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PRZYCZYNEK DO DZIEJÓW SPORTU I REKREACJI OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WOJEWÓDZTWIE BIAŁOSTOCKIM
W LATACH 1966-1975
dr Arkadiusz Płomiński*, dr Daniel Bakota
Wprowadzenie
Początki sportu osób niepełnosprawnych w Polsce mają swoje korzenie
w dwudziestoleciu międzywojennym. W okresie tym powstawały pierwsze kluby sportowe,
które zrzeszały osoby głuche i niedosłyszące. Po zakończeniu drugiej wojny światowej
w Zakładzie Leczniczo-Wychowawczym dla Dzieci Kalekich w Świebodzinie wprowadzono
pionierskie zajęcia sportowe jako jeden z czynników rehabilitacji. W okresie tym z inicjatywy
prof. Jana Dziedzica organizowano dla niewidomych zawody sportowe w wioślarstwie,
jeździectwie oraz biwaki sportowo-rekreacyjne. W latach pięćdziesiątych XX wieku dr Janina
Tomaszewska zorganizowała pierwszy w kraju kurs narciarski dla osób z amputacjami
w Cieplicach Śląskich-Zdroju1. Wszystkie te działania miały istotny wpływ na
upowszechnianie aktywności fizycznej wśród osób niepełnosprawnych, lecz swoim zasięgiem
obejmowały wąską grupę osób. Brak było organizacji, która by koordynowała i nadzorowała
rozwój sportu osób niepełnosprawnych na obszarze całego kraju, a swoim zasięgiem
docierała do jak największej liczby osób. Odpowiedzią na te potrzeby było porozumienie
zawarte w 1961 roku pomiędzy Zrzeszeniem Sportowym (ZS) „Start” a Związkiem
Spółdzielni Inwalidów, w myśl którego Zrzeszenie miało być centralnym organem
odpowiedzialnym za rozwój sportu, wychowania fizycznego, rekreacji i turystyki wśród osób
niepełnosprawnych w Polsce. Do zadań Zrzeszenia należało również, reprezentowanie Polski
w kontaktach międzynarodowych oraz przygotowanie reprezentacji kraju do udziału
w zawodach sportowych, a w szczególności do letnich i zimowych Igrzysk Paraolimpijskich2.
W celu realizacji zadań i upowszechnienia sportu, wychowania fizycznego, rekreacji
i turystyki wśród jak największej liczby osób niepełnosprawnych, począwszy od połowy lat
sześćdziesiątych XX wieku, zaczęto powoływać międzyspółdzielniane ogniska (będące
członkami ZS „Start”), które swoją działalnością obejmowały jednostki podziału
terytorialnego jakimi były województwa.
Cel, zakres i metody badawcze
Celem pracy jest przedstawienie dziejów sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych na
obszarze województwa białostockiego w latach 1966–1975. W pracy zastosowano
następujące metody badawcze: analizę źródeł historycznych, indukcję, dedukcję, syntezę oraz
metodę porównawczą. Cezurę początkową pracy wyznacza 1966 rok, w którym utworzono


Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
M. Kowalczyk, R. Szaj, M. Maniak-Iwaniszewska, T. Woźny, J. Gugała, K. Durczok, P. Kowal, Sport osób
niepełnosprawnych, Poznań 2013, s. 16-18.
2
A. Płomiński, Przygotowanie i udział reprezentacji Polski w I Zimowych Igrzyskach Paraolimpijskich –
Örnsköldsvik 1976 r. „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna”, t. XIV,
nr 2. Częstochowa 2015, s. 135.
