый

2,5 ± 1,29

7,5 ± 3,42

5

Фиолетовый

3,0 ± 2,34

2,0 ± 1,36

6

Коричневый

8,0 ± 4,73

3,5 ± 1,48

7

Черный

3,5 ± 2,51

7,5 ± 2,94

8

Серый

4,5 ± 2,45

3,5 ± 1,46

Январь 2014 г. Апрель 2014 г.

Таблица 3 – Численные показатели цветовых
предпочтений у мужчин (байдарка, ƞ = 10чел.)
Уровень нервно-психической напряженности после тренировочного сбора в январе 2014 г. (г. Мозырь).
Испытуемые справляются со своими обязанностями
в пределах средних сложившихся требований. В повседневной обстановке они переходят от работы к отдыху
и обратно, от одного вида деятельности к другому без
существенных затруднений. В случае необходимости
способны преодолевать усталость волевым усилием, однако после этого в их действиях и самочувствии просматривается длинный «шлейф» сниженной работоспособности. Для сохранения здоровья и работоспособности
испытуемым требуется относительно четкое субъективное разделение времени работы и отдыха.
Уровень нервно-психической напряженности
перед соревнованиями (Кубок Республики Беларусь,
г. Брест, апрель 2014 г.): оптимальная мобилизация
физических и психических ресурсов, установка на активное действие. В экстремальной ситуации наиболее
вероятна высокая скорость ориентировки и принятия
решений, целесообразность и успешность действий.
Среднестатистические
значения, X ± ẟ

№

Название цвета

1

Темно-синий

6,5 ± 2,74

7,0 ± 3,14

2

Сине-зеленый

4,5 ± 1,96

4,5 ± 2,05

3

Оранжево-красный

1,0 ± 0,06

5,5 ± 3,08

4

Желтый

4,5 ± 1,84

1,0 ± 0,36

5

Фиолетовый

2,0 ± 0,92

4,0 ± 1,64

6

Коричневый

6,0 ± 3,06

3,5 ± 1,39

7

Черный

8,0 ± 2,94

8,0 ± 3,26

8

Серый

3,5 ± 1,05

2,5 ± 0,92

Январь 2014 г. Апрель 2014 г.

Таблица 4 – Численные показатели цветовых
предпочтений у мужчин (каноэ, ƞ = 9 чел.)
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В период тренировочного сбора по ОФП (январь
2014 г., г. Бобруйск) у испытуемых гребцов – каноистов
наблюдался средний уровень нервно-психической напряженности. Преобладала установка на активную физическую деятельность. Их энергоресурсов достаточно
для более-менее регулярных вспышек сверх активности
и напряжения, недоступных большинству других людей. В условиях мотивированной деятельности они не
испытывали трудностей к выполнению тренировочных
заданий. К острым ощущениям не стремятся. Из стрессовых ситуаций выходят с достоинством.
Уровень нервно-психической напряженности перед соревнованиями (Кубок РБ, г. Брест, апрель 2014 г.):
оптимальная мобилизация физических и психических
ресурсов, установка на активное действие. В экстремальной ситуации наиболее вероятна высокая скорость
ориентировки и принятия решений, целесообразность
действий.
Уровень нервно-психической напряженности после тренировочного сбора в январе 2014 г. (г. Мозырь).
Испытуемые справляются со своими обязанностями
в пределах средних сложившихся требований. В повседневной обстановке они переходят от работы к отдыху
и обратно, от одного вида деятельности к другому без
существенных затруднений. В случае необходимости
способны преодолевать усталость волевым усилием, однако после этого в их действиях и самочувствии просматривается длинный «шлейф» сниженной работоспособности. Для сохранения здоровья и работоспособности
испытуемым требуется относительно четкое субъективное разделение времени работы и отдыха.
Уровень нервно-психической напряженности перед соревнованиями (Кубок РБ, г. Брест, апрель 2014 г.):
оптимальная мобилизация физических и психических
ресурсов, установка на активное действие. В экстремальной ситуации наиболее вероятна высокая скорость
ориентировки и принятия решений, целесообразность
и успешность действий.
Среднестатистические
значения, X ± ẟ

№

Название цвета

1

Темно-синий

7,0 ± 3,72

6,0 ± 2,31

2

Сине-зеленый

3,5 ± 1,08

4,0 ± 1,24

3

Оранжево-красный

2,0 ± 0,95

3,0 ± 1,69

4

Желтый

3,5 ± 1,06

4,5 ± 1,42

5

Фиолетовый

2,0 ± 0,84

3,0 ± 1,36

6

Коричневый

5,0 ± 2,36

4,5 ± 2,48

7

Черный

8,0 ± 3,97

6,5 ± 2,94

8

Серый

5,0 ± 2,05

4,5 ± 1,46

Январь 2014 г. Апрель 2014 г.

Таблица 5 – Численные показатели цветовых
предпочтений у женщин (байдарка, ƞ = 6 чел.)
В период учебно-тренировочного сбора по ОФП
в январе 2014 г. в г. Гомеле у испытуемых наблюдался
незначительный уровень нервно-психической напряженности. В основном преобладала установка на активную физическую деятельность. В условиях мотивированной деятельности они не испытывали трудностей.
Уровень нервно-психической напряженности перед соревнованиями (Кубок РБ, г. Брест, апрель 2014 г.):
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–– оптимальная мобилизация физических и психических ресурсов, установка на активное действие. В экстремальной ситуации наиболее вероятна высокая скорость
ориентировки
и
принятия
решений,
целесообразность и успешность действий. Потребность
в действии, в общении, в эмоциональной вовлеченности, в переменах. Оптимистичность, эмоциональная неустойчивость, легкая вживаемость в разные социальные
роли, демонстративность, потребность нравиться окружающим, зависимость от средовых воздействий, поиск
признания и стремление к сопричастности в межличностном взаимодействии.
–– тенденция к уходу от ответственности. В выборе
вида деятельности наибольшее значение придается
тому, чтобы сам процесс деятельности приносил удовольствие. Любые формальные рамки тесны и плохо переносятся. Выраженная эмоциональная переключаемость без глубины переживаний и непостоянство
в привязанностях. Непосредственность чувств, пристрастие к забавам, игровому компоненту в деятельности.
–– стремление к независимой позиции, оригинальность суждений, своеобразие интересов, увлеченность,
потребность в «особых» переживаниях и отношениях,
которым отдается предпочтение перед конкретными
и реальными целями.
–– самолюбивое отстаивание своих позиций в данный
момент актуально. Потребность в большей эмоциональной вовлеченности, эротичность.
–– – блокирована потребность в независимости. Ситуация вызывает неудовлетворенность. Повышенный
самоконтроль помогает скрыть свою ранимость. Сложившиеся отношения тягостны, однако потребность
в свободе действий сталкивается с опасениями в разрыве контактов, создающих атмосферу доброжелательности и сотрудничества. Стремление избежать любых
ограничений, стесняющих свободу дальнейшего роста
и повышения престижа личности.

Выводы
1.

2.

Динамика развития психологической защиты при
нарастании тренированности и выносливости не
должна ограничивать «верхнюю планку» – предел
физиологически возможного адаптивного потенциала при мобилизации эндогенных механизмов
обеспечения конечного спортивного результата.
Установлено, что в экстремальной ситуации наиболее вероятна высокая скорость ориентировки
и принятия решений, целесообразность и успешность действий, оптимальная мобилизация физических и психических ресурсов.
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Pojęcie, znaczenie i uwarunkowania „czucia piłki” w tenisie
stołowym w opinii wysoko zaawansowanych zawodników i trenerów
Term, important and conditions of „ball feeling” in table tennis in opinion
of high advanced competitors and coaches
prof. zw. dr hab. Włodzimierz Starosta1, dr Piotr Żurek2
Międzynarodowe Stowarzyszenie Motoryki Sportowej, Warszawa; Instytut Sportu w Warszawie,
Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim
1

2

Streszczenie
Jednym z kluczowych pojęć w tenisie stołowym
jest „czucie” w którym przejawiają się koordynacyjne
zdolności motoryczne. Zagadnienie to nie było podejmowane w sposób kompleksowy w piśmiennictwie
dotyczącym treningu w tenisie stołowym. Celem podjętych badań było: 1. Określenie poziomu wiedzy polskich trenerów i zawodników na temat pojęcia „czucie
piłki” w tenisie stołowym; 2. Określenie czynników
wpływających na przejawianie „czucia piłki” oraz jego
wpływu na wynik sportowy. Wśród ankietowanych byli
czołowi trenerzy oraz zawodnicy, medaliści mistrzostw
Polski, uczestnicy mistrzostw Europy, świata i igrzysk
olimpijskich. W badaniach posłużono się metodą ankietową. Na podstawie analizy wyników sformułowano następujące wnioski: 1. „Czucie piłki” w opinii
zawodników i trenerów to zdolność przewidywania
i odczytywania zagrań rywala; 2. Na strukturę „czucia
piłki” u tenisistów stołowych składają się następujące
elementy: ręka, rakietka, piłka, umiejętności techniczne, rodzaje rotacji i ich wykorzystanie. 3. „Czucie piłki”
jest ściśle związane ze stażem treningowym. Im dłuższy
staż sportowy, tym wyższy poziom tego czucia. Stwierdzono, że u osób o wyższym poziomie sportowym znajomość problematyki związanej z tematem ankiety była
lepsza. 4. „Czucie piłki” zmienia się w różnych okresach
treningowych, najlepsze powinno przypadać na okres
startowy. Zmienia się też w trakcie jednostki treningowej. Według ankietowanych osób najlepsze następuje
w części głównej treningu.
Słowa kluczowe: „czucie piłki”, tenis stołowy,
poziom sportowy, zawodnicy, trenerzy

Abstract
One of the key concept in table tennis is a “feeling” as manifestation of coordination motor abilities.
This issue was not taken in a comprehensive manner
in the literature on training in table tennis. The aim of
the study was to: 1. Determine the level of knowledge
among Polish coaches and competitors (players) on the
concept of “ball feeling” in table tennis; 2. Determination of the factors influencing the manifestation of “ball
feeling” and its impact on the outcome of sports. Among
the respondents were the leading coaches and players,
medalists of Polish Championships, European Championships, World Championships and Olympic Games.
The study questionnaire method was used. Based on
the results the following conclusions: 1. “Ball feeling”

in the opinion of players and coaches is the ability to
anticipate and read plays rival; 2. The structure of the
“ball feeling” of table tennis consists of the following
elements: hand, racket, ball, technical skills, types of rotation and their use. 3. “Ball feeling” is closely related to
the training experience. The longer the length of sport,
the higher the level of “ball feeling”. It has been found
that people with higher levels of sports knowledge of issues related to the topic of the survey was better. 4. “Ball
feeling” changes in different periods of training, the
best should fall on the starting period. Changes in the
course of a training unit. According to the respondents
of the best takes place in the main part of the training.
Key words: “ball feeling”, table tennis, sports
level, players, coaches.

Wstęp
Tenis stołowy należy do najpopularniejszych dyscyplin sportowych. W Chinach dyscyplinę tę trenuje ok.
10 mln osób, a w Polsce w systematycznych rozgrywkach uczestniczy około 10 tys. osób. Międzynarodowa
Federacja Tenisa Stołowego zrzesza ponad 100 krajów
ze wszystkich kontynentów. Oprócz Chin tenis stołowy
jest bardzo popularny zwłaszcza w krajach azjatyckich:
Japonii, Korei Południowej, Singapurze, Hongkongu.
Do najlepszych zawodników na świecie należeli A. Grubba, L. Kucharski i L. Błaszczyk, którzy zdobywali medale mistrzostw Europy, mistrzostw świata, igrzysk
olimpijskich i Superligi i Pucharu Europy. W ostatnich
latach zwracają uwagę osiągnięcia Natalii Partyki. Ich
sukcesy spowodowały większe zainteresowanie tenisem stołowym oraz zwiększenie liczby klubów i sekcji
tenisowych. W Polsce istnieje ok. 1200 sekcji tenisa
stołowego, a w Polskim Związku Tenisa Stołowego jest
zarejestrowanych ok. 300 klubów w różnych ligach.
Dotychczasowe piśmiennictwo z zakresu tej dyscypliny sportu jest stosunkowo niewielkie (Kusiński, 1995;
Starosta, Felbur, 1998; Kulczycki 2002; Rzemek, 2005).
Instruktorzy i trenerzy korzystają zazwyczaj z opisu metod treningowych tłumaczonych z języków obcych, które w większości nie posiadają charakteru naukowego
i nie tworzą znaczących podstaw do dalszego rozwoju
tenisa stołowego w Polsce.
Jednym z kluczowych pojęć w tenisie stołowym jest „czucie piłki” w którym przejawiają się
koordynacyjne zdolności motoryczne. Wyróżnia się
„czucie piłki”, a także rakietki, odległości, gry, przeciwnika, itp. (Starosta, 1994, 2006). Jest ono określane jako
kompleks właściwości umożliwiających: różnicowanie
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elementów technicznych zagrania (rotacja, miejsce
upadku na stole itp.); rozróżnianie składowych techniki odegranej piłki przez przeciwnika (rotacja, siła,
szybkość, kierunek i tor lotu itp.); interpretację ruchów
przeciwnika i przewidywanie jego zamiarów (Starosta,
Felbur, 1998). Uważa się, że „czucie piłki” i „czucie rakietki” to wyspecjalizowane wrażenia i spostrzeżenia
pochodzenia prioprioceptywnego, związane z aktywnością sportową, których wymiarem jest zdolność różnicowania kinestetycznego (Raczek i in., 2002). Do tej
pory nie napotkano w dostępnym piśmiennictwie
publikacji dotyczących znaczenia i sposobów
kształtowania „czucia” piłki w tenisie stołowym
w opinii czołowych zawodników i trenerów.

Cel
Pojęcie „czucia piłki” jest określane jako jeden
z istotnych elementów przejawiania koordynacji ruchowej w grach sportowych. Zagadnienie to nie były
podejmowane w sposób kompleksowy w dostępnym
piśmiennictwie w odniesieniu do tenisistów stołowych.
W związku ze znaczeniem tej problematyki podjęto badania wśród czołowych polskich trenerów i zawodników, których celem było:
1. Określenie poziomu wiedzy wśród polskich trenerów i zawodników na temat pojęcia „czucie piłki”
w tenisie stołowym;
2. Określenie czynników wpływających na przejawianie „czucia piłki” oraz jego wpływu na wynik
sportowy.

Materiał i metoda
Wśród ankietowanych trenerów (n=6) byli m.in.
dr Adam Giersz, były trener reprezentacji Polski mężczyzn, były minister sportu, twórca sukcesów polskiego
tenisa stołowego, trener roku na świecie w 1993 r. oraz
zawodnicy, medaliści mistrzostw Polski, uczestnicy mistrzostw Europy, świata i igrzysk olimpijskich (n=9).
W badaniach posłużono się metodą ankietową.
Ankieta autorstwa W. Starosty zawierała 22 pytania.
W części wstępnej uwzględniono: podstawowe dane
osobowe, staż, samoocenę sprawności kończyn. Druga
część, w formie pytań miała na celu określenie przez zawodników i trenerów pojęcia „czucia piłki” i jego związek z koordynacją ruchową, poziomem wytrenowania,
warunkami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

Ryc. 1. Sprawność i dokładność prawej lub lewej
kończyny górnej badanych
Wśród ankietowanych większość oceniła prawą
nogę za sprawniejszą – 60,0% i dokładniejszą – 66,7%
(ryc. 2).

Ryc. 2. Sprawność i dokładność prawej lub lewej nogi
badanych
II.
1.

Odpowiedzi na pytania szczegółowe:
Co rozumiesz pod pojęciem „czucie” piłki?
„Czucie piłki” przez badanych zawodników tenisa stołowego rozumiane było najczęściej jako precyzja
w „zdolności czytania” rotacji, siły, kierunku piłki zagranej przez przeciwnika. M.K. (A-12)1 trafnie ujął, że:
„…jest to coś, bez czego zawodnik nigdy nie osiągnie wysokiego
poziomu, coś co pozwala zawodnikowi odegrać piłkę na drugą stronę w dowolne miejsce stołu – wybrane przez siebie…
rozróżnia tzw. wyrobników od „prawdziwych” zawodników,
którzy to czucie posiadają”. A.G. (A-13) uważa „czucie piłki” za: „jedną z najważniejszych cech klasowego zawodnika”.
Pod tym pojęciem rozumieją umiejętność rozpoznania
przy pomocy słuchu, wzroku – pośrednio i bezpośrednio przez rękę, w której trzyma się rakietkę siły i rotacji
lecącej piłki. (A-4).

Wyniki ankiet opracowano na podstawie odpowiedzi na pytania wstępne oraz szczegółowe:

2.
c)
d)
e)

I.

f)

Wyniki

Odpowiedzi na pytania wstępne:
Wśród ankietowanych podczas samooceny sprawności okazało się, że 12 osób ma sprawniejszą prawą
rękę, a 9 osób prawą nogę. Tylko 1 zawodnik (z siedemnastoletnim stażem) miał sprawniejszą nogę lewą przy
dokładniejszej nodze prawej, również 1 zawodnik (staż
12 lat) miał sprawniejszą rękę lewą, przy dokładniejszej
prawej ręce.
Dominującą ręką pod względem dokładności
i sprawności badanych była prawa ręka: sprawność 80%,
dokładność 86,7% (ryc. 1).

g)

Czym „czucie piłki” się przejawia?
dokładnością zagrania piłki (A-1), (A-4), (A-5)
skuteczną grą (A-6)
małą ilością błędów technicznych i taktycznych
(A-8)
optymalną odpowiedzią na zagranie przeciwnika
w postaci skutecznego zagrania (A-11)
łatwością w pojmowaniu nowych zagadnień (A-12)

3.

Podaj symptomy złego i dobrego „czucia piłki”:
„Czucie piłki” zależy od wielu czynników, zarówno
wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Duży wpływ mają
predyspozycje zawodnika, jego stan psychiczny i fizyczny. „Czucie piłki” poprawia systematyczny trening,
1

A-12 – ankieta nr 12.
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odpowiednia motywacja, ale duże znaczenie ma też
sprzęt jakim dysponuje zawodnik, warunki klimatyczne (ciśnienie, temperatura), oświetlenie.
4.

W którym okresie treningowym przygotowawczym, startowym, przejściowym, „czucie” to jest
najlepsze i najgorsze? Dlaczego?
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„Czucie piłki” w części zasadniczej jest najlepsze:
„jestem rozgrzany i skoncentrowany na grze” (A-1)
A.C.
b) „jest to część, w której czucie piłki może nie zawsze jest, ale powinno być najlepsze” (A-8) J.H.
6. Pod wpływem czego „czucie” to polepsza się lub
pogarsza? Jak myślisz co jest tego powodem?
Na polepszenie „czucia piłki” wg ankietowanych
zasadniczy wpływ miał długotrwały, systematyczny
trening, odpowiednia motywacja i dyspozycja psychofizyczna. Czynniki warunkujące polepszanie czucia to
dobry sprzęt, staż treningowy, sprzyjające warunki zewnętrzne. Czynniki niesprzyjające to: zmęczenie, które
powoduje brak kontroli nad piłką, przerwy treningowe,
przetrenowanie, nieodpowiednie warunki zewnętrzne.
a)

7.

Czy istnieje związek między „czuciem piłki” a uzyskanym wynikiem sportowym? W czym to się
przejawia?

Ryc. 3. Zależność „czucia piłki” od okresu treningowego
Każdy z okresów treningowych posiada inny charakter. Okres przygotowawczy ma na celu osiągnięcie
przez zawodnika wysokiego poziomu wytrzymałości.
Nacisk kładzie się na dobre przygotowanie psychiczne
i fizyczne. Spośród badanych 33% uważało, że w okresie przygotowawczym ich czucie było najgorsze, a 20%
– najlepsze (ryc. 3). Powodem tego było:
1. „Brak doskonalenia techniki, mało gry” (A-9) S.M.
2. „Dominują ćwiczenia ogólnorozwojowe” (A-12)
M.K.
Kolejnym okresem treningowym jest okres startowy. Celem pracy w tym okresie jest uzyskanie jak najwyższej formy, a następnie utrzymanie jej jak najdłużej
i osiągnięcie maksymalnych wyników. Spośród ankietowanych 73% miało czucie najlepsze, a 17% – najgorsze
w tym okresie. Ostatni okres treningowy to okres przejściowy. Charakteryzuje się czynnym wypoczynkiem po
sezonie startowym. Tylko 7% ankietowanych uważa go
za najlepszy w czuciu piłki (ryc.3).
W której części treningu (wstępnej, zasadniczej,
końcowej) „czucie piłki” jest najlepsze i najgorsze?
Dlaczego?
Każda jednostka treningowa składa się z 3 zasadniczych części: wstępnej, zasadniczej i końcowej. W części wstępnej najgorzej czuło piłkę 73% badanych, a 8%
czuło najlepiej. Spośród ankietowanych 92% uznało
część zasadniczą za najlepszą, gdzie czucie było najlepsze, a żaden nie stwierdził, że było najlepsze w części
końcowej. W części końcowej najgorzej czuło piłkę 27%
zawodników (ryc. 4).

Ryc. 5. Występowanie związku „czucia piłki”
z uzyskanym wynikiem
Brak „czucia piłki” powoduje zwiększoną liczbę
błędów w czasie gry, odbicia za słabe lub za silne, ze złą
rotacją, co wpływa na uzyskany wynik (ryc. 5).
8.

Która twoja ręka charakteryzuje się lepszym „czuciem”: prawa czy lewa? Dlaczego?

5.

Ryc. 6. Poziom „czucia piłki” w zależności od kończyny
górnej
Wśród ankietowanych 80% charakteryzowało lepsze
„czucie” prawej ręki, 13% – lewej ręki. Tylko 7% badanych
odpowiedziało, że ma takie samo czucie w obu rękach
(Ryc. 6). Na czucie jednej, wybranej ręki miało wpływ jej
systematyczne ćwiczenie, predyspozycje wrodzone.
9.

Ryc. 4. Zależność „czucia piłki” od części zajęcia
treningowego

Czy istnieje związek między „czuciem piłki” a jej
jakością, twardością, ciężarem? W czym to się
przejawia?
Większość ankietowanych (67%) zauważyło związek
między „czuciem piłki” a jej jakością, twardością i ciężarem. „Jeśli gram piłeczką, która jest troszkę cięższa, bardzo
trudno jest wyczuć jak ją zagrać, z jaką siłą i rotacją uderzyć”.
K.S. (A-7).
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„Czucie piłki” składa się z kilku elementów:
–– obserwacji i odczytania rodzaju uderzenia piłki
przez przeciwnika (siła, kąt, kierunek, rotacja)
–– analiza i podanie impulsów do ręki
–– wykonanie właściwego uderzenia.
Innymi czynnikami mającymi wpływ na „czucie
piłki” jest stosowanie klejów, które w znacznym stopniu przyczyniają się do zwiększenia szybkości gry i co za
tym idzie zmniejszenie czucia u przeciwnika.
Analiza ilościowa ankiety – zestawienie

Ryc. 7. Związek między „czuciem piłki” a jej jakością,
twardością, ciężarem
„Krzywa piłka ma trudny do przewidzenia tor lotu. Piłki twarde są szybkie i opanowanie ich trudniejsze, dlatego na długo
przed zawodami podaje się rodzaj piłek, jakimi będą rozgrywane dane zawody”. S.M. (A-9).
10. Czy istnieje związek między „czuciem piłki”, a warunkami zewnętrznymi (temperatura otoczenia,
oświetlenie, rodzaj nawierzchni i jej jakość)?

sprawniejsza

dokładniejsza

sprawniejsza
i dokładniejsza
ręka i noga

ręka

noga

ręka

prawa

80%

60%

86,7% 66,7%

60%

lewa

20%

30%

13,3% 33,3%

13,4%

noga

11. W którym okresie treningowym: przygotowawczym, startowym czy przejściowym „czucie” to jest
najlepsze i najgorsze?
przygotowawczy
[%]

startowy
[%]

przejściowy
[%]

najlepsze

20

73

7

najgorsze

33

17

50

czucie

okres

12. W której części treningu (wstępnej, zasadniczej,
końcowej) „czucie piłki” jest najlepsze i najgorsze?

Ryc. 8. Związek „czucia piłki” z warunkami
zewnętrznymi
Wśród badanych 93% było zdania, że istnieje związek pomiędzy „czuciem piłki” a warunkami zewnętrznymi, takimi jak temperatura otoczenia, oświetlenie.
„Temperatura ma wpływ na twardość piłeczki i okładzin
(160°C optymalna), a także na sprawność organizmu. Oświetlenie musi być właściwe (400 Lux), gdyż słabnie postrzeganie,
a tym samym czucie”. S.M. A-9 (Ryc. 8).
„Najlepiej gra mi się na stole o barwie czarnej i białą piłeczką. Niebieskie stoły i pomarańczowe piłeczki ułatwiają obserwację kibicom i widowiskowość w telewizji, a nie ułatwiają
zadania zawodnikom” P.K. (A-15).
„Czucie piłki” poprawia się wraz z postępem techniki. „... gdy dobrze czujemy piłkę nasza ręka nie waha się by
zagrać trudne elementy techniczne, jest zdecydowana i pewna”.
K.S. (A-7). „Czucie piłki” pozwala optymalizować ruchy
czyniąc tym samym technikę maksymalnie ekonomiczną i skuteczną” J.K. (A-11).
Systematycznie, właściwie zaplanowany trening
w różnych warunkach, z partnerami grającymi różnymi technikami powoduje wzrost czucia. Na jego poziom
ma także wpływ przygotowanie ogólnorozwojowe, psychiczne, a także dobór odpowiedniego sprzętu. Rozwojowi techniki sprzyja wysoki poziom koordynacji ruchowej. „Koordynacja to umiejętność ustawiania ciała przy stole”
i szybkich zmian pozycji w zależności od sytuacji.

część

wstępna

zasadnicza

najlepsze

8%

92%

0%

najgorsze

73%

0%

27%

czucie

końcowa

13. Czy istnieje związek między „czuciem piłki” a uzyskanym wynikiem sportowym?
TAK – 100 %
NIE – 0%
14. Która twoja ręka charakteryzuje się lepszym „czuciem”: prawa czy lewa?
ręka prawa
ręka lewa
obie ręce

80%
13%
7%

15. Czy istnieje związek między „czuciem piłki” a jej
jakością, twardością, ciężarem?
TAK – 67%
NIE – 26%
NIE WIEM – 7%
16. Czy istnieje związek między „czuciem piłki”, a warunkami zewnętrznymi (temperatura otoczenia,
oświetlenie, rodzaj nawierzchni i jej jakość)?
TAK – 93%
NIE – 7%
17. Czy dostrzegasz związek między stopniem wytrenowania a „czuciem piłki”?
TAK – 80%
NIE – 7%
NIE WIEM – 13%
18. Czy dostrzegasz związek między poziomem koordynacji ruchowej a „czuciem piłki”?
TAK – 80%
NIE – 0%
NIE WIEM – 20%
19. Czy zmienia się „czucie piłki” pod wpływem
emocji?
TAK – 100%
NIE – 0%
20. Czy obserwujesz u siebie duże wahania „czucia
piłki”?
TAK – 47%
NIE – 20%
TAK I NIE – 33%
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21. Czy obserwowałeś zmiany w poziomie „czucia piłki” w wieloletnim okresie szkolenia?
TAK – 93%
NIE – 7%

Podsumowanie
W piśmiennictwie dotyczącym tenisa stołowego, zagadnienia związane ze znaczeniem,
uwarunkowaniami, przejawianiem oraz metodami kształtowania koordynacyjnych zdolności motorycznych nie były podejmowane w sposób kompleksowy. Więcej miejsca tej tematyce poświęcono
w odniesieniu do tenisa ziemnego, gdzie wskazuje się
na znaczenie wybranych zdolności motorycznych, np.
szybkości, zwinności, siły, zdolności zachowania równowagi, oraz koordynacji ruchowej w osiąganiu znaczących sukcesów sportowych (Groppel i wsp., 1992; Elliott, 2007; König et. al., 2001; Cardoso-Marques, 2005;
Kovacs, 2007; Starosta W., Żurek P., 2012).
Podkreśla się jednak istotne, a wręcz kluczowe znaczenie wysokiego poziomu koordynacji
ruchowej w tej dyscyplinie sportu (Hotz, Muster,
1993). Dotyczy to konieczności uczenia się złożonej
techniki gry, gdyż każde uderzenie wymaga trafienia
piłki z optymalną siłą, prędkością, kątem ustawienia
rakietki, w wybrane miejsce i w określonym czasie. Gra
w tenisa stołowego wymaga zatem precyzyjnego działania zawodnika w bardzo krótkim czasie i w szybko
zmieniających się sytuacjach meczowych.
Na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych udało się określić elementy pojęcia „czucia piłki”
i jego uwarunkowania w oparciu o opinie czołowych
polskich zawodników i trenerów tenisa stołowego.
W opinii większości z nich „czucie piłki” jest to
zdolność do przewidywania i odczytywania zagrań przeciwnika z uwzględnieniem takich czynników jak: siła, rotacja, kierunek uderzenia piłki.
W skład struktury „czucia piłki” u tenisistów stołowych wchodzą ściśle ze sobą związane poszczególne
elementy: wiodąca ręka, rakietka, piłka, umiejętności
techniczne, wiedza o zasadach rotacji i jej wykorzystanie. Zdaniem zawodników i trenerów „czucie piłki” jest
bezpośrednio związane ze stażem zawodniczym. Zatem,
zawodnicy o dłuższym stażu sportowym charakteryzują
się wyższym poziomem tego „czucia”. Stwierdzono ponadto, że u badanych zawodników o wyższym poziomie
sportowym znajomość problematyki związanej z tematem ankiety była lepsza.
Z badań wynika, że „czucie piłki” zmienia
się w zależności od okresu treningowego, a najlepsze winno przypadać na okres startowy. Zdaniem ankietowanych poziom „czucia piłki” ulega także
zmianom w trakcie pojedynczej jednostki treningowej,
a najlepsze występuje w części głównej treningu.
Czołowi zawodnicy i trenerzy są zdania, iż wysoki
poziom przygotowania technicznego można osiągnąć
poprzez wielokrotne powtarzanie ćwiczeń, co w konsekwencji prowadzi do podwyższenia poziomu „czucia
piłki”. Badani przywiązują duże znaczenie rozwijaniu koordynacji ruchowej w tenisie stołowym.
W ich opinii kształtowanie i doskonalenie koordynacji ruchowej wpływa korzystnie na osiąganie
wysokiego poziomu „czucia piłki”.
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Podkreślono, że w szkoleniu młodych zawodników
wprowadzanie zbyt długich przerw między treningami
jest niewskazane ze względu na możliwość znacznego
obniżenia poziomu „czucia piłki”. W procesie treningowym młodych zawodników należy zwracać uwagę
nie tylko na przygotowanie wszechstronne, ale także
na ukierunkowane ćwiczenia techniczne rozwijające
poziom „czucia piłki”, a w konsekwencji na poziom
sportowy.

Wnioski
Na podstawie analizy wyników przeprowadzonych
ankiet sformułowano następujące wnioski:
1. „Czucie piłki” w opinii zawodników i trenerów to
zdolność przewidywania i odczytywania zagrań
rywala (siła, rotacja, kierunek lotu piłki).
2. Na strukturę „czucia piłki” u tenisistów stołowych
składają się następujące elementy: ręka wiodąca,
rakietka, piłka, umiejętności techniczne, rodzaje
rotacji i ich wykorzystanie.
3. „Czucie piłki” jest ściśle związane ze stażem treningowym. Im dłuższy staż sportowy, tym wyższy
poziom czucia. Stwierdzono, że u osób o wyższym
poziomie sportowym znajomość problematyki
związanej z tematem ankiety była lepsza.
4. „Czucie piłki” zmienia się w różnych okresach treningowych, najlepsze powinno przypadać na okres
startowy. Zmienia się też w trakcie jednostki treningowej. Według ankietowanych osób najlepsze
następuje w części głównej treningu
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Теоретико-методологическое обоснование концепции
«ложных», обманных технических действий
в спортивных играх и в видах борьбы
Theoretical and methodological substantiation of the concept
of “false”, deceptive techniques in sports games and wrestling
О.Е. Масловский, кандидат педагогических наук, Л.Н. Буцкевич, старший преподаватель,
Е.А. Кузмицкая, магистр, Ю.Н. Мойсеенко, магистр, О.А. Кныш, магистр
УО «Белорусский национальный технический университет», г. Минск, Республика Беларусь

Aннотация
В статье рассматривается понятийный аппарат
«ложных», обманных движений, а также концепция их
использования в спортивных играх и в видах борьбы.
Ключевые слова: обманныe движения, спортивныe игры, борьбa, тeхнические действия

summary
This article describes the conceptual apparatus of
“false”, deceptive movements, as well as the concept of
using them in sports and in the kinds of struggle.
Key words: deceptive motion, sports games,
fighting, fighting techniques

Введение
«Ложные» (обманные) действия в спортивной деятельности используются многократно. Особенно их
использование оправдано в спортивных играх и в видах
борьбы. Как правило, исполнителями «ложных» (обманных) движений являются выдающиеся личности,
наделенные комплексом талантов в определенных двигательных проявлениях. К таковым следует отнести лучшего футболиста мира последних лет Лионнели Месси
из футбольного клуба «Барселона».
Каскад его обманных приемов с мячом буквально «укладывал» на травяной газон супер-защитников,
освобождая пространство для продвижения к воротам
и как всегда заканчивался голом. Следует отметить, что
в основном эти приемы бесконтактные по отношению
к соперникам-футболистам, а силовому противоборству
противопоставляется психологическое воздействие. Какова природа этих феноменальных способностей. Каков
механизм управления ими. Можно ли развивать эти способности с детских лет или этот феномен присущ только неординарным творческим личностям, способным к
импровизационному, свободному игровому стилю мышления и спортивной деятельности. Вызывает необходимость расширить и обозначить решение етих тeорeтических проблем в формате спортивных игр.
Результаты исследования и их обсуждение. У
спортсмена для успешного выполнения «ложных» (обманных) движений, во-первых, должны быть развиты
определенные педагогические способности, формирующиеся на основе базового (с неординарным акцентом)
творческого мышления, нестандартного двигательного

поведения и артистизма (стимулирующих рождение
новых элементов и связок с нарушением традиционных
лимитов времени и пространства для выполнения приема) как инструментальной основы интенсивных методов формирования двигательной культуры с использованием многократных торможений и разгона отдельных
частей тела и многократных полувращений вокруг различных воображаемых осей. Назовем эти способности
дидактическими.
Другая, не менее важная способность – перцептивная, определяемая как способность восприятия, дающая возможность проникнуть не только в свой
собственный мир, но и в мир противника. Это умение
адекватно воспринимать и понимать психологию своей
личности и противника в их взаимодействии, а также
определять ситуативное психологическое состояние
каждого в отдельный момент времени игровой ситуации
для выполнения действий в свою пользу.
Конструктивная способность спортсмена может рассматриваться, как педагогическое воображение,
умение фантазировать и способность провоцировать
противника неординарными действиями, существенно
тормозящих ответную реакцию с целью блокирования
успешных ответных действий противника и нарушения
его дееспособности к сопротивлению.
Наличие данной способности позволяет предвидеть результаты своей работы, обнаружить в себе задатки и обратить на их развитие особое внимание.
Психомоторная способность позволяет глубоко вникнуть в механизм движения, его ритмическую
организацию, найти слабые моменты и усилить их и,
в целом, разнообразить индивидуальную спортивную
технику и «комбинировать»» моторный компонент
упражнения, если этого требует стечение обстоятельств.
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 воли
в борьбе с психологией противника и способствуют
разрушению подготовленной им доминанты защитных
действий. Следует отметить, что полученная с помощью
расслабления мышечная свобода и внимание находятся в тесной зависимости друг от друга. Прежде всего, мышечная свобода позволяет сосредоточить противника на каком-то «ложном» замысле, дать ему поверить
в него и одновременно отвлечь от других, более замаскированных для противника и реальных для выполнения
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главной цели – освобождение пространства для выхода
к воротам и удару по ним. В этом случае мы получаем
определенную степень свободы, которая способствует
доведения ложных приемов до уровня психофизической
тренированности, и обеспечивает широкий диапазон
двигательных переключений телесных движений – от
разгонных до тормозящих. Психологическая составляющая как-бы завершает психологическую атаку на противника или группу лиц обороны, которые не должны
сомневаться в стандартности и предсказуемости твоих
действий. А на деле все получается наоборот. Свобода
движений усыпляет противника. Дидактическая систематизация путей преодоления противника:
1. Создание ложного и реального «технологического» пространственно-временного коридоров движения с мячом, их ритмической – целостной
и аритмической – фрагментарной организации,
с фактами и артефактами управления достижением
двигательной целевой тактической установки. Например, при создании ложного «технологического коридора», тот же Месси, перед защитником
делает обманный перенос тела на правую ногу
(опора неизменна), что провоцирует защитника на
действия в том же направлении. Затем, Месси резко переносит массу тела уже на левую ногу и обходит соперника слева по реальному «технологическому коридору».
2. Комбинирование игровых финтов с мячом, как
отвлекающий маневр с целью создания ложного
«технологического коридора» и выхода на перспективные фрагментарные артефакты «манипулирования» целевой тактической установкой, динамический контроль за блоком ложных движений,
их энергетическая индукция в сторону реального
«технологического коридора», в котором после
этого функционирует свободное от противника
пространство, разноскоростной (в пользу нападающего) режим передвижений и выбор удобного
положения тела с его активизацией для удара
в створ ворот.
В видах борьбы систематика ложных, обманных
движений формируется на тех же, как и в спортивных
играх, четырех группах упражнений, направленных
на развитие психофизической готовности, но со своей
спецификой управления достижением двигательной
целевой тактической установки в конкретном виде единоборства и индивидуальными поведенческими аспектами в атакующих и защитных действиях спортсменов:
1. освобождение от телесных зажимов на основе телесно-ориентированной психотерапии, так как, телесное порождается психическим;
2. упражнения на сосредоточение внимания, переключение внимания с учетом отвлечения внимания
соперника выполнением ложных приемов и финтов с учетом сбивающих факторов;
3. выполнение сходных упражнений, отвлекающего
характера для противника, в виде комбинированного, игрового, высокотехничного стиля ведения
единоборства, с осмысленным, разнообразным
тактическим содержанием состава, направленности, последовательности, ритмичной организации
во времени и пространстве ложных приемов, доведенных до высшей степени артистизма;

4.

в условиях спортивной деятельности (в формате
спортивных игр и единоборств) координируются
не столько движения, сколько усилия, вызывающие
и организующие эти движения. Поэтому следует
говорить не об управлении движениями, а об
управлении усилиями. Например, для выполнения
разгонной или тормозящей частей телодвижений,
в том числе и для установления доминанты «позной активности» для завершающих действий целевой тактической установки, важно осмысленное
целенаправленное повышение сократительных
и окислительных свойств мышц и сопряженно-последовательное совершенствование функций мышечной и вегетативной систем;
5. расширение круга познаний о двигательной культуре основных специфических упражнений и технических приемов на основе учета биомеханических факторов построения управляющих моментов
сил, и усиления масс-инерционных, энергетических характеристик ОЦМТ, с отражением целенаправленной двигательной доминанты движения
в оптимальных траекториях двигательных звеньев
тела спортсмена, как в целостной, так и в фрагментарной структурах, а также поиска достижения реальных путей преимуществ в оценке биомеханизма движений для реализации технического приема
или комбинации приемов.
Выводы. Природа финтов, ложных и обманных
движений высококвалифицированных представителей игровых видов спорта и единоборств базируется на следующих теоретических фундаментальных
представлениях:
1. самобытности, т.е. индивидуальности спортсмена
в построении элементов психомоторного самоконтроля спортивной техники, с учетом трех уровней
сложности элементов технических приемов игр
и единоборств;
2. 2) развития определенных педагогических способностей: дидактических, психомоторных, перцептивных, конструктивных, способность быстро
восстанавливаться с учетом типологических особенностей спортсмена;
3. дидактической систематизации путей преодоления, как игрового, так и контактного сопротивления противника обеспечивается: созданием ложного
и
реального
«технологического»
пространственно-временного двигательного коридора и комбинированных игровых финтов с мячом
и без мяча или противником в формате отвлекающих маневров;
4. четырех группах упражнений, направленных на
развитие психофизической готовности, но со своей
спецификой управления достижением двигательной целевой тактической установки конкретного
вида единоборства или спортивной игры и индивидуальными поведенческими сценариями в динамике атакующих и защитных действий;
5. процессах регуляции спортивных упражнений,
складывающихся из последовательных этапов информационного оперирования: сличения, оценки,
принятии решения и дальнейшей реализации одного из вариантов развития тактической ситуативности, а также обучающих последовательностей
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в технических упражнениях, развивающих субъективную регуляцию: «чувства времени», «чувства
пространства», «чувства усилия», «чувство игровой ситуации».
Можно утверждать, что природа этого феномена
присуща не только неординарным, творческим личностям, способным к импровизационному, свободному, игровому и комбинационному стилю тактического
мышления и спортивной деятельности, но и атлетам,
которым присущ высокодинамичный стиль спортивной
деятельности, умение расслабляться и восстанавливаться, а также спортсменам с высокой интеллектуально-двигательной эрудицией, и различительной чувствительностью движений и специфической двигательной
одаренностью. Имеются экспериментальные данные,
подтверждающие данное заключение на примере подготовки и участия в соревнованиях квалифицированных
спортсменов, основанные на методах «Информационного синтеза и аналитики».
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Motoryczność człowieka
Motility of human
dr Ilona Urych
Zakład Edukacji dla Bezpieczeństwa. Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. Akademia Obrony Narodowej w Warszawie

Streszczenie
Motoryczność człowieka obejmuje całokształt czynności ruchowych człowieka, czyli sferę ruchowej aktywności. Najogólniej ujmując, dotyczy poruszania się człowieka w przestrzeni na skutek zmian położenia całego
ciała lub poszczególnych jego części względem siebie. Dla
praktyki fizycznego kształcenia przydatny jest podział
właściwości motorycznych na: uzdolnienia ruchowe,
uzdolnienia fizyczne, sprawność ruchową i sprawność fizyczną. Dwie pierwsze kategorie wymienianych znamion
motoryczności odzwierciedlają potencjalne możliwości
jednostki w zakresie rozwoju motorycznego, zaś dwie
pozostałe – stan obecny, czyli efekt tego rozwoju. Rozwój motoryczności ewaluuje wraz z rozwojem człowieka
w ontogenezie. Dymorfizm płciowy w motoryce zaczyna
być widoczny w okresie przedszkolnym, a wyjątkowo silny staje się późniejszych okresach życia.
W artykule podjęte zostały zagadnienia oscylujące
wokół kwestii motoryczności człowieka. Dla realizacji
tego celu przedstawiono pojęcie motoryczności człowieka, jej rodzaje i możliwości doskonalenia. Następnie
zaprezentowano uzdolnienia ruchowe i uzdolnienia fizyczne jako istotne komponenty rozwoju motoryczności
człowieka. Efektem fizycznego kształcenia jest rozwój
sprawności ruchowej i fizycznej, stąd też W dalszej części
artykułu omówiono zagadnienia sprawności ruchowej
i fizycznej, jako wymiernych efektów fizycznego kształcenia, a także ich składowe. Całość rozważań kończy opis
rozwoju motoryczności człowieka w ontogenezie.
Słowa klucze: motoryka, motoryczność, uzdolnienia ruchowe, uzdolnienia fizyczne, sprawność ruchowa, sprawność fizyczna, rozwój.

Summary
Motility of human motor function covers the
whole man, that is the realm of physical activity. Generally speaking, relates to a moving person in space due to
changes in the position of the whole body or individual
parts relative to each other. For the practice of physical
education is useful properties of the motor division of:
motor abilities, physical abilities, mobility and physical fitness. The first two categories mentioned signs of
motor skills reflect the potential of the individual in
the field of motor development, while two others – the
current status, that is, the effect of this development.
The development of motor skills and evaluates the development of human ontogeny. Sexual dimorphism in
motility begins to be visible in the pre-school, and exceptionally strong becomes later in life.
The article made the issues revolving around the issue of human motor skills. To achieve this goal presents

the concept of human motor skills, its types and opportunities for improvement. Then presents the talents
and aptitudes physical movement as essential components of human motor skills development. The result
is the development of physical education and physical
mobility, and therefore in the remainder of this article
discusses the issues of mobility and physical, as tangible effects of physical training, as well as their components. The whole discussion ends with a description
of the development of motor skills in human ontogeny.
Key words: motility, motor abilities, physical abilities, mobility, physical fitness, development.

Wprowadzenie
Wiadomo, że przekazywanie wiedzy i usprawnianie intelektu jest swoistym celem kształcenia umysłowego, a nauczanie ruchu i usprawnianie organizmu to
jeden z podstawowych celów kształcenia fizycznego.
Natomiast głównym środkiem realizacji zadań w dziedzinie fizycznego kształcenia jest aktywność ruchowa.
Ponadto, zachowania ruchowe człowieka, jako przedmiot nauki o motoryczności, mogą być analizowane
z różnych punktów widzenia, takich jak: historyczno-społeczny, anatomiczno-fizjologiczny, psychologiczny,
biomechaniczny itp. Jednak w odniesieniu do fizycznego kształcenia na plan pierwszy wysuwa się pedagogiczny aspekt motoryczności, który charakteryzuje
podniesienie efektywności nauczania ruchu oraz jego
zastosowań jako środka stymulacji rozwoju [10].

Materiał i metody
Traktując motoryczność jako istotny element rozwoju i funkcjonowania człowieka celem niniejszego
studium jest charakterystyka motoryczności człowieka.
Materiałem badań uczyniono literaturę z zakresu kultury fizycznej. Natomiast główny problem badawczy
zawiera się w pytaniu: Czym charakteryzuje się motoryczność człowieka? W związku z problemem głównym
wyłoniono następujące problemy szczegółowe: Jak definiuje się pojęcie motoryczności człowieka? Jakie są rodzaje motoryczności? Jakie są możliwości doskonalenia
motoryczności człowieka? Czym są uzdolnienia ruchowe i uzdolnienia fizyczne jako istotne komponenty rozwoju motoryczności człowieka? Czym charakteryzuje się
sprawność ruchowa i fizyczna oraz ich składowe, jako
wymierne efektów fizycznego kształcenia? Jak rozwija
się motoryczności człowieka w ontogenezie? Odpowiedzi na pytania badawcze – udzielone w oparciu o metodę sondażu diagnostycznego z zastosowaniem techniki
analizy dokumentów [19] – pozwalają na sformułowanie wniosków, które zawarte są w podsumowaniu.

Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku – 2014

Pojęcie motoryczności człowieka
Motoryka lub motoryczność człowieka to
pojęcie obejmujące całokształt czynności ruchowych człowieka, czyli sferę ruchowej aktywności.
Zatem terminem tym można określić wszystko to, co
dotyczy poruszania się człowieka w przestrzeni na skutek zmian położenia całego ciała bądź poszczególnych
jego części względem siebie1.
Inaczej ujmując, motoryczność stanowi: „...całokształt możliwości ruchowych człowieka w znaczeniu
ilościowym i jakościowym.”2 (bądź też: „...całokształt
zachowań, możliwości i potrzeb ruchowych człowieka.”3. Motoryczność może też być rozumiana jako całokształt przejawów i uwarunkowań oraz zachowań i potrzeb ruchowych człowieka4.
Motoryczność to także całokształt zachowań, możliwości i właściwości ruchowych ludzkiego organizmu,
związanych z różnymi sposobami i formami przemieszczania się osobnika w przestrzeni, czy też przemieszczania się w stosunku do siebie różnych części ciała5.
Wszystkie czynności ruchowe człowieka, w których
istotną rolę odgrywa m.in. koordynacja pracy mięśniowej, obszerność ruchu, energia skurczu mięśniowego
i czas pracy, określić można terminem motoryczność6.
Motoryczność oznacza także zdolność organizmu
do wykonywania wszelkich aktów ruchowych i tendencję do reagowania ruchem na różne sytuacje. Podłożem
motoryczności jest rozwój aparatu ruchu oraz uformowane nawyki ruchowe, ich wyobrażenia i motywacja. Ze
względu na powiązanie z psychicznymi właściwościami
człowieka, szczególnie u małych dzieci, używany jest
termin rozwój psychomotoryczny. Ruchliwość dziecka
jest bowiem najczęściej odzwierciedleniem jego potrzeb,
przeżyć i doznań7.
Różnorodność zachowań i czynności ruchowych
człowieka utrudnia ich wyczerpującą oraz rozłączną klasyfikację. Ze względu na motywy i treść tych czynności
można m.in. wyróżnić takie rodzaje motoryczności8:
•
produkcyjna – dotyczy pracy i wytwarzania dóbr
materialnych;
•
wyrazowa – służy przekazywaniu informacji, porozumiewaniu się (np. przez gestykulację lub w formie
artystycznej, jak taniec, pantomima);
•
sportowa – wiąże się z doskonaleniem ciała, jej
celem jest podnoszenie sprawności fizycznej i wzmacniania zdrowia.
M. Demel, A. Skład, Teoria wychowania fizycznego,
Warszawa 1986, PWN.
2
Z. Gilewicz, Teoria wychowania fizycznego, Warszawa 1964, Wyd. Sport i Turystyka, za: H. Grabowski, Teoria...,
poz. cyt., s. 72.
3
H. Grabowski, Teoria…, poz. cyt., s. 72.
4
J. Raczek, Koncepcja strukturalizacji i klasyfikacji motoryczności człowieka, [w:] W. Osiński (red.), Motoryczność człowieka,
Poznań 1993, AWF.
5
Z. Drozdowski, Filogenetyczny rozwój motoryczności
człowieka, [w:] W. Osiński (red.), Motoryczność człowieka – jej
struktura, zmienność i uwarunkowania, Poznań 1993, AWF.
6
L. Denisiuk, H. Milicerowa, Rozwój sprawności motorycznej dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, Warszawa 1969,
PZWZ.
7
http://www.ogn.com.pl/motorycznosc-czlowieka/
8
Z. Gilewicz, Teoria…, poz. cyt.
1
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Zdaniem F. Znanieckiego czynności sportowe, albo
wywodzą się z czynności produkcyjnych (utylitarnych),
albo staną się nimi w przyszłości, ewentualnie spełniają
jedną i drugą rolę. Ponadto, współcześnie motoryczność
sportowa (w szerokim rozumieniu) spełnia m.in. funkcję kompensacyjną w stosunku do coraz uboższej i jednostronnej (w wyniku postępu cywilizacyjnego i roboczego podziału pracy) motoryczności produkcyjnej9.
Motoryczność człowieka kształtuje się wraz z jego
rozwojem biologicznym i prawami filogenezy oraz ontogenezy. Dodatkowy wpływ na rozwój ruchowy człowieka mają cechy odziedziczone po rodzicach, środowisko
naturalne, społeczne oraz wyćwiczenie i tryb życia10.
Można przyjąć, iż możliwości doskonalenia
motoryki zależą od11:
•
wieku;
•
płci;
•
predyspozycji kondycyjnych (uwarunkowanych procesami energetycznymi);
•
predyspozycji koordynacyjnych (związanych
z procesami regulacji i sterowania ruchem);
•
predyspozycji strukturalnych (zależnych od
budowy ciała);
•
uzdolnień ruchowych.
Ponadto, każda czynność ruchowa składa się
z takich elementów, jak12:
•
treść ruchu – służy do określenia celowości działania, dzięki niej można zaliczyć wybraną czynność do
jednego z rodzajów motoryczności ludzkiej;
•
idea ruchu – to typowe dla człowieka psychiczne
regulatory przyspieszające lub pobudzające wykonywanie czynności motorycznej, wyzwalają się one u ludzi
np. w chwilach trudnych, podczas stresu i tremy w postaci pocenia się, szybkiego bicia serca itp.;
•
forma ruchu – poprzez ćwiczenia oraz dzięki dojrzałości rozwoju układu nerwowego, składa się z m.in. z takich cech jak: harmonia ruchu, rytm, struktura, elastyczność, transmisja, płynność, precyzja i przewidywanie;
•
cecha ruchu (cecha motoryczna) – każdy ruch
zawiera w sobie określony ładunek składający się z siły,
szybkości i wytrzymałości.
Jednak dla praktyki fizycznego kształcenia przydatny
jest następujący podział właściwości motorycznych13:
•
uzdolnienia ruchowe;
•
uzdolnienia fizyczne;
•
sprawność ruchową;
•
sprawność fizyczną.
Dwie pierwsze kategorie wymienianych znamion
motoryczności odzwierciedlają potencjalne możliwości
jednostki w zakresie rozwoju motorycznego, zaś dwie
pozostałe – stan obecny, czyli efekt tego rozwoju14.

Uzdolnienia ruchowe i uzdolnienia fizyczne
Uzdolnienia ruchowe to: „...właściwości wrodzone, ujawniające się w trakcie uczenia w postaci łatwego opanowania nowych, nieznanych dotąd form
H. Grabowski, Teoria…, poz. cyt., s. 72-73.
R. Przewęda, Rozwój somatyczny i motoryczny, Warszawa 1981, WSiP.
11
H. Grabowski, Teoria…, poz. cyt., s. 73.
12
R. Przewęda, Rozwój…, poz. cyt.
13
H. Grabowski, Teoria…, poz. cyt., s. 73.
14
Tamże.
9
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ruchu.”15. Poziom tych uzdolnień zależy w dużej
mierze od pewnych cech osobowości tj.: pamięci,
wyobraźni i inteligencji bądź też od szybkości, dokładności i trwałości uczenia się nowych ruchów.
Uzdolnienia człowieka w dużym stopniu uwarunkowane są też wpływami wychowawczymi16.
Według Z. Gilewicza17 zdolnym ruchowo można
nazywać każdego, komu nauka ruchów i przyswajania
nawyków ruchowych przychodzi bez trudu dzięki łatwości wyobrażania spostrzeganych ruchów oraz dzięki sprawnemu przebiegowi procesów analizy i syntezy
w obrębie centralnego układu nerwowego. Wówczas
w danym przypadku kinestetyczno-ruchowy analizator
wraz z wchodzącym w jego skład aparatem proprioceptoryki spełniają dominującą rolę.
Zdaniem A. Barańskiego18 jest to właściwość motoryczności, która wyraża się w łatwości wyuczenia się
nowych umiejętności ruchowych oraz w łatwości samodzielnego tworzenia nowych zestrojów ruchowych.
Uzdolnienia ruchowe stanowią o potencjalnych
możliwościach rozwijania sprawności ruchowej,
jaką dany osobnik może osiągnąć w procesie szkolenia
sportowego. Proces uczenia się jest ukończony dopiero
wtedy, gdy jednostka, niezależnie od samej biegłości, potrafi stosować dane ruchy w konkretnym działaniu. Z kolei fizjologiczny mechanizm uzdolnień ruchowych polega
na jakości procesów koordynacji mięśniowo nerwowej,
która decyduje o łatwości uczenia się ruchów. Osoby
opanowujące nowe umiejętności ruchowe w drodze niewielkiej liczby powtórzeń, prób, potrzebujące na naukę
danej czynności niedużo czasu można określić uzdolnionymi ruchowo. Natomiast osoby, którym dla opanowania nowej umiejętności potrzeba dużej liczby prób wykonania tej samej czynności, nazywa się nieuzdolnionymi
ruchowo.
Jedną z pierwszych metod oceny uzdolnień ruchowych był test rosyjskiego psychologa i neurologa
N. I. Oziereckiego19. W 1923 r. opublikował on „Skalę metryczną do badania zdolności ruchowych dzieci
i młodzieży”. Test ten został sporządzony w oparciu
o analizę uzdolnień ruchowych i zawierał 60 różnych
zadań ruchowych – po 6 zadań dla 10 kategorii wiekowych od 4 do 16 roku życia. Test N. Oziereckiego został
przetłumaczony na język polski w 1931 r. przez S. Szumana, który w swych pracach zajmował się zagadnieniami teoretycznymi czynności ruchowych.
Powszechnie znany jest także test J. Pietera20 –
polskiego psychologa, filozofa, pedagoga, naukoznawcy
– służący poznawaniu uzdolnień ruchowych. Skonstruował on ponadto urządzenia do badań eksperymentalnych nad nabywaniem sprawności ruchowych pod
nazwą „labirynt dowolnie zmienny”. Urządzenie to,
złożone z 600 elementów, wykonały w 1938 roku warsztaty pomocnicze AWF w Warszawie.
H. Grabowski, Teoria…, poz. cyt., s. 73.
Tamże.
17
Z. Gilewicz, Teoria…, poz. cyt.
18
A. Barański, Charakterystyka zdolności ruchowych dzieci
ośmioletnich na podstawie badań testowych, T. II., Wrocław 1963,
Wyd. Rozprawy naukowe WSWF.
19
N. Ozierecki, Skala metryczna do badań zdolności ruchowych dzieci i młodzieży, Kraków 1931.
20
J. Pieter, Testy uzdolnień ruchowych, „Rocznik Kultury
Fizycznej”, 1948, T. 1.
15
16

Wśród wielu badanych aspektów uzdolnień ruchowych pierwszoplanowe wydaje się pytanie o stopień
uzdolnienia i zainteresowania sportowego uwarunkowanego dziedzicznie. Interesujące badania w tym zakresie
przeprowadził H. Grebe21 na bliźniętach uprawiających
sport oraz rodzinach, z których się one wywodziły. Badacz
otrzymał wyraźną różnicę między bliźniętami jednojajowymi a dwujajowymi. Badania dowiodły, że zainteresowania działalnością sportową powstają w określonym środowisku wychowawczym, lecz duże
znaczenie w rozwoju osiągnięć sportowych odgrywa dziedziczność. H. Grebe wykazał też, że szczytowe
osiągnięcia w sporcie są zależne od predyspozycji wrodzonych, a trening sportowy działa pobudzająco lub hamująco na wrodzone właściwości konstytucjonalne.
Potrzeba badań nad genetycznym podłożem uzdolnień ruchowych doprowadziła również do badań w tym
zakresie w Polsce. Na szczególną uwagę zasługują badania przeprowadzone przez M. Skład22 wśród bliźniąt.
Badania wykazały, że proces motorycznego uczenia
się obydwojga dzieci z par monozygotycznych jest
bardziej podobny niż u dzieci dwuzygotycznych.
Podobieństwo to dotyczy zarówno poziomu uczenia się
jak i tempa nabywania nowych umiejętności ruchowych.
Analizując całokształt badań nad uzdolnieniami
ruchowymi można przyjąć, że uzdolnienia ruchowe:
•
zależą od funkcji kory mózgowej;
•
są właściwościami uwarunkowanymi dziedzicznie;
•
w zależności od warunków mogą rozwijać się lub
zanikać;
•
gdy są wysokie, to wpływają na obniżenie kosztu
energetycznego samego procesu uczenia się ruchów;
•
ich uzewnętrznienie się jest uwarunkowane właściwościami morfologicznymi i fizjologicznymi;
•
stanowią podstawę do nabywania wielostronnej
sprawności ruchowej;
•
nie są odzwierciedlone przez poziom aktualnie posiadanej sprawności fizycznej23.
Zdaniem R. Przewędy24 uzdolnienia ruchowe
zależą od:
•
pewnych organicznych, wrodzonych właściwości
funkcjonalnych systemu nerwowego (zadatki biologiczne, dyspozycje);
•
wpływu otoczenia społecznego;
•
wychowania;
•
wykształconego w procesie rozwoju osobowości
systemu motywacyjnego;
•
zainteresowań i zamiłowań;
•
własnej aktywności jednostki, od pewnych cech jej
charakteru, jak np. pracowitość, wytrwałość, poczucie
obowiązku.
Zatem uzdolnienia ruchowe nie wyczerpują
potencjalnych właściwości osobniczych umożliwiających prognozowanie motorycznego rozwoju. Istotne są także predyspozycje fizjologiczno-morfologiczne, które wyznaczają pułap tego
rozwoju. Ogół tych predyspozycji, warunkujących
H. Grebe, Genetyczne i konstytucjonalne podstawy rozwoju sprawności fizycznej, „Wychowanie Fizyczne i Sport”, 1963,
T. XIII, nr 1.
22
M. Skład, Z badań nad dziedziczeniem uzdolnień ruchowych, „Wychowanie fizyczne i sport”, 1973, T. XVII, nr 4.
23
L. Denisiuk, H. Milicerowa, Rozwój…, poz. cyt.
24
R. Przewęda, Rozwój…, poz. cyt.
21
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osiągnięcie wysokiego poziomu sprawności ruchowej i fizycznej, C.H. Mc Cloy określił mianem
potencji ruchowej, co odpowiada, wprowadzonemu
przez R. Przewędę, pojęciu uzdolnień fizycznych25.
Pod pojęciem uzdolnienia fizyczne rozumieć
można wszystkie te cechy osobnicze (motoryczne,
fizjologiczne, morfologiczne i psychiczne), które warunkują osiągnięcie wysokiego poziomu
sprawności fizycznej. Uzdolnienia fizyczne (potencjał motoryczny) wykraczają poza sam proces uczenia
się ruchów, a więc oprócz pojętności zawierają elementy inne, jak np. wydolność organizmu, które stanowią
podłoże do rozwoju sprawności fizycznej.
R. Przewęda26 wyróżnia „uzdolnienia ruchowe”
i „uzdolnienia fizyczne”, które składają się na
„uzdolnienia motoryczne”. Są to dyspozycje, które stanowią podłoże rozwoju sprawności ruchowej i fizycznej.
Zarówno uzdolnienia ruchowe, jak i fizyczne mogą
mieć bardziej ogólny bądź szczegółowy charakter. Dlatego też np. ujawniony talent w jednej dziedzinie aktywności ruchowej może się nie potwierdzić w innej.
Natomiast w każdym przypadku wartość tych właściwości osobniczych ujawnia się dopiero w trakcie ćwiczenia (treningu), bez którego stanowią one jedynie
„zamrożony” kapitał możliwości motorycznych27.

Sprawność ruchowa i sprawność fizyczna
Efektem fizycznego kształcenia jest rozwój sprawności ruchowej i fizycznej. „Sprawność ruchowa odzwierciedla aktualne możliwości człowieka w zakresie
władania aparatem ruchu, uwarunkowane zasobem
posiadanych umiejętności ruchowych. Sprawność fizyczną charakteryzuje gotowość organizmu do realizacji zadań ruchowych, uwarunkowaną rozwojem siły
mięśniowej, szybkości ruchów i wydolności wysiłkowej
oraz ogólnym stanem zdrowia.”28.
Pojęcie sprawności fizycznej jest pojmowane w odmienny sposób przez różnych teoretyków. Według Z.
Gilewicza29 sprawność fizyczna to gotowość organizmu
ludzkiego do podejmowania i rozwiązywania trudnych
zadań ruchowych w różnych sytuacjach życiowych,
wymagających siły, szybkości, gibkości, zwinności i wytrzymałości, a także pewnych nabytych i ukształtowanych umiejętności i nawyków ruchowych opartych
o odpowiednie uzdolnienie ruchowe i stan zdrowia.
Natomiast R. Przewęda30 definiuje sprawność fizyczną jako określone możliwości wykonania różnorodnych form ruchu, wyznaczone poziomem rozwoju, cech
motorycznych i morfologicznych, funkcji fizjologicznych i psychicznych.
Z kolei według Z. Chromińskiego31 sprawność fizyczna to umiejętność władania swoim aparatem
ruchu, dzięki opanowaniu podstawowych nawyków ruchowych. Zależy ona od genetycznych
właściwości człowieka, takich jak: uzdolnienia
H. Grabowski, Teoria…, poz. cyt., s. 73.
R. Przewęda, Rozwój…, poz. cyt.
27
H. Grabowski, Teoria…, poz. cyt., s. 73.
28
Tamże, s. 74.
29
Z. Gilewicz, Teoria…, poz. cyt.
30
R. Przewęda, Rozwój…, poz. cyt.
31
Z. Chromiński, Aktywność ruchowa dzieci i młodzieży,
Warszawa 1987, IWZZ.
25
26
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ruchowe, konstytucja somatyczna, sprawność
zmysłów, temperament oraz odpowiednie proporcje ciała (czynniki o charakterze endogennym), a także od środowiska zewnętrznego i trybu życia (czynników egzogennych).
Liczne uwarunkowania sprawności fizycznej przedstawił M. Hebbelinck32 (ryc. 1.). Zdaniem tego autora sprawność fizyczna jest zależna od: siły mięśniowej
(statycznej i dynamicznej), wytrzymałości (ogólnej lub
krążeniowo-oddechowej i lokalnej), szybkości (całego
ciała i poszczególnych jego części) oraz od budowy ciała
(wieku, płci, somatotypu, wymiarów, kształtu, proporcji, składu, rozwoju, dojrzałości, dojrzałości, struktury
histochemicznej).
Uproszczone uwarunkowania sprawności fizycznej
przedstawił B.J. Sharke33 (ryc. 2.), dzieląc ją na sprawność
mięśniową i energetyczną. W sprawności mięśniowej
wyróżnił: siłę, wytrzymałość mięśniową, zręczność, równowagę, gibkość, szybkość i moc. Z kolei sprawność energetyczną podzielił B.J. Sharke na tlenową i beztlenową.
H.H. Clarke34 sądził, że sprawność fizyczna to zdolność do spełniania codziennych obowiązków chętnie,
bez nadmiernego zmęczenia i z wystarczającym zasobem dla czynnego spędzania czasu wolnego oraz dla
sprostania nieprzewidzialnym zdarzeniom, które wymagają wysiłku fizycznego. Sprawność fizyczna jest podstawową cechą człowieka, a zatem każda jednostka ma
określony poziom sprawności. Sprawność znacznie się
waha nie tylko między różnymi osobnikami, jest ona też
zmienna u tego samego osobnika. Zgodnie z tą definicją
sprawności fizycznej, dziewczęta i chłopcy, którzy nie są
chorzy, nie posiadają żadnych ułomności, wad, są stosownie żywieni, mogą i tak wykazywać pewne znamiona niewydolności fizycznej. Taką niewydolność można
zaobserwować u uczniów, mających słabe umięśnienie
w stosunku do wieku, wysokości i budowy ciała oraz
u takich, którzy mają obniżoną wydolność krążenia.
H. Mellerowicz35 za sprawność fizyczną uznaje fizyczną i umysłową zdolność osobnika, która podlega
wpływom warunków środowiskowych. Sprawność
jest też w dużej mierze zależna od kondycji i woli,
które umożliwiają wykorzystanie rezerwy sprawności. Rezerwy te mogą być jednak w pełni wykorzystane jedynie w wyjątkowych przypadkach.
R. Przewęda36 pojmuje sprawność fizyczną jako
zaradność ruchową, obejmującą zintegrowany zespół
cech – właściwości osobniczych, jak: poziom zdolności motorycznych, umiejętności ruchowych, motywacji
i subiektywnego zaangażowania w działania. Zdaniem
R. Przewędy sprawność fizyczna wyraża się triadą: chcieć – umieć – móc. Sprawność fizyczna jest
zatem zdolnością rozwiązywania zadań ruchowych na
bazie posiadanych umiejętności i umiejętności. Podlega
więc rozwojowi, doskonaleniu i wzbogacaniu, a tym samym winna stanowić przedmiot zabiegów pedagogicznych szkoły i rodziny dziecka.
32
M. Hebbelinck, The concept of health related to physical
fitness, “Int. J. Phys. Educ.”, 1984, nr 1.
33
B. J. Sharkey, Coaches Guide to Sport Physiology,
Champaign 1986, IL.
34
H. H. Clarke, Application of Measurement to Health and
Physical Education, New York 1959, University of Oregon.
35
H. Mellerowicz, Ergometrie, Mnichow-Berlin 1962.
36
R. Przewęda, Rozwój…, poz. cyt.
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Ryc. 1. Składniki sprawności fizycznej według M. Hebbelincka
Źródło: M. Hebbelinck, The concept of health related to physical fitness, “Int. J. Phys. Educ.”, 1984, nr 1.

Ryc. 2. Struktura sprawności fizycznej według B.J. Sharke’a
Źródło: B. J. Sharkey, Coaches Guide to Sport Physiology, Champaign 1986, IL.
T. Hellbrügge i J. Rutenfranz37 wyróżniają w sprawności fizycznej:
•
zdolność do działania;
•
zdolność do wytężonej pracy fizycznej;
•
poziom wyćwiczenia określonych grup mięśni.
Z kolei J. Nöcker i V. Böhlau38 sądzą, że sprawność
fizyczna jest sumą sprawności poszczególnych układów,
łącznie z mięśniowym i nerwowym. Zamiast sprawności
używają oni częściej pojęć: zdolność do pracy i odporność.
37
T. Hellbrügge, J. Rutenfranz, O. Graf, Gesundheit
und Leistungsfähigkeit im Kindes und Jugendalter, Stuttgard 1960,
Georg Thieme Verlag.
38
J. Nöcker, V. Böhlau, Der Sauerstoffplus in Abhängigkeit
vom Lebensalter, Darmstadt 1958.

W literaturze przedmiotu spotkać się można
z pojęciem sprawności fizycznej ogólnej i specjalnej.
Sprawność fizyczna ogólna to określony poziom
rozwoju, wykształcenie cech motorycznych lub
też ujętych kompleksowo struktur ruchu. Sprawność fizyczna specjalna polega na zaawansowaniu w wykształceniu sprawności i umiejętności
technicznych w określonych dyscyplinach bądź
też konkurencjach sportowych39.
Nową koncepcją sprawności było Health-Related-Fitness, czyli sprawność ukierunkowana na
39
Z. Chromiński, Aktywność ruchowa dzieci i młodzieży,
Warszawa 1987, IWZZ.
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zdrowie, której celem było zdrowie fizyczne, warunkujące zdolność do podejmowania codziennej
aktywności z wigorem, a w przyszłości – niskie
ryzyko przedwczesnego rozwoju chorób i osłabienia sił w wyniku małej aktywności fizycznej40.
„Wyodrębnione kategorie znamion motoryczności łączą
liczne (choć relatywne) powiązania. Uzdolnienia ruchowe
wchodzą w zakres uzdolnień fizycznych jako podłoże rozwoju
sprawności ruchowej i fizycznej. Mogą jednak występować samoistnie u ludzi o wątłej konstrukcji fizycznej, niskim pułapie
wydolności, a nawet chorych. I odwrotnie – dobre warunki fizyczne nie muszą występować w parze z uzdolnieniami ruchowymi. Można też być zdrowym, silnym, szybkim i wytrzymałym (a więc sprawnym fizycznie), przy stosunkowo ubogim
zasobie umiejętności ruchowych. Podobnie względne powiązania występują między wyszczególnionymi właściwościami motoryki po stronie potencjalnej i efektywnej (w układzie poziomym). Uzdolnienia ruchowe i fizyczne ułatwiają nabywanie
sprawności ruchowej i fizycznej, niemniej osobnik o niskim
potencjale tych właściwości może, dzięki intensywnemu treningowi, dorównać, a nawet przewyższyć w osiągnięciach kogoś
bardziej uzdolnionego.”41. Zależności między omówionymi
właściwościami motoryczności przedstawia ryc. 3.
WŁAŚCIWOŚCI
POTENCJALNE

WŁAŚCIWOŚCI
EFEKTYWNE

uzdolnienia
ruchowe

sprawność
ruchowa

uzdolnienia fizyczne

sprawność fizyczna

Ryc. 3. Zależności między właściwościami
potencjalnymi i efektywnymi
Źródło: H. Grabowski, Teoria fizycznej edukacji,
Warszawa 1999, WSiP.

