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SPORT KOBIET W POLSCE W ŚWIETLE PISMA
„PRZEGLĄD SPORTOWY” (1935)
dr Teresa Drozdek-Małolepsza
Wprowadzenie
Celem pracy jest przedstawienie sportu kobiet w Polsce w świetle „Przeglądu
Sportowego” z 1935 r. Pismo ukazywało się w latach 1921–1939. W 1935 r. „Przegląd
Sportowy” był wydawany w Warszawie. Czasopismo ukazywało się dwa razy w tygodniu
przez pierwsze trzy miesiące, natomiast od 1 kwietnia 1935 r. „Przegląd Sportowy”
wychodził trzy razy w tygodniu1. „Przegląd Sportowy” poświęcony był bieżącym
wydarzeniom sportowym w Polsce i za granicą. Przybliżał także różne aspekty ruchu
sportowego kobiet. Objętość czasopisma wynosiła 6 stron.
W odniesieniu do piśmiennictwa dotyczącego rozwoju sportu kobiet
w II Rzeczypospolitej największe znaczenie poznawcze posiadają prace T. DrozdekMałolepszej i M. Rotkiewicz2. Warto nadmienić, iż publikacje podejmujące problematykę
sportu kobiet w Polsce w okresie międzywojennym nie uwzględniają w sposób szczegółowy
kwerendy czasopisma „Przegląd Sportowy”. Z zakresu sportu kobiet w Polsce w świetle
„Przeglądu Sportowego” zostało dotąd opublikowanych dziewięć prac, odnoszących się do
okresu lat 1921-1930 oraz do 1933 r.3 Przygotowano prace poruszające problematykę sportu
kobiet w Polsce w świetle „Przeglądu Sportowego” za lata 1931-1932 i 1934 r.


Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Pedagogiczny
W 1935 r. ukazało się 138 numerów czasopisma „Przegląd Sportowy”.
2
T. Drozdek-Małolepsza, Stan badań nad dziejami wychowania fizycznego i sportu kobiet w Drugiej
Rzeczypospolitej, [w:] S. Zaborniak (red.), Z dziejów kultury fizycznej w Polsce, Rzeszów 2005, s.13-21;
M. in.: T. Drozdek-Małolepsza, Sport strzelecki kobiet w Polsce w okresie międzywojennym, „Prace Naukowe
Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Kultura Fizyczna”, 2012 nr XI, s.13-25; T. Drozdek-Małolepsza,
Sporty zimowe kobiet w Polsce w latach 1919–1939, [w:] L. Rak, E. Małolepszy (red.), Narciarstwo Polskie
1888–2008. Jasło 2009, s.105-115; T. Drozdek-Małolepsza, Uwarunkowania rozwoju ruchu sportowego kobiet
w Polsce w latach 1919–1939. Zarys problematyki, [w:] T. Drozdek-Małolepsza (red.), Z najnowszych dziejów
kultury fizycznej i turystyki w Polsce. Dzieje kultury fizycznej i turystyki w Polsce w końcu XIX i XX w, t. 1,
Częstochowa 2011, s.149-163; M. Rotkiewicz, Rozwój sportu kobiet w Polsce okresu międzywojennego, „Sport
Wyczynowy” 1979 nr 3-4, s.3-21.
3
T. Drozdek-Małolepsza, Sport kobiet w Polsce w latach 1921-1922 w świetle czasopisma „Przegląd
Sportowy”, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Kultura Fizyczna”, 2013, t. XII, nr 2,
s.63-72; T. Drozdek-Małolepsza, Sport kobiet w Polsce na łamach czasopisma „Przegląd Sportowy” (19231924), „Zeszyty Naukowe Almamer Szkoła Wyższa z siedzibą w Warszawie”, 2014 nr 2 (71), s.165-177;
T. Drozdek-Małolepsza, Sport kobiet w Polsce w 1925 roku w świetle „Przeglądu Sportowego, [w:]
J. Kwieciński, M. Tomczak, M. Łuczak (red.), Sport i wychowanie fizyczne w badaniach naukowych. Teoria
praktyce, Konin 2014, s.223-233; T. Drozdek-Małolepsza, Sport kobiet w Polsce na łamach czasopisma
„Przegląd Sportowy” (1927), „Zeszyty Naukowe Almamer Szkoła Wyższa z siedzibą w Warszawie”, 2014 nr 3
(72), s. 273-287; T. Drozdek-Małolepsza, Sport kobiet w Polsce w świetle czasopisma „Przegląd Sportowy”
(1926), w: M. Zowisło, J. Kosiewicz (red.), Sport i turystyka w zwierciadle wartości społecznych, Kraków 2015,
s.210-219; T. Drozdek-Małolepsza, Sport kobiet w Polsce w świetle czasopisma „Przegląd Sportowy” (1929),
„Szkice Humanistyczne”, 2015 t. XV nr 1-2, s.61-75; T. Drozdek-Małolepsza, Women's Sport in Poland in the
Light of „Przegląd Sportowy” [Sports Review] Magazine (1930), w: T. Drozdek-Małolepsza, A. Buková (red.),
Teoretyczne i praktyczne uwarunkowania kultury fizycznej i turystyki (Teoretickié i praktické podmienky
telesnej kultúry a turistiky), Częstochowa Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 2015,
s.29-45; T. Drozdek-Małolepsza, Sport kobiet w Polsce w świetle czasopisma „Przegląd Sportowy (1928),
„Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku”, 2015 nr 1-4 (25-28), s.9-21; T. Drozdek-Małolepsza, Women’s
1
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Metodologia badań
W badaniach zostały wykorzystane następujące metody: analiza źródeł
historycznych, indukcji, dedukcji, syntezy oraz porównawcza. Wysunięto następujące
problemy badawcze:
1. W jakim zakresie „Przegląd Sportowy” z 1934 r. upowszechniał sport kobiet?
2. Jaki poziom sportowy prezentowały w tym okresie Polki na tle międzynarodowym?
W zakresie badań źródłowych wykorzystano kwerendę źródeł czasopisma „Przegląd
Sportowy” z 1935 r. Wykorzystano literaturę tematyczną, ze szczególnym uwzględnieniem
publikacji dotyczących sportu kobiet w Polsce na łamach „Przeglądu Sportowego” (19211930, 1933).
Wyniki badań
Dla rozwoju sportu kobiet ważne znaczenie miały struktury międzynarodowe w tej
dziedzinie. Przedstawiciele Czechosłowacji organizowali międzynarodowy związek hazeny.
Przedstawicielem Polski w zakresie organizacji związku został Lipiński, pełniący funkcję
referenta hazeny w Polskim Związku Gier Sportowych (PZGS). Prezesem Międzynarodowej
Federacji Łuczniczej był działacz sportowy z Polski – Bronisław Pierzchała. Podczas obrad
Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOL) w Oslo w 1935 r. czynił starania
o włączenie łucznictwa do programu Igrzysk Olimpijskich (IO) w Berlinie4. Niestety jego
działania nie przyniosły pozytywnego skutku.
Panie były obecne we władzach Polskich Związków Sportowych. W dniu 17 marca
1935 r. odbył się w Warszawie Zjazd PZGS5. W trakcie obrad wybrano nowy zarząd,
w którym funkcje sekretarza miała pełnić Olczak, zaś członkiem zarządu została Łytkowicz.
Członkiem zarządu Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich (PZTW) została w 1935
dr Tumanówna6. Warto jednak zauważyć, iż referatem kobiet w Związku Polskich Związków
Sportowych (ZPZS) kierował mężczyzna – kpt. Misiński7.
Dziedzinami wychowania fizycznego i sportu kierował w Polsce (od 1927 r.)
Państwowy Urząd Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego (PUWFiPW).
Organem doradczym (opiniodawczym) PUWFiPW była Rada Naukowa Wychowania
Fizycznego (RNWF). Minister Spraw Wojskowych (PUWFiPW był w strukturach
Ministerstwa Spraw Wojskowych) – marszałek Józef Piłsudski, wspólnie z ministrami
(Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia
Publicznego) ustalił skład rady na kadencję lat 1935-1936. Wśród 25-osobowego składu
RNWF znalazło się 6 pań: dr Wanda Czarnocka-Karpińska, dr Zofia Domosławska, Jadwiga
Lechicka (wizytator), Maria Muszałówna (redaktor), Helena Olszewska (wizytator) i dr Maria
Uklejska8.

sport in Poland in the light of “Przegląd Sportowy” [Sports Review] magazine (1933), „Prace Naukowe
Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Kultura Fizyczna”, 2015d t. XIV nr 2, s.73-91;
4
„Przegląd Sportowy”, 1935 nr 20, s. 4.
5
„Przegląd Sportowy”, 1935 nr 23, s. 2.
6
„Przegląd Sportowy”, 1935 nr 25, s. 2.
7
„Przegląd Sportowy”, 1935 nr 47, s. 2.
8
„Przegląd Sportowy”, 1935 nr 24, s. 2.
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Według redakcji „Przeglądu Sportowego” w 1934 r. w porównaniu do 1933 r. wzrosła
liczba obiektów i urządzeń sportowych, m. in. w 1934 r. w Polsce była następująca liczba
obiektów i urządzeń sportowych: boisk do gier z bieżnią okólną – 484 (w 1933 r. – 463);
boisk do gier bez bieżni – 976 (950); boisk gimnastycznych i lekkoatletycznych – 535 (473);
kortów tenisowych – 1765 (1724); parków rekreacyjnych – 110 (67); sal gimnastycznych
i hal sportowych – 1030 (999); pływalni odkrytych – 186 (60), pływalni krytych – 14 (13);
przystani wioślarskich i stanic kajakowych – 192 (171); skoczni narciarskich – 31 (26);
lodowisk i torów łyżwiarskich – 264 (215)9. Znaczący udział we wzroście liczby obiektów
i urządzeń sportowych odegrał PUWFiPW. Oddanie do użytku sztucznego lodowiska
w Katowicach w sposób znaczący przyczyniło się do rozwoju łyżwiarstwa figurowego na
Górnym Śląsku i w Polsce10.
W Polsce według stanu na koniec 1934 r. czynnych było 15 poradni sportowolekarskich, w których w latach 1931-1934 przebadano 69490 sportowców. Ponadto,
działalność prowadziły poradnie przy ośrodkach zdrowia. Budżet PUWFiPW wynosił
w poszczególnych latach działalności: w 1928 r. – 836000 zł; w 1929 r. – 2001000 zł; w 1930
r. – 4434000 zł; w 1931 r. – 5095000 zł; w 1932 r. – 3466000 zł; w 1933 r. – 1985000 zł;
w 1934 r. – 2136000 zł.11 Redakcja czasopisma dokonała także statystyki w zakresie
kształcenia kadr instruktorów i nauczycieli wychowania fizycznego i sportu: w 1919 r. –
wykształcono 45 osób; w 1920/1921 – 55; w 1921/1922 – 340; w 1922/1923 – 362;
1923/1924 – 334; 1924/1925 – 173; 1925/1926 – 170; 1926/1927 – 271; 1927/1928 – 133;
1928/1929 – 228; 1929/1930 – 96; 1930/1931 – 158; 1931/1932 – 186; 1932/1933 – 225;
1933/1934 - 16712. Kształcenie kadr miało wpływ na rozwój poziomu wychowania
fizycznego i sportu. Kształcenie kadr dla potrzeb sportu było kontynuowane w 1935 r., m. in.
z inicjatywy Polskiego Związku Kajakowców (PZK) miał zostać zorganizowany w dniach 713 kwietnia 1935 r. kurs trenerski. Na kurs zgłosiło się 80 osób, w tym 5 kobiet, głównie
z Górnego Śląska i Krakowa, ale także z Białej Podlaskiej, Brześcia n/Bugiem, Gdyni,
Kobrynia i Suwałk13. W innym kursie – instruktorskim – z zakresu kajakarstwa, który odbył
się w Toruniu udział wzięło 14 osób, w tym 1 kobieta14. Zajęcia na kursie prowadził Roman
Szczerbowski.
W 1935 r. rozpoczęto przygotowania sportowe do IO w Berlinie w 1936 r., m. in.
w dniach 16 czerwca – 11 lipca 1935 r. został przeprowadzony obóz sportowy dla
najlepszych lekkoatletek15. Obóz odbył się na obiektach Centralnego Instytutu Wychowania
Fizycznego (CIWF) pod kierunkiem trenera Antoniego Cejzika. W obozie sportowym
uczestniczyło 20 lekkoatletek16.
W połowie lat trzydziestych XX w. coraz większą uwagę przywiązywano do sportu
dzieci i młodzieży. Po raz pierwszy w Polsce, w dniu 12 stycznia 1935 r. zostały rozegrane
9

„Przegląd Sportowy”, 1935 nr 2, s. 3.
B. Staniszewski, Jedynie sztuczne lodowisko zapewnić może odpowiedni poziom łyżwiarzom figurowym,
„Przegląd Sportowy”, 1935 nr 6, s. 2.
11
„Przegląd Sportowy”, 1935 nr 5, s. 4.
12
Tamże.
13
„Przegląd Sportowy”, 1935 nr 26, s. 4.
14
„Przegląd Sportowy”, 1935 nr 41, s. 6.
15
„Przegląd Sportowy”, 1935 nr 50, s. 2.
16
„Przegląd Sportowy”, 1935 nr 67, s. 4.
10
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w Wilnie I Ogólnopolskie Mistrzostwa Zimowe Młodzieży Szkolnej17. Zawody
przeprowadzono w trzech dyscyplinach: hokeju na lodzie, łyżwiarstwie i narciarstwie. We
współzawodnictwie uczestniczyły reprezentacje okręgów szkolnych: brzeskiego,
krakowskiego, lubelskiego, lwowskiego, łuckiego, poznańskiego, śląskiego, warszawskiego
i wileńskiego. W jeździe figurowej dziewcząt zwyciężyła Karczewska (Warszawa), przed
Miąsowicz (Kraków), Samborowską (Lwów) i Pudłowską (Wilno)18.
W połowie lat trzydziestych XX w. czołową polską automobilistką była Maria
Koźmianowa. Uczestniczyła w wyścigach automobilowych w Polsce i za granicą19.
Popularnymi dyscyplinami sportu uprawianymi przez kobiety były gry sportowe.
Najważniejszymi zawodami dla koszykarek w sezonie zimowym 1935 r. były rozgrywki
finałowe o Puchar Polskiego Związku Gier Sportowych (PZGS). Zawody zostały
przeprowadzone w Warszawie w dniach 5-6 stycznia 1935 r. z udziałem następujących
drużyn: Akademicki Związek Sportowy (AZS) Warszawa, IKP Łódź, „Jagiellonia” Białystok,
Kolejowe Przysposobienie Wojskowe (KPW) Poznań, „Makkabi” Wilno, „Polonia”
Warszawa20. Po raz pierwszy w tego typu imprezie brało udział 6 drużyn. Najlepszymi
zespołami turnieju okazały się ekipy warszawskie: AZS i „Polonia”. W zespole „Polonii”
występowały Boruch, Duch, Gregołajtis, Kamecka, Olczak, Olesińska, Szmidówna
i Wiewiórska, natomiast w drużynie AZS Warszawa: Brzustowska, Gąsiorowska, Holfeier,
Stefańska, Wiszniewska, Wojnarowska. Trzecie miejsce przypadło koszykarkom IKP Łódź.
W zespole łódzkim występowały reprezentantki Polski – Głażewska (zdaniem redakcji
„Przeglądu Sportowego” najlepsza zawodniczka turnieju), Gruszczyńska i Filipiak21.
Decydujący o mistrzostwie mecz odbył się 20 stycznia 1935 r. w Warszawie. Puchar PZGS
zdobyły koszykarki „Polonii”, pokonując AZS 22:1922.
Sukces odniosła reprezentacja Polski (oparta na zawodniczkach AZS) podczas
Akademickich Mistrzostw Świata w Budapeszcie, przeprowadzonych w dniach 10-18
sierpnia 1935 r.23 Koszykarki zajęły I miejsce, pokonując drużynę Węgier (37:13) oraz Łotwy
(27:15).
Turniej finałowy o Puchar PZGS w piłce siatkowej kobiet odbył się w dniach 2-3
marca 1935 r. w Poznaniu24. Zawody miały dość liczną obsadę, bowiem wystąpiło
7 zespołów z poszczególnych okręgów PZGS: AZS Lwów, AZS Warszawa, AZS Wilno,
HKS Łódź, YMCA Kraków, Towarzystwo Gimnastyczne (TG) „Sokół” Grudziądz, „Warta”
Poznań. W zawodach zwyciężyły siatkarki AZS Warszawa, wyprzedzając AZS Lwów oraz
YMCA Kraków. W drużynie zdobywczyń Pucharu PZGS wystąpiły następujące
zawodniczki: Bielecka, Bruszkowicz, Brzustowska, Holfeier, Stefańska I, Stobiecka,
Piotrowska, Wiszniewska i Włastelica25.

17

„Przegląd Sportowy”, 1935 nr 3, s. 6.
„Przegląd Sportowy”, 1935 nr 5, s. 5.
19
„Przegląd Sportowy”, 1935 nr 8, s. 5.
20
„Przegląd Sportowy”, 1935 nr 1, s. 2.
21
„Przegląd Sportowy”, 1935 nr 4, s. 6.
22
„Przegląd Sportowy”, 1935 nr 9, s. 2.
23
„Przegląd Sportowy”, 1935 nr 73, s. 3; 1935 nr 85, s. 4.
24
„Przegląd Sportowy”, 1935 nr 19, s. 5.
25
„Przegląd Sportowy”, 1935 nr 21, s. 1.
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Reprezentacja Polski w hazenie rozpoczęła w dniu 29 kwietnia 1935 r. przygotowania
do meczu z drużyną mistrzyń świata – Jugosławią26. Spośród 25 wyznaczonych hazenistek na
obozie przebywało 14, m. in. 3 panie z IKP Łódź: Filipiak, Głażewska i Gruszczyńska.
W ramach obozu realizowano m. in. zajęcia z taktyki gry, teorii, a także gimnastyki.
Jugosłowianki miały przyjechać do Polski w następującym składzie: Grsetic (bramkarka),
Bernik (obrona), Cuwaj i Oman (pomoc), Bobińska, Kustek i Tonkoric (atak);
Czempernianowa, Popowicz, Justin Matilda (zawodniczki rezerwowe). Hazenistki Jugosławii
dopiero we wrześniu 1935 r. przyjechały do Polski27. Mecz międzypaństwowy został
rozegrany 8 września 1935 r., w którym Jugosławia pokonała Polskę 4:3. W zakresie
popularyzacji hazeny, Jugosłowianki rozegrały kilka spotkań towarzyskich z drużynami
polskimi, m. in. w Białymstoku, Lublinie, Łodzi, Poznaniu oraz w Warszawie28.
Początki hazeny w Polsce przypadają na 1925 r.29 Z tą grą zapoznały się Polskie
lekkoatletki podczas zawodów międzynarodowych w Brnie (Czechosłowacja). W 1928 r.
istniało w Polsce kilka drużyn hazeny, m. in. dyscyplina ta rozwijała się w Państwowym
Instytucie Wychowania Fizycznego (PIWF) w Warszawie.
Jak informowała redakcja „Przeglądu Sportowego” w numerze 69 z 1935 r., na
Górnym Śląsku w Chorzowie powstały pierwsze dwa kluby kobiece piłki ręcznej w Polsce30.
Gry sportowe kobiet rozwijały się głównie w ośrodkach: krakowskim, łódzkim,
poznańskim czy warszawskim. W I połowie lat trzydziestych XX w. rozwinęły się także
w ośrodku lwowskim i wileńskim, a także w innych częściach Polski, m. in. na Pomorzu31.
Ponadto, sekcje gier sportowych kobiet powstawały przy organizacjach i towarzystwach
działających na polu sportu, m. in. sekcja siatkówki kobiet istniała przy Związku Strzeleckim
(ZS) we Lwowie32.
Jedną z najpowszechniej uprawianych dyscyplin sportowych przez kobiety była
lekkoatletyka. W sezonie zimowym i wczesnowiosennym odbywały się zawody
lekkoatletyczne kobiet w hali, m. in. na szczeblu mistrzostw okręgu w Poznaniu 33. W sezonie
wiosennym, letnim i jesiennym rozgrywano zawody na otwartym stadionie. W zakresie
współzawodnictwa w lekkoatletyce, kobiety rywalizowały m. in. w zawodach lokalnych,
okręgowych, ogólnopolskich oraz meczach lekkoatletycznych. W dniu 3 maja 1935 r. odbył
się mecz pomiędzy AZS Poznań, a reprezentacją okręgu łódzkiego, zakończony zwycięstwem
poznanianek 63:5934. „Ozdobą” zawodów był rekord Polski Marii Kwaśniewskiej w rzucie
oszczepem (40,68 m). W maju 1935 r. odbyły się w lekkoatletyce mistrzostwa okręgu
pomorskiego i warszawskiego35.

26

„Przegląd Sportowy”, 1935 nr 43, s. 2.
„Przegląd Sportowy”, 1935 nr 94, s. 4.
28
„Przegląd Sportowy”, 1935 nr 97, s. 5; 1935 nr 98, s. 4; 1935 nr 99, s. 5; 1935 nr 100, s .4; 1935 nr 101, s. 2.
29
„Przegląd Sportowy”, 1935 nr 49, s. 3.
30
„Przegląd Sportowy”, 1935 nr 69, s. 5.
31
„Przegląd Sportowy”, 1935 nr 24, s. 5.
32
„Przegląd Sportowy”, 1935 nr 52, s. 3. Drużynę ZS „Strzelec” Lwów reprezentowały: Liwkówna, Solecka,
Stopor, Szwed, Portka i Zubrzycka.
33
„Przegląd Sportowy”, 1935 nr 25, s. 4.
34
„Przegląd Sportowy”, 1935 nr 41, s. 2.
35
„Przegląd Sportowy”, 1935 nr 51, s. 3; 1935 nr 52, s. 2.
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Bardzo ważna widomość dla sportu lekkoatletyki kobiet ukazała się w 42 numerze
„Przeglądu Sportowego”. Dotyczyła Stanisławy Walasiewicz, która nadal reprezentowała
barwy Polski, nie przyjmując oferty amerykańskiej (obywatelstwa USA)36. S. Walasiewicz
powróciła ze USA do Warszawy w dniu 2 lipca 1935 r.37 We wrześniu 1935 r. zmieniła
barwy klubowe, zostając zawodniczką „Warszawianki”38.
W dniach 13-14 lipca 1935 r. w Krakowie odbyły się mistrzostwa Polski kobiet
w lekkoatletyce39. Zawody stały na przeciętnym poziomie. Najlepszymi lekkoatletkami
zawodów zostały: S. Walasiewicz (TG „Sokół-Grażyna” Warszawa), która zwyciężyła
w biegu na dystansie 60 m (7,8 s), w biegu na dystansie 100 m (12,0 s), w biegu na dystansie
200 m (24,5 s); Jadwiga Wajs (TG „Sokół” Pabianice) zajęła I miejsce w pchnięciu kulą
(11,85 m), w skoku wzwyż (1,44 m), oraz w rzucie dyskiem (38,74 m). W pozostałych
konkurencjach mistrzyniami Polski zostały: Maryla Freiwald („Makkabi” Kraków) w biegu
na dystansie 80 m przez płotki (12,4 s); Irena Świderska (AZS Poznań) w biegu na dystansie
800 m (2 min. 33,4 s); Irena Paliszewska (Sosnowiec) w skoku w dal z miejsca (2,25 m);
Dunin (AZS Poznań) w skoku w dal (4,98 m); M. Kwaśniewska (ŁKS) w rzucie oszczepem
(36,56 m)40. W biegach sztafetowych 4x100 m i 4x200 m najlepszą okazała się drużyna
„Stadionu” Chorzów. Mistrzynią Polski w pięcioboju lekkoatletycznym została
M. Kwaśniewska41.
Polskie lekkoatletki uczestniczyły w zawodach międzynarodowych. Podczas
Akademickich Mistrzostw Świata w Budapeszcie (10-18 sierpień 1935 r.) S. Walasiewicz
zdobyła dwa medale (złoty i brązowy) w biegu na dystansie 100 m i w rzucie dyskiem,
natomiast Genowefa Cejzik-Kobielska wywalczyła medal srebrny w konkurencji rzutu
dyskiem. Ważnym wydarzeniem w historii lekkoatletyki kobiecej był mecz Polska: Niemcy
w Dreźnie, rozegrany w sierpniu 1935 r.42 Niemki były wówczas najlepszymi lekkoatletkami
na świecie. Mecz, który obejrzało około 10000 widzów, zakończył się zwycięstwem
reprezentacji Niemiec 60,5:38,5. Wśród reprezentantek Polski zwycięstwa odniosły:
S. Walasiewicz w biegu na dystansie 100 m i 200 m oraz M. Kwaśniewska w rzucie
oszczepem (41,38 m – wynik lepszy od rekordu Polski). M. Freiwald mimo przegranej
z Niemkami, uzyskała wynik lepszy od rekordu Polski w biegu na dystansie 80 m przez płotki
(12,2 s).
Do coraz powszechniej uprawianej przez kobiety dziedziny sportu należy zaliczyć
łucznictwo. VII Narodowe Zawody Łucznicze odbyły się w Warszawie w dniach 22-27 lipca
1935 r. W wieloboju łuczniczym tytuł mistrzyni Polski wywalczyła Janina KurkowskaSpychajowa, wyprzedzając Annę Moczulską i Matyldę Janecką43. W rywalizacji zespołowej
zwyciężyły łuczniczki Pocztowego Przysposobienia Wojskowego (PPW) Kraków.
W zakresie łucznictwa, szkolenie było najlepiej prowadzone w PPW i w TG „Sokół”.
Łuczniczki przygotowywały się w Warszawie w sierpniu 1935 r. na obozie sportowym do
36