1
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Międzyspółdzielniane Ognisko Kultury Fizycznej Inwalidów „Start” w Białymstoku –
stowarzyszenie koordynujące i nadzorujące rozwój aktywności fizycznej osób
niepełnosprawnych na obszarze województwa białostockiego. Cezurę końcową stanowi 1975
rok, w którym to weszła w życie reforma administracyjna o dwustopniowym podziale
terytorialnym kraju, w wyniku której dotychczasowe województwo białostockie zostało
podzielone na trzy nowe jednostki administracyjne (białostockie, łomżyńskie i suwalskie). Do
przygotowania pracy zostały wykorzystane źródła archiwalne, drukowane, prasowe oraz
literatura przedmiotu. Kwerenda materiałów źródłowych została przeprowadzona
w Archiwum Akt Nowych w Warszawie (szczególnie cenny okazał się Zespół Akt
Spółdzielcze Zrzeszenie Sportowe „Start”) oraz w Archiwum Państwowym w Białymstoku
(przebadano zespoły: Regionalny Związek Spółdzielni Inwalidów w Białymstoku i Urząd
Miejski w Białymstoku).
Dyskusja
W województwie białostockim adekwatnie do tendencji ogólnopolskich w dniu
3 czerwca 1966 roku powołano stowarzyszenie pn. Międzyspółdzielniane Ognisko Kultury
Fizycznej Inwalidów (MOKFI) „Start”3. Ognisko w myśl statutu miało być głównym
propagatorem wszelkich form aktywności fizycznej prowadzącej do utrzymania i podnoszenia
sprawności fizycznej i zdrowia wśród społeczności inwalidzkiej (członkowie spółdzielni, ich
rodziny oraz osoby niepełnosprawne niezrzeszone posiadające orzeczenie lekarskie o stanie
inwalidztwa) z obszaru województwa białostockiego4. W latach 1966–1975 na obszarze
województwa białostockiego głównymi kierunkami rozwoju sportu i rekreacji osób
niepełnosprawnych były: współzawodnictwo sportowe, gimnastyka rekreacyjna oraz
sportowo-rekreacyjne zajęcia popołudniowe.
W omawianym okresie osoby niepełnosprawne reprezentujące województwo
białostockie uczestniczyły we współzawodnictwie sportowym na szczeblu wojewódzkim,
regionalnym, ogólnokrajowym i międzynarodowym, jak również były członkami kadry
narodowej. Szczególne znaczenie dla sportowców inwalidów miał udział w zawodach
międzynarodowych. Po raz pierwszy zawodnicy z białostockiego (jako członkowie kadry
narodowej) uczestniczyli w zawodach międzynarodowych w 1971 roku w Saint-Etienne
(Francja). Debiutantami na tym poziomie rywalizacji byli: Włodzimierz Panasiuk, który
w trójboju lekkoatletycznym zajął I miejsce i Jan Sobolewski zwycięzca biegu na dystansie
100 m oraz uczestnik zawodów kolarskich. Najważniejszym wydarzeniem w świecie sportu
osób niepełnosprawnych są Igrzyska Paraolimpijskie. Również na tym polu reprezentanci
3

Zabranie założycielskie MOKFI „Start” odbyło się 3 czerwca 1966 roku w Spółdzielni Inwalidów RymarskoTapicerskiej „Naprzód” w Białymstoku. W zebraniu, podczas którego uchwalono statut oraz wyznaczono
główne kierunki działania uczestniczyło pięćdziesiąt osób. Pięć dni później (8 czerwca) ukonstytuował się
Zarząd Ogniska w składzie: Zygmunt Szulc (prezes), Józef Stroiński (v-ce prezes ds. organizacyjnych), Zenon
Więcko (v-ce prezes ds. sportu i turystyki), Edward Bojaryn (sekretarz), Władysław Komocki (skarbnik),
Franciszek Zieliński, Karol Badyda (członkowie). W dniu 24 czerwca 1966 roku wpisano MOKFI do rejestru
stowarzyszeń i związków Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku pod nr 951/X/66. Zob.
Archiwum Państwowe w Białymstoku (dalej: APB), Urząd Miejski w Białymstoku (UMB), sygn. 176, Protokół
nr 2/66 spisany w dniu 8 czerwca 1966 roku z zebrania, na którym ukonstytuował się Zarząd MOKFI, k. 12, 13.
4
APB, UMB, sygn. 176, Statut Międzyspółdzielnianego Ogniska Kultury Fizycznej Inwalidów „Start”
w Białymstoku – 1966 rok, k. 1-5.