Motoryczność w ontogenezie
W ontogenezie człowieka wyróżnić można następujące okresy:
•
okres noworodka i niemowlęcy (do1 r. ż.);
•
okres poniemowlęcy (2-3 r. ż.);
•
okres przedszkolny (3-7 r. ż.);
•
wczesny okres szkolny (7-10 r. ż.);
•
późny okres szkolny (dziewczęta 10/11-11/12 r. ż.,
chłopcy10/11-11/13 r. ż.);
•
okres dojrzewania – faza pubertalna (dziewczęta
11-14 r. ż., chłopcy 12-15 r. ż.);
•
faza adolescencji (dziewczęta 13-18 r. ż., chłopcy
14-19 r. ż.);
•
wiek człowieka dorosłego (wczesny 18/20-30 r. ż.,
średni 30-45/50r. ż., późny 45/50-60/70 r. ż.);
•
okres starzenia się od 60/70 r. ż.42.
W. Osiński, Antropomotoryka. Podręczniki Nr 49,
Poznań 2003, AWF.
41
H. Grabowski, Teoria…, poz. cyt., s. 74-75.
42
R. J. Gerring, P. H. Zimbardo, Psychologia i życie,
Warszawa 2009, PWN.
40
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Okres noworodka i niemowlęcy jest czasem
stosunkowo wolnego rozwoju motoryczności. Ruchy dziecka są głównie niecelowe i angażują jedynie
duże grupy mięśniowe. Przeważają odruchy wrodzone (bezwarunkowe), które charakteryzuje niezawodność, niezmienność i natychmiastowość występowania. Do odruchów bezwarunkowych można zaliczyć:
wydzielanie śliny, zwężanie źrenicy, odruch oddychania,
ziewanie, czkanie, odruch Babińskiego (po podrażnieniu odpowiedniej okolicy stopy, następuje wyprost palucha i rozstawienie pozostałych palców), odruch Moro
(w momencie gwałtowniejszych bodźców dziecko wykonuje rączkami i nóżkami ruch obejmujący). W rezultacie uczenia się motorycznego odruchy bezwarunkowe
stają się warunkowymi43.
Prawidłowości rozwojowe tego okresu (ryc. 4.):
•
2 miesiące – unoszenie głowy;
•
2,8 miesięcy – przewroty na boki;
•
4 miesiące – siedzenie z podparciem;
•
5,5 miesięcy – siedzenie bez podparcia;
•
5,8 miesięcy – stanie z podparciem;
•
7,6 miesięcy – samodzielne wstawanie;
•
9,2 miesięcy – chodzenie z przytrzymywaniem się
mebli;
•
10 miesięcy – pełzanie i raczkowanie;
•
11,5 miesięcy – stanie samodzielne;
•
12,1 miesięcy – chodzenie samodzielne.
Ponadto, w okresie niemowlęcym występuje najszybszy w całej ontogenezie człowieka rozwój fizyczny.
Celowe ruchy, a przede wszystkim przyjęcie pionowej
postawy, są sygnałem przejścia do kolejnego okresu
motoryczności44.
Okres poniemowlęcy cechuje się tym, że
dziecko uczy się chodzić, wspinać się, biegać, skakać, a także rzucać i chwytać. Chód może się już odbywać w zróżnicowanych płaszczyznach, zaczynają występować kontrolne formy biegu, kształtują się pierwsze
zachowania samoobsługi oraz pojawiają się umiejętności skoków i rzutów. Dziecko zaczyna nosić różne przedmioty, co związane jest z doskonaleniem równowagi,
a więc umiejętnością balansowania swoim ciałem.
W okolicy 16-18 miesiąca życia uwidacznia się możliwość pokonywania drobnych przeszkód. W trzecim
roku życia obserwuje się początki tworzenia kombinacji
np. biegu i skoku oraz chwytu i rzutu, co jest przyczyną
zaawansowanej motoryczności zabawowo-sportowej.
Rozwój motoryki w tym okresie jest ściśle związany
z opanowaniem mowy i stopniowym przechodzeniem
od myślenia konkretno-obrazowego do abstrakcyjnego.
Na przełomie drugiego i trzeciego roku życia pojawiają się tzw. praksje, czyli ruchy celowe, zgodne
z przeznaczeniem przedmiotu. Mimo to często dzieci mają problemy z czynnościami wymagającymi znaczniejszej precyzji ruchów rąk np. z zapinaniem guzików,
sznurowaniem butów, samodzielnym jedzeniem45.
Okres przedszkolny sprzyja dynamicznemu
rozwojowi wszelkich zdolności motorycznych.
W. Dega, Koncepcja rehabilitacji, [w:] K. Milanowska,
W. Dega (red.), Rehabilitacja medyczna, Warszawa 2003, Wyd.
Lekarskie PZWL.
44
R. J. Gerring, P. H. Zimbardo, Psychologia…, poz. cyt.
45
W. Dega, Koncepcja…, poz. cyt.
43
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Ryc. 4. Kolejność dojrzewania funkcji lokomocyjnych człowieka
Źródło: R. J. Gerring, P. H. Zimbardo, Psychologia i życie, Warszawa 2009, PWN.
Z badań przeprowadzonych przez L. Denisiuka46 wynika, że szczególnie wzrasta w tym okresie zwinność.
Jest to także czas przyswajania wielorakich form ruchu,
a zabawy funkcjonalne przechodzą w zabawy naśladowcze. Z powodu słabo rozwiniętej siły, szybkości i wytrzymałości, często występują trudności w chwytaniu.
Dziecko cechuje biologiczna potrzeba ruchu, lecz
szybko się nuży.
Dymorfizm płciowy w motoryce, chociaż już wyraźnie zaznaczony, nie jest jeszcze tak silny, jak w późniejszych okresach życia. Chłopcy wykazują widoczną przewagę w szybkości biegu, rzutach
i skokach, a dziewczęta w gibkości oraz zręczności manualnej47.
Wczesny okres szkolny zaczyna się z chwilą przekroczenia przez dziecko progu szkoły.
Wstrząs związany z nagłą zmianą warunków życia nie pozostaje bez wpływu dla rozwoju motoryki. Zdaniem R. Przewędy48 u dzieci w pierwszych klasach szkoły podstawowej można zaobserwować:
•
dość bogatą formę prostych czynności ruchowych
(ruchy są na ogół harmonijne, rytmiczne, płynne, elastyczne);
•
małe wyrobienie cech motorycznych, z wyjątkiem
dużej gibkości oraz znacznej zwinności, a niejednokrotnie i swoistej szybkości;
•
rozumienie treści ruchów, co pozwala w ćwiczeniach przejść z zabawowych i zadaniowych form nauki
na formy ścisłe;
•
zwiększenie siły działania;
•
wzbogacenie różnorodności motywów podejmowania czynności ruchowych, których wykorzystanie
46
47
48

L. Denisiuk, H. Milicerowa, Rozwój…, poz. cyt.
Tamże.
R. Przewęda, Rozwój…, poz. cyt.

pozwala pedagogowi kształtować zainteresowania ruchowe ucznia.
Widoczne zmiany ontogenetyczne można też zaobserwować w zdolnościach siłowych i szybkościowych. Wraz ze
wzrostem masy, wysokości i proporcji ciała zmieniają się
stosunki tych parametrów do wielkości siły bezwzględnej. W związku z tym zarówno dziewczęta, jak
i chłopcy mają trudności z ćwiczeniami. Przemiany
zachodzące w ustroju mają także wpływ na wzrost poziomu zdolności szybkościowych w tym okresie.
W późnym okresie szkolnym następuje faza wyjątkowej łatwości przyswajania sobie nowych ruchów o dość skomplikowanej strukturze49.
Proces dojrzewania wpływa na rozchodzenie się
linii rozwojowych motoryczności, charakterystycznych dla kobiet i mężczyzn. W pierwszej fazie
okresu dojrzewania zachodzą istotne zmiany w proporcjach budowy ciała, a dojrzewanie płciowe niesie ze
sobą również niepokoje struktury psychicznej. Rzutuje
to na rozwój motoryczności i na pewną stagnację doskonalenia koordynacji ruchów oraz na słabszy niż dotąd przyrost sprawności fizycznej.
Zaobserwować można różnice w fizycznym rozwoju
dziewcząt i chłopców, a także intensywny rozwój indywidualnych zainteresowań. Młodzież niejednokrotnie
unika ruchu, zdarzają się trudności w nauczaniu ruchu.
Dodatkowo, zmiany w układzie krążeniowo-oddechowym nie sprzyjają wysiłkom wytrzymałościowym, po czym następuje przyrost wytrzymałości.
Ważnym miernikiem rozwoju motorycznego okresu
dojrzewania jest poziom zdolności zwinnościowych.
Wyniki badań wykazały, że chłopcy w przedziale
wiekowym 7-10 lat bardzo szybko poprawiają
swoją zwinność. Proces ten zauważalny jest aż do
49

L. Denisiuk, H. Milicerowa, Rozwój…, poz. cyt.
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wieku 18 lat, lecz przebiega wolniej. Dziewczęta natomiast, po widocznych poprawach wyników w wieku 1215 lat, wykazują tendencję do stagnacji poziomu mierzonej zdolności50.
W fazie adolescencji następuje pewna stagnacja cech motorycznych, a także zróżnicowanie
płciowe i indywidualne. Chłopcy w tym okresie są
o wiele sprawniejsi od dziewcząt. Wzrasta zainteresowanie aktywnością fizyczną. Obserwuje się duży
przyrost siły u chłopców oraz poprawę wyników
w sprintach. Natomiast u dziewcząt poprawia się
zręczność i zwinność. Możliwości wytrzymałościowe pojawiają się u dziewcząt w wieku 15-16
lat, a u chłopców między 18 a 22 rokiem życia.
Wiek człowieka dorosłego we wczesnym okresie (18/20-30 rok życia) charakteryzuje się względną stabilnością motoryki i zwiększoną celowością
i ekonomiką ruchów, zwłaszcza u mężczyzn. Jest
to okres szczytowych wyników sportowych.
W średnim okresie wieku człowieka dorosłego (30-45/50 rok życia) motoryczna aktywność
człowieka wydaje się mniejsza, choć nadal ruchy
jego są sprawne i ekonomiczne. U osób trenujących utrzymuje się znaczna sprawność ruchowa
i fizyczna Zmniejsza się możliwość uczenia się
nowych czynności ruchowych. Częste obniżenie
sprawności około 40 roku życia nie jest wynikiem biologicznego starzenia, lecz zaniedbania.
Późny okres wieku człowieka dorosłego nieuprawiającego sportu (45/50-70 rok życia) odznacza się procesami inwolucyjnymi w sprawności
fizycznej, zdecydowanie obniża się szybkość, siła
i wytrzymałość51.

Podsumowanie
Motoryczność człowieka obejmuje całokształt czynności ruchowych człowieka, czyli sferę ruchowej aktywności. Najogólniej ujmując, dotyczy poruszania się człowieka w przestrzeni na skutek zmian położenia całego
ciała lub poszczególnych jego części względem siebie
Dla praktyki fizycznego kształcenia przydatny
jest podział właściwości motorycznych na: uzdolnienia ruchowe, uzdolnienia fizyczne, sprawność ruchową
i sprawność fizyczną. Dwie pierwsze kategorie wymienianych znamion motoryczności odzwierciedlają potencjalne możliwości jednostki w zakresie rozwoju motorycznego, zaś dwie pozostałe – stan obecny, czyli efekt
tego rozwoju.
Rozwój motoryczności ewaluuje wraz z rozwojem
człowieka w ontogenezie. Dymorfizm płciowy w motoryce zaczyna być widoczny w okresie przedszkolnym,
a wyjątkowo silny staje się późniejszych okresach życia.
Należy także wspomnieć, iż pomiar sprawności fizycznej i ruchowej stanowi istotny składnik diagnozy
rozwoju motorycznego, a ich doskonalenie i rozwój to
ważny element realizacji programu fizycznego kształcenia, stąd też poszukiwania rzetelnych i trafnych metod
oceny sprawności fizycznej i ruchowej mają w Polsce
i na świecie bogatą tradycję. Współcześnie w skali międzynarodowej do najnowszych osiągnięć (1983) można
50
51

R. Przewęda, Rozwój…, poz. cyt.
L. Denisiuk, H. Milicerowa, Rozwój…, poz. cyt.
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zaliczyć Europejski test sprawności fizycznej (EUROFIT),
który służy unifikacji metod pomiaru tej właściwości
osobniczej w krajach Europejskiej Wspólnoty.
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Zróżnicowanie techniki strzałów uczestników
młodzieżowych mistrzostwach świata w piłce nożnej
Diversity in shooting technique among participants in football world championships
dr Andrzej Soroka
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Katedra Kultury Fizycznej i Fizjoterapii

Streszczenie
Celem badań było określenie ilościowych i jakościowych różnic w technice strzałów do bramki piłkarek
i piłkarzy do lat 20. Strzały na bramki analizowano pod
kątem umiejętności działania, a zastosowanymi kryteriami ich oceny były: aktywność, skuteczność i niezawodność. Materiału do badań dostarczyła rejestracja
i obserwacja 99 bramek strzelonych podczas młodzieżowych mistrzostw świata kobiet w 2010 roku oraz
167 goli zdobytych przez graczy płci męskiej w tej
samej grupie wiekowej podczas mistrzostw świata
w 2009 roku. Zastosowana metoda obserwacji miała
charakter zewnętrzny i skategoryzowany z wykorzystaniem narzędzia badawczego w postaci autorskiego arkusza obserwacji. takich jak arkusz obserwacji autorów.
Różnice pomiędzy płciami dotyczyły rozpoczęcia akcji
zakończonej zdobyciem bramki, gdzie mężczyźni częściej, niż kobiety rozpoczynali je ze strefy obronnej (kobiety 7,3%, mężczyźni 15,5%). Wiązało się to z udziałem
większej liczby graczy biorących udział w działaniach
ofensywnych i większej liczby podań, niż to miało miejsce w przypadku kobiet. Mężczyźni wykazali się większą
skuteczność w strzałach bez przyjęcia piłki (mężczyźni
43,4%, kobiety 40,4%), po wykonaniu stałego fragmentu gry (mężczyźni 13,3%, kobiety 10,2%), z odległości
do 10 metrów (mężczyźni 61,0%, kobiety 50,5%).
Słowa kluczowe: piłka nożna, piłkarki i piłkarze,
technika strzałów

Abstract
The aim of the study was to define quantitative and
qualitative differences in the goal-shooting technique of
female and male players in the U-20. Goal shots were
analysed from the angle of modelled action skill, while
the assessment criteria used in the study were activity, effectiveness, and indices connected with accuracy.
Study material was provided by observation of 99 goals
shot in 2010 during the female youth world championships and 167 goals scored by male players in the same
age group during the 2009 world championships. The
research method was one of systematic external and
categorised observation using standard research instruments such as the authors’ observation sheet. Male
players more frequently launched offensive actions ending in goal-scoring from the defence zone (women 7.3%
men 15.5%). This was linked with a greater number
of players taking part in offensive actions and a greater number of passes than those made by female players. Male players displayed greater effectiveness than
women in shots without receiving the ball (men 43.4%,

women 40.4%), after executing dead-ball (men 13.3%,
women 10.2%), from a distance of up to 10 metres (men
61.0%, women 50.5%).
Keywords: football, female and male players,
shooting technique

Introduction
At the moment when women’s football became an
Olympic discipline and the first world championships
were played, the time for discussion of the game as
a sporting discipline reserved exclusively for men came
to an end. On the scientific side research was initiated
into problems connected with women’s football. The
initial focus of interest was mainly the somatic limits
of the female sex in achieving high sporting results.
Currently, one can observe a dynamic development of
research aiming at defining and explaining physiological aspects linked with football played both by men
(researched more frequently) and women. The studies
analyse the influence of physical effort on various parameters of aerobic and non-aerobic function in footballers [Rhode, Mosher 1992; Casa et al. 2000]. The
degree of certain somatic characteristics and types of
physical build of female and male footballers has been
defined, and morphological differentiation has been
studied with reference to the position occupied on the
pitch [Siders et al. 1991; Carvalho et al. 2003]. The influence of aerobic-type training on morphological components of the bodies of players has also been considered [Guerra et al. 2004; Bangsbo et al. 2006]. Attempts
have also been made to determine the anthropometrical
and physiological profile of a successful football player
[Mangine et al. 1990: Rienzi et al. 2000], and research
has been done on the composition of the body as an important physiological aspect of professional footballers
[Bloomfield et al. 2005; Soroka, Kasprowicz 2009]. The
match profile of female and male players’ technical actions has also been defined [Soroka, Bergier 2007; Starosta et al. 2010], which is still insufficiently known,
especially in the case of female footballers.
Given the unquestioned popularity of football
among both sexes, the authors have made an attempt to
compare the effectiveness of women’s and men’s play
from the technical – tactical viewpoint. This is a new
problem, although one already noticed by researchers
[Soroka et al. 2011].
The aim of the study was to develop models which
imitate the efficiency of shots to the goal of female and
male players in the U-20. The assessment criteria used
in the study were activity, effectiveness, and indices
connected with accuracy. In imitation models there was
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The reliability of the study was verified by a double
observation of the whole video footage at an interval
of three months. The author conducted the analysis
maintaining identical conditions of the observation.
The percentage of correct indications was 96,7%. In assessing the accuracy, the method of independent judges
– experts was applied [Szwarc 2008]. The assessment
and analysis of all shots to the goal performed during
the championships in Germany, were conducted by two
first-class coaches.
The results of the research were subjected to analysis using the Student’s t-test for independent groups.
An evaluation was made of differences between average values of effectiveness of shots. Previously, by using
the Shapiro – Wilk test, it was stated that variables had
the normal course, whereas by applying Levene test,
the homogeneity of variances of variables studied was
confirmed [Stanisz 2006]. Diversities were defined as
significant at p<0,005.

an attempt to determine differences in the parameters
of shots to the goal between female and male players.
Two research questions were posed with the aim
of clarifying the addressed problem of diversity in
goal-shooting by female and male youth teams:
1. Do differences in effectiveness of goal-shooting
between players of teams of both sexes occur?
2. What specific situations occur, during women’s
and men’s play, in offensive actions that end with
goal-scoring, and how they influence effectiveness
of the play?

Materials and methods
Study material was provided by observation of 99
goals shot in 2010 during the female youth world championships that took place in Germany. 16 teams that
played 32 matches during the tournament were under
observation and 167 goals scored by male players in the
same age group during the 2009 world championships
in Egypt were analysed. The players of 24 teams were
under observation in 52 matches played.
The research method was one of systematic external and categorised observation using standard research instruments such as the authors’ observation
sheet. Analysis was carried out on the basis of replaying
football matches previously recorded on DVD from television coverage.
In defining the indices of effectiveness, account was
taken of activity, effectiveness, and accuracy of shots. Effective shots were analysed in terms of the distance from
which they were launched, methods, technique and
pitch zones in which actions were initiated, the number
of passes, number of players, and duration of actions.
Registration techniques of goals scored used in the study
were previously applied by Grant et al. [1998]; Carey et
al.[2001]; Kirkendall [2002]; Szwarc [2008].

Results
Analysis of action skill revealed a differentiation
(with a slight preponderance of men) in shooting activity, which was 30.8±6.1 in male and 29.0±5.9 in female
teams. Accuracy of shots was also on a similar level except that in the case of women it was higher by 12.8±3.4
than with men at 12.5±3.4. A minimal differentiation
was revealed in successful shooting, at 3.2±1.6 in male
and 3.1±1.3 in female teams. Substantial differentiation
occurred only in values of indices of shooting accuracy. The women’s coefficient value was at a higher level,
44.3±16.9%, than the men’s at 40.5±14.0%. The differentiation in goal-shooting skill was most accurately defined by the index of reliability. In both groups of teams
compared, its value was similar although the female
players turned out to be minimally more effective, with
10.8±9.1%, than the male ones with 10.4±8.9% (table 1).
Men

Activity and effectiveness of shot

Women
±SD

N

Number of shots

29.0±5.9

32

30.8±6.1

52

-0,998

0.319

Accuracy

12.8±3.4

32

12.5±3.4

52

0.309

0.757

Goals scored

3.1±1.3

32

3.2±1.6

52

-0.249

0.803

Accuracy coefficient %

44.3±16.9

32

40.5±14.0

52

1.922

0.048*

Effectiveness coefficients %

10.8±9.1

32

10.4±8.9

52

0.608

0.543

±SD

N

Student`s t-test
t
p

*significance level p<0.050

Table. 1. Model of female and male teams` shot structure
An important issue in analysis of offensive actions
concluding in goal-scoring is the way in which players gain possession of the ball. The comparative model
showed that differentiation between women and men
occurred on gaining possession through a successful
1-to-1 duel and after carrying out executing dead-ball
such as free and corner kicks. In percentage terms,
women players carried out more successful actions
than men: 15% of 1-to-1 duels were won by women and
11.8% by men, 9.1% of corner kicks taken by female and

5.1% by male players. Actions concluding in goal-scoring were more often initiated through free kicks by men
at 25.8% than by women at 20.2%. The greatest number of successful actions, among both women (49.6%)
and men (48.6%), was initiated on receiving an inaccurate pass, the difference between them, however, being
minimal (figure 2).
Analysis of ways in which players initiated actions
concluding in goal-scoring is closely linked to starting location. About 40% of actions, in the case of both
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women and men (39.6% of women, and 40.4% of men)
were initiated in the attack zone. Female players more
often initiated goal-scoring actions in the midfield zone

(53.1%) compared to 44.1% for men, whereas male players, at 15.5%, launched successful attacks from the defence zone twice as often as women (7.3%), (figure 2).

Figure. 1. Model of initiation of offensive actions concluding in goal-scoring in women’s and men’s matches

Figure. 2. Model of initiation of offensive actions by women’s and men’s teams according to pitch zone
Men more often played actions involving three
players (at 40.4%) than did women (30.3%), among
whom individual actions at 23.2% and those involving
2 players, at 36.4%, predominated. Among the men
individual actions constituted 17%, whereas those

involving two players 33.8%. For both analysed groups
a characteristic feature was the small number of successful actions involving 4 players and the absence of
those involving five players or more (figure 3).

Figure. 3. Model of players’ participation in offensive actions concluding in goal-scoring by female and male teams
Men, at 41.2%, played more frequent successful actions involving two passes than women (34.2%). Likewise there were more single pass actions among men (at
33.8%) than among women at 31.4%. Individual actions
are a more frequent activity among women, with 23.2%,
than among men with 16.8%. In addition, a higher percentage of successful actions involving three passes was
found among women than among men – 10.1% compared to 7.4%. In both groups there was an insignificant
number of goal-scoring actions involving four passes,
while there were none with five or more (figure 4).
Both among women and among men the maximum duration of successful actions was 10 seconds.
The men carried out more very brief actions lasting

up to 5 seconds, at 84.6% compared with the women’s
73.6% share, whereas the women carried out proportionally more longer actions lasting 6-10 seconds, at
26.3% compared with 15.4% among the men.
Analysis of successful shots in relation to methods
did not show any significant differentiation between the
sexes. There were insignificant differences in the case
of shots on receiving the ball, launched more by female
players at 21.2% than by male ones at 16.9%. The men,
however, more frequently shot goals without receiving
the ball (43.4%) than the women (40.4%), and also after
regular game fragments at 13.3% compared to the women’s 10.2% (figure 5).

Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku – 2014

89

Figure. 4. Model of number of passes in actions concluding in goal-scoring by female and male teams

Figure. 5. Model of goals scored depending on method of goal-shooting in women’s and men’s teams
Proportionally more goals were scored from a distance of up to 10 metres by men (61.0%) than by women (50.5%). The ladies, however, more often shot successfully from medium distances (37.3%) and especially

from long distances (12.2%). The men shot twice as few
goals from long distances, at 5.9%, while the value of
shot structures at medium range was close to that of
the women, at 33.1% (figure 6).

Figure. 6. Model of shots according to range in female and male teams
No substantial differences were revealed in the
structure of shooting technique in either of the studied groups of teams. Both women and men achieved
the greatest effect by kicking with the inner side of the
foot (women 44.5%, men 41.9%) and instep flicking

(women 37.4%, men 35.3%). More goals were headed by men (14.6%) than by women (10.1%). Likewise
male players more often used a straight kicking technique in shooting, at 6.6%, than did female ones with
4.0% (figure 7).

Figure. 7. Model of goal-shooting technique among female and male teams
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Examining the symmetry of both women’s and
men’s shooting, we should note a differentiation (although a small one) in the structure of shots, depending on the foot used. The men scored 33% of goals with
the left foot compared with 30.2% for the women. Pitch
zones were also used differently. The women executed
more successful shots from the left-hand zone (half)
of the pitch, at 55.8%, than from the right at 44.2%.
The reverse situation occurred with the men, where
the right-hand zone was used decidedly more, at 61.0%
than the left at 39.0% The women more often shot, using the right foot, from the right-hand pitch zone into
the left-hand (further) sector of the goal area at 19.8%
Pitch zone

than the men at 11.8%, and from the left-hand pitch
zone, using the right foot, into the left-hand (nearer)
sector of the goal area at 17.4% compared to the men’s
12.5%. Likewise the female players, at 16.3%, more often shot successfully from the left-hand pitch zone into
the right-hand (further) sector, using the left foot, than
the men at 9.6%, and also from the left-hand zone into
the right-hand (further) sector of the goal area, using
the right foot, at 12.6% compared to 6.6% for the men,
who launched every third shot from the right-hand
pitch zone, with the right foot, into the right-hand sector of the goal area at 35.2% compared to only 19.8% by
the women (table 2).

Goal area sector

Left
Left foot

Right foot

Left foot

Right
Right foot

Total

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Left

9.3

10.3

17.4

12.5

16.3

9.6

12.8

6.6

55.8

39.0

Right

2.3

6.6

19.8

11.8

2.3

7.4

19.8

35.2

44.2

61.0

Total

11.6

16.9

37.2

24.3

18.6

17.0

32.6

41.2

100

100

Table. 2. Model of goals kicked as dependent on pitch zone and goal sector (%)

Discussion
The research conducted among the world elite of
female and male players in the youth category did not,
reveal any substantial differences in effectiveness of
goal-shooting between women and men. It is possible
to recognize a characteristic differentiation in the coefficient of accuracy of shots to the goal as, possibly, random without features of any trend or tendency. Such
a statement of course requires further comparative research. However, the most important coefficient which
indicates and at the same time decides a victory, in other words effectiveness, revealed similar values in the
groups studied. They also reflect earlier research on the
number of shots and reliability of shooting [Patridge et
al. 1991; Luhtanen et al. 1999; Szwarc 2004; Armatas
et al. 2007].
Differences between the sexes emerged in the
structure of initiation of offensive actions according to
pitch zone. The men more frequently mounted successful attacks from the defence zone and also exchanged
passes more frequently between each other, while players’ share in actions culminating in goal-scoring was
greater. This may have been dictated by the men’s more
advanced technical skill in this age-group and also by
higher values of morphological and motor parameters.
The female seniors in the 2005 European Championships made greater use of the defence zone (at
17.2%) in launching offensive actions than did female
players in youth teams (7.3%) [Soroka 2010]. In a similar number of individual actions the older female players also more often carried out actions involving three
and four passes, whereas players in the youth category did so with two passes. Female players with longer
competitive experience also carried out proportionally
more longer-duration actions [Soroka 2010]. Among
the male seniors, actions were most frequently initiated

in the middle pitch zone and lasted 15 seconds [Jin
2002]. Actions usually involved two to five players, who
exchanged 2 to 6 passes [Reilly 1998]. Research indicates that the greater the competence of the team, the
smaller the number of players involved in offensive actions and the smaller the number of passes exchanged
by them [Hu 2001]. This regularity is also noticeable
in women’s play. The research conducted has not confirmed earlier observations that in women’s football
goals are scored following actions with a greater number of passes [Kirkendall 2002]. The results of earlier
research on methods of successful shooting have been
confirmed. In the 2002 World Championships male
players scored close to 40% of goals without receiving
the ball, followed by dribbling and receiving [Meier et
al. 2002]. Likewise, Grand et al. [1998] observed that
50% of shots by male players were launched without
receiving the ball, 20% after receiving, while shots after
leading or dribbling and regular game fragments made
up 15% each. Although certain divergences between
women and men have been observed in the activities
analysed, it is not possible, at this stage in the research,
to speak of the occurrence of specific tactical and technical solutions for either one of the sexes. It is possible
to conclude that the particular analysed elements of
shots can be recognised as “universal”. They should be
taken into account in the training process both for men
and for women.
An important issue, not often undertaken by researches is to define physiological requirements which
should be met by female football players, especially in
order to compare them with capabilities of male players [Mohr et al. 2003]. These requirements are usually
determined by the length of distance covered [Mohr et
al. 2008; Rampinini eta al. 2008]. The length and intensity of locomotor activity are associated with the motor
preparation of footballers [Rampinini et al. 2007]. It is
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suggested that the physical effort generated by players
during matches depends on the success of the team [Di
Salvo et al. 2009], game tactics and sport level of the
opponent [Rampinini et al. 2007] as well as on the position the player occupies in the team [Rienzi et al. 2000].
It has been shown that due to the fatigue, the precision
of players’ actions decreases [Rampinini et a. 2009; Dellal et al. 2010], and the fatigue resistance is a key factor
in order to run the game effectively [Winter, Manghan
2009]. The understanding of technical and tactical factors as well as physiological requirements, especially in
women’s football, allow to run the sport training more
precisely, and differences between both sexes are the
reason to adopt a rational training.

7.
8.

9.

10.

Conclusions
3.

4.

5.
6.

The lack of significant differences in the effectiveness of shots to the goal authorizes the use of the
same training methods for men women and men
in the technical training.
It seems that male players more frequently launch
offensive actions from the defense zone. This was
linked with a greater number of players taking
part in such actions and a greater number of passes than those made by female players. In addition,
male players displayed greater effectiveness than
women in shots without receiving the ball and in
short-range shots.
Female players performed more offensive actions
ended with scoring the goal after winning 1x1 duels than male players.
Only scrupulous analysis of women’s game in relation to the game of male players allows to increase
the efficiency of training and game itself as well as
running quality training that meets the women’s
needs.

11.
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Ocena wybranych cech budowy i składu ciała
oraz sprawności i wydolności fizycznej bramkarzy trenujących
piłkę nożną jako determinanty selekcyjnej*
Evaluation of chosen characteristic of body parameters, physical fitness
and anaerobic capacity of football goalkeepers as selection process determinants
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Streszczenie
Cel. W prac podjęto problem efektywności procesu
selekcji w odniesieniu do młodych bramkarzy specjalizujących się w grze w piłkę nożną. Przyjęto, na bazie
literatury fachowej, że w wieku 13-14 lat do najważniejszych kryteriów selekcyjnych należy zaliczyć: wysokość
i masę ciała, procent tkanki tłuszczowej w organizmie,
poziom i profil ogólnej sprawności fizycznej oraz wskaźniki wydolności beztlenowej (głównie mocy).
Materiał i metody. W badaniu wzięło udział ośmiu
bramkarzy [średnia wieku 13,9 lat] i czterdziestu jeden
zawodników grających w polu [średnia wieku 13,6].
Zawodnicy trenowali cztery razy w tygodniu w OSSM
w Warszawie, a w piątek wracali na jeden trening do
swoich klubów macierzystych, gdzie w weekend rozgrywali mecz mistrzowski. Do oceny parametrów somatycznych wykorzystano antropometr i wagę Tanita, do
oceny ogólnej sprawności Międzynarodowy Test Sprawności Fizycznej, a do pomiaru wydolności beztlenowej
Wingate Test.
Wyniki. Wykazano, że bramkarze w teście Wingate
osiągnęli zdecydowanie lepsze wyniki od piłkarzy grających w polu. W MTSF w trzech próbach [skok w dal
z miejsca, siła dłoni i skłon tułowia] lepsze wyniki uzyskali bramkarze. Bramkarze byli także znacząco wyżsi
i ciężsi, przy jednocześnie podobnej zawartość tkanki
tłuszczowej w masie ciała.
Wnioski. Bramkarze na tle innych piłkarzy osiągnęli lepszy wynik w tych parametrach, które są prognostycznie najważniejsze w grze na tej pozycji. Proces selekcji w OSSM w Warszawie przebiegał zatem
prawidłowo.
Słowa kluczowe: piłka nożna, sprawność fizyczna, test Wingate, waga Tanita, bramkarze, MOSSM

Abstract
Goal. The problem of the efficiency in the selection
process of young football goalkeepers was researched in
this paper. Based on the professional literature, given
factors were adopted as the most important in selection

process for keepers aged 13-14 years old: height and
body weight, body fat percentage, profile and level of
overall physical fitness and anaerobic capacity index
(mainly power).
Materials and methods. Eight goalkeepers (13,9
age average) and forty-one players from the field (13,6
age average) participated in the study. Players practiced
from Monday to Thursday at OSSM in Warsaw, on friday they went back to their home club for one training
and at the weekend they played championship match.
To measure the somatic parameters the anthropometr
and Tanita weight were used. To measure the overall
fitness International Psychical Fitness Test was used. To
measure anaerobic capacity the Wingate Test was used.
Results. It has been shown that goalkeepers
achieved much better results than players from the
field. In International Psychical Fitness Test, in three
attempts (standing long jump, hands strength, sit-ups),
goalkeepers obtained better results. They were also
higher and heavier with similar body fat percentage.
Conclusions. Goalkeepers achieved better results
than players from the field, in the parameters that are
prognostically the most important at this position. The
selection process at OSSM in Warsaw is correct.
Key words: football, physical fitness, Wingate
test, Tanita weight, goalkeepers

Wprowadzenie
Rola bramkarza we współczesnej piłce nożnej mocno się zmieniła. Dziś bramkarz oprócz swoich zadań
czysto obronnych, często kreuje grę ofensywną swojej
drużyny. „Rola bramkarza w zespole jest ogromna, dlatego
jego trening na etapie ukierunkowanym wymaga zintensyfikowania szkolenia indywidualnego i zespołowego w specyficznych
warunkach, przy zastosowaniu ćwiczeń sprawnościowych,
technicznych i taktycznych.”(Bosacki 2006).
Bramkarz oprócz wysokiego poziomu sprawności
fizycznej powinien charakteryzować się wysoką odpornością na stres. Najważniejszymi elementami motoryki u bramkarza są: zwinność, gibkość, siła mięśni,
szybkość.

*
pracę wykonano w ramach projektu badawczego Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie –
DS.-163 – finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
This paper was prepared as part of reasarch project of Józef Piłsudski University of Physical Education in Warsaw – DS.-163 – financed by Ministry of Science and Higher Education.
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Florin (2009) podał cechy, które tworzą model
bramka: „Antropometryczne: rozmiar, proporcje, długość dłoni,
obwód klatki piersiowej, szerokość barków, szerokość miednicy;
Właściwości fizyczne:, sprawność, szybkość reakcji, skok wzwyż,
elastyczność, wytrzymałość, moc; Fizjologiczne: funkcjonalność
układu krążenia, tlenowe, beztlenowe, pojemność płuc; Psychomotoryczne cechy: Schemat ciała, koordynacja, przestrzenno-czasowa postrzegania, szybkość ruchów, przewidywanie; Psychiczne:
podzielność uwagi, samokontrola, odporność na stres, zdolność
uczenia się / przyswajania, pasja do gry, kontrola emocjonalna”.
Dobry bramkarz musi wykazywać następujące cechy psycho-fizyczne:
„1.Dobre zdrowie, budowa atletyczna i raczej wysoki
wzrost.
2.Uzdolnienia motoryczne, a szczególne szybkość
i zwinność
3.Predyspozycje intelektualne do rozumienia gry, widzenia peryferyjnego, obserwacji pola gry i podejmowania szybkiejwyprzedzającej decyzji.
4.Predyspozycje psychiczne (odwaga, zdecydowanie, przewidywanie itd.)” (Kapera 1991).
Masa ciała i jej komponenty mają ogromne znaczenie na osiągany końcowy wynik. W piłce nożnej nadmiar
tkanki tłuszczowej (FAT) powoduję, że zawodnicy tracą
na szybkości, wytrzymałości czy wreszcie na skoczności.
Bramkarz również nie może sobie pozwolić na zbyt wysoki poziom FAT gdyż jego czas reakcji wyraźnie wydłuża
się. Traci również na skoczności i do niektórych piłek dośrodkowanych w pole karne nie jest wstanie dosięgnąć.
Wg Sozańskiego (1999) „Sprawność fizyczna odzwierciedla wysoki stan narządów i funkcji ustroju, wyrażający się
efektywnym rozwiązywaniem wszechstronnych zadań ruchowych, a uwarunkowany stopniem ukształtowania cech motorycznych (zdolności motorycznych, cech sprawności fizycznej,
cech przygotowania sprawnościowego, cech przygotowania
fizycznego”.
Sprawność fizyczna od zawsze była podstawą, na
której budowano model mistrza, nie inaczej jest w piłce
nożnej. Wg Kapery i Śledziewskiego (1997) „Gra w piłkę
nożną stawia przed zawodnikami wysokie wymagania sprawnościowe. Piłkarz powinien być szybki, zwrotny, wytrzymały,
skoczny, powinien umieć wykorzystać swoją sprawność fizyczną
w rozmaitych sytuacjach gry. Potrzeby w zakresie przygotowania sprawnościowego są zróżnicowane w zależności od pozycji
zajmowanej przez zawodnika w drużynie. Generalnie należy
jednak przyjąć, iż na każdej pozycji niezbędny jest taki jej poziom, który umożliwi prezentowanie w grze swoich umiejętności technicznych i taktycznych, niezależnie od narastającego
w funkcji czasu gry zmęczenia”.
Podobnie do problemu podchodził Bangsbo (1999)
„Wysoki poziom sprawności fizycznej jest piłkarzowi potrzebny
także do utrzymania w ciągu całego meczu sprawności technicznej. Regularne uczestnictwo w meczach sprzyja utrzymaniu sprawności fizycznej, ale dodatkowy trening sprawnościowy jest niezbędny”.
Tak więc sprawność fizyczna jest podstawą jakiegokolwiek treningu sportowego, nie tylko u piłkarzy.
Sportowiec, który wie że jego sprawność ogólna jest
na wysokim poziomie czuję się mocny psychicznie co
wpływa na osiągane wyniki. Ogólne przygotowanie fizyczne, które często nie jest związane z uprawianą dyscypliną, w ostatecznym rozrachunku może mieć bardzo
duże znaczenie na końcowy wynik.

Wg Zatoń, Jastrzębska (2010) „Wydolność beztlenowa zwana inaczej anaerobową jest to zdolność do wykonywania pracy z wykorzystaniem energii przemian beztlenowych”.
Tak więc jest to istotny element całości wytrenowania,
gdyż większa część wysiłków w meczu piłkarza jest
o charakterze beztlenowym.
Wg Zielińskiego, Tyca, Śledziewskiego (1999)
„Analiza współczesnej gry w piłkę nożną wskazuje, że najistotniejszymi parametrami wydolności beztlenowej są maksymalna moc anaerobowa (MMA/ kg masy ciała), czas jej uzyskania jako wykładnik tzw. „szybkości startowej” oraz czas jej
utrzymania.”.
Należy pamiętać, że ocena wydolności beztlenowej
powinna dotyczyć bezpośrednio dyscypliny, ze względu
na różny charakter wykonywanych wysiłków. „Powyższe
stwierdzenie, zwraca uwagę, na konieczność różnicowania testów, na testy oceniające ogólny poziom wydolności beztlenowej
oraz testy specjalne, mierzące moc, pojemność i efektywność
beztlenową w poszczególnych dyscyplinach sportowych” (Gabryś i wsp. 2003, Bouchard 1990).
Test Wingate postrzegany jest w środowisku sportowym jako najlepsza metoda oceny wydolności beztlenowej. Wykonuję się go na ergometrze, a czas wysiłku
trwa 30 sekund. Wielkość obciążenia zewnętrznego jest
zależna od masy badanego : stosuję się ogólny wzór
0,075 g/kg masy ciała. W Piłce nożnej jest on najczęściej stosowany, aczkolwiek nie odzwierciedla w pełni
możliwości zawodnika gdyż rzadko stosowane są przyspieszenia trzydziesto sekundowe. „Udział procesów anaerobowych w pokrywaniu zapotrzebowania energetycznego tego
wysiłku sięga 80%, a stężenie mleczanu we krwi w 4-5 minucie
po zakończeniu wysiłku testowego osiąga wartość 13-15 mmol
* 1-1 (Bar–Or 1978). Pomimo tych faktów należy jednak podkreślić, że test ten wyraźnie odbiega od specyfiki piłki nożnej,
zwłaszcza przy osiąganiu maksymalnej mocy anaerobowej”
(Chmura 2001).

Cel pracy
Podstawowym celem pracy było porównanie budowy i składu ciała oraz ogólnej sprawności fizycznej i wydolności beztlenowej bramkarzy do piłkarzy
nożnych grających w polu. Badania przeprowadzono
w Ośrodku Szkolenia Sportowego Młodzieży w Warszawie, czyli instytucji specjalnie powołanej do opieki
sportowej i edukacyjnej nad uzdolnionymi piłkarzami.

Materiał i metody badań
W badaniu uczestniczyło 49 piłkarzy: ośmiu
bramkarzy i czterdziestu jeden zawodników grających
w polu, wszyscy w wieku 13 i 14 lat.
W szkole treningi odbywają się cztery razy w tygodniu po dwa razy dziennie: rano i po zajęciach szkolnych. W piątek piłkarze wracają do swoich klubów na
trening, a w weekend rozgrywają mecze. Dodatkowo
bramkarze codziennie pod okiem wykwalifikowanego
trenera, odbywają specjalistyczne treningi w trakcie zajęć pozostałych piłkarzy.
Zawodnicy mieli do dyspozycji dwa pełnowymiarowe boiska, hale piłkarską ze sztucznym boiskiem,
obiekty gimnazjum np. mata judo i basen. Dwa razy
w roku organizowane są testy monitorujące postępy
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młodych piłkarzy. W okresie zimowym i w okresie letnim zawodnicy wyjeżdżają na obozy. W pracy z młodzieżą uczestniczy w pełni wykwalifikowana kadra
trenerska. Treningi ukierunkowane były głównie na
rozwój wytrzymałości oraz sprawności ogólnej jeśli chodzi o elementy motoryczne. Badania odbyły się pomiędzy 3 a 17 czerwca 2013 roku zgodnie z instrukcjami
dotyczącymi wykonywania poszczególnych testów.
Do pomiarów budowy i składu ciała oraz ocen
sprawności fizycznej zawodników wykorzystano wagę
firmy Tanita BC 418 MA, antropometr, Międzynarodowy
Test Sprawności Fizycznej [MTSF] oraz Test Wingate.
Wg Pilicza, Przewędy i Trześniowskiego (1993) wyróżniono, na podstawie wyników uzyskanych w MTSF
trzy poziomy sprawności fizycznej ogólnej:
1/ sprawność wysoka – 481 lub więcej punktów,
2/ sprawność średnia- 320-480 punktów,
3/ sprawność niska 319 lub mniej punktów.
„Test Wingate to 30 s wysiłek wykonywany na cykloergometrze z maksymalną intensywnością” (Gabryś 2004).
Za pomocą tego testu określamy: Pik mocy [W], Moc
max [W], względną moc [W/kg], względna praca [J/kg], Praca całkowita [kj], wskaźnik spadku mocy [%], czas uzyskania [s], czas utrzymania [s]” (Bar-Or 1978).
Badani korzystali z cykloergometru firmy Monark
z zainstalowanym programem komputerowym MCE
(Staniak ). Zawodnikom dozowano obciążenie 75 gram
na każdy kilogram ciała. Dodatkowe obciążenie służyło
temu, żeby rejestracja wyników ciała była proporcjonalna do masy ciała. Przed wykonaniem badania każdy zawodnik odbył 10-cio minutową rozgrzewkę.
W wynikach badań wykorzystano moc maksymalną, pracę całkowitą oraz czas uzyskania mocy maksymalnej zawodników.
W analizie statystycznej wykorzystano: średnią
arytmetyczną, odchylenie standardowe, minimum, maksimum i Test T dla grup niezależnych (Sobczyk 1998).

Wyniki badań
Wartości średnie budowy i składu ciała badanych
bramkarzy i piłkarzy nożnych zawiera tab. 1.
Budowa
i skład ciała

Bramkarze

Piłkarze

Test
T-studenta

średnia

Sd

Średnia

Sd

Wysokość
ciała, cm

180,75

5,9

170,34

7,23

p<0,001

Masa ciała, kg

69,75

9,07

59,41

8,17

p<0,01

Tkanka
tłuszczowa, %

15,68

2,56

15,85

2,14

p>0,05

Tabela 1. Budowa i skład ciała badanych, wartości
średnie, istotność różnic
Średnia wysokość ciała bramkarzy wynosiła
180,75 cm, a piłkarzy 170,34 cm. Najwyższy bramkarz
mierzył 187 cm, a najwyższy piłkarz 183 cm. Jednak jeśli chodzi o najniższe wartości to różnica już była bardzo
duża i wynosiła 20 cm. Odnotowano różnice istotnie
statystyczne pomiędzy średnimi wynikami na poziomie
p<0,001.
Średnia masa ciała bramkarzy wynosiła 69,75 kg,
a piłkarzy 59,41 kg. Bramkarze mieli odpowiednio
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17,9 kg i 9,2 kg wyższą masę ciała minimalną i maksymalną. Odnotowano różnice istotnie statystyczne pomiędzy średnimi wynikami na poziomie p<0,01.
Średnia procentowa zawartość tkanki tłuszczowej
bramkarzy była bardzo podobna do piłkarzy. Nie zanotowano w tym wskaźniku różnic istotnie statystycznych.
W teście Wingate, w parametrze mocy maksymalnej [Wat], bramkarze osiągnęli lepsze wyniki od piłkarzy grających w polu – tab. 2. Ich średnia moc maksymalna była wyższa o 129,82 [W]. W tym parametrze
stwierdzono istotnie statystycznie różnice na poziomie
istotności p<0,05.
Moc Maksymalna[W]

Bramkarze

Piłkarze

Śr.

702,21

572,39

SD

115,15

131,03

Min

514,00

306,00

Max

874,80

815,00

Tabela 2. Wyniki osiągniętej mocy maksymalnej [Wat]
w teście Wingate u bramkarzy i piłkarzy
Średni wynik pracy całkowitej bramkarzy był wyższy o 2,78 kilodżuli (kJ) w porównaniu z innymi piłkarzami – tab. 3. Ujawniono różnice istotnie statystyczne
na poziomie p<0,05.
Praca całkowita [kJ]

Bramkarze

Piłkarze

Śr.

16,78

14,00

SD

2,93

3,02

Min

11,9

7,97

Max

20,52

19,32

Tabela 3. Wyniki osiągniętej pracy całkowitej [kJ]
w teście Wingate u bramkarzy i piłkarzy
Porównując średnie wyniki czasu uzyskania mocy
maksymalnej, piłkarze osiągnęli wyższe czasy – tab. 4.
Różnica wynosiła 0,61 s. Wynik minimalny był identyczny w obu grupach. Maksymalny czas uzyskany
w teście był u piłkarzy dłuższy o 2,18 s. Nie odnotowano
różnic istotnie statystycznych.
Czas uzyskania
w mocy maksymalnej
[s]

Bramkarze

Piłkarze

Śr.

4,99

5,60

SD

0,69

0,93

Min

3,93

3,93

Max

5,97

8,15

Tabela 4. Wyniki czasu uzyskania mocy maksymalnej
[s] w teście Wingate u bramkarzy i piłkarzy
W tabelach 5 i 6 zamieszczono średnie wyniki [w pkt], jakie uzyskali badani bramkarze i piłkarze
w ośmiu próbach MTSF wraz z ich całkowitą sumą.
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Dane

Bieg
na 50 m.

Skok
w dal

Bieg na
1000 m.

Średnia

62,50

62,00

53,63

SD

4,00

6,91

6,990

Pomiar siły
dłoni

Uginanie
rąk

Bieg
4x10 m.

Siady
z leżenia

Skłon
tułowia

Suma
[PKT]

59,88

40,38

10,76

17,09

65,50

64,13

65,88

473,00

2,93

13,22

3,18

32,33

Min

55

57

40

48

0

59

43

62

427

Max

69

78

63

80

54

68

76

73

523

Siady
z leżenia

Skłon
tułowia

Suma
[PKT]

Tabela 5. Średnie wyniki punktowe uzyskane przez bramkarzy w MTSF
Dane

Bieg na
50 m.

Skok
w dal

Bieg na
1000 m.

Pomiar siły
dłoni

Uginanie
rąk

Bieg
4x10 m.

Średnia

65,05

58,63

60,29

SD

5,05

6,48

4,76

59,00

47,71

67,68

65,78

54,37

479,4

8,53

18,75

2,85

10,10

4,94

38,72

Min

56

46

53

42

0

61

44

47

377

Max

76

76

72

76

95

73

82

66

539

Tabela 6. Średnie wyniki punktowe uzyskane przez piłkarzy w MTSF
Piłkarze osiągnęli wyższy średni, sumaryczny wynik punktowy. Najwyższy wynik [539 pkt.] osiągnął
zawodnik grający w polu. Najsłabszy wynik bramka
był jednak wyższy aż o 50 pkt. od najsłabszego wyniku piłkarza. Nie odnotowano tutaj różnic istotnie
statystycznych.
Czterech bramkarzy prezentowali wysoki poziom
sprawności fizycznej [wg wcześniej podanych kryteriów
punktowych, czyli uzyskali ponad 480 pkt.], a czterech
kolejnych charakteryzowało się sprawnością na poziomie średnim.

Z grupy 41 piłkarzy aż 25 osiągnęło wysoką sprawność fizyczną, pozostałych 16 osób uzyskało średnią
sprawność fizyczną. Tak samo jak u bramkarzy nie było
zawodnika z niskim poziomem sprawności fizycznej
ogólnej.
Na ryc. 1 przedstawiono profile sprawności fizycznej dwóch badanych grup: bramkarzy i piłkarzy. Analiza statystyczna wykazała, że jedynie w odniesieniu do
dwóch prób [skok w dal, skłon tułowia] stwierdzono
istotną statystycznie różnicę, odpowiednio na poziomie
istotności p<0,05 i p<0,001.

Rycina 1. Profile sprawności fizycznej badanych piłkarzy i bramkarzy opracowane na
podstawie prób MTSF (pkt)

Dyskusja
Po wstępnej analizie wyników uzyskanych w przeprowadzonych testach i próbach, można było zauważyć
znaczne różnice między bramkarzami a pozostałymi
piłkarzami. Szczególnie ważne dla bramkarza są parametry opisujące jego dynamikę działania. Szybkość
i siła eksplozywna (moc) to cechy, które musi posiadać
bramkarz dążący do najwyższego poziomu sportowego. To samo odnosi się do wysokości, masy ciała oraz
zawartości tkanki tłuszczowej w składzie ciała. Popatrzmy, jak testowani bramkarze prezentowali się na tle
wyników pozyskanych z piśmiennictwa.

Pierwszą grupą odniesienia stanowią piłkarze KS
Łomianki badani przez Pirosa (2013). Była to grupa 20
piłkarzy uczących się w gimnazjum, trenująca cztery
razy w tygodniu plus jeden mecz ligowy.
Jak widać na ryc. 2 bramkarze z MOSSM mieli
w zakresie mocy maksymalnej wynik wyższy średnio
o 121,24 Wat. W przypadku najlepszych w tym zakresie
zawodników różnica była bardzo duża, bo maksymalny wynik uzyskany przez bramkarza był aż o 155,6 [W]
wyższy niż u piłkarza z pola.
W zakresie średniej pracy całkowitej badani bramkarze także znacząco byli lepsi od piłkarzy z KS Łomianki – średnio o 4,75 kilodżula. Także w zakresie czasu
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„uzyskania mocy maksymalnej” bramkarze z OSSM
byli wyraźnie lepsi od młodych piłkarzy z Łomianek.
W ramach analizy wskaźników mocy bramkarze
MOSSM zostali porównani do wyników 21 młodych
piłkarzy SEMPA Warszawa (Zieliński i inni, 1999). Moc
max 702 do 484 W, praca całkowita 16,8 do 11,8 kJ oraz
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czas uzyskania mocy max 4,99 do 5,43 s. Jak widać
bramkarze w porównaniu do zawodników SEMPA również zaprezentowali się bardzo korzystnie. Średnie wyniki testu Wingate ukazują, że trafność doboru i selekcji
w tym zakresie (moc) była właściwa.

Rycina 2. Porównanie wyników mocy maksymalnej [W] bramkarzy MOSSM
i młodych piłkarzy KS Łomianki
W MTSF bramkarze osiągnęli najlepsze wyniki
w dwóch konkurencjach: skok w dal z miejsca, skłon
tułowia w dół. W pozostałych sześciu próbach sprawności ogólnej lepsze wyniki punktowe osiągnęli piłkarze. Taki profil wysiłków jest logiczny i odzwierciedla
specyfikę pracy treningowej, jaką realizuje w treningu
indywidualnym grupa bramkarska
Po uzyskanych średnich wynikach w poszczególnych konkurencjach MTSF widać jak niewielka różnica
poziomu występowała między zawodnikami grającymi w polu a bramkarzami. Średnia liczba uzyskanych
pkt. przez bramkarzy to 473, a piłkarzy 479. Zatem jeśli chodzi o ogólna liczbę punktów, minimalnie gorsze
wyniki uzyskali bramkarze. Wg progu punktowego obie
grupy osiągnęły średnie wyniki. Jednak należy wziąć
pod uwagę, że zabrakło im odpowiednio ośmiu i dwóch
punktów by uzyskać poziom sprawności fizycznej na
wysokim poziomie. W sześciu próbach MTSF piłkarze
osiągnęli wyższe wyniki punktowe niż bramkarze.
Bramkarze osiągnęli wyższe wyniki punktowe
w konkurencjach, w których powinni się wyróżniać tj.
skok w dal z miejsca oraz skłon tułowia w przód. W testach biegowych średnie wyniki punktowe bramkarzy
wyraźnie odstawały od piłkarzy. Oprócz uwarunkowań
genetycznych, wpływ na to mógł mieć charakter treningu. Bramkarze mniej czasu poświęcają na trening wytrzymałości w formie biegania.
Tylko w dwóch próbach MTSF wykazane różnice
były statystycznie istotne. W biegu na 1000 m poziom
istotności statystycznej był na poziomie p<0,01 – lepsi byli piłkarze. Średnia skłonów tułowia w przód była
istotnie statystycznie na poziomie istotności p<0,001 –
lepsi byli bramkarze. Zatem różnica w profilu sprawności
fizycznej między badanymi była stosunkowo niewielka.
Podsumowując całokształt wyników i badań można powiedzieć, że bramkarze byli wyselekcjonowani
właściwie. Widać w tym ośrodku właściwe podejście
przede wszystkim do celów, które są stawiane. Jak już

wcześniej wspomniano ośrodek ma wychwycić i wychować jak największą ilość piłkarzy grających na reprezentacyjnym poziomie. Przesłanki są optymistyczne
- w badaniach wykazano, że bramkarze różnili się istotnie statystycznie (na korzyść) od piłkarzy pola w zakresie siedmiu parametrów: mocy maksymalnej, pracy
całkowitej, czasu uzyskania mocy maksymalnej, skoku
w dal, skłonie w dół, wysokości ciała i masie ciała.

Wnioski
1.

2.

3.

4.

Stwierdzono, że wysokość i masa ciała badanych
bramkarzy była istotnie wyższa od ich rówieśników grających w polu. Przy jednoczesnym podobnym wskaźniku zawartość tkanki tłuszczowej
w składzie ciała jak zawodników grających w polu,
można przypuszczać, że bramkarze charakteryzują
się większą proporcjonalnie masą mięśni szkieletowych, co jest dobrą przesłanką do generowania
dużej siły i mocy.
W teście Wingate bramkarze w każdym opisanym
parametrze byli lepsi od swoich rówieśników
z drużyny, na poziomie istotnym statystycznie.
Wartości średnie mocy maksymalnej mieli lepsze
o 129,82 Wata. Średni czas uzyskania mocy maksymalnej był niższy u bramkarzy o 0,61 s. Praca
całkowita wykonana przez piłkarzy była mniejsza
o 2,78 kilodżula.
Na podstawie wyników Międzynarodowego Testu
Sprawności Fizycznej można stwierdzić, że badani
bramkarze prezentowali wysoki i średni poziom
ogólnej sprawności fizycznej. Bramkarzy pozytywnie na tle piłkarzy wyróżniał poziom gibkości,
a piłkarzy poziom wytrzymałości tlenowej.
W świetle przeprowadzonych badań można
stwierdzić, że selekcja na pozycję bramkarza
w Mazowieckim Ośrodku Szkolenia Sportowego
Młodzieży została przeprowadzona prawidłowo.
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Badani bramkarze osiągnęli lepsze wyniki w tych
cechach, które są uznawane w piśmiennictwie za
wiodące i prognostyczne w modelu gry na tej
pozycji.

Piśmiennictwo
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
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Budowa somatyczna a zdolności siłowe i siłowo-szybkościowe
gimnastyczek sportowych w wieku 7-8 lat
Somatic build and strength and strength-speed abilities
of 7-8 year-old artistic gymnasts
mgr Sandra Boraczyńska1, dr Tomasz Boraczyński2, dr Michał Boraczyński2, mgr Anna Michels3
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, Warszawa,
2
Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego, Olsztyn,
2
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 Mistrzostwa Sportowego im. M. G. Bublewicza, Olsztyn
1

Streszczenie
Cel. Celem podjętych badań była ocena współzależności między budową somatyczną a wybranymi
wskaźnikami zdolności siłowych, siłowo-szybkościowych i skoczności gimnastyczek sportowych na wstępnym etapie szkolenia. Materiał i metody. Badaniami
objęto 53 gimnastyczki w wieku 7-8 lat. Wykonane
zostały pomiary wysokości (antropometr GPM), masy
oraz składu ciała (analizator Tanita BC 418 MA). Siła
chwytu ręki mierzona była w warunkach statycznych
za pomocą zestawu pomiarowego siły, składającego
się z dynamometru ręcznego DR4-P, zintegrowanego
ze wzmacniaczem tensometrycznym WTP3 oraz programem komputerowym MAX_v_5.5 (JBA – Zbigniew
Staniak, Polska). Zdolności siłowo-szybkościowe kończyn dolnych (skoczność) badano testem „skok w dal
z miejsca” (SBJ – standing broad jump). Poziom zdolności siłowo-szybkościowych badano z wykorzystaniem
platformy dynamometrycznej PLA2 – 4P, zintegrowanej
z programem komputerowym MVJ v-3.4 (JBA – Zbigniew Staniak, Polska).
Wyniki. Zaobserwowano wysokie wielkości współczynników korelacji między całkowitą i beztłuszczową
masą ciała a wynikami testów sprawności fizycznej,
dynamiczny wzrost mocy maksymalnej wraz ze wzrostem beztłuszczowej masy ciała oraz siły izometrycznej
ręki, liniowy, dynamiczny wzrost wysokości lotu wraz ze
wzrostem mocy maksymalnej, liniowa zależność między
wysokością lotu w wyskoku pionowym oraz długością
skoku w dal z miejsca. Wnioski. Istotne statystycznie
zależności między wysokością lotu i mocą maksymalną
w wyskoku pionowym CMJ na platformie dynamometrycznej a długością skoku w dal wskazują na wysoką
przydatność testu skoku w dal w obiektywnej i rzetelnej
ocenie zdolności siłowo-szybkościowych oraz skoczności
gimnastyczek na wstępnym etapie szkolenia.
Słowa kluczowe: gimnastyczki sportowe; skład
ciała; zdolności siłowo-szybkościowe; skoczność

Abstract
Aim. The aim of the study was to evaluate the relationships between somatic built and selected indicators of strength and strength-speed abilities in gymnasts
at the initial stage of training. Material and methods. The study involved 53 gymnasts at the age of 7-8
years. The measurements of body height (antropometer GPM), body mass and body composition (analyzer

Tanita BC 418 MA and caliper GPM) were performed.
Hand grip strength was measured under static conditions using a set of measuring force, consisting of a hand
dynamometer DR4-P, an integrated strain gauge amplifier and a computer program WTP3 MAX_v_5.5 (JBA –
Zbigniew Staniak, Poland). The level of strength-speed
abilities have been investigated using standing broad
jump and dynamometric platform PLA2 – 4P, integrated
with a computer program MVJ v-3.4 (JBA – Zbigniew
Staniak, Poland). Results. There were observed high
values of correlation coefficients between the total and
fat free mass and results of performance tests, the dynamic maximum power increase with the increase in
lean body mass and the isometric strength, linear, dynamic increase in flight height with an increase in maximum power, a linear relationship between the flight
height of vertical jump and length of standing broad
jump. Conclusions. Statistically significant relationship between the flight height and maximum power in
the vertical jump and the length of standing broad jump
point to the usefulness of the vertical jump in an objective and reliable assessment of the strength-speed abilities in artistic gymnasts at the initial stage of training.
Key words: artistic gymnastics; body composition; strength-speed abilities; jumping ability

Wstęp
Efektywność organizacji procesu treningu jest
uzależniona od obiektywnych informacji o implementacji specyficznych celów w kolejnych etapach treningu.
Szczególne znaczenie przypisuje się procesowi selekcji
oraz etapowi szkolenia wstępnego, których celami są
identyfikacja utalentowanych osobników oraz określenie ich potencjału rozwojowego w danej dyscyplinie
[Bale, Goodway 1987, Boraczyńska i wsp. 2014, Boraczyński, Zaporozhanov 2010, Boraczyński i wsp. 2013,
Classens i wsp. 1999, Di Cagno i wsp. 2008, Georgopoulos i wsp. 1999, Karkosz 2006, Karniewicz, Kochanowicz 1990, Kochanowicz, 1998, 2006, Kochanowicz,
Zaporożanow 2002, Kochanowicz i wsp. 2009, Kocić
i wsp. 2013, Popović i wsp. 1995, Sawczyn 1996, 2000,
Sawczyn i wsp. 1997, Zaporożanow i wsp. 2009, Zaporożanow, Boraczyński 2012].
Już dawno identyfikację związków między cechami antropometrycznymi, składem ciała oraz sprawnością fizyczną uznano za wartościową i pomocną w procesie selekcji oraz na wczesnych etapach szkolenia
gimnastyki sportowej [Bale i Goodway, 1987].
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Budowa somatyczna w sposób istotny wpływa na
przygotowanie sportowe u zaawansowanych gimnastyczek sportowych [Di Cagno i wsp., 2008; Georgopoulos
i wsp., 1999; Miletić i wsp., 2004], jednak w piśmiennictwie występują ograniczone dane dotyczące tego
związku u młodych gimnastyczek sportowych. Najbardziej wszechstronne badania uwzględniające charakterystyki morfologiczne (17 parametrów) u gimnastyczek
sportowych przeprowadził Popović [1986]. Zaobserwowano, że wysokość i masa ciała oraz wymiary długościowe wywierały najistotniejszy wpływ na sukces
w gimnastyce sportowej. Wyniki badań Miletić i wsp.
[2004] wykazały, że trening gimnastyczek sportowych
w młodym wieku powinien być głównie ukierunkowany na kształtowanie gibkości, siły eksplozywnej, szybkości oraz peryferyjnej siły stawowej oraz powinien
prowadzić do redukcji tkanki tłuszczowej. Jak wskazuje
Kocić i wsp. [2013], z analizy ćwiczeń wykonywanych
w ramach gimnastyki sportowej wynika, że składają się
one z wielu różnych rodzajów wyskoków. Ze wszystkich zdolności motorycznych, siła eksplozywna kończyn dolnych oraz powtarzalność siły tułowia wykazują największy związek z oceną specyficznego poziomu
wysoko wytrenowanych cech u gimnastyczek. Wyniki
takie uzyskano w badaniach Popović i wsp. [1995] zrealizowanych na próbie dziewcząt w wieku 7-8 lat, po
eksperymentalnym 6-miesięcznym programie treningu
gimnastyki sportowej.
W gimnastyce sportowej, która uważana jest za
sport wymagający w aspekcie siłowo-szybkościowym
(skocznościowym) [Di Cagno i wsp., 2008], ruchy kończyn dolnych wykonywane z wysoką szybkością przeciwko oporowi stawianemu przez masę ciała są często
wykorzystywane, dlatego siła eksplozywna (dynamiczna) mięśni prostujących w stawie kolanowym odgrywa
istotne znaczenie w specyficznym wysiłku gimnastycznym [Kums i wsp., 2005]. W wyniku wcześniejszych
badań określono predykatory skoczności jak moc oraz
skład ciała [Ugarkovic i wsp., 2002]. Siła mięśniowa
oraz skoczność są pozytywnie skorelowane z niską zawartością tkanki tłuszczowej [Classens i wsp., 1999].
Wysokość w wyskoku pionowym uzależniona jest
dodatkowo od specyficznych procesów fizjologicznych
zachodzących w układzie mięśniowym oraz nerwowym.
Przyjmuje się, że siła eksplozywna (dynamiczna) mięśni prostujących staw kolanowy jest jednym z głównych
czynników limitujących osiągi zawodnicze w ćwiczeniach skocznościowych na każdym etapie treningu gimnastycznego [Kocić i wsp., 2013; Kums i wsp., 2005].
Podjęte w niniejszej pracy problemy badawcze są
aktualne ze względu na fundamentalne znaczenie przygotowania sprawnościowego w sporcie gimnastycznym
oraz nieliczne prace, które badały podjęte problemy
u gimnastyczek sportowych na wstępnym etapie szkolenia. W jednej z poprzednich prac autorów [Boraczyńska
i wsp. 2014] wykazano relatywnie najmniejszy wzrost
siły izometrycznej ręki i długości skoku w dal z miejsca
w porównaniu do sześciu innych testów sprawności fizycznej u gimnastyczek sportowych w wieku 7-10 lat.
Autorzy tłumaczyli to istotnym wpływem czynników
genetycznych i relatywnie niewielkim wpływem treningu gimnastycznego na analizowane zdolności.

Materiał i metody badań
Celem podjętych badań była ocena współzależności między podstawowymi wskaźnikami budowy somatycznej, a wybranymi wskaźnikami zdolności siłowych,
siłowo-szybkościowych i skoczności gimnastyczek sportowych na wstępnym etapie szkolenia.
Postawiono następujące pytania badawcze:
1. Czy występują statystycznie istotne korelacje pomiędzy wskaźnikami budowy somatycznej a poziomem zdolności siłowych, siłowo-szybkościowych
oraz skoczności badanych gimnastyczek?
2. Czy istotne statystycznie korelacje między badanymi zmiennymi wskazują na związek przyczynowo-skutkowy?

Uczestniczki
Badaniami objęto 53 gimnastyczki sportowe w wieku 7–8 lat. Wszystkie gimnastyczki były uczennicami
Szkoły Podstawowej nr 23, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 Mistrzostwa Sportowego im. Mariana Grzegorza Bublewicza w Olsztynie. Dobór dziewcząt do szkoły
odbywał się w oparciu o wyniki testów motorycznych.
O prawidłowości doboru oraz wysokiej efektywności
szkolenia sportowego w ZSO świadczą sukcesy sportowe
gimnastyczek. Corocznie, gimnastyczki ZSO zdobywają
medale mistrzostw Polski w każdej kategorii wiekowej
i klasie sportowej. Między innymi, w 2014 roku gimnastyczki ZSO zajęły I miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Polski w klasie mistrzowskiej.
Badania zostały przeprowadzone we wrześniu, bezpośrednio po rozpoczęciu roku szkolnego oraz w marcu,
w klasach I i II, w latach 2012–2014. W związku z tym,
że szkolenie gimnastyczne rozpoczynało się dopiero po
rozpoczęciu nauki w szkole, staż treningowy badanych
gimnastyczek wynosił od 0 do 2 lat. Kryterium włączenia gimnastyczek do badania był dobry stan zdrowia
oraz frekwencja na zajęciach treningowych w wymiarze
minimum 90% obecności. W niniejszej pracy uwzględniono wyniki jedynie tych gimnastyczek, które w dniu
badania mieściły się w przedziale wieku od 7,0 do 8,9 lat.

Program treningowy
Gimnastyczki uczestniczyły w codziennych zajęciach
sportowych (4 godziny), przez 6 dni w tygodniu. Każda
jednostka treningowa standardowo składała się z dwóch
części, trwających po 2 godziny. W pierwszej części ćwiczenia ukierunkowane były na kształtowanie sprawności
wszechstronnej i ukierunkowanej. Pierwsza część treningu zaczynała się od 30-minutowej rozgrzewki, obejmującej od 8 do 10 min wolnego biegu oraz 20 min ćwiczeń
rozciągających, różnych rodzajów skoków, chodzenie na
rękach, itp.. Przez następne 1.5 godziny gimnastyczki wykonywały różne elementy choreograficzno-baletowe oraz
dynamiczne ćwiczenia rozciągające. Druga część treningu
obejmowała ćwiczenia ukierunkowane na kształtowanie
zdolności kondycyjnych (ćwiczenia siłowe, siłowo-szybkościowe i skocznościowe). Szczególne znaczenie w tej
części treningu miały ćwiczenia techniczno-siłowe, wykonywane na przyrządach gimnastycznych (drążek, poręcze, itd.). W tej części treningu, ćwiczenia wykonywane
były głównie na 4 przyrządach gimnastycznych (30 min
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każdy): (1) skok przez stół gimnastyczny; (2) ćwiczenia
na poręczach; (3) ćwiczenia równoważne – elementy choreograficzne, skoki baletowe; (4) ćwiczenia wolne – akrobatyka, przewroty, salta, itd. Podczas wybranych jednostek treningowych monitorowano intensywność treningu
na podstawie rejestracji częstości skurczów serca (HR),
z wykorzystaniem Polar Team System (Polar Electro Oy,
Finlandia). Reasumując, podczas standardowej jednostki
treningowej, w której monitorowano pracę serca, średnia
wielkość częstości skurczów serca (HR), wynosiła około
140 uderzeń na minutę (bpm) i wahała się w przedziale
od 60 to 65% maksimum (HRmax).
Wszystkie zajęcia gimnastyczne odbywały się
w specjalnej sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 Mistrzostwa Sportowego im. Mariana
Grzegorza Bublewicza w Olsztynie.
Badania zostały przeprowadzone w Centralnym
Laboratorium Badawczym w Olsztyńskiej Szkole Wyższej im. Józefa Rusieckiego w Olsztynie, w godzinach od
8.30 do 11.30.