„Przegląd Sportowy”, 1935 nr 42, s. 2.
„Przegląd Sportowy”, 1935 nr 67, s. 1.
38
„Przegląd Sportowy”, 1935 nr 81, s. 1, 5; 1935 nr 98, s. 6; 1935 nr 105, s. 1.
39
„Przegląd Sportowy”, 1935 nr 72, s. 3.
40
Tamże.
41
„Przegląd Sportowy”, 1935 nr 93, s. 6.
42
„Przegląd Sportowy”, 1935 nr 90, s. 2.
43
„Przegląd Sportowy”, 1935 nr 77, s. 6; 1935 nr 79, s. 5.
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mistrzostw świata44. Wśród powołanych na wyjazd na mistrzostwa świata w Brukseli znalazły
się J. Kurkowska-Spychajowa, M. Janecka, A. Moczulska i Z. Bunsch. Zawody odbyły się
w dniach 27-31 sierpnia 1935 r. W rywalizacji drużynowej Polki wywalczył tytuł
wicemistrzyń świata, ulegając zespołowi Wielkiej Brytanii45.
Z inicjatywy Zakopiańskiego Towarzystwa Łyżwiarskiego (ZTŁ), w dniach 6-7
stycznia 1935 r. odbyły się w Zakopanem IV Międzynarodowe Zawody Łyżwiarskie46.
W zawodach zwyciężyli łyżwiarze zagraniczni; w jeździe figurowej pań najlepszą okazała się
szwedka Viviana Hulten, w jeździe parami rodzeństwo węgierskie Sekrenyessy. Z łyżwiarzy
polskich w kategorii solistek III miejsce przypadło Ernie Scheibert (Śląskie Towarzystwo
Łyżwiarskie – ŚTŁ), natomiast w jeździe parami II miejsce wywalczyli Barbara Chachlewska
i kpt. J. Theuer (Warszawskie Towarzystwo Łyżwiarskie – WTŁ). W zawodach nie wzięła
udziału najlepsza para łyżwiarska w Polsce Zofia Bilor i T. Kowalski. W Zakopanem odbyły
się także zawody dla młodzieży, w których uczestniczyli uczniowie i uczennice z Katowic,
Krakowa, Warszawy i Zakopanego. W jeździe figurowej dziewcząt zwyciężyła Jadwiga
Dąbrowska (Gimnazjum Królowej Jadwigi w Warszawie) przed Marylą Michalanką
(Państwowe Gimnazjum Żeńskie w Katowicach) oraz Hanną Dąbrowską - Gimnazjum
Królowej Jadwigi w Warszawie.
Dość popularną dyscypliną uprawianą przez kobiety było narciarstwo. Pod koniec
lutego 1935 r. zostały przeprowadzone Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w narciarstwie.
W slalomie zwyciężyła K. Bednarzówna, przed Zofią Stopkówną i Heleną Marusarzówną
(wszystkie Sekcja Narciarska Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego – SN PTT)47. W biegu
zjazdowym zwyciężyła narciarka TG „Sokół” Zakopane - Bronisława Staszel-Polankówna,
II miejsce zajęła Z. Stopkówna, zaś III – H. Marusarzówna. W kombinacji alpejskiej tytuł
mistrzyni Polski przypadł Z. Stopkównie, która wyprzedziła H. Marusarzówną
i K. Bednarzówną. Zawody były słabo obsadzone. Startowało tylko 9 narciarek.
Pływanie było dyscypliną, wśród której zaznaczył się rozwój wyników sportowych
kobiet w Polsce w latach dwudziestych i na początku lat trzydziestych XX w. Podczas
mistrzostw okręgu lwowskiego w 1935 r., do najlepszych sekcji pływackich kobiet należała
sekcja „Pogoni” Lwów oraz „Lechii” Lwów48. W I dekadzie lipca 1935 r. odbyły się
mistrzostwa okręgu lubelskiego i śląskiego w pływaniu49.
Mistrzostwa Polski w pływaniu odbyły się w dniach 3-4 sierpnia 1935 r.50 Do
konkurencji kobiecych zgłoszono 46 pań i 11 sztafet. Zawody stały na dość dobrym poziomie
sportowym, wyższym niż w zawody mistrzostw Polski przeprowadzonych w 1934 r.
Objawieniem zawodów była 12-letnia zawodniczka „Hakoachu” Bielsko – G. Dawidowicz,
która została najlepszą w wyścigu na dystansie 100 m stylem dowolnym (1 min. 21,5 s).
W innych konkurencjach mistrzyniami Polski zostały: Aniela Jarkulisz-Niedobecka
(Towarzystwo Pływackie „Giszowiec-Nikiszowiec”) w wyścigu na dystansie 100 m stylem
44

„Przegląd Sportowy”, 1935 nr 87, s. 3.
„Przegląd Sportowy”, 1935 nr 93, s. 2.
46
„Przegląd Sportowy”, 1935 nr 4, s. 3.
47
„Przegląd Sportowy”, 1935 nr 18, s. 2; 1935 nr 22, s. 3.
48
„Przegląd Sportowy”, 1935 nr 66, s. 5; 1935 nr 68, s. 4.
49
„Przegląd Sportowy”, 1935 nr 70, s. 5.
50
„Przegląd Sportowy”, 1935 nr 80, s. 4; 1935 nr 81, s. 3-4.
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klasycznym (1 min. 37,5 s) i 200 m stylem klasycznym (3 min. 25,0 s – wyrównany rekord
Polski); Renata Morawska („Delfin” Warszawa) w wyścigu na dystansie 100 m stylem
grzbietowym (1 min. 36,3 s); Pastor („Hakoach” Bielsko) w wyścigu na dystansie 400 m
stylem dowolnym (6 min. 54,0 s); Szczygłówna w skokach z trampoliny; KokalijPietrzykowska w skokach z wieży. Pływaczki „Hakoachu” Bielsko zwyciężyły w sztafecie
4x100 m stylem dowolnym (6 min. 20,2 s – wynik lepszy od rekordu Polski) oraz w sztafecie
3x100 stylem zmiennym (4 min. 53,0 s – wynik lepszy od rekordu Polski).
W dniu 27 stycznia 1935 r. odbyły się w Krynicy zawody kwalifikacyjne
w saneczkarstwie. W kategorii kobiet zwyciężyła Regina Enker („Makkabi”), wyprzedzając
Migaczowną51.
W I połowie lat trzydziestych XX w. sportem, który stawał się popularnym wśród
kobiet była szermierka. W pierwszych dniach marca 1935 r. zostały rozegrane mistrzostwa
Warszawy we florecie52. Do rywalizacji przystąpiło 11 pań. Zwycięstwo odniosła florecistka
Policyjnego Klubu Sportowego (PKS) Katowice Herta Stanoszkówna, II miejsce przypadło
Amelii Laskowskiej (AZS Warszawa), natomiast III miejsce zajęła Jadwiga Duch („Polonia”
Warszawa). Mistrzostwa Polski we florecie kobiet odbyły się 5 maja 1935 r. w Warszawie53.
W zawodach wzięło udział 11 florecistek. Tytuł mistrzyni Polski wywalczyła
H. Stanoszkówna, II miejsce zajęła Laskowska, zaś III – J. Duch. Zawody stały na dobrym
poziomie. Na łamach „Przeglądu Sportowego” czytamy: „Skończyły się (…) bezpowrotnie
czasy improwizowanych występów po kilku treningach. Panie pracują rzetelnie i osiągnąwszy
już pewien poziom techniczny, starają się o uzyskanie własnego bojowego oblicza”54.
W listopadzie 1935 r. odbył się turniej we florecie kobiet o nagrodę przechodnią Polskiego
Związku Szermierczego (PZSz)55. Po raz kolejny zwyciężyła H. Stanoszkówna, wyprzedzając
J. Duch-Markowską i dr Małgorzatę Serini.
W styczniu 1935 r. najlepsza polska tenisistka Jadwiga Jędrzejowska (reprezentująca
AZS Kraków), wraz z siostrą Zofią przeniosły się do Warszawy56. Powodem „przenosin”
było otrzymanie pracy w Warszawie. J. Jędrzejowska zwyciężyła w grze pojedynczej
w dwóch najważniejszych turniejach w Polsce; w mistrzostwach Polski oraz
w Międzynarodowych Mistrzostwach Polski w Warszawie57. Warto dodać, iż w grze
mieszanej, (grając z Ignacym Tłoczyńskim) zajęła I miejsce w tych zawodach.
J. Jędrzejowska odnosiła znaczące sukcesy na arenie międzynarodowej, m. in. w 1935
r. zwyciężyła w grze pojedynczej i podwójnej (wspólnie z Deutsch) podczas
Międzynarodowych Mistrzostw Austrii; zwyciężyła w grze mieszanej (wspólnie
z reprezentantem Australii – Harry Hopmanem) w Międzynarodowych Mistrzostwach
Włoch58. Sukcesem zakończył się dla J. Jedrzejowskiej udział w Wimbledonie, gdzie polska
tenisistka awansowała w grze pojedynczej do ćwierćfinału, przegrywając w walce o półfinał
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„Przegląd Sportowy”, 1935 nr 9, s. 5.
„Przegląd Sportowy”, 1935 nr 19, s. 1, 4.
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„Przegląd Sportowy”, 1935 nr 42, s. 2.
54
Tamże.
55
„Przegląd Sportowy”, 1935 nr 128, s. 4, 6.
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„Przegląd Sportowy”, 1935 nr 9, s. 5.
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„Przegląd Sportowy”, 1935 nr 120, s. 4.
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„Przegląd Sportowy”, 1935 nr 40, s. 3; 1935 nr 45, s. 4.
52

SPORT KOBIET W POLSCE W ŚWIETLE PISMA „PRZEGLĄD…

13

z Helen Jacobs (USA) 1:6, 7:9; w grze mieszanej (wspólnie z A. Quist) awansowała do
półfinału59.
Wioślarstwo było kolejną dyscypliną sportu uprawianą przez kobiety. W ramach tej
dziedziny sportu organizowano zawody o charakterze lokalnym, jak również ogólnopolskim.
W dniu 30 czerwca 1935 r. odbyły się w Warszawie ogólnopolskie międzyklubowe regaty
wioślarskie60. W konkurencji jedynek pań zwyciężyła Janina Grabicka (Warszawski Klub
Wioślarek – WKW) przed Orłowską (AZS Warszawa); w konkurencji czwórek I miejsce
zajęła osada WKS Poznań, II miejsce zajęła czwórka WKW. Tydzień później, odbyły się
regaty wioślarskie w Bydgoszczy i Wilnie. W zawodach bydgoskich, w konkurencji czwórek
półwyścigowych i czwórek najlepsze były osady Bydgoskiego Klubu Wioślarek (BKW),
natomiast w Wilnie, w wyścigu jedynek zwyciężyła Kamilla Plewak („Śmigły” Wilno)61.
W Bydgoszczy (na Brdzie) w dniu 4 sierpnia 1935 r. odbyły się regaty o Mistrzostwo
62
Polski . W ramach mistrzostw przeprowadzono dwie konkurencje kobiece; w wyścigu
jedynek zwyciężyła K. Plewak, natomiast w wyścigu czwórek WKW. Ponadto wyłoniono
najlepszą osadę kobiecą w wyścigu czwórek półwyścigowych – Wileńskie Towarzystwo
Wioślarskie. Oprócz wioślarstwa, kobiety uprawiały kajakarstwo. W dniu 14 lipca 1935 r. na
jeziorze Kiekrz pod Poznaniem odbyły się mistrzostwa Polski w kajakarstwie. W wyścigu
jedynek na dystansie 1000 m zwyciężyła Angelusówna (Kraków)63.
Sportowcy Polski mniejszości żydowskiej brali udział w rywalizacji międzynarodowej
w zakresie „Makkabiad”. W składzie reprezentacji Polski, która miała wystąpić w II letniej
Makkabidzie w Palestynie – wśród kobiet - znalazły się: w reprezentacji koszykarek Osikówna (Wilno), Deutcherówna (Kraków), Lilefeldówna I, Lilefeldówna II,
Rozenblatówna (Łódź), Lipstadtówna, Edelsohnówna (Warszawa); w gimnastyce –
Juckerówna (Bielsko), Gelbhardówna, Kurefeldówna (Sosnowiec); w lekkoatletyce –
M. Freiwald, Gotlibówna, Glasnerówna (Kraków), Sonia Lewin (Wilno), Zylberżanka
(Łódź), I. Hornstein (Lwów); w pływaniu – Berekówna, Dawidowicz, Kandlówna, Pastor64.
Począwszy od 1926 r., przeprowadzano w Polsce Plebiscyt „Przeglądu Sportowego”
na „10 Najlepszych Sportowców Polski”. W plebiscycie na wybór sportowca w 1934 r.
najlepsze okazały się lekkoatletki. Zwyciężyła Stanisława Walasiewicz (30392 głosy), przed
Jadwigą Wajs (22871)65. Na XII miejscu w plebiscycie uplasowała się Janina KurkowskaSpychajowa – łucznictwo (4266), na XX – Zofia Nehring – łyżwiarstwo szybkie (2183), XXI
miejsce zajęła M. Kwaśniewska, zaś na odległej XXIV pozycji J. Jędrzejowska (tenis). Warto
nadmienić, iż panie kilkakrotnie triumfowały w plebiscycie; w latach 1927-1928 zwyciężyła
Halina Konopacka, zaś w latach 1930 i 1932-1933 najlepszą okazała się S. Walasiewicz66.
W dniu 2 lipca 1935 r. w CIWF odbyła się uroczystość nadania J. Wajs Wielkiej Honorowej
Nagrody Sportowej67.
59
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Czynnikiem propagującym aktywność fizyczną wśród kobiet były publikacje
wydawane z inicjatywy PUWFiPW oraz Głównej Księgarni Wojskowej w Warszawie.
W 1935 r. z cyklu „Wychowanie Fizyczne Kobiet” (pod redakcją Kazimiery Muszałówny
i dr Eleonory Reicher) ukazał się pierwszy tom pt. „Uszkodzenia sportowe u kobiet”68.
Zakończenie
„Przegląd Sportowy” upowszechniał sport kobiet poprzez doniesienia dotyczące
uwarunkowań sportu kobiet, współzawodnictwa sportowego oraz osiągnięć sportowych
kobiet. Istotnym czynnikiem rozwoju sportu kobiet w Polsce był udział w strukturach
organizacyjnych sportu w Polsce, jak również tworzenie tych struktur, zarządzanych przez
mężczyzn, m. in. poprzez tworzenie referatów kobiet w związkach sportowych. Obok
uwarunkowań organizacyjnych, czynnikami wpływającym na wzrost poziomu sportu pań był
rozwój infrastruktury sportowej, kształcenie kadr dla potrzeb sportu kobiet oraz tworzenie
poradni sportowo-lekarskich.
Najpowszechniej uprawianymi dyscyplinami sportu przez Polki były gry sportowe
i lekkoatletyka. Kobiety aktywnie uprawiały również inne dziedziny sportu, m. in:
łucznictwo, łyżwiarstwo, narciarstwo, pływanie, tenis, wioślarstwo. Panie uczestniczyły
w systemie współzawodnictwa w poszczególnych dziedzinach sportu, począwszy od
zawodów lokalnych, po zawody regionalne, ogólnopolskie i międzynarodowe. W 1935 r.
nastąpił nieznaczny wzrost poziomu sportowego kobiet w Polsce. Największe sukcesy
sportowe Polki osiągały w lekkoatletyce, łucznictwie, łyżwiarstwie figurowym oraz tenisie.
Sukcesy te były związane z rozwojem kontaktów sportowych reprezentantek Polski na arenie
międzynarodowej. Proces ten następował poprzez tworzenie polskich związków sportowych
w poszczególnych dyscyplinach sportu, które później zostawały członkiem organizacji
międzynarodowej.
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Streszczenie
W pracy przedstawiono sport kobiet w Polsce w świetle czasopisma „Przegląd Sportowy” z 1935 r. „Przegląd
Sportowy” upowszechniał sport kobiet w Polsce poprzez doniesienia, materiały i artykuły dotyczące
uwarunkowań sportu kobiet, współzawodnictwa sportowego oraz osiągnięć sportowych kobiet. Kobiety działały
w strukturach organizacyjnych sportu w Polsce. Najpowszechniej uprawianymi dyscyplinami sportu przez
kobiety w Polsce w omawianym okresie były gry sportowe i lekkoatletyka. Panie uprawiały również inne
dziedziny sportu, m. in. łucznictwo, łyżwiarstwo, narciarstwo, pływanie, saneczkarstwo, szermierkę, tenis
i wioślarstwo. Największe sukcesy na arenie międzynarodowej osiągały w lekkoatletyce, łucznictwie i tenisie.
Słowa kluczowe: kobiety, sport, czasopismo „Przegląd Sportowy”, Polska, 1935 r.
WOMEN'S SPORT IN POLAND IN THE LIGHT OF „PRZEGLĄD SPORTOWY” [SPORTS
REVIEW] MAGAZINE (1935)
Abstract
The paper presents women's sport in Poland in the light of "Przegląd Sportowy" [Sports Review] magazine of
1935. "Sports Review" popularized women's sport in Poland through reports, materials and articles concerning
conditions for women's sport, women's sports competition and achievements. Women were active in the
organizational structures of sport in Poland The most popular sports disciplines practised by women in Poland in
the period discussed were sports games and athletics. Women also practised other sports disciplines, among
others, archery, skating, skiing, swimming, tobogganing, fencing, tennis and rowing. Polish women were most
successful in the international arena in athletics, archery and tennis.
Key words: women, sport, “Przegląd Sportowy” [Sports Review] magazine, Poland, 1935

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA NAUCZYCIELI WYCHOWANIA
FIZYCZNEGO BIALSKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
dr Joanna Baj-Korpak, dr Ewa Stępień*, mgr Edyta Kozłowska*,
mgr Małgorzata Parafiniuk*, Patryk Jurkowski**
Wprowadzenie
W dobie komputerów i telewizji aktywność fizyczna zespala człowieka z przyrodą,
jest jedną z niewielu form kontaktów człowieka ze środowiskiem, częścią jego niszy
w danym środowisku przyrodniczym i społecznym1.Aktywność fizyczna to naturalny
bodziec, który oddziałuje na cały ludzki organizm, wpływa korzystnie na czynności
wszystkich narządów - jest osią, wokół której budować można całą strategię zdrowego stylu
życia pod warunkiem, że wysiłek podejmowany jest poniżej wartości krytycznej, ma
charakter umiarkowany, jest odpowiednio dozowany, a obciążenia wzrastają stopniowo
i systematycznie2.
Według Woynarowskiej3 aktywność fizyczna jest nieodzownym składnikiem
zdrowego stylu życia. Warunkuje optymizm życiowy, jakość życia, przyjemność, dobre
samopoczucie, wpływa na opóźnienie procesów inwolucyjnych. Systematycznie
podejmowana
zapobiega
chorobom
zwłaszcza
cywilizacyjnym,
wynikającym
z prowadzonego trybu życia (np. choroby układu krążenia, cukrzyca, otyłość). Ponadto jest
sposobem radzenia sobie ze stresem. Codzienna aktywność fizyczna charakteryzująca się
umiarkowaną intensywnością jest koniecznym warunkiem zachowania zdrowia i dobrego
samopoczucia4.
Największy udział w promocji zdrowia współczesnego społeczeństwa mają wszyscy
ci, którzy są odpowiedzialni za edukację dzieci i młodzieży5. Promocja zdrowia to proces
wprowadzenia zmian w sposobie i warunkach życia, w celu doskonalenia i tworzenia zdrowia
oraz stałej kontroli nad jego stanem6. Zdrowie powinno być traktowane jako wartość
pedagogiczna, a nauczyciele stanowić wzór do naśladowania przez uczniów.
Mając na uwadze powyższe stwierdzenie, zasadnym wydaje się podkreślenie roli
nauczyciela w procesie kształtowania nawyków aktywnego spędzania czasu wolnego przez
uczniów. Podstawowym celem pracy nauczyciela wychowania fizycznego jest pełne, a przede
wszystkim skuteczne, oddziaływanie na uczniów - aby lekcje wychowania fizycznego
uczynić efektywniejszymi, dając ćwiczącym więcej zadowolenia, a tym samym wzmacniać
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i dać szansę na zdrowy, aktywny tryb życia wychowanka przez jego całe życie 7. Nauczyciel
oddziałuje całą swoją osobowością na swoich uczniów, a jego styl życia, jaki prowadzi
w znacznym stopniu decyduje o osiągniętych przez niego efektach w pracy szkolnej
w obszarze edukacji zdrowotnej8.
Do pracy w zawodzie nauczyciela, a tym samym do tej odpowiedzialnej roli, w której
pedagog spotyka się z drugim człowiekiem (często bardzo młodym i podatnym różnym
wpływom) po to, go zmieniać, ujawniać i tłumaczyć współczesny świat z nagromadzoną
w nim wiedzą i wartościami, trzeba być odpowiednio przygotowanym. Przygotowanie to nie
może uwzględniać wyłącznie kwalifikacji potwierdzonych posiadanym dyplomem wyższej
uczelni. Kwalifikacje te uprawniające do podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela muszą być
poparte odpowiednimi kompetencjami - zarówno dydaktycznymi, jak i wychowawczymi,
społecznymi i moralnymi9.
Celem badań było określenie poziomu aktywności fizycznej nauczycieli wychowania
fizycznego bialskich szkół ponadgimnazjalnych.
W celu uszczegółowienia podjętej problematyki sformułowano następujące pytania
badawcze:
1. Jaki poziom aktywności fizycznej według kryterium IPAQ prezentują badani nauczyciele
wychowania fizycznego?
2. W którym z obszarów aktywności fizycznej ankietowani nauczyciele wykazują
najwyższą aktywność?
3. Jak przedstawia się poziom aktywności fizycznej respondentów w zależności od
wielkości ich wskaźnika należnego masy ciała - Body Mass Indeks (BMI)?
Materiał i metoda badań
Badaniem objęto wszystkich nauczycieli wychowania fizycznego zatrudnionych
w bialskich szkołach ponadgimnazjalnych. Spośród 33 rozdanych kwestionariuszy IPAQ trzy
były niekompletne – ze względów formalnych nie zostały ujęte w analizie materiału (N=30).
Uwzględniając czynniki demograficzne stwierdzono, iż większa część respondentów jako
stałe miejsce zamieszkania wymienia miasto (53%). Nieznacznie większy odsetek ogółu
badanych stanowili mężczyźni (57%). Wiek badanych zawierał się w przedziale 24-54 lat.
Uwzględniając średnią wieku stwierdzono, iż młodszą grupę stanowili mężczyźni – średnia
wieku wyniosła w tej grupie 37 lat, zaś w grupie kobiet były to 43 lata.
Badania przeprowadzono przeprowadzono na przełomie marca – kwietnia 2015 roku,
zgodnie z zaleceniami Komitetu Naukowego IPAQ10, metodą sondażu diagnostycznego
z wykorzystaniem krótkiej wersji Międzynarodowego Kwestionariusza Aktywności Fizycznej
(International Physical Activity Questionnaire - IPAQ). Kwestionariusz ten dostarcza
informacji m.in. o ilości dni przeznaczanych na daną aktywność fizyczną w ciągu ostatnich

7

D. Dąbrowska, O ocenianiu ucznia na wychowaniu fizycznym, Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne, 4/2003, 3233.
8
W. Wrona-Wolny, Uwarunkowania i funkcje spożywania alkoholu przez sportowców, AWF, Kraków, 2007.
9
J. Derbich, H. Nałęcz, Nauczyciel wychowania fizycznego czy wychowawca fizyczny – kogo potrzebuje
współczesna szkoła? Rozprawy Społeczne, T VIII, nr 3/2014, 27-34.
10
www.ipaq.ki.se
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siedmiu dni11. Jest jednym z najbardziej sprawdzonych i szeroko stosowanych narzędzi do
pomiaru aktywności fizycznej na świecie12,13,14.
Wyniki badań
Zastosowana w pracy krótka wersja Międzynarodowego Kwestionariusza Aktywności
Fizycznej (IPAQ) pozwoliła na wielokierunkową analizę wyników badań dotyczących
aktywności fizycznej nauczycieli bialskich szkół ponadgimnazjalnych. W pierwszej
kolejności skupiono się na danych dotyczących częstości oraz czasu trwania poszczególnych
deklarowanych aktywności (tab. 1).
Tabela 1.
Średnia częstość wysiłków fizycznych podejmowanych przez respondentów (dni/tydzień)
Wysiłki fizyczne

Kobiety (N=13)

Mężczyźni (N=17)

Razem (N=30)

Intensywne

3

3,6

3,3

Umiarkowane

3

3,2

3,1

6,1

6,4

6,3

Chodzenie
Źródło: opracowanie własne

Z danych zawartych w tabeli 1 wynika, że najczęściej podejmowaną w ciągu tygodnia
przez badanych nauczycieli aktywnością fizyczną było chodzenie – przeciętnie sześć razy
w tygodniu. Wysiłki o charakterze umiarkowanym i intensywnym respondenci podejmowali
średnio trzy razy w tygodniu.
Analizując częstość deklarowanej aktywności fizycznej z uwzględnieniem podziału na
płeć nie stwierdzono większych różnic – średnie wartości liczbowe były do siebie zbliżone.
Tabela 2.
Średni czas trwania wysiłków fizycznych podejmowanych przez respondentów
(min./dzień)
Wysiłki fizyczne

Kobiety (N=13)

Mężczyźni (N=17)

Razem (N=30)

Intensywne

96,5

138,8

117,7

Umiarkowane

117,7

137,5

127,6

122,3

152,5

137,4

Chodzenie
Źródło: opracowanie własne

Drugim elementem, który został uwzględniony w analizie był czas przeznaczany na
aktywność fizyczną. Zaobserwowano, iż respondenci na poszczególne rodzaje AF
przeznaczają dziennie średnio około dwóch godzin. Nieznacznie przeważała dzienna
11

E. Biernat, Aktywność fizyczna mieszkańców Warszawy na przykładzie wybranych grup zawodowych. Oficyna
Wydawnicza SGH, Warszawa, 2011.
12
M. L. Booth, Assessment of Physical Activity: An International Perspective, Res. Quart Exerc. 2000, s. 71.
13
G. J. Welk, Physical Activity Assessments for Health-Related Research, Champaign, IL: Human Kinetics,
2002.
14
C. L. Craig, A.L. Marshall, M. Sjostrom, A.E. Bauman, M.L. Booth, Ainsworth, M. Pratt, U. Ekelund,
A. Yngve, J.F. Sallis, P. Oja, International Physical Questionnaire: 12 – country reliability and validity, Med.
Sci Sport Exerc. 2003, s. 35.
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aktywność fizyczna związana z chodzeniem – zarówno wśród ankietowanych ogółem, jak
i w grupach z podziałem na płeć (tab. 2).
Każdy rodzaj wysiłku fizycznego określono w jednostkach MET-min./tydzień.
Współczynnik MET przypisany danemu wysiłkowi pomnożono przez liczbę dni jego
podejmowania (tygodniowo) oraz średni czas trwania wyrażony w minutach/dzień. Dla
wysiłków o charakterze intensywnym wartość MET wynosi 8, w przypadku wysiłków
umiarkowanych równy jest 4, a chodzeniu odpowiada wartość 3,3 MET15.
Tabela 3.
Średnia tygodniowa aktywność fizyczna respondentów (MET-min./tydzień)
Wysiłki fizyczne

Kobiety (N=13)

Mężczyźni (N=17)

Razem (N=30)

Intensywne

2544,6

4348,2

3446,4

Umiarkowane

1541,5

1844,7

1693,1

Chodzenie
Tygodniowa aktywność
fizyczna
Źródło: opracowanie własne

2568,9

3381,5

2975,2

2218,3

3191,5

2704,9

Z danych przedstawionych w tab. 3 wynika, że średni całkowity wydatek
energetyczny badanych nauczycieli wychowania fizycznego wyniósł 2704,9 METmin./tydzień. Uwzględniając płeć badanych stwierdzono, że wyższą tygodniową aktywność
fizyczną wykazali mężczyźni – średnio o 973,2 MET-min./tydzień.
Rozpatrując wielkość współczynnika MET-min./tydzień z uwzględnieniem
poszczególnych obszarów aktywności fizycznej (AF) zaobserwowano, że dominują wysiłki
o charakterze intensywnym. Na drugim miejscu znalazła się aktywność związana
z przemieszczaniem się pieszo. Respondenci najmniej podejmowali wysiłków określanych
jako umiarkowane. Taki rozkład AF stwierdzono zarówno wśród ogółu badanych, jak
i w dwóch grupach wynikających z podziału ze względu na płeć. Powyższe zależności
zobrazowano graficznie – wykres 1.
Wykres 1.
Rozkład procentowy aktywności fizycznej respondentów z uwzględnieniem jej obszarów
100%
90%
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40%
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Umiarkowane
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Źródło: opracowanie własne
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Wykres 2.
Rozkład procentowy poziomu aktywności fizycznej w zależności od płci respondentów
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Źródło: opracowanie własne