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województwa białostockiego zaznaczyli swoją obecność. W omawianym okresie jedyną
paraolimpijką była Maria Birycka, która uczestniczyła w Letnich Igrzyskach Paraolimpijskich
rozgrywanych w 1972 roku w Heidelbergu (RFN). Zawodniczka z Białegostoku rywalizująca
w wieloboju lekkoatletycznym (pchnięcie kulą, rzut oszczepem, rzut dyskiem z pozycji
siedzącej na wózku) w klasyfikacji końcowej zawodów uplasowała się na IV miejscu5.
Na arenie ogólnopolskiej sportowcy inwalidzi z województwa białostockiego
rywalizowali zarówno w dyscyplinach letnich, jak i zimowych. Spośród gier zespołowych
największe sukcesy odnosili w piłce siatkowej. W 1971 i 1972 roku podczas Mistrzostw
Polski dwukrotnie dotarli do półfinału. Kontynuacją udanych występów z Mistrzostw Polski
było podwójne zwycięstwo (kobiet i mężczyzn) w trójmeczu siatkarskim Białystok – Lublin –
Olsztyn rozegranym w 1971 roku w Lublinie. W tym samym roku kolejny trójmecz rozegrano
w Augustowie. W ponownej rywalizacji tych samych drużyn, zespół męski zajął I miejsce,
a kobiecy był drugi. Dużym sukcesem zakończył się również udział w międzyokręgowych
zawodach siatkarskich, gdzie kobieca drużyna zajęła III miejsce (Lublin 1972 rok). Następny
sukces siatkarki odniosły w 1974 roku. Podczas III Ogólnopolskiego Turnieju Inwalidów
w Piłce Siatkowej rozegranego w Rzeszowie białostoczanki wygrały swoją grupę
eliminacyjną, a w klasyfikacji końcowej zawodów zajęły III miejsce 6. Kolejną imprezą,
w której reprezentacja województwa białostockiego plasowała się na czołowych miejscach
w kraju były Mistrzostwa Polski w Pokonywaniu Torów Przeszkód. W 1969 roku (zawody
rozegrano w Strzegomiu) zajęła V miejsce, a indywidualnie najlepsze wyniki osiągnęli:
Henryk Wardziejewski (zdobył dwa srebrne medale) i Zofia Mielech (brązowy medal).
Jeszcze lepszy rezultat sportowcy niepełnosprawni z białostocczyzny zanotowali w 1970
roku. Podczas mistrzostw, które zorganizowano w Augustowie wywalczyli sześć medali
(złote: Bronisława Woldź, Teresa Wyskwar, Franciszek Piotrowski; srebrne: Władysław
Rytyna, Franciszek Piotrowski, Henryk Wardziejewski) i w klasyfikacji końcowej uplasowali
się na IV miejscu7. Ponadto, dobre wyniki notowano m.in. podczas: Igrzysk Niewidomych –
1969 rok (Alicja Kazimierczak – I miejsce na torze przeszkód, II miejsce w rzucie piłką
lekarską; Ryszard Zyskowski – II miejsce w pchnięciu kulą i rzucie piłką lekarską; Jadwiga
Makowska – III miejsce w rzucie piłką lekarską), Mistrzostw Polski w Narciarstwie – 1971
rok (I miejsce Zofii Mielech), Mistrzostw Polski w Pływaniu – 1971 rok (III miejsce
W. Szkiłądź), III Igrzysk Niewidomych – 1972 rok (Barbara Boguśka – II miejsce
w pchnięciu kulą, Grażyna Szulc – II miejsce w skoku w dal; Barbara Boguśka i Grażyna
Szulc – III miejsce w regatach kajakowych), Ogólnopolskiego Turnieju Tenisa Stołowego –
1972 rok (I miejsce Michała Skindzielewskiego), Ogólnopolskiej Imprezy Lekkoatletycznej
(II miejsce Michała Skindzielewskiego) oraz Ogólnopolskich Zawodów Żeglarskich ZS
„Start” (I miejsce drużynowo)8.