Metody badań
Wysokość ciała (BH) mierzono z dokładnością
0,1 cm za pomocą stadiometru kalibrowanej wagi lekarskiej WB-150 (Tryb-Wag ZPU, Polska). Masę ciała (BM)
i beztłuszczową masę ciała (FFM), (z dokładnością
0,1 kg) oraz procentową zawartość tkanki tłuszczowej
(BF) oraz określono za pomocą elektronicznego analizatora składu ciała Tanita BC 418 MA (Tanita Corporation
Co., Japonia), z wykorzystaniem metody bioimpedancji
elektrycznej (BIA).
Wszystkie pomiary zostały przeprowadzone zgodnie z międzynarodowymi, standardowymi procedurami
(ISAK).
Siła chwytu ręki (HGR – hand grip), mierzona
była w warunkach statycznych za pomocą zestawu pomiarowego siły, składającego się z dynamometru ręcznego DR4-P, zintegrowanego ze wzmacniaczem tensometrycznym WTP3 oraz programem komputerowym
MAX_v_5.5 (JBA – Zbigniew Staniak, Polska). Rozstaw
ramion dynamometru dostosowany był indywidualnie
do wielkości ręki każdej badanej gimnastyczki. Gimnastyczki wykonywały trzy próby, a w dalszej analizie
uwzględniono wynik najlepszy.
Zdolności siłowo-szybkościowe kończyn dolnych
(skoczność) badano testem „skok w dal z miejsca” (SBJ
– standing broad jump). Test polegał na wykonaniu
maksymalnego skoku w dal z miejsca. Miarą skoczności
był zasięg (odległość mierzona w centymetrach) między
punktem zerowym (przednia część obuwia w pozycji
wyjściowej), a miejscem lądowania (tylna część obuwia
po lądowaniu). Pomiar siły ręki i długości skoku w dal
z miejsca przeprowadzono zgodnie z procedurami określonymi w baterii testów sprawności fizycznej Eurofit
[Council of Europe 1993]. Gimnastyczki wykonywały
trzy próby, a w dalszej analizie uwzględniono wynik
najlepszy.
Poziom zdolności siłowo – szybkościowych badano
z wykorzystaniem platformy dynamometrycznej PLA2
– 4P, zintegrowanej z programem komputerowym MVJ
v-3.4 (JBA – Zbigniew Staniak, Polska). Gimnastyczki
wykonały:
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– serię trzech wyskoków pionowych z miejsca
(ACMJ – akimbo counter movement jump) z pozycji
wyprostowanej z rękoma opartymi na biodrach. Wyskoki poprzedzone były ruchem ciała w dół,
– serię trzech wyskoków pionowych z miejsca
z zamachem rękami (CMJ – counter movement jump)
z pozycji wyprostowanej. Wyskoki poprzedzone były
ruchem ciała w dół. Czas przerwy między wyskokami
wynosił 6 sekund. Do obliczeń wykorzystano wyniki
najlepszego wyskoku.
Charakterystykę mechaniczną każdego wyskoku,
w serii wyskoków, wyznaczono na podstawie przebiegu siły reakcji platformy dynamometrycznej. Zastosowany system pomiarowy umożliwiał rzetelny pomiar
siły reakcji podłoża (F) w funkcji czasu. Maksymalny
błąd toru pomiarowego siły wynosi poniżej 0,5%. Do
obliczeń wielkości mechanicznych charakteryzujących
wyskoki zastosowano oprogramowanie „MVJ v‑3.4”
[Staniak 1997]. Oprogramowanie oblicza, między innymi, wysokość uniesienia środka masy ciała. Wysokość
ta, nazwana w pracy wysokością lotu (Hmax), wyznaczana jest z przebiegu drogi środka masy ciała od chwili oderwania się zawodnika od powierzchni platformy
dynamometrycznej do chwili uzyskania maksymalnego
położenia w fazie lotu po wyskoku. Wielkość błędu obliczeń wysokości uniesienia środka masy ciała wynosi
4,5%. Obliczono również moc maksymalną (Pmax).
Dla głębszej interpretacji uzyskanych wyników,
wielkości siły i mocy obliczono również w odniesieniu
do masy ciała.
Ze względu na to, że wielkości współczynników
korelacji między zmiennymi charakteryzującymi budowę somatyczną i sprawność fizyczną były wyższe
w przypadku wyskoków CMJ w porównaniu do wyskoków ACMJ, w pracy pominięto analizy związane z wynikami uzyskanymi w wyskokach ACMJ.

Analiza statystyczna
Uzyskane wyniki przedstawiono w postaci: średniej arytmetycznej (M – mean); standardowego odchylenia (SD – standard deviation) oraz współczynnika
zmienności (CV – coefficient of variability), współczynniki korelacji liniowej Pearsona (r), współczynniki korelacji rang Spearmana (rs), współczynniki determinacji
(r2), równania regresji liniowej (y).
Poziom istotności przyjęto dla α = 0,05. Do obliczeń
wykorzystano pakiet oprogramowania STATISTICATM
v. 7.1 (StatSoft Inc., USA).

Wyniki
W gimnastyce sportowej istotne znaczenie ma budowa somatyczna zawodników. W tabeli 1 przedstawiono wyniki podstawowych pomiarów antropometrycznych, składu ciała oraz wybranych testów sprawności
fizycznej. Masę ciała (BM), wysokość ciała (BH) oraz
wskaźnik masy ciała (BMI) oceniono na podstawie aktualnych, ogólnopolskich norm rozwojowych dla dziewcząt [Dobosz 2012]. Normy te opracowano w punktach
w skali T, od 1 do 100 punktów. W skali T średnią arytmetyczną (M) wyników danej zmiennej przyjmuje się
za „50”, a wielkość jednego odchylenia standardowego
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(SD) za „10”. Tak więc wynik, który jest na poziomie
M + 1SD, odpowiada w skali T „60”, a wynik który jest
na poziomie M – 1SD, przyjmuje się za „40”. Podstawą do opracowania powyższych norm populacyjnych
były wyniki badań przeprowadzonych w roku szkolnym 2009/2010 na reprezentatywnej grupie dziewcząt
w wieku 7 – 19 lat (N = 23 704) w wybranych szkołach
każdego województwa kraju.
Zmienne

M

SD

CV (%)

Wiek (lata)

7,98

0,61

7,65

BM (kg)

24,02

3,16

13,14

44,1

BH cm)

125,75

6,01

4,77

45,2

BF (%)

19,36

1,63

8,43

FFM (kg)

19,70

2,48

12,60

BMI (kg/m )

15,14

1,19

7,85

43,9

HGR (N)

121,14

26,96

22,28

54,4

²

HGR/BM (N/kg)

5,02

0,79

15,64

SBJ (cm)

131,62

16,42

12,48

Hmax (cm)

23,83

3,23

13,56

Pmax (W)

534,00

137,89

25,82

Pmax/BM (W/kg)

22,19

5,06

22,81

Fmax (N)

370,58

87,98

23,74

Fmax/BM (N/kg)

15,31

3,31

21,60

Hmax – wysokość lotu w wyskoku pionowym CMJ,
Pmax – moc maksymalna uzyskana w wyskoku pionowym CMJ, Fmax – siła maksymalna uzyskana w wyskoku pionowym CMJ, M – średnia arytmetyczna, SD
– standardowe odchylenie, CV – współczynnik zmienności, Pkt. – ocena w punktach w skali T.
Badane gimnastyczki charakteryzowały się wyraźnie mniejszymi wymiarami ciała w porównaniu do
dziewcząt populacji polskiej, o czym świadczą niskie
oceny punktowe wskaźników budowy somatycznej
(BM, BH i BMI), zawierające się od 43,9 do 45,2 pkt.
Pomimo, mniejszej masy ciała, badane gimnastyczki charakteryzowały się wyższym poziomem siły
ręki (54,4 pkt.) oraz zdecydowanie lepszym poziomem
skoczności (64,1 pkt.).
Dla pozostałych wskaźników charakteryzujących
zdolności siłowo-szybkościowe, uzyskanych w wyskokach
pionowych CMJ, nie opracowano norm, ani dla populacji
polskich dziewcząt, ani dla gimnastyczek sportowych.
Z danych przedstawionych w tabeli 1 zwraca
uwagę duża wariancja wyników testów sprawności fizycznej w porównaniu do wielkości cech i wskaźników
budowy somatycznej. Wariancja wysokości ciała (BH)
wynosiła jedynie 4,77%, natomiast wariancja mocy
maksymalnej w wyskoku pionowym CMJ na platformie
dynamometrycznej, aż 25,82%, a wariancja siły maksymalnej (Fmax) wynosiła 23,74%. Podkreślić należy, że
wariancja wszystkich wskaźników sprawności fizycznej, obliczonych względem masy ciała, była mniejsza
niż w przypadku wielkości absolutnych.
W tabeli 2 przedstawiono matryce korelacyjne badanych cech i wskaźników budowy somatycznej oraz
wskaźników sprawności fizycznej. W górnej części matrycy przedstawiono wielkości współczynników korelacji Pearsona (r), natomiast w dolnej części – wielkości
współczynników korelacji rang Spearmana (rs). Zaznaczono również poziom istotności korelacji. Dla lepszego zobrazowania badanych zależności, na wykresach

Pkt.

64,1

Tabela 1. Wielkości podstawowych wskaźników
antropometrycznych, składu ciała oraz wyniki testów
sprawności fizycznej gimnastyczek sportowych w wieku
7-8 lat (N=53).
Objaśnienia: BM – masa ciała, BH – wysokość ciała, BF – zawartość tkanki tłuszczowej, FFM – beztłuszczowa masa ciała, BMI – wskaźnik masy ciała, HGR – siła
izometryczna ręki, SBJ – długość skoku w dal z miejsca,
Zmienne

BM

BM (kg)

1,000

BH cm)
BF (%)
FFM (kg)

BH

0,795*** 0,269

FFM

-0,008 0,830

-0,002

1,000

0,962*** 0,799*** 0,027

0,138

0,608

***

BMI

HGR

0,958*** 0,691*** 0,706***

1,000

0,775

***

BMI (kg/m²) 0,608***
HGR (N)

BF

0,115

0,481

0,100

0,451

0,358

1,000

0,580*** 0,654***

***

**

**
*

0,064

0,245

0,536***

1,000

0,587***

**

0,481

0,176

0,626

0,382

1,000

HGR/
BM

SBJ

Hmax

Pmax

Pmax/
BM

Fmax

Fmax/
BM

0,137

0,245

0,296

0,603***

0,133

0,427**

-0,123

0,021

0,042

0,124

0,403

0,007

0,318

-0,149

0,227

0,126

0,068

0,133

-0,082

0,097

-0,036

0,106

0,225

0,322*

0,589***

0,156

0,420**

-0,104

0,204

0,367*

0,343

0,502***

0,210

0,318*

-0,026

*

0,306

0,492

0,660

0,318

0,490

0,124

1,000

0,232

0,459**

0,418**

0,351*

0,328*

0,289

0,338*

0,216

1,000

0,498***

0,346*

0,160

0,260

0,174

0,319

0,513

0,417

0,430

1,000

0,474

0,371*

0,493***

0,378*

0,633*** 0,400**

0,408** 0,773***

-0,045

0,168

0,196

0,373*

0,343*

0,264

0,744*** 0,884***

0,260

0,127

0,343*

0,227

0,487**

0,339*

0,294

0,496*** 0,848*** 0,755***

-0,165

0,058

-0,141

-0,074

0,155

0,311*

0,125

0,320*

***

*

HGR/BM
(N/kg)

0,039

-0,001

0,125

0,081

0,061

0,789***

SBJ (cm)

0,297

0,128

0,030

0,269

0,379*

Hmax (cm)

0,276

0,143

0,031

0,345

Pmax (W)

0,478**

0,315*

0,102

Pmax/BM
(W/kg)

0,126

0,007

Fmax (N)

0,332*

Fmax/BM
(N/kg)

-0,175

*

*

***

0,791

**

***

*

*

**

***

***

0,737

***

1,000

*

0,706

***

***

**

0,805*** 0,844*** 0,570***
1,000

0,685*** 0,686***
1,000

0,588*** 0,707*** 0,838***

0,836***
1,000

Tabela 2. matryca korelacyjna zmiennych charakteryzujących budowę somatyczną i zdolności siłowe, siłowo-szybkościowe
oraz skocznościowe u gimnastyczek sportowych w wieku 7-8 lat. W górnej części matrycy przedstawiono wielkości współczynników
korelacji Pearsona (r), natomiast w dolnej części – wielkości współczynników korelacji rang Spearmana (rs).
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rozrzutu przedstawiono zależności pomiędzy wybranymi zmiennymi (ryciny 1–5). Wykresy wzbogacono
również o równania i linie regresji, wielkości współczynników korelacji liniowej Pearsona (r), wielkości współczynników determinacji (r2) oraz poziom istotności (p).
Zwracają uwagę wysokie wielkości współczynników
korelacji między całkowitą (BM) i beztłuszczową (FFM)
masą ciała a wynikami testów sprawności fizycznej.
Na rycinie 1 przedstawiono zależności między beztłuszczową masą ciała (FFM) a siłą izometryczną ręki
(HGR). Z przedstawionych danych wynika, ze wariancja siły ręki zdeterminowana jest w 42,8% wielkością
beztłuszczowej masy ciała.
Na rycinie 2 przedstawiono zależności między
beztłuszczową masą ciała (FFM) a mocą maksymalną (Pmax), uzyskaną w wyskoku pionowym CMJ na
platformie dynamometrycznej. Podobnie jak w przypadku siły izometrycznej ręki, także tutaj wyraźnie
widoczny jest liniowy, dynamiczny wzrost mocy maksymalnej wraz ze wzrostem beztłuszczowej masy ciała.
Z przedstawionych danych wynika, ze wariancja mocy
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maksymalnej zdeterminowana jest w 34,7% wielkością
beztłuszczowej masy ciała.
Na rycinie 3 przedstawiono zależności między siłą
izometryczną ręki (HGR) a mocą maksymalną (Pmax),
uzyskaną w wyskoku pionowym CMJ na platformie
dynamometrycznej. Widoczny jest liniowy, dynamiczny wzrost mocy maksymalnej wraz ze wzrostem siły
izometrycznej ręki. Z przedstawionych danych wynika,
ze wariancja mocy maksymalnej zdeterminowana jest
w 43,5% wielkością siły ręki.
Na rycinie 4 przedstawiono zależności między mocą
maksymalną (Pmax) a wysokością lotu (Hmax) w wyskoku pionowym CMJ na platformie dynamometrycznej.
Widoczny jest liniowy, dynamiczny wzrost wysokości lotu
wraz ze wzrostem mocy maksymalnej. Z przedstawionych danych wynika, ze wariancja wysokości lotu zdeterminowana jest w 54,3% wielkością mocy maksymalnej.
Na rycinie 5 przedstawiono zależność między wynikami dwóch różnych testów sprawności fizycznej –
wysokością lotu (Hmax) w wyskoku pionowym CMJ
na platformie dynamometrycznej oraz długością skoku
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Ryc. 1 Zależności między beztłuszczową
masą ciała (FFM) a siłą izometryczną ręki
(HGR) u gimnastyczek sportowych w wieku
7-8 lat.
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Ryc. 2 Zależności między beztłuszczową
masą ciała (FFM) a mocą maksymalną
(Pmax), uzyskaną w wyskoku pionowym
CMJ na platformie dynamometrycznej
u gimnastyczek sportowych w wieku 7-8 lat.
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Ryc. 5 Zależności między wysokością
lotu (Hmax) w wyskoku pionowym CMJ na
platformie dynamometrycznej a długością
skoku w dal z miejsca (SBJ) u gimnastyczek
sportowych w wieku 7-8 lat.
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w dal z miejsca (SBJ). Widoczna jest liniowa zależność
między badanymi zmiennymi, czego potwierdzeniem
jest istotna statystycznie wielkość współczynnika korelacji Pearsona (r). Pomimo istotnej korelacji, wielkość
współczynnika determinacji (r2) między zmiennymi nie
była wysoka (r2=0,2476).

Dyskusja
W gimnastyce sportowej oraz innych dyscyplinach
sportu, w których wynik zależy w części od ocen sędziowskich, budowa somatyczna ma istotne znaczenie. Ponadto
w licznych pracach wskazywano na istotny wpływ budowy somatycznej na sprawność fizyczną w sporcie gimnastycznym [Bale, Goodway 1987, Boraczyńska i wsp. 2014,
Boraczyński, Zaporozhanov 2010, Boraczyński i wsp.
2013, Classens i wsp. 1999, Di Cagno i wsp. 2008, Karkosz
2006, Karniewicz, Kochanowicz 1990, Kioumourtzoglou
i wsp. 1997, Kochanowicz, 1998, 2006, Kocić i wsp. 2013,
Popović i wsp. 1995, Sawczyn i wsp. 1997, Zaporożanow
i wsp. 2009, Zaporożanow, Boraczyński 2012].
Na fundamentalne znaczenie przygotowania motorycznego w gimnastyce sportowej zwracał uwagę Kochanowicz [1998, 2006], który zaproponował kompleks
testów i wskaźników do oceny przygotowania motorycznego na etapie szkolenia wstępnego u gimnastyków
w wieku 6-7 lat.
Di Cagno i wsp. [2008] wykazali istotne związki między budową somatyczną i poziomem zdolności
skocznościowych a wynikami w gimnastyce sportowej.
Ponadto autorzy zalecali stosowanie pomiarów cech
i wskaźników budowy somatycznej w celu oceny predyspozycji motorycznych dzieci do sportu. W badaniach
przeprowadzonych przez Fjortoft [2000] na dzieciach
w wieku 5-7 wykazano zależności między wynikami
testów sprawności fizycznej a wiekiem, a jednocześnie
brak istotnego wpływu wysokości i masy ciała na poszczególne elementy sprawności fizycznej.
W poprzednich pracach autorów [Boraczyński
i wsp. 2013, Boraczyńska i wsp. 2014] wskazywano na
istotne znaczenie budowy somatycznej u gimnastyczek
sportowych. W procesie naturalnej selekcji w gimnastyce zostawały te dziewczęta, które charakteryzowały się
mniejszymi wymiarami ciała. W cytowanych pracach
autorów wykazano również istotne korelacje między
budową somatyczną i sprawnością fizyczną.
Również w niniejszych badaniach gimnastyczki charakteryzowały się niższą wysokością i masą ciała
w porównaniu do populacji dziewcząt polskich [Dobosz
2012]. Świadczy to o celowym doborze dziewcząt do
gimnastyki z uwzględnieniem ich budowy somatycznej.
Jest to prawidłowe podejście biorąc pod uwagę większy
stopień trudności w wykonywaniu trudnych technicznie
ćwiczeń przez dziewczęta o większych wymiarach ciała.
Mniejsze wymiary ciała badanych gimnastyczek mogłyby świadczyć o wolniejszym rozwoju biologicznym,
jednak zdecydowanie wysokie oceny punktowe siły izometrycznej ręki oraz długości skoku w dal, przeczą tej hipotezie. Wyniki te upoważniają do wyciągnięcia dwóch
wniosków. Po pierwsze, badane dziewczęta są niskorosłe
i o drobnej budowie somatycznej. Po drugie, wysoki poziom wybranych testów sprawności fizycznej wskazuje
na trafny dobór dziewcząt do gimnastyki sportowej.
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Do oceny wszechstronnej sprawności fizycznej
Rada Europy zaleca stosowanie baterii testów Eurofit
[Council of Europe 1993]. Mahoney i Boreham [1992]
uznali baterię testów Eurofit za wysoce rzetelną w kontroli wszechstronnej sprawności fizycznej dzieci w wieku
szkolnym. W związku z tym, w niniejszej pracy do oceny
siły i skoczności zastosowano dwa testy Eurofit. Do oceny zdolności siłowo-szybkościowych zastosowano wyskoki pionowe na platformie dynamometrycznej. Różne
typy wyskoków pionowych, wykonywane na platformie
dynamometrycznej, są powszechnie stosowane i umożliwiają rejestrację sił reakcji podłoża [Brown i wsp. 2004,
Kasabalis i wsp. 2005, Newton i wsp. 2006, Young i wsp.
1997]. Na podstawie uzyskanych danych możliwa jest
rzetelna ocena uzyskanych wyników.
W jednej z poprzednich prac autorów [Boraczyńska i wsp. 2014] autorzy wykazali relatywnie najmniejszy wzrost siły izometrycznej ręki i długości skoku w dal
z miejsca w porównaniu do sześciu innych testów sprawności fizycznej u gimnastyczek sportowych w wieku
7-10 lat. Autorzy tłumaczyli to istotnym wpływem czynników genetycznych i relatywnie niewielkim wpływem
treningu gimnastycznego na analizowane zdolności.
Przeprowadzone w niniejszej pracy analizy statystyczne, z uwzględnieniem korelacji oraz wyprowadzone zależności (równania regresji) umożliwiły określenie
wpływu badanych cech budowy somatycznej i wskaźnikiem masy ciała na zmienne, charakteryzujące zdolności siłowe, siłowo-szybkościowe i skocznościowe
u gimnastyczek. Uzyskane wyniki wskazują na związki
przyczynowo-skutkowe, czyli istotny wpływ budowy
somatycznej na sprawność fizyczną gimnastyczek. Poza
istotnymi statystycznie korelacjami i regresjami, o wzajemnych zależnościach badanych zmiennych świadczą
również mniejsze wielkości współczynników zmienności (CV) zmiennych charakteryzujących zdolności siłowe i siłowo-szybkościowe w odniesieniu do masy ciała,
w porównaniu do wielkości absolutnych.
W związku z istotnym wpływem wieku biologicznego na budowę somatyczną i sprawność fizyczną, uzasadnione jest określanie wieku biologicznego dziewcząt
na etapie doboru i selekcji w gimnastyce sportowej. Ułatwi to identyfikację dziewcząt o największych predyspozycjach somatycznych oraz obiektywną ocenę sprawności fizycznej. Jest to zgodne z poglądami innych autorów
podkreślających, że w gimnastyce sportowej najwyższe
wyniki sportowe wymagają wszechstronnego przygotowania sprawnościowego zawodników [Bale, Goodway
1987, Classens i wsp. 1999, Kioumourtzoglou i wsp.
1997, Kochanowicz, 1998, 2006, Popović i wsp. 1995].
Interesującym zagadnieniem są również zależności między wynikami dwóch testów, w których badano
zdolności skocznościowe – wyskok pionowy na platformie dynamometrycznej oraz skok w dal z miejsca.
Uzyskane w badaniach istotne statystycznie zależności
między wysokością lotu i mocą maksymalną w wyskoku pionowym CMJ na platformie dynamometrycznej
a długością skoku w dal wskazują na wysoką przydatność testu skoku w dal w obiektywnej i rzetelnej ocenie
zdolności siłowo-szybkościowych oraz skoczności gimnastyczek na wstępnym etapie szkolenia. Należy jednak podkreślić, że wielkość współczynnika determinacji
(r2) między wysokością lotu a długością skoku w dal
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wykazała umiarkowaną zależność, co można tłumaczyć
odmienną techniką wykonania obu testów. Według
Radzińskiej i Starosty [2002] „skoczność jest kompleksową zdolnością motoryczną, złożoną z siły, szybkości
i koordynacji”. Ponadto autorzy dodają, że „podczas
wykonywania rozmaitych ćwiczeń skocznościowych
przejawiają się jeszcze inne zdolności kondycyjne i koordynacyjne, a ponadto istotną rolę spełnia technika
wykonania ćwiczenia – zadania ruchowego”. Duże znaczenie bieżącego monitorowania zdolności skocznościowych w treningu elity gimnastyków podkreślał Hutchison i wsp. [1998].
Omówione wyżej wyniki badań innych autorów
świadczą o dużym znaczeniu diagnozowania budowy
somatycznej i sprawności fizycznej zarówno na etapie
doboru i selekcji, jak również w dalszych etapach rozwoju sportowego. Równolegle podkreśla się, że niektóre
cechy psychofizyczne i funkcjonalne są bardzo stabilne
i jedynie w niewielkim zakresie ulegają zmianie pod
wpływem szkolenia sportowego [Malina i wsp. 2004,
Malina 2013,]. Z tego względu ważne jest, aby na etapie
doboru i selekcji do gimnastyki poszukiwać kandydatek
o wysokich predyspozycjach somatycznych i sprawnościowych. Zaporozhanov i wsp. [2009] badali dziewczęta
w wieku 7,7 lat i 9,3 lat, pod kątem oceny predyspozycji
do gimnastyki sportowej. Na podstawie wielkości różnicy wyników wybranych testów sprawności fizycznej
Eurofit, wyróżnili spośród nich cztery testy, o najwyższej
wartości prognostycznej – szybkość ruchów kończyny
górnej (PLT), skoczność (SBJ), zwinność (SHR) oraz
siła względna ręki (HGR). Wyniki tych testów w najmniejszym stopniu różnicowały badane grupy wiekowe
gimnastyczek, co według autorów dowodzi wysokich
uwarunkowań genetycznych zdolności determinujących wyniki wyróżnionych testów. W innych badaniach,
przeprowadzonych na innych grupach gimnastyczek
sportowych w wieku 6,9 lat i 10,0 lat, wskazano te same
testy [Zaporozhanov, Boraczyński 2012].
Wyniki cytowanych wyżej prac dowodzą silnych
uwarunkowań genetycznych zdolności skocznościowych i siłowych co wskazuje na celowość diagnozowania tych zdolności na etapie doboru do gimnastyki
sportowej.

Wnioski
1.

2.
3.

4.

Mniejsze wielkości masy ciała, wysokości ciała
i wskaźnika masy ciała w porównaniu do populacji
polskich dziewcząt dowodzi celowego doboru do
gimnastyki uwzględniającego niskorosłość i smukłą budowę somatyczną dziewcząt.
Wysoki poziom wybranych testów sprawności fizycznej wskazuje na trafny dobór dziewcząt do
gimnastyki sportowej.
Wykazane w pracy istotne statystycznie związki
między cechami i wskaźnikami budowy somatycznej a wskaźnikami sprawności fizycznej u gimnastyczek sportowych wskazują na istotny wpływ
budowy somatycznej na wyniki testów motorycznych.
W związku z istotnym wpływem wieku biologicznego na budowę somatyczną i sprawność fizyczną,
uzasadnione jest określanie wieku biologicznego

5.

dziewcząt na etapie doboru i selekcji w gimnastyce
sportowej. Ułatwi to identyfikację dziewcząt o największych predyspozycjach somatycznych oraz
obiektywną ocenę sprawności fizycznej.
Istotne statystycznie zależności między wysokością
lotu i mocą maksymalną w wyskoku pionowym
CMJ na platformie dynamometrycznej a długością
skoku w dal wskazują na wysoką przydatność testu
skoku w dal w obiektywnej i rzetelnej ocenie zdolności siłowo-szybkościowych oraz skoczności gimnastyczek na wstępnym etapie szkolenia.
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Streszczenie
Celem niniejszych badań była ocena struktury
intensywności wysiłku podczas gry w piłkę ręczną u 9
zawodników pełniących różne funkcje podczas gry (rozgrywający, obrotowi, skrzydłowi). Materiał i metody:
W badaniach wzięło udział 9 zawodników klubu AZS-AWF Warszawa, występujących w rozgrywkach I ligi
w piłce ręcznej mężczyzn pełniących odmienne funkcje
w grze (rozgrywający, n=4, skrzydłowi, n=3, obrotowi,
n=2). Wszyscy badani wykonali progresywny wysiłek
„do odmowy” na bieżni mechanicznej. W trakcie 6 spotkań mistrzowskich, podczas których badani przebywali
na boisku bez zmian, wykonano pomiary częstości skurczów serca (HR) stosując monitor pracy serca Polar Team
System rejestrujący średnie wartości HR w interwałach
5-sekundowych. Jako próg przemian beztlenowych
przyjęto prędkość biegu przy stężeniu mleczanu wynoszącym 4 mmol/l. Klasyfikacji intensywności wysiłku
dokonano wg koncepcji przedstawionej w pracy Craiga [6] w modyfikacji własnej. Wyniki: Stwierdzono,
że maksymalne i progowe pochłanianie tlenu częstość
skurczów serca oraz prędkość biegu była podobna u badanych zawodników, niezależnie od funkcji pełnionej
w grze. Wykazano związek między funkcją w grze a specyfiką kosztu energetycznego wysiłku wyrażoną przez
proporcję tlenowych i beztlenowych procesów przemiany energii. Najwyższą intensywnością charakteryzował
się wysiłek zawodników rozgrywających, najniższą zaś
zawodników pełniących funkcje skrzydłowych.
Wnioski: Uzyskane dane, uzupełniając wiedzę
o wielkości i charakterze obciążeń startowych w piłce
ręcznej, mogą stanowić istotną przesłankę dla modyfikacji i indywidualizacji struktury intensywności treningu.
Słowa kluczowe: piłka ręczna, mężczyźni, intensywność wysiłku podczas gry

Abstract
Background and study aim: The purpose of this
study was to determine the structure of effort intensity
of 9 handball players playing at different positions during game (center backs, pivots, wingers).
Metarial and Methods: Nine players from the
1st division AZS-AWF Warszawa handball club were
the subject of these examinations (center backs, n=4,

wingers, n=3, pivots, n=2). All participants done the
progressive effort “till refusal” on the mechanical treadmill. During 6 championship games (in which examined players were on the pitch without substitutions)
the frequency of heart systole (HR) was measured. The
Polar Team System, which records the average value
of HR in 5 seconds intervals, was used to collect this
data. The running speed at which lactate concentration
is 4 mmol/l was taken as the threshold of anaerobic
changes. Classification of the effort intensity was made
by the Craig concept in own modification.
Results: The results revealed that there is no significant difference in maximal and threshold oxygen
intake? as well as in running speed and HR frequency,
irrespective of the player positon.
The study revealed the connection between player
position and effort energy cost specificity (expressed by
the ratio between aerobic and anaerobic energy conversion processes). The highest effort intensity was characteristic for the centre backs, the lowest for the wingers.
Conclusions: Obtained results, with addition of
volume and type of competition load, can constitute
the important premise in modification and individualization of the intensity of handball training.
Key Words: Handball, Men, Effort Intenisty during Game.

Wstęp
Systematycznie wzrastający poziom rywalizacji
w zespołowych grach sportowych na arenie międzynarodowej powoduje konieczność ciągłej aktualizacji
stanu wiedzy o różnych aspektach struktury obciążeń
startowych. W niektórych okresach cyklu treningowego specyfika wysiłku powinna być adekwatna do wymagań energetycznych obciążeń startowych [4,11],
tak więc jednym z warunków skutecznego procesu
treningu jest rzetelna wiedza o wielkości i charakterze
obciążeń, jakim poddawany jest organizm podczas gry.
W przypadku gier zespołowych zbieranie danych na
temat obciążeń startowych rejestrowanych w rzeczywistych warunkach rywalizacji jest niezwykle utrudnione ze względu na przepisy uniemożliwiające stosowanie jakiejkolwiek aparatury pomiarowej podczas
oficjalnych spotkań. Problem ten został częściowo rozwiązany z chwilą wprowadzenia nowych technologii

*
pracę wykonano w ramach projektu badawczego Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie –
DS.-162 – finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
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badawczych w postaci monitora pracy serca Polar Team,
który nie wymaga stosowania dodatkowych zewnętrznych urządzeń rejestrujących.
W dostępnym piśmiennictwie krajowym i zagranicznym znajdują się wprawdzie pozycje dotyczące
struktury obciążeń startowych piłkarzy nożnych [2, 3],
piłkarzy ręcznych [4, 9, 10, 14, 15] czy koszykarzy [7],
lecz ze względu na dużą dynamikę zmian zachodzących
w strukturze walki sportowej w tych dyscyplinach sportu na przestrzeni ostatnich kilku lat, wiedza ta wymaga
ciągłego uzupełnienia.
Celem niniejszych badań było określenie struktury
intensywności wysiłku meczowego u zawodników piłki
ręcznej pełniących różne funkcje w grze.

monitor pracy serca Polar Team System rejestrujący średnie wartości HR w interwałach 5-sekundowych. Do analizy struktury intensywności wysiłku startowego wybrano
wyniki pomiarów zarejestrowanych podczas tzw. „czystego czasu gry” (720 pomiarów w ciągu 60 min). Klasyfikacji intensywności wysiłku dokonano wg koncepcji przedstawionej w pracy Craiga [6] w modyfikacji własnej, która
polegała na zsumowaniu wartości tętna odpowiadających
intensywności do poziomu 50% VO2max. (Tabela 1).
Charakter
obciążenia

Materiał i metody
W badaniach wzięło udział 9 zawodników klubu
AZS-AWF Warszawa, występujących w rozgrywkach
I ligi w piłce ręcznej mężczyzn w sezonie 2007/2008,
których staż treningowy w kategorii seniorów wynosił
średnio 6,7±1,4 lat. Średnia wieku badanych wynosiła 25,6±2,8 lat, średnia wysokość ciała 185,4±2,9 cm,
a średnia masa ciała 79,6±4,8 kg. Badaniami objęto
zawodników pełniących odmienne funkcje w grze (rozgrywający, n=4, skrzydłowi, n=3, obrotowi, n=2).
Wszyscy badani wykonali progresywny wysiłek
„do odmowy” na bieżni mechanicznej LE 3000 HP Cosmos-Saturn (Niemcy) sprzężonej on-line z programem
komputerowym automatycznie regulującym intensywność wysiłku poprzez zwiększanie prędkości przesuwu
bieżni o 0,5 km/godz. na każde 200 metrów. W trakcie
testu wysiłkowego rejestrowano poziom zużycia tlenu (analizator gazu Sensor Medics Vmax 29 Spectra.,
USA). W ostatnich 20 s każdego obciążenia pobierano
krew z opuszki palca do oznaczeń stężenia mleczanu.
Stężenie mleczanu oznaczano stosując fotometr i gotowe odczynniki firmy Dr Lange (Niemcy). Jako próg
przemian beztlenowych przyjęto prędkość biegu przy
stężeniu mleczanu wynoszącym 4 mmol/l [1].
W trakcie 6 spotkań mistrzowskich rozgrywanych
w Warszawie, podczas których badani przebywali na boisku bez zmian, wykonano pomiary częstości skurczów
serca (HR). Do rejestracji pomiarów HR zastosowano
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Intensywność
wysiłku

Przedział wartości VO2
(ml/min/kg)

tlenowy

niska

do 50% VO2max

tlenowy

średnia

51-75% VO2max

mieszany

wysoka

76%–85% VO2max

beztlenowy

bardzo wysoka

86%–100% VO2max

Tabela 1. Zmodyfikowana koncepcja* klasyfikacji
intensywności wysiłku na podstawie wartości wybranych
parametrów
Modyfikacja koncepcji wg Craig [6]

*

Wyniki rejestracji intensywności wysiłku meczowego badanych osób opracowano statystycznie obliczając średnie arytmetyczne i odchylenia standardowe.
Istotność różnic między średnimi wartościami tętna
badanych zawodników określano na podstawie jednoczynnikowej analizy wariancji Anova, zmienność międzygrupową określano przy pomocy testu NIR, przyjmując poziom istotności p<0,05 jako znamienny. Wszystkie
obliczenia wykonano programem STATISTICA [v. 5.5.
Stat Soft. USA].

Wyniki
Jak wynika z danych zamieszczonych w tabeli 2 wydolność tlenowa mierzona maksymalnym pochłanianiem tlenu (VO2max.), pochłanianiem tlenu
na poziomie progu przemian beztlenowych (VO2AT),
maksymalną i progową częstością skurczów serca (odpowiednio HRmax. i HRAT) oraz maksymalną i progową prędkością biegu (odpowiednio Vmax. i VAT) była
podobna u badanych zawodników, niezależnie od funkcji pełnionej w grze.

Funkcja podczas gry

VO2max.
(ml/min/kg)

VO2AT
(ml/min/kg)

HRmax.
(ud/min.)

HRAT
(ud./min.)

Vmax.
(km/godz.)

VAT
(km/godz.)

Skrzydłowi
(n=3)

52,8±2,5

41,4±1,6

195,3±4,4

172,1±3,8

14,6±1,0

13,4±1,4

obrotowi
(n=2)

53,2±2,7

41,5±1,9

190,5±5,3

168,3±4,1

13,7±1,2

12,9±0,9

rozgrywający
(n=4)

54,2±3,3

45,5±2,1

188,8±4,7

170,4±3,9

15,3±1,8

14,3±1,3

Legenda:
VO2max. – maksymalne zużycie tlenu, VO2AT – zużycie tlenu na poziomie progu przemian,
HRmax. – maksymalna wartość tętna, HRAT – wartość tętna na poziomie progu przemian anaerobowych, Vmax.– maksymalna
prędkość biegu, V AT – prędkość biegu na poziomie progu przemian anaerobowych

Tabela 2. Wybrane wskaźniki wydolności tlenowej w badanych grupach zawodników uzyskane w próbie wysiłkowej „do
odmowy” (średnia ± SD)
Przeprowadzenie testu wysiłkowego o wzrastającej
intensywności umożliwiło określenie dla badanych piłkarzy ręcznych pochłaniania tlenu i częstości skurczów

serca w określonych przez Craiga (patrz Tabela 1) przedziałach intensywności wysiłku (Tabela 3). Jak wynika z przedstawionych danych pochłanianie tlenu przy
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Funkcja
VO2max.
86% VO2max
podczas gry (ml/min/kg) (ml/min/kg)

HR
HR
HR
75%VO2max 50% VO2max HRmax.
86%VO2max. 75% VO2max. 50% VO2max.
(ml/min/kg) (ml/min/kg) (ud./min)
(ud/min)
(ud/min)
(ud/min)

skrzydłowi
(n=3)

52,8±2,5

45,5±1,7

39,6±0,8

26,4±2,0

195,3±4,4

176,4±3,8

166,4±2,9

166,4±2,9

obrotowi
(n=2)

53,2±2,7

45,8±2,0

39,9±2,0

26,6±0,9

190,5±5,3

172,2±4,0

162,7±3,8

162,7±3,8

rozgrywający
(n=4)

54,2±3,3

46,7±2,7

40,7±2,1

27,1±2,2

186,8±4,7

171,3±3,5

160,5±3,0

160,5±3,0

Tabela 3. Pochłanianie tlenu (VO2) oraz odpowiadające im wartości tętna (HR) w badanych grupach zawodników (średnia ± SD)

intensywności wysiłku wynoszącej 86, 75 i 50% VO2max
oraz odpowiadającej tej intensywności częstości skurczów serca była podobna w badanych grupach zawodników, niezależnie od pozycji na boisku podczas gry.
W Tabeli 4 przedstawiono średnią częstość skurczów serca zarejestrowaną podczas sześciu meczów u zawodników skrzydłowych, rozgrywających i obrotowych.
Porównanie wartości tętna we wszystkich meczach
w zależności od funkcji zawodnika podczas gry wykazało, że skrzydłowi charakteryzowali się znamiennie
niższą częstością skurczów serca (160,0±18,5 ud./min)
w porównaniu zarówno z obrotowymi (167,9±14,4 ud./
min) jak i rozgrywającymi (171,9±13,8 ud./min).

na pozycjach skrzydłowych zaobserwowano odmienną tendencję, ponieważ najwyższy odsetek wartości
(ok.32%) charakteryzował wysiłki o intensywności 5175% VO2max. Wysiłki o najwyższej intensywności tj.
86-100% VO2max stanowiły ok. 30%, zaś najmniejszy
udział (17-19%) dotyczył wysiłków o intensywności do
50% VO2max. oraz 76-85% VO2max. (ok.19%).
Intensywność
wysiłku

Funkcja zawodnika podczas gry
Mecz

Skrzydłowi (a)
(n=3)

1

161,0±18,1*(c)

165,8±12,1

167,5±13,6

2

158,5±21,9*(b,c)

169,1±13,1

170,4±14,9

3

161,1±21,4*(c)

164,6±12,1

166,6±12,9

4

159,9±22,2 (b,c)

170,4±10,9

169,2±11,2

5

162,7±23,3*(b,c)

167,4±10,6

172,8±11,9

6

161,5±19,7 (c)

168,8±13,4

171,9±13,8

167,9±14,4

169,6±13,1

*

*

Wszystkie
160,0±18,5*(b,c)
(n=6)

Obrotowi (b) Rozgrywający
(n=2)
(c) (n=4)

Funkcja podczas gry
Skrzydłowi
(n=3)

Obrotowi
(n=2)

Rozgrywający
(n=4)

do 50% VO2max.

17,6±4,7

19,4±1,7

17,5±1,3

51-75%VO2max.

32,6±4,6

20,7±5,7

18,9±6,0

A

76-85%VO2max.

19,1±4,2

24,8±7,1

21,5±7,1

86-100%VO2max.

30,7±4,8B

35,1±9,1

42,1±11,2

Statystycznie istotnie wyższe w porównaniu z obrotowymi
i rozgrywającymi (p<0,05)
B
Statystycznie istotnie niższe w porównaniu
z rozgrywającymi (p<0,05)
A

Tabela 5. Proporcje rozkładu tętna (HR) w %
całkowitego czasu gry w badanych grupach zawodników
podczas analizowanych meczów

Legenda:
a, b, c – porównywane grupy zawodników,
*
Statystycznie istotne różnice między grupami zawodników
(p<0,01)

Tabela 4. Częstość skurczów serca (HR)
w analizowanych meczach w badanych grupach
zawodników (średnia ± SD)
Z przedstawionych w Tabeli 5 danych wynika, że
podczas meczu intensywność wykonanego wysiłku była
uzależniona od pozycji zawodnika na boisku. Stwierdzono, ze skrzydłowi wykonali statystycznie istotnie więcej
pracy o intensywności średniej (51-75%VO2max.) w porównaniu z obrotowymi i rozgrywającymi oraz znamiennie mniej pracy o intensywności bardzo wysokiej
(86-100%VO2max.) niż rozgrywający. Z analizy danych
dotyczących rozkładu tętna podczas gry wynika, że brak
było różnic i procentowym udziale wysiłków o niskiej
(do 50% VO2max.) i wysokiej (76-85%VO2max.) intensywności między badanymi zawodnikami. Należy
zauważyć, że w przypadku obrotowych i rozgrywających najniższy udział (17-19%) stanowiły wysiłki o intensywności do 50% VO2max., a najwyższy (35-42%)
dotyczył wysiłków o intensywności 86-100% VO2max.
Analizując dane dotyczące zawodników występujących

Rycina 1. Proporcje wartości tętna względem progu
przemian anaerobowych (PPA) podczas analizowanych
spotkań w zależności od funkcji pełnionej podczas gry.
Rozpatrując strukturę obciążenia meczowego
stwierdzono wyraźny związek między funkcją w grze
a specyfiką kosztu energetycznego wysiłku wyrażoną
przez proporcję tlenowych i beztlenowych procesów
przemiany energii (ryc.1). Analiza rozkładu wartości
HR względem średnich wartości tego parametru na poziomie progu przemian anaerobowych w odniesieniu do
analizowanych grup zawodników wykazała, że w całokształcie obciążenia meczowego rozgrywających, wysiłki o charakterze anaerobowym stanowiły 49,2% czasu
gry, a wysiłki tlenowe – 50,8%. W obciążeniu meczowym
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obrotowych 40,5% czasu gry stanowiły wysiłki anaerobowe, a wysiłki o charakterze tlenowym – 59,5%. Struktura wysiłku meczowego skrzydłowych charakteryzowała
się przewagą wysiłków tlenowych (62,3%) w stosunku
do beztlenowych, których udział wynosił średnio 37,7%
ogólnego czasu gry.

Dyskusja
Monitor pracy serca wykorzystany w niniejszej
pracy jako narzędzie badawcze służące pozyskiwaniu
danych oraz pośrednia metoda oceny intensywności
wysiłku na podstawie wartości tętna jest powszechnie
stosowany w pracach innych autorów zarówno polskich, jak i zagranicznych [4, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15].
Odnosząc się zaś do niewielkiej liczebności badanych
osób trzeba podkreślić, że wyniki badań opublikowane
w pracach w/w autorów dotyczą bądź to pojedynczych
przypadków [12], bądź tez obejmują małe liczebnie (212 osób) grupy [4,8,14], co wynika z ograniczeń formalnych, które zasygnalizowano we wstępie.
Z uzyskanych w obecnych badaniach danych wynika, że wydolność fizyczna badanych piłkarzy ręcznych
była podobna, chociaż stwierdzono wyraźne zróżnicowanie struktury intensywności wysiłku meczowego
u zawodników pełniących odmienne funkcje podczas
gry. Najwyższą średnią intensywność pracy podczas meczów stwierdzono dla zawodników pełniących funkcje
rozgrywających, którzy wykonali największą ilość pracy
powyżej poziomu progu przemian beztlenowych (49,2%
ogólnego czasu gry), a wysiłek o bardzo wysokiej intensywności stanowił w ich przypadku 42,1±11,2% całkowitego czasu gry.
Podobne proporcje stwierdzono analizując intensywność wysiłku zawodników pełniących funkcje obrotowych, którzy z intensywnością ponadprogową wykonali 40,5% pracy podczas gry, a wysiłki o najwyższej
intensywności stanowiły 35,1±9,1% całkowitego czasu
gry. W przypadku zawodników występujących na pozycjach skrzydłowych zaobserwowano odmienną strukturę obciążenia meczowego, ponieważ udział wysiłków
o intensywności powyżej poziomu progowego wynosił
37,7% całkowitego czasu gry, natomiast praca o intensywności najwyższej (86-100%VO2max.) stanowiła
30,7±4,8% tego czasu.
Porównując przytoczone powyżej dane z wynikami badań nad intensywnością wysiłku startowego
w piłce ręcznej opublikowanymi na przestrzeni ostatnich piętnastu lat należy zauważyć wyraźną tendencję, polegającą na systematycznym wzroście udziału wysiłków o charakterze beztlenowym. Z danych
Czerwińskiego [4] oraz Zglinickiego [15] wynika, że
taki charakter obciążenia kształtował się na poziomie
10-12% czasu trwania walki sportowej. Informacje zawarte w pracach Norkowskiego [10, 11] wskazują, że
w 2002 roku udział wysiłków beztlenowych wynosił już
25% czasu gry, a w roku 2005 – ponad 30%. Porównanie to jest potwierdzeniem wyraźnej tendencji wzrostu
udziału wysiłków o charakterze beztlenowym podczas
meczów w piłkę ręczną. Istnieje wiec konieczność systematycznego dostosowywania struktury obciążeń treningowych do zmieniających się wymogów energetycznych gry. Wzrastająca intensywność walki sportowej
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powoduje potrzebę zwiększenia intensywności pracy
piłkarzy ręcznych poprzez wzrost udziału wysiłków beztlenowych w całkowitym obciążeniu treningowym, co
wydaje się być niezbędne dla kształtowania wysokiego
poziomu skuteczności działania w warunkach narastającej, niekompensowanej kwasicy metabolicznej. Zjawisko to wymusza również konieczność umiejętnego,
odpowiadającego warunkom walki sportowej, doboru struktury wysiłku w kontekście czasu pracy i czasu
przerw wypoczynkowych. Wyższa intensywność walki
sportowej powoduje, że działania techniczno-taktyczne wykonywane są znacznie szybciej, a podejmowanie
decyzji odbywa się pod znacznie większą presją. W sytuacji, gdy w strukturze wysiłku startowego dominują
wielokrotnie powtarzane wysiłki o charakterze mieszanym i beztlenowym, ogromnego znaczenia nabiera
racjonalne dozowanie czasu gry poszczególnych graczy,
co jest niezbędne dla utrzymania wysokiej efektywności
działań w trakcie całego przebiegu walki sportowej.
Podsumowując uzyskane w obecnych badaniach
wyniki dotyczące proporcji udziału tlenowych i beztlenowych procesów resyntezy ATP w całkowitym koszcie
wysiłku startowego piłkarzy ręcznych występujących
na poszczególnych pozycjach taktycznych wykazały
ich znaczne zróżnicowanie. Wskazuje to na konieczność dostosowania struktury obciążeń treningowych
do specyfiki wymagań energetycznych związanych
z realizacją określonych zadań w grze. Uzyskane dane,
uzupełniając wiedzę o wielkości i charakterze obciążeń
startowych w piłce ręcznej, mogą stanowić istotną przesłankę dla modyfikacji i indywidualizacji struktury intensywności treningu. Należy jednak interpretować je
bardzo ostrożnie, ponieważ dotyczą niewielkiej liczby
badanych i oparte są na pomiarze częstości skurczów
serca, bardzo ogólnym wskaźniku stopnia obciążenia
organizmu wysiłkiem.

Piśmiennictwo
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Antonutto G., Di Pampero P. (1995) The concept of
lactatethreshold. A short review. J. Sports Med.
Phys.Fitness 35:6-12.
Bangsbo J. Mohr M., Krustrup P. (2006) Physical
and metabolic demands of training and match-play in the elite football players. J. Sports Sci. Jul;
24(7):665-74.
Chmura J. (1997) Bioenergetyka wysiłku piłkarza
podczas meczu. Sport Wyczynowy 10:18-23.
Czerwiński J. (1990) Charakterystyka gry w piłkę
ręczną. Wydawnictwo AWF Gdańsk.
Czerwiński J. (red.) (2004) Współczesne koncepcje
szkolenia w zespołowych grach sportowych.
AWFiS Gdańsk.
Craig N. (1996) Science – Heart Rate – Training.
Adelaide: Pursuit Performance, 1996.
Huciński T., R.Tymański (2007) Koszykówka. W:
Nauka w służbie sportu wyczynowego, Zając A.,
Waśkiewicz Z. (red.), AWF Katowice, str. 235-236.
Ignatiewa W. J. (1981) Badanie obciążenia startowego piłkarzy ręcznych. Sport Wyczynowy. 19:
41-43.
Loftin, M., P.Anderson, L.Lytton, P.Pittman, B.Warren (1996) Heart rate response during handball

112

10.
11.

12.

13.
14.
15.

Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku – 2014

singles match-play and selected physical fitness
components of experienced male handball players.
J. Sports Med. Phys. Fitness 36:95-99.
Norkowski H. (2002) The intensity of handball
competition in relation in the field. Phys. Edu.
Sport 46:203-208.
Norkowski H., S.Wrześniewski, A.Krawczyk
(2005) Przepisy gry jako determinanta struktury
obciążenia startowego w grach sportowych (na
przykładzie piłki ręcznej).W: Gry zespołowe w wychowaniu fizycznym i sporcie, Studia i Monografie
AWF Kraków, nr 33, str. 160-164.
Onusaitytė G., A.Skarbalius (2009) Alteration of
heart rate intensity during match high-peak performance playmaker in handball. Education. Physical Training. Sport 2009, Vol. 2009 Issue 2, p. 80
6p.
Polar Precision Performance (1997) Polar Electro
Oy, Professorintie 5, 90440 Kempele, Finland
(wersja w języku polskim).
Pori P., M.Sibila (2003) Analysis of loading and effort of wing players in team handball Kinesiologia
Slovenica 9:86-88.
Zglinicki J. (1993) Trenerska koncepcja pomiaru
obciążeń treningowych w piłce ręcznej. Trening
2:61-73.

Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku – 2014

113

Влияние атлетической подготовки спортивноориентированного характера на скоростно-силовые
характеристики скелетных мышц опорно-двигательного
аппарата и строительство формы тела женщин 17-20 лет
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Aннотация
В статье приводятся данные о формировании опорно-двигательного аппарата и строительстве формы тела
молодых женщин 17-20 лет, а также о положительном
влиянии средств атлетической подготовки на их развитие.
Ключевые слова: атлетическaя подготовкa, бег на
короткое дистанцийи, мeтодика парамeтризации, резиковая гиря

Summary
The article presents data on the formation of the musculoskeletal system and the construction of the body shape
young women 17-20 years old, as well as the positive impact
of athletic training facilities for their development.
Key words: athletic training, running short of distancei, methods of parameterization, rezacova kettlebell
Анализируя тенденции развития игровых и легкоатлетических (спринт, прыжки) дисциплин, есть основание утверждать, что одним из важнейших составляющих
эффективности игровой и спринтерско-прыжковой деятельности является атлетизм занимающегося. По всей
вероятности, этим и объясняется тот факт, что большая
часть ученых, тренеров-практиков ведут активный поиск
эффективных средств и методов, направленных на повышение кондиционного потенциала, в котором одно из
ведущих мест занимает атлетическая подготовка спортсменов. Значимость атлетической подготовки заключается в том, что она соединяет в себе основные признаки
общей и специальной физической подготовки и основывается на принципах всесторонности, специфичности,
оптимальности, вариативности, интенсификации тренировочных средств и их индивидуализации. Атлетизм
является синтезом быстроты, силы, прыгучести, ловкости, выносливости с их конкретными специфическими
особенностями, характеризующими скоростно-силовые
виды спорта. Вот почему атлетизм рассматривается как
первооснова фундамента базовой подготовки, на котором строится процесс освоения этих видов спорта.
Однако, атлетическая подготовка, в отличие от
физической, решающей лишь общую направленность

воспитания двигательных качеств спортсмена, направлена на развитие более специализированных двигательных способностей, отражающих специфику конкретного
вида спорта, его биомеханическую структуру и психологическое состояние. И одной из наиболее характерных
особенностей атлетической подготовки в современном
игровом и легкоатлетическом пространстве является
всемерное повышение требовательности к развитию быстрой силы и силовой выносливости разгибателей и сгибателей мышц верхних (верхнего плечевого пояса и рук)
и нижних (бедро, голень, стопа) конечностей и туловища
занимающихся, как важной функциональной составляющей тренировочного процесса, в целом. Рассмотрим
проблему атлетической подготовки и способы ее решения на примере легкоатлетическoгo спoртa.
Тренировка девушек в беге на короткие дистанции
на этапе начальной спортивной подготовки предполагает решение следующих задач [12]: 1) укрепление здоровья и гармоническое развитие всех органов и систем
организма; 2) формирование мотивационного компонента – стойкого интереса к занятиям легкой атлетикой
и воспитание трудолюбия; 3) индивидуализация процесса обучения технике бега на короткие дистанции;
4) овладение основами техники выполнения обширного
комплекса физических упражнений и освоение техники
подвижных игр как базового компонента двигательных
способностей; 5) применение на занятиях по легкой атлетике психомоторных подготовительных упражнений,
направленных на сопряженное развитие быстроты и координационных (ритм движений) способностей; 6) начальное обучение спринтерскому бегу на основе биомеханического подхода к изучению техники движений:
координации движений (по Н.А.Дьяченко);, «позного»
метода (по Н.Романову); и даровых сил – реактивных,
инерционных и свойства эластичности мышц (по Н.А.
Бернштейну) [2,3]; 7) использование подготовительных
упражнений с дополнительным сопротивлением, усиливающих динамические акценты техники движений;
8) сопряженное развитие физических качеств и формирование двигательных навыков; 9) воспитание и совершенствование физических качеств, их соразмерного развития; 10) прогнозирование двигательных способностей
и отбор перспективных занимающихся для дальнейших
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занятий бегом на короткие дистанции; 10) использование подготовительных упражнений прогрессирующей
сложности, мощности и координации (ритма) движений
для овладения вращательными движениями в опорной
и, особенно, полетной фазах бегового шага.
Специалисты единодушны в выборе основных
средств в беге на короткие дистанции. К ним относятся:
1) общеразвивающие упражнения; 2) подвижные игры
и игровые упражнения; 3) подготовительные упражнения с дополнительным сопротивлением; 4) элементы
акробатики; 5) всевозможные прыжки и прыжковые
упражнения; 6) метание легких снарядов; 7) скоростно-силовые упражнения; 8) статические (изометрические) упражнения; 9) упражнения на подвижность в суставах и повышение свойств эластичности мышц.
К основным звеньям опорно-двигательного аппарата спринтера относятся скоростно-силовые (мощность, индекс и т.д.) и силовые (быстрая сила и силовая
выносливость) показатели: 1) сгибатели и разгибатели
туловища; 2) сгибатели и разгибатели тазобедренного,
коленного и голеностопного суставов, плечевого пояса
и рук характеризуют: 1) произвольное мышечное напряжение (ПМН); 2) произвольное мышечное расслабление
(ПМР); 3) амплитуда между ПМН и ПМР; 4) динамометрия правой кисти; 5) динамометрия левой кисти.
К наиболее информативным показателям, определяющих уровень перспективности девушек-спринтеров
на этапе начального обучения отнесены: 1) данные физического развития (весо-ростовой индекс); 2) данные
физической подготовленности (результаты в беге на
30 метров с ходу, в прыжке в длину с места и их темпы прироста); 3) темпы биологического созревания;
4) психомоторики (время простой зрительно-моторной
реакции); 5) дерматоглифики (количество завитков на
пальцах обеих рук).
Используемые методы в тренировочном процессе
спринтеров: 1) традиционные – игровой, повторный,
равномерный, круговой, соревновательный; 2) нетрадиционные – метод сопряженного воздействия (по В.М.
Дьячкову), метод «позных» технологий (по Н.Романову).
Бег на короткие дистанции (60 м. и 100 м.) относятся к основным видам упражнений, которые включены
в базовое содержание вузовской программы по физической культуре и программы ДЮСШ. Кроме того, они
являются и видами при изучении учебной дисциплины
«Легкая атлетика» в университетах физической культуры и на факультетах физического воспитания других вузов. Рассмотрим более подробно предлагаемые
специалистами задачи и дадим им соответствующую
характеристику.
Первая задача – укрепление здоровья и гармоническое развитие всех органов и систем организма является главным аргументом повышения и индивидуализации физической нагрузки в тренировочном процессе
начинающих бегуний-спринтеров.
Вторая задача – формирование мотивационного компонента – стойкого интереса к занятиям легкой
атлетикой и воспитание трудолюбия. Образование,
тренировка и оздоровление – это взаимовлияющие
и дополняющие друг друга процессы, позволяющие,
сохраняя индивидуальность личности, формировать общую идеологию, культуру, мировоззрение девушек-студенток в отношении личного здоровья, что обязывает

специалистов искать и внедрять в жизнь новые подходы
по управлению системой образования в системе ВОУ
и ДЮСШ с целью создания здоровьесберегающих технологий (В.Г.Леонтьев, 1984).
Третья задача – индивидуализация процесса обучения технике бега на короткие дистанции. Она предполагает, что достижение высоких спортивных результатов существенно зависит от ряда факторов, связанных
с рациональным использованием индивидуальных
особенностей занимающихся. Индивидуальный подход
в процессе обучения необходим при решении любой задачи – будь то формирование знаний, умений и навыков
или развитие физических качеств.
Четвертая задача – овладение основами техники
выполнения обширного комплекса физических упражнений и освоение техники подвижных игр как базового компонента двигательных способностей. В исследовании, проведенном К.Рубашом [ ], показано, что
в учебном процессе школьниц эффективным средством
повышения скоростных возможностей является использование подвижных игр. Игры автор рекомендует группировать по их влиянию на развитие основных физических качеств. Разработанная авторская классификация
(А.А.Высоцка, 2008) подвижных игр по признаку соответствия основным группам задач, решаемых на уроках
физической культуры в школе, предполагает увеличенное время (23 часа в учебном году) на использование
традиционных и инновационных (преимущественное
развитие быстроты и координационных способностей)
игровых средств.
Пятая задача – применение на занятиях по легкой
атлетике психомоторных подготовительных упражнений, направленных на сопряженное развитие быстроты
и координационных (ритм движений) способностей. По
данным А.С.Голенко применение на уроках физической
культуры по легкой атлетике психомоторных упражнений, направленных на развитие быстроты и КС, приводят к значительно более существенным приростам показателей, чем в ином соотношении.
Шестая задача – начальное обучение спринтерскому бегу на основе биомеханического подхода к изучению техники движений. Так, С.А.Орещук считает, что
уровень формирования в этом возрасте навыка скоростного бега тесно взаимосвязан со степенью овладения
инерционными и реактивными силами перемещения
звеньев тела. Кроме метода определения координации
движений (по Н.А.Дьяченко) также эффективны: «позный» метода (по Н.Романову) и метод использования
даровых сил – реактивных, инерционных и свойства
эластичности мышц (по Н.А.Бернштейну) [3].
Седьмая задача – использование подготовительных упражнений с дополнительным сопротивлением,
усиливающих динамические акценты техники движений. В.В.Абросимов обращает особое внимание на
своевременное осуществление перестройки ритмо-скоростных характеристик структуры беговых шагов в сторону повышения их мощности на основе тренажерных
устройств, но пользоваться этими приемами следует
очень осторожно. По данным И.Н.Батырь установлено, что акцентированное внимание на мощность
отталкивания снижает скорость бега, удлиняет шаг,
снижается темп бега. Установка же на быстрое отталкивание, наоборот, повышает темп бега и обеспечивает
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«стелящийся» бег. Разноречивость во мнениях специалистов на роль мощности в беге объясняется, на наш
взгляд, различным ее понятийным толкованием. И.Н.
Батырь и др. специалисты рассматривают величину
мощности как искусственный продукт мощности отталкивания от опоры. Другие специалисты (С.А. Орещук,
В.В. Абросимов, Е.А. Масловский и др.) понимают
мощность как мощность управляющих моментов относительно суставов ОДА между собой, продуцирующих
построение естественного активного стиля бега и должно рассматриваться не в плане подбора средств усиливающих разгибательную функцию нижних конечностей
в опорной части бегового шага, а, в первую очередь,
в плане взаимодействия опорной и маховой конечностей с тазом в полетной части бегового упражнения,
а также за счет усиления его сгибательной функции.
На основе этой концепции О.Е.Масловским представлены и экспериментально обоснованы рациональные
пути перестройки ритмо-скоростных характеристик
структуры беговых шагов у юных легкоатлеток-спринтеров с использованием тренажеров нового поколения,
обеспечивающих повышение мощностных параметров
в полетной части бегового упражнения. Максимальный
же темп бега может быть достигнут только в условиях
прогрессирующей мощности и координации бегового
шага, начиная от стартового разгона вплоть до финишного отрезка. Об этом говорят исследования А.Р.Раида,
который показал, что скорость бега, например, на участке стартового разгона (0-30 м) в меньшей мере зависит
от силовых проявлений мышц-разгибателей бедра, чем
от мышц-сгибателей бедра и подошвенных сгибателей
стопы; на участке же набора скорости (30-50 м) связана
с силой мышц-разгибателей бедра в большей мере, чем
с силой подошвенных сгибателей; на финишном отрезке
значимость всех силовых характеристик выравнивается.
Восьмая задача – сопряженное развитие физических качеств и формирование двигательных навыков. На
начальном этапе обучения бегу наиболее важными компонентами бегового шага являются ритмо-скоростные,
которые сопряжено решают задачи полноценного использования реактивных и инерционных сил в перемещении
звеньев тела вместе с показателями в развитии скоростно-силовых и КС. На начальном этапе обучения бегу на
короткие дистанции эта задача успешно решается с помощью комплекса подвижных игр и специальных подготовительных упражнений. Однако в имеющемся каталоге
подвижных игр практически отсутствуют упражнения по
формированию ритмо-скоростных показателей, особенно
в условиях прогрессирующей мощности и координации
движений. Поэтому нет и конструктивной методики обучения бегу на короткие дистанции, которая основывалась
бы не только на кинематических и временных особенностях формирования двигательного навыка, но в большей
степени на динамических и координационных параметрах. Так, уровень совершенства координационных параметров (ритм) определяется не только способностью
к быстрому освоению, согласованию, объединению
в единое целое вновь изученных двигательных действий
(ДД), но и способностью к перестройке и изменении уже
освоенных ДД в соответствии с меняющейся внутренней структурой биомеханизма движений прогрессирующей сложности, мощности и координации (ритм). В более сложных по координации движений упражнениях
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(например, барьерный бег) способности к быстрой реакции, ритму и равновесию характеризуют комплексную функцию, определяющую удержание и изменение
положения тела, управление пространственно-временной последовательностью ДД и управление быстрыми
кратковременными реакциями всего тела. Специалисты
[14] выделяют способности к быстрому реагированию,
точной адаптации и точному двигательному управлению
в ограниченном пространстве.
Девятая задача – воспитание и совершенствование физических качеств, их соразмерного развития.
Ведущим фактором в подготовке спортсмена является
его умение эффективно, т.е. более полноценно использовать свой двигательный потенциал в достижении высоких результатов через спортивную технику. Проблема
роста уровня физической подготовленности спортсмена
в ходе многолетнего учебно-тренировочного процесса
связана с двумя группами вопросов, Первая обусловлена психофизиологическими механизмами регуляции
двигательной функции человека и превращением хаотического набора движений в биомеханически целесообразную и энергетически эффективную систему. Вторая
связана с моторным потенциалом занимающихся. Из
этого следует, что рост спортивного результата обеспечивается двумя факторами: повышением физической
подготовленности у спортсмена с низким уровнем развития физических качеств и специальной подготовленности за счет разносторонней подготовленности и соразмерности развития качеств, а также способностью
спортсмена так организовывать свои движения, чтобы
как можно полнее реализовать растущие двигательные
возможности организма.
Десятая задача – использование подготовительных упражнений прогрессирующей сложности, мощности и координации (ритма) движений для овладения
вращательными движениями в полетной и опорной фазах бегового шага. Впервые в условиях общеобразовательной школы целевая составляющая обучения формируется не на временной, а на динамической (мощность
управляющих моментов относительно суставов ОДА)
и координационной (степень овладения инерционными и реактивными силами перемещения звеньев тела)
основе. Программная реализация данной концепции
обеспечивает учащимся планомерный рост мощности
и эластичности управляющих моментов мышечной
системы в опорных точках ведущих звеньев бегового
шага на основе усиления потенциала и взаимодействия
мышц, обслуживающих тазобедренный, коленный и голеностопный суставы, биомеханически целесообразно
взаимодействующих с опорной или маховой конечностями, обеспечивающих в целом продуцирующий активный стиль бега. В теоретическом аспекте формируются
осознанные учащимися движения – с помощью видео
просмотра и имитационного моделирования на ПЭВМ,
а в методическом – происходит целенаправленный отбор традиционных и инновационных средств специальной подготовки в формате комплекса психомоторных
упражнений прогрессирующей мощности и координации движений ритмо-скоростных параметров бега, не
имеющих аналога в работе учителя физической культуры. Система упражнений прогрессирующей естественности беговых движений обеспечивается действием
механизмов «позы» и гравитационного поля (падающее
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тело), использованием кориолисовой силы инерции
(вращательной по типу маятника) и маховых, переместительных и реактивных движений (активизация свободных конечностей и таза).
Это направление имеет важное теоретическое
и практическое значение для вузовской практики, где
развитию локомоторной функции у студенток уделяется
приоритетное внимание.
Обратим внимание на факторы, обеспечивающие
успешность проявления скоростных качеств в таких
естественных беговых локомоциях как бег на короткие
дистанции.
Рассуждая о способности к проявлению силы нельзя не обратить особое внимание на три основных фактора
(1, 5, 6, 7, 8): 1) слаженность процессов нервно-мышечной координации; 2) волевые усилия; 3) мышечная масса.
Первый фактор естественно связан с повышением функциональных возможностей нервно-мышечного
аппарата и с техникой движений. Под «слаженностью»
процессов следует понимать тот прогнозируемый уровень, который бы обеспечил не только правильность движений, но и умение управлять усилиями, проявлять их
в разной мере и в разных условиях. Особенно это важно
начинающим и слабо подготовленным физически, когда
им предлагается проявлять усилия в широком диапазоне.
Таким образом, у них мышечная сила будет развиваться не за счет увеличения поперечника мышц, а в первую
очередь, за счет приобретения умения владеть своими
мышцами, сокращать и напрягать их с нужной силой.
Это и будет «школой» движений, где основным регулятором являются условия проявления силы в разнообразных движениях, но в разных режимах и уровнях (1,7,10).
Ко второму фактору отнесены волевые усилия,
психическая установка, концентрация внимания, которые, прежде всего, являются атрибутами для проявления
силы на максимальном уровне. Для начинающих и слабо
подготовленных физически этот фактор не столь значителен. В то же время, он и в этих условиях имеет место,
но на более низком уровне потенциальных возможностей мышц. С учетом оздоровительной направленности
тренировочных занятий и желания достичь гармоничного развития скелетных мышц, объем данных упражнений
невелик. Для лиц женского пола (8) такой методический
подход не характерен, однако он в небольших дозах должен присутствовать на занятиях с силовой направленностью. Наиболее оптимальными упражнениями в этом
случае являются упражнения с различными отягощениями и сопротивлением, в которых необходимо проявлять
около максимальные волевые и мышечные усилия – 8090% от максимума. Они занимают небольшой объем
в системе специальных силовых упражнений, используемых на этапах начальной и выбора специализации.
В связи с этим наибольший объем силовых упражнений
приходится на зону «оптимума» нейромышечной активности мышц с обязательным присутствием упражнений
на расслабление мышц (9).
Третьим фактором является мышечная масса, которая в значительной степени определяет силу, Показано (8), что сила мышцы при прочих равных условиях
пропорциональна ее физиологическому поперечнику.
Именно под влиянием физических упражнений развитие силы происходит также за счет увеличения мышечной массы.