Kryteria dla wysokiego poziomu aktywności fizycznej spełniło zaledwie 26,7%
badanych nauczycieli. Fakt ten wydaje się zaskakujący, biorąc pod uwagę, iż badano
„specjalistów” z zakresu kultury fizycznej, którzy swoją postawą powinni zachęcać innych do
aktywnego stylu życia. Umiarkowany poziom AF stwierdzono u 43,3% ankietowanych.
W grupie osób niespełniających wymagań dla poziomu umiarkowanego i wysokiego znalazło
się aż 30% respondentów. Wśród badanych nauczycielek przeważająca część (61,5%)
prezentowała umiarkowany poziom aktywności fizycznej. Zaledwie 7,7% kobiet prowadzi
bardzo aktywny tryb życia, tym samym spełnia kryteria dla poziomu wysokiego. Niski
poziom AF stwierdzono u 30,8% ankietowanych.
Zadowalającym wydaje się fakt, iż spośród ogółu badanych mężczyzn największy
odsetek (41,2%) zakwalifikował się do najwyższego poziomu AF. Rozkład pozostałego
odsetka badanych nauczycieli pomiędzy poziomem umiarkowanym a niskim był zbliżony.
Szczegółowe dane przedstawiono w formie wykresu 2.
Tabela 4.
Poziom aktywności fizycznej respondentów z uwzględnieniem ich BMI

Norma

N
2

Poziom aktywności fizycznej
Umiarkowany
Wysoki
%
N
%
N
%
20,0
7
70,0
1
10,0

Nadwaga

1

50,0

1

50,0

-

-

Otyłość
Norma

1
3

100,0
42,9

1

14,3

3

42,9

Nadwaga

1

11,1

4

44,4

4

44,4

Otyłość
1
100,0
Norma
5
29,4
8
Nadwaga
2
18,2
5
Ogółem
Otyłość
2
100,0
* 18,5 – 24,9 – norma, 25,0 – 29,9 – nadwaga, 30,0 > otyłość16
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A. Szczeklik, Choroby wewnętrzne. Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, Kraków 2005.
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Interesującym wydało się autorowi poznanie poziomu aktywności fizycznej
z uwzględnieniem wielkości wskaźnika masy ciała respondentów (tab. 4).
Stwierdzono, że osoby otyłe nie spełniają kryteriów zarówno dla wysokiego jak
i umiarkowanego poziomu aktywności fizycznej. U osób z nadwagą blisko połowa spełniła
warunki poziomu umiarkowanego a 36,4% poziomu wysokiego. W grupie respondentów
o budowie ciała w normie kryteria poziomu wysokiego wypełniło 23,5% badanych. Wśród
tych osób dominowały osoby o aktywności umiarkowanej (47,1%). Niepokojącym wydaje się
jednak, że aż niemal 30% ankietowanych, u których BMI jest w normie, nie należy do osób
aktywnych fizycznie (prezentują niski poziom AF).
W przypadku badanych kobiet, u których stwierdzono nadwagę, tyle samo
prezentowało poziom AF umiarkowany, jak i niski. W grupie nauczycielek o BMI w normie
dominował umiarkowany poziom podejmowanych wysiłków fizycznych (70%).
Sytuacja nieco odmiennie wyglądała w przypadku badanych mężczyzn. Taki sam
odsetek respondentów o prawidłowej masie ciała spełnił kryteria wysokiego poziomu AF, jak
i został zakwalifikowany do poziomu niskiego. Tymczasem grupa nauczycieli wychowania
fizycznego, u których stwierdzono nadwagę okazała się bardziej aktywna – po 44,4%
badanych spełniło kryteria poziomu umiarkowanego i wysokiego.
Podsumowanie i wnioski
Liczne powiązania aktywności fizycznej ze zdrowiem wyraźnie wskazują, że we
współczesnych czasach świadome i celowe podejmowanie wysiłków fizycznych to nie tylko
konieczność, a wręcz obowiązek17. Systematycznie podejmowana powinna stanowić
nierozerwalny element naszego codziennego życia. Zdaniem Piątkowskiej18 uczestnictwo
w szeroko pojętej kulturze fizycznej to zjawisko wciąż rozwijające się w polskim
społeczeństwie. Z jednej strony aktywne formy wypoczynku podejmuje coraz większa liczba
osób, z drugiej zaś niektóre formy aktywności fizycznej wydają się wciąż dla pewnej grupy
osób niedostępne.
Mając na uwadze wagę problemu w niniejszym opracowaniu podjęto tematykę
aktywności fizycznej. Badania przeprowadzono wśród nauczycieli wychowania fizycznego,
którzy z racji wykształcenia kierunkowego oraz wykonywanego zawodu powinni być
kreatorami zdrowego (a tym samym aktywnego) stylu życia.
Na podstawie przeprowadzonej analizy wyników badań sformułowano następujące
wnioski:
1. Poziom aktywności fizycznej badanych nauczycieli wychowania fizycznego można
określić jako umiarkowany – 70% ogółu respondentów podejmuje wystarczająco dużo
wysiłków fizycznych, z czego zaledwie 26,7% na poziomie wysokim.
2. Spośród poszczególnych obszarów aktywności fizycznej w badanej grupie
dominowały wysiłki o charakterze intensywnym. Najmniejszy udział w ogólnej
tygodniowej aktywności fizycznej miały wysiłki o umiarkowanej intensywności.

17

E. Biernat, Aktywność fizyczna w życiu współczesnego człowieka. E-Wydawnictwo Narodowego Centrum
Badania Kondycji Fizycznej, 2014: 1-4.
18
M. Piątkowska, Wiek jako czynnik różnicujący poziom aktywności fizycznej polskiej populacji.
Antropomotoryka, 2012, 59: 17-29.
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3. Zaobserwowano zależność pomiędzy poziomem aktywności fizycznej a wskaźnikiem
wagowo-wzrostowym (BMI) respondentów. Osoby otyłe podejmują wysiłki fizyczne
na poziomie niewystarczającym (niski poziom AF). Respondenci, u których wartość
wskaźnika BMI mieści się w przedziale od 18,5 do 24,9 kg/m2 oraz respondenci,
u których stwierdzono nadwagę w większości spełniają kryteria dla umiarkowanego
poziomu aktywności fizycznej.
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Streszczenie
Celem badań było określenie poziomu aktywności fizycznej nauczycieli wychowania fizycznego zatrudnionych
w bialskich szkołach ponadgimnazjlanych. Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem
krótkiej wersji Międzynarodowego Kwestionariusza Aktywności Fizycznej IPAQ (International Physical
Activity Questionnaire). Badaniem objęto 30 respondentów. Stwierdzono, że ankietowani nauczyciele
w większości prezentowali umiarkowany poziom aktywności fizycznej.
Słowa kluczowe: aktywność fizyczna, nauczyciele wychowania fizycznego, IPAQ
PHYSICAL ACTIVITY OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS IN UPPER-SECONDARY
SCHOOLS IN BIALA PODLASKA
Summary
The aim of the research was to determine the level of physical activity of physical education teachers employed
in upper-secondary schools in Biala Podlaska. The method of diagnostic survey was applied with the use of the
short version of the International Physical Activity Questionnaire IPAQ. The study involved 30 respondents. It
was found that the majority of teachers surveyed presented a moderate level of physical activity.
Key words: physical activity, physical education teachers, IPAQ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ
ПАЦИЕНТОВ ПРИ САНАТОРНО-КУРОРТНОМ ЛЕЧЕНИИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГРЯЗЕРАЗВОДНЫХ ВАНН
Г. Н. Болбатовский канд. мед. наук, Л. А. Пирогова* доктор мед. наук, профессор,
И. И. Климович* доктор мед. наук, профессор, Е. В. Тюненкова* доцент
Восстановительное лечение в санаторных условиях пациентов, имеющих
заболевания со стороны желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательного аппарата,
нервной и сердечно-сосудистой систем, является важным этапом не только
предотвращения прогрессирования заболеваний, но и предупреждение рецидивов1,2,3.
Помимо природных, климатических факторов, диетотерапии общеизвестно, что
физические методы являются важной составной частью санаторных лечебных
комплексов, формирующих программы реабилитации пациентов с данной патологией.
Высокий уровень общесоматической заболеваемости населения в определенной
мере обусловлен интенсивностью воздействия экологических факторов, которые
в своем проявлении, как правило, неспецифичны. В этой ситуации важную роль играет
санаторно-курортная помощь, так как только в условиях санатория в полном объеме
обеспечивается использование природных курортных факторов456. При этом спектр
лечебно-оздоровительных мероприятий должен быть достаточно широким
и комплексным, адекватным поставленной цели при, безусловно, строгом соблюдении
принципов индивидуализации.
В настоящее время в лечебно-профилактических учреждениях Республики
открыты и функционируют стационарные и амбулаторные отделения медицинской
реабилитации. Накоплен определенный опыт работы, активно внедряются новые
методы восстановительного лечения. Однако реабилитация на санаторном этапе
в Республике Беларусь пока не достигла должного уровня развития. А по сути,
санаторно-курортное лечение направлено на оздоровление человека, восстановление
функций, ликвидацию остаточных явлений, а также профилактику возможных
последствий болезни. Поэтому, на наш взгляд, наиболее оптимальным звеном для



Республиканский центр по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения, УО
«Гродненский государственный медицинский университет», УО «Гродненский государственный
университет им. Я. Купалы»
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В. Б. Адилов, О. Б. Давыдова, В. И. Зотова и др., Минеральные воды и пилоиды – основа лечебной базы
курортов, Сборник материалов междунар. конгр. М., 1998, С. 113-129.
2
М. В. Боголюбов, Медицинская реабилитация (том I), Пермь, 1998, С. 96-121, 166-193.
3
Э. С. Кашицкий, В. М. Козин, В. С. Улащик и др., Технологические аспекты получения и использования
лечебных препаратов из торфов и сапропелей, Известия Белорусской инженерной академии, Минск,
1999, №2 (8), С. 53-56.
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И. Н. Арнольд, Известия отдела прикладной ихтиологии и научно-промысловых исслед., Гос. Ин-та
опытной агрономии, 1924, Т. 2, №1, С.117-129.
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М. В. Боголюбов, Медицинская реабилитация (том I), Пермь, 1998, С. 96-121, 166-193.
6
Э. С. Кашицкий, С. П. Гудак, Н. Н. Силивончик, Минеральные воды Беларуси: характеристика и
использование, Известия Белорусской инженерной академии.- Минск, 2000, №1(9), С. 55-62.
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реализации задач медицинской реабилитации является санаторий7,8,9,10,11.
Следует отметить, что сегодня наиболее активно ведутся исследования
в области диагностики и профилактики заболеваний, лечения и реабилитации больных
и инвалидов с использованием медикаментозных и немедикаментозных средств12,13,14.
Изучение местных природных факторов и их использование значительно отстает от
уровня указанных исследований.
Заболевания органов пищеварения среди болезней терапевтического профиля
имеют большой удельный вес. Это связано со многими причинами: нерациональное
питание, переедание, недоедание, нарушение режима питания, однообразие в приёме
пищевых продуктов, вредные привычки, наследственный фактор, инфекционные
причины (хеликобактерии) и
др.
Как
правило,
заболевания желудка
и двенадцатиперстной кишки (хронический гастрит, язвенная болезнь) носят
хронический характер, поэтому требуют проведения длительного лечения в условиях
стационара, поликлиники и санатория. В этой ситуации важную роль играет санаторнокурортная помощь, так как только в условиях санатория в полном объёме
обеспечивается использование природных курортных факторов. Учитывая, что
санаторно-курортное лечение получают лица среднего и пожилого возраста, у них, как
правило, имеются сопутствующие заболевания: дегенеративно-дистрофические
заболевания позвоночника и суставов, артериальная гипертензия, ишемическая болезнь
сердца, болезни обмена веществ и др. Эти заболевания также подлежат лечению
и реабилитации природными факторами15,16,17. В нашей республике профильными
санаториями для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта, патологии
опорно-двигательного аппарата, нервной системы, обмена веществ считаются:
«Поречье»,
«Криница»,
«Сосны»,
«Пралеска»,
«Свислочь»,
«Беларусь»
7
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8
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9
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1965, 142 с.
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М. В. Боголюбов, Курортология и физиотерапия (в 2-х томах), М., Медицина, 1985, 560 с., 638 с.
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Э. С Кашицкий, А. И., Дроздов., А. В. Борисенко и др., Особенности санаторного этапа
реабилитации больных с неврологическими проявлениями поясничного остеохондроза, Тезисы докладов
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Минск, 1996, С. 164.
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аппликаций различного состава, Лечебные гидроминеральные ресурсы Беларуси: материалы научнопракт. конф. Минск, 1996, С. 31-33.
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И. Н. Арнольд, Известия отдела прикладной ихтиологии и научно-промысловых исслед., Гос. Ин-та
опытной агрономии, 1924, Т. 2, №1, С. 117-129.
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Э. С. Кашицкий, В. М. Козин, В. С. Улащик и др., Технологические аспекты получения и использования
лечебных препаратов из торфов и сапропелей, Известия Белорусской инженерной академии, Минск,
1999, №2 (8), С. 53-56.
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(г. Друскининкай, Литва) и др.
Санатории «Поречье» и «Беларусь», располагающиеся в 30 км от г. Гродно
(Беларусь) в деревне Поречье и в г. Друскининкай (Литва) считались наиболее
эффективными в лечении данной патологии, они были доступны и привлекательны для
всех жителей бывшего СССР.
Месторождение минеральных вод на территории санатория «Поречье»
Гродненского района Гродненской области Республики Беларусь находится в 17 км от
г. Друскининкай. Лечебная вода этого месторождения по химическому составу
согласно ГОСТ 13273-88 приближается к типу друскининкайских минеральных вод.
Аналогами являются минеральные воды «Бируте», «Витаутас», «Друскининкайская»
(Литва) и «Валмиерская», «Юрмала» (Латвия).
Минеральная вода «Поречье» применяется как лечебно-столовая в виде питья
и как бальнеологический фактор – для ингаляций, орошений и ванн. Особенностью
данного санатория является использование лечебных сапропелевых грязей озера Дикое
Дятловского района Гродненской области смешанного и карбонатного типов.
Аналогом сапропелей озера Дикое по типу пелоидных отложений являются
озеро Молтаево (курорт Самоцвет) и озеро Беляш (курорт Кисегач). Сапропели озера
Дикое рекомендованы для наружного применения в виде аппликаций, электрофореза,
пелоидофонофореза при заболеваниях нервной системы, опорно-двигательного
аппарата, в гинекологии, косметологии, терапии и стоматологии.
Отличительной особенностью санатория «Поречье» является внедрение нового
метода сочетанного использования минеральной воды, смешанной с сапропелевой
грязью в виде ванн. Это дает возможность одновременно воздействовать на организм
пациента двумя природными факторами и таким образом повысить физическую
работоспособность. Кроме этого, такой подход экономически более эффективен, т.к.
позволяет пациентам принять большее количество процедур за курс санаторнокурортного лечения.
Целью настоящего исследования явилось: на основе разработки и внедрения
дифференцированной системы применения грязеразводных ванн повысить физическую
работоспособность пациентов и улучшить их качество жизни.
Для выполнения поставленной цели сформулировали задачи исследования:
разработать дифференцированную систему оказания реабилитационной помощи
и технологию медицинской реабилитации пациентов с хроническими заболеваниями
органов пищеварения в стадии ремиссии и с учетом сопутствующей патологии на
санаторном этапе; оценить клинико-функциональное состояние пациентов,
проходящих лечение в условиях санатория «Поречье» Гродненской области
Гродненского района; провести велоэргометрическое тестирование для выявления
переносимости физической нагрузки у пациентов, проходящих восстановительное лечение
в условиях санатория «Поречье» с целью определения необходимого разведения
сапропелевой лечебной грязи в минеральной воде; установить критерии для определения
концентрации грязеразводных ванн пациентам на санаторном этапе реабилитации;
повысить экономическую эффективность санаторно-курортного лечения путем
внедрения новой технологии. Оценить медицинскую и социально-экономическую
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эффективность медицинской реабилитации пациентов на этапе санаторного лечения.
Обследовано 142 пациента преимущественно с патологией органов пищеварения
в стадии ремиссии и сопутствующими заболеваниями (деформирующий остеоартроз
(ДОА) позвоночника и суставов, артериальная гипертензия (АГ), ишемическая болезнь
сердца (ИБС), болезни обмена веществ), которые проходили санаторно-курортное
лечение в условиях санатория «Поречье». В зависимости от методов применения
естественных природных факторов, характера заболевания, функциональных
возможностей и пола, пациенты были разделены на 3 группы:
1-я группа – пациенты, получившие ГРВ 1:1 (48 человек, среди них 24 мужчины
и 24 женщины). В нее вошли пациенты более молодого возраста, имеющие среднее
физическое развитие и средние показатели толерантности к физической нагрузке.
2-я группа – пациенты, получившие ГРВ 1:2 (48 человек, среди них 24 мужчины
и 24 женщины). В эту группу вошли пациенты среднего возраста со сниженными
показателями физического развития и толерантности к физической нагрузке.
3-я группа – пациенты, получившие ГРВ в виде «болтушки» – это разведение
сапропелевой грязи в минеральной воде «Поречье» из расчета 10 кг грязи на 400 л воды
(46 человек, среди них 22 мужчины и 24 женщины). В этой группе были лица пожилого
возраста с низкими показателями физического развития и толерантности к физической
нагрузке.
Пациенты, находящиеся в санатории, были в возрасте от 38,3±2,1 до 67,7±1,4, из
них мужчин было 70, женщин – 72. Среди обследованных пациентов городские жители
составили 89%, сельские – 11%. При обследовании пациентов полученные данные
сравнивали с нормами показателей физического развития и функционального
тестирования, которые были получены при исследовании практически здоровых
людей, не получавших курс ГРВ. Они составили контрольную группу – 40
практически здоровых человек, из них 20 женщин и 20 мужчин трудоспособного
возраста.
Учитывая хроническое течение заболеваний органов пищеварения,
у обследованных пациентов даже в период ремиссии сохранялись некоторые не
выраженные, но доставляющие определенный дискомфорт и ухудшающие качество
жизни симптомы (болевой синдром, изжога, диспепсические расстройства, снижение
аппетита).
У пациентов, особенно старше 50-ти лет, имелись сопутствующие заболевания.
Наиболее частыми сопутствующими заболеваниями были неврологические проявления
остеохондроза позвоночника, дегенеративно-дистрофические заболевания суставов,
артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца.
Обследование включало определение некоторых показателей физического
развития: масса тела, рост, окружность живота, жизненная емкость легких, кистевая
динамометрия. Оценку полученных данных осуществляли методом индексов, которые
отражают количественную характеристику показателей физического развития,
а проводимые в динамике – позволяют оценить эффективность медицинской
реабилитации и способность к восстановлению физической работоспособности. Кроме
антропометрических измерений определяли ЧСС и АД в покое до и после санаторно-
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курортного лечения.
С целью изучения толерантности к физической нагрузке у пациентов применили
велоэргометрический тест. При его проведении пациенту предлагали две
последовательные нагрузки мощностью (N) 50-75 Вт и 100 Вт соответственно
с интервалом отдыха 3 минуты, время работы 5 минут, скорость 50-60 оборотов
в 1 минуту. Тестирование проводили на велоэргометре фирмы «TUNTURI». Толерантной
N считали ту величину, при которой ЧСС у пациента была в зоне 150-170 и 120-130
ударов в минуту, соответственно возрастным группам (20-40 лет и 40-60 лет). Оценивали
работоспособность по Astrаnd. Полученные данные сравнивали со средними
показателями здоровых лиц работоспособного возраста – контрольная группа.
Показатель максимального потребления кислорода (МПК) надежно
характеризует физическую работоспособность человека. Между МПК и физической
работоспособностью имеется высоко достоверная корреляция.
У пациентов с патологией ССС индивидуальная величина МПК отражает их
состояние (функциональный класс) и поэтому используется при решении таких
медицинских задач, как уточнение диагноза, прогноз состояния, оценка эффективности
лечебно-профилактических
мероприятий
и
т.п.
Всемирная
организация
здравоохранения рекомендует определение МПК как одного из наиболее точных
методов оценки работоспособности человека. МПК отражает функциональную
мобилизацию системы транспорта и утилизации кислорода при достижении
максимальных значений. Результаты теста у нетренированных людей оценивали по
таблице18.
Данные обследования вносили в разработанную нами специальную карту до и
после санаторно-курортного лечения.
На основании процентного показателя индекса физического состояния
у обследованных пациентов нами предложен метод определения функционального
класса (ФК).
ФК – 0 – индекс физического состояния составляет 100% и более.
ФК – I – индекс физического состояния составляет 75-99%.
ФК – II – индекс физического состояния составляет 50-74%.
ФК – III – индекс физического состояния составляет 25-49%.
ФК – IV – индекс физического состояния составляет 24% и менее.
Эти данные крайне важны для оценки эффективности МР пациентов,
проходивших восстановительное лечение.
Эффективность реабилитации оценивали как по функциональному классу, так
и по клиническим критериям. По ФК указывали разницу в процентах до и после
проведения реабилитационных мероприятий. По клиническим критериям функция
может быть восстановлена: полностью, частично (улучшение), не восстановлена (без
изменений), сохранена, ухудшена. Восстановление полное – предусматривает полное
устранение нарушенных функций (до ФК 0).
С целью оценки эффективности медицинской реабилитации (МР)
18

Л. А. Пирогова, Кинезотерапия и массаж в системе медицинской реабилитации: учеб. пособие, Л. А.
Пирогова, В. С. Улащик, Гродно, 1999, 238 с.
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с использованием дифференцированных методов применения грязеразводных ванн
у пациентов с патологией органов пищеварения определяли тип реакции сердечнососудистой системы в ответ на физическую нагрузку при проведении
велоэргометрических тестов до начала и после окончания курса лечения.
Для оценки отдалённых результатов воздействия нами разработан опросник
пациента, получавшего курс санаторного лечения. Статистический анализ полученных
данных проводили традиционными методами вариационной статистики при помощи
пакета прикладных программ StatSoft STATISTICA 10.0.
В лечении и реабилитации пациентов с патологией органов пищеварения
огромное значение придается контролю массы тела пациента, т.к. одним из важнейших
компонентов терапии является диетическое питание19,20. Сравнительный анализ
индекса массы тела показал, что изначально он был выше допустимых (нормальных)
величин, как у женщин, так и у мужчин. В процессе санаторно-курортного лечения его
показатели практически не изменялись, за исключением пациентов (мужчин) 1-й
группы.
Масса-ростовой показатель у женщин значительно повышен (норма – от 300 до
370 г/см). В процессе санаторно-курортного лечения достоверного изменения массы
и индекса Кетле не произошло. Этот показатель у мужчин также значительно повышен
(норма – 350-400 г/см). В процессе лечения достоверное повышение массы и индекса
Кетле наблюдали в 1-й группе пациентов, получавших ГРВ в соотношении 1:1, что
объясняется большей затратой энергии во время процедуры и соответственно
стимуляцией аппетита. Достоверное увеличение окружности живота наблюдали
у мужчин 1-й группы, что связано с повышением массы тела.
Оценка функционального состояния дыхательной системы у пациентов,
проходящих санаторно-курортное лечение, имеет чрезвычайно важное значение
в плане переносимости общих нагрузочных процедур, к которым относятся ГРВ.
Следует отметить, что традиционное разведение сапропелевой грязи минеральной
водой «Поречье» 1:1 не всегда хорошо переносится пациентами. Это проявляется
общей усталостью, сердцебиением, одышкой, головной болью, повышением
артериального давления. Следовательно, необходимо уменьшить нагрузочность
процедуры ГРВ путем снижения концентрации сапропелевой грязи в грязеразводных
ваннах: 1:2 (одна часть сапропелевой грязи и две части минеральной воды)
и «болтушка» (10 кг сапропелевой грязи на 400 л минеральной воды). Для определения
необходимого разведения требуется индивидуальный подход к пациенту,
учитывающий его физическое развитие, функциональное состояние дыхательной
и сердечно-сосудистой систем, состояние скелетной мускулатуры, а также возраст, пол
и наличие сопутствующих заболеваний.
Исходные показатели жизненного индекса как у женщин, так и у мужчин были
19

Е. Б. Грищенко, Хронические гастриты в клинической практике врача-гастроэнтеролога, Е. Б.
Грищенко, Consilium Med., 2011, Т. 13, № 8, С. 8-12.
20
Д. С. Юневич, Динамика клинико-функциональных изменений при хроническом гастрите на фоне
различных схем терапии: XVI Междунар. Славян, Балт. науч. форум «Санкт-Петербург – Гастро 2012»,
15-17 мая 2012 г., Д. С. Юневич, М. А. Бутов, П. С. Кузнецов, Гастроэнтерология Санкт-Петербурга,
2012, № 2-3, С. 110.
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снижены (норма для женщин – 50-60 см3/кг, для мужчин – 60-70 см3/кг). После
санаторно-курортного лечения наблюдали достоверное увеличение жизненного
индекса у всех пациентов. Однако нормальных значений он достигал в процессе
лечения только у мужчин 1-й группы (ФК О), что обусловлено более молодым
возрастом пациентов и наличием меньшего процента сопутствующих заболеваний,
особенно со стороны дыхательной и сердечно-сосудистой систем.
Состояние скелетной мускулатуры (сила и тонус мышц) также имеет большое
значение для определения необходимого разведения сапропелевой грязи в минеральной
воде «Поречье». Учитывая механический фактор воздействия ГРВ на организм
пациента, мышечная гипотрофия и гиподинамия требуют обязательного учета при
определении разведения.
При сравнении показателей динамометрии у пациентов, проходивших
санаторно-курортное лечение, с контрольной группой достоверных различий не
обнаружено: сила кисти (кг) у женщин – 27,2±3,06 (правая); 25,8±3,00 (левая);
у мужчин – 49,8±4,14 (правая); 47,4±4,60 (левая). После проведенного курса санаторнокурортного лечения наблюдали достоверное увеличение силовых показателей во всех
группах.
При поступлении в санаторий определяли пульс и артериальное давление,
а также проводили велоэргометрическое тестирование с целью определения
толерантности сердечно-сосудистой системы к физической нагрузке. При анализе
показателей гемодинамики (ЧСС и АД) установлено, что применение ГРВ
в комплексном санаторном лечении способствует урежению ЧСС у женщин 2-й и 3-й
групп (р<0,05) и у мужчин 1-й и 2-й групп (р<0,05), а также снижению систолического
АД в группе № 2 у женщин и мужчин (р<0,001), в группе № 3 у женщин и мужчин
(р<0,05); диастолическое АД достоверно снизилось (р<0,05 и р<0,001) во всех трех
группах как у женщин, так и у мужчин. Такие изменения со стороны ЧСС и АД
свидетельствовали о повышении адаптационных возможностей организма.
При проведении велоэргометрического тестирования была выявлена низкая
переносимость физической нагрузки у обследованных пациентов, проходивших
восстановительное лечение в условиях санатория «Поречье». Эти данные легли
в основу определения необходимого разведения сапропелевой грязи в минеральной
воде «Поречье». Чем ниже переносимость нагрузки, тем больше разведение.
Показатели велоэргометрического тестирования приведены в таблице 1.
Таблица 1.
Показатели велоэргометрического тестирования(Х± Sx)
№
группы

Мощность первой нагрузки
у женщин N1 (Вт)

Мощность первой нагрузки
у мужчин N1 (Вт)

до лечения

после лечения

до лечения

после лечения

1-я группа

55,0±2,04

58,0±2,38

74,0±1,83

75,0±1,50

2-я группа

50,0±0,00

50,0±0,00

67,0±2,38

68,0±2,71

3-я группа

43,2±2,43

43,2±2,43

65,9±3,10

65,9±3,10
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№
группы

Мощность второй нагрузки
у женщин N2 (Вт)

Мощность второй нагрузки
у мужчин N2 (Вт)

1-я группа

109,0±4,54

128,0±3,63**

149,0±3,18

171,9±3,47**

2-я группа

88,0±2,61

102,2±4,05*

126,0±5,00

134,4±4,62*

100,0±3,87

113,8±5,86*

66,7±2,60
67,6±3,13
3-я группа
Примечания: 1) * – р<0,05; 2) ** – р<0,001

Из показателей, приведенных в таблице видно, что переносимость нагрузки
после санаторно-курортного лечения улучшается. Динамика показателей МПК
представлена на рисунке 1.
Рисунок 1.
Относительный показатель МПК у женщин и мужчин
А

Б

МПК

МПК

1-я гр.