5

APB, Regionalny Związek Spółdzielni Inwalidów w Białymstoku (dalej: RZSIB), sygn. 96, Sprawozdanie z
działalności Międzyspółdzielnianego Ogniska Kultury Fizycznej Inwalidów „Start” w Białymstoku za lata 1971–
1972, k. 66–68; „Gazeta Białostocka” 1972, nr 224, s. 2.
6
Archiwum Akt Nowych w Warszawie (dalej: AAN), Spółdzielcze Zrzeszenie Sportowe „Start” (dalej: SZSS),
sygn. 39/10, Komunikat nr 3 z III Ogólnopolskiego Turnieju Inwalidów w Piłce Siatkowej Kobiet, b. pag.
7
AAN, SZSS, sygn. 10/37, Sprawozdanie z działalności Międzyspółdzielnianego Ogniska Kultury Fizycznej
Inwalidów „Start” w Białymstoku za okres od 1 lipca 1968 r. do 30 listopada 1970, b. pag.
8
APB, RZSIB, sygn. 96, Sprawozdanie z działalności Międzyspółdzielnianego Ogniska Kultury Fizycznej
Inwalidów „Start” w Białymstoku za lata 1971–1972, k. 68–70; AAN, SZSS, sygn. 10/37, Sprawozdanie
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Współzawodnictwo sportowe na poziomie wojewódzkim było jednym z najlepszych
sposobów upowszechniania aktywności fizycznej wśród osób niepełnosprawnych. Dawało
możliwość czynnego (jako zawodnik) lub biernego (jako widz) uczestnictwa w zawodach bez
konieczności pokonywania dużych odległości, co dla osób niepełnosprawnych
niejednokrotnie było barierą nie do pokonania. Ponadto uczestnictwo w imprezie sportowej
odbywającej się w miejscu zamieszkania lub w bezpośrednim sąsiedztwie nie wymagało
dużych nakładów finansowych i nie było tak czasochłonne. Dlatego imprezy sportowe
organizowane dla osób niepełnosprawnych na obszarze województwa białostockiego cieszyły
się dużym zainteresowaniem9. W omawianym okresie corocznie organizowano dziesiątki
imprez sportowych: 1966 rok – 11 imprez (455 uczestników); 1967 rok – 24 imprezy (439
uczestników); 1968 rok – 87 imprez (1 708 uczestników); 1969 rok – 113 imprez (2 061
uczestników); 1970 rok – 126 imprez (1686 mężczyzn, 421 kobiet); 1973 rok – 146 imprez
(556 kobiet, 2 202 mężczyzn)10.
Tabela 1.
Imprezy sportowe (wraz z liczbą uczestników) organizowane dla osób
niepełnosprawnych na obszarze województwa białostockiego w 1969 roku
Liczba
uczestników
1. Zawody w piłce siatkowej
14
321
2. Zawody warcabowe i szachowe
15
181
3. Zawody strzeleckie
11
296
4. Zawody lekkoatletyczne
11
324
5. Zawody pływackie
2
18
6. Zawody kajakowe
2
67
7. Tor przeszkód
3
58
8. Zawody w tenisie stołowym
19
178
9. Imprezy sportowo-turystyczne
9
205
10. Zawody narciarskie
2
41
11. Turnieje siłowo-zręcznościowe
24
361
Razem
113
2 061
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Sprawozdania z działalności Międzyspółdzielnianego Ogniska
Kultury Fizycznej Inwalidów „Start” w Białymstoku za okres od 1 lipca 1968 do 30 listopada 1970.
Lp.

Nazwa Imprezy

Liczba imprez

Sportowo-rekreacyjne zajęcia popołudniowe były formą aktywności fizycznej
organizowaną w głównej mierze dla osób pracujących. Wiodącymi miejscowościami
organizującymi takie zajęcia były: Białystok, Łomża, Suwałki i Szczuczyn. Dużym
utrudnieniem w prowadzeniu zajęć był brak odpowiednich sal gimnastycznych.