Наибольшего эффекта в быстром наращивании
мышечной массы достигают применением локальных
упражнений (общий подход к развитию силы), воздействующих на одну мышечную группу (8,12). С этой
целью в течение ряда недель выполняются упражнения
для 3-4-х групп мышц. В результате занимающиеся достигают как бы «промежуточный» уровень требуемого
развития мышечной массы, который является основанием для использования в дальнейшем упражнений
с меньшей дозировкой. Основная задача в этом случае
– добиться поддержания так называемого «парникового» эффекта. Когда это становится возможным следует
использовать методический прием «переключения» для
следующих 3-4 групп мышц и т.д.
Особо выделим также физиологический фактор
в наращивании силы, так как это позволяет использовать само свойство мышцы – эластичность. Это свойство, допускающее растягивание (натяжение) мышцы
и обеспечивающего возвращение ее в исходное состояние. Специалисты (3) утверждают, что растянутая мышца (до определенного оптимума) функционирует сильнее и быстрее, и что для улучшения эластичности мышц
необходимы упражнения, в которых бы происходило
растягивание напряженной мышцы. Это положение является наиболее значимым при разработке новых нетрадиционных технологий в совершенствовании скоростных способностей, а в наших исследованиях оно может
быть одновременно и экспериментальным фактором.
С точки зрения биомеханического аспекта проявления силы (3) наибольшую силу проявляет мышца,
предварительно растянутая. Критерий растянутости
мышцы во многом определяет согласованность в работе
мышц–агонистов и антагонистов (межмышечная координация). Преимущество растянутых мышц в том, что
они, во-первых, одновременно с формированием в них
подъемных сил, способствуют успешному их развитию
и, во-вторых, в том, что они в состоянии покоя слегка напряжены (около 15% своей длины) и из этого начального состояния способны развить особенно большую силу.
На начальном этапе занятий легкой атлетикой при
подборе упражнений необходимо определиться с избранным режимом работы мышц, от которого зависит
эффект развития силы. Так как большинство игровых
и легкоатлетических средств связаны с преодолевающим режимом работы мышц, поэтому они в соответствии с рекомендациями и научными изысканиями
специалистов(8,12) должны занимать приоритетное положение в системе начальной подготовки юных легкоатлеток. В то же время, имеются данные исследований,
которые доказывают эффективность в способности проявлять силу при уступающе-преодолевающем режиме.
К таковым упражнениям, как правило, относят: прыжки
вверх сразу после спрыгивания с высоты, прыжки с отягощениями в руках или на поясе, гирями, а также упражнения рывково-тормозного характера, броски предметов
и снарядов и т.п. Все они являются эффективными средствами для совершенствования работы мышц в условиях преодолевающей взрывной работы.
Ряд исследований (7,8) продемонстрировали
успешность методического подхода, направленного на
оптимизацию силовых показателей мышц-разгибателей
и мышц-сгибателей бедра и голени за счет повышенного
внимания к развитию мышц-сгибателей.
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Большая роль на начальном этапе занятий легкой
атлетикой отводится специально-подготовительным
и специально-подводящим упражнениям, без которых
невозможно осуществлять процесс обучения основным
физическим упражнениям. Смысл их использования
в большом количестве заключается в желании, с одной
стороны, создать так называемую школу движений, а,
с другой, развить необходимые специальные физические качества, в первую очередь – специальную силу,
быструю силу и силовую выносливость. На основе этого и выстраиваются обучающие программы для освоения новых двигательных действий.
Имеется много экспериментальных работ, доказывающих полезность прыжковых упражнений с дополнительной силовой внешней нагрузкой: мешочки с песком
на плечах или пояс со свинцовой дробью, а также методом изменения условий их использования – бег в гору
и по ступенькам стадиона. В этих условиях важно учитывать сопротивление со стороны силы тяжести, воды,
грунта, рельефа, одежды, обуви, ластов, манжетов, утяжеленных поясов при выполнении основного и вспомогательных упражнений (12).
Ценность упражнений с меньшим весом (набивные мячи, гантели, мешочки с песком и др.) очевидна,
так как они по существу развивают быструю мышечную
силу. К таковым относятся те мышечные группы, которые активно участвуют именно в «быстрых» движениях.
Нельзя умалять достоинство метательных упражнений в подготовке легкоатлеток-спринтеров. Такие упражнения очень мощное средство развития силы и «быстрой»
силы мышц не только рук, но и также туловища и ног.
Особенно полезны метательные упражнения для развития силы мышц туловища, особенно при выходе с низкого старта. Не случайно, что многие метатели успешно
конкурируют со спринтерами при выходе со старта (7).
Мышцы брюшного пресса и мышцы поясничной
области в процессе занятий спортом активно развиваются, не зависимо от возраста, пола и уровня физической подготовленности. Различия лишь в объемах их
применения, они очень полезны для лиц женского пола
и выполняются ими с удовольствием, так как все без исключения желают обрести стройную фигуру (особенно
в области живота и талии).
Их значимость определяется следующими положениями. Они участвуют в большинстве локомоций;
образуют хороший «мышечный корсет», охватывающий брюшную полость, способствующий нормальному
функционированию внутренних органов и положительно сказываются на состоянии физического здоровья,
а должная сила мышц брюшного пресса является лучшей гарантией предупреждения грыж.
Сообразуясь с теорией нейромоторной регуляции
(159), в силовой подготовке следует решать следующие
приоритетные задачи:
–– развивать силу мышечной системы вообще;
–– развивать силу мышечной системы специально, то
есть развивать те группы мышц, которые непосредственно участвуют в движении;
–– развивать силу «проблемных» мышечных групп,
которые играют определенную роль в основных двигательных актах, но труднодоступны для развития (например, отводящие и приводящие мышцы в спринтерском
беге);
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–– развивать силу мышечной системы с помощью нетрадиционных средств для раскрытия функциональных
резервов организма;
–– развивать силу мышечной системы в комфортных
условиях (без перемещения тяжелых отягощений) и регулировать ее нагрузку в процессе выполнения силовых
упражнений.
Первая задача решается путем простого увеличения объема или интенсивности силовых упражнений. Вторая – путем ведения строгого отбора силовых упражнений по их направленности, подбору веса
отягощений, оптимального количества повторений
и способов выполнения. Третья – путем создания биомеханически целесообразной предметной среды и конструктивных новшеств тренажера, позволяющего достигнуть воздействия на «заказные» мышечные группы.
Четвертая – путем использования приборов, оборудования и методических приемов, позволяющих полнее раскрыть функциональные резервы организма, превзойти
достигнутые им силу, гибкость и специальные навыки
(применение тренажеров, обеспечивающих сопряженное совершенствование силовых способностей в структуре основного двигательного навыка) или в условиях
стимулирования отдельных рецепторов (зрительного,
слухового, звукового, вестибулярного, электростимуляционного нервно-мышечного воздействия. Пятая – путем замены громоздких тренажеров на более простые
и легкоуправляемые, с регулированием силовой нагрузки и с технологическими «новинками», позволяющими
выйти на более высокий качественный уровень обучения и тренинга.
Кроме тренажеров в тренировочном процессе
юных бегуний на короткие дистанции применяются
специальные тренировочные приспособления сопряженного воздействия. К ним следует отнести такие, как
(131,207,215): тяга бедром отягощения через трос, стоя
на одной ноге с акцентом – на подъем бедра вверх, на
длину бегового шага и на время; жим штанги (вспомогательного предмета) лежа на спине; ходьба по ступеням
стадиона с акцентом на длину бегового шага (через две
ступеньки и на время); рывковая тяга до груди локтями
вверх, приседания с партнером на плечах или со штангой, бег «бедрами» в воде.
В первом варианте активно развиваются мышцы-сгибатели бедра, во втором – поднимается тонус
мышц верхнего плечевого пояса, в третьем – мышцы
подошвенного сгибания, в четвертом – сгибатели туловища, в пятом – мышцы- разгибатели ног и в шестом
– одновременно мышцы-антагонисты сгибатели и разгибатели бедра в структуре бегового шага.
При выборе сопряженных средств в условиях
«нагружения» и «облегчения» для их введения в учебно-тренировочные комплексы учитывалось, что:
–– в беге на скорость и с ускорениями целесообразно
уменьшить передвигаемую массу в облегченных условиях на 15%;
–– отягощение на дистальной части голени в пределах
200-400 г.;
–– использование упругой связи в тяговом устройстве
на величину 50-10%-го облегчения;
–– бег с буксировкой груза, а также традиционные беговые упражнения, в которых активизируются мышцы ноги
на опоре включать только по необходимости, а их объем
не должен превышать объем основного упражнения;
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–– эффективность средств тренировки определять по
золотому «сечению» бегового шага (не более О.616),
когда положительно взаимодействуют импульсы разгона махового звена в момент ее максимального сгибания
в коленном суставе и торможения махового звена а конце опорного периода на момент пересечения траектории
дистального участка голени маховой ноги проекции тазобедренного сустава;
–– в условиях «облегчения» следует осуществлять подбор средств, в которых совершенствуется механизм переноса ноги и возможность для быстрого отталкивания;
–– в режимах «нагружения» и «облегчения» наиболее
эффективны те средства, которые способствуют максимальной скорости растяжения мышц, преимущественно
в условиях действия инерционных и реактивных сил
(быстрота разгона и торможения конечностей).
В учебно-тренировочные комплексы сопряженного воздействия вводятся тренажерные устройства с учетом принципа направленного силового воздействия
и специфики средств в контексте преимущественного
развития мышц разгибателей и мышц-сгибателей бедра,
голени, стопы и туловища. В варианте, представленном
В.Г.Ярошевичем (7), это пять групп тренажеров, сгруппированных на тренажеры, предназначенные для:
–– сопряженного формирования техники движений
и специальной силовой подготовки мышц стопы;
–– специального силового развития мышц-разгибателей и сгибателей бедра, голени, сопряженного с формированием наиболее важных элементов техники бегового
шага;
–– силового развития мышц-антагонистов (разгибатели и сгибатели) бедра в структуре бегового шага, без
взаимодействия с опорой в усложненных и облегченных
условиях;
–– силового развития мышц-антагонистов (разгибатели-сгибатели) ног при имитации бега в усложненных
условиях;
–– повышения частоты перемещений ног в структуре
бегового шага (при взаимодействии с опорой) в облегченных условиях.
Как показывает анализ специальной научно–методической литературы, содержание средств, форм
и методов тренировки в процессе спортивного совершенствования студенток неадекватны индивидуальной структуре двигательных действий, соразмерности
развития быстрой силы и силовой выносливости в избранном виде, не затрагивают внутренних механизмов
целенаправленной подготовки двигательного аппарата
с учетом реальных и потенциальных возможностей психомоторики и функциональных возможностей занимающихся на звеньевом, межзвеньевом и интегральном
уровнях. В конечном итоге, это негативно сказывается
на качестве и полноценной спортивной подготовке студенческой молодежи, особенно женского контингента
и динамике их спортивного мастерства.
В этой связи, разработка и обоснование обновленных форм дифференцированного подхода к выбору метода совершенствования физических качеств (в первую
очередь, силовых способностей) и нормированию комплексной тренировочной нагрузки (по системе круговой
тренировки) студентов, по их целевому критерию – типологии двигательных проявлений, позволит, с одной
стороны, повысить максимальную плотность занятий,

обеспечить мобилизацию психомоторики и транзитную
функцию индивидуального стиля деятельности, а с другой стороны, эффективно решать задачи, связанные
с управлением тренировочной, соревновательной и рекреационной деятельностью, диагностикой спортивной
одаренности, прогнозированием спортивной деятельности. Это является перспективной учебно–спортивной
задачей, облегчающей и минимизирующей весь учебно–тренировочный процесс студентов.
В настоящее время параметризация моделей объектов управления физическим воспитанием и спортивной
подготовкой студенческой молодежи стала общепринятой и определяется как одна из важнейших функциональных возможностей современной системы моделирования в формате новых дидактических и педагогических
здоровьеформирующих технологий. Один из условно
существующих методов параметризации – программный, который предусматривает написание специальной
программы под конкретный типовой объект. В нашем
случае таким программным объектом выступает оценка
типологии двигательных проявлений студентов. Этому
способствовал отход от нормативной физической культуры к тренирующей и оздоровительно–рекреационной,
предусматривающей достаточность и сбалансированность взаимоотношений силы мышц сгибателей и разгибателей верхних и нижних конечностей двигательного
аппарата и, в целом, индивидуализацию процесса физического воспитания с целью предвидения результатов
и удовлетворения личности в физическом совершенствовании, организации физической рекреации и здорового
образа жизни. Перевод их в плоскость заданных условий
параметризации модели объекта управления сводится к
получению индивидуального профиля качественно–количественных характеристик занимающихся.
При обосновании методики типологии двигательных проявлений у студенток 17–19 лет использовался
метод контрольных упражнений (таблица 1), оценивающий способность занимающегося выполнить за минимально короткий отрезок времени фиксированное
количество движений на специальных тренажерах:
в формате быстрой силы (6 повторений) и силовой выносливости (15 или 20 или 30 или 40 повторений) для
сгибателей и разгибателей мышц туловища (СТ и РТ),
бедра (СБ и РБ), голени (СГ и РГ) и рук (СР и РР) и подошвенного сгибания стопы (ПСС). Тестированию по
оценке силовых способностей с помощью специальных тренажеров и тренировочных устройств было подвергнуто 250 студентов 1 и 2 курсов Мозырского государственного педагогического университета им. И. П.
Шамякина, Полесского государственного университета,
и института управления при Президенте Р.Б., проходящих курс физического воспитания в группах спортивной специализации. Они выполняли контрольные
задания в следующей последовательности: сгибатели
и разгибатели мышц туловища, рук, бедра, голени и стопы (18 наименований).
Все испытуемые (250 человек) в каждом из 24 тестов были разделены соответственно на 5 групп (по
50 человек в каждой группе, где учитывался усредненный показатель) по принципу – от лучшего результата
к худшему и оценены в балльном измерении (от 5 баллов до одного). Критерием балльной системы оценки
силовых способностей опорно–двигательного аппарата
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был временной показатель выполнения фиксированного
количества движений (на быструю силу – 6 повторений
и на силовую выносливость – 15 или 20 или 30 или 40
повторений в зависимости от наименования группы
Наименование показателей, усл.ед.
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мышц и сгибательно–разгибательной функции). Критерием балльной оценки 6 показателей ОФП служили
рекомендации М. П. Желобковича, Т. А. Глазько и Р. И.
Купчинова.
Усредненная оценка в баллах
5

4

3

2

1

ПСС – 6 повторений (быстрая сила), с

3,50

3,60

3,70

3,80

3,90

ПСС – 40 повторений (силовая выносливость), с

28,00

28,30

28,60

28,90

29,20

СБ – 6 повторений (быстрая сила), с

4,00

4,20

4,40

4,60

4,80
15,10

СБ – 20 повторений (силовая выносливость), с

14,30

14,50

14,70

14,90

РБ – 6 повторений (быстрая сила), с

5,60

5,80

6,00

6,20

6,40

РБ – 40 повторений (силовая выносливость), с

39,50

40,00

40,50

41,00

41,50

СГ – 6 повторений (быстрая сила), с

5,60

5,70

5,80

5,90

6,00

СГ – 30 повторений (силовая выносливость), с

39,40

39,90

40,40

39,90

41,40

РГ – 6 повторений (быстрая сила), с

5,10

5,20

5,30

5,40

5,50

РГ – 40 повторений (силовая выносливость), с

43,50

44,00

44,50

45,00

45,50

РР – 6 повторений (быстрая сила), с

4,10

4,30

4,50

4,70

4,90

РР – 15 повторений (силовая выносливость), с

12,00

12,40

12,80

13,20

13,60

СР – 6 повторений (быстрая сила), с

5,80

6,00

6,20

6,40

6,60
17,20

СР – 15 повторений (силовая выносливость), с

16,00

16,30

16,60

16,90

СТ – 6 повторений (быстрая сила), с

6,00

6,20

6,40

6,60

6,80

СТ – 30 повторений (силовая выносливость), с

48,00

48,50

49,00

49,50

50,00

РТ – 6 повторений (быстрая сила), с

5,00

5,10

5,20

5,30

5,40

РТ – 40 повторений (силовая выносливость), с

44,50

44,80

45,10

45,40

45,70

Бег на 100 м, с

13,0

13,5

14,0

14,3

14,7

Прыжки в длину с места, см

250

235

225

210

200

Поднимание ног в висе до касания перекладины, количество раз

10

8

6

4

2

Подтягивание на перекладине,
количество раз

15

12

10

8

5

12:00

12:30

13:15

13:40

14:10

Проба Руфье, индекс

0

0–5

6–10

11–15

16–21

Сумма баллов 6 показателей ОФП

24

20

16

13

10

Бег на 3000 м, мин,

Сумма баллов 18 показателей ОДА

72

60

48

39

30

Сумма баллов 24 тестов ОДА и ОФП

96

82

68

54

40

Условные обозначения: БС – быстрая сила; СВ – силовая выносливость. ПСС – подошвенные сгибатели стопы; СБ – сгибатели
бедра; РБ –разгибатели бедер; РР – разгибатели рук; СР – сгибатели рук; РТ– разгибатели туловища; СТ – сгибатели туловища; СГ
– сгибатели голени; РГ – разгибатели голени; ОДА – объем двигательной активности.

Таблица 1 – Методика параметризации комплексной оценки типологии двигательных проявлений студентов
17–19 лет (в баллах), занимающихся в секциях легкой атлетики (спринт) и играх (теннис – большой и настольный).
Параметры, представленные в таблице 1, являются производными от указанной выше информации
и вычисляются на основе программы на одном из языков программирования – математико–статистического
анализа данных относительно каждого показателя и их
балльного выражения. Наиболее гибкая параметризация
достигается при применении вычислительных методов,
где в любой момент допускается заданная корректировка структуры объекта и схемы усиления приоритетных
параметров (по мнению педагога) за счет умножения
балльной оценки на коэффициент – 1,1. На этой основе нами была определена комплексная оценка двигательных проявлений по каждому из 24 пунктов (сумма
баллов в 24 тестах для каждого из пяти уровней результатов, соответственно 5,4,3,2 и 1 балл). К лицам с хорошим уровнем типологии двигательных проявлений
отнесены студенты 17–20 лет – 75–96 балла. К лицам

с нормальным уровнем типологии двигательных проявлений отнесены студенты 17–20 лет – 65–74 балла.
К лицам с ослабленным уровнем двигательных проявлений отнесены студенты 17–20 лет – 46–64 балла.
Для определения структуры объекта (доля компонентного состава типологии двигательных проявлений)
отдельно рассматривается комплексная оценка силы
мышц ОДА или комплексная оценка ОФП.
Вместе с тем, нами также изучалась динамика
силы мышц верхних и нижних конечностей двигательного аппарата (ДА) с учетом конституционального типа
сложения (астеноидный – АСТ, торакальный – ТСТ, мышечный – МСТ, дигестивный – ДСТ) в процессе физкультурно–спортивного онтогенеза студенток 17–19 лет.
В исследованиях использовалась экспресс–оценка жировой массы тела спортсмена [4,5], которая сводилась
к следующим измерениям. Определялась жировая масса
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тела и вычислена в процентном отношении к весу испытуемого. Затем у каждого из испытуемых были определены 4 показателя физического развития: а1– окружность шеи, а2 – окружность талии, а3 – рост, а4 – вес.
Исходя из математических условий постановки задачи
результатом явилось регрессионное уравнение вида:
Y=a1*X1+a2*X2+ a3*X3+ a4*X4.
В процессе физкультурно–спортивного онтогенеза в вузе у студенток различных соматотипов выявлено
четыре качественно отличных функциональных особенностей, объективно оценивающих гетерохронность
силы мышц–сгибателей и разгибателей на уровне региональных звеньев ДА (бедро, голень, стопа, туловище,
плечевой пояс, руки). Первая – связана со специфичностью динамики силы мышц–сгибателей и разгибателей
нижних, верхних конечностей и туловища, которая носит увеличивающийся характер (независимо от соматотипа). Вторая – связана со специфичностью динамики
показателей сгибательной и разгибательной функции
мышц нижних и верхних конечностей, туловища относительно быстрой силы и силовой выносливости по
5–балльной системе, которая характеризуется: а) несущественной динамикой мышц–сгибателей нижних
и верхних конечностей, особенно первых, на протяжении всего курса обучения (независимо от соматотипа);
б) наиболее низкий уровень активизации мышц ДА
у представителей ДСТ (особенно в период 2–4 курсов),
ниже среднего – АСТ, средний – ТСТ и хороший – МСТ;

в) наиболее существенные сдвиги суммированных показателей мышечной системы ДА на звеньевом уровне отмечены в период 1–2 курсов, стабилизация в период 2–3
курсов и понижение в период 3–4 курсов (независимо от
соматотипа); г) преимущественное развитие: БС в период 1–2 курсов и СВ в период 2–4 курсов. Третья особенность заключается в том, что самыми приоритетными
показателями БС и СВ из всего комплекса исследуемых
мышц ДА являются мышечные группы, участвующие
в сгибании туловища, рук, а также в разгибании верхних конечностей на уровне целостного движения – рывок ГО (туловище, руки). Их общий прирост составил
8,9–17,8%. Амплитуда прироста силы сгибателей и разгибателей мышц нижних конечностей (СМНК и РМНК)
несколько выше (в пределах 15,2–20,3%), чем прирост
силы сгибателей и разгибателей мышц верхних конечностей (СМВК и РМВК) (в пределах 12,4–15,0%). Четвертая – отмечена закономерностями в том, что в целом
амплитуда прироста силы мышц имеет выраженный куполообразный характер изменений с пиком наибольшего увеличения суммарного показателя силовых способностей ДА: в диапазоне от 1 до 2 курса – БС и от 2 до 3
курса – СВ. Особенно это характерно для разгибателей
бедра (на 20,1% при Р < 0,05); сгибателей туловища (на
22,3% при Р < 0,05); сгибателей рук (на 16,5% при Р <
0,05). Рассмотрим данные показатели с учетом соматотипа девушек и в более расширенном возрастном диапазоне (таблица 2).

Соматотип (АСТ, ТСТ, МСТ, ДСТ)
АСТ

Звено
ДА

ТСТ

Курсы

МСТ

Курсы

ДСТ

Курсы

Курсы

1–2

2–3

3–4

1–2

2–3

3–4

1–2

2–3

3–4

1–2

2–3

3–4

СМНК

2/1

3/2

2/3

3/3

3/4

2/3

2/2

3/3

3/3

1/1

1/2

1/2

РМНК

3/2

4/3

3/3

4/3

4/3

3/3

4/4

4/5

3/4

3/2

3/3

2/2

СМВК

2/1

2/2

3/3

3/2

4/4

3/4

4/2

4/3

3/4

1/1

2/1

1/1

РМВК

3/2

4/3

3/4

3/2

4/3

4/4

4/3

4/4

3/5

2/1

3/2

2/2

СМТ

4/2

4/3

3/3

4/4

4/4

4/4

4/5

4/5

4/4

4/2

3/3

2/2

РМТ

4/2

3/3

3/4

5/4

4/5

3/4

4/4

4/5

3/4

3/1

2/2

1/2

Условные обозначения: в числителе – показатели быстрой силы – БС; в знаменателе – силовой выносливости – СВ; СМНК
и РМНК – сгибатели и разгибатели мышц нижних конечностей; СМВК и РМВК – сгибатели и разгибатели мышц верхних
конечностей; СМТ и РМТ – сгибатели и разгибатели мышц туловища; черным шрифтом выделены баллы с высокой степенью
активизации за год обучения.

Таблица 2 – Оценка степени активизации форм проявления сенситивных периодов БС и СВ мышц–сгибателей
и разгибателей верхних, нижних конечностей и туловища на звеньевом уровне у студенток 1–4 курсов с учетом
соматотипа (в баллах)
Можно предположить, что основной фундамент
существующей формализованной методики силовой
подготовки у студенток, занимающихся в группах спортивной специализации (спринт) преимущественно формируется в диапазоне до 2 курса с акцентом на БС и для
3 курса – на СВ. После этого процесс силовой подготовки не имеет четкого логического содержания и остается
малоэффективным. Представители ТСМ и, особенно,
МСТ, не столь подвержены этой негативной закономерности и более управляемы в физическом самосовершенствовании. С целью усиления силового потенциала
студентов нами была разработана система упражнений
из гиревого спорта по комплексам (таблица 3). Рядом
исследований со студентами [6],[7] показано, что при

тренировке с гирями приспособительная реакция организма к нагрузкам сопровождалась ростом скелетной
мускулатуры, увеличением силы, повышением силовой
выносливости, формированием красивой осанки и, в целом, здорового образа жизни. В качестве принята нами
один из шести использyeмых комплексов.
Таким образом, исследование показало, что основной фундамент существующей методики силовой подготовки студентов формируется в диапазоне до 2 курса
с акцентом на БС и для 3 курса – на СВ. Представители ТСМ и, особенно, МСТ, не столь подвержены такой
закономерности.
Эффективность занятий с использованием упражнений гиревого спорта со стандартными и облегчёнными
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гирями с учетом соматотипов выразилась в укреплении
здоровья, гармоничном развитии антропометрических
данных, улучшении функциональных возможностей
организма студентов. Дифференцированный подход, основанный на знаниях о параметризации двигательных
проявлений и учете индивидуальных особенностей каждого занимающегося (пол, возраст, соматотип, уровень
тренированности, личностные особенности реакции

121

на нагрузку и т.п.) должен рассматриваться в качестве
целевого критерия данной системы, не только объясняющей суть метода параметризации, но и выступающей
в качестве структуры внутренней модели объекта, предопределяющей основные возможности так называемой
гибкой параметризации, обеспечивающую простую корректировку модели объекта
Вес гири
(ГС или ГО) – № К – № У

Описание упражнений
1. И.п. – ноги врозь. Возьмите гирю обеими руками за ручку и поднимите ее на грудь телом гири
вверх. Медленно выжмите гирю над головой, так чтобы тело гири все время было поднято вверх.
Повторить 3–6 раз.
2. И.п. – ноги врозь (пошире).Взять гирю обеими руками за ручку и положить на спину так, чтобы
ее тело лежало на лопатках. Медленно наклоняйтесь вперед, не сгибая спины. Ноги прямые, при
наклоне таз надо отводить назад, голову не опускать. Повторить 4–7 раз.
3. И.п. – ноги врозь. Взять гирю двумя рукам на грудь телом вверх. Глубоко приседать на всей
ступне, немного наклоняя туловище вперед, голову держать прямо. Темп медленный. Повторить
5–8 раз.
4. И.п. – ноги врозь. Взять гирю за ручку обеими руками. Приподняв гирю от пола, сделайте замах
между ногами и, энергично выпрямляя спину, прямыми руками выбросьте ее вверх над головой.
При этом можно сделать полуприсед. Темп быстрый.
Повторить 6–12 раз.
5. И.п. – ноги врозь. Возьмите гирю за ручку одной рукой. Выпрямляя ноги и туловище, сгибайте
руку и берите гирю к плечу, затем мягко опускайте на пол. Повторить 7–10 раз.
6. И.п. – ноги врозь. Гирю на специальной лямке подвешивают на голову. Упираясь руками
в колени, сгибайте и выпрямляйте шею и туловище, ставьте гирю на пол и снова поднимайте
вверх. Темп медленный. Повторить 3–9 раз.
7. И.п. – ноги врозь. Взять гирю обеими руками за ручку хватом сверху. Энергичным движением
спины и рук поднять гирю вверх над головой телом гири вниз. Старайтесь, чтобы гиря
поднималась вверх перпендикулярно полу и проходила ближе к туловищу. Опускайте гирю мягко,
сгибая ноги и туловище. Повторить 3–9 раз.
8. И.п. – ноги вместе. Взять гирю одной рукой и положить на бедро. Сгибая ногу, высоко
поднимайте колено так, чтобы гиря стояла на бедре. Старайтесь поднимать гирю только усилием
ноги, придерживая ее на бедре рукой. Повторить 6–8 раз каждой ногой.
9. Сядьте на пол, широко разведите ноги в стороны. Гирю поставьте между ногами и возьмите ее
за ручку обеими руками. Сгибая руки, кладите гирю на грудь телом вверх и поворачивайте
туловище о вправо, то влево. Темп медленный. Повторить 5–6 раз.
10. Сядьте на пол, широко разведите ноги в стороны. Возьмите гирю за ручку двумя руками.
Поворачивайте гирю вверх дном, ставьте на ручку и удерживайте ее в положении 2–3 секунды.
Темп средний. Повторить 8–14 раз.
11. Упражнение №1. Акцент на силовую выносливость. Повторить 6–12 раз.
12. Упражнение №2. Акцент на силовую выносливость. Повторить 8–14 раз.
13. Упражнение №3. Акцент на силовую выносливость. Повторить 10–16 раз.
14. Упражнение №4. Акцент на силовую выносливость. Повторить12–24 раза.
15. Упражнение №5. Акцент на силовую выносливость. Повторить14–20 раз.
16. Упражнение №6. Акцент на силовую выносливость. Повторить 6–18 раз.
17. Упражнение №7. Акцент на силовую выносливость. Повторить 6–18 раз.
18. Упражнение №8. Акцент на силовую выносливость. Повторить 12–16 раз каждой ногой.
19. Упражнение №9. Акцент на силовую выносливость. Повторить 10–12 раз.
20. Упражнение №10. Удерживать гирю 4–6 с. Акцент на силовую выносливость. Повторить 16–28 раз.

ГС –1–1

ГС–1–2

ГС–1–3

ГС–1–4

ГС–1–5
ГС–1–6

ГС–1–7

ГС–1–8

ГС–1–9

ГС–1–10
ГО–2–1
ГО–2–2
ГО–2–3
ГО–2–4
ГО–2–5
ГО–2–6
ГО–2–7
ГО–2–8
ГО–2–9
ГО–2–10

Примечание: ГО – гиря облегченная, ГС – гиря стандартная, № К – номер комплекса, № У – номер упражнения.

Таблица 3 – Систематизация (по комплексам) наиболее значимых упражнений гиревого спорта со
стандартными и облегченными гирями для лиц 17–20 лет
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Особенности моделирования двигательных режимов
соревновательной деятельности в настольном теннисе
на начальном этапе подготовки
Simulation features motor mode of competitive activity in table tennis
at the initial stage of preparation
О.Е. Масловский, кандидат педагогических наук, Л.Н. Буцкевич, магистр,
Е.А. Кузмицкая, магистр, Ю.Н. Мойсеенко, магистр, О.А. Кныш, магистр
УО «Белорусский национальный технический университет», г. Минск, Республика Беларусь

Aннотация
В статье научно обосновываются оптимальные
двигательные режимы соревновательной деятельности
при обучении настольному теннису студентов.
Ключевые слова: моделированиe двигательных
режимов, соревновательнaя деятельность, теннис, начальнaя подготовкa

Summary
Article scientifically justified optimal motor mode of
competitive activity in the training table tennis students.
Key words: modeling modes of propulsion, competitive activities, tennis, initial training

Введение
Одним из актуальных вопросов современного
спорта (в том числе и вузовского) является реализация
общетеоретических подходов и принципов системы
спортивной тренировки непосредственно в управлении
тренировочным процессом (1,2). На сегодняшний день
программирование и моделирование тренировочного
процесса с учетом требований современной деятельности остается пока недостаточно изученной проблемой
в настольном теннисе и требует дальнейшего научного
изучения (2).
Методы исследоваия. В качестве основного метода совершенствования спортивного мастерства квалифицированных игроков в настольный теннис в последнее время чаще всего применяется моделирование
различных игровых ситуаций, и на их основе создаются специальные тренировочные упражнения. При этом
чаще всего используется моделирование технико-тактических действий в определенных игровых ситуациях
или же игровое противоборство по определенным правилам, моделирующих противника конкретного стиля. Для
функциональной подготовленности теннисистов используют моделирование двигательных режимов соревновательной деятельности, причем чаще общими средствами
тренировки, позволяющими не нагружая психическую
сферу спортсмена, выйти на высокие пульсовые режимы
тренировочной деятельности. Однако техника игры теннисистов на высоком пульсе дает «сбои», так как организм не подготовлен к такой специфической работе (3).
Как показал анализ литературы (1,2,3), педагогические наблюдения и анализ соревновательной и игровой деятельности в настольном теннисе, проведенные

исследования в основном были направлены на изучение
отдельных компонентов: модельных характеристик соревновательной деятельности, моделей функционального состояния и технико-тактической подготовленности
теннисистов различной квалификации. Однако содержание игры выдвигает перед теннисистами такие требования, как умение быстро оценить возникшую ситуацию,
принять эффективное решение, выбрать целесообразный игровой прием, суметь выполнить его рациональным способом с расчетом времени, пространства, дозировки мышечных усилий, успеть проконтролировать
результат и быть готовым к выполнению следующей
двигательной задачи. Это свидетельствует о том, что
игровая деятельность теннисистов носит комплексный
характер и не может решаться в разрозненных заданиях
и упражнениях. Это вызывает необходимость научного обоснования средств и методов совершенствования
игрового мастерства и, в частности технико-тактической подготовки игроков в настольный теннис.
Цель исследования – научное обоснование инновационных средств и методов совершенствования игрового мастерства студентов-новичков на модели настольного тенниса.
Задачи исследования. 1. Изучить реакцию ЧСС на
использование метода «БКМ» при обучении студентов
настольному теннису; 2. Обосновать эффективные методические приемы использования метод «БКМ» со студентами спортивно-технического факультета БНТУ; 3)
Показать эффективность использования метода «БКМ»
в учебно-тренировочном процессе теннисистов спортивно-технического факультета БНТУ.

Результаты исследования и их обсуждение
Выявлено, что в среднем, во время игровых тренировок на столах при выполнении традиционных
упражнений ЧСС составляет 140-160 уд/мин, в то время
как в соревнованиях ЧСС за счет психической напряженности может достигать 180-200 уд/мин (по данным
A.Lundin, 1973), Это является для теннисиста одним
из основных сбивающих факторов скорости и точности движений, так как в данном тренировочном режиме функционирования организма технико-тактические
действия не отрабатывались.
С помощью метода пульсометрии было показано,
что метод «БКМ» обеспечивает нарастание функциональной нагрузки у студентов до уровня 165-170 ударов
в минуту, что не превышает оптимальный уровень функционирования аппарата кровообращения.
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Для решения противоречия между тренировочными и соревновательными режимами предложен и эффективно может использоваться в работе со студентами-новичками предложенный китайскими специалистами
метод «БКМ». Данный метод (3) моделирует соревновательную деятельность, повышает интенсивность тренировочного процесса, способствует сопряженному,
эффективному совершенствованию игрового мастерства
и технико-тактической подготовленности игроков в настольный теннис высокого класса.
Полученные нами результаты подтвердили, что
теннисисты, независимо от их квалификации, при выполнении упражнений методом «БКМ могут выходить
на максимальные значения ЧСС, чего практически невозможно добиться при выполнении обычных тренировочных упражнений. Так же выявлено, что применение
метода БКМ» позволяет повысить моторную плотность
занятия на 40-60%, а интенсивность нагрузки на 35-65%.
Выводы. Использование данного метода тренировки в условиях технического вуза позволяет: а) дозировать объем и интенсивность выполняемой нагрузки;
б) регламентировать действия игрока; в) моделировать
соревновательные условия как в виде игровых технико-тактических ситуаций, так и в виде игровой деятельности конкретного противника; г) индивидуализировать
технико-тактическую подготовку теннисиста и повысить ее эффективность; д) снизить психологическую
и повысить функциональную нагрузку с дополнительной игровой нагрузкой методом «БКМ». Их реакция на
эти нагрузки оказалась положительной. При этом возросла мотивированность студентов к использованию
инновационного подхода, возросла существенно посещаемость занятий.
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Особенности согласования уровней мышечных напряжений
в видах борьбы в условиях прогрессирующей
мощности и координации специально подобранных упражнений
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Аннотация
В статье научно обосновываются специально подобранные упражнения в видах борьбы в новом формате
прогрессирующей мощности и координации движений
и объясняется механизм мышечных напряжений.
Ключевые слова: борьба, мышцы, согласование,
движение, мощность, координация

Summary
Article scientifically justified specially selected exercises in the kinds of struggle in the new format of progressive power and coordination of movements and explains the
mechanism of muscle strains.
Key words: wrestling, muscle, coordination, movement, power, coordination

Актуальность
Практика свидетельствует: для разных физических
упражнений характерна специфическая направленность
воздействия на организм спортсмена. Понятно, что и эффект развития скоростно-силовых качеств тесно связан
с соотношением применяемых методов, структурой всего комплекса используемых физических упражнений.
Скоростно-силовая подготовка включает все разнообразие имеющихся средств и методов, направленных на развитие способностей атлетов преодолевать
значительные внешние сопротивления при максимально
быстрых движениях.
По данным В. С. Дахновского, Ю. В Менхина, для
процесса специальной скоростно-силовой подготовки
характерно синтетическое, аналитическое и вариативное воздействие на рост силового и скоростного компонентов рассматриваемых физических качеств. При этом
основным считается метод кратковременных усилий
и повторений, применяемых в различных сочетаниях:
сопряженный, кратковременных усилий, повторный; вариативный, повторный [11], [28].
Необходимо учитывать, что в зависимости от
специфики двигательной деятельности удельный вес
каждого из них неодинаков. В этой связи не вызывает удивления тот факт, что в практике их применения
в целях развития и совершенствования специальных
скоростно-силовых качеств существуют определенные
разногласия.

Так, А. А. Карелин, В. П. Климин, С. Ф. Матвеев отмечают, что при специальной скоростно-силовой подготовке целесообразно использовать комплексную систему средств [21], [22], [26]. В то же время А.В. Медведь
и Б.М.Рыбалко считают, что применение того или иного
упражнения с различными отягощениями зависит от задачи развития силового или скоростного компонентов
взрывной силы [27], [36]. В тех случаях, когда развитие
одного из компонентов отстает, следует делать акцент
именно на него. И.А. Письменский, напротив, рекомендует совершенствовать наиболее сильные качества [36].
На развитие скоростно-силовых качеств могут
воздействовать самые различные упражнения регионального и глобального воздействия. Однако, когда
речь идет о развитии качеств специфических для того
или иного вида спорта, то наиболее эффективными является специально подобранные упражнения, которые
близки по характеру нервно-мышечных усилий и структуре к движениям борца. При этом можно направленно
воздействовать на развитие специфических качеств и на
совершенствование техники борьбы.
Чтобы повысить эффективность целенаправленного воспитания скоростно-силовых качеств борцов,
тренеру необходимо не только знать конкретные характеристики движения при выполнении броска, но и постоянно ориентироваться на них при выборе специальных упражнений. Только в этом случае можно подобрать
средства, которые соответствуют специфике проявляемых спортсменов качеств в основном соревновательном
упражнении.
Известно, что для успешной реализации приёмов
борьбы в соревновательных условиях дзюдоист должен иметь высокий уровень скоростно-силовой подготовленности. Он необходим дзюдоисту, поскольку
выполнение атакующих, контратакующих и защитных
действий производится в условиях непосредственного
атлетического единоборства. Для того чтобы преодолеть
защиту противника, дзюдоист должен обладать не только большой силой, но и уметь проявлять ее в наименьшее время.
Цель исследования – обосновать эффективность
скоростно-силовой подготовки квалифицированных
борцов (дзюдо, рукопашный бой), направленной на согласование и упорядочение уровней мышечных напряжений скелетных мышц в многосуставном движении
в условиях прогрессирующей мощности и координации
движений специальных упражнений
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Задачи исследования:
Раскрыть сущность, структуру и содержание скоростно-силовой (концентрированной) подготовки
квалифицированных борцов и обосновать необходимость повышения их моторного потенциала
в условиях прогрессирующей мощности и координации (многосуставности) движений специально
подобранных упражнений.
2. Разработать и научно обосновать методику организации концентрированной скоростно-силовой подготовки в тренировочном процессе квалифицированных борцов.
Результаты исследования и их обсуждение.
Воспитание способности концентрировать мышечные
усилия должно, прежде всего, осуществляться в тех условиях, которые соответствуют специфике спортивной
борьбы и в частности, идентичны характеру и режиму
работы мышц при выполнении технических действий
[15], [19].
С этой целью специальные упражнения должны
подбираться методически грамотно так, чтобы они соответствовали структуре технических действий. В ходе
исследований Б. А. Подливаева был выявлен феномен
межмышечной координации, с улучшением которой
возрастает величина проявления скоростно-силовых качеств всех мышц, несущих основную нагрузку. Однако,
если условием более эффективного функционирования
механизма межмышечной координации является согласование и упорядочение уровней мышечных напряжений, то при проявлении скоростно-силовых качеств
в многосуставном движении наилучший конечный эффект имеет место, когда напряжение отдельных мышц
достигает не предельных, а оптимальных величин.
Отмечая, что осваивать координационные компоненты техники при предельных напряжениях нельзя,
Б. А. Подливаев утверждает, что искать возможности
повышения результатов необходимо не на основе интенсификации отдельных усилий отдельных мышц, а прежде всего на основе выявления таких оптимумов их
активности, при которых будут обеспечены смены фаз
движений. Автор считает, что решение подобной, очень
сложной задачи может быть лучше всего обеспечено
при условии использования соответствующих методических подходов и технических средств [33].
Практика спортивной борьбы имеет значительный
арсенал применяемых средств и методов развития скоростно-силовых качеств.
Отмечая тот факт, что результат схватки зачастую
решается за счет превосходства в силе и быстроте, для
успешного усвоения приема В. П. Филин, А. Г. Станков
рекомендовали увеличивать сопротивление партнера при
совершенствовании приёмов и доводить его до максимального [38], [41]. Б. М. Рыбалко, Г. С. Туманян, предлагали в качестве средств, способствующих развитию силы,
упражнения со снарядами и без снарядов (в качестве снарядов применялись мешки с песком, амортизаторы, гантели, медицинболы) [35], [40]. Такие авторы как Г. Е. Ларионов, Ю. В. Менхин, для развития скоростно-силовых
качеств рекомендовали упражнения общефизической
подготовки, бег, метания, баскетбол и т.д. [24], [28].
Большую эффективность упражнений с отягощениями для совершенствования отдельных элементов техники борьбы отмечает в своем исследовании Е. И. Кочурко.
1.

При этом автор подчеркивает положительную взаимосвязь между качественным выполнением отдельных технических действий и силовой подготовкой борца [23].
По данным А.Н. Ленца, действия борца в схватке
носят в подавляющих случаях взрывной, скоростно-силовой характер, поэтому при совершенствовании техники необходимо добиватьcя максимально быстрого выполнения технического действия, не искажая при этом
его рациональной структуры. Обращая внимание на
подбор скоростно-силовых упражнений, он рекомендовал отдавать предпочтение упражнениям скоростно-силового характера, одновременно воздействующих на
развитие силы и быстроты [25].
С.Ф. Ионов в своем исследовании показал, что
применение в тренировочном процессе средств и методов специальной скоростно-силовой подготовки создают основу для повышения надежности технических
действий в борьбе [20].
Обосновывая критерии специальных скоростно-силовых упражнений борцов, Б.М.Рыбалко сделал
заключение, что лучшим средством воздействия на
специфические группы мышц являются сами технические действия или те специальные упражнения, которые
максимально приближены к таковым [35].
В. Г. Ивлев, рекомендуя для развития скоростных
качеств работу со спарринг-партнёром. считает, что
в таких упражнениях развивается не только скорость
движений, но и быстрота реакции, что каждое скоростное техническое действие совершенствуется с последовательным увеличением скорости его выполнения, а по
мере необходимости должен использоваться метод расчлененных упражнений [18].
Из упражнений с отягощениями, применяемых
в спортивной борьбе, А.В. Медведь, Б.М. Рыбалко, отмечают, что хорошие результаты для развития взрывной
силы и совершенствования внутримышечной и межмышечной координации движений дает варьирование веса
отягощений в тренировочных занятиях [27], [36].
Большое влияние на развитие взрывной силы оказывает способность спортсмена переключаться с одного
технического приема на другой, когда защита противника препятствует выполнению приема. Так, по данным
В. Л. Дементьева, указанная способность характеризует
уровень технического мастерства борца [14].
При воспитании «взрывной» силы необходимо
учитывать и то обстоятельство, что эта способность во
многом обусловлена предварительным растягиванием
рабочей мышцы. Это связано с тем, что мышца, растянутая до определенного оптимума, в силу своих упругих свойств стремиться возвратиться к первоначальной
форме и за счет этого сокращается сильнее и быстрее.
При этом чем больше предварительная деформация,
тем больший потенциал напряжения развивается в ней,
и тем большую работу она готова произвести.
Однако в большинстве случаев борец лишен возможности предварительно принять выгодное исходное
положение, и вынужден проявлять взрывные усилия без
каких-либо подготовительных движений. Обусловлено
это тем, что в условиях непосредственного единоборства
такие движения могут раскрыть противнику намерения
спортсмена, привести к запаздыванию атаки и т.д. В этой
связи возрастает роль специальных упражнений, направленных на совершенствование способности спортсмена
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к проявлению взрывных усилий в ответ на специфические сигналы. В условиях спортивного поединка такими
сигналами может быть поза противника, его расслабление, движение той или иной частью тела, захват [22].
В связи с этим одним из основных средств воспитания «взрывной» силы дзюдоиста должны быть упражнения с различными отягощениями. При применении
упражнений с отягощениями необходимо учитывать
что, чем ближе вес отягощения к максимальному, тем
меньше число повторений можно выполнять за один
подход, и наоборот. Однако общим для всех должно являться требование, при котором на каждом тренировочном занятии борец должен выполнять только то число
упражнений, при котором он способен с заданными отягощениями повторять упражнение, не снижая скорости.
Поэтому число подходов, характер и длительность пауз
между ними в течение одного тренировочного занятия
является сугубо индивидуальными, и зависят от уровня
развития у спортсмена силового и скоростного компонентов «взрывной» силы.
В этой связи при воспитании «взрывной» силы
и совершенствовании внутримышечной и межмышечной координации целесообразно использовать смену
отягощений. В тренировочном занятии можно рекомендовать следующие чередования отягощений:
•
величина отягощений вначале меньше, а затем
больше соревновательной.
•
величина отягощений вначале больше, а затем
меньше соревновательной.
•
величина отягощений вначале больше, а затем
равна соревновательной.
•
величина отягощений вначале меньше, а затем
равна соревновательной.
При подборе специальных упражнений для воспитания «взрывной» силы следует также учитывать, что
эффективность многих технических действий зависит
от способности борца переключаться с одного режима
работы мышц на другой. Так, например, при выполнении броска прогибом с «подхода» дзюдоист проявляет
взрывное усилие из динамического положения, а, выполняя этот же прием из обоюдного захвата, он проявляет эти усилия в статическом положении [23].
Кроме того, эффективному воспитанию «взрывной» силы способствует сочетание уступающей и преодолевающей работы. В, частности, эффективность выполнения бросков прогибов и бросков наклоном зависит
от того, насколько быстро атакующий спортсмен переключается с уступающей работы, после выполнения
подготовительной фазы броска (подхода), на преодолевающий режим работы в основной фазе (отрыв и бросок противника). В связи с этим встает необходимость
применения специальных упражнений, воспитывающий способность к быстрым переключениям с одного
режима работы мышц на другой.
Совершенствование этой способности может быть
достигнуто с помощью различного рода целевых установок, при которых спортсмен, максимально сокращая
время, должен поднять груз « с подхода» после предварительного приседания. Особое внимание необходимо
уделять упражнениям типа выпрыгивания вверх после
прыжка с высоты [40].
При выполнении этих упражнений нужно соблюдать принципы, изложенные ранее. Так, выполняя
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упражнения с набивным мячом, необходимо сохранять
структуру того технического действия, в соответствии,
с которым совершенствуются взрывные усилия. Важным фактором для успешного проявления «взрывной»
силы является умение спортсмена своевременно расслаблять необходимые мышцы.
Учитывая, что физиологический эффект расслабления во многом зависит от режима выполнения применяемых упражнений, необходимо их подбирать таким
образом, чтобы напряжение мышц сменялось активным
расслаблением, и наоборот.
С этой целью помимо таких распространенных
упражнений, как встряхивание отдельных частей тела
с последующим их расслаблением, могут быть использованы упражнения с чередованием сильного и быстрого напряжения с полным расслаблением.
Выполняя эти упражнения, необходимо сохранять
характерные для того или иного технического действия
позы.
Исследуя методы совершенствования скоростно-силовых качеств, можно отметить, что в упражнениях скоростного характера оптимальный режим работы по частоте сердечных сокращений должен быть в пределах 160
– 165 уд/мин., в упражнениях скоростно-силового характера – 150 – 155 уд/мин., а силового – 145 – 150 уд/мин.
показано, что в спортивной педагогике в целом
разработан богатый арсенал средств и методов скоростно-силовой подготовки, причём, как правило, методические рекомендации предлагают сосредоточиться на
упражнениях, требующих усилий взрывного («ударного») характера. Методика их развития и взаимосвязь
с технической подготовкой во всех видах борьбы исследовалась достаточно широко. При этом, в подготовке
дзюдоистов и в рукопашном бою эта проблема ещё далека от своего решения, так как научно не обоснованы
технологии их обеспечивающие.
В последнее время возрастает роль специальных
упражнений, на совершенствование способности борца
к проявлению взрывных усилий в ответ на специфический сигнал. В условиях спортивного поединка таким
сигналом может быть поза противника, его расслабление, движение той или иной частью тела, захват [17].
В связи с этим, одним из основных средств воспитания
скоростно-силовых качеств борца должно быть упражнения, которые можно подразделить на три группы.
•
Первая группа – упражнения с большими околопредельными отягощениями (80-90% от макс.)
•
Вторая группа – упражнения с малыми отягощениями
•
(30% от макс.), выполняемые с большой скоростью.
•
Третья группа – упражнения с соревновательными
отягощениями выполняемые с макс. скоростью.
Упражнения первой группы наряду с повышением
абсолютной силы совершенствуют способность моментальной мобилизации усилий, эффективному развитию
скоростно-силовых качеств. Упражнения с малыми отягощениями, сохраняя структуру движения, совершенствуют технику со скоростью, превышающую соревновательную. Эти упражнения в первую очередь стимулируют
скоростной компонент скоростно-силовых качеств [28].
Соревновательными отягощениями в борьбе можно считать такой вес, который соответствует весовой категории спортсмена. Упражнения этой группы помимо
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воспитания скоростно-силовых качеств способствуют совершенствованию технических действий, так как позволяют сохранять внешнюю и внутреннюю структуру приема. Упражнения первой группы наиболее целесообразно
выполнять не более трех раз. Упражнения второй группы
можно выполнять многократно в течение нескольких секунд. Общим для всех трех групп должно являться требование, при котором на каждом тренировочном занятии борец должен выполнять то число упражнений, при котором
он способен повторить упражнения, не снижая скорость.
Число подходов, характер и длительность пауз между
ними в течении одного тренировочного занятия является
сугубо индивидуальными и зависят от уровня развития у
спортсмена силового и скоростного компонента [42].
Скоростно-силовые качества находятся в прямой
зависимости не только от способностей спортсмена
проявлять усилия отдельными мышцами, но и от согласованной работы многих групп мышц. Это обуславливает необходимость совершенствования нервно-координационных отношений, зависящих с одной стороны, от
улучшения внутри мышечной координации. Совершенствование внутримышечной координации по мере роста
квалификации спортсмена происходит лишь тогда, когда он преодолевает большие соревновательные отягощения, а совершенствование межмышечной координации
– когда отягощения равны соревновательным или меньше их и выполняется с максимальной скоростью [16].
Эффективность многих технических действий,
зависит от способности борца переключаться с одного режима работы мышц на другой [34]. Способность
к переключениям, очевидно, характеризует умениe
спортсмена управлять своими движениями, что также
является одним из важнейших условий, обеспечивающих максимальное проявление мышечной силы. В связи
с этим становится очевидной необходимость использования специальных упражнений, воспитывающих способность к быстрым переключениям с одного режима
работы мышц на другой [30], [35].
Важным фактором в борьбе для успешного проявления скоростно-силовых качеств является умение спортсмена своевременно расслаблять необходимые мышцы.
Ведущие борцы страны придают особое внимание совершенствованию умения быстро чередовать расслабление
и напряжение. Перед выполнением технического действия
они особым образом сосредотачиваются, а «взрываются»
для выполнения приема из расслабленного состояния.
Физиологический эффект расслабления во многом зависит от режима выполнения применяемых упражнений, необходимо их подбирать таким образом, чтобы напряжение
мышц сменялось активным расслаблением, и наоборот.
Развитие и совершенствование двигательных качеств у борцов в процессе спортивной тренировки – одно
из необходимых условий достижения высоких результатов. Oт уровня их развития в значительной степени
зависит эффективность обучения борцов технико–тактическим действиям [22]. Pазработаны целесообразныe
двигательныe режимы работы при выполнении упражнений различного характера: при чистоте сердечного сокращения (ЧСС) 145-150 уд/мин., на скорость –160-162 уд/
мин. Этот режим работы наиболее оптимален и целесообразен для развития и совершенствования скоростно-силовых качеств борца. Он без отрицательного влияния на
организм борцов способствует интенсивному развитию

скоростно-силовых качеств, а также значительно повышает функциональные возможности спортсменов [19].
При планировании тренировки спортсмен и тренер
сталкиваются с различными задачами по развитию и совершенствованию физических качеств, связанными с проблемами, допущенными ранее к подготовке или с намечающимся отставанием. Основным методом подготовки
борца является метод увеличения физических нагрузок.
Физические нагрузки возможны только при выполнении
двигательных действий человека и связаны с деятельностью нервно-мышечного аппарата. В борьбе постоянно
происходит смена ситуаций, в связи с чем требуются различные по характеру мышечные усилия. Для увеличения
силы применяются упражнения, которые вызывают предельное или околопредельное напряжение мышц [23].
Основным методам совершенствования способности борца рационально использовать силу являются
схватки. Для развития способности применять силу
в борьбе можно рекомендовать следующие разновидности схваток:
•
Борьба с физически сильным, но менее опытным
противником;
•
Схватки «игрового характера»;
•
Схватки на броски с нападением;
•
Схватки на использование усилий партнера;
•
Схватки на выполнение приемов в направлении
передвижения;
•
Схватки на сохранение статических положений [21].
Для индивидуальной специальной физической
подготовки (в плане повышения мощности движений)
рекомендуется использовать упражнения на тренажёрах. В спортивной борьбе с её трехплоскостными
движениями необходимо было разработать тренажер,
позволяющий отрабатывать специальные силовые качества для большого числа различных приёмов, используя при этом сложные управляющие механизмы, будет
достаточно затруднительно и неэффективно, поскольку
тренер при этом должен будет переключать эти механизмы в связи со сменой весовых категорий борцов и изменением структуры предстоящих действий. Поэтому для
более эффективной подготовки нами были рекомендованы следующие упражнения:
Упражнения на развитие специальных скоростно-силовых качеств:
•
• упражнения с борцовским манекеном, направленные на развитие специальных скоростно-силовых качества и специальной выносливости, однако с их помощью можно совершенствовать действия только
с усилиями направленными вверх. В горизонтальном
направлении усилия к манекену приложить невозможно, в то время как кинематические схемы бросков предполагают, кроме вертикального отрыва противника от
ковра, горизонтальное выведение противника из равновесия и одновременное выведение из равновесия по
верхней составляющей пары сил с противонаправленным воздействием по нижней составляющей.
•
• упражнения с резиной и пружиной, применялись
с целью расширения возможности скоростно-силового
воздействия на конечности противника. Решение этой
проблемы осуществлялось за счет использования сопротивления резиновых жгутов, закрепленных в специальной четырёхопорной раме, что позволяло прикладывать
усилия по верхней составляющей пары сил к плечевому
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поясу и по нижней составляющей пары сил к воображаемым опорам противника.
Определенным гарантом результативности технико-тактических действий в дзюдо выступает скоростно-силовая составляющая двигательного аппарата. Ее
следует рассматривать как реализацию идеи тренинга по сведению-отведению рук в различных исходных
положениях и режимах силовой нагрузки как способ
приобретения и сохранения захватов при борьбе стоя,
полустоя и полулежа, на четвереньках и лежа. Данный
способ является оперативным методом воздействия на
противника в ходе решения задач на всех тактико-технических уровнях схватки для реализации своих преимуществ возможным путем: а) нейтрализации и подавления; б) нейтрализации и обыгрывания; в) активизации
и подавления; г) измотать и обыграть.
Критерием, подтверждающим оперативность данного метода воздействия, является выполнение следующих условий:
–– одна рука – динамическая силовая нагрузка, вторая
– изометрический режим и, наоборот;
–– своевременная «перезагрузка» основных мышечных напряжений с одной руки на вторую;
–– выход на удобную стартовую позицию по «позной» методике для занятия эластичной позы, позволяющей накапливать энергию и расставаться с опорой, отбросить все элементы ненужной активности в действия
(активное проталкивание, активное опускание ноги на
опору, активное маховое движение и избавление от ненужной напряженности мышц, снятие ноги с опоры,
остальное сделает сила тяжести).
Объяснение последнему то, что мы встаем в позу
и отпускаем наше тело, чтобы оно начало двигаться
и вращаться вокруг точки опоры (вместе с противником), что создает ускорение-вращение вперед по параболической кривой.
Из рекомендаций Н. Романова (2009) следует, что
поза должна трансформировать предыдущие и предвосхищать последующие движения и быть главной по отношению к ним. При отборе главной позы необходимо,
чтобы все действующие силы (гравитации, мышечные
усилия, мышечно-сухожильная эластичность) работали
как одна активная система для создания движения. Отсюда следует, что на основе формирования позы и использование ее как основного компонента борцовских
действий должно быть построено все обучение и специально подобраны упражнения.
Особо следует обратить внимание на такую действующую силу как мышечные усилия рук и плечевого пояса,
сопряженно решающую вместе с гравитационным моментом (вес борцов) задачу вращения тела вокруг опоры.
Образуются так называемые «кинематические
цепи» рук, образованные взаимными захватами при
различных стойках. Применительно к классу «вращений», когда атакующий наклоняет туловище параллельно ковру и, войдя в плотный контакт с противником,
не поднимаясь, «вращением» туловища вокруг своей
продольной оси отрывает или выводит из равновесия
противника, как-бы «наматывая» на себя: через плечи,
поперек (от захвата руки на ключ), вращение вдоль (от
захвата головы под плечо). Остальные типы бросков:
наклоняясь («наклоном») и классы «прогибом», запрокидываясь («запрокидывания») и запрокидываясь
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(«скрещиванием») делятся по способу выхода на старт
и по организации мышечных синергий.
Возможности специальной силовой тренировки
в формате кинематических цепей для рук существенно расширяются с использованием тренажера Лэг Мэджик, который рекомендуется для тренировки только ног. В нашем
варианте его возможности для тренировки рук 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). Пространство между «кинематическими цепями» обеих рук не должно быть равнозначным. К стартовой позе борец-нападающий обеспечивает
более выгодную ситуацию для атаки, чтобы полностью
использовать гравитационные силы. Укорачивая рычаг
«атакующей» руки (например, при сгибе ее в локтевом
суставе) создаются идеальные условия для «вращательного» момента и использования силы тяжести для движения тела по заданной кривой. 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 работают как одна
активная система для создания условий для эффективного
вращения тела и, в целом, для прогрессирования прежде
всего мощности вращательных движений.
Для подключения мышц туловища к данному модельному движению специалистами рекомендуется
выполнять ряд простых по форме, но усложненных вращательным моментом силовых упражнений (с расположенным впереди себя вертикально грифом от штанги),
который необходимо положить, держась за верхнюю
точку грифа, вниз-налево и в другую сторону. Очень
полезны и эффективны силовые упражнения на кольцах
(в упоре или в висе) с опорой ногами о пол в формате их
сведения и отведения под различным углом к горизонту,
а также с опорой руками о два мяча различного объема с их отведением и сведением. борьба сидя верхом на
гимнастическом коне напротив друг друга или на двух
параллельно стоящих конях (борьба руками).

Литература
1.
2.
3.

4.
5.

Аулин, И. В. Определение физической работоспособности в спорте / И. В. Аулин. – М.: Медицина,
1979. – 125 с.
Ашмарин, Б. А. Теория и методика физического
воспитания Б. А. Ашмарин. – М.: Просвещение,
1990. – 286 с.
Бабасян, М. А. Исследование методики скоростно-силовой подготовки на этапе предварительной
спортивной тренировки / М. А. Бабасян // Теория
и практика физической культуры. – 1970. – № 6. –
С. 8 – 14.
Боген, М. М. Обучение двигательным действиям /
М. М Боген. – М.: ФиС, 1985. – 187 с.
Булкин, В. А. И.А. Структура подготовленности
юных дзюдоистов в результате применения

130

6.

7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.

Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku – 2014

скоростно-силовой нагрузки / В. А. Булкин,
И. А. Завьялов // Теория и практика физической
культуры. – 1991. – № 10. – С. 42.
Быстров, В. М. Сравнительный анализ уровня развития скоростно-силовых качеств у спортсменов
разного возраста и различных специализаций /
В. М. Быстров // Теория и практика физической
культуры. – 1971. – № 2. – С. 41 – 45.
Вайцеховский, С. М. Управление процессом тренировки: Книга тренера / С. М. Вайцеховский. – М.:
Физкультура и спорт, 1977. – 228 с.
Верхошанский, Ю. В. Основы специальной физической подготовки спортсмена / Ю. В. Верхошанский. – М.: Физкультура и спорт, 1988. – 330 с.
Геселевич, В. А. Методы оценки физической работоспособности борцов / В. А. Геселевич // Спортивная борьба: Ежегодник. – 1973. – С.12-13.
Гуревич, И. А. Круговая тренировка при развитии
физических качеств / И.А. Гуревич. – М.: Выш.шк.,
1985. – 256 с.
Дахновский, В. С. Динамика структуры подготовленности юных дзюдоистов в результате применения концентрированной скоростно-силовой нагрузки / В. С. Дахновский, Ю. П. Герасимов //
Теория и практика физической культуры. – 1991. –
№10. – С. 40 – 43.
Дахновский, В. С. Подготовка борца высокого
класса / В. С. Дахновский, С. С. Лещенко. – Киев:
Здоровья, 1989. – 189 с.
Дворкин, Л. С. Спортивная тренировка юных спортсменов / Л. С. Дворкин, А. А. Хабаров // Теория
и практика физической культуры. – 1999.
– №3. – С.63-67.
Дементьев В. Л. Теоретические основы подготовки тренеров по борьбе / В. Л. Дементьев // Теория
и практика физической культуры. –1999 – №2
– С. 51-52
Еганов, А. В. Управление тренировочным процессом повышения спортивного мастерства дзюдоистов: автореф. дис. … канд. пед. наук / А. В. Еганов. – Челябинск, 1999. – 41 с.
Закараев, Ю. М. Методика развития и совершенствования скоростно-силовых качеств и выносливости борцов / Ю. М. Закараев // Спортивная борьба: Ежегодник. – 1982. – С. 49-51.
Зациорский, В. М. Физическая подготовка борцов /
В. М. Зациорский. – М: Изд-во Рыбари, 2004. – 224с.
Ивлев, В. Г. Скоростно-силовая подготовка в борьбе / В. Г. Ивлев // Спортивная борьба: Ежегодник.
– М., 1980. – С. 20 – 23.
Игуменов, В. М. Спортивная борьба / В. М. Игуменов. – М.: Просвещение, 1993. – 240 с.
Ионов, С. Ф. Исследование методики совершенствования технических действий на основе специальной
скоростно-силовой подготовки: автореф. дис. …
канд. пед. наук / С. Ф. Ионов. – М., 1973. – 19 с.
Карелин, А. А. Модель высококвалифицированного борца. Монография / А. А. Карелин. – Новосибирск, 2005. – 272 с.
Климин, В. П. Индивидуализация подготовки борцов / В. П. Климин. – М.: ФиС, 1984. – 178 с.
Кочурко, Е. И. Подготовка квалифицированных борцов / Е. И. Кочурко. – Минск: Выш.шк. 1984. – 197 с.

24. Ларионов, Г. Е. Методы повышения скоростно-силовой подготовленности борцов подростков 14 –
16 лет / Г. Е. Ларионов. – Омск, 1996. – 168 с.
25. Ленц, А. Н.Физическая подготовка спортсменов
высшего класса / А. Н. Ленц. – М.: Физкультура
и спорт, 1969. – 85с.
26. Матвеев, С. Ф.Тренировка в дзюдо /С. Ф. Матвеев.
– Киев: Здоровья, 1985. –145 с.
27. Медведь, А. В., Кочурко Е.И. Совершенствование
подготовки мастеров спортивной борьбы /
А. В. Медведь, Е. И. Кочурко. – Минск.: Полымя,
1985. – 145 с.
28. Менхин, Ю. В. О выборе методик для развития скоростно-силовых качеств / Ю. В. Менхин // Теория
и практика физической культуры. – 1986. – №8.
–С.7-9.
29. Набатникова, М. Я. Взаимосвязь уровня разносторонней физической подготовленности и спортивных результатов у юных спортсменов /М. Я. Набатникова // Теория и практика физической культуры.
– 1984. – № 10. – С. 24 – 28.
30. Палецкий, Д. П. Основы развития физических качеств в спортивной борьбе / Д. П. Палецкий,
П. П. Михеев. – Брянск, 1995 – 232 с..
31. Письменский, И. А. Многолетняя подготовка дзюдоистов / И. А. Письменский. – М.: Физкультура
и спорт, 1982. – 209 с
32. Платонов, В. Н. Подготовка квалифицированных
спортсменов / В. Н. Платонов. – М.: ФиС, 1986.
– 364 с.
33. Подливаев, Б. А. Моделирования тренировочных
заданий в спортивной борьбе / Б. А. Подливаев //
Теория и практика физической культуры. – 1999 –
№2 – С.53-55.
34. Разумовский, Е. А. Проблемы скоростно-силовой
подготовки квалифицированных спортсменов
Е. А. Разумовский. – М.: ФиС, 1985. –194 с.
35. Рыбалко, Б. М. Особенности воспитания взрывной
силы у борцов / Б. М. Рыбалко. – Минск: Нар. асвета, 1976. – 52 с.
36. Рыбалко, Б. М. Спортивная борьба в школе /
Б. М. Рыбалко. – Минск: Нар. асвета, 1984. – 79 с.
37. Станков, А. Г. Подготовка дзюдоистов. Монография / А. Г. Станков. – М., 1994. – 215 с.
38. Станков. А. Г. Индивидуальная подготовка борцов
/ А. Г. Станков, В. П. Климин. – М.: ФиС, 1984.
– 167 с.
39. Талыкин, Г. П. Физическая и волевая подготовка
студентов, занимающихся спортивной борьбой /
Г. П. Талыкин. – Воронеж, 2002. – 128 с.
40. Туманян, Г. С. Спортивная борьба: теория, методика, организация тренировки. Учебное пособие.
В 4х кн. Кн. III.: Методика подготовки / Г. С. Туманян. – М.: Советский спорт, 1998. – 218 с.
41. Филин, В. П. Подготовка юных спортсменов в дзюдо / В. П. Филин. – М.: ФиС, 1987. – 220 с.
42. Чумаков, Е. М. Физическая подготовка борца
/Е. М. Чумаков. – М., 1996. – 112 с.
43. Шарипов, А. Ф. Скоростно-силовая подготовка
юных дзюдоистов на этапе спортивного совершенствования с учетом их индивидуальных характеристик: автореф. дис. … канд. пед. наук /А. Ф. Шарипов. – М., 1998. – 24 с.

Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku – 2014

131

К вопросу об индивидуализации учебно-тренировочного
процесса юных спортсменов в гребле на каноэ
The individualization of the training process of young athletes in canoe
А.А. Шакура, аспирант
УО «Белорусский государственный университет физической культуры»

Aннотация
В статье рассматриваются теоретические и практические основы индивидуализации учебно-тренировочного процесса юных каноистов.
Ключевые слова: тренировочный процесс, юные
спортсмены, гребля, каноэ

Summary
The paper discusses the theoretical and practical bases of individualization of the training process of young
canoeists.
Key words: the process of training, young athletes,
rowing, Canoeing

Актуальность
Результаты в различных видах спорта, в том числе
и в гребле на каноэ постоянно улучшаются. Однако каждая десятая или сотая доля секунды в гребле требует
всё большего напряжения двигательных и психических
способностей, 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 воды» у юных гребцов-каноистов.
Понятие «чувство воды» очень трудно поддается определению, так как это связано с определёнными специфическими кинестезическими ощущениями у каждого
отдельного человека, являющегося неповторимой личностью. Чем выше квалификация спортсмена, тем более
тонкое и глубокое у него «чувство воды». Симптомами
хорошего чувства воды у гребцов является ощущение
легкости и при выполнении гребка, чувства уверенности
в себе и в опоре на воду. Плохое чувство воды характеризует то, что движения не получаются так как хотелось
бы, выполняются тяжело, наблюдается излишнее напряжение мышц, появляются ошибки в технике гребли.
Новые теоретико-методологические положения.
Под термином индивидуализация мы понимаем не только
способ организации занимающихся, при котором каждый
из них получает свое задание и выполняет его самостоятельно, или как технику приспособленную к особенностям физического развития и психомоторным качествам
данного спортсмена, а как ярко выраженные нервные
процессы с ассиметрическими признаками организации
простых элементарных движений (правая или левая стороны движений или моторика правого или левого полушария мозга). С учётом ритмо-темповой характеристики

гребковых движений и комплектования экипажей под индивидуализацией понимаем :1 (одиночка или двойка);2(одиночка - справа или слева); 3(в экипаже: спереди- справа
или слева, сзади- слева или справа) с учётом врожденных
ассиметрических признаков телосложения; расположения
сердца и легких по вертикальной и горизонтальной осям.
Доминирующая кисть руки в быту должна быть
тянущей в гребле. Эта особенность отражает её индивидуальные свойства. Следовательно, левша, генетически предрасположенный к ритмо-темповым движениям
и к творческому восприятию двигательных действий
будет наиболее продуктивен в качестве загребного слева в экипаже и одиночке слева, а правша только справа
в одиночке или в двойке сзади.
Цель работы: дифференциация внешних и внутренних факторов, латеральное доминирование и его
важность при посадке в каноэ, кистевая моторика и ее
связь с чувством воды, биомеханика хвата и вращательных многосуставных движений веслом для рационального программирования силовой подготовки на суше
и на воде и становление координационных механизмов
и, следовательно, технического мастерства.
Гипотеза работы. Мы предполагаем, что на начальном этапе обучения (перед посадкой в лодку) для каждого
индивида нужно учитывать латеральное доминирование
и ведущую руку в быту для наилучших специфических
кинестетических ощущений гребного цикла и отдельных
его фаз гребка для осуществления дифференцируемого
подхода и экономизации затраченного времени на обучение и индивидуализацию технико-тактических действий.
Задачи исследования:
1. Провести анкетирование спортсменов-каноистов
различной квалификации и возраста о проблемных
и отстающих мышечных группах, обеспечивающих биомеханику гребковых движений, посадка
в каноэ (справа, слева), ведущая рука в быту, причина выбора правой или левой стойки в каноэ, ведётся ли специальная работа на развитие мышц
мелкой моторики, кисти и мышц предплечья.
2. Провести анкетирование среди тренеров, представителей отечественной и зарубежной школ с целью
выявления наиболее приоритетных групп мышц
в подготовке каноистов и выбора стойки посадки
в лодку
3. Предоставить фото-факты высококвалифицированных каноистов в одиночках и в экипажах и особенности их посадки в лодку, использование дополнительных, вспомогательных приспособлений
(бандажей), хват весла для наиболее амплитудного
(эффективного) гребка..
Методы исследования: анализ и обобщение литературных источников; анализ передового опыта (отечественных, зарубежных специалистов); анкетирование
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тренеров и спортсменов; фото-факты; выбор теста для
определения латерального доминирования; математико-статистическая обработка материала
На первом этапе исследования было проведено анкетирование гребцов-каноистов разной квалификации,
в котором участвовало свыше 60 человек. Также было
проведено анкетирование свыше 20 тренеров, работающих в различных регионах Республики Беларусь со
спортивным резервом, специализирующихся в гребле на
каноэ. Данные анкетного опроса спортсменов и тренеров были подвергнуты корректной статистической обработке с последующим анализом полученных данных. На
их основе были составлены научно-практические рекомендации и определены экспериментальные методики.
На втором этапе исследования были опрошены
специалисты, имеющие свой личный взгляд на систему
силовой подготовки гребцов-каноистов на суше и на воде
и определена их позиция на индивидуализацию программирования силовой подготовки в годичном цикле тренировки, а также выявлены наиболее эффективные средства
силовой подготовки юных гребцов-каноистов на суше.
На их основе была разработана программа индивидуализации концентрированной скоростно-силовой
подготовки новичков-каноистов в формате средств
ОФП и в формате средств СФП (все упражнения выполняются с двигательной установкой на ведущую-доминантную) руку:
Средства ОФП: 1) работа пальцами кистей с пластилином; 2) висы и вращения на вертикальном шесте
в позе захвата весла на каноэ ; 3) мини-скалолазание
по вертикальной стенке с широким разведением рук;
4) буксировка в воде на кистях рук, разведенных под 90
град.; 5) висы на гимнастических кольцах с широким
разведением рук; 6) спуск на кистях рук на гимнастической стенке, разведенных под 90 град.; 7) перемещение-вращение на колесе на расстояние с широким разведением рук (руки и ноги закреплены фиксаторами) за счет
усилий по периметру колеса; 8) подъем вверх на кистях
широко разведенных рук по наклонной (45 град.) путем
отталкивания-подъема на следующую поперечную перекладину; 9) передвижение по песку вперед на животе
путем захвата массы песка широким хватом с последующим подтягиванием рук под живот; 10) то же самое, но
с захватом массы песка короткой лопатой.
Средства СФП: • упражнения с резиной и пружиной, применялись с целью расширения возможности
скоростно-силового воздействия на верхние конечности. Решение этой проблемы осуществлялось за счет
использования сопротивления резиновых жгутов, закрепленных в специальной четырёх опорной раме, что
позволяло прикладывать усилия по верхней составляющей пары сил к плечевому поясу и по нижней составляющей пары сил к воображаемым опорам.. Прикладывая
усилия в горизонтальном направлении при проведении
тяги спиной и плечевыми суставами (поза каноиста),
гребец вначале испытывает значительное противодействие. При продолжении усилия сопротивление (любого
тела) уменьшается, поскольку часть энергии перешла
в инерцию движения. В этом случае гребцу приходится
прикладывать к телу меньшее усилие при текущей возрастающей скорости взаимного передвижения. При использовании резиновых жгутов происходит совершенно другое, неосознанное взаимодействие. Вначале при

малом сопротивлении резины гребец прикладывает незначительное усилие при большой скорости движения.
По мере растяжения резины ее сопротивление увеличивается, а скорость движения уменьшается; упражнения
с противовесами горизонтального закрепления (о негативном эффекте крепления троса к неподвижной вертикальной опоре): При использовании резиновых жгутов
(пружин), противовесов, соединенных через тросы на
блоках, закрепленных к жесткой опоре, силовое воздействие на пружину (резину, трос с противовесом) при
проворачивании всегда направлено вдоль троса. Наиболее эффективным средством является способ использования резины в противоположном направлении. Резина
вначале не оказывает противодействия и только при
выходе в около стартовую позицию начинает оказывать
значительное сопротивление. Этот способ достаточно
эффективен в плане создания физического сопротивления. Вместо крепления резины (пружин) к твердой основе она закреплялась в самой лодке – к корме.
Выводы: Составлена программа, программирующая общую и специальную скоростно-силовую подготовку для юных гребцов-каноистов на основе учета доминантной (ведущей) руки при посадке в каноэ
и биомеханических вспомогательных приспособлений
(бандажей) для развития мышц мелкой моторики, кисти
и мышц предплечья, «тяговых» возможностей гребкового движения в «позе» каноиста. Экспериментально
обоснована программа специальной скоростно-силовой подготовки юных гребцов-каноистов с определением состава тренировочных средств и объем работы
в тренировочном процессе юных гребцов с различными
сроками (2,4,6, 8 недель) концентрированной скоростно-силовой подготовки (ОФП и СФП) на этапе базовой
подготовки подготовительного периода годичного цикла для последующего проведения формирующего педагогического эксперимента.
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Оптимальные условия использования технико-тактических
действий в соревновательный период
Optimal conditions for the use of technical-tactical actions in the competition period
А.П. Саскевич, магистрант1, Е.А. Масловский, доктор педагогических наук, профессор2,
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2
Высшая школа физического воспитания и туризма в Белостоке
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Аннотация
В статье представлены результаты исследований,
проведенными с юными футболистами г. Бреста (Беларусь) по системе подсчетов баллов В.В.Лобановского
(модификация В.А.Беленко). Авторская система включает в себя 90 ТТД с мячом: 44 – положительные, 46
– отрицательные. При подсчёте футбольное поле разделяется на 14 зон. Каждой зоне соответствует свой порядковый номер, а каждому номеру свой уровень выполнения ТТД с мячом, выраженный в баллах.
Ключевые слова: Футбол, дети, технико-тактические действия, система подсчетов баллов, эффективность

Summary
The article presents the results of research conducted
with young players of Brest (Belarus) system of scoring the
V.Lobanovski (modification V.Belenko). Authoring system
includes HDT 90 ball 44 is positive, a 46 – negative. When
calculating the football field is divided into 14 zones. Each
zone corresponds to a sequence number, and each room has
its own level of performance TTD with the ball, expressed
in points
Key words: Football, children, technical and tactical actions, the system of calculation points, the efficiency

Введение
Развитие детского, юношеского и массового спорта
в Республике Беларусь остается делом государственной
важности. Предпочтительные условия финансирования
физической культуры и спорта, научно-практические
разработки, задачи оздоровления населения, а также повышение спортивного мастерства в детско-юношеском
возрасте, по мнению А. Н. Яковлева [3], остается на одном из ведущих мест.
Особое место, в процессе подготовки юных футболистов должно быть отведено воспитанию тактической грамотности. Высокий уровень тактической подготовленности создает благоприятные предпосылки для
максимального использования в игре технического потенциала как команды в целом, так и индивидуальных
особенностей каждого игрока. Тактическое действие
строится в соответствии с знаниями, умениями и навыками, с уровнем развития физических способностей
и реализуется при помощи технических приемов.
Цель – научно обосновать ТТД с мячом и изучить
оптимальные условия соревновательной деятельности
с учётом игровых амплуа юных футболистов.