2-я гр.

3-я гр.

1-я гр.
2-я гр.
2-я
3-я

3-я гр.

Примечание – * – р<0,05

Следует отметить, что для проведения процедур ГРВ в санатории «Поречье»,
была произведена специальная реконструкция ванн с широким канализационным
отверстием и прямым стоком отработанной сапропели. Это решило проблему застоя
и засорения канализации. Сочетанное применение ГРВ (сапропелей и минеральной
воды «Поречье») в комплексе с внутренним приёмом минеральной воды,
психотерапией, лечебным питанием, кинезотерапией, массажем, правильно
подобранным двигательным режимом позволили в условиях санатория «Поречье»
улучшить не только функциональные показатели, но и снять болевой синдром,
уменьшить диспепсические расстройства, повысить толерантность ССС к нагрузкам,
а также улучшить физическое состояние и качество жизни пациентов.
Исследования, проведенные в санатории «Поречье», позволили разработать
научно обоснованную программу МР пациентов с патологией органов пищеварения
и сопутствующими заболеваниями с преимущественным использованием местных
природных факторов: режим щадяще-тренирующий или щадящий; психотерапия,
направленная на положительную мотивацию восстановительного лечения; диетическое
питание, связанное с щадящей обработкой продуктов; внутренний приём минеральной
воды «Поречье»: 150-200 мл за 15-30 минут до еды; ГРВ: в зависимости от возраста,
показателей физического и функционального состояния, толерантности к нагрузке,
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выраженности болевого синдрома, диспепсических расстройств и сопутствующих
заболеваний в соотношении сапропелей и минеральной воды «Поречье» (1:1, 1:2,
«болтушка» при температуре 38-40ºС), продолжительность процедуры 25-30 минут;
отдых 40-60 минут; массаж, который производили на паравертебральные сегментарнорефлекторные зоны (C3-C4, Th5-Th9) или на позвоночник; отдых 30 минут; физиотерапия
– тепловые процедуры, синусоидальные модулированные токи, электрофорез,
магнитотерапия, электросонтерапия (не более 2-х видов процедур на курс); отдых 30
минут; лечебная гимнастика по специальному комплексу; кислородотерапия
и озонотерапия; отдых 3-4 часа; лечебное плавание; фитотерапия.
Разработанная нами программа МР является эффективной и может быть
рекомендована для более широкого внедрения в санаториях, располагающих
аналогичными или близкими природными лечебными факторами. В результате
применения индивидуальных программ медицинской реабилитации (ИПМР),
включающих ГРВ у пациентов, наблюдали улучшение на 1 ФК (р<0,05) во всех группах
с различной концентрацией сапропелевой грязи в минеральной воде. Это
свидетельствует о правильном подходе в выборе ГРВ. Динамика оценки физического
состояния в процентах представлена на рисунке 2.
Рисунок 2.
Индекс физического состояния у женщин и мужчин
А

Б

1-я гр.

2-я гр.

3-я гр.

1-я гр.

2-я гр.

3-я гр.

Примечание – * – р<0,05

С целью оценки эффективности МР с использованием дифференциальных
технологий ГРВ у пациентов определяли тип реакции сердечно-сосудистой системы
в ответ на физическую нагрузку при проведении велоэргометрических тестов до начала
и после окончания курса санаторного лечения.
Эффективность реабилитации оценивали как по изменению функционального
класса, так и по клиническим критериям. По ФК определяли разницу в процентах до
и после проведения реабилитационных мероприятий. По клиническим критериям
функция может быть восстановлена: полностью, частично (улучшение), не
восстановлена (без изменений), сохранена, ухудшена. Восстановление полное –
предусматривает полное устранение нарушенных функций (до ФК 0).
Предпринятый нами совершенно новый подход в определении ФК по критериям
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тестирования физического состояния (Phisical condition) позволил достаточно точно
(в процентах) оценить отношение пациента к ФК.
В результате проведенных реабилитационных мероприятий в условиях санатория
«Поречье» с применением разработанных нами инновационных технологий, в течение
курса восстановительного санаторно-курортного лечения достигли улучшения
функционального состояния на один ФК у 76,9% пациентов с патологией органов
пищеварения и сопутствующими заболеваниями. При анализе разработанных карт
обследования пациентов установлено, что после санаторно-курортного лечения
существенно были уменьшены или исчезли следующие симптомы: диспепсические
явления, уменьшение изжоги, болевой синдром с 72% до 100,0%.
Опросник для пациента, получавшего санаторно-курортное лечение в санатории
«Поречье», позволил оценить отдалённые результаты восстановительной терапии
в течение 3-х – 4-х лет: о пользе санаторно-курортного лечения – 95,2%, улучшении
общего самочувствия – 98,8%, отсутствия обострений после лечения – 80,7%, боли,
снижение аппетита, изжога, отрыжка, нарушение стула отсутствуют – у 91,9%
пациентов, после санатория в поликлинике или стационаре проходили лечение – 6,2%
в поликлинике и 3,2% пациентов в стационаре, желание повторить курс санаторнокурортного лечения было у – 98,4% пациентов.
Таким образом, дифференцированный подход с учетом физического
и функционального состояния, а также толерантности и сопутствующих заболеваний
в назначении ГРВ, позволяет одновременно воздействовать на организм пациента
двумя природными факторами, не вызывая при этом побочных явлений. Это
экономически более эффективно.
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Аннотация
Оценка физического состояния пациентов с помощью теста толерантности к физической нагрузке,
проходящих санаторно-курортное лечение, дает возможность определить функциональный класс,
позволяющий дифференцированно подходить к выбору сочетанного метода грязеразводных ванн
и оценить эффективность их применения.
Ключевые слова: восстановление физической работоспособности, санаторно-курортное лечение,
сапропелевые лечебные грязи, минеральные воды, грязеразводные ванны.
PHYSICAL EFFICIENCY RECOVERY IN PATIENTS THAT RECEIVE SANATORIUM-RESORT
THERAPY INCLUDING THE APPLICATION
OF MUD-DILUTED BATHS
Summary
Сonsist in physical assessment of the patients receiving sanatorium-resort therapy by means of the exercise
tolerance test. This assessment enables a definition of the functional class that allows to approach differentially
a choice of the combined method of mud-diluted baths and to estimate efficiency of their application.
Key words: physical efficiency recovery, sanatorium-resort therapy, sapropelic therapeutic muds, mineral water,
mud-diluted baths.

ZMIANY W UKŁADZIE KRĄŻENIA U DZIECI W WIEKU 11-13 LAT
W ODPOWIEDZI NA WYSIŁEK KRÓTKOTRWAŁY
I DŁUGOTRWAŁY
dr Elżbieta Barańczuk, mgr Paulina Rosińska**
Wprowadzenie
Układ krążenia jest odpowiedzialny za transport substancji odżywczych, witamin,
hormonów, tlenu z płuc do tkanek, dwutlenku węgla z tkanek do płuc i produktów przemiany
materii do nerek. Poza tym bierze on udział w procesach odpornościowych organizmu,
utrzymaniu stałej temperatury ciała i stałego ciśnienia osmotycznego1.
Podczas ontogenezy dokonuje się wiele zmian w tym układzie. U noworodka serce
stanowi 8% masy ciała a z wiekiem zwiększają się jego rozmiary. U dzieci do trzeciego roku
życia zwiększa się ono trzykrotnie, u 7-latków pięciokrotnie zaś u 15- i 16-latków
dziesięciokrotnie2. W pierwszym roku życia wyrównuje się grubość ścian komór a od
drugiego roku grubość ściany lewej komory jest dwa razy większa od grubości ściany komory
prawej. Wspomniane przemiany ścian komór są efektem stopniowej zmiany wielkości
i kształtu serca3,4.
Zmiany w sercu i naczyniach krwionośnych wpływają na ciśnienie krwi (RR),
częstość akcji serca (HR) i temperaturę ciała. W okresie noworodkowym RR jest początkowo
niskie i z upływem lat stopniowo wzrasta. Jest to spowodowane zwiększeniem stosunku
objętości serca do wielkości aorty. Wielkość ciśnienia krwi u dziewcząt i chłopców w okresie
dzieciństwa jest praktycznie taka sama, jednakże pomiędzy 10 a 13 rokiem życia u dziewcząt
jest ono wyższe. Tempo pracy serca u noworodków płci żeńskiej jest nieznacznie szybsze
i bardziej regularne niż u płci męskiej, ale już w drugim roku życia HR jest bardzo zbliżone.
W początkowym okresie życia częstość akcji serca waha się 120-140 uderzeń na minutę
i wraz z wiekiem ulega zmniejszeniu osiągając u dorosłego człowieka 72 uderzenia na
minutę5. Jest to spowodowane początkowym wpływem współczulnego układu nerwowego na
czynność serca. Wpływ ten stopniowo zanika a kontrolę przejmuje przywspółczulny układ
nerwowy6. W wieku dojrzałym tętno kobiet jest nieco szybsze i bardziej regularne niż
u mężczyzn7.
Jednorazowy wysiłek powoduje zmiany w układzie krążenia polegające na
zwiększeniu tempa pracy serca, jego objętości wyrzutowej i pojemności minutowej oraz
ciśnienia tętniczego krwi. Krew zaopatruje pracujące mięśnie w odpowiednią ilość tlenu,
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dostarcza substraty energetyczne (glukozę, wolne kwasy tłuszczowe, aminokwasy) oraz
usuwa produkty przemiany materii. Pojemność minutowa serca w czasie czynności
skurczowej mięśni wzrasta proporcjonalnie do zapotrzebowania na tlen. Zwiększeniu
pobierania tlenu o 1 l/min towarzyszy wzrost pojemności minutowej o około 5 l/min8,9,10.
HR wzrasta natychmiast po rozpoczęciu pracy fizycznej i po upływie od 2 do 5 minut
stabilizuje się na poziomie odpowiadającym obciążeniu lub osiąga wartości maksymalne11,12.
Powrót częstości serca do wartości spoczynkowych u dzieci zachodzi szybciej niż u osób
dorosłych. Jest to spowodowane szybszym powrotem stężenia amin katecholowych do
poziomu spoczynkowego oraz mniejszym pobudzeniem układu współczulnego13.
Skurczowe ciśnienie tętnicze wzrasta proporcjonalnie do wielkości obciążenia i u osób
dorosłych maksymalnie może osiągnąć wartości 200-240mmHg zaś ciśnienie rozkurczowe
zmienia się osobniczo14,15.
Po wysiłku krótkotrwałym u osób dorosłych wartość ciśnienia skurczowego wynosi od
200 do 220mmHg. Niewielkiemu wzrostowi ulega także ciśnienie rozkurczowe i wynosi ono
około 90 – 110mmHg zaś tętno osiąga 135 - 190 uderzeń na minutę. Po wysiłku
długotrwałym ciśnienie skurczowe równe jest 200 - 220mmHg, a ciśnienie rozkurczowe –
110mmHg. Tętno znacząco wzrasta i wynosi 180 - 200 uderzeń na minutę16.
Trening wytrzymałościowy powoduje zmniejszenie HR i RR w spoczynku. Podczas
wysiłków submaksymalnych dana objętość minutowa serca osiągana jest przy mniejszym
wzroście częstości skurczów serca i większej jego objętości wyrzutowej. Powoduje to
zwolnienie tempa pracy serca a tym samym zmniejszenie jego zapotrzebowania na tlen.
Wzrost maksymalnej objętości wyrzutowej serca spowodowany jest poprawą jego funkcji
rozkurczowej i przerostem mięśnia sercowego17.
Prawidłowe ciśnienie tętnicze u młodych zdrowych osób w spoczynku powinno
oscylować w granicach 120/80mmHg. Trening powoduje niewielkie obniżenie skurczowego
i rozkurczowego ciśnienia tętniczego krwi zarówno w spoczynku, jak i podczas wysiłków
submaksymalnych18.
Cel i metodyka badań
Zdolność do wysiłku fizycznego (wydolność) jest jednym z czynników
warunkujących właściwą jakość życia. Wydolność zwiększa się w okresie rozwoju organizmu
a jej największy przyrost następuje w czasie pokwitania. Wzrost obserwuje się do około
20 roku życia a osiągnięty poziom utrzymuje się do 25 roku życia, po czym ulega
8

I. Malarecki, Zarys fizjologii wysiłku i treningu sportowego, Sport i Turystyka 1973, s. 91.
A. Jaskólski, Podstawy fizjologii wysiłku fizycznego z zakresu fizjologii człowieka, AWF Wrocław 2002, s. 233.
10
J. Górski, Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego, PZWL, Warszawa 2006, s. 220.
11
I. Malarecki, Zarys fizjologii….., op. cit., s. 89.
12
J. Górski, Fizjologiczne podstawy…., op. cit., s. 222.
13
J. Górski, Fizjologia wysiłku…, op. cit., s. 112.
14
A. Jaskólski, Podstawy fizjologii…., op. cit., s. 235.
15
J. Górski, Fizjologiczne podstawy…., op. cit., s. 225.
16
E. Barańczuk, J. Iwanow, Odpowiedź układu krążenia dzieci w wieku 10-13 lat na jednorazowy wysiłek
fizyczny, Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki 2011, s. 125.
17
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Warszawa 2001, s. 902.
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stopniowemu zmniejszeniu. Tempo zmniejszenia się wydolności przebiega równomiernie
i wynosi 10 do 12% na każde 10 lat19.
Celem niniejszej pracy było zbadanie zmian zachodzących u dzieci w wieku 11-13 lat
w układzie krążenia po wysiłku długo- i krótkotrwałym w zależności od aktywności
fizycznej.
Badania przeprowadzono w latach 2009-2011. W pierwszym badaniu (wrzesień 2009)
wzięło udział 40 osób – dwudziestu chłopców i dwadzieścia dziewcząt w wieku 11 lat ze
Szkoły Podstawowej nr 32 w Białymstoku. Połowa badanych było uczniami klasy o profilu
sportowym z 10-cioma godzinami zajęć wf-u w tygodniowym planie zajęć. W drugim
(czerwiec 2011) i trzecim (wrzesień 2011) badaniu wzięła udział ta sama grupa badana co we
wrześniu 2009 roku a pomiary odbyły się w Publicznym Gimnazjum nr 12 należącym do
Zespołu Szkół nr 6. Dzieci z klas sportowych były osobami, które weszły w pierwszy etap
treningów specjalistycznych. Uprawiały one lekką atletykę i narciarstwo biegowe.
Parametry układu krążenia (częstość akcji serca, ciśnienie tętnicze krwi) zmierzono za
pomocą naramiennego ciśnieniomierza elektrycznego firmy Beurer oraz sport testera firmy
Polar. Zastosowano próbę wysiłkową w postaci bieg na 60m ze startu niskiego (wysiłek
krótkotrwały) i biegu na 600/1000m (wysiłek długotrwały) z Testu Sprawności Fizycznej dla
dzieci i młodzieży według Z. Chromińskiego.
Wyniki badań
Jedenastolatkowie nietrenujący jak i dziewczęta z obu grup badanych (wyk. 1)
w próbie szybkościowej wykonanej w 2009 roku uzyskali wyniki poniżej normy, tym samym
nie kwalifikując się do ustalonego przedziału - 10,1-10,6-11,1s20. W drugim badaniu
(czerwiec 2011) znakomicie wypadli chłopcy trenujący mieszcząc się ze swoim wynikiem
między pierwszym a drugim zakresem wyników (9,3-9,8s), natomiast w trzecim badaniu
(wrzesień 2011) zmieścili się pomiędzy drugim a trzecim zakresem ustalonym dla
trzynastolatków (9,8-10,3s). Dziewczęta trenujące znacznie poprawiając swój pierwszy wynik
(z 11,62s na 10,75s) zdołały zająć miejsce pomiędzy drugim na trzecim zakresem wyników,
natomiast w trzecim badaniu zabrakło im zaledwie trzech setnych sekundy do tego aby
zmieścić się w zakresie norm wiekowych. Zarówno chłopcom jak i dziewczętom
nietrenujących w obu kolejnych badaniach, które odbyły się w roku 2011, nie udało się
osiągnąć ustalonych w normach wyników.

19
20

R. Przewęda, Kondycja fizyczna polskiej młodzieży, AWF Warszawa, 2003, s. 70.
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Wykres 1.

Zestawienie średnich wyników biegu na krótkim dystansie
13
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10,15

10,03
9,77

9
POMIAR 1

POMIAR 2

POMIAR 3

W próbie biegu na wytrzymałość (wyk. 2) w roku 2009 chłopcy trenujący przy
dystansie 1000 metrów uzyskali średni wynik 5,32 minuty, a nietrenujący 5,51 minuty.
Dziewczęta trenujące pokonujące dystans 600 metrów uzyskały wynik 4,10 minuty,
a jedenastolatki nietrenujące 4,57 minuty. Tym samym średnia wyników grup badanych nie
była wystarczająca do zakwalifikowania się w wyznaczonym przez Chromińskiego przedziale
(4,17-4,28-4,39min21). W drugim i trzecim badaniu w 2011 roku młodzież powtórzyła
historię sprzed dwóch lat i nie zakwalifikowała się do przedziału wynikowego (3,59-4,114,30min).
Wykres 2.
Zestawienie średnich wyników biegu na długim dystansie
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Oceniając parametry układu krążenia zaczęto od wartości spoczynkowych.
Stwierdzono, że spoczynkowe ciśnienie skurczowe krwi (wyk. 3) u badanych dziewcząt
i chłopców mieści się granicach normy. Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic
w ocenianym parametrze w zależności od płci badanych.
21
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Wykres 3.
Spoczynkowa wartość ciśnienia skurczowego przed biegiem na długim
i krótkim dystansie
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Spoczynkowe ciśnienie rozkurczowe krwi (wyk. 4) u badanych mieści się granicach
normy.
Wykres 4.
Wartości spoczynkowe ciśnienia rozkurczowego przed biegiem na krótkim
i długim dystansie
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Wyjściowa częstość akcji serca (wyk. 5) chłopców i dziewcząt mieści się w granicach
normy a w kolejnych pomiarach zauważono tendencję spadkową ocenianego parametru.
Ponadto odnotowano, że wartości HR badanych uczniów oscylują w pobliżu dolnej granicy
normy rozwojowej.
U badanych dziewcząt po wysiłku krótkim (bieg na 60 m) stwierdzono wzrost
wartości ciśnienia skurczowego (wyk. 6) o 17-25% w stosunku do wartości spoczynkowych.
U chłopców ten typ wysiłku również spowodował zwiększenie wartości ocenianego
parametru o 18-22% w porównaniu do wartości spoczynkowego RR.
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Średnia wartość ciśnienia rozkurczowego (wyk. 7) u dziewcząt po biegu na 60m
zwiększyła się w stosunku do wartości spoczynkowej o 10-35%. U badanych chłopców
stwierdzono, że krótkotrwały wysiłek podniósł wartość RR rozkurczowego o 8-25%.
Krótkotrwały wysiłek fizyczny spowodował znaczne przyspieszenie HR u badanych
(wyk. 8).
Wykres 5.
Spoczynkowe parametry tętna
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Wykres 6.
Wartości ciśnienia skurczowego po biegu krótkim
144
142

142,3
140,8

mmHg

140
138

138,9
138,2

137,5

136
134,7

134
132
130

131,8
131,3
129,2

128
POMIARY

137,1
136,5
136,1

DZIEWCZĘTA NIETRENUJĄCE
DZIEWCZĘTA TRENUJĄCE
CHŁOPCY NIETRENUJĄCY
CHŁOPCY TRENUJĄCY
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Wykres 7.
Wartości ciśnienia rozkurczowego po biegu krótkim
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Wykres 8.
Wartości tętna po biegu krótkim
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Po biegu na długim dystansie (600 lub 1000m) stwierdzono podwyższenie wartości
ciśnienia rozkurczowego (wyk. 9) u badanych dziewcząt średnio o 29-45% w stosunku do
wartości spoczynkowej zaś u chłopców o 27-35%.
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Wykres 9.

Wartości ciśnienia skurczowego po biegu długim
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Taką samą tendencję po biegu długim stwierdzono oceniając wartości rozkurczowego
ciśnienia tętniczego (wyk. 10) – wzrost u obu badanych płci średnio o 19-40% w porównaniu
do wartości spoczynkowych.
Wykres 10.
Wartości ciśnienia rozkurczowego po biegu długim (600 i 1000m)
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Bieg na dystansie 600/1000m znacznie podniósł wartości trzeciego z ocenianych
parametrów układu krążenia – częstości akcji serca (wyk.11), przy czym u dziewcząt ten typ
wysiłku spowodował znacznie większe zwiększenie tętna (wzrost o 94-122%).
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Wykres 11.
Wartości tętna po biegu długim
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Podsumowanie i wnioski
Podczas trzech badań o charakterze wytrzymałościowym, które odbyły się na
przestrzeni dwóch lat (wrzesień 2009, czerwiec 2011, wrzesień 2011) wszystkie dzieci
wykazały niewystarczające (w stosunku do norm) wyniki, co świadczyć może
o występowaniu w tym wieku większej męczliwości młodych organizmów. Wiązać się to
może z dużą zmiennością możliwości wysiłkowych dzieci – uzależnione w dużej mierze od
rozwoju biologicznego czy etapu dojrzałości niż od wieku kalendarzowego. Brak znacznej
poprawy wyników w kolejnych badaniach świadczyć może o tym, że dopiero po okresie
pokwitania młodzież osiąga możliwości do zwiększenia wytrzymałości i siły22. Raczek w
swoich badaniach nad wydolnością młodzieży zauważa, że efekty treningu
wytrzymałościowego zwiększają ten czynnik znacząco u dzieci trenujących w stosunku do
dzieci nietrenujących, ale głównie po 13 roku życia23. Zupełnie inaczej przedstawiają się
wyniki próby szybkościowej gdzie dziewczęta i chłopcy trenujący mieli doskonałe wyniki
(z wyjątkiem pierwszego pomiaru dziewcząt) i mieścili się w normach testu Chromińskiego.
Natomiast dziewczęta i chłopcy nietrenujący mieli znacznie słabsze wyniki i nie zdołali
uzyskać odpowiednich czasów. Porównując w tym aspekcie obie grupy można stwierdzić
różnice, które świadczą o lepszym przygotowaniu szybkościowym uczniów, już po
pierwszym roku u trenujących z UKS „Hubal”.
Parametry spoczynkowe ciśnienia skurczowego nie wykazują większych zmian na
przestrzeni 2009 – 2011 u żadnej z grup badanych i utrzymują się w granicach normy dla tego
wieku. U dziewcząt trenujących są wręcz stałe - oscylują w granicach 112mmHg. U reszty
uczniów różnice mieszczą się w obrębie 5 jednostek mmHg.
Średnie spoczynkowe ciśnienie rozkurczowe waha się na przestrzeni trzech badań od
62,1mmHg (dziewczęta nietrenujące – pomiar drugi) do 79,7mmHg (dziewczęta trenujące –