Organizatorzy byli zmuszeni do częstych zmian miejsc, jak i godzin prowadzonych zajęć.
z działalności Międzyspółdzielnianego Ogniska Kultury Fizycznej Inwalidów „Start” w Białymstoku za okres od
1 lipca 1968 r. do 30 listopada 1970, b. pag., AAN, SZSS, sygn. 39/7, Sprawozdanie z działalności Zarządu
Koła Sportowego „Start” przy Spółdzielni Inwalidów Niewidomych w Suwałkach za 1973 rok, b. pag.; „Gazeta
Białostocka” 1972, nr 259, s. 2.
9
„Gazeta Białostocka”, nr 175/1972, s. 4.
10
AAN, SZSS, sygn. 10/16, Sprawozdanie statystyczne z działalności sportowo-turystycznej Inwalidów w 1966
r., b. pag., AAN, SZSS, sygn. 10/22, Tabela Nr 2. Procentowy udział inwalidów poszczególnych województw
w prowadzonej działalności za 1967 rok, b. pag.; AAN, SZSS, sygn. 10/29, Informacja z działalności sportowoturystycznej Inwalidów wśród Inwalidów z 1968 roku, b. pag.; AAN, SZSS, sygn. 10/33, Działalność sportoworekreacyjna Inwalidów w 1969 roku, Tabela 1, b. pag.; AAN, SZSS, sygn. 10/37, Sprawozdanie z działalności
Międzyspółdzielnianego Ogniska Kultury Fizycznej Inwalidów „Start” w Białymstoku za okres od 1 lipca 1968
r. do 30 listopada 1970, b. pag., AAN, SZSS, sygn. 39/11, Informacja z działalności Międzyspółdzielnianego
Ogniska Kultury Fizycznej Inwalidów „Start” w Białymstoku za 1973 rok, b. pag.
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Drugim aspektem (na co szczególnie zwracali uwagę działacze Ogniska) utrudniającym pracę
był brak wykwalifikowanej kadry szkoleniowej. W tym wypadku przyczyną były mało
atrakcyjne stawki finansowe w porównaniu z płacami nauczycielskimi. Pomimo tych
trudności w omawianym okresie prowadzono zajęcia popołudniowe w dyscyplinach: piłka
siatkowa, piłka nożna (głuchoniemi), piłka koszykowa na wózkach, tenis stołowy, pływanie,
szachy i warcaby (niewidomi)11. W zajęciach w poszczególnych latach regularnie
uczestniczyło: 1966 rok – 46 osób; 1967 rok – 42 osoby; 1968 rok – 99 osób; 1969 rok – 186
osób; 1970 rok – 126 osób (26 kobiet i 100 mężczyzn); 1973 rok – 162 osoby (43 kobiety,
119 mężczyzn)12.
Tabela 2.
Struktura sportowo-rekreacyjnych zajęć popołudniowych organizowanych na obszarze
województwa białostockiego w 1970 roku
Liczba ćwiczących
Liczba
godzin
Miejscowość
w tym
ogółem
tyg.
kobiet
1.
Tenis stołowy
4
10
Białystok
2.
Piłka siatkowa
4
18
8
Nowosiółki
3.
Piłka siatkowa
8
22
10
Białystok
4.
Piłka siatkowa
6
14
Białystok
5.
Szachy niewidomych
9
18
2
Suwałki
6.
Ćwiczenia ogólnorozwojowe
4
9
2
Białystok
7.
Tenis stołowy
2
12
4
Nowosiółki
8.
Ćwiczenia ogólnorozwojowe i gry sportowe
6
10
Drohiczyn
9.
Szachy i tenis stołowy
6
12
Jasionówka
10. Ćwiczenia ogólnorozwojowe i lekkoatletyka
4
11
Suwałki
Razem
53
126
26
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: AAN, SZSS, sygn. 10/37, Wzór nr 5. Sportowe zajęcia
popołudniowe (województwo białostockie) - 1970 rok.
Lp.