Задачи:
Определить уровень атакующих и оборонительных ТТД с мячом в соревновательной деятельности
юных футболистов согласно игровым амплуа;
2. Рассчитать количество выполняемых ТТД с мячом
в минуту юными футболистами согласно их игровым амплуа (активность игроков);
3. Выявить процент брака в технико-тактических
действиях с мячом в соревновательной деятельности юных футболистов согласно игровым амплуа.
Методы исследования. Для реализации поставленной цели использовались: анализ и обобщение научной и методической литературы; педагогическое наблюдение; педагогический эксперимент; педагогическое
тестирование технико-тактической подготовленности;
методы математической статистики.
Организация исследования. В исследованиях приняло участие 22 юных спортсмена футбольной команды
«Blak Panters» Центра физической культуры и спорта УО
«Полесского государственного университета» (ЦФКиС
УО «ПолесГУ») в возрасте 12-13 лет. За основу взята
система подсчётов, разработанная тренером по футболу
В.В. Лобановским (в модификации тренера по футболу
ЦФКиС УО «ПолесГУ» В.А. Беленко). Авторская система
включает в себя 90 ТТД с мячом: 44 – положительные, 46
– отрицательные. При подсчёте футбольное поле разделяется на 14 зон. Каждой зоне соответствует свой порядковый номер, а каждому номеру свой уровень выполнения ТТД с мячом, выраженный в баллах. Статистическая
обработка осуществлялась на основе видеоанализа сыгранных 10 матчей исследуемой командой на турнирах:
«Кубок Победы» (май 2013 г.) – г. Подольск (Российская
Федерация); «ALLIANCETOUR CUP – 2013» (ноябрь
2013 г.) – г. Пинск (Республика Беларусь); «Riga Cup –
2014 U-13» (январь 2014 г.) – г. Рига (Республика Латвия).
Результаты исследования и их обсуждение. По
разработанной системе подсчётов выполнения ТТД
с мячом осуществлялся и анализ выполнения атакующих и оборонительных действий игроков определённого амплуа в соревновательной деятельности. К атакующим действия относились: все виды передач, получение
мяча в зонах футбольного поля, нарушение правил
противником, выигрыши верховой борьбы на половине футбольного поля соперника и удары по воротам.
Оборонительные действия заключались во всех видах
отборов и подборов мяча, фолах игрока и выигрышах
верховой борьбы на своей половине футбольного поля.
По первому сыгранному футбольному турниру
наивысший процент брака наблюдается при выполнении ТТД с мячом у игроков линии полузащиты – 18,8%,
1.
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по сравнению с другими амплуа: защитники – 15,6%;
нападающие – 16,5%. Полученные данные свидетельствуют о том, что в исследуемом игровом возрасте почти все действия в футболе не имеют стабильности и их
результаты варьируются в зависимости от построения
игры. По второму футбольному турниру мы наблюдаем иную ситуацию: игроки линии нападения за турнир
совершили 32% брака; линия полузащиты 22,3%; линия
защиты – 19,6%. Качество игры, по сравнению с предыдущим футбольным турниром ухудшилось у игроков линии защиты и полузащиты в среднем на 4%. В то время,
Амплуа

Атакующие действия
у центральных

Защитники

как игроки линии атаки совершали в два раза больше
потерь. Общие коэффициенты брака на футбольном турнире «ALLIANCETOUR CUP – 2013» составил 17,1%,
в свою очередь, на футбольном турнире «Riga Cup –
2014 U-13» данный показатель был равен 24,4%.
Анализируя игру 12-13 летних футболистов на количество атакующих и оборонительных ТТД с мячом,
можно говорить о том, что процентные соотношения за
10 игр наблюдаются разные среди различных игровых
амплуа (таблица 1).

Оборонительные действия

41,5%

у центральных

у крайних

69%

у крайних

31%

Общий

55,3%

Общий

44,7%

Полузащитники

74,3%

25,7%

Нападающие

79,6%

20,4%

58,5%

Таблица 1 – Атакующие и оборонительные ТТД с мячом юных футболистов
Анализируя полученные данные, можно констатировать тот факт, что игроки линии защиты (общий)
выполняли атакующие действия в большей степени,
чем в оборонительные, что для них не свойственно.
Однако, что касается центральных защитников, то у
них оборонительные действия преобладали над атакующими на 17%, что говорит о непосредственном выполнении прямых обязанностей в обороне. Действия
крайних защитников преобладали в атаке на 38%, что
свидетельствует о подключениях в атакующие действия

команды. Атакующие ТТД с мячом игроков линии полузащиты и нападения преобладали над оборонительными
на 48,6% и 59,2% соответственно – вполне ожидаемы
цифры касательно нападающих. У игроков линии полузащиты результаты оказались немного завышенными,
касательно атакующих действий, так же как и у игроков
обороны.
Определение количества выполняемых действий
в минуту юными спортсменами, иными словами – активность игроков рассчитывали по формуле:

На
Международном
футбольном
турнире
«ALLIANCETOUR CUP – 2013» по игровым амплуа,
исследуемая команда совершила: защитники 1,0 действий в минуту; полузащитники 1,33 действий в минуту; нападающие 1,23 действий в минуту. Как мы видим
показатели находятся более или менее на достойном
уровне для исследуемого возраста. На Международном
футбольном турнире «Riga Cup – 2014 U-13», если произвести деление на игровые амплуа, то игроки линии
защиты совершили наименьшее количество действий
в минуту – 0,83; полузащитники совершили наибольшее
количество действий в минуту – 1,26; игроки линии нападения имели показатель 0,91 действий в минуту. Полученные характеристики свидетельствуют о том, что
игроки выполняли большее количество действий в первом футбольном турнире, среднее значение которых –
1,17 действий в минуту. В то время, как на другом футбольном турнире они совершали в среднем 1 действие.
Количественные и качественные характеристики
ТТД с мячом у юных футболистов отличаются в зависимости от возраста. Общие данные активности игроков,
в 10 сыгранных матчах, оказались разными (таблица 2).
Наивысший показатель уровня активности игроков
исследуемой команды имели полузащитники – 1,3 действий в минуту. Данные цифры подтверждают то, что
игра в основном строилась именно через линию полузащиты (центр футбольного поля). Активность игроков

линии нападения оказалась заметно меньшей – это подтверждается тем, что нападающие исследуемой команды выходили из-под опеки соперников, довольно меньшее количество раз, что бы получить мяч, по сравнению
с полузащитниками. Что же касается игроков оборонительного плана, то они, по итогам десяти сыгранных
матчей показали наименьший уровень активности – 0,89
действий в минуту. Данные результаты показывают деятельность игроков в получение мяча, их активность
в плане построения атакующих и оборонительных действий. Средний уровень активности команды в 10 сыгранных матчах составил 1,1 действий в минуту, что
является не наивысшим показателем.
Амплуа
Защитники

Активность
у центральных

0,79

у крайних

0,98

Средний

0,89

Полузащитники

1,3

Нападающие

1,07

1,1

Таблица 2 – Активность в ТТД с мячом юных
футболистов
По условиям первой задачи выявлялся общий процент брака совершённый игроками в условиях соревновательной деятельности при выполнении ТТД с мячом.
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Уровень выполненного брака в игровой деятельности
определялся по формуле:

По первому сыгранному футбольному турниру наивысший процент брака наблюдается при выполнении
ТТД с мячом у игроков линии полузащиты – 18,8%, по
сравнению с другими амплуа: защитники – 15,6%; нападающие – 16,5%. Полученные данные свидетельствуют
о том, что в исследуемом игровом возрасте почти все
действия в футболе не имеют стабильности и их результаты варьируются в зависимости от построения игры.
По второму футбольному турниру мы наблюдаем иную
ситуацию: игроки линии нападения за турнир совершили 32% брака; линия полузащиты 22,3%; линия защиты
– 19,6%. Качество игры, по сравнению с предыдущим
футбольным турниром ухудшилось у игроков линии защиты и полузащиты в среднем на 4%. В то время, как
игроки линии атаки совершали в два раза больше потерь.
Общие коэффициенты брака на футбольном турнире
«ALLIANCETOUR CUP – 2013» составил 17,1%, в свою
очередь, на футбольном турнире «Riga Cup – 2014 U-13»
данный показатель был равен 24,4%. Опираясь на полученные данные по итогам двух турниров, был выявлен
общий процент брака в 10 сыгранных матчах (таблица 3).
Амплуа

Защитники

% брака
у центральных

13,6%

у крайних

23,2%

Средний

18,4%

Полузащитники

22,6%

Нападающие

24,3%

21,8%

Таблица 3 – Общий процент брака в ТТД с мячом
юных футболистов
Исходя из данных полученных в ходе исследования, коэффициент уровня выполнения брака в ТТД с мячом различен и варьируется между игровыми амплуа
в пределах 2-3%. Это свидетельствует о том, что игроки своих линий (полузащита и нападение) допускают,
примерно, одинаковое количество ошибок. Наивысший
показатель уровня брака у игроков линии нападения –
24,3%; немного меньше у полузащитников – 22,6%;
минимальный показатель, среди игровых амплуа, у защиты составил 18,4%. Средний уровень брака за 10 сыгранных матчей составил 21,8%. Всё это связано с той
игрой, которую навязывает соперник, а так же с уровнем
выполнения ТТД с мячом. Это подтверждает то, что мяч
чаще переходит от одной команды к другой, и действия
игроков более отрывочны. Команды не умеют ещё так
контролировать мяч. Поэтому, намного больше должно
быть действий по отбору мяча, а не по передачам.
Выводы. Предложенная система подсчётов выполнения ТТД с мячом способствует совершению меньшего
количества ошибок в игровой деятельности, и выводить
игроков на более обдуманные действия во время матча,
чтo, повышaeт уровeнь игровой деятельности, а так же
класс футболиста. Атакующие и оборонительные ТТД
с мячом – это важные качественные характеристики
работы для юных футболистов определённых игровых
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амплуа. Исходя из данных, полученных в ходе проведения исследования, было выяснено: сколько юные спортсмены выполняют атакующих и оборонительных ТТД
с мячом, что соответственно показало работу игроков
исследуемого возраста в отборах мяча согласно игровым амплуа футболистов. Статистические данные, полученные в ходе исследования, свидетельствуют о том,
что мяч чаще переходит от одной команды к другой,
и действия игроков отрывочны. Активность является
одним из ключевых показателей игроков.
С уверенностью можно констатировать тот факт,
что эффективность соревновательной деятельности,
которая во многом определяется уровнем тактической
подготовленности юных футболистов, зависит от следующих факторов:
–– учета тенденций развития современного футбола,
касающихся тактических изменений в построении игры
футболистов исследуемого возраста;
–– выявления содержания соревновательной деятельности игроков в зависимости от применяемых командой
тактических схем и уровня подготовленности занимающихся;
–– обновления содержания тактической подготовки на
основе внедрения в учебно-тренировочный процесс разработанной методики обучения игре, позволяющей повысить уровень подготовленности юных футболистов.
Статистические данные, полученные в ходе исследования, свидетельствуют о том, что мяч чаще переходит от одной команды к другой, и действия игроков
более отрывочны. Команда не умеет на должном уровне
ещё так контролировать мяч. Поэтому намного больше
должно быть действий по отбору мяча, а не по передачам. Активность игроков и брак в ТТД с мячом – основные показатели.
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Аннотация
В статье рассматриваются наиболее эффективные
варианты построения годичных циклов тренировки
в гребле на каноэ для развития силовой выносливости
на суше и на воде в контексте новой концепции индивидуального обучения.
Ключевые слова: гребля на байдарках и каноэ,
тренировочные программы, гребля на байдарках и каноэ, силовая выносливость, упражнения на суше и воде,
индивидуальное обучение.

Summary
The article discusses the most effective ways of building a year cycle of training in canoeing for the development
of strength endurance on land and water in the context of the
new concept of individual learning.
Key words: kayaking and Canoeing, training programs, kayaking and Canoeing, power endurance, exercises
on land and water, individual training.

Актуальность
В практике гребного спорта на каноэ систематически используется соединение или совмещение развития
двигательных качеств, которые развиваются на суше, и,
как правило, это происходит перед основным занятием
на воде и длится от 45 минут до 1 часа. При этом возникает определенная проблема соединения и совмещения (одновременно) развития различных двигательных
качеств в одном тренировочном занятии. Современные требования к планированию нагрузки вызывают
необходимость одновременного совершенствования
различных составляющих подготовленности, которые
подразумевают не только повышение их уровня, а и объединение в определенную систему, что не может быть
ограничено отдельными сторонами подготовленности.
Особенное значение приобретает совершенствование методики комплексного развития отдельных двигательных качеств с позиции максимальной взаимосвязи
(развитие одного физического качества в максимальном
проявлении и наиболее эффективного совершенствования

другого). Данная методика используется в подготовке
квалифицированных гребцов, которые используют большие объемы работы силового характера (на суше) в соединении с занятиями на воде разной преимущественной
направленности. Это обусловлено необходимостью научного обоснования методики построения тренировочных
программ, которые предусматривают комплексное развитие силовых качеств (на суше) в соединении с тренировочным занятием на воде с целью создания условий, которые оптимизируют специальную подготовку гребцов.
Силовые качества спортсмена в самом общем виде
определяются его способностями к преодолению внешнего сопротивления за счёт мышечных усилий. Совершенствование силовых качеств осуществляется как за счёт
переноса силового тренировочного эффекта с общеподготовительных на специально-подготовительные и соревновательные упражнения, так и за счёт манипуляции
средств силовых воздействий с различным тренировочным эффектом [8]. Высокий уровень спортивных результатов в гребле на каноэ определяется непосредственно
соответствующим уровнем развития физических качеств.
В то же время экспериментальные исследования, посвященные проблеме эффективности силовой подготовки
юных спортсменов в водных видах спорта, в том числе
и в гребле на каноэ, (С.М.Вайцеховский; 1964; Л.П.Макаренко, 1974; Н.Ж.Булгакова, 1978; А.К.Чупрун, 1987;
В.Б.Иссурин, 1998; В.П.Губа, В.Г. Никитушкин, П.В.Квашук, 1997;. В.Ю.Давыдов, 2002; М.А.Опалев, 2004 и др.),
выявили противоречие и несоответствие между уровнем
силовой подготовленности, достигнутом на суше, и эффективностью его реализации в водной среде.
Сложившийся к настоящему времени подход в планировании силовой подготовки в гребле на каноэ сводится
лишь к регистрации затраченного общего времени, общего количества тренировочных занятий и других валовых
показателей, выраженных в абсолютных или относительных величинах. Практически отсутствуют экспериментальные исследования, связанные с изучением динамики
силовой подготовленности у юных спортсменов под воздействием тренировочных программ силовой направленности на суше и в воде, динамики показателей работоспособности при выполнении тренировочных упражнений,
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времени и скорости адаптации к применяемым тренировочным воздействиям. В этих условиях особенно важно
придерживаться программного обеспечения педагогических воздействий (пошаговых) на юных спортсменах
при совершенствовании техники гребка в гребле на каноэ
в соответствии с закономерностями процесса становления спортивного мастерства и на основе биомеханического компьютерного синтеза, как предпосылке к программированию и управлению многолетней тренировкой.

Результаты исследований
На первом этапе экспериментального исследования рассматривалась методика комплексного развития
отдельных двигательных качеств с позиции максимальной взаимосвязи (развитие одного физического качества
в максимальном проявлении и наиболее эффективного
совершенствования другого) на основе программы для
СДЮШОР (первый год обучения) по гребле на каноэ.
Исследованиям подверглись 60 мальчиков 13-14-летнего возраста с последующим разделением на ЭГ и КГ
(по 10 человек в каждой). Длительность педагогического эксперимента составила 5 месяцев (декабрь 2013 –
апрель 2014 года). Декабрь месяц обе группы работали
по одинаковым программам физической подготовленности. Четыре месяца (январь - апрель 2014 г.) в ЭГ применялся комплекс упражнений, направленный на концентрированное развитие силовой выносливости с учетом
индивидуальной посадки в лодку.
Сравнительный анализ полученных данных за время эксперимента (ДО и ПОСЛЕ) подтвердил возросшее
преимущество представителей ЭГ (по сравнению с контрольной) по блоку специфических показателей уровня
развития выносливости. Так, сдвиги в таких показателях, как пятиминутный бег, плавание, подтягивание
в висе на перекладине, наклон вперед в ЭГ более существенны (Р < 0,001), чем в КГ (Р < 0,05).
Анализ взаимосвязи показателей ОФП между собой на начальном этапе исследования отмечен, в основном, средними (r = 0,4-0,6) и слабыми (r = 0,18-0,38)
корреляционными связями. Результат в плавании на 50
метров характеризуется слабыми связями со всеми показателями ОФП (за исключением бега на 3 км.). Этим
подчеркивается, с одной стороны, специфичность показателя, а с другой, зависимость от уровня проявления
специальной выносливости. Обращает на себя внимание показатель гибкости (наклон вперед), который коррелирует на уровне средних связей со всеми остальными показателями ОФП, за исключением плавания.
Отметим взаимозависимость между собой скоростно-силовых, силовых, на быстроту и гибкость показателей, что свидетельствует об отсутствии приоритетов (значимости) отдельных проявлений физических
качеств и их гармоническую зависимость друг от друга.
Преимущественное наличие связей среднего уровня между собой, отсутствие слабых и высоких связей
свидетельствует о том, что слабые связи являются скорее исключением, чем нормальным проявлением. Этот
фактор указывает на «благополучие» в развитии двигательных способностей и отсутствие явных «перекосов»
в выборе средств разносторонней подготовки. Надо
полагать, что водная среда, как особая среда жизнедеятельности организма человека предполагает особый
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подход к ОФП юных гребцов-каноистов. Поэтому эти
условия естественно вызывают проблемы и противоречия во взглядах на начальную подготовку. Можно констатировать, что спортивные достижения существенно
отличаются в водной среде и на суше, что позволяет выделить методически отдельно физическую подготовку
в водной среде и отдельно физическую подготовку на
суше. И обеспечить, при этом, им дифференцированную
методику развития двигательных способностей.
Анализ взаимосвязи показателей ОФП между собой
на завершающем этапе исследования отмечен повышением уровня взаимосвязи между показателями на выносливости скоростными показателями (Бег 10 м с высокого
старта, с; Челночный бег 10 м.) до r = 0,7-0,8. Надо полагать, что доминантное развитие силовой выносливости
оказало положительное влияние на развитие скоростных
способностей прогрессирующей мощности и координации движений. На следующем этапе исследования (май
– октябрь 2014 г.) была осуществлена концентрированная
скоростно-силовая подготовка в формате средств СФП
как на суше, так и на воде, имеющая ярко выраженный
индивидуализированный характер скоростно-силовых
педагогических воздействий (с учетом доминантной ведущей стороны моторики движений.
В основе управления силовой подготовкой лежит
информация о событиях, происходящих в управляемой
системе, когда на постоянной основе функционирует обратная связь между конечным полезным эффектом, содержанием тренировочного процесса и его программой,
предполагающей необходимость сличения величины
и знака рассогласования между заданным (эталонным)
и фактическими значениями регулируемых параметров.
В качестве методологического подхода к исследованию
этой проблемы лежат особенности поведения организма
в условиях действия таких весомых аргументов качественного роста изучаемых приспособительных перестроек организма, как обеспечение заданной прогрессирующей мощности и координации движений cиловой
направленности, которые становятся объектами управляющих воздействий в соответствии с критериями эффективности и целесообразности. В этих условиях программирование рассматривается как новая более совершенная
форма планирования тренировки, решающая задачу на
более высоком научно-методическом уровне и с большей
вероятностью достижения цели. Она решатся в формате
упорядочения содержания тренировочного процесса
в соответствии с целевыми задачами подготовки спортсмена и специфическими принципами, определяющими: а) предварительное определение стратегии, рациональные формы организации тренировочных нагрузок
в рамках конкретного времени; б) практическое осуществление его программы с учетом конкретных условий
и реальных возможностей спортсмена; в) контроль и регулирование хода тренировочного процесса по заранее
определенным критериям его эффективности; г) спортивную ориентацию юных спортсменов, которая может существенно влиять на перспективность гребцов и их дальнейшую спортивную деятельность и выбор спортивной
специализации (на основе синтеза о равновесном соотношении быстрых и меленных мышечных волокон у генотипа), что позволяет определить специализацию и дистанцию в сторону преимущественного проявления
скоростных качеств или на силовую выносливость.
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Главным условием безошибочного выбора оптимального
решения является основание для предварительной оценки эффективности того или иного варианта, исходящих
из познания специфических закономерностей процесса
становления спортивного мастерства, выявляемых на основе изучения: 1) особенностей долговременной адаптации организма юного спортсмена к напряженной мышечной работе; 2) принципиальных тенденций в изменении
его состояния в зависимости от организации тренировочных нагрузок различной преимущественной направленности, их объема и продолжительности; 3) морфо-функциональной специализации организма в ходе многолетней
тренировки в формате идей программно-целевого принципа построения тренировочного процесса юных спортсменов и индивидуального подхода. Программно-целевой принцип, в отличие от традиционного
аналитико-синтетического, исходит, прежде всего, из постановки конкретных целевых задач на том или ином этапе подготовки (в конкретном случае, на этапе начальной
спортивной специализации) и из разработки соответствующей программы тренировочной и соревновательной
деятельности, обеспечивающей их реализацию. В этом
случае предлагается дифференцированный подход к упорядочению содержания тренировочной нагрузки с учетом
качественной специфики воздействия на организм юного
спортсмена привлекаемых средств и методов, а именно,
направленное воздействие на качественные и количественные характеристики и динамику состояния спортсмена путем соответствующей организации нагрузок
с различным тренирующим эффектом. Предполагается,
что методика программирования силовой подготовки на
суше и нa воде в годичном макроцикле у юных спортсменов-каноистов должна быть построена на основе следующих положений: а) определения критериев оценки уровня скоростной подготовленности и силовой выносливости
и индивидуальной динамики их показателей в годичном
макроцикле под влиянием тренировочных программ
с различным компонентом специальной силовой подготовленности (динамическая и статическая мышечная
сила; скоростные и скоростно-силовые способности; силовая выносливость – динамическая и статическая), их
видовых характеристик по средствам воздействия (атлетическая подготовка; специальная тренажерная подготовка; аэробно-силовая тренировка на воде; скоростно-силовая тренировка на воде), а также перечня основных
упражнений избирательного воздействия на ведущие мышечные группы (брюшной пресс; грудные мышцы; дельтовидные мышцы; широчайшие мышцы спины; разгибатели спины; нижняя часть широчайших мышц; трехглавая
мышца плеча; двуглавая мышца плеча; мышцы ног, таза
и поясницы); б) основные комбинации тренировочных
упражнений на суше и на воде, регламентированные предельным временем работы, объемом и интенсивностью,
заданной относительной нагрузкой (сопротивлением),
временем адаптации к физической нагрузке, обеспечивающие достижение должного уровня силовой подготовленности юных спортсменов в годичном макроцикле; в)
соотношение тренировочных средств на воде (гребля
с отягощением и с сопротивлением) и на суше (средства
на локальную мышечную и анаэробную выносливость
в структуре техники гребли на каноэ), направленных на
развитие скоростно-силовых качеств и силовой выносливости, для программирования силовой подготовки

в годичном макроцикле в зависимости от его продолжительности, параметров, времени, в течение которого происходит долговременная адаптация к применяемым тренировочным воздействиям. исследованиями М.А.Опалева
(2004) в плане спортивной ориентации установлено, что
уровни развития скоростных способностей и специальной (силовой) выносливости – важные компоненты подготовки юных гребцов-каноистов на различных дистанциях с возрастом существенно меняется: на 200 м
проявляется доминирование значимости скоростных способностей; на 500 м прослеживается паритет данных компонентов; на 1000 м определяющим фактором результативности гребцов является скоростная (силовая)
выносливость С учетом этих закономерностей на первичном уровне должен быть рассмотрен полиморфизм генов
у юных спортсменов и на их основе путем синтеза (равновесного соотношения быстрых и медленных мышечных волокон) определены занятия видами гребли с преимущественным проявлением скоростных качеств или
с преимущественным проявлением силовой выносливости. целенаправленная многолетняя подготовка с целью
воспитания гребцов высокого класса — это сложный
процесс, качество которого определяется целым рядом
факторов, к числу которых отнесены — отбор одаренных
детей и подростков, их спортивная ориентация в плане
определения такого вида спорта, в котором возможности
спортсмена раскроются в наибольшей степени. Стимулирующим фактором для этого является научно обоснованная система организационно-методических мероприятий, позволяющих наметить направление специализации
юного спортсмена в определенном виде спорта, которая
должна исходить из оценки индивидуальных возможностей конкретного человека, на основе которой производится выбор наиболее подходящей для него спортивной
деятельности. Выбрать для каждого занимающегося вид
спортивной деятельности — задача номер один по спортивной ориентации; отобрать же наиболее пригодных,
исходя из требований вида спорта, — задача спортивного
отбора. Следует подчеркнуть неодномоментность и динамичность спортивной ориентации. Специалисты сходятся во мнении, что верно определить индивидуальную
предрасположенность к спортивным достижениям путем
каких-либо одноразовых процедур (наблюдение, тестирование и т.п.) за короткое время невозможно по двум основным причинам: во-первых, спортивная предрасположенность — многосложный комплекс индивидуальных
свойств (биофизических и личностно-психических), ряд
которых созревает и проявляется не одновременно, а разновременно, в зависимости от возраста и стажа спортивной деятельности; во-вторых, индивидуальные возможности спортивных достижений и личностные установки
на их реализацию динамичны, причем изменяются как
в силу естественных особенностей индивидуального развития, так и под воздействием социальных условий жизни и тренировки. Изложенные представления о сути физических качеств и физических способностей позволяют
заключить: а) в основе воспитания физических качеств
лежит развитие физических способностей. Чем более
развиты способности, выражающие данное физическое
качество, тем более устойчиво оно проявляется в решении двигательных задач; б) развитие физических способностей обусловливается врожденными задатками, определяющими
индивидуальные
возможности
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функционального развития отдельных органов и структур организма. Чем более надежно функциональное взаимодействие органов и структур организма, тем более
устойчиво выражение соответствующих физических способностей в двигательных действиях; в) воспитание физических качеств достигается через решение разнообразных двигательных задач, а развитие физических
способностей – через выполнение двигательных заданий.
Возможность решения многообразных двигательных задач характеризует всесторонность воспитания физических качеств, а возможность выполнения многообразных
двигательных действий с необходимой функциональной
активностью органов и структур организма говорит о гармоничном воспитании физических качеств. Гармоничное
развитие необходимых качеств и способностей должно
базироваться на их высокой работоспособности.
После проведения занятий (или части их программ)
смена параметров, которые характеризуют работоспособность гребцов на каноэ, носят конкретный характер, т.е. во
время работы основное влияние испытывают функции организма, наиболее склонные к занятиям силовой направленности. Одновременно введение перед тренировочным
занятием на воде (каноэ) средств, которые предусматривают развитие силовой выносливости испытуемых (на
суше), может вызвать разное влияние на течение восстановительных процессов, а также определить особенности
планирования следующих совмещений занятий.
К первой группе относятся совмещение занятий,
которые вызывают максимальную мобилизацию деятельности функциональных систем организма. Особенно эффективны они в случаях отставания в развитии
отдельных двигательных качеств и работе над их повышением, которой необходимо уделить особое внимание.
К этой группе занятий принадлежат такие совмещения
тренировочных занятий на суше и на воде, после занятия
с большой нагрузкой, направленной на развитие силовой
выносливости (на суше); проводится занятие с большой
или значительной нагрузкой, направленной на развитие
скоростных, анаэробных или аэробных возможностей
(на воде) в формате 19, 20 и 25-й вариантов совмещений.
Ко второй группе принадлежит совмещение занятий, после выполнения которых наблюдается нормализация деятельности отдельных сторон работоспособности
гребцов: после занятий со средней и малой нагрузкой,
направленной на развитие силовой выносливости (на
суше), проводится занятие с большой скоростной нагрузкой, анаэробной или аэробной направленностью.
Программы второй группы вызывают лишь частичное снижение работоспособности, что выражается
в существенных изменениях отдельных показателей.
При утомлении изменения в технике обусловлены поиском или реализацией оптимальных вариантов использования изменяющегося двигательного потенциала и не
связаны с ухудшением координации движений.
Поэтому в процессе построения совмещенных
тренировочных занятий важно учитывать соотношение
упражнений, которые выполняются при помощи разных
методов: концентрического 35-40%, эксцентрического
15-20%, изометрического 10-15%, изокинетического 1015%, смежных сопротивлений 20-25%.
Для развития силовой выносливости необходимо
параллельно развивать ее базовые возможности: мощность, объем, подвижность, уровень максимальной
силы, экономичность систем энергообеспечения.
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Предлагалось 27 вариантов оптимизации совмещения занятий на суше и на воде с учетом выдвинутой
рабочей гипотезы о роли индивидуализированной (на
основе доминантности ведущей верхней конечности)
скоростно-силовой подготовки гребцов 12-14 лет на этапе начального обучения в гребле на каноэ.
Наилучшие варианты последействия разных сочетаний занятий, направленных на развитие силовой выносливости (на суше) и скоростных возможностей (на воде)
в процентах, относительно исходного уровня, это те, которые обеспечивают повышение двигательных возможностей подростков без существенного увеличения объема
нагрузки, когда эффект достигается за счет индивидуальной посадки в лодку и целенаправленной силовой проработки доминантной моторики верхних конечностей.

Выводы
С позиции проведенных нами исследований на
начальном (первом) этапе в системе ДЮСШ для гребцов-каноистов 13-14 лет рекомендована методика комплексного развития отдельных двигательных качеств
с позиции максимальной взаимосвязи (развитие одного
физического качества в максимальном проявлении и наиболее эффективного совершенствования другого) на
основе программы для ДЮСШ (первый год обучения).
На втором этапе рекомендовано применение комплекса
упражнений, стимулирующих концентрированное развитие силовой выносливости с учетом индивидуальной посадки в лодку и доминантной предрасположенности в моторике верхних конечностей. На третьем этапе наиболее
эффективными следует считать варианты построения
длительности тренировочного процесса, в которых придерживаются чередования занятий (или их групп) с разными по величине и направленности нагрузками, что сопровождается работой над совершенствованием техники
движений. Принятие во внимание этого положения во
время построения тренировочного процесса, может повысить его эффективность и обеспечить повышение двигательных возможностей без существенного увеличения
объема нагрузки. Это позволяет повысить эффективность
выполнения работы, направленной на развитие отдельных двигательных качеств в соответствии с требованиями соревновательной деятельности юных спортсменов.
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Аннотация
В статье доказывается полезность игровых упражнений в усложненных условиях для повышения уроня
физической и технической подготовленности юных футболистов 10-14 лет.
Ключевые слова: футбол, дети, сложные условия тренировки, физическая и техническая подготовка,
успех.

Summary
The problems of modern youth football attract scientists’ attention. The change of conceptual approach is caused
by the rapid development of sports of the higher achievements (football) what determines the need for adequate development of the system of training sports reserve.
Key words: football, children, difficult training conditions, physical and technical training, success.

Введение
На современном этапе актуализируется практическая задача по выявлению связи физического развития
детей с режимом специальных физических упражнений
в процессе длительного периода тренировок, а так же
в потребности совершенствования практики обучения
и тренировки юных футболистов разных возрастных
групп [9]. Поэтому назрела необходимость в разработке
программы физической (ФП) и технической (ТП) подготовки при отборе и индивидуализации юных футболистов на основе дифференциации ФП и ТП, исследований
динамики развития физических качеств и двигательных
навыков, начиная с этапа начальной подготовки. Особое внимание, при этом следует обратить внимание на
значимые физические качества, определяющие успех
в избранном виде спорта и формирование устойчивой
мотивации к дальнейшим занятиям футболом [11].
На первый план выдвигается проблема в футболе
– разработка и обоснование эффективной многолетней
подготовки и воспитание перспективного спортивного резерва [8]. В многообразии факторов, определяющих возможность достижения высших спортивных

результатов в футболе, основополагающая фундаментальная роль, принадлежит построению и содержанию
учебно-тренировочного процесса на начальном этапе
спортивной специализации [10].
Цель – научно обосновать эффективность использования игровых упражнений в усложненных условиях
и их влияние на уровень ФП и ТП юных футболистов
в процессе 3-х годичного педагогического исследования.

Задачи:
1.

систематизировать игровые упражнения в усложненных условиях игровой деятельности (с подключением периферического зрения (ПЗ)) для юных
футболистов 10-13 лет;
2. обосновать эффективность использования игровых
упражнений в усложненных условиях на ФП
и формирование технических навыков у юных футболистов в процессе 3-х годичного педагогического исследования.
Методы исследования. Для реализации поставленной цели использовались: анализ и обобщение научной
и методической литературы; педагогическое наблюдение;
педагогический эксперимент; спортивно-педагогическое
тестирование уровня физической и техникой подготовленности; методы математической статистики.
Организация исследования. Апробация разработанной методики проходила в ходе педагогического исследования с апреля 2010 года по апрель 2013 года, на
базе Центра физической культуры и спорта УО «Полесский государственный университет» (ЦФК и С УО «ПолесГУ») и УСУ «ДЮСШ Пинского района» (г. Пинск,
Республика Беларусь). В исследовании приняли участие
58 юных футболистов в возрасте 10-13 лет. Экспериментальная группа (ЭГ) (n=29) – дети, занимающихся
в секции футбола на базе ЦФК и С УО «ПолесГУ» футбольная команда «Blak Panters», Контрольная группа
(КГ) (n=29) – дети, занимающиеся в секции футбола
на базе УСУ «ДЮСШ Пинского района». (г. Пинск).
Занятия в каждой группе проводились 3-4 раза в неделю по 90 минут: в ЭГ – с использованием разработанных средств и методов (с подключением ПЗ); в КГ – по
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традиционной методике. Педагогический эксперимент
был проведен в соответствии с методическими принципами и положениями, изложенными в работах В.М.
Зациорского [2] и Е.А. Масловского [7].

Результаты исследования и их обсуждение
Экспериментальная методика реализовывалась на
каждом занятии по 20 мин. – в завершающей части подготовительной и, в начале, основной части тренировочных
занятий. Адекватность и уровень нагрузки определялись
по изменениям ЧСС пальпаторно; частота дыхания – визуально. Круговая тренировка, использовавшаяся как
форма применения упражнений в усложненных условиях,
включала 5-8 «станций» и применялась 5-6 раз в месяц.
В процессе учебно-тренировочной деятельности использовались упражнения в усложненных условиях (с помощью ПЗ), которые являлись сбивающим фактором.
–– «Удары по воротам с помощью ПЗ» – испытуемые по
команде тренера выполняли «пенальти», удары в нижний
угол, в верхний угол футбольных ворот. В момент удара по
мячу помощник, стоящий в правой или левой стороне ворот, показывал произвольно цифру от 1 до 9 (на секунду).
Футболист запоминал эту цифру. Обязательным условием
было – попадание точно угол ворот, отмеченный белым
цветом 1,5-метровым коридором от боковой стойки.
–– «Жонглирование с помощью ПЗ» частота жонглирования мячом (одной, двумя или тремя частями тела за
одну минуту), а именно: 1) головой; 2) коленом; 3) стопой;
4) связка: стопа + грудь; 5) связка: голова + плечо; 6) связка: стопа + колено; 7) связка: стопа + голова; 8) связка:

голова + колено; 9) связка: стопа + голова + грудь; 10) связка: голова + колено + стопа; 11) то же, но в обратной последовательности: связка: стопа + колено + голова;
в обычных (с участием только центрального зрения ЦЗ)
и усложненных (с участием ПЗ) условиях. По команде
тренера в стороне от игрока (на расстоянии 10-15 метров
по линии «аута») помощником показывалась произвольно
цифра (от 1 до 9) на одну секунду с криком «Цифра!».
Игрок называл цифру, не прекращая жонглирование.
–– «Вбрасывание мяча из-за боковой линии (аут)». По
команде тренера в стороне от игрока (на расстоянии
10 метров в сторону от игрока, принимающего мяч) помощником показывалась произвольно цифра (от 1 до 9)
на одну секунду. Игрок, бросающий мяч, должен назвать правильно цифру, при этом безошибочно ввести
мяч из-за боковой линии.
Для оценки ОФП проводились тесты: («Подтягивание в висе на перекладине, количество раз»; «Прыжок в длину с места, см»; «Челночный бег 3x10 м, с»),
которые применяются на всех этапах тренировок. Для
оценки СФП проводились тесты: («Бег по ломанной,
с»; «Бег 15 м., с»; «Спринт – бег трусцой – спринт 50 м.,
с») подбирались согласно результатам корреляционного
анализа как наиболее связанные с качеством выполнения
технических действий и валидные тесты, отражающие
разнохарактерность ФП («Бег 300 м, с»; «Бег 60 м, с»;
«Подъем туловища на наклонной скамье из положения
лёжа за 30 с, количество раз»;).
Для оценки ТП юных футболистов были использованы специальные тесты: («Вбрасывание мяча (аут),
м»; «Челночный бег 3x10 м, с», «Ведение мяча 30 м, с»;

х

ЭГ
±m

δ

х

КГ
±m

δ

Подтягивание в висе на перекладине,
колич. раз

3,65

0,18

0,99

3,48

0,12

0,62

Бег 15 м, с

3,06

0,00

0,03

3,06

0,00

0,02

Челночный бег 3х10 м, с

7,99

0,01

0,06

7,96

0,02

0,10

Бег по ломанной, с

19,35

0,10

0,56

19,08

0,09

0,48

Ведение мяча 30 м, с

6,38

0,06

0,32

6,41

0,06

0,31

Челночное ведение мяча 30 м, с

18,31

0,10

0,53

18,34

0,09

0,48

Удары по воротам (ПЗ), колич. раз

3,00

0,20

1,09

3,03

0,20

1,09

Вбрасывание мяча (аут), м

7,92

0,15

0,82

8,06

0,15

0,78

Бег 60 м, с

10,52

0,06

0,32

10,42

0,04

0,22

Подъем туловища на наклонной скамье
из положения лёжа 30 с, колич. раз

10,93

0,24

1,28

10,69

0,16

0,85

Бег 300 м, с

63,07

0,51

2,77

63,02

0,35

1,88

Маятник, с

10,53

0,30

1,59

10,90

0,25

1,36

Прыжок в длину с места, см

153,8

1,25

6,71

155,4

1,12

6,00

Обводка стоек 15 м, с

6,31

0,04

0,22

6,28

0,03

0,19

Спринт – бег трусцой – спринт 50 м, с

20,56

0,17

0,90

20,65

0,16

0,85

Упражнения
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Различия
(t-критерий)
>0,05
(t=0,80)
>0,05
(t=0,21)
>0,05
(t=1,66)
>0,05
(t=1,95)
>0,05
(t=0,33)
>0,05
(t=0,26)
>0,05
(t=0,12)
>0,05
(t=0,62)
>0,05
(t=1,34)
>0,05
(t=0,84)
>0,05
(t=0,07)
>0,05
(t=0,94)
>0,05
(t=0,97)
>0,05
(t=0,51)
>0,05
(t=0,38)

Таблица 1 – Исходный уровень ФП и ТП юных футболистов ЭГ и КГ на начале педагогического исследования
(апрель 2010 г.)
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«Удары по воротам (ПЗ), количество раз»; «Челночное
ведение мяча 30 м, с»; «Обводка футбольным мячом
стоек 15 м, с»; «Маятник, с»), которые применяются не
всех этапах тренировок, подбирались согласно результатам корреляционного анализа как наиболее связанные
с качеством выполнения ТП и валидные тесты, отражающие разнохарактерность ФП (таблица 1.).
Из полученных исходных данных следует, что
результаты всех упражнений в большей или меньшей
мере были одинаковы как у ЭГ, так и у КГ. При исходном тестировании уровня ФП и ТП юных футболистов
ЭГ и КГ в начале педагогического исследования все без
исключения показатели предложенных двигательных
действий оказались на статистически не достоверном
уровне (р>0,05), что свидетельствовало об однородности и несущественных колебаниях среди ЭГ и КГ при
выполнении упражнений именно технической направленности. Это соответствовало требованиям, предъявляемым к организации педагогического эксперимента.
Как указывалось выше, педагогический эксперимент был направлен на повышение уровня общей физической подготовки (ОФП), специальной физической
подготовки (СФП) и ТП испытуемых ЭГ и КГ, развитие
основных физических качеств (скоростно-силовые качества, быстрота, ловкость, выносливость).
Многочисленные данные научных исследований [1]
свидетельствуют о том, что среди физических качеств человека мышечная сила значима для успешного осуществления деятельности. Cкоростно-силовая подготовка

считается базой достижения высоких спортивных результатов в большинстве видов спорта. Даже в тех спортивных
дисциплинах, где специальными являются другие физические качества, сила мышц, ловкость и быстрота составляет двигательную основу любого технического действия
[6]. Материалы их исследований являются, на наш взгляд,
достаточно веским основанием для утверждения, что выбор средств и методов скоростно-силовой подготовки,
быстроты и ловкости должен рассматриваться как одно
из наиболее приоритетных направлений в ряду актуальных проблем изучения двигательной функции.
Было показано, что в ТП юных футболистов скоростно-силовые качества, быстрота и ловкость играют
ведущую роль [3]. Именно поэтому в процессе ОФП
особое внимание уделялось развитию у испытуемых
указанных выше групп мышц. Особо следует оговорить
вопросы развития координационных способностей, реализуемых в точности двигательных действий, что, на
наш взгляд, является весьма актуальным для совершенствования ТП. Сами по себе физические качества могут
не только развиваться, но и деградировать.
В апреле 2013 года было проведено итоговое тестирование с использованием методов, применявшихся
при проведении педагогического исследования.
При сопоставлении данных начального и итогового этапов тестирования уровня ФП и ТП исследуемых
КГ была отмечена положительная динамика (таблица 2).
Используемые тесты, характеризующие уровень ФП и ТП имели динамику роста: тринадцать
Контрольная группа

Упражнения

Начало

Окончание

х

±m

δ

х

±m

δ

Подтягивание в висе на перекладине,
колич. раз

3,48

0,12

0,62

3,66

0,18

0,99

Бег 15 м, с

3,06

0,00

0,02

2,98

0,01

0,05

Челночный бег 3х10 м, с

7,96

0,02

0,10

7,89

0,02

0,09

Бег по ломанной, с

18,64

0,09

0,46

19,08

0,09

0,48

Ведение мяча 30 м, с

6,41

0,06

0,31

5,82

0,06

0,30

Челночное ведение мяча 30 м, с

18,34

0,09

0,48

17,63

0,06

0,34

Удары по воротам (ПЗ), колич. раз

3,03

0,20

1,09

3,86

0,17

0,90

Вбрасывание мяча (аут), м

8,06

0,15

0,78

9,25

0,11

0,60

Бег 60 м, с

10,42

0,04

0,22

10,02

0,06

0,33

Подъем туловища на наклонной скамье
из положения лёжа 30 с, колич. раз

10,69

0,16

0,85

13,41

0,19

1,01

Бег 300 м, с

63,02

0,35

1,88

60,43

0,34

1,83

Маятник, с

10,90

0,25

1,36

13,79

0,37

2,00

Прыжок в длину с места, см

155,4

1,12

6,00

169,6

0,91

4,89

Обводка стоек 15 м, с

6,28

0,03

0,19

6,05

0,02

0,08

Спринт – бег трусцой – спринт 50 м, с

20,65

0,16

0,85

20,40

0,16

0,85

Различия
(t-критерий)
>0,05
(t=0,80)
<0,001
(t=7,90)
<0,05
(t=2,40)
<0,01
(t=3,58)
<0,001
(t=7,27)
<0,001
(t=6,49)
<0,01
(t=3,16)
<0,001
(t=6,51)
<0,001
(t=5,45)
<0,001
(t=11,13)
<0,001
(t=5,31)
<0,001
(t=6,45)
<0,001
(t=9,88)
<0,001
(t=5,96)
>0,05
(t=1,14)

Таблица 2 – Уровень ФП и ТП юных футболистов КГ, в начале и в завершении педагогического исследования
(апрель 2013 г.)
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Экспериментальная группа
Упражнения

Начало

Окончание

х

±m

δ

х

±m

δ

Подтягивание в висе на перекладине,
колич. раз

3,66

0,18

0,99

4,10

0,10

0,53

Бег 15 м, с

3,06

0,00

0,03

2,87

0,02

0,09

Челночный бег 3х10 м, с

7,99

0,01

0,06

7,64

0,02

0,13

Бег по ломанной, с

19,34

0,10

0,56

18,30

0,11

0,60

Ведение мяча 30 м, с

6,38

0,06

0,32

5,48

0,03

0,15

Челночное ведение мяча 30 м, с

18,31

0,10

0,53

16,84

0,08

0,41

Удары по воротам (ПЗ), колич. раз

3,00

0,20

1,09

4,69

0,21

1,11

Вбрасывание мяча (аут), м

7,92

0,15

0,82

11,13

0,16

0,84

Бег 60 м, с

10,52

0,06

0,32

9,43

0,06

0,31

Подъем туловища на наклонной скамье
из положения лёжа 30 с, колич. раз

10,93

0,24

1,28

13,55

0,25

1,35

Бег 300 м, с

63,07

0,51

2,77

59,67

0,76

4,11

Маятник, с

10,53

0,30

1,59

14,39

0,34

1,85

Прыжок в длину с места, см

153,8

1,25

6,71

189,1

1,73

9,34

Обводка стоек 15 м, с

6,31

0,04

0,22

5,99

0,02

0,11

Спринт – бег трусцой – спринт 50 м, с

20,56

0,17

0,90

19,81

0,12

0,65
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Различия
(t-критерий)
<0,05
(t=2,16)
<0,001
(t=11,11)
<0,001
(t=13,64)
<0,001
(t=6,91)
<0,001
(t=13,79)
<0,001
(t=11,76)
<0,001
(t=5,87)
<0,001
(t=17,49)
<0,001
(t=13,23)
<0,001
(t=7,58)
<0,01
(t=3,69)
<0,001
(t=8,51)
<0,001
(t=16,50)
<0,001
(t=6,98)
<0,01
(t=3,66)

Таблица 3 – Уровень ФП и ТП юных футболистов ЭГ, в начале и в завершении педагогического исследования
(апрель 2013 г.)
упражнений, из пятнадцати предложенных, оказались
на статистически достоверном уровне. Такие упражнения, как «Бег 15 м, с», «Ведение мяча 30 м, с», «Челночное ведение мяча 30 м, с», «Вбрасывание мяча (аут), м»,
«Бег 60 м, с», «Подъем туловища на наклонной скамье из
положения лёжа 30 с, колич. раз», «Бег 300 м, с», «Маятник, с», «Прыжок в длину с места, см» и «Обводка стоек
15 м, с» оказались на высоком статистически достоверном уровне при p<0,001. В свою очередь «Бег по ломанной, с» и «Удары по воротам (ПЗ), колич. раз» оказались
на среднем статистически достоверном уровне (p<0,01).
Такой тестовый показатель, как «Челночный бег 3х10 м,
с» оказался на минимальном статистически достоверном уровне (p<0,05). При сопоставлении данных, два
упражнения «Подтягивание в висе на перекладине, колич. раз» и «Спринт – бег трусцой – спринт 50 м, с» показали прежний не достоверный уровень (p>0,05).
В отличие от результатов КГ, у ЭГ, в конце исследования, все предложенные двигательные действия оказались на статистически достоверном уровне. При этом
только одно упражнение «Подтягивание в висе на перекладине, колич. раз» имело достоверность различий равную р<0,05. Такое же количество упражнений, как у КГ
оказалось на уровне р<0,01: «Бег 300 м, с» и «Спринт –
бег трусцой – спринт 50 м, с». Что же касается упражнений «Бег 15 м, с», «Челночный бег 3х10 м, с», «Бег по ломанной, с», «Ведение мяча 30 м, с», «Челночное ведение
мяча 30 м, с», «Вбрасывание мяча (аут), м», «Бег 60 м,

с», «Подъем туловища на наклонной скамье из положения лёжа 30 с, колич. раз», «Маятник, с», «Обводка стоек
15 м, с» и «Прыжок в длину с места, см», то они оказались
на высоком статистически достоверном уровне (р<0,001).
Таким образом, использование нетрадиционной
методики упражнений в усложненных условиях (с подключением ПЗ) в процессе решения задач ФП и ТП подтвердило свою эффективность.
Ведущим педагогическим принципом, реализовывавшимся в ЭГ, выступет принцип воспитывающего
обучения по В.Б. Коренбергу [5] и метод воспитания
личным примером. Реализовывались дидактические
принципы: наглядности (метод показа); сознательности и активности обучающихся (метод рассказа, целенаправленное мотивирование юных футболистов
к физическому совершенствованию, выступающему
значимым качеством футболистов; соревновательный
метод, что повышало активность испытуемых); принцип систематичности и последовательности реализовывался методом обучения элементам выполнения
упражнений, упражнений в целом, к комбинации технических действий; принцип доступности в сочетании
с высоким уровнем трудностей, позволявший применять индивидуальный подход в обучении и повышать
активность юных спортсменов в процессе преодолений
трудностей и самих себя; прочности, достигаемой многократным повторением упражнений для достижения
высокого тренировочного эффекта.
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Упражнения

ЭГ

Различия

КГ

х

±m

δ

х

±m

δ

Подтягивание в висе на перекладине,
колич. раз

4,10

0,10

0,53

3,66

0,18

0,99

Бег 15 м, с

2,87

0,02

0,09

2,98

0,01

0,05

Челночный бег 3х10 м, с

7,63

0,02

0,13

7,89

0,02

0,09

Бег по ломанной, с

18,30

0,11

0,60

18,64

0,09

0,46

Ведение мяча 30 м, с

5,48

0,03

0,15

5,82

0,06

0,30

Челночное ведение мяча 30 м, с

16,84

0,08

0,41

17,63

0,06

0,34

Удары по воротам (ПЗ), колич. раз

4,69

0,21

1,11

3,86

0,17

0,90

Вбрасывание мяча (аут), м

11,73

0,16

0,84

9,25

0,11

0,60

Бег 60 м, с

9,43

0,06

0,31

10,02

0,06

0,33

Подъем туловища на наклонной скамье
из положения лёжа 30 с, колич. раз

13,41

0,19

1,01

13,55

0,25

1,35

Бег 300 м, с

59,67

0,76

4,11

60,43

0,34

1,83

Маятник, с

14,39

0,34

1,85

13,79

0,37

2,00

Прыжок в длину с места, см

189,1

1,73

9,34

169,6

0,91

4,89

Обводка стоек 15 м, с

5,99

0,02

0,11

6,05

0,02

0,08

Спринт – бег трусцой – спринт 50 м, с

19,81

0,12

0,65

20,40

0,16

0,85

(t-критерий)
<0,05
(t=2,16)
<0,001
(t=5,79)
<0,001
(t=8,84)
<0,05
(t=2,41)
<0,001
(t=5,41)
<0,001
(t=8,02)
<0,01
(t=3,13)
<0,001
(t=12,96)
<0,001
(t=7,09)
>0,05
(t=0,44)
>0,05
(t=0,92)
>0,05
(t=1,19)
<0,001
(t=9,92)
<0,05
(t=2,65)
<0,05
(t=2,95)

Таблица 4 – Уровень ФП и ТП юных футболистов ЭГ и КГ, в начале и в завершении педагогического
исследования (апрель 2013 г.)
Дидактические принципы рассматривались как
целостная система, системообразующим фактором которой является прочность усвоения знаний, навыков
и умений, а обратной связью – результат – применение
их в практической деятельности [4].
По окончанию педагогического исследования
(апрель 2013 г.) в ЭГ и КГ был проведен контрольный
срез (таблица 4).
Сопоставление результатов исходного (апрель
2010 года) и итогового (апрель 2013 года) тестирования
уровня ФП и ТП испытуемых ЭГ и КГ в педагогическом
исследовании выявило их убедительную положительную динамику.
В обеих группах в процессе применения педагогических воздействий произошли некоторые изменения
показателей ФП и ТП. По итогам тестирования показателей ОФП и СФП юных спортсменов ЭГ и КГ в конце
педагогического исследования, при сопоставлении данных обеих групп, мы можем наблюдать значительные
улучшения некоторых тестовых показателей. Только два
показателя оказались недостоверными (р>0,05) – это
упражнения «Бег 300 м., с» и «Подъем туловища на наклонной скамье из положения лёжа за 30 с, количество
раз» все же остальные упражнения оказались достоверными, но на разных уровнях: упражнения «Подтягивание в висе на перекладине, количество раз», «Бег по
ломанной, с», «Спринт – бег трусцой – спринт 50 м, с» –
все они достоверны на уровне р<0,05. Упражнения «Бег
15 м, с», «Челночный бег 3х10м., с», «Прыжок в длину

с места, см» и «Бег 60 м., с» оказались на высоком статистически достоверном уровне при р<0,001, что свидетельствовало о значительном улучшении скоростно-силовых качеств испытуемых.
Что же касается уровня ТП, то достоверные сдвиги
имели место при выполнении всех упражнений, кроме
«Маятник, с» (р>0,05). Самой высокой статистической
достоверностью (р<0,001) отмечены четыре предложенные упражнения: «Вбрасывание мяча (аут), м»; «Ведение мяча 30 м., с» и «Челночное ведение мяча 30 м, с».
В свою очередь, такое упражнение, как «Удары по воротам (ПЗ), количество раз» – они оказались достоверны на уровне р<0,01. На самом низком статистически
достоверном уровне при р<0,05 оказалось только одно
упражнение «Обводка футбольным мячом стоек, 15 м,
с». Анализ представленных результатов свидетельствует о наличии значимых различий по всем представленным показателям у ЭГ.

Выводы
Применение методики ФП и ТП с использованием
упражнений в усложненных условиях в процессе ОФП
и СФП юных футболистов ЭГ показало ее преимущество по результатам итогового тестирования (таблица 3
и таблица 4) юных спортсменов ЭГ и КГ, которое было
проведено в конце апреля 2013 года.
Поэтому, для повышения уровня ФП и ТП
юных футболистов – важнейшего аспекта игровой
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деятельности, имеются все основания говорить о необхо
димости разработки и внедрения структуры ФП и ТП,
учитывающей их тендерные, индивидуальные, морфофункциональные особенности, физкультурно-спортивные интересы и базирующейся на адекватном подборе
средств, отвечающих требованиям профессиональной
деятельности юных спортсменов (с подключением ПЗ).
В результате сравнительного анализа и обсуждения полученных данных, анализа динамики уровня
показателей ФП и ТП юных футболистов, получены
результаты, отражающие некоторые нюансы в развитии
физических способностей юных спортсменов на основе
дифференцированного отбора, что представляет несомненный практический интерес, позволяющий усовершенствовать процесс ФП и ТП юных футболистов на
этапе начальной подготовки.
Поиск методических новаций, позволяющих усовершенствовать процесс ФП и ТП юных спортсменов
в игре в футбол, обусловлен противоречием, существующим между исходным недостаточным уровнем влияния к данным видам подготовки детей и своевременными требованиями к составлению программ ДЮСШ
и СДЮШОР и новыми требованиями по комплексной
подготовке, на этапе начальной спортивной специализации, исходящих от тренеров прогрессивной формации.
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Аннотация
В статье представлена концепция формирования
психосоматического модуса человека как единства физического тела, организма и личности в виде гармонии
физического (телесно-двигательного) и социокультурного (интеллектуального и волевого) феноменов
в реализации артпластических и психомоторных технологий программных средств обучения. Научная новизна работы заключена в реализации инновационных
средств программного обучения в формате: («сознание»
+ «тело» + «воля»). На начальном этапе создаются интеллектуальные обучающие системы или интеллектуальные образовательные комплексы, на последующих
– разрабатываются физическая и математическая модели проекта учебного обучающего комплекса для более
качественной подготовки специалистов. Главным результатом является постепенное проникновение во внутренний предметный мир человека, его ментально-телесное сознание, а через него – в мир спорта, культуры
и искусства.
Ключевые слова: гармония, физического и социокультурного феномен, артпластические и психомоторные технологии, средства обучения, образовательное
пространство, Беларусь, Россия

Abstract
The paper presents the concept of formation of psychosomatic unity as a mode of human physical body, the
body and personality as a harmony of physical (bodily-motor) and sociocultural (intellectual and volitional) phenomena in the implementation artplasticheskih and psychomotor
technology software learning tools. Scientific novelty of
the work lies in the implementation of innovative software
tools training in the following format: (“consciousness” +
“body” + “will”). At the initial stage are intelligent tutoring systems or intelligent educational systems, to follow –
developed physical and mathematical models of the draft
training complex for better training. The main result is the
gradual penetration into the inner world of objects of man,
his mental-body consciousness, and through it – in the world
of sport, culture and art.

Key words: harmony, physical and socio-cultural phenomenon, hardplastics and psychomotor technology, learning tools, educational space, Belarus, Russia

Актуальность
Это своеобразный поиск в сфере интеллектуального и телесно-ориентированного обучения двигательным действиям [1,2,3]. Более или менее полный анализ
телесно-двигательных феноменов неизбежно требует
привлечения гуманитарного знания в теорию и технологию предмета обучения. Недостаток традиционного
образования сводится к тому, что ценность целеустремленного человеческого духа редуцируется до разума
(когнитивный регулятор), разум до рассудка (формально-логический регулятор), рассудок до интеллекта
(информационно-технический оператор), а последний
– до искусственного интеллекта («биомеханических
данных», программных средств, процедур принятия решений, безразличных к этике, эстетике, духовно-нравственным категориям). Поэтому, активно проходят
диалоги, связанных с преобразованием человека изнутри: «диалог наук», «диалог сознаний», «диалог левого и правого полушарий» [1,2,3]. По мнению великих
древнегреческих просветителей (Аристотель, Анаксагор, Ксенофонт Аквинский) все части тела человека
существуют, в конечном счете, ради деятельности в нем
души. Человеческая деятельность (в том числе в сфере
эстетотерапии, имаготерапии, артпластики, психомоторики) не только формирует (корректирует) тот или иной
объект (например, ОДА – опорно-двигательный аппарат
человека [6], его ментальный и телесно-двигательный
опыт), она сама по принципу обратной связи испытывает корректирующее воздействие на нее со стороны
«логики объекта».
Теоретико-методические разработки. С нашей
точки зрения, обучающие технологии должны включать
в себя программы трех типов: предметно ориентированные, телесно ориентированные и эстетически ориентированные. Эстетическое развитие личности – это
развитие способности и потребности отражать и творить в соответствии с предметной и человеческой мерой [1]. Творческие способности в сфере артпластики,
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имаготерапии (образ), эстетотерапии и психомоторики
движений требуют серьезной работы педагогам занимающегося над предметно-организованным содержанием двигательных действий (творческое выражение
мысли на «языке тела» [8] и двигательное выражение
нервно-мышечного аппарата на «языке коры головного мозга») – ментально-двигательные эвристики (внеязыковые, авербальные механизмы) и формой (художественно-эстетическое и моторно-соревновательное
оформление «текста движений» и «энергетики движений») – зрительно-двигательные коннотации; звуковая
и моторная интонация – модуляция голоса, жест, мимика, пантомимика). Если же это действие менее художественно, а более моторно, то этот алгоритм движения
формируется по схеме («сознание» + «тело» + «воля»).
То есть, вначале происходит «диалог сознаний», активно
включается разум – когнитивный регулятор, затем, акцент переводится на предметно-организованное содержание двигательных действий (творческое выражение
мысли на «языке тела» с художественно-эстетическим
оформлением «текста движений» и моторно-соревновательное выражение нервно-мышечного аппарата на
«языке энергетики движений»). Однако, эстетическая
составляющая как правило заканчивается предметной
и человеческой мерой –программной технологией эстетического свойства, имеющего свой «предел». В то же
время, моторно-соревновательная составляющая продолжается до желанной победы на состязаниях, которая
достигается только на основе немыслимой концентрации и истязания воли и телесно-двигательной состоятельности, компетенции и использования резервных
возможностей, чтобы подальше отодвинуть «предел»
совершенства организма человека [4].
Результаты теоретического исследования. Учитывая научную новизну поставленной нами проблемы
по схеме («сознание» + «тело» + «воля») на первом этапе необходимо создавать интеллектуальные обучающие
системы или интеллектуальные образовательные комплексы на основе разработки физической и математической модели проекта учебного обучающего комплекса
для более качественной подготовки специалистов [4,5].
Это предполагает создание трех стопок (1-я – интеллектуальная составляющая сознания; 2-я – телесно-формирующая; 3-я – волевая).
Первая стопка это папка патентов, дипломов
в сравнении с УОК с зарубежными методами подготовки; образовательные технологии как продукта интеллектуальной (программирующей сознание) собственности; серийное производство УОК; тиражирование для
учебных заведений и т.п.). Это психофизический набор
средств, меняющий функциональное состояние, его поведенческие реакции, фон настроений человека (активно-пассивного), вплоть до времени принятия решений,
адекватности действий. Психофизическое воздействие
на сознание личности путем применения интеллектуального (сознательно запрограммированного) образовательного комплекса это совокупность всех возможностей, методов, средств (технических, информационных,
суггестивных, фармакологических, паранормальных
и т.п.) скрытого насильственного влияния на левое
и правое полушария головного мозга человека. Конечной целью является подготовка индивидуумов, способных по определенному сигналу, посланному в мозг
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человека и обратно к работающим мышцам (в плане исполнительных команд), более эффективно действовать
в формате оптимально избранного алгоритма обучения.
УОК не только учит, но и выделяет интеллектуальные
возможности каждого пользователя. Поэтому ученик
вынужден анализировать, решать варианты решения
поставленных задач. Таким образом, выявляются самые
одаренные личности. Мышление можно отработать как
лазер, в этом случае оно должно работать как управляемое воображение, влияющее на силу, концентрацию
и последовательность формирования мысли. Вторая
стопка это папка УОК телесно-формирующего направления, в которой отражены: 1) рабочая группа мышц;
2) последовательность работы мышц; 3) максимальное
произвольное напряжение, максимальное произвольное расслабление и амплитуда между ними; 4) индекс
жесткости мышцы; 5) ассиметрия (доминантность правого или левого полушария); 6) индекс осанки; 7) гармония тела; 8) «язык» тела в движениях; 9) моторика тела;
10) координация телодвижений; 11) пластичность тела;
12) «перекос» в соотношении развития разгибателей
и сгибателей отдельных мышечных групп; 13) резервные возможности нервно-мышечной системы в повышении мощностных и координационных характеристик
телодвижений.
Третья стопка это папка, в которой в связи с поставленной новой задачей – добиться максимального
результата на дистанции в условиях прогрессирующего
утомления – «воля» должна быть продуктивна «истязаема» в полной мере [7], «тело», при этом, страдает и теряет свою эстетическую привлекательность (срабатывают
не внешние, а, в первую очередь, внутренние механизмы
энергообеспечивания метаболического свойства и подключаются все имеющиеся резервные возможности
организма). Желанная победа достается только на основе немыслимой концентрации и истязания воли и телесно-двигательной состоятельности и компетенции.
Однако нельзя полностью квантифицировать «красоту
движений», «мощность движений», «истязаемость движений» спортсмена и, особенно, его «силу духа». В этой
телесной пластике («сознание» + «тело» + «воля»), связанной с определенным по рисунку и ритму движением
человеческого тела, отражается духовный и внутренний
мир человека. Приоритетом в этой формуле по праву
является «воля», которая и становится «смысловым
квантом» проникающего разума, несущим в себе единство механизмов творческого отражения и ценностного
отношения к миру. Поэтому, артпластическая подготовка дошкольников, учащихся и студентов (в том числе
и спортсменов) является весьма важной для процесса становления «телесной пластичности», «красоты
движений», «мощности движений» и их «силы духа»
в спортивной педагогике, художественно-двигательной
аэробике в деятельности учреждений образования [5].
Выводы. Телесная пластичность как биомеханическое свойство «живых движений» постепенно прорастает во внутренний предметный мир человека, его
ментально-телесного сознания, и через него – в мир
спорта, культуры и искусства. В сущности, невозможно
отделить психическое здоровье от физического и духовного, ибо настоящее здоровье гармонично объединяет
в себя указанные аспекты, когда образуется своего рода
психосоматический модус человека как физического
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тела, организма и личности [1]. Это, по существу,
абсолютно новый инновационный подход к решению
данной проблемы, основные положения которой были
выдвинуты С.В.Дмитриевым еще в 2008 году. Поэтому,
решая вопросы здоровья, нельзя на полпути останавливаться при освоении культуры человеческой личности
(телесный канон), культуры человеческих движений
(артпластика), энергообеспечение и мощнось телесного
психомоторного движения (циклические и ациклические виды спорта), культуры человеческого духа. Надо
пытаться разработать критерии красоты, гармонии, совершенства, единые для таких разнородных объектов,
как тело, телесно-психическое здоровье человека, артпластика и мощность телодвижений, когда «воля» становится «смысловым квантом» проникающего разума.
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Морфофункциональная оценка индивидуальных возможностей
высококвалифицированных гребцов на байдарках и каноэ
в условиях соревновательной деятельности
Morphofunctional evaluation of individual capabilities of highly qualified kayak
and canoe rowers in the competitive activity
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Аннотация
В статье дана комплексная оценка индивидуальных возможностей и спортивного потенциала сильнейших гребцов на байдарках и каноэ Республики Беларусь.
В результате многолетнего мониторинга профессиональной деятельности спортсменов получены уникальные данные, характеризующие состояние и процессы,
протекающие в сердечнососудистой системе, системе
внешнего дыхания. Анализ морфофункциональных данных ведущих гребцов позволил создать определенную
модель современного гребца, способного показать результат международного уровня.
Ключевые слова: гребля на байдарках и каноэ,
мониторинг, антропометрические данные, функциональные показатели, модель спортсмена.

Abstract
The article provides a comprehensive assessment of individual empowerment and sporting potential of the strongest kayak and canoe rowers in the Republic of Belarus. As
a result of long-term monitoring of professional activities of
athletes, unique data characterizing the state and processes
in the cardiovascular system and the system of external respiration have been acquired. The analysis of morphological
and functional data of the leading rowers allowed to create a
certain model of a modern rower capable to show the result
of the international level.
Keywords: canoe sprint, monitoring, anthropometric
data, functional performance, the model of athlete.