22
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pomiar drugi) i tak jak w poprzednim parametrze wartości te utrzymują się w normie
wiekowej. Wartości w trzecim pomiarze zawężają się i oscylują w granicach 71 – 73mmHg.
Średnie tętno spoczynkowe badanych dzieci we wrześniu 2009 roku oscyluje w graniach 80
uderzeń na minutę. W drugim pomiarze zaobserwowano jego wyraźny spadek we wszystkich
badanych grupach średnio o 12 uderzeń na minutę. Najniższe tętno odnotowano u dziewcząt
trenujących, co świadczyć może o najwyższym poziomie wydolności spośród grup badanych
dzieci. Według Ronikiera aktywność fizyczna dzieci w wieku przedpokwitaniowym (12 – 13
lat) nie wpływa znacząco na poprawę parametrów krążeniowych niemniej jednak mają one
nieco lepsze wskaźniki funkcjonalne krążenia, co wyraźnie widać na podanym przykładzie24.
Tętnicze ciśnienie skurczowe wzrasta proporcjonalnie do obciążenia wysiłkowego,
osiągając poziom odpowiadający intensywności wysiłku już po 1 – 3 minutach od chwili jego
rozpoczęcia, po czym stabilizuje się na określonym poziomie, ulegając tylko niewielkim
wahaniom. Wartości ciśnienia skurczowego po biegu na 60m są nieco niższe od parametrów
po biegu na długim dystansie. Związane jest to z większym obciążeniem organizmu
wysiłkiem co powoduje wzrost powysiłkowego ciśnienia skurczowego. Średnia wielkość tego
parametru u dziewcząt trenujących i nietrenujących po biegu na długim dystansie nie
wykazuje większych różnic, i to u dziewcząt nietrenujących występują niższe wartości
powysiłkowego ciśnienia skurczowego. Chłopcy trenujący, zarówno w biegu krótkim jak
i długim, przejawiają niższe średnie wartości tego parametru.
Wartości ciśnienia rozkurczowego we wszystkich badanych grupach wykazują
tendencję wzrostową, jednak już nie tak znaczącą jak w przypadku ciśnienia skurczowego.
W biegu na krótkim dystansie przyrosty są niższe niż w biegu wytrzymałościowym.
U dziewcząt trenujących w każdym z badań parametr RR rozkurczowego jest wyższy niż
u dziewcząt nietrenujących, a u chłopców nietrenujących niższy w stosunku do wyników
chłopców trenujących. Tym samym ciśnienie rozkurczowe badanych nie wykazuje
charakterystycznych zmian adaptacyjnych do wysiłków wytrzymałościowych.
Wskaźnik częstości akcji serca jest wykorzystywany do oceny stanu wytrenowania w
oparciu o pośrednie testy wydolności. Spadek spoczynkowej wartości HR jest najczęściej
występującą potreningową zmianą w reakcji układu krążenia na wysiłki submaksymalne25.
We wszystkich badanych grupach tętno powysiłkowe wykazało tendencję spadkową podczas
drugiego pomiaru w stosunku do badania pierwszego i wzrostową w ostatnim w stosunku do
drugiego. Oznaczać to może lepsze przygotowanie układu krążenia do różnego rodzaju
wysiłków podczas drugiego badania we wszystkich czterech badanych grupach. Dziewczęta
i chłopcy trenujący w kolejnych badaniach uzyskali niższe wartości tętna po wysiłku
krótkotrwałym. Chłopcy i dziewczęta nietrenujący wykazali wyższe wartości tego parametru
we wszystkich badaniach. Podobne wartości tętna po wysiłku krótkotrwałym uzyskali
chłopcy i dziewczęta trenujący. Najwyższe wyniki HR po wysiłku długotrwałym uzyskali
chłopcy nietrenujący, najniższe chłopcy trenujący, przy czym dziewczęta trenujące miały
bardzo zbliżone wartości tego wskaźnika do chłopców.
Z powyższej pracy wynika, że nie bez znaczenia dla układu krążenia jest stały trening
fizyczny. Parametry krążeniowe wszystkich dzieci w kolejnych badaniach uległy poprawie
24
25
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w stosunku do badania pierwszego. Istnieją zatem dowody na to, iż wysiłek fizyczny ma
korzystny wpływ na układ krążenia. Objawia się to zwolnieniem akcji serca, obniżeniem
ciśnienia krwi w spoczynku jak i w pomiarach powysiłkowych. Należy również wspomnieć
o pozytywnym rozwoju osobowości, sprawności motorycznej, samopoczucia. Korzyścią, nie
tylko dla dzieci trenujących, jest zmniejszenie masy ciała (szczególnie przy zbyt dużej),
usprawnienie przemiany tłuszczowej w organizmie, wzrost gęstości naczyń a także
powiększenie siły mięśniowej.
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Streszczenie
Układ krążenia i układ oddechowy są głównymi układami odpowiedzialnymi za dostarczanie tlenu do
poszczególnych narządów. Pierwszy z nich spełnia funkcję transportową - roznosi po całym ciele wszystkie
niezbędne do życia substancje a odbiera produkty przemiany materii z najmniejszych komórek naszego ciała.
Podczas rozwoju ontogenetycznego zmieniają się nie tylko rozmiary ciała i narządów go budujących, ale także
pewne reakcje na wysiłek fizyczny, będący jednym z bodźców rozwojowych młodych organizmów.
Celem niniejszej pracy była ocena parametrów układu krążenia (częstości akcji serca i tętniczego ciśnienia krwi
– rozkurczowego i skurczowego) na wysiłek szybkościowy (bieg na 60m) i wytrzymałościowy (bieg na
600/1000m). Badania przeprowadzono wśród 40 uczniów w wieku 11-13 lat o różnym poziomie aktywności
fizycznej.
Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że zmiany zachodzące u badanych są zgodne z rozwojem
ontogenetycznym a trening fizyczny poprawia funkcjonowanie układu krążenia już w tak młodym wieku.
Słowa kluczowe: układ krążenia, wysiłek, częstość akcji serca, ciśnienie tętnicze krwi
CHANGES IN THE CARDIOVASCULAR SYSTEM IN CHILDREN AGED 11-13 YEARS IN
RESPONSE TO SHORT-TERM AND LONG-TERM EXERCISE
Summary
Cardiovascular and respiratory systems are the main responsible for the delivery of oxygen to the different
organs. The first one serves as transport - spreads throughout the body with all the necessary substances for life
and receives waste products from the smallest cell of our body. During the ontogenetic development are
changing not only the size of the body and organs of his building but also some reactions to exercise, one of the
incentives for the development of young organisms.
The aim of this study was to evaluate cardiovascular parameters (heart rate and arterial blood pressure - diastolic
and systolic) to exercise high-speed (running at 60m) and endurance (running at 600/1000m). The study was
conducted among 40 pupils aged 11-13 years with different levels of physical activity.
Based on these results, it was found that the changes in the test are consistent with the development of
ontogenetic and physical training improves the functioning of the cardiovascular system at such a young age.
Keywords: cardiovascular system, exercise, heart rate, blood pressure
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Введение
Выполнение движений в спорте часто происходит в условиях максимальных
нервно-мышечных
напряжений1,2.
Следовательно,
в
большом
комплексе
педагогических мероприятий, составляющих подготовку спортсмена (определенные
педагогические способности, постоянное наличие резерва совершенствования,
внедрение инновационных технологий в методику обучения и тренировки); особое
место занимает формирование личности спортсмена и рациональное становление
двигательных навыков (углубленный анализ, биомеханическая целесообразность
и отработка
спортивной
техники
в плане
сопряженного формирования
функциональных моделей движений биомеханической системы прогрессирующей
сложности, мощности и естественности). То есть: «Техника спортивного упражнения
суть биомеханически обусловленный способ индивидуального решения двигательной
задачи»3,4,5. Для того, чтобы эти мероприятия были успешно осуществлены необходимо
в первую очередь разработать четкую методику последовательности освоения
движений с позиции теории управления. Управление движениями6 - суть иерархически
многокольцевой процесс, построенный на деятельности обратных связей. Управление
движениями осуществляется с помощью биомеханического метода. При этом
основными механизмами являются законы движения, выдвинутые Н. А. Бернштейном
еще в 1922 году: а) сложный маятник; б) вынужденные колебания;
в) дифференциальные уравнения (динамическое уравнение, невро-механическое
уравнение).
Подтверждением этому является то, что большое количество беговых
легкоатлетических упражнений в условиях опоры построено на действиях типа
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отталкивания-подтягивания, махово-разгонные, махово-тормозящие, вращательные,
падающе-гравитационные, инерционные, реактивные, ударные и другие действия7,8.
В то же время, в полетной фазе бегового шага в упражнениях, исполняемых,
например, барьеристками, с вращательными движениями относительно нескольких
осей одновременно, выполнение программного движения – перехода через барьер –
требует
использования
тонких
закономерностей
механизма
сохранения
9
и перераспределения кинетического момента звеньев тела спортсменки .
Цель и задачи исследования.
Цель - теоретическое и экспериментальное обоснование нетрадиционных
аспектов освоения двигательных действий в связи с программным управлением ритмоскоростной структурой барьерного бега на 100 метров прогрессирующей мощности
(скоростно-силовая) и естественности (координационная) в процессе специальной
подготовки квалифицированных легкоатлеток-спринтеров.
Задачи исследования
1. В теоретическом анализе рассмотреть проблему сопряженного формирования
ритмо-скоростных характеристик прогрессирующей мощности (скоростно-силовая)
и естественности (координационная) в сфере спортивной тренировки (на модели
бега на 100 метров с барьерами).
2. В модельных экспериментах обосновать новые подходы к технологии
совершенствовании ритмо-скоростной структуры барьерного бега прогрессирующей
мощности (скоростно-силовая) и естественности (координационная) в процессе
освоения межбарьерных отрезков стометровой дистанции в формате 3-х этапного
программного управления движениями, для чего:
 на первом этапе обеспечить осознание спортсменкой предметно-операционного
и ценностно-смыслового подхода к освоению ритмо-скоростных характеристик
межбарьерных отрезков стометровой дистанции прогрессирующей мощности
(скоростно-силовая) и естественности (координационная);
 на втором этапе построить систему программного управления ритмоскоростными характеристиками межбарьерных отрезков стометровой дистанции
прогрессирующей
мощности
(скоростно-силовая)
и
естественности
(координационная) на основе создания функциональных моделей с заданными
свойствами, действующую в условиях строго регламентированного
пространства и сбивающих факторов (10 барьеров) с оптимальными
энерготратами и степенью мышечного и психического напряжения;
7

Загревский В. И., Биомеханика физических упражнений: Учебное пособие, В. И. Загревский, Томск:
ТМЛ-Пресс, 2007, 274 с.
8
Масловский Е. А., Новые подходы к совершенствованию методики обучения ритмо-скоростной
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изд. перераб. и доп., В. Г. Семенов, Смоленск: САФКСТ, 2008, 130 с.

ИННОВАЦИОННЫЕ ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РИТМО-СКОРОСТНОЙ…

47

 на третьем этапе в условиях пролонгированного эксперимента выявить
индивидуальную динамику формирования ритмо-скоростных характеристик
межбарьерных отрезков стометровой дистанции до и после использования
комплекса целевых средств прогрессирующей мощности (скоростно-силовая)
и естественности (координационная), отражающую достигнутый уровень
специальной подготовленности и экономичности двигательной деятельности
в контексте использования реактивных сил, принимающих большую часть
энергетических затрат.
3. В формирующем педагогическом эксперименте оценить эффективность вариантов
содержания и направленности комплекса целевых средств прогрессирующей
мощности (быстрая сила и силовая выносливость мышц нижних конечностей
и туловища) и естественности (координационная составляющая – по величине
и направлению усилий в опорной и полетной фазах бегового шага – при атаке на
барьер и сходе с него и по функциональному состоянию нервно-мышечной системы
на периферии в связи с акцентированным совершенствованием моторной функции,
составляющей основу ритмо-скоростной структуры барьерного бега на 100 метров).
Объект исследования – квалифицированные барьеристки-спринтеры в возрасте
16-18 лет.
Предмет исследования – технология совершенствования ритмо-скоростными
характеристиками межбарьерных отрезков прогрессирующей мощности (скоростносиловая) и естественности (координационная), их динамика в процессе прохождения
стометровой дистанции в условиях программного управления.
Гипотеза. Оптимизация ритмо-скоростного компонента двигательного навыка
прохождения межбарьерных отрезков стометровой дистанции на основе реализации
в тренировочном процессе квалифицированных легкоатлеток-спринтеров системы
программного управления в виде функциональных моделей с заданными свойствами
прогрессирующей мощности (скоростно-силовой компонент) и естественности
(координационный компонент), использования объективных тестов и критериев
позволит повысить эффективность процесса формирования моторной функции
двигательных умений и навыков, в целом, и ритмо-скоростной составляющей,
в частности, определяющих содержание и направленность специальной подготовки
пути сопряженного формирования ритмо-скоростных
Методология и методы проведенного исследования
Методологической основой исследования служили положения системного
подхода, теории деятельности, теории «сенсорной» коррекции,, теории управления
движениями10,11 теории имитационного моделирования12,13, теории физической
культуры14.
10
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Решение поставленных задач обеспечивалось использованием методов:
общепедагогических: наблюдения, пролонгированный и формирующий эксперименты;
инструментальные:
тензометрия,
киновектординамография,
хронометрия,
миотонометрия;
педагогические
контрольные
испытания;
имитационное
моделирование на ПЭВМ; статистические методы.
Научная новизна и значимость полученных результатов заключается в том,
что подтвержден и получил теоретическое обоснование нетрадиционный подход
к технологии совершенствования ритмо-скоростной структуры прохождения
межбарьерных
отрезков
прогрессирующей
мощности
(скоростно-силовая)
и естественности (координационная) движений квалифицированных легкоатлетокспринтеров на основе формирования моторной функции двигательных умений
и навыков, в целом, и ритмо-скоростной составляющей, в частности, определяющих
содержание и направленность специальной подготовки.
Результаты исследований.. Получены новые данные, подтверждающие
эффективность влияния сбалансированного развития быстрой силы и силовой
выносливости мышц -сгибателей и мышц-разгибателей ног (толчковая и маховая)
и реактивных и инерционных сил на поступательное движение тела вперед на
стометровой дистанции барьерного бега за счет повышения мощности управляющих
моментов относительно суставов опорно-двигательного аппарата и естественности
движений в формате «позных» технологий.
Теоретически обоснованы, подтверждены экспериментально характеристик
прогрессирующей мощности (скоростно-силовая) и естественности (координационная)
движений в учебно-тренировочном процессе квалифицированных легкоатлетокспринтеров.
В области исследований программного движения показано, что кроме
упрощенных и усложненных кинематических программ, объединенных по
временной координате и образующих общую программу движения (первая и вторая –
программа места по траектории общего центра масс системы и программа ориентации
по вращению тела относительно его центральных осей – по В.Г.Кореневу15 и третья –
программа позы - по В. Т. Назарову16, когда одновременно и последовательно
изменяются суставные углы на всей траектории биосистемы), для программного
управления существует и динамический уровень управления с соответствующей
формализацией и синтезом движений с заданными свойствами.
Динамические
условия
программного
управления
обеспечиваются
управляющими движениями по программе «позы», способными реализовать
двигательную задачу лишь в аспекте целостного выполнения упражнения,
исполняемого в переменных условиях реального силового поля. Поэтому их
структурная
организация
определяется,
прежде
всего,
потребностями
энергообеспечения, мощности двигательных действий спортсменки. Энергетические
возможности спортсменки в свою очередь определяются не только физическими
15

Коренев, Г.В. Введение в механику человека, Г. В.Коренев, М.: Наука, 1977, 264 с.
Назаров В. Т., Об одном из способов управляемого изменения механической энергии тела гимнаста в
оборотовых упражнениях на перекладине, В. Т. Назаров, Теория и практика физ. культуры. 1966, N5.
c. 6-10.
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кондициями, но также избранной техникой упражнения, при рациональном построении
которой максимально используются из двигательного аппарата спортсменки ее
силовые и мощностные проявления для решения двигательной задачи в условиях
оптимальных энергозатрат и степенях мышечного и психического напряжения.
Биомеханический подход к построению беговых упражнений со сложной
организацией движений (по ритмо-скоростной составляющей, подчиненной условиям
стандартного удаления барьеров друг от друга) на этапе обучения формируется на
основе тренирующих воздействий прогрессирующей мощности, не затрагивающих
пределы биомеханической достаточности по энергозатратам и степеням мышечного
и психического напряжения.
Более того, необходимы варианты их упрощения, которые происходят не столь
за счет усиления физических кондиций спортсменки, как за счет рационализации
техники упражнения в сторону сохранения естественности движений и избавления от
излишних сверхусилий, лежащих в области полноценного использования «даровых
сил»17 в виде действия механизмов гравитационного поля (падающее тело)
и использования кориолисовой силы инерции (вращательной - по типу маятника),
маховых и инерционных движений (активные движения свободных конечностей
и туловища). Поэтому правильнее будет говорить не только о тренирующих
воздействиях прогрессирующей мощности ритмо-скоростных характеристик как
первоосновы для скоростного прохождения межбарьерных отрезков, но
и о тренирующих воздействиях прогрессирующей естественности движений. То
есть, речь идет о сопряженном варианте их проявления. Поэтому экспериментальная
методика обучения должна быть построена на основе создания оптимальных условий
для их сопряженного проявления.
А это возможно лишь с использованием «позных технологий»18,19,20
направленных на формирование функциональных моделей, расширяющих
возможности компьютерного синтеза движений с заданными свойствами
и затрагивающих непосредственно область проектируемых двигательных действий как
прообраза будущего движения. Данный подход при совершенствовании методики
обучения легкоатлетическим (барьерный бег) беговым упражнениям до настоящего
времени не использовался в практике и в определенной степени не имеет
теоретического обоснования, вследствие чего обладает определенной новизной.
Обсуждение результатов исследования. В качестве критерия эффективности
техники упражнений прогрессирующей координационной сложности и мощности
движений при построении ритмо-скоростной структуры барьерного бега на 100 метров
17

Бернштейн Н. А. О построении движений, Н. А. Бернштейн, М.: Медгиз, 1946. c. 33-38.
Масловский Е. А., Новые подходы к совершенствованию методики обучения ритмо-скоростной
структуры барьерного бега на 100 метров, Е. А. Масловский, М. И. Масло, Р. М. Кааиб Имад,
Проблемы физической культуры населения, проживающего в условиях неблагоприятных факторов
окружающей среды: 9 международная научн.-практическая конф., г. Гомель, 6-7 окт. 2011, в 2ч.Часть 2,
редк.: О.М.Денисенко (гл.ред.), Гомель: ГГУ им.Ф.Скорины, 2011, 94-96.
19
Семенов В. Г., Двигательный аппарат женщин-спринтеров в спортивном генезисе: монография, 2-е
изд.перераб.и доп. /В.Г.Семенов, Смоленск: САФКСТ, 2008, 130 с.
20
Назаров В. Т., Об одном из способов управляемого изменения механической энергии тела гимнаста в
оборотовых упражнениях на перекладине, В. Т. Назаров, Теория и практика физ. культуры. 1966, N 5.
c. 6-10.
18
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рассматривались биомеханические характеристики21: 1) высота расположения общего
центра масс (ОЦМ) тела барьеристки относительно планки барьера в биомеханической
точке нулевого отсчета полетной части упражнения после отталкивания в позе атаки на
барьер (по линии координат QУ); 2) высота расположения ОЦМ тела барьеристки
относительно планки барьера в биомеханической точке развернутой полетной части
упражнения при приближению к барьеру в позе «барьерной растяжки», условного
«седа» тазовой областью над барьером и почти прямого положения туловища » (по
линии координат QУ); 3) высота расположения ОЦМ тела барьеристки относительно
планки барьера в биомеханической точке наивысшей траектории полетной части
упражнения в позе над барьером при полном совмещении по вертикальной линии ОЦМ
тела и стойки барьера (по линии координат QУ), в условиях действия вращательного
импульса тела вокруг планки барьера с полной синхронизацией «посыла» маховой ноги
за планку барьера и ритмо-скоростного выноса колена бедра толчковой ноги вперед на
сближение с маховой ногой; 4) высота расположения ОЦМ тела барьеристки
относительно планки барьера в биомеханической точке ниспадающей полетной части
упражнения в позе завершении перехода через барьер к моменту касания стопой опоры
и выноса толчковой ноги в положение бегового шага (по линии координат QУ); 5)
мощность выполнения контртемпового разгибательного движения толчковой ноги
и махово-сгибательного движения маховой ноги в голеностопном, коленном
и тазобедренном суставах перед вылетом барьеристки в безопорную фазу; 6) мощность
выполнения темпового разгибательного движения маховой ноги и маховосгибательного движения толчковой ноги в голеностопном, коленном и тазобедренном
суставах перед вылетом барьеристки в безопорную фазу первого межбарьерного
бегового шага.
Технические действия спортсменки прогрессирующей сложности и мощности
движений, предпринятые с целью эффективного преодоления препятствия
и оптимизации ритмо-скоростных характеристик в условиях стандартного
межбарьерного пространства в упражнениях «Барьерный бег на 100 метров»,
выполняются спортсменкой вначале в условиях отталкивания от опоры толчковой
ногой при атаке на барьер, затем следуют полетные части приближения к барьеру,
достижения наивысшей полетной траектории над барьером и удаления от барьера
после схода с него; заканчивается сход с барьера приземлением на стопу маховой ноги
и выносом вперед толчковой для выполнения первого межбарьерного бегового шага22.
Содержание нетрадиционной технологии и ее практическая реализация на
занятиях в виде комплекса упражнений представлены в таблицах 1 и 2.

21

Балахничев В. В., Бег на 110 м с барьерами, В. В. Балахничев, М.: Физкультура и спорт, 1987, 80 с.
Масловский Е. А., Новые подходы к совершенствованию методики обучения ритмо-скоростной
структуры барьерного бега на 100 метров, Е. А. Масловский, М. И. Масло, Р. М. Кааиб Имад,
Проблемы физической культуры населения, проживающего в условиях неблагоприятных факторов
окружающей среды: 9 международная научн.-практическая конф., г. Гомель, 6-7 окт. 2011, в 2ч.Часть 2,
редк.: О.М.Денисенко (гл.ред.), Гомель: ГГУ им.Ф.Скорины, 2011, 94-96.
22
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Таблица 1.
Содержание нетрадиционной технологии совершенствования ритмо-скоростной
структуры барьерного бега на 100 метров в условиях программного обеспечения
занимающихся
Этапы
Обучение технике барьерного
бега на 100 метров на основе
осмысленного
отражения внутренних связей и
отношений между ритмоскоростной
структурой бега и его фазами в
сравнительном анализе базовой
(стандартной) и инновационной
образцов-эталонов для
запоминания и
воспроизводства (1этап)

Задачи
1.Ознакомить с ритмоскоростной ст-руктурой
барьерного
бега в форме стандарт
ного образца-эталона
2. Ознакомить с ритмоскоростной структурой в
форме инновационного
образца- эталона
3.Запомнить и воспроизвести в сопоставительном анализе
двигательные ощущения
обоих эталонов

Разработка нетрадиционной
обучающей технологии
программного обеспечения для
качественной организации
ритмо-скоростной структуры
межбарьерного бега на
основе инновационного
образца-эталона с
последующей внутренней и
внешней проверкой в форме
предварительного
эксперимента (2 этап)

1.Провести оценку
уровня развития быстрой силы и силовой
выносливости мышцсгибателей и разгибателей ног и туловища,
способности к ритму у
занимающихся.
2.Провести предварительный эксперимент
по качественному
воспроизведению ритмоскоростных
характеристик нового
образца-эталона
(1 неделя)
1.Освоить технологии по
повышению мощности
управляю-щих моментов
сил относительно
тазобедренного сустава и
маховой ноги (атака на
барьер)
и голеностопного (сход с
барьера).
2.Освоить технологии
по повышению ритмоскоростных
характеристик с помощью
тяговых и «позно»образующих устройств

Разработка нетрадиционной
тренирующей технологии в
совершенствовании ритмоскоростных характеристик
межбарьерного бега
прогрессирующей мощности и
естественности движений на
основе динамической
(мощность управляющих
моментов относительно
суставов ОДА) и естественной
(биомеханически
целесообразной) организации
движений с последующей
внутренней и внешней
проверкой (3этап)

Средства
Словесные и наглядные средства
обучения (рассказ,демонстрация техники,
кинограммы,видеоматериалы). Использование идеомоторных приемов обучения: образные,
звуковые, ритмические, чувсвеннодвигательное и интерпретационное
осмысление и ощущение в форме
«позных» технологий и конструк-тивного
использования реактивных усилий по
всей системе ног и туло-вища. Знание
методики расчетов мощности
управляющих моментов относительно
суставов ОДА с уче-том веса и длины
сегментов
Тестовые процедуры в условиях:
отягощения или тренажерного усттройства–количество повторений (6сбыстрая сила и 20,30 или 40с-силовая
выносливость) отдельными группами
мышц для оценки резервных
возможностей в повышении моторики
движений и техники.
Комплекс имитационных упражнений на месте, с короткого разбега с
атакой и сходом с барьера.Комплекс подготовительных упражнений
(барьерная «растяжка» в обычных и
усложненных условиях).
Комплекс упражнений по «позной»
методике
Комплекс упражнений для тренин-га
согласованности движений
маховой ноги, таза и толчковой ноги
(положение над барьером в виде
барьерной «растяжки»): с грузом на
плечах,с возвышением для атакую- щей
ноги, прыжки в глубину в «растяжке»,
«сползание» с вращением таза и
отягощением для толчковой (сход с
барьера) в динамическом и статическом
режимах работы и др.
Комплекс упражнений с преодолением барьеров (на льду, на песке, на
опилках, со «скользкой» подошвой, с тяговым устройством, с
визуальными ограничителями высоты
положения тела над барьером).
Контрольные пробежки между барьерами
с проверкой
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Реализация в тренировочном
процессе нетрадиционной
тренирующей технологии в
совершенствовании ритмоскоростных характеристик
межбарьерного бега
прогрессирующей мощности и
естественности движений на
основе динамической
(мощность управляющих
моментов относительно
суставов ОДА) и естественной
(биомеханически
целесообразной) организации
движений с последующей
внешней проверкой в форме
сравнительного
педагогического
эксперимента (4 этап)

1.Экспериментально
обосновать в процессе
месячного экспери-мента
(май 2011г)
нетрадиционную
технологию
совершенствования
ритмо-скоростной
структуры пробегания
межбарьерных отрезков в форме нового
образца-модели с выдачей срочной информации по показателям
прогрессирующей мощности и естественности движений.
2.Путем имитационно
го моделирования на
ПЭВМ кадров видеосъемки барьеристок в
сравнительном анализе с образцом модели
скорректировать процесс повышения технического мастерства

Многократное пробегание межбарь
ерных отрезков с постепенным повышением естественности движений (биомеханическая целесообразность
«растяжки» в переходе через барьер) с
различной скоростью.
Многократное пробегание межбарьерных отрезков с постепенным
повышением естественности дви-жений
(биомеханическая целесообразность
вращательного момента в момент схода с
барьера и выход на «рессорную» часть
стопы с одновременной активизацией
выноса бедра вперед) с различной
скоростью.
Многократное пробегание межбарь
ерных отрезков с постепенным повышением мощности движений в старте,
стартовом разбеге и беге по
дистанции, оцененных не по време
ни их преодоления, а по реактивнос
ти сгибательно-разгибательных импульсов в тазобедренном,коленном
и голеностопном суставах.ног, опорной и
полетной частях бегового шага, фазах
атаки и схода с барьера
Тренеру и исследователю сделать
экспертное заключение по каждой
испытуемой на предмет прогресса в
уровне технического мастерства за
период эксперимента, сформулировать
наиболее ценные корригирующие
мероприятия (в целом по группе и
индивидуально)

Таблица 2.
Описание нетрадиционного комплекса средств, их дозировка, номер упражнения
и иллюстративная форма их изображения в виде рисунков
Описание комплекса средств,
дозировка, номер упражнения

1. С помощником на плечах (в согнутом положении) с отрывом пяток выход
на носки (или на одной ноге) (2х20 раз на каждую ногу)

2. С помощью помощника принудительная растяжка ног руками и весом тела
с удержанием на фиксированное время. Первый номер лежит на спине с
поднятой вверх ногой (10-12 раз на каждую ногу)

3. Педалирование «стопами» на тренажере (4х30 секунд)

Иллюстративная форма
изображения упражнения
(рисунок)
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4. Поочередные выходы на носки «с топами» с отягощением на бедрах - двух
партнеров(3х20 раз)

5.Поочередное сгибание голеней с отягощениями лежа на животе на
тренажере (2х20 раз)

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

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

8 «Бег бедрами» с сопротивлением резиновых жгутов лежа боком на стопке
гимнастических мато (2х40 раз)

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

10. «Барьерная растяжка» (одна нога впереди другая- на максимальном
удалении-сзади) на двух гимнастических козлах (4х1-ой минуте со сменой
ног)

11. «Барьерная растяжка» (одна нога впереди другая- на максимальном
удалении-сзади) на двух гимнастических скамейках с партнером на плечах
(4х1-ой минуте со сменой ног)

12. «Барьерная растяжка» на гимнастическом бревне. Прыжок в глубину в то
же положение с минимальной амортизационной растяжкой и удержанием до
5-6 секунд (6-8 раз для каждой ноги)

13. «Барьерная растяжка» на батуте (многокрвтные прыжки в положении
»барьерная растяжка») (2х100 рвз)
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14. «Барьерная растяжка» на гимнастических кольцах (одна нога
удерживается за стопу одним помощником, а другая – другим);
принудительное разведение колец в стороны двумя помощниками и активное
сопротивление третьего в статике)
15. «Барьерная растяжка» с опорой на поперечных планках двух барьеров
(одна нога впереди, другая- на максималном удалении-сзади).С помощью
двух партнеров- максимальное удержание за фиксированное время
(2х1,2 мин)
16. «Барьерная растяжка» с двойной опорой на поперечных планках двух
барьеров (1-я часть опоры - бедро маховой ноги, другая- на максимальном
удалении сзади).С помощью двух партнеров (по бокам) максимальное
удержание на фиксированное время (2х1,2,минуты)

17. «Барьерная растяжка» на.пристыкованной (вверху-на уровне 3-4
поперечной планки) к гимнастической стенке гимнастической скамейки. с
висячей на руке внизу гирей Из этого положения подъем гири вверх на
количество раз (2х5-6 раз)

18. Барьерная растяжка» на гимнастической скамейке. Метание набивного
мяча вперед на дальность с одновременным выносом вперед иаховой ноги
(как при переходе барьера) (10-12 бросков)

19. С грузом на плечах имитация схода с барьера через препятствие (вариант
сползания) с приземлением на стопу ноги (8-10 раз)

20. С сопротивлением жгутов стоя сбоку барьера с опорой рукой о
гимнастическую стенку перенос маховой ноги через барьер (3х20 раз)

21. Прыжками на толчковой ноге с запрыгиванием на согнутую толчковую
ногу на тумбу с последующим приземлением на маховую ногу и
выполнением первого после барьерного шага (8-10 раз)

По нашему замыслу в обновленном варианте технологии совершенствования
барьерному бегу на 100 метров реализуются новые функциональные образноконцептуальные модели, отличные от стандарных образов-эталонов действия. Они
формируются на основе целенаправленных внешних тренирующих воздействий
с ориентацией на ритмо-скоростные характеристики прогрессирующей мощности как
первоосновы для скоростного прохождения межбарьерных отрезков, в сопряженном
варианте с тренирующими воздействиями на эти же характеристики
прогрессирующей естественности биомеханизма бегового шага в стандартных
условиях трехшагового ритма бега между барьерами, фазы атаки и схода с барьера.
В нашем случае, впервые в теории и методике спортивной тренировки целевая
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составляющая обучения (на модели бега на 100 метров с барьерами) полностью
меняет свою функциональную сущность, структуру и содержание, когда ритмоскоростные характеристики бегового межбарьерного шага преимущественно
формируются не на временной, а на динамической (мощностной)
и биомеханически целесообразной гравитационно-аэродинамической основе.
Новая образно-концептуальная модель двигательного действия (на модели барьерного
бега) становится носителем не только предметно-операционного, но и ценностносмыслового решения.
Программное управление при нетрадиционном подходе к структуированию
ритмо-скоростного режима, амплитуды и направления тяги мышц, опорных точек
(поз) и элементов координации в беге на 100 метров с барьерами как осознанной
спортсменкой предметно-знаковой системы проектируемых функциональных моделей
с помощью внешних тренирующих воздействий на ритмо-скоростные
характеристики прогрессирующей мощности предполагает (таблица 1):
а) стимулирование развития (быстрая сила и силовая выносливость) мышц-сгибателей
по отношению к мышцам-разгибателям нижних конечностей в равном соотношении
(по 50%)23, обеспечение ритмовой симметричной мощности обеих ног за счет
«сглаживания» скоростно-силовых характеристик толчковой (атака на барьер)
и маховой (приземление за барьером и начало первого межбарьерного шага) ног;
в) моделирование ритмо-силовой составляющей работы мышц маховой ноги
в уступающем и статическом режимах при сходе с барьера с помощью специальных
подготовительных упражнений; г) акцентированная скоростно-силовая подготовка
мышц-сгибателей стопы в двух опорных точках (первая - передняя часть стопы
с большим пальцем – амортизационного характера и вторая - пяточно-носковая часть –
вращательного характера); д) активизация согласованности движений сгибательной
функции маховой и толчковой ног с выдвижением вперед таза в безопорном
положении (как над барьером) с помощью специальных упражнений: «растяжек»
(маховая впереди, толчковая сзади) на низкой опоре и с последующим увеличением
высоты для опорной части маховой ноги; те же «растяжки», но в условиях виса на
тросах (для каждой ноги) с опорой руками внутри гимнастических брусьев; прыжки
с высоты барьера в «позу растяжки»; е) тренажерное обеспечение проектируемых
функциональных моделей межбарьерных отрезков в сторону постепенного
наращивания и достижение максимума мощностных характеристик в основных
опорных точках (позах) от первого барьера до десятого включительно.
С позиции кинезиологии24 следует говорить о биомеханической мощности
мышечной системы в целом. Мощность, развиваемая спортсменкой во время
выполнения бегового барьерного упражнения, характеризует как техническую
и скоростно-силовую подготовленность спортсменки, так и выполняемые ею
движения.