Rodzaj zajęć

W zamierzeniach organizatorów gimnastyka rekreacyjna prowadzona dla osób
niepełnosprawnych w zakładach pracy miała dwa główne cele: podnoszenie sprawności
fizycznej oraz podnoszenie wydajności pracy. Na obszarze województwa białostockiego
liczba osób niepełnosprawnych biorących udział w tej formie aktywności fizycznej corocznie
wzrastała: 1966 rok - 165 ćwiczących; 1967 rok – 189 ćwiczących, 1968 rok – 354
ćwiczących; 1969 rok – 516 ćwiczących, 1970 rok – 633 ćwiczących, 1971 rok – 565
ćwiczących, 1972 rok – 669 ćwiczących, 1973 rok - 892 ćwiczących13. W skali kraju liczby te
11

APB, RZSIB, sygn. 96, Sprawozdanie z działalności Międzyspółdzielnianego Ogniska Kultury Fizycznej
Inwalidów „Start” w Białymstoku za lata 1971–1972, k. 65, 66.
12
AAN, SZSS, sygn. 10/16, Tabela 3. Ilościowy udział inwalidów w zajęciach programowych
(popołudniowych) w 1966 r., b. pag.; AAN, SZSS, sygn. 10/37, Załącznik Nr 6, Sportowe zajęcia popołudniowe
– 1970 rok, b. pag.; AAN, SZSS, sygn. 10/22, Tabela Nr 2. Procentowy udział inwalidów poszczególnych
województw w prowadzonej działalności za 1967 rok, b. pag.; AAN, SZSS, sygn. 10/29, Informacja
z działalności sportowo-turystycznej Inwalidów wśród Inwalidów z 1968 roku, b. pag.; AAN, SZSS, sygn.
10/33, Działalność sportowo-rekreacyjna Inwalidów w 1969 roku, Tabela 1, b. pag.; AAN, SZSS, sygn. 39/11,
Informacja z działalności Międzyspółdzielnianego Ogniska Kultury Fizycznej Inwalidów „Start” w Białymstoku
za 1973 rok, b. pag.
13
AAN, SZSS, sygn. 10/33, Działalność sportowo-rekreacyjna Inwalidów w 1969 roku, Tabela 1, b. pag.; AAN,
SZSS, sygn. 10/16, Sprawozdanie statystyczne z działalności sportowo-turystycznej Inwalidów w 1966 r., b.
pag.; AAN, SZSS, sygn. 10/29, Informacja z działalności sportowo-turystycznej Inwalidów wśród Inwalidów
z 1968 roku, b. pag.; AAN, SZSS, sygn. 10/37, Załącznik Nr 2, Gimnastyka rekreacyjna podczas przerw w pracy
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jednak klasyfikowały województwo białostockie na ostatnim bądź jednym z ostatnich miejsc.
Przyczyną takiego stanu był m.in.: brak wykwalifikowanej kadry oraz brak pełnego
zaangażowania wszystkich spółdzielni. Przykładowo w 1972 roku zajęcia z gimnastyki
rekreacyjnej były realizowane w ośmiu spółdzielniach: Spółdzielni Inwalidów Niewidomych
w Białymstoku (210 ćwiczących), Spółdzielni Inwalidów „Naprzód” w Białymstoku (125),
Wielobranżowej Usługowej Spółdzielni Inwalidów w Białymstoku (100), Spółdzielni
Inwalidów Rogowskiego w Nowosiółkach (55), Spółdzielni Inwalidów Niewidomych w
Suwałkach (50), Spółdzielni Inwalidów Świerczewskiego w Szczuczynie (50), Spółdzielni
Inwalidów „Razem” w Łomży (30) i Spółdzielni Inwalidów „Odnowa” w Białymstoku (11)14.
Podsumowanie
Reasumując należy stwierdzić iż, w omawianym okresie sport i rekreacja osób
niepełnosprawnych na obszarze województwa białostockiego rozwijały się w sposób
harmonijny. We wszystkich aspektach (współzawodnictwo sportowe, gimnastyka rekreacyjna
oraz sportowo-rekreacyjne zajęcia popołudniowe) możemy zaobserwować coroczny progres.