Введение
Целью спортивной деятельности является достижение максимально возможного для конкретного
индивидуума спортивного результата. В этой связи актуальными являются исследования индивидуальных
возможностей спортсменов. Многочисленные исследования доказывают, что чем выше квалификация спортсмена в циклических видах спорта, тем больше СИ
и больше увеличение УИ [1].
Оценка индивидуальных возможностей и выявление перспективных спортсменов в современных условиях спорта высших достижений приобретает особую
значимость, способствуя повышению эффективности
тренировочного процесса [3,5].
В формировании УИ имеют большое значение
объем циркулирующей крови, сократимость миокарда
(ИСМ и ИСИ), АД, сосудистое сопротивление, время

изоволемического сокращения (PEP) и время изгнания
левого желудочка (VET) [7]. Регулярные продолжительные спортивные тренировки ведут к нарастанию
массы сердца, что сопровождается увеличением КДИ,
гипертрофией межжелудочковой перегородки и задней
стенки левого желудочка [8]. Гипертрофия миокарда
у спортсменов ведет к увеличению УИ, большому максимальному СИ и низкой ЧСС в покое. За счет этого удлиняется время диастолы, как в спокойном состоянии,
так и во время субмаксимальных физических нагрузок,
что улучшает перфузию миокарда [1]. Увеличение DО2I
до нормального уровня в подавляющем большинстве
случаев ликвидирует дефицит О2 в тканях. Дефицит
потребления О2 активирует анаэробный гликолиз, который частично компенсирует недостаток АТФ, и в течение ограниченного времени поддерживает нормальное
функционирование клеток. Длительное превалирование
анаэробного метаболизма ведет к выраженной клеточной дисфункции. Повышенные мышечные нагрузки
в норме вызывают пролиферацию капилляров в скелетных и сердечной мышцах с увеличением количества
капилляров и их размеров, что ведет к увеличению капиллярного кровотока, объема циркулирующей крови
и доставки кислорода (D02I) [1].
Организация и методы исследования. Исследования проводились на тренировочных базах Республики Беларусь. Всего в исследовании приняло участие 42
спортсмена обоего пола. Все спортсмены – члены национальной команды Республики Беларусь по гребле на
байдарках и каноэ. Группу контроля составили студенты
Мозырского педагогического университета, здоровые,
в возрасте 18-24 лет (средний возраст 19,1±0,8 лет), всего 25 человек (группа К). Группы сопоставимы по возрасту и полу (р<0,05).
Комплексное обследование включало антропометрические измерения [2], анализ компонентов состава
массы тела [4], биологический возраст [3], оценка морфофункционального состояния гребцов проводилось
с использованием специальных шкал для оценки морфофункциональной пригодности юношей и девушек
10-18 лет к занятиям греблей на байдарках и каноэ по
методике [4]. Анализировались следующие показатели:
тотальные размеры тела, продольные, поперечные и обхватные показатели, пропорции тела, показатели компонентов состава массы тела, биологический возраст,
уровни морфологического состояния и показатели соревновательной деятельности (всего 60 характеристик).
Оценка функционального состояния организма
спортсменов (ФСО) проводилась в покое и через 1,5-2
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часа после тренировочных нагрузок на многофункциональном аппаратном комплексе «Симона 111», предназначенном для неинвазивного измерения различных
физиологических показателей центральной и периферической гемодинамики, транспорта и потребления
кислорода, функции дыхания, температуры тела, функциональной активности мозга, активности вегетативной
нервной системы и метаболизма [1]. Исследовались
следующие функциональные показатели сердечнососудистой системы (ССС):
ИСИ – индекс состояния инотропии (l/сек2). Норма зависит от пола и возраста, оценивается по центильным таблицам. Характеризует максимальное ускорение
крови при выбросе из левого желудочка в аорту. Увеличивается при улучшении и снижается при ухудшении
сократимости миокарда;
ИСМ – индекс сократимости миокарда (103* l/
сек). Норма зависит от пола и возраста, оценивается по
центильным таблицам. Характеризует среднюю скорость выброса крови из левого желудочка в аорту. Увеличивается при улучшении и снижается при ухудшении
сократимости миокарда;
ФВ – фракция выброса левого желудочка. Норма
60±3%;
УИРЛЖ – ударный индекс работы левого желудочка (г*м/уд/м2). Норма зависит от пола, возраста
и температуры тела. Отражает суммарный баланс волемического статуса и сократимости левого желудочка.
Коррелирует с работоспособностью;
КДИ – конечный диастолический индекс левого
желудочка (мл/м2). Норма зависит от пола и возраста.
При нормоволемиинизкий КДИ отражает сниженную
диастолическую функцию левого желудочка. При улучшении этой функции КДИ увеличивается;
АДср – среднее артериальное давление (мм рт.
ст.). Норма связана с возрастом. Отражает давление
крови внутри капилляров — гемодинамически значимое
давление крови;
УИ – ударный индекс (мл/удар/м2). Норма зависит
от пола, возраста и температуры тела. Определяет вместе с АДср гемодинамический статус индивидуума;
СИ – сердечный индекс (л/мин/м2). Норма зависит от пола, возраста и температуры тела. Отражает
объем перфузионного кровотока крови. Коррелирует
с работоспособностью;
ЧСС – частота сердечных сокращений (1/мин)
DO2I – индекс доставки кислорода (мл/мин/м2).
Прямо пропорционально зависит от содержания кислорода в артериальной крови (СаО2) и перфузионного кровотока (СИ). Коррелирует с работоспособностью;
ИБ – интегральный баланс. Норма 0+100%. Представляет собой сумму процентных отклонений от нормы всех вышеуказанных показателей. Чем больше
отклонение в отрицательную сторону, тем меньше адаптационные возможности ССС к физическим нагрузкам.
Чем больше отклонение в положительную сторону, тем
больше адаптационный резерв (АР) ССС. У спортсменов высокого уровня в спокойном состоянии на пике
спортивной формы может достигать 300-700%, а сразу
же после соревнований или изнурительных тренировок
может опускаться до -400%, но в течение нескольких часов или суток снова возвращается на прежний уровень.
По показателю ИБ можно судить об эффективности

восстановительных мероприятий и физиологической
стоимости нагрузки;
КР – кардиальный резерв. Норма 5±1 условных
единиц (у.е.). Отражает соотношение продолжительности фаз сердечного цикла (время диастолы, PEP, VET).
У хорошо тренированных спортсменов в спокойном состоянии может достигать десяти, а при максимальных
физических нагрузках может снижаться до единицы. КР
при физических нагрузках расходуется (уменьшается)
для поддержания высокого ИБ. После соревнований или
тренировок КР всегда ниже, чем у отдохнувшего спортсмена. Т.е. КР, как и ИБ, отражает физиологическую
стоимость нагрузки;
АР – адаптационный резерв. Норма 500± 100 у.е.
Отражает суммарный баланс ИБ и КР. У спортсменов
высокого уровня в спокойном состоянии на пике спортивной формы может достигать 1500 у.е. Сразу же после
соревнований или изнурительных тренировок АР может
снижаться до 200 у.е., но в течение нескольких часов или
суток снова возвращается на исходный уровень.
Математическая обработка результатов исследования проводилась с помощью программы «MS Excel»
(версия 7.0).

Результаты исследования и их обсуждение
Анализ основных параметров тотальных размеров
тела, сильнейших гребцов на байдарках и каноэ команду
представлен на рис. 1-2.

Рис. 1. Показатели длины и массы тела
сильнейших гребцов на байдарках и каноэ

Рис. 2. Показатели жизненной емкости легких,
(мл) и кистевой динамометрии сильнейшей руки (кг),
сильнейших гребцов на байдарках и каноэ
При сопоставлении этих показателей, выявлено,
что наибольшие значения длины тела отмечены у гребцов на байдарках (187,6±1,51), наименьшие значения

Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku – 2014

отмечены у каноистов(184,4±6,13), различия достоверно значимы (р<0,05). У женщин наибольшие показатели длины тела отмечены у байдарочниц – (173,0±5,18),
наименьшие у каноисток (168,7±4,37). Различия достоверно значимы (р<0,001).
Масса тела наибольшая у гребцов на байдарках
(91,8±25,1), наименьшие значения отмечены у каноистов (91,7±6,74), у женщин наибольшие значения
отмечены у байдарочниц (69,4±4,74), наименьшие
у каноисток (68,0±1,01). Различия не достоверны, как
в мужских группах, так и в женских (р>0,05).
Жизненная емкость легких наибольшая отмечена
у байдарочников (6057,0±950,9), наименьшая – у каноистов (5723,1±920,9), у женщин отмечена аналогичная
тенденция, наибольшие значения имеют байдарочницы (3886±338,5). Наименьшие значения – каноистки
(3300±202,0). Различия достоверны, как в мужских
группах, так и в женских (р<0,05).
По показателю кистевой динамометрии сильнейшей руки наибольшие значения отмечены у каноистов
(51,8±11,04), наименьшие у байдарочников (50,9±11,9),
у женщин отмечена аналогичная тенденция, наибольшие значения имеют каноистки (30,3±3,70), наименьшие – байдарочницы (29,8±3,70). Различия не достоверны, как в мужских группах, так и в женских (р>0,05).
Показатели компонентов состава массы тела сильнейших гребцов на байдарках и каноэ, представлен на
рис. 3.
Анализ таблицы 3 показал, что наименьшие
значения абсолютной жировой массы (кг) отмечены
у байдарочников (8,08±2,01), наименьшие у каноистов
(8,68±2,82), у женщин отмечена аналогичная тенденциянаименьшие значения абсолютной жировой массы
(кг) отмечены у байдарочниц (9,30±2,49), наименьшие
у каноисток (10,02±1,64). Различия не достоверны, как
в мужских группах, так и в женских (р>0,05).

Рис. 3. Компоненты состава массы тела
сильнейших гребцов на байдарках и каноэ в (%).
Наименьшие показатели относительной жировой
массы, % имеют каноисты (9,62±2,49), наибольшие
– байдарочники (9,94±3,42). Различия не достоверны
(р>0,05). Наименьшие значения относительной жировой массы, % имеют байдарочницы (13,21±3,63), наибольшие – каноистки (14,72±1,49).Различия не достоверны (р>0,05).
Наибольшие значения абсолютной мышечной массы (кг) отмечены у гребцов –каноистов (49,00±3,72),
наименьшие – у байдарочников (47,61±2,21). Различия достоверно значимы (р<0,5). У женщин наибольшие значения отмечены у байдарочниц (35,51±3,02),
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наименьшие у каноисток (35,47±2,04). Различия не достоверны (р>0,05).
Наибольшие значения относительной мышечной
масс (кг) отмечены у гребцов – каноистов (53,85±1,95),
наименьшие у байдарочников (52,70±1,87). Различия не
достоверны (р>0,05). У женщин наибольшие значения
имеют каноистки (52,18±3,05), наименьшие – байдарочницы (51,15±2,77). Различия не достоверны (р>0,05).
Показатели тестов О.Попеску представлены на
рис.4. Наибольшие значения размаха рук отмечен у каноистов (200,0±4,60), наименьший у байдарочников
(189,3±10,4). Различия достоверно значимы (р<0,05). У
женщин наибольшие значения этого показателя отмечены у байдарочниц (175,7±5,19), наименьшие у каноисток
(167,0±7,74). Различия достоверно значимы (р<0,05).
Длина тела, сидя с вытянутыми вверх руками наибольшая у каноистов (151,4±3,37), наименьшая у байдарочников (148,8±6,44). Различия достоверны (р<0,05).
У женщин наибольшие значения имеют байдарочницы
(136,6±2,96), наименьшие – каноистки (133,5±4,21).
Различия достоверны (р<0,05). Длина тела сидя до
7-го шейного позвонка, наибольшая у байдарочников
(72,7±1,84), наименьшая у каноистов (70,6±0,31). Различия достоверны (р<0,05). У женщин отмечена аналогичная тенденция наибольшие значения имеют байдарочницы, наименьшие – каноистки (65,1±2,70-62,3±2,09).
Различия достоверны (р<0,05).
Оценка морфофункционального состояния гребцов проводилось с использованием специальных шкал
для оценки морфофункциональной пригодности юношей и девушек 10-18 лет к занятиям по гребле на байдарках и каноэ по методике В.Ю.Давыдова с соавт., [4].
Итоговая оценка морфофункционального состояния
рассчитывалась как средний балл из суммы оценок по
всем признакам шкалы.

Рис. 4. Тесты Попеску сильнейших гребцов на
байдарках и каноэ
Большинство обследуемых спортсменов обоего
пола (табл. 1), отнесено к свыше среднего уровню морфологического состояния – 61,90%, к высокому уровню
морфологического состояния отнесено 4,30% контингента, и 23,8% спортсменов отнесено к среднему уровню морфологического состояния, низкое и ниже среднее
морфологическое состояние нам не встретилось.
Полученные нами данные функционального состояния сильнейших гребцов на байдарках и каноэ
свидетельствуют, что у спортсменов, развивающих
выносливость, при тренировочных нагрузках в режиме аэробной мощности, эффективность внешнего
дыхания и газообмена в условиях мышечной работы
выше, чем у других обследуемых, что было показано по
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Таблица 1. Морфофункциональное состояние сильнейших гребцов на байдарках и каноэ
изменениям показателей потребления кислорода (DO2I,
СИ) (табл. 2). Показатели потребления кислорода DO2I
и СИ имели прирост после нагрузок выше у спортсменов более высокой квалификации, не зависимо от пола
и специализации спортсменов. Прирост индекса доставки кислорода DO2I и СИ, по отношению к контрольной
группе, достоверно был выше у спортсменов с квалификацией ЗМС (на 134, 8 и 0,92 усл. ед. соответственно),
с квалификацией МСМК (на 127,4 и 0,76 усл. ед. соответственно), с квалификацией МС (на 89,5 и 0,32 усл. ед.
соответственно), р<0,05 (табл. 5).
Показатель
DO2I, мл/мин/м2
СИ, л/мин/м2

Квалификация спортсменов
ЗМС
МСМК
МС
134,8
127,4
89,5
0,92
0,76
0,32

Примечание: *р<0,05

Таблица 2. Прирост показателей потребления
кислорода гребцов на байдарках и каноэ после работы
в режиме аэробной мощности
Наиболее эффективной, на наш взгляд, компенсаторной реакцией гемодинамики у спортсменов в ответ на физическую нагрузку является использование
не хронотропного, а инотропного резерва сердца, что
выражается в более выраженном увеличении индекса
сократительной способности миокарда (ИСМ). Динамика прироста ИСМ при тренировках на выносливость
у спортсменов гребцов на байдарках, в покое оказалась
более выраженной у спортсменов высокой квалификации, чем у резерва и обследуемых контрольной группы.
Полученные нами данные свидетельствуют, что ИСМ
при выполнении тренировок в режиме аэробной мощности увеличился у гребцов на байдарках, по отношению к группе контроля. У спортсменов с квалификацией мастера спорта международного класса (МСМК)
и заслуженного мастера спорта (ЗМС) в среднем на 12,9
и 14,2 усл. ед. соответственно, у гребцов, имеющих квалификацию мастера спорта (МС) – на 9,1 усл. ед. Прирост ИСМ в контрольной группе составлял в среднем
0,155 усл. ед., а у спортсменов в целом ИСМ был значительно выше (0,181–0,204 усл. ед.), р<0,05 (табл. 3).
Показатель
ИСМ, 1000/сек
ИСИ, l/сек2
ЧСС, уд/мин

Квалификация спортсменов
ЗМС
МСМК
МС
14,2*
12,9*
9,1
0,34*
0,16
0,14
52*
63
65

Примечание: *р<0,05

Таблица 3. Прирост показателей сократительной
способности миокарда гребцов на байдарках после
работы в режиме аэробной мощности

Анализ результатов определения фоновых показателей сердечнососудистой системы выявил меньший
уровень ЧСС у квалифицированных спортсменов в условиях покоя, что является результатом систематических
спортивных тренировок и связан с изменением вегетативной регуляции сердечной деятельности и преобладанием парасимпатических влияний на сердечный ритм.
При исследовании динамики ЧСС у гребцов на
байдарках с квалификацией МСМК и ЗМС, уровень
ЧСС в среднем был меньше, а ИСМ выше, чем у спортсменов, с уровнем спортивной квалификации мастера
спорта, р<0,05 (таблица 6).
В группе спортсменов каноистов прирост показателей потребления кислорода (DO2I, СИ) имел положительную корреляционную связь с эффективностью
работы в зоне аэробной мощности и составил rs= +0,54
(р<0,05), по отношению к контрольной группе, без учета
уровня квалификации спортсменов (таблица 6).
Показатель
DO2I, мл/мин/м2
СИ, л/мин/м2
ИСМ, 1000/сек
ИСИ, l/сек2
ЧСС, уд/мин

Квалификация спортсменов
ЗМС
МСМК
МС
104,8*
98,1*
97,9*
0,48*
0,41
0,38
14,2*
12,9*
9,1
0,26
0,22
0,19
49*
60*
60*

Примечание: *р<0,05

Таблица 4. Показатели сократительной
способности миокарда гребцов на каноэ после работы
в режиме аэробной мощности
Группы спортсменов
ЗМС
МСМК
МС
Контроль

Успешность, %
86
29
24
16

Стабильность,%
57
58
32
8

Таблица 5. Сравнение эффективности
соревновательной деятельности гребцов на байдарках
и каноэ, с приростом показателя ИСМ
Следовательно, при физической нагрузке у спортсменов, гребцов на байдарках и каноэ высокой
квалификации, обладающих большей физической
работоспособностью, формируется комплекс кардиореспираторных реакций, направленных на поддержание
наиболее эффективного уровня функционирования газотранспортной системы.
В проведенном исследовании установлена также
положительная корреляционная связь между уровнем
прироста ИСМ у спортсменов гребцов на байдарках
и уровнем спортивной успешности (табл. 6): у гребцов
на байдарках высокой квалификации (МС и МСМК) коэффициент корреляции rs=+0,67, у гребцов на байдарках
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с квалификацией МС rs=+0,47, по отношению к группе
контроля (р<0,01). При этом у обследуемых контрольной группы не выявлено достоверной корреляции между ИСМ и уровнем физической работоспособности
(табл. 6), тогда как у спортсменов высокой квалификации коэффициент корреляции (rs) между указанными
Показатели
DO2I, мл/мин/м2
CaO2, мл/100 мл
SpO2, %
СИ, л/мин/м2
ЧСС, 1/мин
АДср, мм рт. Ст.
ИСМ, 1000/сек

ИСИ, 1/сек2
КДИ, мл/м2
КНМ, у.е.
КР, у.е.
АР, у.е.
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показателями тем больше, чем выше уровень МПК,
и составлял у гребцов на байдарках самой высокой квалификации: в группе ЗМС rs= +0,61 (р<0,01), и в группе
МСМК rs= +0,68 (р<0,01), в группе спортсменов с квалификацией МС rs= +0,40 (р<0,05), по отношению к контрольной группе.

Оценка функционального состояния спортсменов
Высокое ФС
Среднее ФС
Низкое ФС
900-1100 и выше
700-900
Ниже 700
22-23
20-21
18-19
от 98 и выше
96-97
Ниже 96
до нагрузки – 3,5-4,0
до нагрузки – 3,0-4,0
до нагрузки – ниже 3,0
после нагрузки – 4,5-5,0 и выше
после нагрузки – 4,5-5,0
после нагрузки – 3,0-4,0
до нагрузки – 55-65
до нагрузки – 45-70
до нагрузки – 70-85
после нагрузки – 70-80
после нагрузки – 75-85
после нагрузки – 60-90
75-85
86-95
96-100 и выше
после нагрузки – снижение до
после нагрузки – снижение до
после нагрузки – повышение до
50-60% или повышение до 30-40%,
40-50%, до нагрузки – повышение
50-60%, до нагрузки – снижение
до нагрузки – повышение выше
выше исходного на 30-40%
ниже исходного на 50-60%
исходного на 30-40%
после нагрузки – снижение до
после нагрузки – снижение до
после нагрузки - повышение до
50-60% или повышение до 30-40%,
40-50%, до нагрузки – повышение
50-60%, до нагрузки – снижение
до нагрузки – повышение выше
выше исходного на 30-40%
ниже исходного на 50-60%
исходного на 30-40%
выше 100
90-99
ниже 90
после нагрузки – повышение выше
после нагрузки – повышение выше после нагрузки – повышение выше
исходного до 50-60%, при
исходного до 30-40%
исходного до 50-60%
снижении ИСМ и ИСИ
выше 7,0
5,0-6,9
ниже 5,0
ывше 1000
700-999
699 и ниже

Таблица 6. Оценка функционального состояния квалифицированных спортсменов гребцов на байдарках и каноэ
по итогам исследования показателей кардиогемодинамики с применением аппаратного комплекса «СИМОНА111»

Выводы
1.

2.

3.

4.

Установлены параметры морфофункциональных
показателей и показателей компонентов состава
массы тела, сильнейших квалифицированных
гребцов на байдарках и каноэ.
Большинство обследуемых сильнейших гребцов
обоего пола отнесено к выше среднего уровню морфологического состояния – 61,90%, к высокому
уровню морфологического состояния отнесено
4,30% контингента, 23,8 % спортсменов отнесено
к среднему уровню морфологического состояния,
низкое и ниже среднее морфологическое состояние
нам не встретилось.
К показателям, характеризующим состояние спортсмена при тренировках в режимах аэробной мощности, относятся индекс доставки кислорода
(DO2I), повышение которого прямо коррелирует
с повышением показателя перфузионного кровотока сердечный индекс (л/мин/м2) (СИ), и свидетельствует об эффективности тренировок на выносливость в режимах аэробной мощности в группе
спортсменов гребцов на байдарках и каноэ.
Снижение или повышение показателей индекс состояния инотропии (l/сек2) (ИСИ) и индекс сократимости миокарда (103* l/сек) (ИСМ), при высоком КНМ, после нагрузки свидетельствуют о
низком функциональном состоянии спортсмена
гребца, перетренированности, недостаточном восстановлении после нагрузок.

5.

6.

Снижение показателей ИСИ, ИСМ, при невысоком КНМ, после нагрузок на выносливость в режимах аэробной мощности, и дальнейшее восстановление ИСМ, ИСИ в течение суток, свидетельствует
о высоком функциональном состоянии гребца.
Высокое значение показателя конечный диастолический индекс левого желудочка (мл/м2) (КДИ)
у спортсменов – свидетельство их высокой
работоспособности.
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Аннотация
В статье представлены данные по биомеханике
спринтерского бега на основании анализ свободного
движения. В статье показано, что весь комплекс маховых
движений в структуре бегового шага спринтерского бега
является идеальной и доступной моделью их осознаваемости. Экспериментально подтверждено доминирующее
значение сенсорной и моторной чувствительности в фазовой структуре активности мышц, последовательности
и режима работы сгибателей проксимальных звеньев
нижних конечностей на всех этапах спортивного мастерства спринтеров.
Ключевые слова: сeнсорно-моторная модель,
осознаваемость движений, спринтерский бег, маховые
движения

Abstract
The article showsthat the entire complexflappingin
the structure ofthe runningstepsprintingis an idealand affordablemodelofconscious to. Experimentally confirmeddominant roleof sensory and motorsensitivityinmuscle
activityphase structure, sequenceand mode of operationof
the flexorproximal membersof the lower limbsat all stages
ofsportsmanshipsprinters.
Key words: sensory-motor model, soznavaemoi
movements, sprinting, swing exercises

В настоящее время происходит инновационный
процесс переосмысления новых доказательств силового симбиоза мышц-сгибателей и разгибателей и их
перестройка на внутри, межзвеньевых и интегральных уровнях нижних конечностей биодинамики бега
для развития и совершенствования линейной скорости
в спринтерском беге у женщин-спринтеров (В.Г.Семенов, 1997, 2008). Результаты исследований показали
важнейшую роль маховых движений вследствии расшифровки траектории мышечной активности по фазам
(И.М.Козлов, Л.В.Самсонова, 1990) и имитационного
математического моделирования (В.И.Закревский, Е.А.
Масловский, 2007).
Это позволило объективно рассматривать доминирующее значение сенсорной и моторной чувствительности в фазовой структуре активности мышц,

последовательности и режима работы сгибателей проксимальных звеньев нижних конечностей у современных
спринтеров экстра-класса (Е.А.Масловский, 2005).
Было установлено, что в каждом беговом шаге
управления всех движений в 90% случаев осуществляется без участия контроля со стороны коры больших полушарий головного мозга, и только примерно 10% в беге
являются осознаваемыми, к которым относятся маховые движения ног (В.Д.Кряжев, 2002). Следовательно,
весь комплекс маховых движений в структуре бегового
шага является идеальной и доступной моделью их осознаваемости. Как известно, подобный функциональный
процесс рассматривается Н.А.Бернштейном (1947) как
«древний локомоторный импульс, выбрасывающий ногу
вперед», а элемент данной техники бега назван как активный мах. Суть его направлена на разгон нижних маховых конечностей и ОЦМТ спортсмена в безопорном
периоде. Отсюда становится реальной способностью
управлять движениями в фазе разгона маховой ноги
за счет внутренних сил, возникающих при растяжении
и последующем сокращении мышц сгибателей бедра
(подвздошно-поясничной, портняжной, натягивателем
широкой фасции, гребешковой и прямой) и реактивными силами, вызываемые в результате ускорения и торможения бедра при его переносе, а также силы инерции.
Как показали исследования наименьшие потери скорости бега зафиксированы в момент амортизации опорной
ноги в голеностопном суставе. Последующий разгон маховой ноги происходит в условиях заднего шага, а максимальное встречное движение ног – в безопорный период
(В.И.Закревский, Е.А.Масловский, 2005).
При реализации махового стиля бега возрастает
роль поворота таза вокруг продольной и сагиттальной
осей. При этом поворот таза может достигать 40-45º.
Наибольший его наклон наблюдается вокруг сагиттальной оси в момент вертикали. Следует подчеркнуть, что
при маховом стиле бега существенную роль играет туловище. Увеличение движений туловища по продольной
оси способствует повышению скорости бега, примерно
на 6-10%.
Биомеханический анализ движений спортивной
техники выдающихся современных спринтеров экстра-класса путем оценки количественно-качественных
характеристик бега позволил установить, что в заднем
шаге и перемещении таза обеспечиваются, прежде всего,
за счет растяжения сгибателей бедра, что способствует
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высокой их эффективности. В условиях переднего шага
маховые движения при опускании ноги на опору осуществляются разгибателями бедра и туловища и превращением потенциальной энергии в кинетическую,
что обеспечивает сохранение линейной скорости бега
и ОЦМТ. Следовательно, общая эффективность маховых движений в скоростных локомоциях способствуют
перемещению тела, увеличивают скорость ОЦМТ и тем
самым усиливают импульс силы при отталкивании от
опоры (Д.Д. Донской, 1985).
Таким образом, наиболее рациональной моделью махового стиля бега в настоящее время является
та, которая типична для современных спринтеров экстра-класса. При этом выявлено, что взаимодействие
стопы с опорой происходит на уровне пальцевой части
стопы при минимальном сгибании ноги в коленном и тазобедренном суставах, что способствует результативной смене опорных и полетных фаз в каждом беговом
шаге и, тем самым, обеспечивается проявление максимальной частоты движений звеньев свободных конечностей. Такой способ выполнения махового стиля бега
существенно повышает силовую нагрузку на сгибатели
и разгибатели бедра и туловища, которые должны быть
функционально подготовленные на основе применения
специальных средств и тренажеров нового поколения.
Поэтому силовой комплекс мышц-сгибателей и разгибателей туловища играет не столько своеобразную роль
верхней опоры, поглощая реакцию эксцентрического
отталкивания, а сколько главное обеспечивает трансформацию инерционных и реактивных сил, направленных на выполнение структуры двигательных действий
нижних конечностей. Верхняя часть тела (руки, плечи
и туловище) поглощает реакцию эксцентрического отталкивания двигаясь в противоположном направлении.
Так правая рука и плечо двигаются вперед или назад
вместе с левой ногой, а левая рука и плечо вместе с правой ногой. Однако при высокой частоте шагов в спринтерском беге, достигаемой порядка 4,8-4,88 у женщин
и 5,0 – 5,5 ш/с у мужчин «закручиваться» и «раскручиваться» плечи в зонах их компенсаторности, чтобы поглощать реакцию столь частого производимого и столь
мощного отталкивания в каждом беговом цикле – не
представляется объективно возможным. Можно полагать, что руки «ведут» ноги в беге, однако поскольку
действия и противодействия взаимозависимы, быстрая
и мощная работа рук может быть детерминирована для
усиления движений нижних конечностей и, в том числе,
отталкивания (Д.Д.Донской, 1985).
Это позволяет выдвинуть положение о расширении
силовой зоны бегового шага и перемещения части силовой нагрузки на мышцы туловища (как верхней опоры).
Следовательно, построение всей структуры беговой локомоции и возрастающей роли махового стиля для развития совершенствования линейной скорости звеньев тела
создаются своеобразные энергетические «волны» маховых движений левой и правой ног при активном участии
мышц туловища. Силовые волны распространяются
как вдоль, так и между асимметричными движениями
верхними и нижними звеньями опорно-двигательного
аппарата бегуна, которые синхронизируют ритм колебаний всех звеньев по амплитудно-частотным характеристикам, что и определяет, в первую очередь, увеличение
действия реактивных сил (Д.Д.Донской, 1995).

При использовании махового стиля бега формируется функциональная геометрия мышечных звеньев
нижних конечностей, создающая важнейшие условия
для развития и существенного увеличения максимальной частоты движений бега. В целом, это обеспечивает
возрастание скорости перемещения звеньев нижних конечностей в каждом беговом шаге на основании конвергентности (сближения) силы мышц – сгибателей и разгибателей бедра, голени и стопы.
Поскольку реактивные силы в беге имеют важное
значение, рассмотрим их более подробно. По мнению
специалистов (Л.В.Чхаидзе, С.В.Чумаков, 1972) существуют реактивные силы, являющиеся отражением сил,
возникающих на периферии опорно-двигательного аппарата спортсмена. Если первоначальной двигательной
задачей выполнения рациональной техники движений
в беге является погашение всех излишних отрицательных сил кроме функционально-необходимых для реализации эффективной структуры техники движений, то
в данном случае необходимо нейтрализация их воздействий. Однако, при выполнении техники спринтерского
бега возникают реактивно инерционные сил, суть которых направлена на коррекцию двигательных действий
со стороны ЦНС. Эти импульсы сил, как раз возникают
в такие моменты, когда беговому движению необходима осознанная коррекция маховых движений нижних
конечностей в безопорном периоде. Поэтому основная
задача управления движениями в беге является таковая,
когда реактивные силы используются для эффективности выполнения беговой структуры движений при
уменьшении количества возможных отрицательных
воздействий.
Можно полагать, что перенос маховой ноги-волной
ускорения в беговом шаге является идеальная функциональная структурная модель осознаваемых движений.
Согласно положению выдвинутого И.М.Сеченовым-управления движениями сводятся, в сущности, к одному
– к непрерывному, подчиненному и строгому контролю
со стороны ЦНС, для их коррекции. Эти сигналы поступают в кору головного мозга, далее анализируются,
осознаются и корректируются на основании данных поступающих с периферии. Иными словами, ЦНС «подав
команду» на начало движения путем работы необходимых мышц, осуществляет перемещение звеньев тела,
увеличивают скорость ОЦМТ и тем самым повышают
градиент силы мышц при отталкивании от опоры (Д.Д.
Донской, 1985).
Таким образом, наиболее рациональнaя модель
махового стиля является та, что показали исследования,
которые типичны для современных спринтеров экстра
класса под непрерывным контролем и, естественно,
благодаря этому немедленно коррегируется путем соответствующих изменений мышечных напряжений. Н.А.
Бернштейн (1947) в своих теоретических и экспериментальных исследованиях обосновал, что наиболее важные
инициативные силовые импульсы возникали в такие
моменты, когда движение более всего нуждается в коррекции (например, в фазах начала маховых движений
конечностью или переноса ноги). В данном случае автор рассматривает непрерывную сенсорную коррекцию,
которая вписывается в теорию цикличности управления
движениями, отражающих феномен их осознаваемости. На этой основе Н.А.Бернштейном было выдвинуто
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положение, что мышечное напряжение и последующее
результирующее движение звеньев тела взаимосвязаны
в целом и непрерывно воздействуют друг на друга. Это
получило математическое доказательство цикличности
управления движениями в виде дифференцированного
уравнения, которое обеспечивалось на уровне осознаваемых движений. Результаты исследований М.Фельденкрайза (2007) показали приоритетность и высокую
значимость осознаваемости движений в контексте телесно-ориентированных систем развития личности. Эти
системы рассматривают тело и ум как единое целое, как
непрерывный психофизический процесс, в котором изменения на одном уровне воздействуют на остальные.
Они направлены на связи между двигательными участками коры головного мозга и мышцами с целью осуществлять способность двигаться телу с минимальными
усилиями и максимальной эффективностью не только
благодаря увеличению силовых характеристик движения, но и за счет возрастающего понимания и осознания
этого движения. В этой связи, был разработан один из
перспективных способов теоретического синтеза спортивной техники соревновательных упражнений – метод
имитационного моделирования движения человека на
основе применения персонального компьютера IBM –
PC (В.И.Закревский, 2007). Сущность данного метода
заключается в том, что расшифровка многозвенной биомеханической системы соревновательного упражнения
в пространстве и во времени описывается дифференциальными уравнениями второго порядка, и в частности, уравнениями Лагранжа второго рода. Уравнения
синтеза движений биомеханической системы спринтера
в условиях полетной фазы бега построены на основе
базовой математической модели, имеют рекуррентную
структуру и распространяются на N-звенную модель,
что позволило автоматизировать процесс их вывода с
помощью компьютера. На основании данной математической модели был изучен маховый стиль бега, с заданными пространственно-временными характеристиками.
Исходными данными послужил киноциклографический
анализ бега на 100 м шести сильнейших мужчин-спринтеров. Для математического описания движения спортсменов в безопорном положении использована формула, разработанная И.В.Закревским (2007). При этом
кинематическая схема N-звенной биомеханической системы рассматривалась при условии, что точка контакта
спортсмена с опорой свободна и методика построения
математической модели движений представлена в виде
свободного трехзвенника. Результаты исследования
убедительно показали, что маховый стиль бега обеспечивает более эффективное использование инерционных
и реактивных сил в безопорной фазе свободных конечностей двигательного аппарата. Серия лабораторных исследований подтвердили, что данный стиль бег является
более осознаваем и более контролируем спортсменом.
Таким образом, целенаправленному решению данной двигательной задачи с приоритетностью маховых
движений в скоростном беге, которые всецело определяют развитие и совершенствование максимального темпа
и как следствие, линейного увеличение скорости – возможно только на основе применения сенсорно-моторных и биотехнических средств, реализуемых в условиях
«искусственно-управляемой предметной среды».
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Wykorzystanie badań statystycznych w sporcie i kulturze fizycznej
The use of statistical research in sport and physical culture
dr Leonid Gołubowski
Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku

Streszczenie
W artykule jest przedstawiona rola statystyki we
współczesnym życiu społeczno – gospodarczym, ze
szczególnym uwzględnieniem dziedziny kultura fizyczna i sport. Autor opisuje metody badania oraz poszczególne etapy czynności badawczych. Pragmatyczną stroną tego artykułu jest to, że ukazuje on jak wykorzystać
analizę korelacyjną do poznania współzależności zjawisk w kulturze fizycznej i sporcie w celu ich efektywnego poprawienia.
Słowa kluczowe: badania statystyczne, sport,
kultura fizyczna

Abstract
The article presents the role of statistics in contemporary social and economic life, with particular focus on physical culture and sport. The author describes
research methods and individual stages of research
practice. A pragmatic aspect of this article is the fact
that it shows how to use the correlation analysis to find
out interdependence between phenomena occurring in
physical culture and sport in order to provide their effective enhancement.
Key word: statistical research, sport, physical
culture
Statystyka, jako nauka, zajmuje się badaniem zjawisk masowych i wykrywaniem występujących w nich
prawidłowości i uogólnianiem ich. Jest nauką o metodach badań poświęconych liczbowo wyrażalnym właściwościom zbiorowości. Jedna z definicji za statystykę
uznaje również wszelkie prace /czynności/ związane
z gromadzeniem i opracowaniem masowych danych
liczbowych.
Do tych czynności zalicza się (B. Szulc 1968):
–– grupowanie materiału /danych/,
–– syntetyczny opis,
–– analiza wyników.
Jest dyscypliną naukową, zajmującą się konstrukcją metod liczbowego opisu i wnioskowania zjawisk
masowych. Nie chodzi przy tym jednak tylko o sam
obraz, ale przede wszystkim o wynikające z owych powiązań prawidłowości rozumiane jako obiektywne,
stale powtarzające się związki, np. przyczynowo-skutkowe zachodzące między określonymi zjawiskami lub
cechami w interesującej nas rzeczywistości. Statystyka,
zatem jest metodą rozumowania na podstawie liczb,
„otwiera usta liczbom”.
Statystyka jest wobec tego nauką pragmatyczną
i jednocześnie sama wypracowuje metody i narzędzia
do poznania i wykorzystania świata liczb w różnych
dziedzinach życia gospodarczego i społecznego.

Większość zjawisk i procesów w otaczającym nas
świecie występuje w różnych związkach i zależnościach.
Odnosi się to tak do zjawisk społecznych, ekonomicznych, przyrodniczych, biologicznych itp.. Jedna wielkość zależy od innej wielkości, często od kilku. O powiązaniach między nimi dowodzą prawa ekonomiczne,
społeczne, botaniki, zoologii, fizjologii, biochemii i innych nauk. Statystyka dostarcza narzędzi, które pozwalają te powiązania i zależności zweryfikować, ustalić,
określić oraz wykorzystać w codziennej praktyce. Statystyczny opis, analiza, oraz wnioskowanie umożliwia
ich zrozumienie oraz modyfikowanie pod kątem zastosowania w tej lub innej realnej rzeczywistości.
Statystyka zajmuje się zjawiskami masowymi, dużymi liczbami, które często występują, w wystarczająco dużej liczbie jednostek, w dużej masie i wobec tego
wykazują określone prawidłowości, których nie można
dostrzec analizując pojedyncze przypadki. Uogólnienia
zaś z pojedynczych przypadków na szeroką populację
mogłyby być nieobiektywne a nawet błędne.
Badania statystyczne prowadzone są w niemal
wszystkich dziedzinach życia. Badanie statystyczne to
ogół prac, których celem jest poznanie prawidłowości
charakteryzujących określoną zbiorowość statystyczną
(W. Starzyńska 2004). To zbieranie, udostępnianie i opracowanie danych statystycznych oraz ogłaszanie i udostępnianie wyników dokonanych obliczeń, opracowań
i analiz, w tym podstawowych wielkości i wskaźników.
Wynika z tego, że badanie statystyczne sprowadza
się do zebrania, odpowiedniego przetworzenia i analizy
informacji na temat interesującej nas i badanej zbiorowości statystycznej z punktu widzenia wybranych cech
statystycznych, charakteryzujących jednostki należące
do tej populacji.
Do masowych zjawisk społecznych gdzie można
wykorzystać statystykę jest sport i kultura fizyczna,
szczególnie na początkowym etapie jej zastosowania.
Można tu między innymi badać takie zjawiska i współzależności jak:
–– wpływ sportu na zdrowie młodzieży,
–– wpływ zajęć sportowych na wyniki w nauce,
–– wpływ zajęć sportowych na zachorowalność
młodzieży,
–– wpływ czasu ćwiczeń na wyniki w różnych dziedzinach sportowych,
–– wpływ wyżywienia na ogólny stan zdrowia
młodzieży,
–– wpływ wyżywienia na wyniki w nauce,
–– wpływ wyżywienia na wyniki sportowe,
–– wpływ środowiska rodzinnego na poziom nauki
i osiągnięcia sportowe młodzieży,
–– itp..
Wybór metody badania statystycznego należy do
ważniejszych elementów badania, ponieważ wymiernie
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wpływa na jego jakość. Wybór taki powinien być poprzedzony analizą czynników natury statystycznej i poza
statystycznej, a uzależniony jest od:
–– celu badania,
–– rodzaju zbiorowości,
–– tematu badania,
–– szczegółowości badania,
–– środków jakimi dysponujemy.
Rozróżnia się następujące metody badań statystycznych.
1. Badania pełne, całkowite, obejmujące wszystkie
jednostki danej zbiorowości statystycznej.
2. Badania niepełne, częściowe, obejmujące niektóre
jednostki zbiorowości statystycznej.
3. Badania interpolacyjne i ekstrapolacyjne, gdzie interpolacja polega na szacowaniu nieznanych wartości, cechy na podstawie znanych wartości sąsiednich/wcześniejszych i późniejszych/ zaś
ekstrapolacja polega na szacowaniu wartości wykraczających poza przedział wartości znanych.
Według kryterium zakresowo-przedmiotowego do
metod statystycznych zalicza się:
–– metody analizy struktury,
–– metody analizy dynamiki,
–– metody analizy współzależności.
O tym, jaka zbiorowość ma być przedmiotem badań, decyduje w każdym przypadku cel badania, jego
użyteczność praktyczna lub naukowo-badawcza.
Aby określone badanie można było uznać za statystyczne, musi ono spełniać następujące warunki:
–– musi dotyczyć zbiorowości statystycznej,
–– musi określać prawidłowości charakteryzujące
całą zbiorowość,
–– prawidłowości te muszą dotyczyć cech w tej
zbiorowości.
Badania statystyczne służą podniesieniu efektywności różnego rodzaju zorganizowanych działań, wszelkich decyzji.
Stosowanymi w statystyce metodami znajdującymi zastosowanie w obserwacji statystycznej są.
1. Spis. Jest metodą badania polegającą na kolejnym
ujmowaniu każdej jednostki wchodzącej w skład
badanej zbiorowości pod kątem cech interesujących przeprowadzającego badania. Ta metoda badań jest najdokładniejsza, ale zarazem bardzo pracochłonna i kosztowna.
2. Rejestracja. Ujmowanie zbiorczo zdarzenia według
ich rodzaju i oparta na niej sprawozdawczość. Tą
metodę można zastosować przy badaniach korelacyjnych i funkcyjnych np. badając wpływ czasu
treningu na wyniki w różnych dyscyplinach sportowych, wpływ odżywiania się na samopoczucie
zawodnika/ucznia/, wpływ warunków rodzinnych
na osiągnięcia w poziomie nauczania. Należałoby
w tym przypadku kolejno rejestrować np. czas treningu i osiągnięte wyniki a następnie zastosować
wzory na współczynnik korelacji i współczynnik
regresji.
3. Metoda reprezentacyjna. Jest metodą badania częściowego polegająca na tym, że zamiast ujmowania każdej jednostki badanej zbiorowości poddaje
się obserwacji tylko niektóre z nich i zebrane wyniki uogólnia się na całą zbiorowość.
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4.

Ankieta. Jest metodą badania sądów i opinii osób,
do których jest kierowana na temat jakiegoś zjawiska. Informacje ankietowe zbierane są za pomocą
specjalnie przygotowanych kwestionariuszy, a odpowiedzi na zawarte w niej pytania w przeważającej mierze mają charakter opisowy, w mniejszym
liczbowy.
5. Metoda monograficzna. Jest rodzajem częściowej
obserwacji statystycznej polegającej na szczegółowym opisie jednej lub bardzo niewielkiej liczby
jednostki statystycznej, pod kątem cech interesujących badającego i uogólnieniu uzyskanego obrazu na całą zbiorowość badaną. Jest to zminimalizowana odmiana metody reprezentacyjnej.
6. Metoda bilansowa. Ma zastosowanie w badaniach
statystycznych do zestawiania badanych wielkości
pozostających w logicznym związku. Zestawienie
to sporządza się w formie tablic zwanych
bilansami.
7. Szacunek statystyczny. Stosujemy wówczas, gdy
nie można uzyskać interesującej nas informacji
w sposób bezpośredni, ale gdy między wielkościami występuje jakiś związek.
Badania statystyczne prowadzone są według określonej metodologii1. Wyróżnia się następujące etapy badań statystycznych.
1. Określenie celu badania.
2. Określenie zbiorowości statystycznej będącej
przedmiotem badania.
3. Określenie:
–– rzeczowe, cech rzeczowych mierzalnych i niemierzalnych kto/co/ ma być objęty badaniem;
–– czasowe, określenie momentu lub okresu
badania;
–– przestrzenne, chodzi o położenie terytorialne.
4. Przygotowanie badania. Chodzi o przygotowanie
osób oraz druków i formularzy.
5. Obserwacja statystyczna. Właściwe badanie. Zbieranie materiałów liczbowych zgodnie z przyjętymi
definicjami, metodami i technikami. Materiałem
statystycznym są zbierane w procesie obserwacji
dane o poszczególnych jednostkach statystycznych, naniesione na formularze i przygotowane do
określonego opracowania.
6. Kontrola materiału statystycznego. Obejmuje ona:
–– kontrolę zupełności zapisów, tj. stwierdzenia czy
w materiałach wypełnione zostały wszystkie miejsca
przeznaczone na odpowiedzi itp.,
–– kontrolę zgodności rachunków, chodzi o poprawność obliczeń;
–– kontrolę logicznej poprawności, która ma za zadanie wykrycie zapisów nieprawdopodobnych i niedorzecznych.
7. Opracowanie tabelaryczne i graficzne materiału
statystycznego. Grupowanie polega na umieszczeniu w tabeli wzajemnie powiązanych ze sobą wielkości w sposób czytelny. W zależności od tego, ile
cech statystycznych będzie stanowiło kryterium
podziału zbiorowości, rozróżnia się:
1
Metodologia – nauka o metodach badań naukowych.
Metodyka – zbiór zasad dotyczących sposobów wykonywania jakiejś pracy lub tryb postępowania prowadzącego do określonego
celu. Słownik języka polskiego T. 2, PWN, Warszawa 1979, s. 144.
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–– grupowanie proste, polegające na podziale zbiorowości ze względu na jedną cechę,
–– grupowanie złożone, przeprowadzane ze względu
na kilka cech równocześnie.
Grupowanie, opracowanie i analiza materiału
statystycznego ściśle wiąże się z konstrukcją szeregów
i tablic statystycznych. Należą one do metod prezentacji danych statystycznych. Tablice statystyczne z zebranymi materiałami są najbardziej czytelnymi obiektami
zebranych danych.
8. Analiza opracowanego materiału statystycznego.
Jej celem jest wykrycie prawidłowości występujących w badanych zjawiskach, określenie ich charakteru, objaśnienie i wyciągnięcie właściwych
wniosków w nauce i praktyce.
9. Wnioskowanie i wdrażanie wyników analizy.
Podstawą wszelkiego rozumnego działania jest
przewidywanie, które z kolei opiera się na znajomości związków pomiędzy zjawiskami, bądź czynnikami w przypadku statystyki zmiennymi zależnymi
i niezależnymi.
Wielorakie zjawiska, zarówno w przyrodzie, jak
i w życiu społeczno-ekonomicznym występują we wzajemnym ze sobą powiązaniu, we wzajemnej korelacji.
W wielu przypadkach te wzajemne powiązania i współzależności są widoczne gołym okiem. Nie zawsze jednak
ujawnienie współzależności poszczególnych zjawisk,
bądź czynników jest proste i dlatego wymaga stosowania różnego rodzaju narzędzi analitycznych. Wynika
stąd ogromne znaczenie badań współzależności. Badanie statystyczne, jako empiryczne badanie masowe,
może przyczynić się do poznania związku pewnej cechy
badanej zbiorowości /cecha zależna/ z innymi cechami
tej zbiorowości /cechy niezależne/. W większości badań
zbieramy informacje o zbiorowości, charakteryzując ją
za pomocą rozmaitych cech. Interesującym jest sformułowanie odpowiedzi na pytanie, czy wartości lub warianty jednej cechy obserwowanej pozostają w jakimś
związku z innymi cechami.
Najprostszym przypadkiem analizy zależności jest
sytuacja, gdy obie cechy są cechami mierzalnymi, możemy wówczas wyrazić nie tylko siłę, ale i kierunek zależności. W celu wykrycia zależności materiał empiryczny
uzyskany z badania statystycznego należy przedstawić
w postaci prostego szeregu korelacyjnego lub tablicy
korelacyjnej. Szereg korelacyjny zawiera uporządkowane parami warianty dwóch cech jednocześnie, stanowi
zestawienie dwóch szeregów szczegółowych.
Dwie zmienne /cechy, zjawiska, procesy/ mogą
być powiązane ze sobą zależnością (M. Sobczyk 2002,
s. 220-221):
–– funkcyjną,
–– korelacyjną.
Istota zależności funkcyjnej polega na tym, że
zmiana wartości jednej zmiennej powoduje ściśle określoną zmianę drugiej zmiennej. Tak więc w zależności
funkcyjnej określonej wartości jednej zmiennej /x/ odpowiada jedna i tylko jedna wartość drugiej zmiennej /y/.
Zależność korelacyjna występuje wtedy, gdy wraz
ze zmianą jednej zmiennej zmienia się rozkład prawdopodobieństwa drugiej zmiennej. Polega ona na tym, że
określonym wartościom jednej zmiennej odpowiadają
ściśle określone średnie wartości drugiej zmiennej. Przy

badaniu związku cechy zależnej z jedną cechą niezależną, punktem wyjścia jest obserwacja, jakie zmiany obu
cech współwystępują u poszczególnych jednostek badanej zbiorowości. W wyniku tego otrzymujemy wykaz
kombinacji odmian obu cech spotkanych u kolejnych
jednostek. Pamiętać przy tym należy, że określenia jak
zachowuje się cecha zależna przy różnych odmianach
cechy niezależnej jest możliwe dopiero wtedy, uporządkujemy wykaz według cechy niezależnej.
Mówiąc o współzależności zjawisk, mamy na myśli sytuacje, w których wahania w jednym z nich wywołują tendencję do ich odpowiedniego kształtowania się
w drugim zjawisku. Jeżeli tak się dzieje, to znaczy, że
zjawiska te znajdują się ze sobą w korelacji.
Zauważyć należy, że badania związków korelacyjnych może mieć miejsce wtedy, kiedy cechy zmiennych są mierzalne i ma sens jedynie tylko, jeżeli między
zmiennymi istnieje więź /zależność/ przyczynowo-skutkowa dająca się logicznie wytłumaczyć.
Wśród związków przyczynowo-skutkowych można wyróżnić związki:
–– jednostronne, typu prostego charakteryzujące się
jednostronnym oddziaływaniem przyczyny na skutek,
–– dwustronne, cechuje wzajemne oddziaływanie na
siebie badanych zjawisk.
W celu określenia stopnia zależności między badanymi zmiennymi /zjawiskami/ można posłużyć się
współczynnikiem korelacji i funkcją regresji /współczynnikiem regresji/2.
Współczynnik korelacji Persona jest najpopularniejszy dla mierzenia zależności zjawisk. Jego zastosowanie jest jednak ograniczone do przypadku, gdy badamy dwie cechy mierzalne, między którymi ma miejsce
zależność o charakterze liniowym /przynajmniej w przybliżeniu liniowym/.
Celem analizy korelacji jest ustalenie:
1. Czy między badanymi zmiennymi występują jakieś zależności? Ustala to wykonujący lub zlecający badania. W przypadku braku zależności nie wykonuje się badań.
2. Jaki jest kierunek /kształt/ korelacji? Dodatni kierunek występuje wtedy, jeżeli wzrost jednej zmiennej powoduje wzrost drugiej zmiennej oraz jeżeli
spadek jednej zmiennej rodzi spadek drugiej
zmiennej. Ujemny, jeżeli wzrost jednej zmiennej
rodzi spadek drugiej zmiennej, bądź spadek jednej
zmiennej powoduje wzrost drugiej zmiennej.
3. Jaka jest siła korelacji? Współczynnik korelacji /
jego wielkość/ może przybierać wartości od 0 /zera/
do jedności. Zero oznacza brak korelacji, zaś „1”
zdominowanie jednej wielkości tylko od tej wielkości badanej. W tym przypadku również badający
powinien o tym wiedzieć i nie prowadzić żadnych
badań.
Analiza regresji oznacza badanie wpływu zmiennych uznanych za niezależne /objaśniające/ na zmienną
uznaną za zależną /objaśnianą/. Obliczanie regresji stanowi bardziej dokładne obliczanie współzależności zjawisk. Współczynnik regresji odpowiada na pytanie o ile
2
Dla obliczenia współczynnika korelacji i wskaźnika regresji należy posłużyć się wzorami wykorzystywanymi
na wykładach dr L. Gołubowskiego ze Statystyki na WSWFiT
w Białymstoku oraz dostępnych podręcznikach ze Statystyki.
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wzrośnie zmienna zależna jeżeli zmienna niezależna
wzrośnie o jednostkę. Współczynnik regresji może przybierać dowolne wartości /od minus nieskończoności do
plus nieskończoności/.
Współczynnik regresji równy zero dowodzi tego, że
zmienna niezależna nie wywiera żadnego wpływu na
zmienną zależną.
Obliczając współzależność zjawisk /czynników/
należy pamiętać o skrupulatności zapisów obserwacji.
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Rozważania autorskie. Gospodarka narodowa, szkoła wyższa
– wiedza, umiejętności, kompetencje
National economy, institutions of higher education – knowledge, skills,
competencies. The author’s reflections. /summary/
dr Leonid Gołubowski
Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku

Streszczenie
W swoich rozważaniach autor przedstawia istotę
gospodarki narodowej. Ukazuje miejsce szkolnictwa
wyższego w funkcjonowaniu ekonomiki kraju. Charakteryzuje rolę współczesnej szkoły wyższej na odcinku
kształtowania wiedzy naukowej, zdobywaniu umiejętności przez słuchaczy oraz wyrabianiu praktycznych
kompetencji codziennej działalności.
Następnie jest opisane znaczenie praktyczne tych
trzech elementów twórczej działalności przyszłego absolwenta – pracownika w funkcjonowaniu nowoczesnego przedsiębiorstwa.

Abstract
In his considerations, the author presents the essence of national economy. He shows a place of higher education in the functioning of state economics.
Moreover, he characterizes the role of a contemporary
institution of higher education in shaping scientific
knowledge, acquiring skills by students and establishing practical competencies in everyday activities.
Then, practical importance of these three elements
of a creative activity of a future graduate/employer in
the functioning of a modern enterprise is described.
Gospodarka narodowa to całokształt działalności
gospodarczej prowadzonej w danym kraju, związana
z oddziaływaniem ludzi na zasoby materialne w zakresie wytwarzania, obrotu towarowego i konsumpcji,
a także działalność we wszystkich dziedzinach gospodarstwa krajowego. Gospodarka narodowa obejmuje
wszystkie jednostki gospodarcze oraz organizacje i instytucje współpracujące jak również zależności i sprzężenia zwrotne między nimi zachodzące [1].
Szkoły wyższe, jako jeden z elementów gospodarki narodowej, wchodzą do działu nauka. Pod tym pojęciem, w ujęciu encyklopedycznym, należałoby rozumieć autonomiczną część kultury służącą wyjaśnieniom
funkcjonowania rzeczywistości, w której żyje i funkcjonuje człowiek. Naukowy oznacza zgodny z zasadami
nauki, metodą naukową, uzasadnione naukowo ale
jednocześnie wdrożone to jest sprawdzone w praktyce.
To jednak człowiek jest aktywną i twórczą cząstką
każdej gospodarki. Od wiedzy, umiejętności i sposobu
zastosowania ich przez człowieka w procesie funkcjonowania gospodarki w zasadniczej mierze zależy rozwój
i wzrost gospodarczy, a w ślad za tym poziom dobrobytu
danego społeczeństwa.

Uczelnia wyższa, jako element szeroko pojętej nauki, powinna być odpowiedzialna za przygotowanie
swoich absolwentów/słuchaczy/ w zakresie wiedzy naukowej w określonej dziedzinie ale również za umiejętne
zastosowanie tej wiedzy w codziennej praktyce społeczno-gospodarczej. Zadaniem szkoły wyższej jest wskazanie, przybliżenie, ukazanie sposobu zdobycia i przyswojenia wiedzy w określonej dziedzinie. Wykładowca
szkoły wyższej ma możliwość przedstawienia wiedzy
w ograniczonym jej zasobie. Wskazuje gdzie i jak ją poszerzyć jak utrwalić. Od słuchacza szkoły wyższej zależy
czy i jak on ową wiedzę przyswoi i utrwali, jak efektywnie wykorzysta ją w praktyce życia codziennego. Szkoła
wyższa powinna jednak aktywnie uczestniczyć, pomagać absolwentowi, w praktycznym zastosowaniu wiedzy
zdobytej w realiach życia społeczno-gospodarczego, śledzić a nawet nadzorować wcielenie wiedzy w gospodarkę. Naukowiec nie tylko, zgodnie z teorią naukowości,
tworzy coś nowe, uzasadnione naukowo, ale wskazuje,
pomaga, współuczestniczy aktywnie we wdrożeniu swego modelu w praktyce. Śledzi jak jego pomysł sprawdza
się w praktyce społecznej lub gospodarczej. Nawet każde
przedsiębiorstwo produkując takie lub inne towary bądź
usługi, szczególnie nowe, na bieżąco śledzi ich „los” pod
kątem użyteczności dla użytkownika. Poprawia wady
swoich towarów i usług. Klientem wyższej uczelni jest
gospodarka narodowa, społeczeństwo. Uczelniom wyższym powinno zależeć na jakości swoich usług wyrażonej w zasobności wiedzy swoich absolwentów.
Wiedza zdobyta na uczelni w jakiejś dziedzinie
sprowadza się do możliwości poznawania faktów, zdarzeń ich struktury, wewnętrznych i zewnętrznych powiązań i zależności. Znając budowę jakiegoś zjawiska
łatwiej skutecznie oddziaływać na jego celem przystosowania go do naszych potrzeb. Posiadając wiedzę
w określonej sferze możemy regulować różnego rodzaju
działania. Wiedza w działalności gospodarczej to znajomość procesów gospodarczych, ich wzajemnego powiązania, oddziaływania-sprzężenia zwrotnego. Znając
istotę procesu gospodarczego łatwiej im sterować, nadawać mu pożądany przez nas kierunek, realizować określony cel. Zdobyta i przyswojona wiedza w określonej
dziedzinie pozwala na analizę procesów gospodarczych
i społecznych co ułatwia ich poprawianie i nadawanie
im oczekiwanych kierunków. Nowoczesna i efektywna
działalność gospodarcza nie może mieć żywiołowego
charakteru, musi być naukowo sterowana.
Zdobycie wiedzy w określonej dziedzinie stymuluje człowieka do dalszego jej poznawania, szukania
nowych rozwiązań, efektywniejszych, praktyczniejszych i coraz bardziej użytecznych człowiekowi i jego
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środowisku. Wypada powiedzieć, że we współczesnej,
globalnej gospodarce, wygrywają te, które postawiły na
wiedzę, na innowacyjność, na postęp naukowo-techniczny, na nowe dotąd niezbadane i niepoznane rozwiązania. Dzisiaj liczy się nowe, jako nowoczesne, użyteczniejsze, efektywniejsze a jednocześnie praktyczniejsze
i bardziej przyjazne człowiekowi i środowisku. Wszystko to jednak wymaga gruntownej wiedzy od wytwórcy.
Tego należy wymagać od tych, którzy w zorganizowanej
całości, jaką jest gospodarka narodowa, są odpowiedzialni za szerzenie i kształtowanie wiedzy wśród przyszłych wytwórców. To nie rynek, jak niektórzy twierdzą,
uczyni z wytwórcy fachowca. Może tego dokonać tylko
jednostka, dysponująca grupą kadry naukowej na odpowiednio wysokim poziomie, czyli uczelnia wyższa.
Ustawa, prawo o szkolnictwie wyższym, nie precyzuje zadań dla szkoły wyższej. W swojej treści powiada,
że uczelnie wyższe, pełniąc misję odkrywania i przekazywania prawd, poprzez prowadzenie badań i kształcenie studentów, stanowią integralną część narodowego
systemu edukacji i nauki. Uczelnie współpracują z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w szczególności
w zakresie prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz podmiotów gospodarczych. Wspierają badania naukowe młodych pracowników.
Brak dokładnego sprecyzowania zadań dla szkoły
wyższej oznacza, że ustawodawca zostawił szeroką autonomię w tym względzie jej pracownikom naukowym
i a jednocześnie dał możliwości bieżącego dostosowania
programu nauczania oraz kierunków badań do aktualnych potrzeb gospodarki.
Zasadniczym zadaniem szkoły wyższej powinno
być w szczególności:
–– kształcenie studentów stosownie do kierunku
studiów,
–– prowadzenie badań naukowych,
–– prowadzenie prac rozwojowych,
–– wspomaganie prac wdrożeniowych pracowników
i studentów,
–– współpraca z podmiotami gospodarczymi w zakresie wspomagania innowacyjności i przedsiębiorczości,
–– śledzenie drogi rozwojowej absolwentów i badanie
efektywności poziomu kształcenia,
–– przygotowanie kadry naukowej i dydaktycznej dla
potrzeb szkoły oraz gospodarki kraju i regionu.
Jednym z czynników rozwoju cywilizacyjnego jest
rozwój gospodarczy oparty na wykorzystaniu coraz doskonalszych rozwiązań dotyczących zarządzania organizacjami i zespołami ludzkimi. W tym względzie szkoła
wyższa powinna brać udział aktywny udział w teoretycznych i wynalazczych rozwiązaniach oraz w praktycznych wdrożeniach.
Jest miejsce dla szkoły wyższej we wspieraniu
procesów transformacji społecznej i gospodarczej, zapewniających wzrost gospodarczy i rozwój kraju zachodzących w wyniku postępu cywilizacyjnego, co jest
uwarunkowane rozwojem nauki.
Bardzo ważnym zadaniem uczelni wyższej, w procesie realizacji postawionych jej przez Państwo celów,
zdaniem autora, jest to, aby jej absolwent dysponował
odpowiednio szeroką wiedzą, posiadał – stosowne do
wykształcenia umiejętności oraz był w swojej dziedzinie kompetentny.
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Wiedza, to ogół wiadomości zdobytych dzięki
uczeniu się, zasób wiadomości z jakiejś dziedziny, ogół
informacji o rzeczywistości. Wiedza /a priori/ jest niezależna od zmysłów i dotyczy prawd „absolutnych” lub
uniwersalnych, jakimi są prawa logiki, matematyki.
Wiedza /a posteriori/ jest wiedzą nabytą przez zmysły
i jej prawdziwość może być obalona poprzez kolejne obserwacje [4].
Filozoficzna teoria wiedzy sprowadza się do sformułowania dwóch głównych problemów, to jest definicji i kryterium wiedzy. Podstawową intuicją dotyczącą
pojęcia wiedzy jest, że wiedza powinna być weryfikowalna i komunikowalna. Za wzór wiedzy wielu filozofów uznaje dedukcję i aksjomatyczne systemy matematyki. Kryterium zaś to miernik służący za podstawę
oceny, prawdziwość wiedzy w określonej dziedzinie.
Kryterium to cecha odróżniająca, podstawa osądu [3].
W ujęciu ekonomicznym wiedza traktowana jest
dwojako: jako informacja oraz jako aktywa. W pierwszym ujęciu wiedza jest traktowana jako informacje,
które mogą być przetwarzane i wykorzystywane do podejmowania racjonalnych decyzji. W drugim ujęciu stanowi ona dobro ekonomiczne, które może być prywatną
własnością i jako towar może być przedmiotem obrotu
na rynku [2].
Wiedza może być [5]:
–– proceduralna lub operacyjna, kiedy wskazuje jak
osiągnąć zamierzone cele, czyli stanowi zestaw procedur, funkcji lub czynności pozwalających osiągnąć zamierzone cele;
–– deklaratywna lub opisowa, może być formalna
i nieformalna; dotyczy opisu stanu/sytuacji/ oraz pojęć
i powiązań między nimi i wskazuje czego dotyczy dany
problem, co ma być celem rozwiązania, a nie jakie kroki
przedsięwziąć aby osiągnąć to rozwiązanie; przykładem
takiej wiedzy są modele i teorie.
Szczególna rola, w tym zakresie, spoczywa na wyższych uczelniach. To one powinny kształcić studentów
w zakresie danej dziedziny wiedzy, prowadzenia badań
naukowych, uzupełniać i pogłębiać wiedzę ogólną i specjalistyczną a także współdziałać w szerzeniu wiedzy
w społeczeństwie. Kształcenie według najnowszych
standardów umożliwia zrozumieć społeczeństwu zmieniającą się rzeczywistość i przystosować się do niej.
Gospodarka oparta na wiedzy wymaga takiego kapitału ludzkiego, który byłby przede wszystkim twórczym, opartym na najnowszych osiągnięciach nauki,
sposobnym wykorzystać zasoby informacyjne celem
zwiększenia efektywności zastosowania ograniczonych
zasobów materialnych i potencjału ludzkiego a przez to
poprawy pozycji konkurencyjnej.
Kształcenie wysoko wykwalifikowanej, kompetentnej i przedsiębiorczej kadry dla gospodarki narodowej, która potrafi zastosować najnowsze osiągnięcia
techniczne i technologiczne, mającej zdolności twórczego powinno być podstawowym zadaniem wyższych uczelni. Tak samo odpowiedzialne są one za
transfer innowacji, technologii i nowych rozwiązań
w zakresie skutecznych metod zarządzania organizacjami gospodarczymi, co jest niezbędnym w rozwoju
społeczno-gospodarczym.
Zadaniem szkoły wyższej powinno być również
kreowanie i gromadzenie wiedzy w zakresie nowych
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rozwiązań technicznych i technologicznych, metod
i sposobów zarządzania, wzorów, norm i zachowań społecznych uwarunkowanych pojawiającymi się trendami
rozwojowymi i ogólną sytuacją społeczno-ekonomiczną.
Twórcza wiedza powinna być na bieżąco weryfikowana
pod kątem przydatności w zastosowaniach praktycznych i przekazywana zainteresowanym jednostkom,
ponieważ wiedza niewykorzystana w praktycznym zastosowaniu, niewcielona w życie, nie służy ludziom jest
bezużyteczna. Wiedza na papierze, wiedza, którą posiada a nie wdraża w praktyczne życie człowiek jest balastem, udręką. Posiadać wiedzę o czymś to znaczy wiedzieć jak to istnieje, jak to działa, funkcjonuje. Wiem jak
to funkcjonuje, to wiem jak to poprawiać, doskonalić.
Umiejętność, jako twórcza cecha, jaką powinien
posiadać absolwent wyższej uczelni, to praktyczna znajomość czegoś. Jest to zdolność wykorzystania czegoś
w działalności, zastosowania w praktyce. Umiejętność
w danym zawodzie. To wyuczony, poparty wiedzą, sposób wykonywania działań, wzmocniony nawykami
i praktyką. Umiejętność kształtuje się drogą ćwiczeń
pozwala wykonać działanie nie tylko w tradycyjnych,
ale i zmieniających się warunkach. Umiejętność w danym zawodzie. Umiejętność nawiązywania kontaktów,
współżycia z ludźmi. Jest to coś niezbędnego, praktycznego do wykonywania zawodu. Umiem pisać, czytać,
umiem kierować rowerem, czyli wiem jak to robić, jak
składać sylaby, stawiać litery, sterować kierownicą rowera i kręcić pedałami. Umiejętność zatem, to wiedza
plus praktyka. Bardzo często praktyka nie ustępuje wiedzy, ale praktyka zawsze wynika z wiedzy. Praktycznie
wiem jak wykorzystać wiedzę.
Niezbędnym, w nabyciu umiejętności przez słuchacza wyższej uczelni, jest praktyka w zawodzie i to
praktyka pod kontrolą przekazującego wiedzę.
Współczesna szkoła wyższa od dłuższego czasu nic
prawie nie robi w tym zakresie.
Do najbardziej poszukiwanych umiejętności pracowniczych można zaliczyć:
–– umiejętności komunikacyjne, słuchanie, mówienie, pisanie;
–– umiejętności analityczne, to jest, zdolność oceny
sytuacji, podejścia do tematu z różnego punktu widzenia, szukanie różnych perspektyw, gromadzenie szczególnych informacji, określenie kluczowych kwestii;
–– umiejętności techniczne;
–– elastyczność, zdolność dostosowania do panujących warunków;
–– umiejętność ustalania priorytetów w szczególności
radzenie z wieloma zadaniami;
–– umiejętności interpersonalne, to jest zdolność do
pracy w zespole, inspirowanie innych, angażowanie się
we wspólne projekty a także łagodzenie konfliktów;
–– przywództwo, umiejętność zarządzania;
–– wyrozumiałość i świadomość różnorodności;
–– umiejętność planowania;
–– umiejętność rozwiązywania prostych i skomplikowanych problemów /szybkie rozumowanie, kreatywność/;
–– praca zespołowa.
Dobry pracownik, absolwent szkoły wyższej, oprócz
wiedzy i umiejętności winien być kompetentny w tym,
co wykonuje.

Kompetencje, to wiedza teoretyczna i umiejętność
praktyczna, wyróżniająca daną osobę łatwością sprawnej, skutecznej odpowiadającej oczekiwaniom jakościowym realizacji danych zadań w określonej dziedzinie.
Pracownik kompetentny, to pracownik zorganizowany,
skuteczny i dokładny. Pracownik kompetentny, to pracownik, który potrafi wcielić wiedzę w danej dziedzinie
w konkretnej sytuacji. Konkretnie oznacza, znam i potrafię to zastosować w działaniu.
Wszystkiego tego tak mocno brakuje dzisiejszym
absolwentom szkół wyższych. Nie będzie posiadał wiedzy, umiejętności a w związku z tym nie będzie się czuł
kompetentnym pracownikiem słuchacz, który nie notuje, przeszkadza w prowadzeniu zajęć, nie czyta literatury i prasy fachowej wskazanej przez wykładowcę, nie
angażuje się na zajęciach.
Nie należy oczekiwać wszystkiego powyższego od
szkoły wyższej, jeżeli jest ona nastawiona na zysk a nie
na wdrażanie wiedzy i jej wykorzystanie w życiu gospodarczym i społecznym.
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Ekonomika sportu i kultury fizycznej – przemyślenia autora
Economics of sport and physical culture – the author’s reflections
dr Leonid Gołubowski
Wyższa Szkoła wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku

Streszczenie
W swoich przemyśleniach autor na początku
przedstawia niektóre uwarunkowania rozwoju społecznego i gospodarczego kraju oraz na tym tle miejsce
w tym zakresie kultury fizycznej i sportu.
Następnie dość dokładnie przybliża rolę ekonomiki w rozwoju gospodarki jako całości. Dalsze rozważania odnoszą się do zastosowania praktycznego ekonomiki w kulturze fizycznej i sporcie. W tym względzie
autor zwraca szczególną uwagę na racjonalność działania i wszelkiego rodzaju analizy praktycznego postępowania w tym względzie.
Treść artykułu zawiera również najważniejsze sposoby finansowania kultury fizycznej i sportu.