23

Юшкевич Т. П., Научно-методические основы системы многолетней тренировки в скоростносиловых видах спорта циклического характера: автореф. дис.. д-ра пед наук, Т. П. Юшкевич, М.:
ГЦОЛИФК, 1991, c. 152-163.
24
Энока Р. М., Основы кинезиологии, Р. М. Энока, Киев: Олимпийская литература, 1998, 400 с.
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При исследовании целенаправленного движения скелет человека моделируют
N-звенной биомеханической системой, представляющей собой кинематическую цепь.
Методы анализа подобных цепей в механике разработаны и широко используются при
исследовании механизмов и машин. Для них составляется уравнение энергетического
баланса с последующим анализом.
Природа биомеханической системы есть не что иное как биомеханизм
управления человеческим телом. Оно осуществляется за счет сокращения
и расслабления мышечной системы. Именно мышцы выполняют необходимую работу
по преодолению сопротивления движения с учетом количественных и качественных
показателей самой мышцы и условий их проявления. Реализация спортсменкой
физических механизмов движения возможна только при наличии других факторов,
главный из которых – механический эффект мышечной тяги, представляющий собой
одновременно и физиологический механизм действия. Данный механизм определяется
целым рядом факторов и признаков, которые необходимо учитывать при анализе
и освоении спортивных упражнений: 1) скорость возбуждения мышцы; 2) уровень
напряжения/расслабления мышцы; 3) рабочая длина мышцы; 4) направление
и скорость изменения длины мышцы; 5) величина внешнего сопротивления –
нагрузки, приложенного к звену, перемещаемому мышцей; 6) сила, развиваемая
мышцей. По Ю.К.Гавердовскому25, «физический и физиологический механизмы
действуют в неразрывной связи друг с другом и обусловливают принципиальную
возможность и технику исполнения данного упражнения». Следует учитывать также,
что при преодолении сопротивления движению, именно силовые факторы,
участвующие в расчете необходимых мощностей во время выполнения упражнения,
меняют свою функцию на разных участках траектории движения. Так, момент
управляющих сил мышечной системы может быть как движущим моментом
(преодолевающий режим), так и моментом сопротивления (уступающе-статический
режим) в зависимости от фазы движения.
Построение модели мощности мышечной системы развиваемой спортсменкой
в процессе выполнения спортивных упражнений рассмотрим на примере бегового
барьерного упражнения – переход через барьер и сход с него. При биомеханическом
анализе компонентов работы, выполняемой спортсменкой во время движения
и соответственно затрачиваемой мощности, необходимо использовать понятия
о движущих силах и силах сопротивления.
В нашем случае движущими силами и силами сопротивления являются
управляющие силы мышечной системы и силы тяжести звеньев, периодически
меняясь ролями на различных участках траектории движения. Следует обращать
внимание на момент подвижности конкретного звена по отношению к дополнительной
координатной системе звеньев. В этом случае используют мощности, развиваемые
силами или моментами, приложенными к подвижному звену.
Отметим двойственную природу опорно-двигательного аппарата (ОДА)
человека в движении, с одной стороны, управляющие силы возникают внутри тела
25

Гавердовский Ю. К., Обучение гимнастическим упражнениям. Биомеханика. Методология.
Дидактика, Ю. К. Гавердовский, М.: Физкультура и спорт, 2007, c. 56-60.
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спортсменки и подчиняются биологическим закономерностям. С этой точки зрения
биомеханическая система является системой биологической. А с другой стороны ОДА
ведет себя и как механическая система. Кроме того, биомеханическая мышечная
система представляет собой систему со многими степенями свободы 26 число которых
меняется в зависимости от поставленной исследователем задачи. Для такой системы
каждое звено может испытывать управляющее воздействие при вращении
относительно исследуемого в данный момент сустава. Поэтому, в нашем случае (на
примере атаки на барьер и схода с него) необходимо учитывать не один вид,
а несколько видов мощности, а именно27: 1) мощности управляемого движения
относительно единичного сустава; 2) мощности, вырабатываемые мышечной системой
(движения относительно всех суставов активной биомеханической системы). В ее
расчете участвуют только моменты управляющих сил, мощности движущегося
момента всей биомеханической системы относительно барьера.
В первых двух пунктах рассматривается мощность, затрачиваемая
биомеханической мышечной системой как биологическим объектом, то есть, та, что
вырабатывается внутри тела, а не мощность системы с точки зрения механической
системы. В этом случае, усилия вырабатываемые мышечной системой, должны
компенсировать внешнее воздействие гравитационного поля, в котором движется
спортсменка. При этом, каждое звено имеет возможность двигаться относительно
шарниров (суставов или опорного шарнира) независимо от остальных.
Усилия вырабатываемые мышечной системой обеспечиваются за счет комплекса
средств специально направленной силовой подготовки28.
Так, в беге на 100 метров с барьерами силовые способности непосредственно
реализуются через мышечные усилия, создавая, в свою очередь, силы, действующие
в ограниченном пространстве ритмового трехшагового межбарьерного бега
с преодолением на дистанции 10-и барьеров, и, в конечном счете, на среду, вызывая
ответные силы с ее стороны29. Поэтому специфическое проявление силовых
способностей в особых ритмообразующих условиях бегового шага и расстояния между
барьерами и их высоты определяют ориентиры для применения специализированных
силовых упражнений с ритмовой организацией движений с осознанной и управляемой
спортсменкой (в зависимости от подготовленности и хода соревновательной борьбы)
сменой активности, амплитуды маховых движений и длительности опорной
и, особенно, полетной фаз (атаки на барьер и схода с него), направленных на развитие
качеств, необходимых квалифицированной барьеристке.
Анализ системы спортивной подготовки выявил, что структура силовой
подготовки легкоатлеток-барьеристок на этапе высшего спортивного мастерства
предполагает рациональное распределение в годичном цикле подготовки средств
атлетической подготовки, увеличивающих силу и массу основных мышечных групп;
26

Энока Р. М., Основы кинезиологии, Р. М. Энока, Киев: Олимпийская литература, 1998, 400 с.
Загревский В. И., Биомеханика физических упражнений: Учебное пособие, В. И. Загревский, Томск:
ТМЛ-Пресс, 2007, 274 с.
28
Масловский Е. А., Концепция биологически целесообразного силового развития мышц-антагонистов
разгибателей и сгибателей опорно-двигательного аппарата у спринтеров, Е. А.Масловский, Т. П.
Юшкевич, В. А.Терещенко, В. Г. Ярошевич, Мир спорта, № 3 (20), 2005, c. 25-30.
29
Балахничев В. В., Бег на 110 м с барьерами, В. В. Балахничев, М.: Физкультура и спорт, 1987, 80 с.
27
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упражнений
специальной
тренажерной
подготовки,
воздействующих
преимущественно на быструю силу и силовую выносливость; средств специальной
силовой подготовки, включающих бег с отягощенным поясом; барьерный бег
в затрудненных и измененных условиях (по мелкой воде, песку, травяному грунту,
в гору, с подвешенным за линией старта выше барьера тяговым устройством),
направленных
на
совершенствование
отдельных
сторон
физической
подготовленности.
Уровень специальной силовой подготовленности спортсменок30 в целом
определялся особенностями проявления различных мышечных способностей
тренировочной и соревновательной деятельности применительно к барьерному бегу
и с учетом женского организма. Так, при традиционном подходе к воспитанию
динамической и статической мышечной силы обращалось особое внимание на
выступающую тянущую силу, прикладываемую к удерживающему (до определенной
величины с последующим отделением от тела спортсменки тросу) на старте
(предельная мобилизация) и удержания рабочей позы на старте (максимальное
напряжение «позных» мышц). Особенностями проявления скоростно-силовых
способностей выступают максимальный трехшаговый темп бега между барьерами,
естественно спровоцированный на атаку и преодоление барьера, быстрота нарастания
силы, прикладываемой после приземления за барьером к стопе (ее опорные
и рессорные функции) и туловищу (его выпрямление и сохранение осанки),
максимальная мощность ритмо-скоростной предельной нагрузки. Особенности
проявления силовой выносливости (динамическая и статическая) заключены
в сохранении величины и характера приложения силы в ритмо-скоростном выражении
перечисленных выше основных фаз барьерного бега на протяжении всей дистанции,
своевременной смене рабочих «поз» (в зависимости от приближения к барьеру или
удаления от него после схода) и их удержание при преодолении каждого из десяти
барьеров. Естественно, содержание силовой тренировки (долевой объем присутствия
каждого из трех направлений специальной силовой подготовленности) различается
в зависимости от близости главных соревнований, по мере приближения которых
специальная силовая тренировка становится все более специализированной. Именно
такой новаторский подход к силовой тренировке гребцов на байдарках
продемонстрировал главный тренер страны В.В.Шантарович, добившийся со своими
воспитанниками на мировых форумах (2008-2011 гг.) выдающихся успехов31. По их
данным по мере приближения к основным соревнованиям роль упражнений
с дополнительным сопротивлением заметно возрастает. Они оказывают целостное
воздействие на технику движений, так как усиливают ее динамические акценты при
моделировании соревновательного ритмо (темпо)-скоростного режима, амплитуды
и направления тяги, рабочей позы и элементов координации.

30

Семенов В. Г., Двигательный аппарат женщин-спринтеров в спортивном генезисе: монография, 2-е
изд.перераб.и доп. /В.Г.Семенов, Смоленск: САФКСТ, 2008, 130 с.
31
Щантарович В. В., Направления совершенствования системы подготовки высококвалифицированных
гребцов на байдарках, В. В. Шантарович, Г. И. Нарскин, А.В.Шантарович, Актуальные проблемы
физического воспитания, спорта и туризма: материалы 3 Междунар.научн.-практ.конф., г. Мозырь, 13-15
окт. 2010, УО МГПУ им. И. П. Шамякина; редкол.: В. В .Валетов (пред.) [и др.], Мозырь, 2010, c. 349-253

ИННОВАЦИОННЫЕ ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РИТМО-СКОРОСТНОЙ…

59

Программное управление с ориентацией на ритмо-скоростные характеристики
прогрессирующей естественности движений предполагает (таблица 1):
а) программное структуирование информационно-смысловой составляющей о ритмоскоростных характеристиках прогрессирующей естественности движений 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 педагогатренера и спортсменки32 дифференцирование свойств информационно-дидактической
и информационно-биомеханической модели ДД за счет усиления интепретаторской
функции путем выявления предметно-смыслового содержания теоретических
концепций, терминов и понятий науки и объяснение чувственно-двигательного опыта
спортсменки при построении действий с помощью информационной модели
(предъявленной спортсменке) и концептуальной (воспринятой и преобразованной
сознанием спортсменки в сторону чувственно-двигательного и интерпретационносмыслового содержания); в) использование метода предписаний алгоритмического
типа, базирующегося на прогрессивных методах и приемах обучения (в том числе
и инновационных), существующих в методике обучения и тренировки
легкоатлеток барьеристок в виде системных учебных заданий; г) конструктивное
использование реактивных сил и вызываемых ими движениях (на периферии),
рациональное распределение «переливов» реактивных усилий по всей системе ног
и туловища по типу реакции одного звена на движения взаимосвязанных к ним
соседних. Избранная кинематическая цепь (звенья) в системе ног и туловища может
быть управляемой в том случае, если будут обеспечены биомеханически
целесообразные траектории (скорости, мощности и др.) движения по назначенным
путям. Полноценное использование реактивных сил – важнейший показатель не
только координированности (техничности) движения, но и степени его освоения; д) на
начальном этапе освоения движений мало задействованы реактивные силы для самой
структуры движения и поэтому коэффициент полезного действия крайне низок. На
последующих этапах их роль существенно повышается - они облегчают выполнение
движения и принимают на себя большую часть энергетических затрат. С учетом этого,
на ранних этапах обучения33осуществляется погашение всех излишних кроме
минимально необходимых степеней свободы звеньев с тем, чтобы реактивные силы не
мешали движению. Затем, по мере успешного освоения движения, происходит их
нейтрализация, сочетающаяся с небольшим высвобождением степеней свободы.
В заключительной части обучения реактивные силы полноценно используются для
образования самой структуры движения, а степени свободы раскрепощены до
естественного максимума; е) при формировании ритмо-скоростной структуры
межбарьерного бега должна эффективно работать система для создания движения тела
вперед (сила гравитации, мышечные усилия и мышечно-сухожильная эластичность),
когда «двигателем» в системе является сила тяжести, как таковая.
32

Дмитриев С. В., Двигательное действие спортсмена как предмет обучения и технологического
моделирования в деятельности педагога-тренера. Методическое пособие для инструкторов по
физической культуре и спорту, С. В. Дмитриев, Н. Новгород, 1992, c. 112-113.
33
Бернштейн Н. А. О построении движений, Н. А. Бернштейн, М.: Медгиз, 1946. c. 33-38.
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Именно S- образная эластичная «поза», проходящая через переднюю часть стопы
(поза вертикали) и обеспечивающая накопление энергии в благоприятных
биомеханических условиях, когда исключены все ненужные активности в беге
(активное отталкивание, активное опускание ноги на опору и активное маховое
движение и сведение ног). «Падающее» тело под действием сил гравитации начинает
вращать тело вокруг опоры без каких-либо дополнительных усилий, за исключением
усилий, направленных на поддержание «позы» и усилий, вырабатываемыми
эластичными компонентами мышц и сухожилиями, которые лишь отдали обратно
накопленную энергию во время приземления. Процесс обучения как-бы
«продуцирует» естественный стиль бега и поэтому должно быть четко смоделировано
вхождение в «позу» и выход из нее с учетом того, что эта конструкция не активная,
а пассивная34.
Проведенная нами киносъемка контрольных соревнований в формате
прохождения фиксированных межбарьерных отрезков (атака на 5-й барьер и сход
с него и атака на 10-й барьер и сход с него) у шести квалифицированных легкоатлетокспринтеров до проведения опытного исследования (3 мая 2011г. на стадионе
Полесского государственного университета - г. Пинск) дала возможность оценить
технику барьерного бега испытуемых на текущий момент. Это стало возможным
с использованием имитационного моделирования на ПЭВМ, когда полученные данные
киносъемки стали исходным материалом для дальнейших исследований и их
последующего анализа и синтеза. Было составлено экспертное заключение на всех
шесть участниц эксперимента и с участием их тренера Александра Гутина (г.Орша)
проведен совместный анализ техники, выявлены недостатки и возможность
дальнейшей коррекции в плане увеличения мощностей как основного критерия для
обеспечения прогресса спортивного результата.
Для получения объективной картины с помощью дифференциальных уравнений
были представлены результаты расчетов мощности управляющих моментов
относительно суставов ОДА (рассчитывался вес и длина сегментов нижних
конечностей) в фазе атаки на барьер и схода с него (5-й и 10-й барьеры): 1)
голеностопного сустава маховой и толчковой ног; 2) коленного сустава толчковой
и маховой ног; 3)тазобедренного сустава относительно маховой и толчковой ног.
С помощью тензометрической дорожки и регистрационной техники (годограф
усилий на экране) были соответственно получены индивидуальные профили в фазах:
отталкивания (атака на барьер), амортизации (приземления на маховую ногу за
барьером) и вторичного отталкивания (выполнение первого шага после схода
с барьера).
Таким образом, стало возможным по сопоставлению данных, полученных по
двум методикам, на текущий момент оценить техническую готовность каждой из
спортсменок к выполнению ритмо-скоростных заданий прогрессирующей мощности
(скоростно-силовая
составляющая)
и
прогрессирующей
естественности
(координационная составляющая).

34

Ibidem, c. 33-48.
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Следующим шагом было тестирование спортсменок с целью оценить их уровень
развития быстрой силы и силовой выносливости мышц нижних конечностей
и туловища ОДА с учетом сгибательно-разгибательной функции каждой из ног. Эти
данные позволили судить об индивидуальных особенностях развития двигательной
функции, проявляющуюся в основных биомеханически целесообразных опорных
точках и обеспечивающих положительную моторику движений в усложненных
условиях преодоления межбарьерного пространства.
Трехмерный подход к анализу уровня текущего состояния технической
подготовленности спортсменок позволил избежать грубых ошибок в построении
индивидуальных программ подготовки, касающихся, прежде всего, рациональных
путей формирования ритмо-скоростных характеристик прохождения межбарьерных
отрезков стометровой дистанции, рассчитанных в «зонах» прогрессирующей
мощности и естественности движений. На этой основе были составлены
корригирующие мероприятия, учитывающие индивидуальные особенности
занимающихся с целью достижения основной цели исследования.
На стадии завершения формирующего эксперимента (через 4 недели) были
проведены те же самые тестирующие процедуры, что и в начале
эксперимента, на основании которых дана сравнительная характеристика
полученных данных в начале и в конце исследования.
На основе решения дифференциальных уравнений в контексте имитационного
моделирования на ПЭВМ было отмечено, что наибольшие сдвиги в величинах
максимальной мощности произошли в движениях относительно тазобедренного
сустава (маховая нога – с 380 до 495 Вт и толчковая нога – с 395 до 460 Вт). На втором
месте – сдвиги в голеностопном суставе (при сходе с барьера – с 585 до 720 Вт).
Следовательно, развиваемая мышечной системой мощность движения (особенно
относительно тазобедренного сустава со стороны маховой ноги) может быть
использована для биомеханической оценки упражнений прогрессирующей мощности
и является одним из критериев стимулирования моторного компонента и, в целом,
технического мастерства в организации ритмо-скоростной структуры межбарьерных
отрезков.
С учетом данных тензометрических исследований и вектординамографии
можно сделать заключение о том, что произошла существенная положительная
перестройка в биодинамике движений атаки на барьер и схода с него у всех шести
испытуемых за счет устранения ненужных усилий и активного использования
реактивных сил (по «позной» методике).
Полученный прирост в показателях быстрой силы и силовой выносливости
сгибателей и разгибателей мышц нижних конечностей свидетельствовал о приоритете
в развитии мышц-сгибателей по отношению к мышцам-разгибателям. Особенно это
проявилось в режиме силовой выносливости относительно к сгибателям бедра, где
сокращение времени на выполнение 20-кратного подъема груза составило 1,1 с.
(с 13,30 до 12,29 с.). Отметим также положительную динамику показателей
подошвенного сгибания стопы как в скоростном режиме (6 повторений – с3,40 до 3,25
с.), так и в режиме силовой выносливости (40 повторений – с 27,30 до 25,26 с.).
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Время пробегания фиксированных отрезков стометровой дистанции (по
результатам схода с 5-го и 10-го барьеров) шестью испытуемыми в среднем
и индивидуально каждым за время эксперимента существенно уменьшилось
(в среднем на 0,87-0,93 с., при Р<0,05).
Заключение. Результаты формирующего эксперимента показали, что
эффективному
формированию
ритмо-скоростной
структуры
прохождения
межбарьерных отрезков прогрессирующей сложности и мощности движений
соответствует
представленный
авторами
аргумент
теоретического
и экспериментального обоснования нетрадиционных аспектов освоения двигательных
действий в связи с программным управлением движений в процессе специальной
подготовки квалифицированных легкоатлеток-спринтеров. Из представленных
авторами шести критериев эффективности техники движений по биомеханическим
характеристикам следует выделить из них четыре: 1) высота расположения ОЦМ тела
барьеристки относительно планки барьера в биомеханической точке развернутой
полетной части упражнения в позе «барьерной растяжки» (по линии координат QУ),
условного «седа» тазовой областью над барьером и почти прямого положения
туловища; 2) высота расположения ОЦМ тела барьеристки относительно планки
барьера в биомеханической точке наивысшей траектории полетной части упражнения
в позе над барьером при полном совмещении по вертикальной линии ОЦМ тела
и стойки барьера (по линии координат QУ), в условиях действия вращательного
импульса тела вокруг планки барьера с полной синхронизацией «посыла» маховой ноги
за планку барьера и ритмо-скоростного выноса колена бедра толчковой ноги вперед на
сближение с маховой ногой; 3) мощность выполнения контртемпового разгибательного
движения толчковой ноги и махово-сгибательного движения маховой ноги
в голеностопном, коленном и тазобедренном суставах перед вылетом барьеристки
в безопорную фазу; 4) мощность выполнения темпового разгибательного движения
маховой ноги и махово-сгибательного движения толчковой ноги в голеностопном,
коленном и тазобедренном суставах перед вылетом барьеристки в безопорную фазу
первого межбарьерного бегового шага. Для практической реализации инновационной
технологии следует использовать комплекс из 22-х упражнений.
В качестве критерия совершенствования силовых способностей в барьерном
беге на 100 метров выступает не столько сила основных мышечных групп, но, прежде
всего, оптимальное соотношение между силой мышц-антагонистов разгибателей
и сгибателей, а также устранение дисбаланса между силой мышц толчковой и маховой
ног в пользу последней, от которых зависит согласованность звеньев при выполнении
соревновательного упражнения. В отношении построения прообраза будущей
конструктивной модели движения в организации ритмо-скоростных характеристик
межбарьерного бега на 100 метров в качестве критерия стимулирования моторного
компонента движения и, в целом, технического мастерства спортсменок должно быть
обеспечено положительное изменение мощностей, развиваемых во всех суставах
нижних конечностей (исходя из экспертного заключения по каждой спортсменке),
а гарантом для этого является использование метода имитационного моделирования на
ПЭВМ.
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Аннотация
В статье представлены инновационные пути совершенствования ритмо-скоростной структуры
барьерного бега на 100 метров на основе программного управления ритмо-скоростными
характеристиками межбарьерных отрезков спортсменов высокой квалификации.
Ключевые слова. Ритмо-скоростная структура, барьерный бег на 100 метров, управление ритмоскоростными характеристиками, формирующий эксперимент.
INNOVATIVE WAYS TO IMPROVE THE STRUCTURE OF RHYTHMO-SPEED RUN BETWEEN
THE BARRIERS FOR 100 METERS
Summary
This article presents innovative ways to improve the structure of rhythmo-speed run between the barriers for 100
meters on the basis program of control rhythmo-speed characteristics segments between the barriers highly
skilled athletes.
Key words: Rhythmo-speed structure, hurdles 100m, control rhythmo-speed characteristics, formative
experiment.