Świadczą o tym m.in.: sukcesy sportowe (na czele z udziałem w Letnich Igrzyskach
Paraolimpijskich Marii Biryckiej); coroczny wzrost liczby organizowanych zawodów
sportowych (wraz ze wzrostem liczby uczestników) oraz coroczny wzrost liczby osób
biorących udział w zajęciach z gimnastyki rekreacyjnej. Niebagatelną rolę (co należy
szczególnie podkreślić) w tym rozwoju odegrało MOKFI „Start” w Białymstoku. To
zaangażowanie i praca społeczna działaczy (często osób niepełnosprawnych) „Startu” było
nieodzownym elementem upowszechniania sportu i rekreacji wśród osób niepełnosprawnych
na obszarze województwa białostockiego.
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Örnsköldsvik 1976, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna”,
t. XIV, nr 2. Częstochowa 2015, s. 135–142. [http://dx.doi.org/10.16926/kf.2015.14.21]
Vademecum. Sport Niepełnosprawnych, Warszawa b.r.w.
Artykuły prasowe
,,Gazeta Białostocka” 1966 – 1975
Inne
Informacja z działalności Międzyspółdzielnianego Ogniska Kultury Fizycznej Inwalidów ,,Start” w Białymstoku
za 1973 rok.
w 1970 roku, b. pag.; AAN, SZSS, sygn. 10/22, Tabela Nr 2. Procentowy udział inwalidów poszczególnych
województw w prowadzonej działalności za 1966 rok, b. pag.; AAN, SZSS, sygn. 10/22, Tabela Nr 2.
Procentowy udział inwalidów poszczególnych województw w prowadzonej działalności za 1967 rok, b. pag.;
AAN, SZSS, sygn. 39/11, Informacja z działalności Międzyspółdzielnianego Ogniska Kultury Fizycznej
Inwalidów ,,Start” w Białymstoku za 1973 rok, b. pag.
14
APB, RZSIB, sygn. 96, Sprawozdanie z działalności Międzyspółdzielnianego Ogniska Kultury Fizycznej
Inwalidów „Start” w Białymstoku za lata 1971–1972, k. 63, 64.
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Informacja z działalności sportowo-turystycznej Inwalidów wśród Inwalidów z 1968 roku.
Protokół nr 2/66 spisany w dniu 8 czerwca 1966 roku z zebrania, na którym ukonstytuował się Zarząd MOKFI.
Sprawozdanie z działalności Międzyspółdzielnianego Ogniska Kultury Fizycznej Inwalidów ,,Start”
w Białymstoku za lata 1971–1972.
Sprawozdanie z działalności Międzyspółdzielnianego Ogniska Kultury Fizycznej Inwalidów ,,Start”
w Białymstoku za okres od 1 lipca 1968 r. do 30 listopada 1970.
Sprawozdanie statystyczne z działalności sportowo-turystycznej Inwalidów w 1966.
Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła Sportowego ,,Start” przy Spółdzielni Inwalidów Niewidomych
w Suwałkach za 1973 rok.
Statut Międzyspółdzielnianego Ogniska Kultury Fizycznej Inwalidów ,,Start” w Białymstoku – 1966 rok.
Załącznik Nr 2, Gimnastyka rekreacyjna podczas przerw w pracy w 1969 roku.
Załącznik Nr 2, Gimnastyka rekreacyjna podczas przerw w pracy w 1970 roku.
Załącznik Nr 6, Sportowe zajęcia popołudniowe – 1970 rok.