Summary
In his considerations, the author first presents
some conditioning of state social and cultural development and a place of physical culture and sport within
this scope.
Next, the author quite precisely explains a role of
economics in economy development as a whole. Further considerations refer to the practical application of
economics in physical culture and sport. Here the author pays a particular attention to the rationality of action and all kinds of analyses of practical conduct within this scope.
Moreover, the article contains the most important
ways of financing physical culture and sport.
Rozwój społeczeństwa, rozwój gospodarczy, a przy
tym aktywność fizyczna i sport coraz bardziej wpływają
na inne sfery życia człowieka, stanowią istotną i nieodłączną część składową funkcjonowania światowej
cywilizacji.
Kultura fizyczna i sport w świecie współczesnym
należą do ważniejszych czynników zachowania i poprawy ludzkiego zdrowia, doskonalenia jego kultury,
sposobem kontaktów międzyludzkich, aktywnego wypoczynku, alternatywą szkodliwych nawyków, zamiłowaniem, itp..
Stosownie naukom ekonomicznym, rozwój kraju
a przez to poprawa dobrobytu społeczeństwa mogą być
osiągnięte drogą [7, s. 18]:
–– większego wykorzystania czynników produkcji takich jak: ziemia, praca, kapitał;
–– lub stosowania nowocześniejszej i doskonalszej
techniki, technologii, wdrażając naukowe rozwiązania
oraz zwiększając jakość i wydajność pracy.
Ekonomika jest wiedzą stosowaną, wyjaśniającą,
jak poszczególne osoby lub społeczeństwo dokonują wyboru między alternatywnymi sposobami wykorzystania

będących w ich dyspozycji ograniczonych zasobów, celem ich zastosowania w produkcji dóbr i usług dla zaspokojenia stale rosnących potrzeb ludzkich.
Ekonomika w sporcie i kulturze fizycznej zajmuje
się badaniem zjawisk i prawidłowości ekonomicznych
występujących w tych dziedzinach życia człowieka.
W szczególności zaś zastosowaniem i wykorzystaniem
zasobów w postaci materialnej jak i niematerialnej
w kulturze fizycznej i sporcie.
Ekonomika kultury fizycznej i sportu powinna poznawać i wspomagać nowoczesnymi metodami teorię
i praktykę w tej sferze działalności gospodarczej tak na
poziomie poszczególnych przedsiębiorstw, organizacji jak
również w gospodarce jako całości. Odnosi się to tak do
sfery materialnej jak i niematerialnej a w szczególności finansowej. Współczesna kultura fizyczna i sport posiadają
atrybuty tak materialnej i niematerialnej działalności.
Ekonomika kultury fizycznej i sportu powinna zajmować się rozwiązywaniem takich problemów związanych z gospodarką jak [6, s. 33]:
–– gromadzenie i systematyzowanie wiedzy ekonomicznej z dziedziny kultura fizyczna i sport;
–– generowanie i doskonalenie nowoczesnej wiedzy,
która może być wykorzystana w kulturze fizycznej
i sporcie;
–– odkrywanie i formułowanie nowych metod i sposobów wykorzystania zasobów będących w dyspozycji
kultury fizycznej i sportu celem efektywnego ich
zastosowania;
–– określaniem tendencji rozwoju procesów ekonomicznych w kulturze fizycznej sporcie oraz określaniem
kierunków i dynamiki w tym przedmiocie;
–– rekomendowaniem praktycznych rozwiązań zmierzających do efektywniejszego gospodarowania w kulturze fizycznej i sporcie.
Naturalnym życzeniem każdego człowieka, niezależnie od jego pochodzenia i statusu społecznego, jest odpowiedni poziom życia, dobre zdrowie oraz pewność jutra. Tak było na wczesnym etapie rozwoju społeczeństw.
Jest to również aktualne w czasach dzisiejszych.
Współczesne systemy ekonomiczne to powiązane
ze sobą subiekty działalności gospodarczej oraz towarzyszące im oraz wspomagające je różnorodne organizacje jak również służące im rynki gdzie każdy z tych elementów ma do spełnienia określoną funkcję. Wszystko
to jest ze sobą powiązane i odpowiednio skorelowane.
Wadliwe funkcjonowanie jednego ogniwa powoduje
lub może spowodować nieefektywne lub nieracjonalne
działanie całego systemu.
Przedsiębiorstwa, które wytwarzają dobra materialne odnoszą się do sfery realnej gospodarki np. rolnictwo,
przemysł, budownictwo a tworzące wartości niematerialne, takie jak nauka, ochrona zdrowia, kultura fizyczna i sport tworzą sferę niematerialną. Kultura fizyczna
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i sport posiadają wszystkie atrybuty sfery niematerialnej.
Tworzone przez jednostki z tej sfery działalności wartości
nie mają namacalnej formy czy materialnego wcielenia.
Nie oznacza to jednak, że wartości ekonomicznej ani użyteczności nie posiadają. Służą one zaspakajaniu wartości
niematerialnej człowieka. Przedsiębiorstwa sfery kultury fizycznej i sportu wytwarzają takie wartości jak: jak
podtrzymanie dobrego zdrowia, długowieczność, dobre
samopoczucie, rozrywkę, interesujący i zdrowy wypoczynek itp.. Usługi wytwarzane przez profesjonalny sport
i kulturę fizyczną, jako gałąź gospodarki narodowej, tworzą dla społeczeństwa wartości w postaci widowiskowej.
Widzowie otrzymują psychiczne zadowolenie. Przy czym
im wyższa jakość, tym większe zadowolenie i cena tych
usług. Swoistość i unikalność tych usług pozwala z powodzeniem konkurować z innymi usługami o podobnym
charakterze.
Wyjątkowość sportu i kultury fizycznej sprowadza
się do [2, s. 92]:
–– oferowania stałych nowości;
–– zachowania neutralności usługi;
–– masowego wykorzystania /współuczestniczenia/.
Podobnie jak w innych gałęziach życia gospodarczego, inwestycje w kulturze fizycznej i sporcie dają
wielowymiarowe efekty – kapitał włożony w ludzkie
zasoby skutkuje krotnym zwiększeniem efektywności
podstawowych inwestycji /głównych inwestycji/. Branża kultura fizyczna i sport posiada swoich producentów
i konsumentów, swoje rynkowe i poza rynkowe instytucje, własny przemysł harmonijnie wmontowany w krajową i międzynarodową gospodarkę.
Ekonomika kultury fizycznej i sportu to nic innego
pragmatyczna dyscyplina naukowa, będąca częścią składową kompleksu nauk ekonomicznych celem których
winno być poznawanie i rozwiązywanie teoretycznych
i praktycznych problemów mających miejsce w sferze
stosunków międzyludzkich oraz bezpośredniej działalności związanych z efektywnym wykorzystaniem materialnych, finansowych i ludzkich zasobów na poziomie
oddzielnych przedsiębiorstw sportowych oraz gospodarce jako całość.
We współczesnym okresie kultura fizyczna i sport
należy do ważniejszych dziedzin życia ekonomiczno-społecznego wielu państw. W te sfery ekonomik angażuje się coraz większe zasoby w postaci siły roboczej oraz
kapitału finansowego. Systematycznie rozpracowuje się
nowe i doskonali się istniejące modele zarządzania kulturą fizyczną i sportem. W ślad za tym obserwuje się tu
wzmożone tendencje komercjalizacji i profesjonalizacji
z jednej strony, oraz ostrą konkurencję związaną z wykorzystaniem środków budżetowych z drugiej strony.
Zjawiska owe dowodzą tego, że kultura fizyczna i sport
szybko uczy się samodzielnie i efektywnie wykorzystywać będące w jej dyspozycji środki. Dzisiaj, zdaniem
wielu znawców, w kulturze fizycznej i sporcie można
wiele zarobić. Tutaj zaangażowane środki są najrentowniejsze, najzyskowniejsze. Oznacza to, iż współczesna
kultura fizyczna i sport potrzebuje profesjonalnych mistrzów i ich wychowawców, ale również dobrze przygotowanych ekonomistów, prawników itp. fachowców/.
Gospodarka, ani nauka kraju nie dorobiła się do tej
pory dobrze sformułowanej ekonomiki kultury fizycznej
i sportu, ale proces jej formułowania trwa.

Naprężenia związane z życiem gospodarczo-społecznym powodują, a nawet wymuszają, że coraz więcej
ludzi szuka odprężenia, odstresowania, szukają sobie
miejsce z dala od cywilizacji, potrzebują regeneracji
zdrowia, spokoju, ciszy itp.. Kultura fizyczna i sport, profilaktyka i rehabilitacja mogą stanowić panaceum, które może być pomocne w wypełnieniu tych oczekiwań.
Jeżeli chcemy mieć w przyszłości zdrowe społeczeństwo, to dzisiaj, zaraz musimy mieć specjalistów
rozumiejących, że kultura fizyczna i sport, to znacznie
więcej niż rekordy i zwycięstwa na olimpiadach.
Analiza zasadniczych problemów dotyczących korelacji kultury fizycznej i sportu oraz ekonomiki wymaga ustalenia ścisłych granic między teoretyczną i praktyczną stronami owych zagadnień. Teoria to najnowsze
zdobycze wiedzy wsparte modelami rozwiązań. Strona
praktyczna powinna zaś być skoncentrowana na takich
zagadnieniach jak [3, s. 85]:
–– ocenie ekonomicznej sportu i kultury fizycznej;
–– opisie ekonomicznym działalności sportowej i imprez sportowych;
–– analizie ekonomicznej rynków przemysłu sportowego;
–– teoretycznym i praktycznym rozpracowaniu zależności między sportem, kulturą fizyczną a gospodarczym
rozwojem kraju.
W tym przedmiocie można byłoby wyróżnić następujące miejsca /obszary/ analizy, pozwalające określić
ekonomiczne znaczenie kultury fizycznej i sportu dla
gospodarki narodowej.
1. Dochód narodowy i kierunki wydatków.
2. Zestawienie wpływów i wydatków.
3. Bilans około sportowych przychodów i rozchodów.
Rynek telewizyjny imprez sportowych jest już rynkiem globalnym. Wiele imprez sportowych, mniej popularnych znika z ekranów telewizyjnych. Im większa
widownia telewizyjna tym wyższe ceny reklam telewizyjnych – przed imprezą sportową, w trakcie imprezy,
podczas przerw.
Kolejny etap globalizacji transmisji telewizyjnych
to globalizacja sponsoringu w sporcie i kulturze fizycznej. Nowością w tym zakresie jest nadawanie obiektom
sportowym imienia firmy sponsorującej /sponsora/.
Do najnowszych trendów wynikających z globalizacji w sporcie i kulturze fizycznej są bieżące i w Internecie gry i zastawy bukmacherskie.
Efektem globalizacji w kulturze fizycznej i sporcie
jest olbrzymi wzrost produkcji i sprzedaży towarów
sportowych i około sportowych.
Dysfunkcje sportu, z różnych powodów ukrywane,
mają jednak swoje publiczne wycieki. Związane są one
z nieujawnianiem bądź fałszowaniem dowodów, wykorzystaniem funduszy sportowych na cele nie związane
ze sportem, wypłaty pod stołem itp.. Im więcej pieniędzy w sporcie tym bardziej globalną staje się ekonomika
sportu.
Na przestrzeni ostatnich lat stosunki ekonomiczne
w sporcie i kulturze fizycznej, a tym samym ekonomika w tym względzie uległy znacznemu przeobrażeniu.
Zmieniło się środowisko sportowe i kultury fizycznej.
Uległy zmianie jakościowej stosunki własnościowe
w przedsiębiorstwach związanych ze sportem i kulturą fizyczną, organizacjach sportowych i infrastrukturze
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sportowej. Zapanowała tu atmosfera wolnego rynku
i pogoń za ‘wszędobylskim” zyskiem. Zadania związane
z podwyższeniem efektywności gospodarowania w sporcie i kulturze fizycznej mają teraz same podmioty gospodarcze i ich kierownictwa. Oczywistym jest, że te zadania mogą zrealizować tylko wysoko wykwalifikowani
fachowcy. Ludzie, którzy znają sport i kulturę fizyczną,
ale którzy jednocześnie opanowali w teorii i praktyce reguły, metody i zasady ekonomiki.
Ekonomia współczesna, a w ślad za nią i ekonomika sportu i kultury fizycznej-jako nauka branżowa,
szczegółowa i praktyczna to próba odpowiedzi na następujące pytania:
–– co produkować /wytwarzać, czym się zająć/?
–– jak wytwarzać, przy czym chodzi tu o stronę ekonomiczną przedsięwzięcia?
–– komu wytwarzać?
W ślad za tym, stosują ekonomikę w sporcie i kulturze fizycznej, to między innymi jak kierować pracą
sportowca, aby osiągać maksymalne efekty sportowe,
jak wykorzystać kulturę fizyczną przy regeneracji zdrowia człowieka dla przedłużenia jego aktywności społecznej i zawodowej, jak podwyższyć jego ogólne dobre
samopoczucie.
We wszystkich sferach działalności sportowej,
i nie tylko, chodzi o działania efektywne to jest przynoszące jak największe efekty z zaangażowanej jednostki
np. kapitału lub potrzebujących jak najniższych kosztów na jednostkę oczekiwanego efektu.
Kryteriami racjonalnego działania są zaś [4, s. 18]:
–– racjonalności celu – słuszność;
–– racjonalności środków – ekonomiczność;
–– racjonalności metod – skuteczność.
Wobec powyższego, racjonalnym działaniem należałoby uznać, działanie słuszne, ekonomiczne i skuteczne.
Wiedza w zakresie ekonomiki kultury fizycznej
i sportu jest bardzo potrzebna również samym sportowcom jako osobom fizycznym. Osiągając odpowiednio
wysokie uposażenia ze swojej profesjonalnej działalności
powinni oni posiadać minimum ekonomicznej wiedzy
pozwalającej wykorzystać efektywnie zarobione środki.
Finansowanie sportu i kultury fizycznej w gospodarce rynkowej może odbywać się:
–– z budżetu państwa lub terytorialnego;
–– z dopłat organizacji sportowych;
–– pozabudżetowych form finansowania;
–– samofinansowaniem;
–– ze środków Komitetu Olimpijskiego;
–– ze środków osób fizycznych;
–– kredytów;
–– innych źródeł.
Współczesne systemy gospodarcze to złożone konglomeraty współpracujących ze sobą subiektów gospodarczych i rynków realizujących określone funkcje
ekonomiczne, społeczne itp.. Oddzielne przedsiębiorstwa, bądź gałęzie gospodarki narodowej wypełniają
swoje miejsce w systemie ogólnego podziału pracy, zaspakajając stale rosnące potrzeby poszczególnych grup
społecznych.
Wykorzystanie teoretycznych i praktycznych aspektów kultury fizycznej i sportu przebiega z pomocą wykorzystania specjalnych metod naukowych. W ekonomice
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kultury fizycznej i sportu stosuje się metodę, przy pomocy
której drogą porównania odkrywane są ogólne i szczegółowe zależności ekonomiczne zachodzące w rozwoju historycznym. Wykorzystuje się owe porównania dla modelowania, sterowania i prognozowania zjawisk przyszłych.
Do innych metod poznawczych, stosowanych
w ekonomice kultury fizycznej i sportu, można zaliczyć
systemy analizy ekonomicznej opartej na dedukcji, to
jest, ogólne zasady formułowane na bazie oddzielnych
procesów gospodarczych.
Ekonomika kultury fizycznej i sportu może szeroko stosować metody syntezy, przy których ekonomiści
rozpatrują kulturę fizyczną i sport jako część składową
całej gospodarki rynkowej.
Oprócz wymienionych metod, ekonomika kultury
fizycznej i sportu może wykorzystywać metodę naukowej abstrakcji, gdzie doświadczalny obiekt nie jest pojedynczym, przypadkowym, krótkotrwałym zdarzeniem
i zachodzi w nim stałe i typowe zdarzenie.
Jeżeli chodzi o marketing w kulturze fizycznej
i sporcie, to odnosić się on może do [1, s. 12]:
–– działalności zorientowanej na produkt, towar,
usługę;
–– działalności związanej z klientem.
W kulturze fizycznej i sporcie, tak jak w innych
dziedzinach życia gospodarczego wykorzystuje się reklamę. Bez reklamy nie sposób oczekiwać powodzenia. Rynki bowiem oferują wiele towarów i usług, a sprzedaż tego
wszystkiego zachodzi w warunkach silnej konkurencji.
Niezmiernie ważnym warunkiem powodzenia
wszelkiej działalności w kulturze fizycznej i sporcie,
ale nie tylko, jest wyrobienie pozytywnej opinii o sobie
wśród społeczeństwa. Do podstawowych działań w tym
zakresie zaliczy można [5, s. 123]:
–– wyrobienie zaufania wśród społeczeństwa wobec
kultury fizycznej i sportu jako całości i poszczególnych
jej segmentów;
–– nawiązanie szerokich kontaktów z mediami i pojedynczymi ich przedstawicielami;
–– organizowanie profesjonalnych konferencji poświęconych kulturze fizycznej i sportowi;
–– wspieranie nauki i wszelkiej pracy twórczej związanej z kulturą fizyczną i sportem;
–– organizowanie dni otwartych dotyczących sportu
i kultury fizycznej.
Rola kultury fizycznej i sportu w ekonomice każdego kraju widoczna jest w szczególności na takich kierunkach jak:
–– aktywność fizyczna i sport minimalizujące alternatywne, szkodliwe przyzwyczajenia;
–– pozytywne wpływy kultury fizycznej i sportu na
jakość i długość życia społeczeństwa co wpływa na poziom aktywności zawodowej;
–– jako podstawowy komponent przygotowania kadr
pracowniczych a przez to czynnik wzrostu gospodarczego;
–– jako jedna ze sfer działalności gospodarczej.
Rozwój kultury fizycznej i sportu to również:
–– nowe miejsca pracy w gospodarce;
–– mniejsze wydatki budżetowe na tą sferę;
–– niższe wydatki na likwidację skutków zażywania
szkodliwych używek;
–– dodatkowe wpływy podatkowe do budżetu.
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Rola państwa w regulowaniu stosunków ekonomicznych w kulturze fizycznej i sporcie sprowadza się do:
–– dystrybucji dochodów budżetowych;
–– wyrównywaniu cykli ekonomicznych;
–– przeciwdziałaniu monopolom;
–– walki z nieuczciwą konkurencją;
–– walki z inflacją;
–– likwidacji nieuczciwych rynków;
–– zabezpieczeniu infrastruktury rynkom sportowym;
–– zabezpieczeniu przepisów prawnych wspomagających gospodarkę w kulturze fizycznej i sporcie.
Sport i kultura fizyczna nie funkcjonują w pojedynkę, zatem powodzenie tej dziedziny gospodarki narodowej wymaga ścisłego współdziałania z pozostałymi
ogniwami ekonomiki kraju oraz wsparcia Państwa.
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Infrastruktura sportowo-turystyczna i kadry szkoleniowe
w Lidzbarku Warmińskim w latach 1945–1989
Sports and tourist infrastructure and training staff
in Lidzbark Warmiński in 1945–1989
dr Zbigniew Wójcik
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk o Środowisku, Katedra Turystyki i Rekreacji

Streszczenie
Lidzbark Warmiński przez setki lat odgrywał znaczącą rolę w historii regionu. Wystarczy wspomnieć, iż
w mieście tworzył m. in. Ignacy Krasicki oraz przyszły
astronom Mikołaj Kopernik. Już w XVI wieku miasto należało do największych ośrodków na Warmii.
W dziejach miasta i regionu swoje piętno odcisnął także Napoleon Bonaparte. Promocji architektonicznych,
historycznych i krajoznawczych walorów Lidzbarka
służyło uruchomienie kolei żelaznej (1899). Niemałą
rolę w ruchu sportowym odgrywało także Towarzystwo
Gimnastyczne „Sokół”. Po zakończeniu drugiej wojny
światowej tradycje te kontynuowali nowi mieszkańcy tej krainy, choć stan liczebny kadry szkoleniowej
przedstawiał się katastrofalnie. Równie źle było z pozostałą po poprzednich mieszkańcach infrastrukturą
sportową. Zasadniczą przyczyną dewastacji był fakt, że
wśród przybywającej w te strony ludności, inteligencja
stanowiła zdecydowaną mniejszość. Ruch sportowy
w Lidzbarku Warmińskim pod biało-czerwonym sztandarem zainicjowano w szeregach wojska i harcerstwa.
Następnie w jego dalszy rozwój i naprawę bazy materialnej włączyły się placówki oświatowe.
Zauważyć warto, że pierwszy kurs na stopień
przodownika sportu z inicjatywy Zarządu Głównego
Związku Walki Młodych oraz Państwowego Urzędu
Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego
zorganizowano w Olsztynie już w roku 1946. Znacząco
gorzej było z budową specjalistycznych obiektów.
Słowa kluczowe: przodownik sportu, trener, kadry specjalistów, infrastruktura

Abstract
For hundreds of years, Lidzbark Warminski (Poland) has played a significant role in the history of the
region. Suffice it to say that the city was home to such
famous persons as Ignacy Krasicki and future astronomer Nicolaus Copernicus. As early as in the sixteenth
century, the city was one of the largest centres of Warmia. It was also Napoleon Bonaparte who left his mark
in the history of the city and the region. Built in 1899,
the railway supported the promotion of architectural, historical and sightseeing values of Lidzbark. The
Gymnastic Society “Falcon” played an important role
in the sports movement. After the Second World War,
the sports traditions were continued by new settlers
in the region, but there were very few trainers among
them. The state of sports infrastructure left by previous
inhabitants was equally bad. This devastation resulted

primarily from the fact that the intelligentsia formed
just a small minority within the population arriving in
the region. The sports movement in Lidzbark Warmiński was initiated under the white and red flag by the
army and scouts. Then, educational institutions got
involved in its further development and repair of the
material base.
It is worth noting that the first course for the degree of sports leader was organized at the initiative of
the Board of the Association of Youth Fight and the
State Office for Physical Education and Military Training in Olsztyn as early as in 1946. The construction of
specialized facilities posed significantly more problems.
Keywords: sports leader, trainer, specialized staff,
infrastructure

Wprowadzenie
Ukazujące się coraz powszechniej naukowe opracowania, dotyczące rozwoju kultury fizycznej na Warmii i Mazurach, nie uwzględniają tej problematyki
w odniesieniu do Lidzbarka Warmińskiego, choć miasto
i jego mieszkańcy przez setki lat odgrywali znaczącą rolę
w historii regionu, a okresowo także Polski. Począwszy
od 1350 roku, Lidzbark był siedzibą biskupów i stolicą
historycznej Warmii. Z tego też względu już w XIV wieku, wzniesiono tu zamek, zaliczany współcześnie do
zabytków klasy O. Przez stulecia rezydowali w nim hierarchowie kościoła rzymsko-katolickiego, a wśród nich
– Ignacy Krasicki – „Książe Poetów Polskich”. Miasto,
kultura i historia tej krainy miały duże znaczenie dla
uformowania osobowości i zainteresowań Mikołaja Kopernika. Kanonik kapituły warmińskiej i przyszły astronom pracował w Lidzbarku przez sześć lat (1503–1509).
Obecność biskupiej rezydencji wpływała korzystnie na
rozwój miasta, które na początku XVI wieku obok Braniewa, należało do największych ośrodków (ok. 2 tys.
mieszkańców). Tu odbywały się m. in. Sejmiki Stanów
Warmińskich. Godnym podkreślenia jest również fakt,
że od 1657 roku, granice Warmii z Prusami Książęcymi
były jednocześnie granicami Rzeczypospolitej [Achremczyk 2001]. W burzliwą historię Lidzbarka i regionu
wplata się również jedna z największych bitew Napoleona (10 VI 1807) na ziemiach polskich z wojskami rosyjsko-pruskimi [Skowronek 2011].
Natomiast w Heilsbergu (Lidzbarku Warmińskim)
już w latach 70. XIX wieku pojawiły się symptomy ruchu
turystycznego [Borodij 2008]. Promocji jego architektonicznych, historycznych i krajoznawczych walorów służyło uruchomienie kolei żelaznej (1899). Tuż przed plebiscytem 1920 roku, wartości kultury fizycznej zauważone
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zostały również przez rząd II Rzeczypospolitej. Wtedy to
także Warmiacy i Mazurzy inspirowani przez władze polskie, szerzej zainteresowali się rekreacją i sportem, które
w tamtym czasie służyć miały, przede wszystkim wskrzeszeniu polskości. Stworzyło to podwaliny do powołania
Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Po przegranym
głosowaniu, tradycje te kontynuowano w związku Towarzystw Młodzieży w Prusach Wschodnich. Pod koniec lat
XX minionego stulecia, na tych terenach uprawiano już
żeglarstwo, na jeziorach pojawiały się też pierwsze parostatki. Skute lodem rozliczne akweny były doskonałą
bazą dla sympatyków sportów zimowych.
Osiągnięcia w sferze infrastruktury i rezultaty sportowe minionych lat, stały się tradycją regionu
i podstawą do dalszego rozwoju z udziałem nowych
mieszkańców tej enklawy po zakończeniu II wojny
światowej. Jednak nawiązanie do bogatej przeszłości z uwagi na przeogromne zniszczenia, wyludnienie
i brak kwalifikowanej kadry specjalistów, stanowiło
poważną przeszkodę dla osadników i przesiedleńców.
Z tego też względu ruch sportowy pod biało-czerwonym
sztandarem w 1945 roku zainicjowała niewielka grupa
zagorzałych działaczy i byłych zawodników II Rzeczypospolitej, wśród których byli, m. in. Witold Giedgowd,
Leopold Szczerbinki i Aleksander Wysokiński. W owym
czasie nie było jeszcze polskich klubów i związków sportowych. Wszystko należało stworzyć od podstaw. Zalążkiem, swoistą odskocznią, okazał się powołany przez
najbardziej zdeterminowanych sympatyków społecznie pracujący Wojewódzki Komitet Sportowy. Niemal
w tym samym czasie utworzono Warmińsko Mazurski
Związek Turystyczny [Jaczewski 1964]. W roku następnym zawiązał się oddział Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego [„Wiadomości Mazurskie” 1946, nr 112].

Materiał i metody
Celem głównym badań było określenie uwarunkowań towarzyszących rozbudowie infrastruktury sportowo-turystycznej, napływu kadry szkoleniowej i ustalenie ich wpływu na rozwój kultury fizycznej w Lidzbarku
Warmińskim. Przyjęto hipotezę, iż baza materialna
wraz ilością kwalifikowanych kadr, miały istotne znaczenie w popularyzacji idei sportu i turystyki. W związku z powyższym skonstruowano następujące pytania
badawcze:
1. Jaki był stan infrastruktury sportowo-turystycznej
w mieście po zakończeniu działań II wojny
światowej?
2. Czy stan bazy materialnej miał istotny wpływ na
rozwój kultury fizycznej w Lidzbarku Warmińskim?
3. Jaką rolę odgrywały kadry szkoleniowe w dalszym
rozwoju?
W procesie badawczym zastosowano metody
z dziedziny nauk: socjologicznych (wywiad, sondaż),
pedagogicznych (analiza dokumentów) i historycznych
(pośrednia, bezpośrednia, porównawcza).
W badaniach wykorzystano materiały zgromadzone w:
1. Archiwum Akt Nowych, m. in. zbiory
a) Głównego Urzędu Kultury Fizycznej
b) Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki

3.

Archiwum Lidzbarskiego Klubu Sportowego
„Polonia”
4. Archiwum Państwowego w Olsztynie
5. Archiwum Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie
Równie cennymi okazały się informacje pozyskane z wywiadów ukierunkowanych od byłych działaczy,
trenerów i zawodników. Posiłkowano się także artykułami prasowymi opublikowanymi w latach 1945–1989
w czasopismach lokalnych, tj.:
a) „Gazecie Olsztyńskiej”
b) „Głosie Olsztyńskim”
c) „Wiadomościach Mazurskich”
d) „Życiu Olsztyńskim”
W opracowaniu posłużono się także literaturą tematyczną.

Początki i rozwój
Ruch sportowy jest ze swej natury społeczny. Jego
rozwój zależy od dobrej woli i zaangażowania uczestników, lecz winien być oparty na odpowiednich podstawach materialnych, tzn. bez obiektów, urządzeń i sprzętu, bez trenerów i instruktorów nie można uprawiać
sportu [Rajkowski 1990, Marszałek 2002]. Jednakże
ogromne zniszczenia po przejściu frontu, masowe ucieczki ludności, wysiedlenia, grabież mienia przez powracających sowietów i szabrownictwo rodaków z centralnej
Polski, spustoszyły Warmię i Mazury. Okrucieństwa
wojny spowodowały braki kwalifikowanych kadr w każdej dziedzinie odradzającego się tu życia. W pierwszych
powojennych latach stan liczebny kadry szkoleniowej
w województwie olsztyńskim przedstawiał się katastrofalnie. W powstających sekcjach i klubach sportowych
treningi prowadzili przede wszystkim wyróżniający się
zawodnicy. Naturalna potrzeba ruchu i chęć aktywnego
uczestnictwa w kulturze fizycznej mieszkańców Okręgu
Mazurskiego wyprzedziły powołanie oficjalnych struktur sportu w regionie. Mimo, że brakowało instytucji
koordynujących i odpowiedniej bazy, mieszkańcy wielu miejscowości poszukiwali możliwości towarzyskiego spędzania czasu wolnego, które stosunkowo szybko
nabierało cech współzawodnictwa. Ze zrozumiałych
powodów najkorzystniejszą infrastrukturę sportową posiadało największe miasto w regionie – Olsztyn. Ocalały
z pożogi wojennej poniemiecki obiekt usytuowany w lesie na obrzeżach miasta nazywany później Stadionem
Leśnym oraz zaadaptowana na halę sportową ujeżdżalnia koni o wymiarach 86 x 25 m przy ulicy Warszawskiej
stwarzały możliwości stopniowego rozwoju. Wspomnieć
należy, iż była to infrastruktura powstała w okresie
Prus Wschodnich. Odnotowania godnym jest też fakt,
że w tamtych czasach niemal w każdej wsi znajdowało
się boisko sportowe. Niektóre z nich prezentowały się
szczególnie interesująco. Wyposażone były w wysokiej
klasy urządzenia i sprzęt. Dowodem na to niech będzie
ośrodek jeździecki w Kadynach, czy basen pływacki
w Elblągu. Znacznie gorsza pod tym względem była sytuacja w terenie, ponieważ za zgodą władz administracyjnych, szereg obiektów sportowych przekazywano na
inne cele. Wymownie ilustruje to przykład Iławy, gdzie
halę sportową opuszczoną przez wojsko przekazano na
suszarnię szpitalnej bielizny [„Głos Olsztyński” 1955, nr
25]. Identyczną infrastrukturę w Pasłęku i Działdowie
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zaadoptowano na magazyn zboża i internat. Wiele nadających się do użytkowania dawnych boisk przeznaczono
pod zasiew [Urniaż 2004].
W Lidzbarku Warmińskim przez długie dziesięciolecia było równie źle. Z uwagi na brak remontu i bieżącej konserwacji doprowadzono do ruiny poniemiecki
kort tenisowy. Współcześnie w tym miejscu usytuowane
jest targowisko miejskie. Z podobnych przyczyn zniszczeniu uległy identyczne zabudowania przy byłym kasynie wojskowym. Wspomnieć w tym miejscu wypada
jeszcze o niewielkiej skoczni narciarskiej znajdującej
się w dolinie rzeki Symsarny, w niedalekim sąsiedztwie drogi prowadzącej do Jezioran. Zasadniczą przyczyną dewastacji był fakt, że wśród przybywającej w te
strony ludności, inteligencja stanowiła zdecydowaną
mniejszość, a przedsięwzięcia osiedleńców sprowadzały
się do zabezpieczenia bytu swoim rodzinom. Brak porządku publicznego, bieda a często także strach, tłumiły
chęć do działania. Mimo wielu przeciwności, młodzież
nie wyzbyła się całkowicie swoich pragnień i potrzeb.
Przeciwnie. Przybyła tu, na Warmię, wraz ze swoimi
rodzinami po latach zniewolenia i okupacji, szukając możliwości odreagowania i nacieszenia się wolnością. Już jesienią 1945 roku pojawiła się interesująca
propozycja ze strony dawnych działaczy harcerstwa
polskiego. W rozpoczynającym pierwszy rok szkolny
Państwowym Gimnazjum i Liceum Koedukacyjnym
Ogólnokształcącym (PGiLKO) przy ulicy Orła Białego 5
zorganizowano żeńską (Krystyna Makowska) i męską
(Andrzej Czerniewski) drużynę harcerską [Sienkiewicz
1980]. Wkrótce na tej bazie zawiązał się szczep (męski
i żeński) i rozpoczęła się statutowa działalność [Walczak 1980]. Szczytne idee ZHP zainteresowały wielu
spośród młodzieży szkolnej. Drużynowi, realizując program swej organizacji poprzez liczne zbiórki, musztry,
marsze, podchody i biegi patrolowe, jako pierwsi zaoferowali atrakcyjny sposób pośredniego uczestnictwa
w kulturze fizycznej. Harcerstwo w latach powojennych
cieszyło się niespotykanym już dziś zainteresowaniem.
W propagowaniu jego patriotycznych idei wyróżniał się
Marian Walczak. Był on jedynym działaczem z przyrzeczeniem harcerskim. Tak poprzez ruch i zabawę zawiązywały się grupy koleżeńskie i prawdziwe przyjaźnie.
Z biegiem czasu coraz śmielej zajmowano się
także współzawodnictwem sportowym. Ministerstwo
Oświaty i Wychowania organizowało w latach późniejszych wspólnie z Kwaterą Główną ZHP wiele zawodów
i igrzysk [Długołęcki brw.]. Przynależność do harcerstwa nie wymagała specjalistycznych obiektów ani wysokiej sprawności fizycznej i ruchowej, ale ją rozwijała. Była to bardzo pożyteczna działalność zwłaszcza, że
istniejąca w szkole niewielka sala gimnastyczna na potrzeby uczniów przystosowana została znacznie później.
Stąd też i pierwszy nauczyciel wychowania fizycznego
(wf) Wacław Filipczyk nie mógł w pełni zaprezentować
walorów przedmiotu. Wspomnieć należy, że w tamtym
czasie nie było w zasadzie trenerów i dlatego tego zwrotu praktycznie nie stosowano. Powszechnie używano
wówczas określenia przodownik, instruktor, nauczyciel
sportu. Zawodowe kwalifikacje trenerskie wprowadzono nieco później i nadawano je poprzez weryfikacje lub
tzw. kursy unifikacyjne dla zasłużonych instruktorów
zajmujących się pracą szkoleniową [Godlewski 1996].
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Zarządzenie Głównego Komitetu Kultury Fizycznej
(GKKF) definiujące zawód trenera ukazało się dopiero
w 1951 roku [Biuletyn GKKF 1951, nr 2].
Na podkreślenie zasługuje fakt, że mimo tak wielu
przeciwności, chęci i zapału do działania nie brakowało.
Władze miasta prowadziły nasilającą się akcję porządkowania ulic, odgruzowania i zagospodarowania kolejnych budynków. Wiosną 1946 roku uporządkowano
poniemiecki stadion przy ulicy Lenina. W rzeczywistości był to stosunkowo równy teren o właściwych wymiarach z bramkami piłkarskimi. Przy boisku, na lekkim wzniesieniu, znajdował się drewniany budynek,
a w nim dwie szatnie z niewielkim magazynem. Z uwagi na to, że usytuowany był na skraju miasta, nie uległ
większym zniszczeniom w trakcie działań wojennych.

Fot. 1. Stadion piłkarsko-lekkoatletyczny w Lidzbarku
Warmińskim zbudowany przez DeutscheJugendkraft
(Związek Niemieckiej Siły Młodzieżowej), a wyświęcony
w roku 1930 przez kanonika ks. Franza Sandera. Widok
z drugiej połowy lat sześćdziesiątych minionego wieku. Źródło:
z prywatnych zbiorów Ryszarda Sutego.
Jego względnie dobry stan techniczny umożliwił
największym zapaleńcom piłki nożnej przystąpienie do
rozgrywek o tytuł mistrza okręgu. Wiele prac (koszenie
trawy, wyznaczanie linii) z braku innych możliwości
wykonywano własnym sumptem. Był to obiekt, na którym przez dziesięciolecia skupiała się działalność organizacyjno-sportowa szkolnych i miejskich sekcji.
Zakwalifikowanie województwa olsztyńskiego
przez władze zwierzchnie do nienajgorzej zagospodarowanych, było oczywistą hipokryzją. Ta niewłaściwa
ocena pozbawiała region ministerialnych dotacji na
rozbudowę sportowej infrastruktury [„Wychowanie Fizyczne” 1948, nr 3]. Przez długie lata skutki tej decyzji
odczuwała stolica województwa, ale w terenie było pod
tym względem jeszcze gorzej.
Pewną nadzieję na poprawę warunków stwarzały
powstające w mieście i okolicy polskie szkoły. Z dniem
1 października 1946 roku z inicjatywy przybyłego do
Lidzbarka Warmińskiego Józefa Wierzbickiego uruchomiono kolejną placówkę szkolnictwa średniego, tj.
Gimnazjum i Liceum Gospodarstwa Wiejskiego (GiLGW) [Misiu, Zapisek 2001]. Zajmującemu się m. in.
szkolnym wychowaniem fizycznym Mieczysławowi
Wierchowiczowi doskwierał brak praktycznie wszystkiego. Pozostawał jedynie przytaczany już entuzjazm.
Dzięki temu udało się wokół istniejących obiektów
oświatowych, przy dużym udziale uczniów, urządzić
jedynie proste boiska do gier zespołowych. Tam, przy
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sprzyjających warunkach atmosferycznych, odbywały
się zajęcia sportowe, a po lekcjach do późnych godzin
wieczornych głośne zabawy, a czasami i mecze gromadzącej się młodzieży. Najczęściej uprawiano piłkę
nożną. Uproszczone zawody rozgrywano między drużynami wywodzącymi się z poszczególnych ulic lub
też „dzielnica” na „dzielnicę”. Chętnych było wielu,
ale brakowało piłek i butów do gry. Według szacunków
redakcji „Życia Olsztyńskiego” na 1000 osób z terenu
województwa statystycznie przypadało: 0,5 siatki, 0,7
piłki siatkowej, 0,5 piłki do koszykówki, 0,4 piłki ręcznej, 0,6 rękawic bokserskich i jedna piłka nożna [Życie
Olsztyńskie 1947, nr 36]. O strojach sportowych i szatniach nikt nawet nie marzył. W tym okresie – jakby na
pocieszenie – z inicjatywy Zarządu Głównego Związku
Walki Młodych oraz Państwowego Urzędu Wychowania
Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego (PUWFiPW)
zorganizowano w Olsztynie pierwszy ogólnopolski kurs
na stopień przodownika sportu w zakresie lekkiej atletyki i piłki ręcznej [„Wiadomości Mazurskie” 1946, nr
268]. Choć proces szkolenia był na wysokim poziomie,
ponieważ wykładowcami byli przedwojenni trenerzy Roman Ostałowski i Józef Pachla, to ograniczona
ilość miejsc do 30, miała jedynie wymiar propagandowy. Z przeszkolenia skorzystało niewielu mieszkańców
Warmii i Mazur. Jednakże PUWFiPW z dużą powagą
traktował szkolenie kadr w terenie. W dniu 23 lipca
do Wojewódzkiego Urzędu Wychowania Fizycznego
i Przysposobienia Wojskowego przybył mgr Jan Skład,
szef Wydziału Wychowania Fizycznego wspomnianego
powyżej urzędu, w towarzystwie dwóch inspektorów,
celem przeprowadzenia inspekcji. W drodze powrotnej
z lustracji ośrodków powiatowych uległ on tragicznemu
wypadkowi pod Runowem, a jego współpracownicy zostali ranni [„Życie Olsztyńskie” 1947, nr 87].
Latem 1947 roku w niezagospodarowanych jeszcze koszarach przy dzisiejszej ulicy Kalinowskiego przy
dużym zaangażowaniu Powiatowej Rady Wychowania
Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego wyremontowano i uruchomiono poniemiecki basen pływacki [„Życie Olsztyńskie” 1947, nr 52]. Było to duże osiągnięcie,
zwłaszcza, że podobny obiekt w Braniewie udostępniono dopiero trzy lata później. Przy uruchomieniu lidzbarskiej pływalni, z wielkim zaangażowaniem pracowali
też zawodnicy i działacze Miejskiego Klubu Sportowego
„Warmia”, wśród których wyróżniał się Antoni Zbarycz
[„Życie Olsztyńskie” 1947, nr 65]. Otwarcie basenu
było podniosłą uroczystością, w której wziął udział Eugeniusz Cieślak – następca pierwszego starosty. Przy tej
okazji odbyły się pierwsze w powojennej historii miasta
zawody pływackie. W konkurencji 100 m stylem dowolnym, osiągając rezultat 1.43 s. zwyciężył reprezentant
Hufca Miejskiego Przysposobienia Wojskowego Mieczysław Gryniewicz, a na dystansie 400 m z wynikiem 8.53
s. triumfował wspomniany A. Zbarycz [„Życie Olsztyńskie” 1947, nr 65]. Niestety, oddanie do użytku tego
obiektu miało wymiar głównie propagandowy. Niewielu lidzbarczan umiało w tamtym czasie pływać, a jego
usytuowanie w znacznej odległości od miasta było istotną przeszkodą. Na dodatek basen cieszył się złą sławą,
gdyż przed oficjalnym oddaniem go do użytku utopił się
tam jeden z mieszkańców. Z braku właściwego dozoru
zniszczeniu uległ znajdujący się tam przyzwoity kort

tenisowy. Wkrótce jednak dawne koszary przejęło Wojsko Polskie i dostęp do wspomnianej infrastruktury był
bardzo ograniczony.
Nieznaczna poprawa nastąpiła po przeniesieniu
PGiLKO (1948) do budynku przy ulicy Rymarskiej,
przemianowanej następnie na Krasickiego. Tuż przed
zmianą lokalizacji w szkole funkcjonowała już sala
gimnastyczna z pozostałością sprzętu sportowego po
niemieckiej placówce. Z oddaniem jej do eksploatacji
długo zwlekano. Złościło to zagorzałych sportowców,
którzy sami zdecydowali się na radykalne rozwiązanie.
Po zakończonych zajęciach wynieśli oni na dziedziniec szkolny zgromadzony tam zbędny sprzęt. Wynikła
z tego duża awantura, a Leszek Dorosz (późniejszy trener AZS Olsztyn) jako inicjator tego rozwiązania długo
tłumaczył się z zainicjowanych porządków w gabinecie
dyrektora szkoły. Na szczęście decyzji już nie zmieniono.
Od tego czasu sala gimnastyczna była już powszechnie
dostępna i z radością przejęło ją kierownictwo instalującego się w opuszczonych zabudowaniach Liceum dla
Wychowawczyń Przedszkoli [„Życie Olsztyńskie” 1948,
nr 243]. W roku następnym umieszczono tu także Liceum Pedagogiczne, a prowadząca zajęcia wychowania
fizycznego Zofia Buczyńska jako absolwentka Wyższych
Kursów Nauczycielskich miała szczególne powody do
zadowolenia [Wasiak 1990].
Wspomnieć warto, że w tym czasie w Polsce zarejestrowanych było ledwie 102 trenerów, 489 instruktorów
oraz 958 przodowników [AAN, sygn. 815/71]. Stąd też
w placówkach oświatowych Lidzbarka i powstających
później klubach sportowych w pierwszym okresie ich
funkcjonowania kulturą fizyczną zajmowali się osobnicy
bez kwalifikacji, ale z predyspozycjami, najczęściej zainteresowani tą problematyką. Podobnie też było np. w administracji. Spośród 63 urzędników starostwa u schyłku
1947 roku tylko 8 posiadało wykształcenie wyższe [Golon 2011]. „Życie sportowe” w tym czasie skupiało się
przy ulicy Rymarskiej (Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia
Podstawowego i Licealnego). Młodzież po kilku latach
wspólnego obcowania była już bardziej zintegrowana. Zawiązał się nawet Międzyszkolny Klub Sportowy
„Sztubak” i wkrótce po tym doniosłym wydarzeniu na
przyszkolnym placu urządzono w czynie społecznym
boisko do gry w siatkówkę. Było drugim w mieście. Ta
dyscyplina sportu należała do szczególnie lubianych.
Uprawiano ją z sukcesami przez wiele lat. Dlatego też
z niemałą zazdrością – szczególnie w chłodne dni – spoglądano na znajdującą się w sąsiedztwie salę gimnastyczną Szkoły Podstawowej nr 1. W lutym 1948 roku
na posiedzeniu Powiatowej Rady Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego (PRWFiPW). podjęto
uchwałę w sprawie przekazania przez władze wojskowe
na potrzeby Powiatowego Urzędu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego hali znajdującej się
w miejscowych koszarach [„Życie Olsztyńskie” 1948,
nr 53]. Przestronny obiekt oraz podobny, znajdujący się
we wspomnianej powyżej szkole podstawowej, mimo że
przez szereg lat były najlepszymi w mieście, to w praktyce niechętnie udostępniano je zainteresowanym grupom
sportowców. Pewnym pocieszeniem natomiast był fakt,
że w końcowym okresie dekady lat czterdziestych, za
sprawą fabryki sprzętu sportowego w Kętrzynie, nastąpiła odczuwalna poprawa w zaopatrzeniu w niezbędny
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sprzęt. W roku szkolnym 1949/50 rozprowadzono już
po szkołach podstawowych w regionie setki piłek, siatek, dysków, oszczepów, materacy itp. na sumę 397 675
złotych, a do zakładów kształcenia nauczycieli w kwocie
248 820 złotych. Niezależnie od tego Kuratorium Okręgu
Szkolnego przekazało do wszystkich szkół w województwie meble i sprzęt do sal gimnastycznych o łącznej wartości 4 095 000 złotych. Wydział Powszechnej Organizacji
„Służba Polsce” (PO SP) i Wychowania Fizycznego kuratorium zakupił także sprzęt sportowy dla Międzyszkolnych Klubów Sportowych i kół na kwotę 800 000 złotych.
Hufcom Szkolnym PO SP przekazano ponadto 200 par
kompletów gimnastycznych, 40 par rękawic bokserskich
oraz 100 sztuk dresów. Niewielka część z tego wyposażenia trafiła także do Lidzbarka Warmińskiego i jak wspominają sportowcy tamtych lat, szczególnie cennymi okazały się rękawice bokserskie.
W roku 1951 egzamin maturalny zdało 67 abiturientów Szkoły Ogólnokształcącej Stopnia Podstawowego i Licealnego. Wśród nich byli zagorzali sportowcy,
wychowankowie Feliksa Wołochowicza: Mieczysław
Dobrowolski, Leszek Dorosz, Jan Gajewski, Mieczysław
Krauze, Edward Serwatko, Kazimierz Świderski i Wiktor Tołkacz. Niektórzy z w/w skorzystali ze stworzonej
przez kierownictwo szkoły możliwości zdobycia kwalifikacji pedagogicznych w funkcjonującym od dwóch lat
liceum przy ul. Orła Białego. Po takim przeszkoleniu do
pracy na niwie kultury fizycznej włączyli się M. Krauze
(Powiatowy Komitet Kultury Fizycznej), L. Dorosz (Liceum Rolniczo-Łąkarskie), W. Tołkacz (Szkoła Podstawowa w Rogóżu), M. Dobrowolski (Zrzeszenie Sportowe
„Ogniwo”). E. Serwatko wraz z koleżanką z klasy Ireną
Pryszczypienko jako szczególnie rozmiłowani w sporcie
i dobrze przygotowani kontynuowali naukę w warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego. Chętnych było
więcej, ale poziom trudności na egzaminach wstępnych
uniemożliwił im kontynuację nauki i sportowych pasji. Natomiast władze administracyjne miasta całą swą
uwagę i energię w owym czasie skupiały na odbudowie
budynków komunalnych i organizacji zakładów pracy.
Priorytetem była spółdzielczość. Na kulturę i sport środków finansowych przeznaczano niewiele.

Szkolenie kadr
Rosnącemu zapotrzebowaniu na kwalifikowane
kadry starał się sprostać Wojewódzki Urząd Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego oraz jego
prawny następca Wojewódzki Komitet Kultury Fizycznej
(WKKF). Organizowane przez kadrę kierowniczą kursy,
miały zaspokajać potrzeby odradzającego się w regionie
sportu. Największą popularnością cieszyły się te, które
wprowadzały w arkana gier zespołowych i lekkiej atletyki. Szkoleniową działalność prowadziły także zarządy
sekcji sportowych skupionych w WKKF oraz Rada Wojewódzka Zrzeszenia LZS (RW Z LZS). W styczniu 1952
roku kurs sędziowski piłki nożnej ukończył m. in. zawodnik „Sparty” Lidzbark Warmiński Marian Walczak oraz
działacz sportowy Feliks Piasecki. Przyszłych sędziów
w trakcie zajęć przyuczano także do prowadzenia treningów i w tamtym czasie uznawano to za wystarczające.
Trenerów było niewielu. Dobrze ilustruje to przykład popularnej w latach powojennych lekkiej atletyki, albowiem
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w całym ówczesnym województwie olsztyńskim specjalistów z tej dziedziny w tamtym czasie było tylko czterech
[Szczerbicki 1986]. Poszukiwano więc wielu sposobów,
aby ten problem choć częściowo rozwiązać. Kilka miesięcy później, w czerwcu tegoż roku w Ośrodku Szkoleniowym PO „SP” w Szczytnie odbyło się kolejne szkolenie.
Kurs pomocników instruktorów wychowania fizycznego
zorganizowała RW Z LZS. Przygotowano 300 miejsc, ale
zainteresowanych pracą w tym zawodzie było niewielu.
Aby zaktywizować środowisko kolejnym kursantom postanowiono zapewnić nieodpłatne wyżywienie i zwrot
utraconych zarobków [„Życie Olsztyńskie” 1952, nr 122].
Tak więc w tamtym czasie liczyły się głównie własna inicjatywa i chęci. W Lidzbarku Warmińskim najwięcej miało jej środowisko siatkarskie skupione w „Sztubaku” przemianowanym już na Szkolny Klub Sportowy
(SKS „Sztubak”). Dzięki wsparciu Spółdzielni PSS „Pionier” w rozgrywkach uczestniczyli też piłkarze. Były to
oddolne inicjatywy wypływające od samych zawodników. Niemal w każdej branży brakowało specjalistów.
Dopiero w roku 1953 ukazało się zarządzenie GKKF nr
116 (z dnia 20 IX Dz. U. nr 9, poz. 57) upoważniające
Wyższe Szkoły Wychowania Fizycznego (WSWF) do
nadawania tytułu trenera II klasy. Pierwszymi osobami
w województwie olsztyńskim, które posiadały tak wysokie kwalifikacje byli mjr Wiktor Olędzki (jeździectwo)
oraz por. Marian Rapacki (kajakarstwo) [Urniaż 2000,
Wójcik 2010]. Trzy lata później (1956) pracę w Liceum
Pedagogicznym podjęła m. in. Krystyna Szmyt – absolwentka poznańskiej WSWF. Wraz z zatrudnionym
nieco wcześniej absolwentem Studium Nauczycielskiego Wojciechem Zarembą [Wasiak 1990], mimo, że nie
posiadali jeszcze uprawnień trenerskich, uchodzili za
wysokiej klasy specjalistów. Ostatni z wymienionych był
sympatykiem zapasów. O zamiłowaniu do tej dyscypliny świadczyła też jego sylwetka. Próbował je rozwinąć
także wśród uczniów Liceum Ogólnokształcącego, ale
z uwagi na fakt, że stosunkowo krótko pracował w Lidzbarku o zapasach w latach następnych zapomniano.
Natomiast K. Szmyt była prawdziwą pedantką i przywiązywała dużą uwagę do porządku i dyscypliny w trakcie lekcji. Jej zajęcia niemal zawsze były metodycznie
przygotowane i cieszyły się dużym zainteresowaniem.
Szczególny podziw wzbudzały wśród mieszkańców
grupowe pokazy gimnastyczne, które prowadziła na
miejskim stadionie przy okazji większych uroczystości
obchodzonych w Polsce Ludowej. Uprawiała także piłkę
siatkową, a jej wiedza i umiejętności praktyczne pozwoliły na wprowadzenie do szkolnego klubu nowoczesnych
podstaw treningu sportowego.
Za niewątpliwą stratę uznać należy skierowanie
lidzbarczanina Mieczysława Krauzego – absolwenta
poznańskiej WSWF – do pracy na terenie powiatu bartoszyckiego. Przez szereg lat był on trenerem siatkówki
w tamtejszym klubie „Victoria”. Tymczasem właśnie
z braku kwalifikowanych kadr i odpowiedniej bazy materialnej, sport rozwijał się w Lidzbarku z dużymi trudnościami. Nauczyciele wf koncentrowali się głównie na
pracy oświatowej i poza pojedynczymi przypadkami nie
angażowali się do pracy w klubach miejskich. Większe
ożywienie nastąpiło w połowie lat pięćdziesiątych. Władze wojewódzkie przekazywały już w tzw. teren środki finansowe na modernizację obiektów. Egoizm przy
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podziale był jednak wielki. Z ogólnej kwoty 1 545 000
zł, jaką otrzymało województwo z budżetu centralnego,
miastu Lidzbark przekazano jedynie 76 000 zł. Jeszcze
gorzej potraktowano Pisz – 40 000 zł. Władze Olsztyna zatrzymały na remonty miejskiej infrastruktury aż
1 129 000 zł [AUWO, zeszyt WKKF]. Mimo wszystko
duże nadzieje wiązano z decyzją WKKF i Rady Okręgowej Zrzeszenia „Sparta”, które postanowiły w maju
1955 roku dokonać kapitalnego remontu głównej lidzbarskiej areny sportu w tamtych latach, tzn. stadionu piłkarsko-lekkoatletycznego. Wprawdzie prywatny
rzemieślnik Lucjan Sośnicki i jego brygada nie dotrzymali warunków umowy i zakończenie robót opóźniło
się o blisko rok, to udało się zmodernizować bieżnię,
ogrodzić teren drucianą siatką, wyremontować szatnie
i doprowadzić bieżącą wodę [„Życie Olsztyńskie” 1956,
nr 261]. Zakończenie remontu – choć jakość robót była
fatalna – znacznie ożywiło przede wszystkim środowisko piłkarskie. W szkolnych klubach uprawiano głównie siatkówkę i lekkoatletykę.

Rozbudowa infrastruktury
Dalsza poprawa w dostępie do sportowej infrastruktury przez szereg lat dokonywała się głównie z inicjatywy i przy dużym nakładzie społecznej pracy środowisk sportowych. Między innymi, w ten właśnie sposób
przy zaangażowaniu motocyklistów na pozostałościach
niemieckich umocnień z okresu wojny udało się przygotować tor motocrossowy usytuowany, przy drodze
wylotowej do Kiwit. Sympatyków sportu i działaczy nie
opuszczał optymizm, ponieważ pracę w Lidzbarku podejmowali (1958) kolejni specjaliści – absolwenci AWF
Roman Gieryszewski i Józef Gorczyca. Pierwszy z wymienionych już w trakcie studiów uzyskał specjalizację
z lekkiej atletyki. Z jego inicjatywy i pomocy dyrektora
Leona Lewickiego na potrzeby młodzieży Liceum Pedagogicznego udało się wybudować w sąsiedztwie internatu przy ulicy Armii Czerwonej 37 (dziś Wyszyńskiego)
zespół boisk do koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej.
Miały one asfaltowe podłoże i niewielkie trybuny. Podkreślić należy, że dzięki technicznej pomocy Kazimierza
Ogińskiego z Zarządu Dróg Lokalnych oraz Franciszka
Kanta kierownika Rejonu Eksploatacji Dróg Publicznych wyróżniały się solidnym wykonaniem. Jeszcze
współcześnie po niezbędnej adaptacji służą urzędnikom
i petentom Starostwa Powiatowego jako parking.
Modne i popierane przez władze partyjno-administracyjne były wówczas czyny społeczne. W tej formie
najczęściej poprawiano i modernizowano obiekty znajdujące się przy szkołach i niektórych zakładach pracy. Dlatego też aula w Liceum Ogólnokształcącym zaadoptowana została na salę gimnastyczną. Najmłodszych piłkarzy
LKS „Polonia” celem uzupełnienia budżetu wysyłano na
wykopki ziemniaków do Państwowego Gospodarstwa
Rolnego w Pilniku [ALKS, t. 007]. W tym czasie podjęto
też decyzję o budowie Szkoły Podstawowej nr 3. O tym
przedsięwzięciu wiele się mówiło, ponieważ w wykonawstwo zaangażowało się Zjednoczenie Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Mostowych i jego wiodące przedsiębiorstwo „Mostostal” Warszawa. Dużą aktywność wykazywał
dyrektor ekonomiczny tegoż zakładu, Zdzisław Makulski.
Mieszkańcy i działacze spodziewali się, iż zakończenie

inwestycji wpłynie także na poprawę bazy sportowej. Jednakże uruchomienie szkoły jesienią 1961 roku niewiele
w tym względzie zmieniło. Dysponowała ona niewielką
salą gimnastyczną, która okazała się ostatecznie najmniejszą z dotychczas istniejących. Pocieszającym był jedynie fakt, że w charakterze nauczyciela wf zatrudniono
tam absolwenta Studium Nauczycielskiego – wyróżniającego się siatkarza – Romualda Klepackiego. W roku 1962
na Warmii i Mazurach pracowało jedynie 32 trenerów
i 110 instruktorów [AAN, GKKF, sygn. 2/129]. Większość
z nich wywodziła się ze środowiska nauczycielskiego i siłą
rzeczy zatrudniani byli oni w klubach sportowych jedynie
na niepełnych etatach [Urniaż 2010].
W tym czasie w Lidzbarku powoli w nurt życia
sportowego włączali się żołnierze lidzbarskiego garnizonu. W dniu 22 lipca w jednostce wojskowej 2317 usytuowanej przy dzisiejszej ulicy Olsztyńskiej oddano do
użytku obiekt sportowy, tj. boisko do gry w piłkę nożną
z okalającą je bieżnią oraz podobne do siatkówki i koszykówki. Mimo, że teren był podmokły, a miejscami
bagnisty, zespół boisk przy dużym nakładzie pracy społecznej żołnierzy zbudowano w okresie 3 miesięcy. Dużym zaangażowaniem w tym przedsięwzięciu wykazał
się dowódca pułku ppłk Kazimierz Piasecki. W latach
późniejszych korzystał z niego także Lidzbarski Klub
Sportowy (LKS) „Polonia”.
Wspominano już, że fachowcy stopniowo osiedlali
się również w Lidzbarku, ale najlepsi specjaliści pracowali w klubach olsztyńskich takich jak: KS „Budowlani”, KKS „Warmia” i OKS Olsztyńskich Zakładów Opon
Samochodowych. Stan bazy sportowej w Lidzbarku
był nadal niezadowalający. Problem ten najbardziej odczuwali szkoleniowcy i ich podopieczni. Przez bierność
władz administracyjnych mieszkańcy w ograniczonym
stopniu mogli korzystać z rekreacji i aktywnego wypoczynku. Między innymi z tego powodu odwołano (1963)
przewodniczącego Powiatowego Komitetu Kultury Fizycznej. Zauważalna poprawa nastąpiła dopiero w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku, kiedy dużą część
dochodów „Totalizatora Sportowego” kierowano na dofinansowanie inwestycji w kulturze fizycznej [Gondek
1986]. Przyjęte rozwiązanie było wielce korzystne, ponieważ wraz z dotychczasowymi subwencjami państwa
stwarzało duże szanse poprawy istniejących warunków.
Kłopot polegał jednak na tym, że dotacje te przez szereg lat przeznaczane były na obiekty w Olsztynie. Przy
znacznym zaangażowaniu środków finansowych pochodzących z totalizatora oddano np. do użytku (1965) Wojewódzki Ośrodek Sportu Turystyki i Wypoczynku [AAN,
GKKFiT, sygn. 2/133]. W jego skład wchodziła m.in. hala
sportowa oraz kryty basen pływacki. Na takie inwestycje
pozwolić mogła sobie jedynie stolica województwa.
W Lidzbarku Warmińskim w roku 1969 dzięki sportowym sukcesom ciężarowców udało się jedynie zaadaptować na siłownie opuszczone przez Okręgową Spółdzielnie Mleczarską zabudowania przy ulicy Kresowej.
Przy finansowej pomocy Rady Powiatowej LZS i dużym,
społecznym nakładzie pracy urządzono tam także szatnie
z natryskami. W największym pomieszczeniu znajdował
się pomost, na którym rozgrywano zawody ligi okręgowej. Inicjatorem tego rozwiązania był trener Mirosław
Rekść i wspierający go w tej koncepcji sędzia miejscowego sądu Mieczysław Kurowski. Na uroczystym oddaniu
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obiektu do użytku byli nawet przewodniczący: Rady Wojewódzkiej LZS Jan Badura, Okręgowego Związku Podnoszenia Ciężarów Mieczysław Grabia, a towarzyszył im
przedstawiciel Urzędu Powiatowego Kazimierz Matera
[„Głos Olsztyński” 1969, nr 280]. Rok później wybudowano jeszcze prosty kompleks sportowy w Liceum Ogólnokształcącym. Na przyszkolnym placu urządzono: boisko do piłki ręcznej, cztery boiska do koszykówki, jedno
do siatkówki, 117 metrową bieżnię oraz skocznie w dal
i wzwyż [„Gazeta Olsztyńska” 1970, nr 194].
Dużo skromniejsze zaplecze sportowe powstało
w tym czasie także przy Szkole Podstawowej nr 2. Wiele prac w czynie społecznym wykonała młodzież szkolna, ale zadania bardziej specjalistyczne, tak jak niegdyś
w przypadku Liceum Pedagogicznego realizowały miejscowe przedsiębiorstwa drogowe. Tymczasem najmocniej zauważalny był brak krytych obiektów sportowych
zarówno w mieście, jak i w całym okręgu. Wraz z brakiem kwalifikowanych kadr stanowiło to istotną przeszkodę w rozwoju sportu kwalifikowanego na Warmii
i Mazurach. Problemem tym w roku 1970 zainteresowały
się władze partyjno-administracyjne regionu. W owym
okresie Komitet Wojewódzki PZPR analizował opracowany przez WKKFiT program dalszego rozwoju tej dziedziny ludzkiej aktywności. Przyjęto, iż osiąganiu lepszych
rezultatów przez olsztyńskich sportowców, w najbliższej
pięciolatce, dobrze przysłuży się powołanie sekcji przewodnich, budowa pełnowymiarowych sal w miastach
powiatowych oraz hali widowiskowej, krytego lodowiska
i strzelnicy w Olsztynie. W przyjętym do realizacji programie duży nacisk położono także na poprawę pracy
ideowo-wychowawczej wśród zawodników, trenerów,
działaczy i kibiców [„Gazeta Olsztyńska” 1970, nr 88].
Wytyczne dygnitarzy partyjnych szybko znalazły
się w planach Wojewódzkiej Komisji do Spraw Sportu
i Turystyki. Choć nie wszystko udało się zrealizować,
to w ramach tych założeń w XXX rocznicę istnienia
Polski Ludowej (1974) za kwotę 3 500 000 zł oddano
do użytku Stadion Powiatowego Komitetu Kultury Fizycznej w Bartoszycach. Obiekt posiadał trybuny na
4 000 widzów, bieżnię i inne urządzenia lekkoatletyczne. O podobnym marzono w Lidzbarku. Dokumentacja
kolejnego remontu kapitalnego przygotowywana była
sukcesywnie od czasu zakończenia inwestycji w Bartoszycach. Szczęśliwy finał i jego otwarcie nastąpiło dopiero wiosną 1977 roku. Mieszkańcom najbardziej podobały się: zaplecze, bieżnia lekkoatletyczna i trybuny.
Budynek administracyjny wznoszony przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunalnego pierwotnie miał
być parterowy. Jednakże ówczesny dyrektor Ośrodka
Sportu i Rekreacji Henryk Malewicz lansował koncepcję
z dobudowaniem jednego piętra. Jego pomysł uzyskał
akceptację partyjnych decydentów i na pierwszej kondygnacji ulokowano świetlicę wraz z pokojami hotelowymi dla 15. osób. Tak więc obiekt nadawał się także do
niewielkich zgrupowań i obozów sportowych. Mankamentem powstałego kompleksu była nierówna murawa
boiska i niewłaściwie zmeliorowana bieżnia. Jednakże
naczelnik miasta Tadeusz Pieślak, na Walnym Zebraniu
Klubu w dniu 16 kwietnia, ocenił to następująco: „stadion mimo nierówności płyty i zakazu władz wojewódzkich oddano do eksploatacji, bo takie były oczekiwania
mieszkańców” [ALKS, t. 007]. Przedstawił też pomysł
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budowy hali sportowej i pływalni, które miały wejść do
planu inwestycyjnego w roku 1980. Śmiałe deklaracje T.
Pieślaka wynikały z faktu, że już od dwóch lat władze
miejskie posiadały dokumentację krytej pływalni [APO
sygn. 1165/3]. Ambitne założenia naczelnika miasta,
mimo, że wypowiedziane zostały w obecności goszczącego na obradach prezesa Wojewódzkiej Federacji Sportu (WFS) Benedykta Jadzińskiego, jak powszechnie
wiadomo, nie zostały jednak zrealizowane.
Nadmienić jednak warto, że w tym okresie WFS
ogłosiła (według wcześniej opracowanych kryteriów)
klasyfikację trenerów województwa olsztyńskiego. Przewodził jej wspominany powyżej Leszek Dorosz z AZS
(siatkówka) 1620 pkt., a w pierwszej trójce znaleźli się
jeszcze szkoleniowcy „Stomilu”: Henryk Rek (kajakarstwo) 1498 pkt., oraz Zbigniew Żołnierowicz (gimnastyka) 1303 punkty. W pierwszej dziesiątce – oprócz trenerów olsztyńskich – znalazł się jedynie przedstawiciel
Kętrzyna Roman Płuszka, (IX pozycja) i na dziesiątej
związany niegdyś z Lidzbarkiem, Roman Gieryszewski.
Wspomniana lista odzwierciedlała poziom sportu w terenie. Z tego też powodu usilnie poszukiwano lepszych
rozwiązań. W tym samym czasie zakończono budowę
prostych obiektów sportowych w Zespole Szkół Zawodowych przy ulicy Orła Białego. Na terenie dawnego
sadu i przyszkolnych ogrodów, dużym nakładem pracy
miejscowych przedsiębiorstw, zbudowano cztery boiska
do koszykówki, a nieco wyżej na skraju parku, niewielki
plac do gry w piłkę nożną z okalającą go żużlową bieżnią. Obiekt ów z uwagi na nierówności i wymiary nie
spełniał żadnych norm i służył głównie młodzieży szkolnej. Powstał na żądanie działaczy Komitetu Miejskiego
PZPR, ponieważ zajęcia sportowe na dotychczasowym
przyszkolnym placu zakłócały wiele partyjnych spotkań
i narad odbywających się po przeciwnej stronie ulicy.
Na kolejną inwestycję przyszło czekać mieszkańcom blisko dziesięć lat. Dzięki staraniom Wojciecha Kowalskiego rozpoczęto budowę okazałej hali sportowej
w Zespole Szkół Rolniczych. Uroczyste przecięcie wstęgi
miało miejsce w dniu 27 VI 1986 roku [Misiu, Zapisek
2001]. Bardzo wymiernie poprawiło to warunki realizacji programu wychowania fizycznego uczniów. Obiekt
składał się z dwóch sal gimnastycznych, balkonu-widowni, kompletnego wyposażenia w sprzęt oraz pełnego zaplecza sanitarnego. Mimo pewnych niedoskonałości architektonicznych hala robiła duże wrażenie,
ale najistotniejsze było to, że oddanie jej do eksploatacji
rozwiązywało wiele problemów szkoleniowych. Trzeba
też jednoznacznie stwierdzić, że ta zaradność i operatywność dyrektora szkoły wyszła naprzeciw oczekiwaniom wielu mieszkańców. Władze miasta przez szereg
lat, nie umiały tego problemu rozwiązać. W nowej hali,
w okresie jesienno-zimowym, po zajęciach szkolnych,
odbywały się treningi zawodników zrzeszonych w miejscowych klubach (np. siatkarze, zapaśnicy).
Nazbyt skromna baza treningowa Lidzbarka Warmińskiego przez długie lata hamowała rozwój sportu kwalifikowanego. Szczególnie dokuczliwy był brak
ogólnodostępnej hali miejskiej. Nie stworzono także
warunków do uprawiania sportów wodnych. Rzutowało to na napływ kadry instruktorsko-trenerskiej, a wielu zdolnych zawodników, po studiach w uczelniach
sportowych, wiązało swoją przyszłość z większymi
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ośrodkami. Z tego też względu nauczyciele wychowania fizycznego – jak już wspominano – koncentrowali
się głównie na pracy trenerskiej w ramach Szkolnego
Związku Sportowego. Niewielu z nich decydowało się
na dodatkową pracę w klubach miejskich. Dlatego też
w rozgrywanej na terenie województwa w roku 1988
XV Ogólnopolskiej Spartakiady Młodzieży w Sportach
Halowych, w Lidzbarku nie zaplanowano żadnej konkurencji. Badminton, boks, judo, koszykówkę, piłkę
ręczną, siatkówkę, podnoszenie ciężarów, szermierkę
oraz tenis stołowy oglądali mieszkańcy Iławy, Kętrzyna,
L.p.

Imię i nazwisko

1.

Wiktor Bielewicz

2.

Tadeusz Brzostek

3.

Zdzisław Cupiał

4.
5.

Instruktor

Trener
klasy II

Olsztyna i Ostródy [„Gazeta Olsztyńska” 1988, nr 98].
Dopiero w następnym sezonie (tak jak niegdyś w Liceum Pedagogicznym) na obiektach Zespołu Szkół Rolniczo-Łąkarskich zorganizowano obóz sportowy kadry
Rady Wojewódzkiej Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe. Było to jednak przedsięwzięcie niższej rangi i o zupełnie innym znaczeniu.
Powyższe czynniki miały zasadniczy wpływ na
poziom sportu w mieście i okolicy. Stan kadry instruktorsko-trenerskiej w latach 1945–1989 zaprezentowano
w tabeli nr 1.
Trener
klasy I

x
x

Rok nabycia
uprawnień

Dyscyplina

1971

Lekkoatletyka

b. d.

Lekkoatletyka

x

b. d.

Sport motorowy

Ryszard Danielewicz

x

b. d.

Piłka siatkowa

Mieczysł. Dobrowolski

x

b. d.

Piłka siatkowa

6.

Roman Gieryszewski

x

1958/1961/1974

Lekkoatletyka

7.

Andrzej Gieryszewski

x

1987

Lekkoatletyka

8.

Józef Gorczyca

x

b. d.

Lekkoatletyka

9.

Jan Harhaj

x

b. d.

Karate

10.

Bronisław Jurewicz

x

1977

Zapasy

11.

Bolesław Jurewicz

1978/b. d.

Zapasy

12.

Piotr Kielak

x

1979

Piłka nożna

13.

Andrzej Litwin

x

b. d.

Karate

14.

Tadeusz Onufrowicz

x

b. d.

Tenis stołowy

15.

Jan Panasiuk

x

1960/1965

Piłka nożna

16.

Wacław Plewacki

x

1968

Piłka nożna

17.

Jan Parszo

x

b. d.

Lekkoatletyka

18.

Antoni Rolikowski

x

1972

Lekkoatletyka

19.

Mirosław Rekść

x

1965/1967

Ciężary/narcia.

20

Wiktor Tołkacz

x

b. d.

Piłka siatkowa

21.

Czesław Waszkiel

x

1975/1976

Ciężary/p. noż.

x

x

x

x

x

b. d. – brak danych.

Tabela nr 1. Zestawienie kadry instruktorsko-trenerskiej z lat 1945–1989

Podsumowanie i wnioski
Zakończony proces badawczy pozwala stwierdzić,
że infrastruktura sportowa w byłych Prusach Wschodnich była dobrze rozwinięta. Jednakże działania wojenne
i przejście frontu spowodowały jej znaczne zniszczenia.
Mimo to, już w roku 1945 w ówczesnym Okręgu Mazurskim zainicjowano rozwój ruchu sportowego, który
nawiązywał do dawnych tradycji regionu. Dynamiczną
ekspansję hamował jednak brak środków finansowych
i materiałów niezbędnych do odbudowy wielu obiektów
i naprawy licznych urządzeń. Poważnym problemem
była także niedostateczna ilość kwalifikowanych kadr.
Powyższe trudności w znacznym stopniu kompensował
rzadko spotykany współcześnie zapał i entuzjazm. Ujawniały się one zarówno wśród działaczy, nielicznych szkoleniowców jak i kandydatów na sportowców.

2.

Piśmiennictwo
1.
2.

3.
4.

Wnioski
1.

Region warmińsko-mazurski jeszcze współcześnie
zaliczany do zapóźnionych w rozwoju potrzebuje
większych nakładów finansowych na rozwój infrastruktury turystyczno-sportowej.

Z uwagi na niespotykany w innych częściach kraju
kompleks jezior i lasów, na Warmii i Mazurach inwestować należy w rozwój turystyki i sportów
wodnych.

5.