AGRESJA NA PIŁKARSKICH STADIONACH PROBLEMEM
WSPÓŁCZESNEGO SPORTU
dr Andrzej Soroka
Wprowadzenie
Wśród wielu dyscyplin sportu, piłka nożna jest tą, która przyciąga największą uwagę
ludzi na całym świecie. Często jednak kojarzona jest z agresją, które to zjawisko nie należy
do nowych. Pozornie przemoc stadionowa istniała i przejawiała się odkąd zaczęto
organizować zawody sportowe. Dokumentacja takich zdarzeń została zapisana w tekstach
jeszcze z czasów starożytnej Grecji i Imperium Rzymskiego1.
Zdarzenia agresywne i chuligańskie występują tam, gdzie zbierają się fani imprez
sportowych. Przemoc obserwuje się podczas rywalizacji zawodników, lecz największe jej
nasilenie występuje pomiędzy kibicami rywalizujących zespołów2. Pojęcie chuligaństwa jest
nadal terminem niesprecyzowanym i obejmuje szeroką gamę zachowań, od powszechnie
pojętego awanturnictwa, aż do wymierzonych przeciwko innym osobom aktów przemocy.
Uważa się, iż przemoc rodzi się w negatywnym myśleniu grupy, a swoje rozładowanie
znajduje podczas wydarzeń sportowych, zwłaszcza przez męską część społeczności.3 Ze
zjawiskiem agresji mamy do czynienia nie tylko podczas widowisk piłkarskich (np. napaść na
innych widzów, policję, wtargnięcia na boisko, starcia z siłami porządkowymi), ale również
dochodzi do nich w czasie podróży na mecze4.
Uważa się, iż audytorium sportowe nie jest jednorodne w swoich uczuciach i dzieli się
przynajmniej na trzy grupy: zwolenników jednej bądź drugiej drużyny (ultrasi), grup
agresywnych kibiców (hoolsów) oraz na obserwatorów, nie identyfikujących się z żadną ze
stron, a zainteresowanych samym meczem (pikników)5. Prowadzone są badania mające na
celu wskazanie przyczyn zachowań agresywnych kibiców. Od strony podłoża biologicznego
zachowań agresywnych, szuka się czynników warunkujących je w budowie organizmu
i w jego fizjologii. Wskazuje się, iż u człowieka jest wrodzony nie tylko instynkt agresji, ale
także czynnik wstrzymujący zachowania agresywne. Są to mechanizmy dotyczące
obyczajów, które odpowiadają za przemoc oraz eksterminację tych, którzy nie są podobni do
grupy6.
Psychologiczne podłoże agresji tłumu zakłada, iż czynności agresywne stanowią formę
kontaktów interpersonalnych, których źródłem rzadko są podstawowe potrzeby biologiczne,
czy elementarne bodźce awersyjne, a agresja polega na łamaniu norm i zasad współżycia,
społecznie uznanych w trakcie doświadczeń historycznych. Wrodzone u człowieka
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predyspozycje powodują, iż emocje i gniew osiągają znacznemu nasileniu, mając silnie
utrwalony nawyk agresywnego zachowania, wytworzony w procesie uczenia się7.
Teorie ekologiczne, wzmożenie agresji tłumaczą negatywnymi reakcjami człowieka na
oddziaływanie środowiska. Zwłaszcza przymusowe zagęszczenie, które występuje na
stadionach, może być przyczyną negatywnych emocji, takich jak gniew i frustracja,
a w konsekwencji prowadzące do agresji8.
Celem przeprowadzonych badań było określenie przyczyny zachowań agresywnych jak
również wskazanie odczuć jakie zachowania agresywne wywołują u kibiców. Starano się
również wyodrębnić przyczyny dla których kibice przychodzą na stadiony piłkarskie, oraz
określić kim są widzowie biorący udział w meczach piłkarskich. Kryterium podziału na grupy
badawcze był poziom wykształcenia respondentów, a zastosowana metoda funkcji
dyskryminacyjnej pozwoliła na określenie ważności poszczególnych badanych czynników.
Metodologia badań
W projektowaniu badań wykorzystano autorski kwestionariusz ankiety, którą
przeprowadzono wśród kibiców pięciu klubów piłkarskich polskiej Ekstraklasy w rundzie
jesiennej sezonu 2014/2015. W ankiecie do pomiaru postaw wykorzystano pięciostopniową
skalę Likerta. W celu uzyskania reprezentatywności statystycznej dokonano doboru próby
z populacji kibiców jacy uczestniczyli w meczach rundy wiosennej 2013/2014 w liczbie
993270. Próbę badawczą ustalono na 1066 ankietowanych według zasad, gdzie poziom
ufności określono na 0,95, szacowaną wielkość frakcji na 0,50, a błąd maksymalny ustalono
na poziomie 0,03. Taka procedura dała podstawy do uogólnienia wyników badań na całą
populację kibiców piłkarskich. Przy ustalaniu próby reprezentatywnej wykorzystano dobór
kwotowy. Spośród 16 drużyn polskiej Ekstraklasy wybrano pięć z największą frekwencją
(kryterium, to co najmniej 100 tys. kibiców na stadionie w analizowanej rundzie) w rundzie
wiosennej sezonu 2013/2014. Z ośmiu kolejek rundy jesiennej, w której gospodarzami były
zespoły zakwalifikowane do analizy, wylosowano pięć. W każdej z nich przeprowadzano
ankietowanie kibiców, jednej z drużyn, proporcjonalnie do ustalonej na podstawie rundy
wiosennej sezonu 2013/2014 liczby kibiców.
Przy wyliczeniach statystycznych wykorzystano program Statistica 10.1 PL, a w niej
analizę funkcji dyskryminacyjnej. Analiza dyskryminacyjna była zastosowana w celu
rozstrzygnięcia, które zmienne wyróżniają się, czyli dyskryminują, naturalnie wyłaniające się
grupy. Wykorzystano funkcje klasyfikacyjne w postaci wyliczenia ich współczynników, które
określono dla każdej grupy badawczej. W celu zbadania zależności pomiędzy dwiema
zmiennymi nominalnymi wykorzystano test niezależności Chi-kwadrat ( ).
Respondenci z wykształceniem podstawowym i zawodowym stanowili 33,0% próby
badawczej, z wykształceniem średnim 39,1%, natomiast z wyższym 27,0%. Mężczyźni
w badaniach stanowili grupę 86,9% ankietowanych, natomiast kobiety 13,1%. Wiek
badanych to: 10,3% kibiców do lat 18, 39,9% w wieku od 19 do 25 lat, 40,9% od 26 do 35 lat,
natomiast w wieku powyżej 35 lat było 8,9% respondentów.
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Wyniki badań
W polskiej Ekstraklasie blisko 60% kibiców to „ultrasi”, którzy stanowią najbardziej
kolorową i żywiołowo reagującą część widowni. Średnio, dwa razy częściej bycie „ultrasem”
deklarowali kibice z wykształceniem średnim, niż z podstawowym i zawodowym oraz
wyższym. Przynależność do grupy „hoolsów” dotyczyła 30% badanych respondentów. Wśród
nich przeważali kibice z wykształceniem podstawowym i zawodowym. Społeczność
stadionową „pikników” tworzyli głównie kibice z wykształceniem wyższym, natomiast
w najmniejszym z podstawowym i zawodowym. Przynależność do konkretnej grupy kibiców
była istotnie zależna od wykształcenia respondentów, co wykazała wartość testu Chi-kwadrat
– 117,521, przy p<0,001 (tab. 1).
Tabela 1.
Stopień przynależności do poszczególnych grup kibiców
Liczba
i%w
całości
Liczba
%w
całości
Liczba
%w
całości
Liczba
%w
całości
Liczba
%w
całości

Poziom wykształcenia
Grupy kibiców

podstawowe
i zawodowe

średnie

wyższe

Razem

Ultrasi (zwolennicy któregoś
z rywalizujących zespołów)

180

273

150

603

16,80

25,49

14,00

56,29

150

96

78

324

14,00

8,96

7,28

30,24

24

51

69

144

2,24

4,76

6,44

13,45

354

420

297

1066

33,05

39,22

27,73

100,00

117,521

df=8

p=0,001*

Hoolsi (kibice agresywni
szukający konfrontacji
fizycznej)
Piknicy (zainteresowani samą
grą piłkarzy)
Ogółem

Chi kwadrat Pearsona
*-zależność istotna przy p<0,050
Źródło: opracowanie własne na podstawie materiału badawczego

Przy analizie czynników, które miały największy wpływ na uczestniczenie kibiców
wwidowisku piłkarskim, pięć z nich utworzyło model analizy funkcji dyskryminacyjnej.
Najważniejszy z nich zakładał ważność konfrontacji z kibicami drużyny przeciwnej.
W sposób istotny wyróżniał on respondentów z wykształceniem wyższym (2,351) i średnim
(2,334) od kibiców z wykształceniem podstawowym i zawodowym (1,964). Ważniejszym
powodem, w przypadku respondentów z wykształceniem zawodowym i podstawowym
(2,238), była chęć obejrzenia widowiska piłkarskiego, niż to miało miejsce u ankietowanych
z wykształceniem średnim (1,863) i wyższym (1,917), natomiast nuda i brak zajęcia to
istotnie ważniejszy powód, do udania się na stadion piłkarski, dla kibiców z wykształceniem
średnim (1,460), niż z podstawowym i średnim (1,231). Możliwość dopingowania swojej
drużyny to średnio niska deklaracja, która była istotnie ważniejsza dla kibiców
z wykształceniem zawodowym i podstawowym (0,724), niż ze średnim (0,512) i wyższym
(0,530). Poza modelem funkcji dyskryminacyjnej znalazły się takie czynniki jak: możliwość
spotkania znajomych i przyjaciół oraz chęć dania ujścia emocjom (tab. 2).
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Tabela 2.

Czynniki mające wpływ na uczestnictwo w widowisku piłkarskim

Rodzaj czynników

Fakt obejrzenia meczu,
widowiska piłkarskiego
Możliwość konfrontacji
z kibicami przeciwnego zespołu
Z nudy i braku innego zajęcia
Możliwość dopingowania
swojej drużyny
Niecodzienna atmosfera
stadionu

Model analizy dyskryminacyjnej
Lambda Wilksa: 0,937
F (10,212)=6,945 p<0,001

Funkcje klasyfikacyjne
Poziom wykształcenia

Lambda
Wilksa

F
wprowadzenia

Poziom
p

Zawodowe
p=0,329

Średnie
p=0,391

Wyższe
p=0,380

0,945

4,536

0,010*

2,238

1,863

1,917

0,954

9,416

0,001*

1,964

2,334

2,351

0,951

7,886

0,001*

1,231

1,460

1,379

0,945

4,591

0,010*

0,724

0,512

0,530

0,941

2,020

0,133

1,457

1,447

1,358

-13,913

-14,204

-14,198

Stała
*-poziom istotnej różnicy przy p<0,050
Źródło: opracowanie własne na podstawie materiału badawczego

Za najważniejszą przyczynę zachowań agresywnych respondenci uznali
prowokowanie ich przez kibiców drużyny przeciwnej. Za tym czynnikiem, w największym
stopniu optowali ankietowani z wykształceniem średnim (2,619), w istotnie mniejszym
stopniu z wyższym (2,384) oraz z podstawowym i zawodowym (2,303). Największą wartość
wypowiedzi wśród kibiców z wykształceniem wyższym (2,153), miał czynnik
prowokacyjnego zachowania służb porządkowych i policji. Istotnie niższe znaczenie, choć też
o wysokiej wartości, ten czynnik dotyczył kibiców z wykształceniem średnim (1,984),
a zwłaszcza z podstawowym i zawodowym (1,707). Duże znaczenie przy zachowaniach
agresywnych miało nadużywanie alkoholu przez kibiców. Częściej doniosłość tego czynnika,
była podnoszona przez kibiców z wykształceniem średnim (1,174) oraz podstawowym
i zawodowym (1,104), niż z wyższym (0,851). Chęć wyżycia się poprzez zachowania
agresywne, częściej przejawiali kibice z wykształceniem wyższym (1,049), niż
z podstawowym i zawodowym (0,877) oraz ze średnim (0,839). Odwrotna sytuacja wystąpiła
przy deklaracji, iż przyczyn agresywnego zachowania należy szukać w przynależności do
grupy kibiców, gdzie respondenci z wykształceniem wyższym istotnie rzadziej opowiadali się
za taką deklaracją (0,673), niż z wykształceniem podstawowym i zawodowym (0,908), czy
średnim (0,816). Poza modelem analizy dyskryminacyjnej znalazły się takie czynniki jak:
zażywanie narkotyków i chęć zaistnienia w mediach (tab. 3).
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Tabela 3.
Przyczyny zachowań agresywnych wśród kibiców piłkarskich

Rodzaj deklaracji

Prowokacyjne zachowania
służb porządkowych i
policji przez
Prowokowanie
kibiców drużyny
przeciwnej
Przynależność
do grupy
kibiców sprzyja takim
zachowaniom
Nadużywanie alkoholu
Chęć wyżycia się poprzez
zachowanie agresywne

Model analizy dyskryminacyjnej
Lambda Wilksa: 0,911
F (14,212)=7,167 p<0,001

Funkcje klasyfikacyjne
Poziom wykształcenia

Lambda
Wilksa

F
wprowadzenia

F
wprowadzenia

Podstawowe
i zawodowe
p=0,329

Średnie
p=0,391

Wyższe
p=0,380

0,930

11,122

0001*

1,707

1,984

2,153

0,922

6,137

0,002*

2,303

2,619

2,384

0,918

4,116

0,016*

0,908

0,816

0,673

0,925

8,258

0,001*

1,104

1,174

0,851

0,918

3,987

0,018*

0,877

0,839

1.049

-13,230

-15,049

-14,495

Stała
*-poziom istotności przy p<0,050
Źródło: opracowanie własne na podstawie materiału badawczego

U respondentów zachowania o charakterze chuligańskim w największym stopniu
wywoływały odczucie nienawiść w stosunku do agresorów. Istotnie częściej doznawali tego
kibice z wykształceniem podstawowym i zawodowym (0,666), niż z wyższym (0,466)
i średnim (0,440). Również w znacznym stopniu występowało odczucie braku zrozumienia
dla poczynań chuligańskich, a częściej taką deklarację wypowiadali respondenci
z wykształceniem średnim (0,521), niż z wyższym (0,443) czy podstawowym i zawodowym
(0,379). Zachowania agresywne w większym stopniu wywierały odczucia podziwu
w przypadku respondentów z wykształcenie podstawowym i zawodowym (0,342), szacunku
u respondentów z wykształceniem średnim (0,362) i wyższym (0,349). Niechęć i nienawiść
do zachowań chuligańskich, to odczucia które znalazły się poza modelem funkcji
dyskryminacyjnej (tab. 4).
Tabela 4.
Poziom wywoływanych odczuć u respondentów w stosunku do chuliganów stadionowych
Rodzaj uczuć
wywoływanych
zachowaniami agresywnymi

Model analizy dyskryminacyjnej
Lambda Wilksa: 0,883
F (10,213)=13,667 p<0,001
Lambda
F
Poziom p
Wilksa
wprowadzenia

Funkcje klasyfikacyjne
Wykształcenie
Zawodowe
p=0,329

Średnie
p=0,391

Wyższe
p=0,380

Podziw

0,902

11,602

0001*

0,342

0,063

0,073

Strach

0,907

14,425

0,001*

0,369

0,081

0,374

Nienawiść

0,895

7,607

0,001*

0,666

0,440

0,466

Brak zrozumienia

0,888

3,443

0,032*

0,379

0,521

0,443

Szacunek

0,887

2,857

0,067

0,155

0,362

0,349

-2,376

-1,866

-2,305

Stała
*-poziom istotności przy p<0,050
Źródło: opracowanie własne na podstawie materiału badawczego
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Dyskusja
Badania wykazały, iż w meczach piłkarskich na stadionach polskiej Ekstraklasy, nie
uczestniczą przypadkowi widzowie. W większości są to osobnicy deklarujący przynależność
do grupy kibiców. To oni określają siebie jako „autentycznych fanów”9 określonego klubu
piłkarskiego. Wykazano, co jest faktem niepokojącym, iż najważniejszym powodem udziału
w meczach piłkarskich jest chęć konfrontacji z kibicami drużyny przeciwnej, a nie, jakby się
wydawało, doping własnego zespołu. Takie deklaracje w większym stopniu dotyczyły
kibiców z wykształceniem wyższym i średnim, niż z podstawowym i zawodowym.
Tylko częściowo wyniki badań były zbieżne z opracowanym profilem zachowań
agresywnych, który wskazywał, iż do takich zachowań częściej skłonni są kibice
z wykształceniem średnim posiadający średni status materialny. Wydaje się, iż z perspektywy
czasu, profil kibica szukającego wyżycia się na stadionach piłkarskich poprzez agresję uległ
zmianie. Wcześniejsze badania Gaskella i Peartona10 określały chuligana stadionowego jako
osobnika o niskim wykształceniu, często bezrobotnego i nie mogącego poszczycić się
osiągnięciami życiowymi. Natomiast obecnie stwierdzono, iż wśród kibiców agresywnych są
osoby wykształcone, mający często wysoki status materialny11.
Częściej kibice z wykształceniem podstawowym i zawodowym, wyrażali chęć
obejrzenia meczu piłkarskiego dla samego meczu, a nie dla chęci uczestniczenia
w zgromadzeniu, co jeszcze do nie dawna kłóciło się z profilem agresywnego kibica. Chęć
uczestniczenia w widowisku piłkarskim, w znacznym stopniu była spowodowana nudą
i brakiem innych zajęć, choć deklaracja niecodziennej atmosfery jaka panuje na stadionie
w dniu meczu, była ważnym motywem uczestnictwa w wydarzeniu piłkarskim.
Wyższą skłonność do działań agresywnych, zwłaszcza zachowań o podłożu agresji
fizycznej stwierdzono u mężczyzn, choć te różnice zmieniają się w kierunku kobiet
w przypadku agresji słownej12. Zakłada się, iż zachowania agresywne na trybunach, są
w większym stopniu prawdopodobne w sytuacji przebywania kibiców blisko zawodników.
Fizyczny i bliski kontakt może prowokować do rzucania, przez nich, przedmiotów z trybun
lub wymiany poglądów nie zawsze uprzejmych. Takie sytuacje mogą doprowadzać do
zachowań odwetowych w przypadku zawodników, którzy są obrażani lub czują zagrożenie13.
Powodem zwiększonej agresji kibiców może być również hałas na trybunach, spowodowany
liczną i hałaśliwą widownią, który potrafi działać destrukcyjnie. Do innych przyczyn
zachowań agresywnych kibiców zaliczono: ważne zwycięstwo drużyny, konfrontacja
zespołów, które zwyczajowo rywalizują ze sobą i w danym meczu walczą o bardzo ważne
punkty, lub słaba postawa własnego zespołu, który nie spełnia oczekiwań widzów, rodząc
wśród nich niezadowolenie i frustrację14.
Najważniejszymi czynnikami wywołującymi agresję wśród widzów były:
prowokacyjne zachowania kibiców drużyny przeciwnej i prowokacyjne działania służb
9

G. Gaskell, R. Pearton, Aggression and sport... op. cit., s. 295.
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porządkowych. Brak właściwego podejścia tych służb może skutkować ekscesami
stadionowymi pomiędzy kibicami. Niezadowolenie publiczności doprowadzić może do
niepokojów i zwiększenia stopnia ich zachowań agresywnych, co w konsekwencji może
prowadzić do konfrontacji z kibicami zespołu przeciwnego. Podkreśla się potrzebę starannego
planowania imprez sportowych od strony ich organizacji i stosowania działań
profilaktycznych. Brak skrupulatności w takich działaniach może powodować wiele
negatywnych konsekwencji, w tym szkody dla widzów, sportowców i pracowników ochrony,
jak również wpływać na zmniejszenie zaufania społecznego do instytucji publicznych15.
Podkreśla się by, służby porządkowe w tym policja, były widoczne na stadionach, choć
czasami fakt ten wywołuje reakcje odwrotne. Ważne zagadnienie to zapobieganie wszelkim
nadmiernym opóźnieniom zwłaszcza podczas meczów o podwyższonym ryzyku, gdzie takie
sytuacje mogą przyczyniać się do wzrostu frustracji, stresu i zdenerwowania wśród widzów.
Podkreśla się specjalną rolę policji w zapobieganiu negatywnym zachowaniom kibiców,
poprzez umiejętne neutralizowanie napięć16. Dodatkowo w grupie wywołane emocje
przenoszone są z człowieka na człowieka, tworząc ze skupiska ludzi osobowość społeczną,
która w pewnym momencie może być trudna do opanowania, zwłaszcza przy emocjach
niepozytywnych. Jedna z teorii opracowana przez socjologów, mówi o modyfikowaniu
działań człowieka pod wpływem grupy, czy tłumu, a zachowania negatywne mogą
bezkrytycznie być przyjmowane przez innych członków grupy 17.
Kluczową rolę w zachowaniach agresywnych ma spożywanie alkoholu przez kibiców,
u których frustracja meczowa, nasilona działaniem alkoholu może prowadzić do zachowań
agresywnych, na stadionie lub w jego okolicach, prowadząc nawet do gwałtownych
zachowań kibiców18. Obserwuje się wzmożone spożycie alkoholu przez kibiców w dniu
meczu swojej drużyny19, co może mieć związek przyczynowy z przestępstwami, takimi jak
wandalizm i zachowania chaotyczne20.
Agresywne zachowania na stadionach, zwykle w formie wulgarnych haseł czy
przyśpiewek, mają często podłoże w alienacji społecznej osobnika, a jej źródło może tkwić
w niepowodzeniach w szkole, w złej sytuacji rodzinnej, w bezrobociu, ale także
w psychicznej izolacja w swoim środowisku zawodowym czy prywatnym. Trzeba w tym
miejscu podkreślić, co również wykazały przeprowadzone badania, iż kibic piłkarski to
najczęściej osobnik młody, w wieku do 35 lat, i często jeszcze nie ukształtowany
społecznie21. To właśnie stadiony, gdzie konflikty postrzegane są jako rutynowe
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i zwyczajowe, mogą przyciągać ludzi którzy szukają zachowań agresywnych, którzy chcą
działać destrukcyjnie dla samego faktu zaistnienia w mediach22.
Najczęstszym odczuciem, jaki u kibiców wywołuje agresja stadionowa to nienawiść
w stosunku do agresorów i brak zrozumienia dla takich zachowań. Deklarowano także
odczucie szacunku, które w największym stopniu objawiali kibice z wykształceniem średnim
i wyższym. W celu minimalizowania problemu i jego skutków, należy nadal prowadzić
systematyczne badania, gdyż pewne czynniki ulegają zmianom, jak choćby profil
agresywnego kibica, który z niewykształconego i często bezrobotnego osobnika „przekształcił
się” w wykształconego i często o wysokim statusie materialnym kibica.
Wnioski:
1. Koniecznym się staje prowadzenie profilaktyki wobec młodzieży należącej do tzw.
grup wysokiego ryzyka. Często młodzież pozbawiona wsparcia ze strony rodziny
i w najbliższego otoczenia integruje się z grupami kibiców-chuliganów.
2. W ograniczaniu stadionowej agresji ważną rolę mają do spełnienia media, które często
w nazbyt sensacyjny sposób relacjonują zjawiska chuligaństwa stadionowego, czym
nasilają zjawiska patologiczne.
3. Ważnym problemem jest stały monitoring grup kibiców, z uwagi na różny sposób ich
zachowania. Wyposażenie stadionów w nowoczesny monitoring pozwoli na
wyeliminowanie, jednostek w szczególny sposób agresywnych, w tym przestępców,
którzy bardzo często pod przykrywką kibicowania prowadzą działalność przestępczą.
4. Istotną rolę w kształtowaniu właściwych zachowań na stadionach powinny spełniać
kluby piłkarskie, a w szczególności znani i powszechnie szanowani piłkarze
wywodzący się z tych klubów, którzy poprzez swój autorytet mogą wpływać na
pozytywne zachowania kibiców.
5. W środowisku piłkarskim brak jest autorytetów, na co wpływ ma niski poziom
sportowy drużyn ligowych, jak również polskiej reprezentacji narodowej na arenie
międzynarodowej. Afery korupcyjne i lekceważenie zasad fair play, również są
przyczyną nasilającej się frustracji i zachowań agresywnych wśród kibiców.
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Streszczenie
Celem badań było określenie przyczyny zachowań agresywnych na stadionach piłkarskich, odczuć jakie tego
typu zachowania wywołują u kibiców oraz pobudek, dla których widzowie przychodzą na areny sportowe.
Badania autorską ankietą przeprowadzono wśród kibiców klubów piłkarskich polskiej Ekstraklasy w rundzie
jesiennej sezonu 2014/2015. Przy ustalaniu próby reprezentatywnej, która liczyła 1066 respondentów,
wykorzystano dobór kwotowy. Do wyliczeń statystycznych wykorzystano program Statistica 10.1 PL, a w nim
analizę funkcji dyskryminacyjnej i test niezależności chi-kwadrat ( ). Wykazano, iż największy wpływ na
uczestniczenie kibiców w meczach piłkarskich była chęć konfrontacji z kibicami zespołu przeciwnego
i możliwość obejrzenia widowiska. Za główne przyczyny zachowań agresywnych uznano prowokacje ze strony
kibiców drużyny przeciwnej oraz służb porządkowych, w tym policji. Kibice z wykształceniem podstawowym
i zawodowym częściej brali udział w niszczeniu stadionów i w używaniu wulgarnych okrzyków, natomiast
z wykształceniem wyższym dominowali w paleniu flag i uczestniczeniu w tzw. „ustawkach”. Wskazano na
konieczność stosowania profilaktyki wobec młodzieży należącej do tzw. grup wysokiego ryzyka. W walce
z agresją na stadionach ważną rolę przypisano mediom, klubom piłkarskim, byłym piłkarzom poprzez
wykorzystanie ich wizerunku oraz monitoringowi stadionów.
Słowa kluczowe: zachowania agresywne, kibice, stadiony, piłka nożna
AGGRESSION AT THE FOOTBALL STADIUMS AS A PROBLEM OF MODERN SPORT
Summary
The aim of the study was to define causes of aggressive behaviors at football stadiums, what kind of feelings
arise in football fans seeing such behaviors, as well as motives for which people come to sport arenas. The study
conducted with author’s questionnaire was carried out among the fans of Polish Football Premier League in the
autumn round of 2014/2015 season. The quota sampling was used to determine the representative sample, which
consisted of 1,066 respondents. The Statistica 10.1 PL program as well as discriminant function analysis and test
of independence chi-square ( ) were applied for statistical calculations. It was shown that the greatest impact
on fans’ participation in football matches had a desire to confront fans of the opposing team and fans and the
possibility to watch the show. The main causes of aggressive behavior were considered provocations of
supporters of the opposing team and security forces, including the police. The football fans with primary and
vocational education often took part in damaging stadiums and used vulgar shouts, whereas those with higher
education more often burned flags and participated in the so-called "hools". It was pointed out there was a need
to introduce prevention of young people belonging to the so-called high-risk groups. An important role in the
fight against aggression at football stadiums was assigned to the media, football clubs, former football players
through the use of their image, as well as the monitoring of stadiums.
Key words: aggressive behaviors, football fans, stadiums, football game

WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE REJONU LZW –
ICH PRZYDATNOŚĆ DO CELÓW REKREACYJNYCH
I TERAPEUTYCZNYCH
dr inż. Małgorzata Ciosmak
Wprowadzenie
Rejon Lubelskiego Zagłębia Węglowego jest obszarem wydzielonym z Pojezierza
Łęczyńsko-Włodawskiego, do celów pozyskiwania węgla kamiennego metodą podziemną.
Pojezierze to stanowi część Polesia Zachodniego zwanego Równiną Łęczyńsko-Włodawską.
Unikalny i największy w Polsce zespół łąkowy, w części został objęty ochroną jako Poleski
Park Narodowy. Przedmiot rozważań, jakim są wody powierzchniowe i podziemne należy
rozumieć nieco szerzej niż zakreślony granicami Centralny Rejon Węglowy. W CRW
wydobywa się węgiel kamienny w sposób intensywny. Gdyby jednak technologia
wydobywcza i aktywności z nią powiązane zagrażały środowisku, należałoby obszar badań
znacznie rozszerzyć. Zaletą rejonu LZW jest fakt, że przed rozpoczęciem wydobycia węgla
nie było tutaj żadnego przemysłu, który w istotny sposób wpływałby na naturę. Ekosystemy
są o charakterze mało zmienionym, co w przypadku rekreacji i ochrony oraz odnowy zdrowia
nie jest bez znaczenia. Fakty przedstawione w artykule są wynikiem badań związanych
z dysertacją doktorską w latach 1996-2004, a także następujących potem obserwacjach stanu
środowiska i zmian wynikających z rozwoju Zagłębia. Wody powierzchniowe są jedynym
analizowanym składnikiem środowiska, który na skutek zrzutu ścieków i stosowania metod
agrotechnicznych, podlega antropopresji poprzez wprowadzenie obcych związków
chemicznych i powodowania eutrofizacji niektórych z nich. Jednak mechanizmy
samooczyszczania wód są na tyle wydolne, że natura wraca do stanu zbliżonego do
początkowego. Dotyczy to zarówno jezior, jak i wód płynących. Jeśli chodzi o wody
podziemne, to wahaniom parametrów jakościowych podlegają sezonowo jedynie wody
poziomu aeracji, a więc najbliższe powierzchni. Kolejne warstwy wodonośne izolowane są od
powierzchniowych wpływów warstwą nieprzepuszczalnej kredy, co doskonale izoluje od
zmian i nie dopuszcza do wahań zarówno jakościowych, jak i zasobowych. Stabilność
jakościowa i zasobowa obok istnienia form ochrony przyrody obszarowych i miejscowych,
gwarantuje dobre efekty i bezpieczeństwo podczas rekreacji i zaleceń terapeutycznych.
Gmina Puchaczów, która administruje terenem, jest dobrze przygotowana do takiej
aktywności poprze miejsca, trasy i obiekty do wskazanych w tytule celów. Perspektywicznie,
po ustabilizowaniu linii brzegowej jezior zalewiskowych powstających w nieckach osiadań,
planowane jest zagospodarowanie ich na rekreację i turystykę. Autorka zaproponowała także
wykorzystanie wód ujmowanych w kopalni, a zawierających cenne pierwiastki, do celów
terapeutycznych w obiekcie istniejącym (Dratów) i ewentualnie budowanych w przyszłości
w pobliżu.
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Materiały i metody
Badania obszaru LZW pod względem zasobów i jakości wód powierzchniowych
i podziemnych prowadzone przeze mnie datują się od 2002 roku. Badania obejmowały
periodyczne pełne balneologiczne analizy wód podziemnych ujmowanych z terenu kopalń
tego Zagłębia. Część z nich wykonywana była w Głównym Instytucie Górnictwa „Pomiar”
Oddział w Lublinie, a część w nieistniejącym obecnie zakładzie Balneoprojekt w Warszawie.
Badania kontrolne zaś trwają dotychczas i są wykonywane na zlecenie spółki Lubelski
Węgiel „Bogdanka”. Metody pobierania próbek wody zarówno powierzchniowej, jak
i podziemnej z poziomów 640 i 754 ppt, a także badania ich jakościowych parametrów
zgodne są z obowiązującymi aktualnie procedurami, i wykonywane przez certyfikowane
laboratoria. Niektóre kontrolne analizy monitoringowe na potrzeby sporządzania „Raportu
o stanie środowiska województwa lubelskiego” wykonuje Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Lublinie. Rozważania niniejszego artykułu opierają się o wyniki badań
szczegółowych i kontrolnych własnych (zakończone doktoratem na Akademii GórniczoHutniczej w Krakowie) oraz publikacji po i tych, które na bieżąco archiwizuje Lubelski
Węgiel „Bogdanka” SA. Z uwagi na bliskość terenu wiele obserwacji dokonała Autorka.
Wody powierzchniowe rejonu LZW
Sieć wodna obszaru Lubelskiego Zagłębia Węglowego jest dosyć bogata. Stanowi
część Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego, a więc ogólna ilość wód powierzchniowych na
danym obszarze, jest swego rodzaju regionalnym bogactwem. Przez część centralną
przepływa Wieprz, na pół dzika jeszcze rzeka, z dopływami Świnką i Piwonią. Brzegi
uformowane są w sposób naturalny, z niewielką korektą i umocnieniami zapobiegającymi
podmywaniu. Obszar Centralnego Rejonu Węglowego (CRW) przecina również ciek wodny
pochodzenia antropogenicznego, jakim jest Kanał Wieprz-Krzna. Z racji płytkiego
występowania wód podziemnych, obniżenia terenu szybko wypełniają się wodą opadową.
Często są początkiem wielosezonowych lub okresowo występujących cieków.
Przeprowadzone w przeszłości melioracje poprzecinały tereny łąkowe siecią rowów,
w większości odwadniających. Na osobne potraktowanie zasługują tu jednak jeziora, od
których licznego występowania wzięła nazwę kraina geograficzna. Powstały w większości
w wyniku trzech procesów. Pierwszy z nich to występujące kolejno na tym terenie lodowce,
drugie powstały w wyniku zjawisk krasowych, trzecie są efektem działania człowieka.
Niektóre przypuszczalnie ałasowe są pochodzenia po wytopieniu wiecznej zmarzliny, co
współcześnie obserwuje się na obszarach północnej Syberii. W rejonie wyznaczonym jako
LZW
największym
jeziorem
jest
krasowy,
bezodpływowy
Uściwierz
2
(51°22'32"N 23°4'41"E), o powierzchni 284 km i maksymalnej głębokości 6.6 m. W stronę
zachodnią jezioro Bikcze (51°22'48"N 23°3'1"E) o powierzchni 1,23 km2, a za nim w tym
samym kierunku Piaseczno (51°23'2"N 23°1'49"E), najczęściej odwiedzane i najlepiej
zagospodarowane o powierzchni około 1 km2 i głębokości 38,3 m. W stronę Kopalni Węgla
Kamiennego „Bogdanka”, już w strefie podziemnego wydobycia znajduje się jezioro
Nadrybie (51°21'26"N 23°2'35"E). Na zachód od KWK Bogdanka, w odległości około 3 km
znajduje się kolejne z jezior naturalnych – Dratów (51°20'26"N 22°56'45"E). Jest ono
pochodzenia krasowego, jak i poprzednio wymienione. Głębokość maksymalna to 3,3 m,
a powierzchnia wody zajmuje 1,1 km2. Spośród wymienionych jezior najtrudniej dostępne
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jest Nadrybie, otoczone ze wszystkich stron bagnistymi terenami i trzęsawiskiem. Pozostałe
mają dobrą dostępność i służą rekreacji weekendowej i wakacyjnej oraz wędkarstwu
i żeglarstwu. Jezioro Piaseczno zaś jest najczystszym z jezior, również w odniesieniu do
innych pojezierzy w Polsce i zaliczone zostało do pierwszej klasy jakości wody.
Osobną grupę wód powierzchniowych o charakterze zbiorników wodnych stanowią
wypełniające się naturalnie wodą zagłębienia powstające na skutek osiadania terenu nad
pustkami po wydobyciu kopaliny metodą podziemną. Zjawisko to wyraźnie zaznacza się na
terenie CRW. Tak zwane szkody górnicze, w tym przypadku nie są zagrożeniem dla natury,
a wzbogacają ją o nowe jeziora. Są to zbiorniki (zalewiskowe) Nadrybie i Szczecin. Zarówno
pierwszy, jak i drugi nie mają jeszcze ustabilizowanej linii brzegowej, a głębokość obecnie
osiągnęły do 3 m. Nie są to jedyne niecki osiadań. Obserwacje poziomu terenu wykazują
powstawanie kolejnych zalewisk będących skutkami osiadania terenu nad strefą wydobycia
węgla. Okoliczni mieszkańcy zarybiają je a ptactwo wodne stopniowo zajmuje brzegi na
miejsca lęgowe.
W miejscach, w których nie występują gwałtowne zdarzenia o naturalnym
pochodzeniu, jakość wód powierzchniowych w głównej mierze zależy od działalności
człowieka. Teren objęty rozważaniami tego artykułu nie należy do gęsto zaludnionych, a ruch
turystyczny jest związany w większości z wyjazdami weekendowymi i czasem wakacyjnego
wypoczynku. Za wyjątkiem kopalń węgla kamiennego i działalności rolniczej, antropopresja
jest niewielka. Tereny podmokłe nie sprzyjają tu wielkopowierzchniowym uprawom.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie prowadzi szczegółowy monitoring
wód powierzchniowych. Jest to monitoring diagnostyczny aby dokonać długoterminowej
oceny stanu wód, monitoring operacyjny w sześcioletnim cyklu, realizowany dla sprawdzenie
skuteczności koniecznych działań naprawczych w miejscach zagrożonych, monitoring
badawczy dla sprawdzenia czy wody powierzchniowe spełniają warunki klasyfikacji wód
według rozporządzenia Ministra Środowiska z 2014 roku. Pozwala to na pełną analizę stanu
i zjawisk związanych z wodą, według zaleceń Ramowej Dyrektywy Wodnej. Badane są
parametry biologiczne, fizykochemiczne i hydromorfologiczne. Na obszarze będącym
przedmiotem rozważań, WIOŚ prowadzi również monitoring obszarów chronionych
w aspekcie występujących tam wód powierzchniowych. Są to miejsca szczególnie wrażliwe
na wpływy zewnętrzne. Utrzymanie stanu wód na obszarach podlegających ochronie prawnej
jest ważne dla siedlisk i ochrony wielu gatunków roślin i zwierząt. Na terenie LZW występują
miejsca chronione, jednocześnie będące obecnie lub planowane w niedalekiej przyszłości,
jako przeznaczone do rekreacji. Instytucja „Pomiar” GIG (Główny Instytut Górnictwa) oraz
WIOŚ w Lublinie kilka razy w roku badają stan wód, dokonując sprawdzenia zgodności
z poprzedzającą jakością badanych parametrów. Pojedyncze przykładowe analizy wód
w punktach kontrolnych z 2015 roku pokazują dwie karty analiz (rys. 1).
Wody podziemne rejonu LZW
Obszar Centralnego Rejonu Węglowego (CRW) pod względem występowania wód
podziemnych jest bogaty. Hydrogeologicznie należy do Lubelsko-Wołyńskiego basenu
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artezyjskiego. Paczyński i Płochniewski (1996)1 zaliczają obszar do prowincji platformy
prekambryjskiej (A), regionu AV wyniesienia lubelskiego, o płytko w stosunku do innych
sąsiednich obszarów, występującym podłożu krystalicznym. Liczne uskoki wynikające
z minionej aktywności tektonicznej, mają bardzo duże znaczenie w kształtowaniu zasobów
wód mineralnych, potencjalnie możliwych do wykorzystania w lecznictwie. Zasoby wód
podziemnych nie stagnują w warstwach porowatych i szczelinowatych utworów
geologicznych. Badania wskazują na charakter przepływowy z kierunku SE na NW, w każdej
z warstw wodonośnych. W profilu hydrogeologicznym można wyróżnić kilka poziomów,
w których wody im głębiej, tym wykazują większą mineralizację, co jest tendencją
prawidłową. Przez mineralizację należy tu rozumieć sumę wszystkich składników
mineralnych w wodzie, głównie anionów i kationów. Z punktu widzenia rozważań
niniejszego artykułu, na szczególne zainteresowanie zasługują wody znajdujące się
w utworach
czwartorzędowo-górnokredowych
oraz
jurajskich.
Czwartorzędowogórnokredowe, wody strefy aktywnej wymiany, wykazują skład mineralny odpowiadający
wodom pitnym i są o dosyć niskiej mineralizacji. Wody z utworów jurajskich, typu HCO 3-ClNa i Cl-HCO3-Na, wykazują większe stężenia anionów i kationów. Mineralizacja kształtuje
się maksymalnie do wartości 1850mg/l, z interesującą podwyższoną zawartością jonu
swoistego, jakim jest jon fluorkowy o maksymalnym stwierdzonym stężeniu 10,6 mg/l.
Poziom albsko-jurajski jest doskonale izolowany od wpływów z powierzchni, praktycznie
nieprzepuszczalnymi utworami kredowymi o miąższości średnio 300 m i wykazuje stabilność
w czasie jakości parametrów, co ma ogromne znaczenie w prognozowaniu zamierzeń
związanych z tymi wodami. Granica zmiany typu wód przebiega na głębokości średnio
1000m. Poniżej wody mają zdecydowany typ Cl-Na i mineralizację 4500-7000mg/l.
Eksploatacja węgla kamiennego prowadzona przez kopalnie Bogdanka, Nadrybie i Stefanów,
wymagająca stałej kontroli stanu wód co do ich jakościowych parametrów, jak i zasobów
wykazała, że również proporcje między parametrami jakościowymi, jak i zasoby nie ulegają
w czasie istotnym zmianom.
Konieczność stałego odwadniania kopalń Lubelskiego Zagłębia Węglowego
polegająca na pobieraniu wód z różnych głębokości nad strefą prowadzonego wydobycia,
ułatwia dostęp do tych wód i ich badanie pod względem ilościowym i jakościowym. Z ujęć
podziemnych bliskich powierzchni wody czerpane są na potrzeby bytowo-gospodarcze
i wprowadzane do sieci wodociągowej. Z poziomów 640 i 754 m ppt służą właśnie
odwodnieniu i celom przeciwpożarowym kopalń. Ich jakość jest bardzo dobra, z uwagi na
brak dostępu do zanieczyszczeń z powierzchni terenu. Obecnie łączone ze ściekami
kopalnianymi, po wstępnym oczyszczeniu, rozcieńczają je i są odprowadzane do rzeki
Świnki. W ten sposób traci się niektóre z ich cennych właściwości. Jednak rzeka prowadzi
wody II klasy jakości kilkaset metrów od miejsca zrzutu wód pokopalnianych. Przed tym
miejscem jest także w II klasie jakości. WIOŚ w Lublinie, z uwagi na szczególne wymagania
czystości środowiska obszaru LZW, a także Pomiar GIG kontrolują periodycznie takie
parametry jakościowe, jak odczyn, temperaturę, przewodność elektryczną, rozpuszczony tlen,
węgiel organiczny, amoniak, antymon, arsen, azotyny, azotany, bor, bar, beryl, chlorki,
1

Paczyński B., Płochniewski Z., Wody mineralne i lecznicze Polski, Państwowy Instytut Geologiczny,
Warszawa 1996, s.16-30
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chrom, cyjanki, cynk, fluorki, fosforany, glin, kadm, kobalt, magnez, molibden, mangan,
miedź, nikiel, ołów, potas, rtęć, selen, siarczany, sód, srebro, tytan, wapń, wodorowęglany,
fenole i żelazo. Przykład periodycznej analizy wody rzeki Świnki przed zrzutem ścieków
kopalnianych i za zrzutem ścieków z 2015 roku pokazuje rys. 1. Są to wyniki badań próbek
wody ze stałych miejsc poboru. Rzeka Świnka jest pod bezpośrednim wpływem kopalni
i jednocześnie chroniona na całej długości jako korytarz ekologiczny.
Rysunek 1
Karta analizy wody rzeki Świnki przed zrzutem ścieków kopalnianych.
Punkt poboru R1 i za zrzutem ścieków R2

Źródło – dokumentacja archiwalna Kopalni Węgla Kamiennego „Bogdanka”

Ochrona przyrody na terenie LZW
Lubelskie Zagłębie Węglowe jest pod względem zagadnień ochrony przyrody
unikalnym przykładem, jak można pogodzić intensywne wydobycie węgla z czystością
środowiska naturalnego, które otacza kopalnie (rys. 3). Już nieodległy Poleski Park
Narodowy, a także liczne rezerwaty, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu,
korytarz ekologiczny i obszar Natura 2000 Jeziora Uściwierskie, są miejscami o szczególnym
reżimie czystości środowiska. Poleski Park Narodowy utworzony został 1 maja 1990 roku.
Zajmuje powierzchnię 97,6 km2. Chroni tereny bagienne, torfowiskowe, jeziora krasowe
i polodowcowe, a także bardzo bogatą faunę i florę, w tym reliktową i endemiczną. Park
Narodowy wprawdzie nie jest bezpośrednio nad strefą aktywnego wydobycia węgla, jednak
bezpośrednio przez swoją otulinę z nią sąsiaduje i gdyby powstawały emisje zanieczyszczeń
wynikające ze stosowanej technologii, z pewnością przede wszystkim ucierpiała by przyroda
tego Parku. Jednak tak się nie dzieje i walory przyrodnicze pozostają bez wyraźnego wpływu
antropopresji. Oprócz siedzib ludzkich, jedyną ingerencją w naturę jest dawny system
melioracyjnych rowów, głównie odwadniających, co mieszkańcom umożliwia pozyskiwanie
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siana do hodowli zwierząt. Zarówno w Parku, jak i okolicy wytyczono ścieżki przyrodnicze o
charakterze dydaktycznym. Przykład ścieżki pokazuje rys. 6.
Rysunek 2
Rejon intensywnej eksploatacji węgla kamiennego i sąsiadujące
z nim formy ochrony przyrody

Źródło: Chmielewski J., Łyszczarz L., Przedsięwzięcia proekologiczne ograniczające uciążliwości dla
środowiska ze strony kopalni „Bogdanka” w aspekcie realizacji zasady zrównoważonego rozwoju.
Materiały Sympozjum „Zagrożenia w górnictwie”, 2005, s. 41-54.

Kolejna forma ochrony przyrody to Park Krajobrazowy Pojezierze Łęczyńskie
chroniący jedyne w skali Polskiej i jedne z ostatnich w Europie naturalne krajobrazy łąkowe,
a oprócz nich polodowcowe i krasowe. Region, poza kopalniami, nie posiada żadnego
uciążliwego przemysłu, jest rzadko zaludniony i dlatego zachował swoje ukształtowanie oraz
walory przyrodnicze. W skali kontynentalnej są to najmniej przekształcone ekosystemy. Dla
zachowania walorów środowiska naturalnego wydzielony został światowy rezerwat biosfery
Polesie Zachodnie, którego granice wchodzą w strefę LZW. Do dużej liczby form ochrony
przyrody zaliczyć należy również rezerwaty i pomniki przyrody, a obszar Natura 2000 jest
miejscem prowadzenia wielu obserwacji i badań naukowych.
Możliwości wykorzystania wód LZW w rekreacji i terapii
Zarówno wody powierzchniowe, jak i podziemne, w zależności od stanu ilościowego
i jakościowego mogą być wykorzystywane w rekreacji i w zachowaniu czy odnowie stanu
zdrowia. W przypadku wód powierzchniowych rozpatrywanego obszaru, sprawę rekreacji
należy analizować indywidualnie w odniesieniu do rodzaju wód – płynące / stojące, jak
i potrzeb. Z uwagi na istnienie form chronionych z mocy ustawy o ochronie przyrody nie
każdy rodzaj rekreacji jest tu możliwy. Z pewnością ograniczenia hałasu i ruchliwości są tutaj
priorytetowe. Jednak spokojniejsze formy uprawiania sportów lub turystyki są możliwe,
a nawet pożądane. Ciągłej rozbudowie ulega baza gastronomiczna i możliwości noclegowe.
Powstało wiele szlaków turystycznych, ścieżek dydaktycznych, odpowiednio oznakowanych
i opisanych. Najbardziej przygotowane do tej aktywności jest jezioro Piaseczno. Nad jego
brzegami w latach 70-tych XX wieku intensywnie rozbudowywały się ośrodki
wypoczynkowe, służące po przebudowie do dziś. Powstały także wokół miejsca noclegowe,
agroturystyczne i mała gastronomia. Brzegi Piaseczna i pozostałych jezior nie są zbyt strome
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i w większości odsłonięte, co ułatwia do nich dostęp. Osobną grupę zbiorników wodnych
stanowią zalewiska w nieckach osiadań będące wynikiem technologii wydobywczej.
Planowane jest głównie zagospodarowanie rekreacyjne zbiornika „Szczecin”, po
ustabilizowaniu linii brzegowej (rys. 3 i 4). Ma to nastąpić w momencie zaprzestania
wydobycia pod analizowanym obszarem. Powstanie w ten sposób nowe jezioro, o łagodnych
brzegach, z małą wyspą dla ptasich lęgów2. Obecnie na tworzącym się zalewisku, podobnie
jak w przypadku zalewiska „Nadrybie” (rys. 5) pozwala się na działanie sił natury.
Rysunek 3
Mapa obecnego stanu zalewiska Szczecin

Żródło: http://wikimapia.org/9868003/pl/Zalewisko-Szczecin

Rysunek 4
Propozycja ostatecznego kształtu linii brzegowej zalewiska „Szczecin”

Źródło: Projekt zagospodarowania zalewiska „Szczecin” w niecce osiadań.
Dokumentacja LZW (2015)

2

Sawicki B., Łyszczarz L., Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne jako szansa rozwoju dla terenów
zdegradowanych obszaru górniczego Kopalni Węgla w Bogdance, Inżynieria Ekologiczna Nr, Polskie
Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej, Warszawa, nr 21/2009, s. 124-128.

80

Małgorzata Ciosmak
Rysunek 5
Obecny stan zalewiska Nadrybie

Źródło: http://wikimapia.org/17209315/pl/zalewisko-Nadrybie

Rysunek 6
Ścieżka przyrodnicza utworzona wokół zalewiska Nadrybie

Legenda: 1- 8 punkty informacyjne z opisem
Źródło: http://www.otop.org.pl/aktualnosci/2015/10/01/812otwarcie-sciezki-przyrodniczej-nadrybie/

Wymienione wcześniej rzeki, prowadzące wody II klasy jakości, a szczególnie Wieprz
mogą być i są wykorzystywane do spływów kajakowych i wędkowania.
Wody podziemne rejonu LZW na powierzchni pojawiają się jako źródła, jednak do
celów terapeutycznych, głównie zabiegów balneologicznych najbardziej interesujące są
występujące głębiej. Izolowane od powierzchniowych zmian antropogenicznych posiadają
najwyższą jakość. Ich mineralizacja całkowita, która nie należy do wysokich średnio do 1850
mg/l3 jest bardzo dobra do zastosowania w celach terapeutycznych. Zbyt wysoka mogła by
być niekorzystna, podobnie jak zbyt niska, która nie dawała by efektu poprawy. Dodatkowo
występujące obok chlorku sodu i wodorowęglanów, jony fluorkowe (wody z utworów albskojurajskich), mogą być podstawą powstania punktu odnowy zdrowia lub profilaktyki
niektórych chorób i dysfunkcji. Jest to możliwe w bezpośredniej bliskości kopalni Bogdanka
i miejscowości Puchaczów. Wody podziemne z ujęć kopalnianych można dostarczyć
3

Chmielewski J., Łyszczarz L., Przedsięwzięcia proekologiczne ograniczające uciążliwości dla środowiska ze
strony kopalni „Bogdanka” w aspekcie realizacji zasady zrównoważonego rozwoju, Materiały Sympozjum
„Zagrożenia w górnictwie”, 2005, s. 41-54.
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rurociągami, z warstwy wodonośnej bezpośrednio do obecnie istniejącego ośrodka zdrowia,
gdzie wykonuje się zabiegi balneologiczne w oparciu o aparaturę i standardowe procedury4,5.
Wnioski
Obszary intensywnej eksploatacji kopalin należą zazwyczaj do grupy gdzie zjawiska
antropopresji w sposób negatywny i niszczący wpływają na naturalne środowisko. Obszar
Lubelskiego Zagłębia Węglowego, a szczególnie Centralny Rejon Węglowy, są odmienne od
powszechnych tendencji. Zanim zrealizowano inwestycje wydobywcze, specjaliści ocenili
tereny jako szczególnie cenne przyrodniczo i w wypadku inwestycji górniczych zagrożone
degradacją. Spowodowało to wymuszenie na zarządzających kopalniami Bogdanką,
Nadrybiem i Stefanowem, stałe kontrolowanie wpływu i zastosowanie takich procedur, aby
już objęte ochroną prawną tereny nie ulegały negatywnym zmianom. W aspekcie
wykorzystania w rekreacji i zabiegach terapeutycznych, wód powierzchniowych
i podziemnych, jest to zagadnienie o wielkiej wadze. Upoważnia to do lokowania obiektów
o charakterze rekreacyjnym i terapeutycznym wokół i/lub w sąsiedztwie każdego z obiektów
kopalnianych, przy zachowaniu takiej odległości od nich, aby widok kopalń nie wprowadzał
dysonansu w krajobrazie, który powinien korzystnie wpływać na osoby wypoczywające czy
też poddawane terapiom. Realizacja proekologicznych zamierzeń, jak to było wspomniane,
okazała się skuteczna. Obecnie środowisko wodne, ale nie tylko, jest w stanie
umożliwiającym odpoczynek, turystykę pieszą, konną i rowerową po wytyczonych i dalej
planowanych szlakach, uprawianie niektórych dyscyplin sportowych, a także stosowanie
różnych form terapii dla osób, które wymagają zabiegów zarówno zabezpieczających przed
utratą, jak i przywracających zdrowie. Najbardziej korzystne, wskazane w powyższych
rozdziałach, są tereny przyległe do jezior naturalnych Nadrybie, Uściwierz oraz Dratów.
W przypadku jezior antropogenicznych, jak Zalewisko Nadrybie, możliwe jest uprawianie
turystyki i prowadzenie szerokiej edukacji ekologicznej. Zalewisko Szczecin, które obecnie
ma nieustabilizowaną linię brzegową, po dokonaniu zmian wynikających z przyjętych
projektów, będzie bardzo dobrym obiektem do rekreacji. Na osobne zaznaczenie zasługują
wody podziemne, które można wydobywać za pomocą indywidualnych ujęć wykonanych do
warstw wodonośnych, jak i w obiektach kopalni Bogdanka, gdzie istnieje możliwość
prowadzenia przewodów wodociągowych chodnikami i szybami, aby na powierzchni
dostarczyć je do obiektów już istniejących, jak ośrodek w Puchaczowie lub też nowo
budowanych w pobliżu. Oprócz powietrza dobrej jakości, hałasu w większości pochodzenia
naturalnego, wody powierzchniowe i podziemne to mocna podstawa, na której można oprzeć
powyższe zamierzenia.

4

Ciosmak M., Evaluation of hydrogeochemical stability of Jurassic waters of Lublin Col Basin as the basis for
using tchem in balneology, Archives of Environmental Protection Archiwum ochrony Środowiska, PAN Zabrze,
Vol. 28, No 4/2002, s. 15-25.
5
Latour T., Aktualny stan i dalsze możliwości wykorzystania w Polsce wód termalnych do celów leczniczych,
profilaktycznych oraz rekreacji, Technika Poszukiwań Geologicznych, PAN IGSMiE, Kraków nr 2/2007, s. 6367.
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Streszczenie
Obszar Lubelskiego Zagłębia Węglowego jest częścią krainy geograficznej zwanej Pojezierzem ŁęczyńskoWłodawskim. Na specjalne zainteresowanie zasługują stosunki wodne obszaru wydzielonego jako Centralny
Rejon Węglowy. Pomimo intensywnego wydobycia węgla prowadzonego metodą podziemną, emisje do
środowiska wodnego nie powodują jego degradacji. Wody powierzchniowe i podziemne odznaczają się bardzo
dobrą jakością. Zarządzający wydobyciem i rozwojem Zagłębia uwzględniają reżimy czystości środowiska z
racji otoczenia, które podlega ochronie prawnej jako ustawowe formy ochrony przyrody. To wszystko
upoważnia do realizacji powziętych zamierzeń, aby tereny wokół kopalń stały się miejscem rekreacji, a także
stosowania metod terapeutycznych w oparciu o cenne składniki i czystość wód podziemnych
i powierzchniowych. Oprócz jezior pochodzenia naturalnego, powstające niecki osiadań nad pustkami
po wydobyciu węgla, które wypełniają się wodą, mogą doskonale pełnić taką samą rolę jak te naturalne.
Słowa kluczowe: wody powierzchniowe, wody podziemne, tereny chronione, rekreacja
SURFACE AND GROUND WATERS OF LUBLIN COAL BASIN; THEIR USEFULNESS
IN RECREATION AND THERAPY
Summary
The aim of the article is to show, that region of Lublin Coal Basin, part of Łęczyńsko-Włodawski Lakeland can
be a place of recreation and using therapeutic methods at the base of surface and ground waters. The quality of
these waters is very good. Despite the active exploitation of hard coal, the emissions into the environment don’t
degrade its parameters. Around the Central Coal Region we can find many forms of the nature protection. In this
case it is necessary take care of preservation the environmental condition. It empowers to realize plans of
organizing the area around the mines to recreation and therapy the dysfunctions of organisms.
Key words: surface water, ground water, environmental protection, recreation