Archiwum Akt Nowych (dalej AAN), sygn. 815/71,
Główny Urząd Kultury Fizycznej.
AAN, sygn. 2/129, Główny Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki (dalej GKKFiT), Protokół z posiedzenia Prezydium Wojewódzkiego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki (dalej WKKFiT) z dnia
14 IX 1963.
AAN, GKKFiT, sygn. 2/133, Protokół z narady Prezydium WKKFiT.
Archiwum Lidzbarskiego Klubu Sportowego (dalej ALKS) „Polonia”, teczka (dalej t.) OO7-Walne
Zebrania Klubu, Sprawozdanie z działalności Zarządu LKS „Polonia” w Lidzbarku Warmińskim za
okres 1972-75, s.20.
ALKS „Polonia”, t. OO7-Walne Zebrania Klubu,
Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia członków
klubu.
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6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.

22.
23.
24.

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

32.
33.

Archiwum Państwowe w Olsztynie (dalej APO),
sygn. 1141/1132, Charakterystyka powiatu lidzbarskiego po styczniu 1951 roku.
APO, sygn. 1165/3, Materiały dotyczące sytuacji społeczno-ekonomicznej miasta w latach 1970-1975.
Archiwum Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie,
Wydział Kultury, Kultury Fizycznej Turystyki
i Sportu, Zeszyt WKKFiT.
Achremczyk S., Warmia – tożsamość historycznej
krainy [w:], Społeczeństwo, środowisko, gospodarka i krajobraz kulturowy Warmii w Roku Ignacego
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Aktywność turystyczna młodzieży wiejskiej
ze szkół ponadgimnazjalnych z powiatu radzyńskiego
Touristic activity of students coming from the countryside and studying
at secondary schools of Radzyn Podlaski district
dr Andrzej Soroka1, dr Joanna Baj-Korpak1, dr Ryszarda Ewa Bernacka2
1

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Katedra Kultury Fizycznej i Fizjoterapii,
2
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katedra Psychologii

Streszczenie
Turystyka we współczesnym świecie uznawana jest za jedno z najciekawszych zjawisk. Z uwagi
na jej wieloaspektowość i dynamikę rozwoju, stała się
w ostatnim czasie jedną z największych dziedzin gospodarki oraz niezwykle ważnym elementem kultury,
w którym uczestniczą miliony osób. Celem niniejszej
pracy było określenie poziomu uczestnictwa młodzieży
wiejskiej w wyjazdach turystycznych, w tym również
wskazanie motywów i barier aktywności turystycznej,
określenie preferowanych rodzajów turystyki i docelowych miejsc wyjazdów turystycznych. Sondażem
diagnostycznym objęto 309 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenów wiejskich powiatu radzyńskiego.
Stwierdzono niższy niż przeciętny poziom uczestnictwa
badanej młodzieży w aktywności turystycznej oraz absolutnie wiodącą rolę szkoły w kształtowaniu postaw
turystycznych młodzieży wiejskiej.
Słowa kluczowe: aktywność turystyczna, uczniowie, motywy, bariery, wieś

Summary
In the modern world tourism is considered to be
one of the most interesting phenomena. Due to its multidimensional character and a dynamic development
tourism has recently become one of the biggest fields of
economy and an important element of culture in which
millions participate. The aim of this work was to determine the number and quality of trips in which teenagers
living in the country take part. The authors also decided
to show motives and barriers of participation in tourism
and define kinds and destinations of the trips. Diagnostic poll method was used to examine 309 secondary
school students coming from Radzyn Podlaski district.
The research results showed that the students’ level of
participation in touristic activities was sufficient.
Key words: touristic activity, students, motives,
barriers, country

Wstęp
W wielu krajach turystyka jest jedną z bardziej
dynamicznie rozwijających się dziedzin gospodarki,
mającą wpływ na rozwój środowiskowy, kulturowy
i społeczny poszczególnych regionów, miast, małych
miejscowości. Jest traktowana jako środek do osiągania
zrównoważonego rozwoju (Sharpley 2002) i dywersyfikacji działalności gospodarczej społeczności (Godfrey,
Clarke 2000).

Fenomen turystyki tkwi w bogactwie różnorodności każdego zakątka ziemi, odmienności istot żywych
i świata nieożywionego. Współcześnie turystyka jest
elementem funkcjonowania każdego człowieka, dając mu możliwość poznawania świata, przyrody, ludzi
i kultury. Uczestnictwo w turystyce ma wpływ na nasz
odpoczynek, relaks, stan zdrowia jak również pozwala
na niwelowanie codziennej monotonii.
W nowoczesnym społeczeństwie turystyka stała
się symbolem statusu społecznego, uchodzi za warunek zdrowia i harmonijnego funkcjonowania człowieka. Jest ważnym elementem konsumpcji oraz swoistym
wyznacznikiem nowoczesności i dobrobytu (Urry 2007).
W przypadku młodzieży aktywność w ruchu turystycznym, jest uwarunkowana wieloma czynnikami.
Należą do nich m. in. miejsce zamieszkania (w układzie
miasto, wieś), tradycje rodzinne, inicjacja turystyczna,
doświadczenia turystyczne oraz źródła informacji (Lubowicz 1990) a także grupy czynników ekonomicznych,
społeczno–psychologicznych oraz organizacyjno–instytucjonalnych (Wartecka–Ważyńska 2002).
W społeczności młodzieży, interesującą grupą pod
względem aktywności turystycznej jest ta ucząca się
w szkołach ponadgimnazjalnych. Specyfika tej grupy
w kontekście jej uczestnictwa w ruchu turystycznym
na tle innych grup społecznych, wynika z największego budżetu czasu wolnego w ciągu roku oraz z faktu,
że młodzież szkolna jest tą częścią społeczeństwa, która
wchodząc w dorosłe życie kształtuje swoje postawy, zachowania, swoją kulturę czasu wolnego, której elementem jest również aktywność turystyczna (Parzych 2010).
Młodzież szkolna należy do najbardziej aktywnych
pod względem mobilności turystycznej grup społeczeństwa. Jak wynika z prac badawczych, znajduje to wyraz
w wysokich wskaźnikach frekwencji turystycznej oraz
w różnorodności form uprawianej przez młodzież turystyki (Łaciak 2005). Zagadnienie to w kontekście postępujących w kraju zmian społeczno-kulturowych, migracji ludności oraz specyfiki okresu dorastania wymaga
monitorowania i pogłębionej analizy. Wobec powyższego
celem tej pracy jest diagnoza aktywności turystycznej
młodzieży wiejskiej powiatu radzyńskiego. Starano się
określić stopień uczestnictwa młodzieży wiejskiej w turystyce, poznać motywy i bariery mające wpływ na jej
aktywność turystyczną oraz ustalić miejsca wyjazdów
i preferowane rodzaje turystyki.

Metodologia badań
W badaniach zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, posługując się autorską ankietą jako
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narzędziem badawczym. Badaniem objęto 309 uczniów
szkół ponadgimnazjalnych, z terenów wiejskich powiatu
radzyńskiego. Sondaż przeprowadzono w październiku
2013 roku.
Wielkość próby reprezentatywnej określono spośród 1590 uczniów, w tym 876 mieszkających na terenach wiejskich powiatu radzyńskiego, a uczących się
w trzech szkołach ponadgimnazjalnych Radzynia Podlaskiego o różnym profilu: liceum ogólnokształcące, technikum i szkoła zawodowa. Spośród ogółu ankietowanej
młodzieży 43,26% stanowiły uczennice, zaś uczniowie
to 56,74% badanej populacji. Proporcjonalnie do liczby
uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych, licealiści stanowili 49,2% badanych, uczniowie technikum 26,2%,
natomiast szkoły zawodowej 14,6% badanych.
Liczbę uczniów poddanych badaniom określono
proporcjonalnie do poszczególnych profili szkół. Przy
wyliczeniu wielkości próby reprezentatywnej zastosowano dobór kwotowy. Poziom ufności wyznaczono na
0,95, szacowaną wielkość frakcji na 0,50, a błąd maksymalny ustalono na poziomie 0,05.W ankiecie zastosowano pięciostopniową skalę Likerta w zakresie odpowiedzi osób badanych.
Przy analizach statystycznych wykorzystano program Statistica 8.1 PL. Zastosowano analizę funkcji
dyskryminacyjnej w celu rozstrzygnięcia, które zmienne dyskryminują wyłaniające się grupy. W niej zastosowano funkcję klasyfikacyjną w postaci wyliczenia ich
współczynników, które określono dla każdej z badanych
grup (Stanisz 2007). Przed przystąpieniem do analiz zbadano wielowymiarową normalność, sprawdzając każdą zmienną pod kątem normalności rozkładu.
% w całości

Profil szkoły
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Założono, że macierze wariancji zmiennych są homogeniczne w grupach. Nieznaczne odchylenia pominięto,
z uwagi na duże liczebności respondentów w poszczególnych grupach. W celu zbadania zależności pomiędzy
dwiema zmiennymi nominalnymi, wykorzystano test
niezależności Chi-kwadrat (x2), który bazuje na porównaniu ze sobą wartości obserwowanych z wartościami
oczekiwanymi (Stanisz 2006).

Wyniki badań
Analiza czasu jaki młodzież poświęca na wyjazdy
turystyczne, wyrażona w dniach pobytu poza miejscem
zamieszkania, wykazała istotną zależność pomiędzy
długością pobytu, a typem szkoły do jakiej młodzież
uczęszcza. O zależności informuje wartość testu Chi-kwadrat, która wyniosła 16,327, przy p=0,048. Ponad
13% młodzieży deklarowało brak możliwości wyjazdów
turystycznych w ciągu roku. Potencjalnie częściej takich wypowiedzi udzielali uczniowie szkoły zawodowej,
w mniejszym stopniu uczniowie technikum, a w najmniejszym licealiści. Najczęściej młodzież wiejska
w celach turystycznych wyjeżdża na okres nie dłuższy
niż 5 dni. Z takich wyjazdów w największym stopniu
korzystali uczniowie technikum, natomiast najrzadziej
młodzież szkoły zawodowej. Warto jednak zauważyć,
iż uczniowie szkoły zawodowej najczęściej deklarowali wyjazdy trwające ponad 15 dni. Grupa ta stanowiła
13% badanych. Więcej, bo 30% młodzieży w ciągu roku
przebywa poza miejscem zamieszkania od 5 do 15 dni.
Potencjalnie najmniejszy odsetek w tej grupie stanowiła
młodzież szkoły zawodowej (tab.1).

Długość pobytu turystycznego w ciągu roku kalendarzowego
Nie wyjeżdżam

Do 5 dni

Od 6 do 15 dni Powyżej 15 dni

Razem

% w całości

Liceum Ogólnokształcące

5,50

22,98

15,21

5,50

49,19

% w całości

Technikum

4,85

23,59

13,59

4,21

36,25

% w całości

Szkoła Zawodowa

2,91

5,50

2,27

3,88

14,56

% w całości

Ogółem

13,27

42,07

31,07

13,59

100,00

16,327

df=8

Chi kwadrat Pearsona

p<0,048*

*zależność istotna przy p<0,05

Tab.1. Czas poświęcony przez badaną młodzież na wyjazdy turystyczne w ciągu roku z uwzględnieniem typu szkół do których
uczęszczają
Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiału badawczego
Przy określaniu preferencji w rodzajach turystki
wśród młodzieży ponadgimnazjalnej najwyższą wartość funkcji klasyfikacyjnej w analizie dyskryminacyjnej, uzyskała turystyka oświatowa, która dominowała
zwłaszcza wśród licealistów, przy średniej 1,051 i istotnej różnicy pomiędzy uczniami poszczególnych profili
szkół na poziomie p=0,021 (tab. 2). Prawie o połowę
niższą wartość funkcji klasyfikacyjnej stwierdzono
w przypadku uczniów technikum (0,572) i szkoły zawodowej (0,587). We wszystkich profilach szkół wysoką średnią uczestnictwa w aktywności turystycznej,
wyrażonej w postaci funkcji klasyfikacyjnej, osiągnęła
turystyka wypoczynkowa, której średnie wartości wyniosły odpowiednio: 0,810 licealistów, 0,631 uczniów
technikum i 0,620 szkoły zawodowej. Wysokie preferencje uzyskały wyjazdy turystyczne o charakterze
sportowym. Takie kryterium motywacji w większym

stopniu dotyczyło młodzież licealnej, u której średnia funkcji klasyfikacyjnej wyniosła 0,738, która przy
p<0,001 była istotnie częściej deklarowana przez
młodzież ze szkoły zawodowej (0,566) i technikum
(0,426). Młodzież licealna istotnie częściej (0,539),
przy p<0,001,wykorzystywała w swoim wypoczynku
turystykę weekendową, zwłaszcza w stosunku do młodzieży uczącej się w szkole zawodowej (0,079). Jedynie w turystyce leczniczo – uzdrowiskowej i turystyce
wiejskiej częściej uczestniczyli uczniowie technikum
i szkoły zawodowej w porównaniu do młodzieży licealnej. Turystyka wiejska najczęściej była związana
z uczniami szkoły zawodowej, a średnia funkcji klasyfikacyjnej wyniosła 0,346. Należy wziąć pod uwagę fakt,
iż do modelu analizy dyskryminacyjnej nie weszły takie
rodzaje turystyki jak turystyka pielgrzymkowo - religijna i turystyka kulturowa.
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Profil szkoły

0,741

13,733

0,001*

0,539

0,331

0,079

Sportowa

0,715

7,889

0,001*

0,738

0,426

0,566

Technikum
p=0,360

Weekendowa

Rodzaj turystyki

Poziom p

F wprowadzenia

Szkoła Zawodowa
p=0,147

Funkcje klasyfikacyjne

Lambda Wilksa: 0,678
F (16,598)=7,988 p<0,001
Liceum
Ogólnokształcące
p=0,493

Model analizy dyskryminacyjnej

Lambda Wilksa
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Poznawczo-krajobrazowa

0,702

5,216

0,005*

0,500

0,229

0,137

Wiejska

0,705

5,965

0,002*

0,177

0,005

0,346

Etniczna

0,694

3,501

0,031*

0,534

0,365

0,004

Oświatowa

0,695

3,908

0,021*

1,051

0,572

0,587

Wypoczynkowa

0,690

2,594

0,076

0,810

0,631

0,620

Leczniczo-uzdrowiskowa

0,684

1,201

0,302

0,003

0,237

0,249

4,511

2,647

3,232

Stała
*-poziom istotnej różnicy przy p<0,050

Tab.2. Rodzaje turystyki preferowane przez młodzież ponadgimnazjalną z uwzględnieniem kryterium motywacji
wyjazdów i profilu klas
Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiału badawczego
Do analizy motywów, jakimi się kierowała młodzież ponadgimnazjalna w wyjazdach turystycznych,
utworzono model analizy dyskryminacyjnej, w skład
której weszło cztery czynniki. Największe znaczenie przy
wyjazdach turystycznych wśród uczniów trzech profili
szkół miała rozrywka i przyjemność. Motywy te najbardziej były eksponowane w przypadku uczniów liceum,
u których średnia wyniosła 1,190 i technikum ze średnią
1,095. Wśród uczniów szkoły zawodowej rozrywka i przyjemność nie odgrywały już tak znaczącej roli w wyborze
aktywności turystycznej – świadczy o tym wielkość średniej funkcji klasyfikacyjnej równa 0,842, przy p=0,011.
W większym stopniu, przy istotnej różnicy p<0,001,
młodzież licealna wyrażała chęć poznania historii i kultury zwiedzanych okolic. W ich przypadku wartość funkcji klasyfikacyjnej wyniosła 0,678, przy 0,284 uczniów
technikum i 0,134 szkoły zawodowej. Również istotna

różnica w wartościach funkcji klasyfikacyjnych pomiędzy profilami szkół, przy p=0,027, wystąpiła w obrębie
motywu potrzeby nawiązywania i pogłębiania kontaktów z kolegami, w czym pomocne mają być wyjazdy
turystyczne. Warto zauważyć, iż wartości funkcji klasyfikacyjnych we wszystkich analizowanych motywach
w przypadku licealistów były wyższe, co może świadczyć,
iż w ich przypadku występuje największa motywacja do
korzystania z wyjazdów turystycznych (tab.3).
Zaobserwowano istotne różnice w wartościach
funkcji dyskryminacyjnych określających czynniki mające niesprzyjający wpływ na uczestnictwo młodzież
ponadgimnazjalnej w turystyce, co potwierdziła wartość Lambda Wilksa, która wyniosła 0,820, przy istotnej różnicy na poziomie p<0,001. Ważniejszą barierą,
przy p<0,001, w przypadku licealistów był brak czasu,
który w postaci funkcji klasyfikacyjnej wyniósł w ich

Rodzaj motywu

Poziom p

Liceum
Ogólnokształcące
p=0,493

Technikum
p=0,360

Szkoła Zawodowa
p=0,147

Profil szkoły

F wprowadzenia

Funkcje klasyfikacyjne

Lambda Wilksa: 0,766
F (8,598)=10,605 p<0,001
Lambda Wilksa

Model analizy dyskryminacyjnej

Poznanie historii i kultury zwiedzanych okolic

0,833

12,721

0,001*

0,678

0,282

0,134

Możliwość nie uczestniczenia w zajęciach szkolnych

0,790

4,503

0,011*

0,484

0,267

0,313

Rozrywka i przyjemność

0,790

4,556

0,011*

1,190

1,095

0,842

Nawiązanie lepszych kontaktów z kolegami podczas
wyjazdów

0,785

3,646

0,027*

0,622

0,468

0,342

5,760

3,954

3,769

Stała
*poziom istotnej różnicy przy p<0,05

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiału badawczego
Tab.3. Motywy mające wpływ na uczestnictwo badanej młodzieży w wyjazdach turystycznych
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Szkoła Zawodowa
p=0,147

Poziom p

Technikum
p=0,360

Profil szkoły
Liceum
Ogólnokształcące
p=0,493

Funkcje klasyfikacyjne

Lambda Wilksa: 0,820
F (8,006)=7,814 p<0,001
F wprowadzenia

Model analizy dyskryminacyjnej

Lambda Wilksa

Rodzaj bariery
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Brak czasu wolnego

0,907

15,950

0,001*

0,508

0,277

0,130

Brak pomocy ze strony rodziny

0,885

11,945

0,001*

0,338

0,355

0,227

Brak środków finansowych

0,858

7,028

0,001*

0,136

0,404

0,529

Niezdecydowanie – nieśmiałość

0,826

1,087

0,339

0,187

0,350

0,299

1,670

1,600

2,243

Stała
*poziom istotnej różnicy przy p<0,05

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiału badawczego
Tab.4. Bariery uczestnictwa badanej młodzieży w wyjazdach turystycznych
przypadku 0,508, przy 0,277 uczniów technikum i 0,130
szkoły zawodowej. Brak środków finansowych, był
czynnikiem istotnie ważniejszym wśród uczniów szkoły
zawodowej (0,529) i technikum (0,404), niż licealistów,
u których średnia wyniosła 0,136. W większym stopniu, przy p<0,001, brak pomocy ze strony rodziny był
odczuwalny w przypadku licealistów i uczniów technikum, niż uczniów szkoły zawodowej (tab.4)
Rozpatrując preferowane przez młodzież miejsca
wyjazdów turystycznych, do utworzonego modelu analizy dyskryminacyjnej weszło pięć czynników. Poza modelem znalazły się m. in. wyjazd nad morze, do uzdrowiska
i w obszary wiejskie. Największą siłę miała funkcja klasyfikacyjna mówiąca o chęci pobytu w celach turystycznych
przez młodzież nad jeziorami. W największym stopniu
dotyczyło to uczniów technikum (0,816), w mniejszym
licealistów (0,689), a w najmniejszym uczniów szkoły
zawodowej (0,325). Również duże znaczenie w wyjazdach turystycznych odegrała chęć pobytu w terenach
leśnych. Najwyższe preferencje w tym obszarze stwierdzono wśród uczniów technikum – średnia funkcji klasyfikacyjnej wyniosła 0,420, przy wartości 0,380 uczniów

szkoły zawodowej i istotnie najniższej deklaracji wśród
licealistów. Licealiści wyrażali najwyższą chęć wyjazdów
w miejsca z licznymi zabytkami (0,309) i w tereny górskie
(0,381).W obu przypadkach wystąpiła istotnie wyższa
wartość funkcji klasyfikacyjnej deklaracji, w stosunku do
pozostałych grup, przy p=0,049 i przy p=0,005 (tab.5).

Dyskusja i wnioski
Turystyka jest zjawiskiem, któremu przypisane jest
społeczne zróżnicowanie (Agarwal, Brunt 2006). O ile
jednak zróżnicowanie, co do form, rodzajów czy treści aktywności turystycznej jest czymś normalnym, gdyż wpływają na to indywidualne potrzeby, motywy i preferencje
turystyczne, o tyle zróżnicowanie społeczne w samym
uczestnictwie w turystyce jest poważnym problemem
społecznym (March, Woodside, 2005; Alejziak 2007).
O uczestnictwie społeczeństwa w aktywności turystycznej decydują dwie grupy czynników – są to czynniki
zewnętrzne i czynniki wewnętrzne. Te pierwsze związane są z postępem techniki, dostępnością usług turystycznych, modą i posiadanym czasem wolnym. Do czynników

Lambda Wilksa: 0,750
F (12,594)=7,653 p<0,001

Profil szkoły

0,802

10,293

0,001*

0,689

0,816

0,325

W góry

0,776

5,238

0,005*

0,381

0,126

0,198

Technikum
p=0,360

F wprowadzenia

Nad jezioro

Miejsce wyjazdu

Poziom p

Lambda Wilksa

Szkoła Zawodowa
p=0,147

Funkcje klasyfikacyjne

Liceum
Ogólnokształcące
p=0,493

Model analizy dyskryminacyjnej

Duże metropolie miejskie

0,773

2,445

0,088

0,243

0,067

0,068

Miejsce z licznymi zabytkami

0,762

2,907

0,049*

0,309

0,156

0,002

W lesie

0,759

1,768

0,172

0,278

0,420

0,380

4,330

3,446

3,046

Stała
*poziom istotnej różnicy przy p<0,05

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiału badawczego
Tab.5. Miejsca wyjazdów turystycznych badanej młodzieży ponadgimnazjalnej
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wewnętrznych zalicza się natomiast czynniki społeczne,
demograficzne, psychologiczne oraz środowiskowe (Seweryn 2004).Współcześnie aby zachęcić turystę do skorzystania z danej oferty nie wystarczy już tylko posiadanie naturalnych atrakcji turystycznych. Turyści wykazują
coraz większe oczekiwania w zakresie wyjazdów turystycznych – chcą poznawać nowe miejsca, nowych ludzi,
chcą przeżywać przygody, doznawać fascynacji (Alejziak
2009). Potwierdzają to wyniki przedstawionych w niniejszym opracowaniu badań. Głównym motywem, którym
kierowali się respondenci przy wyborze wyjazdów turystycznych była rozrywka i przyjemność.
Główny Urząd Statystyczny (2006) podaje, że czynnikami najsilniej różnicującymi aktywność netto, czyli
odsetek osób uczestniczących przynajmniej w jednej
podróży turystycznej w badanym okresie, są wykształcenie i zamożność. Potwierdza się to w przedstawionych
wynikach badań. Wyniki badań Zawadzkiego (2001)
wskazują również, że głównymi przyczynami nie uczestnictwa w turystyce są głównie względy finansowe, brak
potrzeb związanych z wyjazdem oraz brak czasu.
Z badań Instytutu Turystyki (Łaciak 2007) wynika,
że poziom uczestnictwa Polaków w 2006 r. w wyjazdach
krótkookresowych, tj. w wyjazdach na 2-4 dni poza
miejsce zamieszkania, z co najmniej jednym noclegiem
(ale nie więcej niż trzema) wyniósł 23%. W grupie studentów i uczniów odsetek ten był nieco wyższy (35%).
Odsetek osób uczestniczących zaś w wyjazdach długookresowych był na poziomie 28%, przy czym w grupie
studentów i uczniów wynosił 46%. Autorzy niniejszych
badań stwierdzili, że badana młodzież wiejska w większym stopniu deklaruje uczestnictwo w krótkookresowych wyjazdach turystycznych.
Z punktu widzenia polityki turystycznej oraz funkcjonowania rynku turystycznego pożądane jest jak najszersze uczestnictwo społeczeństwa w turystyce, która
oprócz funkcji ekonomicznych – ważnych zarówno dla
biznesu turystycznego, jak i dla państwa – pełni także
funkcje wypoczynkowe, zdrowotne, wychowawcze, poznawcze, polityczne, etniczne itd. Z tych powodów w wielu krajach aktywność turystyczna już dawno przestała być
indywidualną sprawą obywateli, a stała się ważną kwestią społeczną oraz elementem polityki turystycznej.
Konkludując wyniki przedstawionych w niniejszej
pracy badań dotyczących aktywności turystycznej młodzieży wiejskiej sformułowano następujące wnioski:
1. Aktywność turystyczna młodzieży szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałej na terenach wiejskich powiatu radzyńskiego jest na poziomie poniżej przeciętnej biorąc pod uwagę ilość osób
wyjeżdżających (30%) i czas na nią przeznaczony
(weekendowa, maksymalnie 15 dni)
2. Aktywność turystyczna badanej młodzieży wiejskiej
jest motywowana zgodnie z prawidłowościami wieku rozwojowego przede wszystkim zaspokajaniem
potrzeb społecznych oraz potrzeb oświatowych.
3. Rodzina nie modeluje aktywności turystycznej
młodzieży zamieszkującej na terenach wiejskich.
Dobrze w rej roli sprawdzają się szkoły, zwłaszcza
licealne.
4. Aktywność turystyczna młodzieży wiejskiej jest
mało zróżnicowana (wypoczynkowa, oświatowa,
sportowa) i związana z poziomem zdobywanego
wykształcenia.

5.
6.

Specyficzne dla aktywności turystycznej młodzieży
wiejskiej bariery dotyczą czynników finansowych.
Wobec powyższego niezwykle cenna jest rola nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych (zwłaszcza zawodowych i technikum) w kształtowaniu aktywności turystycznej wśród młodzieży zamieszkałej na
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Agroturystyka a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich
Lubelszczyzny w opinii turystów i kwaterodawców
Agrotourism and sustainable development of rural areas of Lublin – tourists’ and
owners’ of guest houses opinions
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Streszczenie
Główny cel prezentowanych badań dotyczył
agroturystyki, jako czynnika zrównoważonego rozwoju turystyki na obszarach wiejskich woj. lubelskiego,
a w szczególności poznania opinii na ten temat kwaterodawców i turystów odpoczywających w gospodarstwach agroturystycznych. Wyniki badań potwierdzają
zaobserwowane przez wielu autorów pozytywne zmiany w świadomości ekologicznej oraz wiedzy na temat
turystyki zrównoważonej zarówno rolników jak i turystów. Badani podkreślają bardzo ważną rolę władz samorządowych w rozwoju turystyki zrównoważonej.
Słowa kluczowe: rozwój zrównoważony, turystyka zrównoważona, agroturystyka, ekoturystyka

Summary
The main aim of the presented research concerns
agrotourism as a factor in sustainable tourism development in rural areas of the Lubelskie Voivodeship.
In particular, there were analyzed the motives for undertaking an agrotouristic activity by farmers, the motives for spending leisure time in the rural parts of the
Lubelskie region by tourists and their knowledge of the
sustainable development. The research results has confirmed the tendencies observed earlier by many authors
in the aspect of positive changes in ecological awareness as well as their knowledge on sustainable tourism
among both farmers and tourists. The respondents underline the role of local authorities in the development
of sustainable tourism.
Key words: sustainable development, sustainable
tourism, agrotourism, ecotourism

Wstęp
W ostatnich latach obserwuje się w społeczeństwie
polskim wzrastającą świadomość zagrożeń wynikających
z postępu cywilizacyjnego oraz większą dbałość o zdrowie.
Przejawia się to w codziennym życiu człowieka, również
w sposobie spędzania czasu wolnego, którego wartość
jest coraz bardziej doceniana. Ludzie przywiązują coraz
większą wagę do wyboru zarówno miejsca, jak i formy
wypoczynku. Wzrasta potrzeba „powrotu do natury”, wypoczynku w niezanieczyszczonym środowisku przyrodniczym, w bliskim kontakcie z przyrodą, w ciszy i spokoju.
Coraz częściej mieszkańcy, zwłaszcza dużych aglomeracji, zmęczeni codziennym życiem w pośpiechu

i hałasie, wybierają wypoczynek na wsi, z dala od znanych i zatłoczonych kurortów.
Zmiana zachowań turystycznych to również
wpływ niespotykanej wcześniej aktywności edukacyjnej, realizowanej na wszystkich płaszczyznach życia
społecznego. Kreowanie prozdrowotnej aktywności turystycznej rozpoczyna się we wczesnych latach edukacji
szkolnej, w szeroko pojętej przestrzeni medialnej oraz
w widocznych i właściwie kreowanych zachowaniach
celebrytów, głównych „aktorów” życia społecznego,
kulturalnego czy politycznego. Bardzo ważny wkład
w ten proces wnosi środowisko naukowe. Najczęściej
związane z uczelniami wyższymi, w których oprócz badań naukowych propaguje się wśród młodego pokolenia zachowania, podnoszące dobrostan człowieka.
Na rynku usług turystycznych wzrasta popyt na
produkt wysokiej jakości, „czysty” ekologicznie i atrakcyjny. Turystyka na obszarach wiejskich, również agroturystyka, coraz częściej spełnia oczekiwania i wymagania współczesnego człowieka. Ma ona do zaoferowania
wiele atrakcji związanych z możliwością wypoczynku
w bliskim kontakcie z naturą i mieszkańcami wsi. Czynnikami, które w największym stopniu przyciągają turystów na tereny wiejskie są: przyroda, piękne krajobrazy,
niezanieczyszczone środowisko, kultura ludowa oraz
przystępna cena.
Począwszy od konferencji ONZ w Sztokholmie
(1972r.) rozpowszechnia się nowa strategia użytkowania zasobów przyrody, również w celach turystycznych,
tzw. rozwój zrównoważony. Rozwój zrównoważony
i jego efekty ekologiczne zapewnia również korzyści
ekonomiczne i społeczne. Proces rozwoju zrównoważonego powinien prowadzić do wzrostu dobrobytu
społeczno – ekonomicznego. Na jego poziom wpływają, poza bezpośrednią konsumpcją dóbr i usług, zasób
dóbr już nagromadzonych, tworzących infrastrukturę
społeczno – ekonomiczną, możliwość rekreacji i wypoczynku, jakość środowiska przyrodniczego, a także elementy o charakterze socjologicznym i psychologicznym
(Niezgoda 2006).
Turystyka zrównoważona zakłada „osiągnięcie
harmonii pomiędzy potrzebami turystów, środowiska
naturalnego i społeczności lokalnych. Jest to szeroko pojęta koncepcja rozwoju turystycznego przyjaznego środowisku w regionach wiejskich oraz miastach, w małych ośrodkach turystycznych oraz wielkich centrach
rozrywkowych i wypoczynkowych. Koncepcja, która
dotyczy wszystkich znanych rodzajów turystyki po dokonaniu stosownej ich ekologizacji” (Zaręba 2000).
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Turystyka zrównoważona odnosi się przede wszystkim
do zasad organizowania pobytu turystów. Najważniejszy jest sposób, w jaki turysta korzysta z walorów środowiska przyrodniczego i kulturowego, jak zorganizowana jest i jak funkcjonuje infrastruktura w lokalnej
rzeczywistości społeczno – gospodarczej, kulturowej
i przyrodniczej (Rąkowski 2002).
Najpełniejszą formą realizacji zasad turystyki
zrównoważonej jest ekoturystyka. W literaturze przedmiotu obserwuje się dużą dowolność w definiowaniu
tych dwóch pojęć, a także zamienne ich używanie.
Zdaniem Zaręby (2000) nie należy utożsamiać tych
terminów. Ekoturystyka jest pojęciem znacznie węższym, w stosunku do turystyki zrównoważonej. Jest to
jedna z form podróżowania ściśle związana z przyrodą
i rdzenną kulturą obszarów o wysokich walorach naturalnych. Ekoturystyka zakłada, że jej uczestnicy świadomie nie ingerują w ekosystemy naturalne, odnoszą się
z szacunkiem do otaczającej przyrody i kultury lokalnej.
Ekoturystyka może mieć szczególne znaczenie dla
krajów biedniejszych, słabiej rozwijających się ekonomicznie (do których zalicza się Polska), w których intensywny rozwój gospodarczy nie zubożył naturalnych ekosystemów. W takich krajach, turystyka ukierunkowana
na kontakt z naturą i nie wymagająca wielkich nakładów inwestycyjnych, może być szansą na uzyskiwanie
dodatkowych dochodów i poszerzenie rynku pracy.
Formą turystyki zrównoważonej, mającą wiele wspólnych cech z ekoturystyką jest agroturystyka.
Pod pojęciem tym rozumiemy wypoczynek odbywający się na terenach wiejskich o charakterze rolniczym,
w oparciu o bazę noclegową i formy rekreacji związane
z gospodarstwem rolnym i jego otoczeniem (przyrodniczym, produkcyjnym i usługowym), (Drzewiecki 2001).
Agroturystyka jest jedną z form turystyki alternatywnej, przyjaznej środowisku, która preferuje bliski
kontakt turystów ze społecznością miejscową, wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych w taki
sposób, aby w jak najmniejszym stopniu ingerować
w środowisko naturalne. Zakłada potrzebę zachowania równowagi w zaspakajaniu potrzeb odwiedzających
i odwiedzanych, konieczność respektowania materialnej i duchowej kultury ludności miejscowej oraz niskie
koszty społeczne i indywidualne (Wyćwicz 2003).
Wszystkie formy turystyki zrównoważonej wymagają nie tylko zwiększonych nakładów finansowych na
ochronę przyrody ale przede wszystkim zmian w mentalności współczesnego człowieka, nowej filozofii życia,
przyjaznej naturze wartościom ludzkim, filozofii która
wyznacza człowiekowi rolę opiekuna świata, odpowiedzialnego za los życia na Ziemi (Zaręba 2000).
Jedną z form aktywnej ochrony przyrody, formą
edukacji ekologicznej może być agroturystyka. Kwaterodawcy swoją wiedzą, postawą, sposobem prowadzenia gospodarstwa mogą spełniać funkcję edukacyjną
w stosunku do turystów i mieszkańców wsi.
Główny problem naszych badań dotyczył agroturystyki, jako czynnika zrównoważonego rozwoju turystyki
na obszarach wiejskich województwa lubelskiego. Jest
to problem rzadko podejmowany w badaniach naukowych. Na terenach woj. lubelskiego nie prowadzono analiz dotyczących wiedzy rolników i turystów na temat idei
turystyki zrównoważonej, prowadzenia gospodarstwa

ekologicznego, roli władz samorządowych w realizacji
zasad turystyki zrównoważonej, zainteresowania kwaterodawców i turystów produktem ekologicznym.
Prezentowany materiał stanowi fragment szerszych badań, które od 2000 roku prowadzi Zakład Turystyki i Rekreacji Państwowej Szkoły Wyższej w Białej
Podlaskiej. Główne cele tych badań to: ocena aktualnego stanu agroturystyki na obszarze woj. lubelskiego,
określenie warunków jej rozwoju, poznanie motywów
podejmowania przez rolników działalności agroturystycznej oraz wyboru przez turystów wypoczynku na
lubelskiej wsi.
Badania prowadzone są cyklicznie, co trzy lata,
a wyniki przedstawiane w licznych publikacjach (Nałęcka 2001, Nałęcka, Żbikowski 2001, Żbikowski, Nałęcka 2005, Kasprzyk 2005, Nałęcka, Stępień 2007, Nałęcka, Kasprzyk 2008, Kasprzyk, Nałęcka 2009).
Realizację celu badań umożliwiły odpowiedzi na
następujące pytania badawcze:
•
Jakie są motywy podejmowania przez rolników
działalności agroturystycznej?
•
Jakie są motywy wyboru przez turystów wypoczynku na wsi – w gospodarstwie rolnym?
•
Jakie są opinie turystów i rolników na temat
związku agroturystyki z turystyką zrównoważoną?
•
Jak rolnicy i turyści rozumieją pojęcia „świadomość ekologiczna”, ekoturystyka”?
•
Czym, zdaniem kwaterodawców i turystów, charakteryzuje się gospodarstwo ekologiczne?
•
Jaki jest poziom świadomości ekologicznej kwaterodawców i turystów?
•
Co według gości, podnosi atrakcyjność gospodarstwa agroturystycznego?

Metody i materiał badań
W badaniach zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, która pozwoliła określić wiedzę i opinie
respondentów na temat turystyki zrównoważonej, jej
form, związku z ekoturystyką i agroturystyką. Metoda ta
umożliwiła również poznanie motywów podejmowania
przez rolników działalności agroturystycznej i wyboru
przez turystów wypoczynku w wiejskim gospodarstwie.
Do gromadzenia materiałów wykorzystano kilka
wzajemnie uzupełniających się technik badawczych:
ankietę, wywiad, obserwację oraz analizę dokumentów.
Ankietą objęto 46 kwaterodawców oraz 165 turystów odpoczywających w badanych gospodarstwach
agroturystycznych. Ankietę z właścicielami gospodarstw przeprowadzono w formie wywiadu. Wywiad
miał na celu weryfikację i pogłębienie informacji uzyskanych z badań ankietowych na temat związku agroturystyki z turystyką zrównoważoną.
Obserwacja prowadzona była podczas pobytu
w gospodarstwie agroturystycznym. Dotyczyła ona czystości i estetyki, stanu urządzeń sanitarno – higienicznych, warunków do wykorzystania przez gości czasu
wolnego, między innymi urządzeń i terenów rekreacyjnych. Dzięki obserwacji można było również wyrobić
sobie ogólne wrażenie o badanym terenie, zgromadzić
materiał na temat dbałości o estetykę i higienę miejsc
publicznych, troski o pomniki przyrody i kultury, o zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne.
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Analiza dokumentów dostarczyła informacji dotyczących kierunków rozwoju turystyki w badanych gminach, ze szczególnym uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju, w tym agroturystyki i ekoturystyki.
Analizowano dostępne dokumenty w postaci planów
i strategii rozwoju oraz w niewielkim stopniu, z uwagi
na ich brak w większości samorządów, planów zagospodarowania przestrzennego gminy, rozwoju turystyki
i zagospodarowania turystycznego.
Badania przeprowadzono od czerwca do września
2013 roku w 46, losowo dobranych gospodarstwach
agroturystycznych funkcjonujących w jedenastu gminach województwa lubelskiego, położonych wzdłuż koryta rzeki Bug (tab. 1).
Powiat

Przygraniczne
położenie

Lp.

Gmina

•

Janów Podlaski

bialski

z Białorusią

•

Terespol

bialski

z Białorusią

•

Kodeń

bialski

z Białorusią

•

Włodawa

włodawski

z Ukrainą

•

Wola Uhruska

włodawski

z Ukrainą

•

Ruda Huta

chełmski

z Ukrainą

•

Dorohusk

chełmski

z Ukrainą

•

Dubienka

chełmski

z Ukrainą

•

Horodło

hrubieszowski

z Ukrainą

•

Hrubieszów

hrubieszowski

z Ukrainą

•

Dołhobyczów

hrubieszowski

z Ukrainą

Tab.1. Gminy objęte badaniami
Badaniami ankietowymi objęto również 165 turystów odpoczywających w gospodarstwach agroturystycznych. Turyści objęci badaniami to w większości
(60,3%) mieszkańcy dużych miast, takich jak Warszawa, Radom, Łódź, Lublin i innych. Stanowili oni grupę
zróżnicowaną pod względem płci, wieku, poziomu wykształcenia, wykonywanego zawodu i zamożności.
Wśród rolników – kwaterodawców większość stanowiły kobiety (56,7%). Średnia wieku wynosiła 40 lat.

185

W strukturze wykształcenia tej grupy dominowały osoby z wykształceniem średnim (41,3%) i zasadniczym
zawodowym (28,7%), Najmniej gospodarzy posiadało
wykształcenie podstawowe (3,1%).
Dominowały kobiety (64,3%), osoby w wieku średnim, między 35 a 45 rokiem życia (31,2%). Dość liczną
grupę turystów stanowili ludzie młodzi między 19 a 25
rokiem życia (17,6%). Z badań wynika, że przyciągnęła
ich głównie niska cena i możliwość realizacji swoich zainteresowań turystyką aktywną (jazdą konną, kajakarstwem, jazdą na rowerze itp.). Najmniejszą grupę gości
stanowiły osoby starsze, powyżej 65 lat (10,3%).
Zdecydowana większość turystów legitymowała się wykształceniem średnim (46,6%) i wyższym
(32,2%). Zaledwie 2,1% posiadało wykształcenie podstawowe, pozostali mieli inne wykształcenie np. niepełne wyższe, zasadnicze zawodowe, niepełne średnie.
Większość gości to osoby czynne zawodowo, wśród
których dominowali pracownicy administracji państwowej i nauczyciele (36,2%). Duża grupa badanych
to reprezentanci wolnych zawodów (17,7%) oraz osoby
prowadzące własną działalność gospodarczą (15,3%).
Pozostali (30,8%) to robotnicy, przedstawiciele innych
zawodów oraz osoby nieaktywne zawodowo (emeryci,
renciści, uczniowie).Większość turystów swoją sytuację
materialną oceniła jako dobrą (41,3%) i zadawalającą
(32,7%), 13.3% jako bardzo dobrą, 9,7% jako raczej złą
i 3% jako zdecydowanie złą.

Wyniki badań
Dla realizacji celu badań ważne było poznanie motywów, jakimi kierowali się turyści wybierając wypoczynek w gospodarstwie agroturystycznym. Z analizy materiałów wynika, że dla gospodarzy głównym motywem
rozpoczęcia działalności agroturystycznej są względy
finansowe – uzyskanie dodatkowych dochodów, podniesienie standardu życia rodziny (65,1%). Szczegółowe
dane przedstawiono na ryc. 1.
Z przeprowadzonych badań wynika, że dominującym czynnikiem motywującym turystów, (bez względu

Ryc. 1. Motywy podejmowania przez rolników działalności agroturystycznej (możliwość
wielokrotnego wyboru odpowiedzi)
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Ryc. 2. Motywy wyboru przez turystów wypoczynku w gospodarstwie agroturystycznym
(możliwość wielokrotnego wyboru odpowiedzi)
na wiek), do wyboru wypoczynku w gospodarstwie
agroturystycznym była niska cena (64,7%), (ryc. 2).
W następnej kolejności ankietowani wymieniali możliwość spokojnego wypoczynku w naturalnym środowisku wiejskim (50,4%) oraz walory zdrowotne – mniej
zanieczyszczone środowisko naturalne, zdrowa żywność – (47,1%).
Wyniki badań pozwoliły również określić czynniki,
które według ankietowanych, stanowią o atrakcyjności
samego gospodarstwa agroturystycznego i wpływają
na jego wybór, jako miejsca wakacyjnego pobytu. Kwestia ta ma, poza walorem poznawczym, duże znaczenie
praktyczne. Pozwala bowiem na dostosowanie oferty
gospodarstwa agroturystycznego do potrzeb i oczekiwań klientów (ryc. 3).
Według opinii turystów (59,7%), o jakości gospodarstwa decyduje przede wszystkim jego lokalizacja

w atrakcyjnym i mało skażonym środowisku przyrodniczym. Klienci wybierają gospodarstwa usytuowane blisko lasu, zbiorników wodnych, wkomponowane
w urozmaicony krajobraz. Niewiele mniejszy odsetek
badanych gości (50,2%) podkreśla znaczenie dostępności gospodarstwa. Szybki i wygodny dojazd oraz możliwości swobodnego i łatwego poruszania się po terenie.
Z wypowiedzi turystów wynika również, że na
jakość i wybór gospodarstwa agroturystycznego ma
wpływ atmosfera domu, gościnność gospodarzy, a także standard obiektu, warunki sanitarno-higieniczne,
estetyka, funkcjonalne urządzenie pomieszczeń itp.
W dalszej kolejności klienci wymieniają takie czynniki,
jak regionalna kuchnia, możliwość poznania specyfiki
gospodarstwa rolnego, uczestnictwa w imprezach folklorystycznych (odpustach, dożynkach, targach, koncertach itp.) kontakt z twórcami ludowymi.

Ryc. 3. Czynniki, które zdaniem turystów, mają wpływ na jakość gospodarstwa
agroturystycznego i jego wybór na miejsce wypoczynku (możliwość wielokrotnego wyboru odpowiedzi)

Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku – 2014

Lp.

Zakres znaczeniowy pojęcia „świadomość ekologiczna”

•

Wiedza na temat zagrożeń dla środowiska przyrodniczego

Turyści

187

Kwaterodawcy

Ogółem

N=165

%

N=46

%

N=211

%

46

27,9

10

21,7

56

26,5

•

Ochrona przyrody, dbałość o środowisko naturalne

42

25,5

13

28,3

55

26,1

•

Zakup ekologicznych produktów oraz usług

43

26,1

11

23,9

54

25,6

•

Segregacja odpadów

30

18,2

7

15,2

37

17,5

•

Dbałość o dziedzictwo kulturowe

26

15,8

8

17,4

34

16,1

•

Oszczędne użytkowanie prądu, wody, gazu

25

15,2

9

19,6

34

16,1

•

Zdrowy styl życia (dieta, ruch w plenerze itp.)

19

11,5

4

8,7

23

10,9
10,0

•

Sposób i miejsce spędzania czasu wolnego

18

10,9

3

6,5

21

•

Poczucie przynależności do Natury

12

7,3

2

4,3

14

6,6

•

Inne

6

3,6

2

4,3

8

3,8

N=165

%

N=46

%

N=211

%

Tab. 2. Znaczenie pojęcia „świadomość ekologiczna” według respondentów

Lp.

Czynniki istotne dla pojęcia „ekoturystyka”

Turyści

Kwaterodawcy

Ogółem

•

Dbałość o zabytki przyrody i kultury

27

16,4

6

13,0

33

15,6

•

Respekt i poszanowanie natury

24

14,5

6

13,0

30

14,2

•

Zainteresowanie zjawiskami i walorami przyrodniczymi
(emocjonalny stosunek do przyrody)

22

13,3

5

10,9

27

12,8

•

Zwiedzanie obszarów o wybitnych walorach
przyrodniczych i kulturowych

20

12,1

5

10,9

25

11,8

•

Poszerzanie wiedzy o przyrodzie, historii i kulturze
odwiedzanych miejsc

19

11,5

4

8,7

23

10,9

•

Szacunek dla kultury, tradycji i społeczności lokalnej

15

9,1

6

13,0

21

9,9

•

Zainteresowanie dziedzictwem kulturowym regionu,
kulturą ludową

13

7,9

4

8,7

17

8,0

•

Inne

5

3,0

2

4,3

7

3,3

Tab. 3. Co respondenci rozumieją pod pojęciem „ekoturystyka”?
Istotne znaczenie dla badań miało poznanie wiedzy i zachowań proekologicznych respondentów (turystów i kwaterodawców) oraz ich opinii na temat związku agroturystyki z turystyką zrównoważoną.
Jak wynika z przeprowadzonych badań, wiedza
i zachowania proekologiczne turystów i rolników prowadzących gospodarstwo agroturystyczne nie różnią
się zasadniczo. Wiedza na temat zagrożeń dla środowiska naturalnego, dbałość o to środowisko oraz ochrona
przyrody to elementy pojęcia „świadomość ekologiczna” wymieniane przez najliczniejszą grupę respondentów (ponad 26%) na pierwszych miejscach (tab. 2).
Z zachowań proekologicznych za najważniejsze
ankietowani uznali zakup ekologicznych produktów
i usług (25,6%), segregację odpadów (17,5%), oszczędne użytkowanie prądu, wody i gazu (16,1%), przy czym
na ten element większy nacisk położyli kwaterodawcy.
Na uwagę zasługuje fakt wiązania świadomości i zachowań ekologicznych z dbałością o dziedzictwo kulturowe (16,1%). Świadczy to o wzrastającej roli walorów
kulturowych, zarówno przy wyborze miejsca wypoczynku, jak i w tworzeniu atrakcyjnego produktu turystycznego. Niestety tylko nieliczni respondenci (zwłaszcza
kwaterodawcy) ze świadomością i zachowaniami proekologicznymi wiążą zdrowy styl życia (10,9%), sposób
i miejsce spędzania czasu wolnego (10,0%), czy poczucie przynależności do natury (6,6%).
Informacji na temat proekologicznej wiedzy respondentów dostarczyła analiza pytania: co turyści i kwaterodawcy rozumieją pod pojęciem „ekoturystyka”? (tab. 3).

Z badań wynika, że wiedza ta jest skromna. Najliczniejsza grupa respondentów pojęcie ekoturystyki
wiąże z dbałością o zabytki przyrody i kultury (15,6%).
W realizacji celu badań ważne było poznanie opinii
respondentów na temat gospodarstwa ekologicznego
(tab. 4).
Według opinii większości respondentów, zwłaszcza
kwaterodawców, gospodarstwo ekologiczne to takie, które stosuje wyłącznie organiczne nawozy i środki ochronne (54%), w którym prowadzi się zdrowe żywienie. Badania wykazały rozbieżności w wypowiedziach turystów
i kwaterodawców dotyczące innych cech gospodarstwa
ekologicznego. Wynikają one prawdopodobnie z różnic
w poziomie wiedzy na temat rolnictwa. Ponad połowa
badanych kwaterodawców (52,2%) uważa, że jednym
z ważnych elementów charakteryzujących gospodarstwo
ekologiczne jest wyeliminowanie z pożywienia zwierząt
substancji uzyskiwanych przy zastosowaniu technologii
przemysłowych (np. mączek mięsno – kostnych, substancji hormonalnych), czynnik ten wymieniło tylko
23,6% ankietowanych turystów. Mniejsze znaczenie dla
rolników ma wypasanie zwierząt na pastwiskach oraz
dostosowanie liczby pogłowia do możliwości paszowych
gospodarstwa (23,9%) czy dbanie o właściwe eksploatowanie gleby (17,4%).
Do tych ostatnich czynników mniejszą wagę przywiązują turyści. Respondenci obu grup podkreślają dbałość o czystość oraz estetykę gospodarstwa i jego otoczenia (24,1%).
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Lp.

Turyści

Rodzaje czynników

Kwaterodawcy

Ogółem

N=165

%

N=46

%

N=211

%

Stosowanie wyłącznie organicznych nawozów i środków
ochrony roślin

83

50,3

31

67,4

114

54,0

•

Zdrowe żywienie

78

47,3

19

41,3

97

46,0

•

Wyeliminowanie z pożywienia zwierząt substancji
uzyskiwanych przy zastosowaniu technologii przemysłowych
(np.. mączek mięsno-kostnych, substancji hormonalnych itp..)

39

23,6

24

52,2

63

29,8

•

Dbałość o czystość oraz estetykę gospodarstwa i jego otoczenia

44

26,7

9

19,6

53

25,1

•

Właściwa gospodarka odpadami (segregacja i składowanie
śmieci)

34

20,6

16

34,8

50

23,7

•

Wypasanie zwierząt na pastwiskach, liczba zwierząt
dostosowana do możliwości paszowych gospodarstwa

32

19,4

11

23,9

43

20,4

•

Oszczędne gospodarowanie zasobami wody, prądu, gazu
(wykorzystanie alternatywnych źródeł energii)

26

15,7

13

28,3

39

18,5

•

Dbałość o właściwą uprawę gleby i jej eksploatowanie

18

10,9

8

17,4

26

12,3

•

Inne

3

1,8

2

4,3

5

2,4

•

Tab. 4. Czynniki, które według respondentów, charakteryzują gospodarstwo ekologiczne
Z przeprowadzonych wywiadów wynika, że ponad
połowa kwaterodawców (51,3%) nie dostrzega korzyści związanych z prowadzeniem gospodarstwa ekologicznego. Zaledwie 16,3% podkreśla takie korzyści, jak
łatwiejszy dostęp do kredytów i dotacji, 12,7% większe
zainteresowanie gości wypoczynkiem w gospodarstwie
ekologicznym, 9,4% prestiż gospodarstwa, 5,7% wyjście
naprzeciw wymogom cywilizacji i nowoczesności.
Na pytanie skierowane do turystów podczas wywiadu „czy atest gospodarstwa ekologicznego podnosi jego wartość i atrakcyjność?”, większość badanych
Lp.

(54,7%) udzieliła odpowiedzi twierdzącej. Duża grupa turystów (52,3%) chciałaby wypoczywać w takim
gospodarstwie.
Analiza wyników badań wykazała, że ankietowani posiadają ogólnikową wiedzę na temat turystyki
zrównoważonej. Jak wynika z przeprowadzonych wywiadów, samo pojęcie rozumieją poprawnie, podkreślają, że jest to turystyka, która nie zagraża środowisku
naturalnemu. Mają jednak trudności z podaniem bardziej szczegółowych cech turystyki zrównoważonej i jej
związku z agroturystyką (tab. 5).
Turyści

Podobieństwa

N=165

Kwaterodawcy
%

N=46

%

Ogółem
N=211

%

•

Wyeliminowanie sztucznych nawozów i środków ochrony roślin

45

27,3

10

21,7

55

26,1

•

Właściwa gospodarka ściekami

37

22,4

13

28,3

50

23,7

•

Ochrona zasobów przyrody i dziedzictwa kulturowego

37

22,4

13

28,3

50

23,7

•

Segregacja i składowanie odpadów

35

21,2

12

26,1

47

22,3

•

Oszczędność energii elektrycznej, gazu, wody

25

15,2

11

23,9

36

17,1

•

Umożliwianie turystom bezpośredniego poznania i kontaktu
z przyrodą

20

12,1

8

17,4

28

13,3

•

Wykorzystanie walorów kulturowych (folkloru, sztuki
ludowej0 w ofercie rekreacyjnej

15

9,1

4

8,7

19

9,0

•

Upowszechnianie turystyki indywidualnej

12

7,3

3

6,5

15

7,1

•

Bezpośredni kontakt ze społecznością lokalną, szacunek dla
kultury i tradycji odwiedzanego regionu

10

6,1

3

6,5

13

6,2

•

Upowszechnianie form turystyki aktywnej i specjalistycznej

9

5,5

3

6,5

12

5,7

•

Inne

3

1,8

0

0

3

1,4

Tab. 5. Opinie respondentów na temat związku agroturystyki z turystyką zrównoważoną
Badania wykazały, że opinie turystów i kwaterodawców na temat związku agroturystyki z turystyką
zrównoważoną różnią się nieznacznie.
Największa grupa ankietowanych wymieniła takie
podobieństwa, jak wyeliminowanie sztucznych nawozów i środków ochrony roślin (26,1%), właściwą gospodarkę ściekami (23,7%), ochronę zasobów przyrody
i dziedzictwa kulturowego (23,7%), segregację i składowanie odpadów (22,3%) oraz oszczędzanie prądu,
gazu i wody (17,1%). Nieliczni respondenci dostrzegają,
że agroturystyka i turystyka zrównoważona wykorzystują w ofercie rekreacyjnej walory kulturowe (9,0%),
upowszechniają turystykę indywidualną (7,1%),

umożliwiają bezpośredni kontakt ze społecznością lokalną i kulturą ludową (6,2%)
Istotnym dopełnieniem zebranego materiału badawczego była analiza dokumentów, które są dostępne
w urzędach badanych gmin, a dotyczących kierunków
rozwoju szeroko pojętej turystyki na ich terenie oraz
miejsca eko i agroturystyki, jako istotnego czynnika rozwoju turystyki zrównoważonej.
Z analizy źródeł wtórnych, (dokumentów, planów
rozwoju i strategii), tworzonych przez badane gminy
wynika, że wszystkie gminy posiadają strategie rozwoju. Stworzone są one najczęściej po 2004 roku i sięgają
swoją perspektywą czasową od 2010 do 2020 roku. We
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wszystkich dokumentach znajdują się bardziej lub mniej
rozbudowane rozdziały dotyczące rozwoju turystyki. Dominującym rodzajem turystyki, na który (według tych
dokumentów) należy zwrócić szczególną uwagę jest agroturystyka. Wynika to z założenia, że jest to najbardziej stymulująca rozwój regionu forma aktywności mieszkańców
gmin, w których dominuje rolnictwo. Głównymi atutami
regionu, według autorów opracowań, są wyjątkowe walory przyrodnicze, niespotykane gdzie indziej walory kulturowe i przyjazne środowisko. Rozdziały poświęcone perspektywom rozwoju turystyki mają zbyt ogólny charakter
i nie identyfikują rzeczywistych uwarunkowań endogennych, pomijają całkowicie uwarunkowania egzogenne.
Żadna z badanych gmin nie opracowała odrębnego
dokumentu w postaci projektu strategii, czy planu rozwoju
turystyki, nie mówiąc o turystyce zrównoważonej. Dokumentu sporządzonego w oparciu o dogłębną i szczegółową
analizę czynników występujących tak po stronie podażowej jak i po stronie popytowej, z oszacowaniem wielkości
związanych z chłonnością i pojemnością turystyczną obszaru, wielkością i charakterem usług bezpośrednio i pośrednio związanych z ruchem turystycznym itp.
Tylko połowa badanych gmin posiada plany zagospodarowania przestrzennego, bardzo często określane jako „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego…”. W części są one
aktualizowane i urealniane lecz widoczna jest znacząca
rozbieżność między założeniami dotyczącymi rozwoju
turystyki ujętymi w strategiach rozwoju, a działaniami
projektowymi i inwestycyjnymi ujętymi w planach zagospodarowania przestrzennego.

Podsumowanie i wnioski
Prezentowane w materiale wyniki badań potwierdzają fakt, odnotowany wcześniej przez autorów oraz
w innych badaniach, że działalność agroturystyczną
podejmują chętniej rolnicy w średnim wieku, między
35 a 45 rokiem życia, legitymujący się wykształceniem
średnim i zawodowym. Poziom wykształcenia kwaterodawców jest wyższy od średniej wykształcenia ludności
wiejskiej (Nałęcka, Żbikowski 2001, Strzembicki 2005,
Nałęcka, Stępień 2007).
Dane dotyczące charakterystyki turystów są podobne. Z badań wynika, że najliczniejszą grupą były
osoby między 35 a 45 rokiem życia, ale dość dużą grupę
stanowili też ludzie młodzi, między 19 a 25 rokiem życia. Na przestrzeni ostatnich lat, na co wskazują liczne
badania, wzrasta uczestnictwo we wczasach agroturystycznych ludzi młodych i spada udział osób starszych
po 60 roku życia (Nałęcka, Żbikowski 2001, Strzembicki 2005, Kasperczyk, Kacorzyk 2005, Nałęcka, Stępień 2007). Wyniki te nie potwierdzają wcześniejszych
(sprzed 2000 roku) hipotetycznych stwierdzeń, że wypoczynkiem na terenach wiejskich są i będą zainteresowani przede wszystkim ludzie starsi (Demianiuk,
Łobożewicz 1997). Systematyczne badania prowadzone
przez Zakład Turystyki i Rekreacji PSW w Białej Podlaskiej i innych autorów wykazują, że seniorzy (emeryci, renciści), ze względów na poziom dochodów, częściej wybierają dofinansowane formy turystyki, w tym
przede wszystkim, turnusy rehabilitacyjne i sanatoria
(Żbikowski, Nałęcka 2005, Strzembicki 2005, Kasperczyk, Kacorzyk 2005, Nałęcka, Stępień 2007).
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Ważnym elementem charakterystyki turystów wypoczywających w gospodarstwach agroturystycznych
jest poziom wykształcenia oraz wykonywany zawód.
Czynniki te determinują w znacznym stopniu potrzeby
i zachowania rekreacyjne.
Z analizy, prezentowanych w materiale, jak i wcześniejszych badań oraz literatury przedmiotu wynika,
że większość turystów wypoczywających w gospodarstwach agroturystycznych legitymuje się wykształceniem średnim oraz wyższym i jest czynna zawodowo.
Ważnym czynnikiem wizerunku turystów jest poziom
zamożności, który ma wpływ na rozmiar i strukturę wydatków, również w zakresie usług turystycznych.
Przeprowadzone badania wskazują, że sytuacja
materialna większości osób wypoczywających w gospodarstwie agroturystycznym, według ich subiektywnej
oceny, jest dobra. Nie potwierdza to danych zawartych
w niektórych publikacjach, że wczasami agroturystycznymi zainteresowane są głównie osoby o niskim statusie materialnym (Strzembicki 2005).
Analiza zgromadzonych materiałów wykazała, że
głównym motywem rozpoczęcia przez rolników działalności agroturystycznej są względy finansowe – uzyskanie
dodatkowych dochodów, podniesienie standardu życia
rodziny. Względy finansowe są również bardzo ważne
przy wyborze przez turystów wypoczynku w gospodarstwie agroturystycznym. Niższa cena, konkurencyjna
w stosunku do innych form turystyki, jako motyw, od
wielu lat utrzymuje się na jednym z pierwszych miejsc.
Dominującą i trwałą rolę tego motywu potwierdzają badania takich autorów, jak Kasperczyk, Kacorzyk
(2005), Żbikowski, Nałęcka (2005), Nałęcka, Stepień
(2007) i inni.
Ogólnopolskie badania Strzembickiego (2005),
prowadzone cyklicznie od 2001 roku wykazują niewielką tendencję spadkową motywu ekonomicznego i większe znaczenie, przy wyborze wypoczynku u rolników,
możliwości spokojnego wypoczynku w naturalnym środowisku wiejskim.
Wyniki badań w prezentowanym materiale również
bardzo wysoko sytuują ten motyw (na drugim miejscu).
Wzrasta potrzeba ucieczki od uciążliwości cywilizacyjnych, odpoczynku w mniej skażonym środowisku naturalnych, w bezpośrednim kontakcie z przyrodą. Turyści
podkreślają też walory zdrowotne terenów wiejskich.
Dziedzictwo kulturowe wciąż nie stanowi istotnego motywu wyjazdu turystów. Jest to prawdopodobnie
efekt niewystarczającej promocji walorów kulturowych
regionu w materiałach informacyjnych. Walory te zostają dostrzegane przez turystów dopiero w trakcie ich
pobytu w gospodarstwie, kiedy zainteresowanie kulturą
ludową jest ułatwione przez naturalny kontakt z gospodarzami i społecznością lokalną.
Badania dotyczące motywów wyboru wypoczynku
na wsi, prowadzone w Europie Zachodniej, wykazały że
chęć poznania dziedzictwa kulturowego stanowi jeden
z najsilniejszych bodźców wyjazdów turystycznych na
tereny wiejskie (Gilewicz 2000).
Przeprowadzone przez autorów badania pozwoliły poznać opinię gości na temat czynników mających
wpływ na atrakcyjność i wybór gospodarstwa agroturystycznego. Zdecydowana większość ankietowanych
uznała za najważniejsze czynniki: lokalizację oraz łatwy

190

Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku – 2014

dojazd. Jakość i atrakcyjność środowiska przyrodniczego (niski stopień jego skażenia), klimat, las, woda, urozmaicony krajobraz to czynniki, które mają decydujące
znaczenie przy wyborze przez turystów gospodarstwa.
Podobne wyniki uzyskali inni autorzy (Kasperczak, Kacorzyk, 2005, Strzembicki, 2005, Żbikowski, Nałęcka,
2005, Nałęcka, Stępień, 2007).
Niewielka grupa turystów, jako czynnik mający
wpływ na wybór gospodarstwa, wymienia aspekt ekologiczny mimo, że warunki ekologiczne uznają za bardzo ważne.
Pewna niekonsekwencja wystąpiła również w opiniach gości, wypoczywających w gospodarstwie agroturystycznym, na temat preferowanych form wykorzystania
wolnego czasu. Formy turystyki aktywnej, wymieniane jako czynnik podnoszący atrakcyjność wypoczynku
w gospodarstwie, podejmuje niewielki odsetek ankietowanych. Najpopularniejsze są spacery po lesie – forma od
lat najczęściej wymieniana przez badanych.
Istotne dla realizacji celu badań było poznanie
wiedzy i zachowań proekologicznych respondentów
(turystów i kwaterodawców) oraz ich opinii na temat
związku agroturystyki z turystyką zrównoważoną.
Z prowadzonych przez autorów wcześniejszych
i obecnych badań oraz badań innych autorów, można
wnioskować, że następują pozytywne zmiany w świadomości ekologicznej polskiego społeczeństwa. Dotyczą one nie tylko zrozumienia i wiedzy o wzajemnych
relacjach między człowiekiem a przyrodą, antropogennych zagrożeniach dla środowiska przyrodniczego ale
też zrozumienia potrzeby jego ochrony. Według autorki, wyższą świadomość ekologiczną posiadają mieszkańcy dużych miast, ludzie młodzi, lepiej wykształceni
i o wyższych dochodach. Natomiast mieszkańcy wsi
znajdują się dopiero w początkowym stadium kształtowania się świadomości ekologicznej (Zaręba 2000).
Do podobnych wniosków doszła Platte (2005) która, na podstawie przeprowadzonych badań stwierdza,
że wyższy poziom świadomości ekologicznej prezentują
turyści (a więc mieszkańcy miast) niż rolnicy (społeczność wiejska).
Wyniki prezentowanych badań na ten temat różnią się nieco od wcześniej cytowanych. Wskazują one,
że nie ma istotnej różnicy między poziomem świadomości ekologicznej gości i kwaterodawców. Rolnicy dostrzegają ścisły związek turystyki z przyrodą, doceniają
rolę jakości środowiska naturalnego oraz walorów przyrodniczych w przyciąganiu turystów na swój teren.
Najwyższy poziom świadomości ekologicznej, jak
wynika z wielu badań, wykazują społeczności zamieszkujące wysoko rozwinięte kraje i regiony Europy Zachodniej,
Ameryki Północnej, Australii i Japonii (Zaręba 2000).
Pojęcie świadomości ekologicznej respondenci rozumieją poprawnie ale wąsko. Łączą je głównie z wiedzą na
temat zagrożeń dla środowiska przyrodniczego, z ochroną przyrody, zakupem ekologicznych produktów oraz
usług, segregacją odpadów i oszczędnym użytkowaniu
prądu, wody, gazu. Znacznie rzadziej ze zdrowym stylem
życia, sposobem i miejscem spędzania czasu wolnego czy
poczuciem przynależności do Natury. Te ostatnie elementy częściej wymieniają turyści niż kwaterodawcy.
Badania wykazały, że ankietowani posiadają ogólnikową wiedzę na temat ekoturystyki. Najliczniejsza

grupa respondentów ekoturystykę wiąże z dbałością
o zabytki przyrody i kultury, nieliczni tylko z poszerzaniem wiedzy o przyrodzie, historii i kulturze odwiedzanych miejsc, szacunkiem dla kultury ludowej, tradycji
i społeczności lokalnej.
Ważne dla realizacji celu badań było poznanie
opinii respondentów na temat gospodarstwa ekologicznego. Zarówno turyści jak i kwaterodawcy podkreślali
takie jego cechy, jak wyeliminowanie sztucznych nawozów i chemicznych środków ochrony roślin, zdrowe
żywienie, dbałość o czystość i estetykę, właściwą gospodarkę odpadami. Z badań wynika, że głębszą wiedzę
dotyczącą istoty gospodarstwa ekologicznego posiadają
kwaterodawcy. Większość turystów chciałaby wypoczywać (przede wszystkim ze względów zdrowotnych)
w takim gospodarstwie, natomiast ponad połowa ankietowanych kwaterodawców nie jest zainteresowana
prowadzeniem gospodarstwa ekologicznego, nie dostrzega korzyści związanych z taką działalnością.
Analiza wyników badań pozwala stwierdzić, że ankietowani poprawnie rozumieją pojęcie turystyki zrównoważonej. Jej związek z agroturystyką, według nich,
przejawia się w zachowaniach proekologicznych, takich
jak: wyeliminowanie sztucznych nawozów i środków
ochrony roślin, właściwa gospodarka ściekami, ochrona
zabytków przyrody i dziedzictwa kulturowego, oszczędność energii elektrycznej, gazu i wody. Tylko nieliczni
respondenci dostrzegają, że agroturystyka i turystyka
zrównoważona wykorzystują w ofercie rekreacyjnej
walory kulturowe, upowszechniają turystykę indywidualną i rodzinną (grupową), umożliwiają bezpośredni
kontakt ze społecznością lokalną i kultura ludową.
Ważną rolę w rozwoju turystyki zrównoważonej
mają do spełnienia władze samorządowe. Podkreślają
to liczni autorzy, między innymi Sikora (1998), Zaręba
(2000), Niezgoda (2007), Wiatrak (2005) i inni.
Z analizowanych w trakcie badań dokumentów
urzędów gmin wynika, że wszystkie badane gminy posiadają strategię rozwoju, w której znajdują się zapisy
(bardziej lub mniej lakoniczne) dotyczące rozwoju turystyki, ze szczególnym uwzględnieniem agroturystyki.
Żadna gmina nie posiada jednak odrębnego dokumentu
dotyczącego rozwoju turystyki, a tym bardziej rozwoju
turystyki zrównoważonej.
Przeprowadzone badania pozwalają na sformułowanie następujących wniosków:
•
Obszary wiejskie województwa lubelskiego to niezwykle atrakcyjny region, bogaty w zasoby przyrodnicze
i kulturowe. Stanowią one podstawę do rozwoju głównych form turystyki zrównoważonej, takich jak agroturystyka i ekoturystyka.
•
Podstawą do realizacji w/w form turystyki jest
wprowadzenie zasad rozwoju zrównoważonego do
wszystkich dokumentów i opracowań określających strategię rozwoju regionu (województwa, powiatu, gminy).
•
Skuteczne realizowanie planów rozwoju turystyki
zrównoważonej wymaga współpracy władz lokalnych, organizacji pozarządowych, placówek i instytucji oświatowych i naukowo – badawczych, kulturalnych oraz wszystkich podmiotów prowadzących działalność turystyczną.
•
Wprowadzanie idei rozwoju zrównoważonego,
a co za tym idzie rozwoju turystyki zrównoważonej, jest
procesem w wyniku, którego powinny nastąpić zmiany
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w mentalności oraz poszerzenie wiedzy proekologicznej, jednostki jak i całych społeczności.
•
Realizacją programów edukacji proekologicznej
powinny zająć się placówki oświatowe i edukacyjne na
wszystkich szczeblach, instytucje samorządowe, stowarzyszenia i organizacje pozarządowe.
•
Celem tych działań powinno być nauczanie ludzi
harmonijnego współżycia z wszelkimi przejawami życia
na Ziemi, poszanowania walorów przyrodniczych i kulturowych. Właściwie prowadzona edukacja pozwoli
społeczności lokalnej poznać i docenić własną odrębność, walory przyrodnicze i kulturowe swojego regionu.
Ludzie muszą zrozumieć istotę turystyki zrównoważonej, jej zalety i wierzyć, że przyniesie im korzyści.
•
Działania edukacyjne i oświatowe powinny również przynieść istotne zmiany w motywach wyboru rodzaju i miejsca wypoczynku przez turystów oraz znaczące zmiany w konsumpcji turystycznej.
•
Należy zweryfikować podejście w sferze zatrudniania w samorządach terytorialnych, szczególnie w urzędach gminnych i powiatowych, na stanowiska odpowiedzialne za rozwój turystyki. Tylko odpowiednio
przygotowani specjaliści, są w stanie opracować dokumenty dotyczące rozwoju turystyki, z uwzględnieniem
zasad rozwoju zrównoważonego w regionie. To oni będą
kształtować proekologiczną politykę w turystyce oraz
stymulować wszystkie podmioty prowadzące działalność turystyczną do korzystania z zasobów przyrody
i kultury w sposób zrównoważony.
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