Streszczenie
Głównymi kierunkami rozwoju (przejawami) sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych na obszarze
województwa białostockiego w latach 1966–1975 były: współzawodnictwo sportowe, gimnastyka rekreacyjna
oraz sportowo-rekreacyjne zajęcia popołudniowe. W omawianym okresie sportowcy niepełnosprawni
reprezentowali swoje województwo na arenie krajowej i międzynarodowej, a najważniejszym wydarzeniem w
tym aspekcie był udział Marii Biryckiej (lekkoatletyka) w Letnich Igrzyskach Paraolimpijskich rozgrywanych w
1972 roku w Heidelbergu (RFN). Spośród licznych zajęć sportowo-rekreacyjnych największą popularnością
wśród osób niepełnosprawnych w województwie białostockim cieszyły się: piłka siatkowa, lekkoatletyka, tenis
stołowy, szachy i warcaby (wśród osób niewidomych) oraz ćwiczenia ogólnorozwojowe.
Słowa kluczowe: sport, rekreacja, rehabilitacja, niepełnosprawność, województwo białostockie
CONTRIBUTION TO THE HISTORY OF SPORT AND RECREATION OF THE DISABLED IN THE
BIAŁYSTOK PROVINCE IN THE YEARS 1966-1975
Summary
The main directions of the development (manifestations) of sport and recreation of the disabled in the area of the
Białystok province in the years 1966–1975 were: sports competition, recreational gymnastics and afternoon sport
and recreation activities. In the period discussed disabled athletes represented the province of Białystok in the
national and international arena, and the most important event in this respect was Maria Birycka's (athletics)
participation in the Summer Paralympic Games held in 1972 in Heidelberg (Federal Republic of Germany).
Among numerous sport and recreation activities the following were the most popular with the disabled in the
Białystok province: volleyball, athletics, table tennis, chess and draughts (among the blind) and general physical
exercises.
Keywords: sport, recreation, rehabilitation, disability, Białystok province

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA STUDENTÓW UMCS W LUBLINIE
dr Tomasz Bielecki
Wprowadzenie
Zdrowie bez wątpienia stanowi najwyższą wartość człowieka. Aktywność fizyczna,
a raczej jej brak jest coraz częściej uważany za jeden z ważniejszych problemów
społeczeństwa1,2. Według Światowej Organizacji Zdrowia aktywność fizyczna odgrywa
znaczącą rolę w zapewnieniu człowiekowi dobrostanu psychofizycznego. Badania wykazują,
iż aż w 50% o zdrowiu decyduje styl życia, w którym zawiera się aktywność fizyczna.
Rozwój cywilizacyjny powoduje liczne zagrożenia dla życia i zdrowia człowieka. Niedostatek
ruchu i wysiłku fizycznego jest przyczyną wielu chorób i dolegliwości3. Wyniki badań
epidemiologicznych i klinicznych wykazują, że choroby te powszechniej występują u osób
nie podejmujących aktywności fizycznej, bądź aktywnych fizycznie w niewielkim stopniu.
Hipokinezja uznawana jest za jedną z przyczyn otyłości i towarzyszącego jej zespołu
metabolicznego, a także jest najczęstsza przyczyną powstawania chorób niedokrwiennych
serca i chorób nowotworowych4.
Aktywność fizyczna jest ważna w każdym okresie życia człowieka, wpływa na jego
rozwój i zdrowie. Zarówno u dzieci i młodzieży ruch ma nieocenione znaczenie. Wpływa nie
tylko na zdrowie dzieci ale poprzez „transfer” na dorosłość także na zdrowie tych samych
osób w przyszłości5. Aktywność fizyczna jest czynnikiem silnie wpływającym na zdrowie
i jakość życia w każdym okresie życia. Istnieje wiele korzyści zdrowotnych wynikających
z aktywności fizycznej, które dotyczą wszystkich grup wiekowych. U dorosłych „obniża
nadwagę i utrzymuje prawidłową masę ciała, jest sposobem na dobre samopoczucie,
czerpanie radości z życia, opóźnia procesy starzenia się, zapobiega chorobom (miażdżyca,
otyłość, osteoporoza, nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa, zawał), pomaga w radzeniu
sobie ze stresem, poprawia przemianę materii, pomaga w adaptacji do środowiska i wzmaga
odporność organizmu”6.
Reasumując, aktywność fizyczna jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka,
szczególnego znaczenia nabiera w okresie dzieciństwa i młodości, kiedy jest niezbędna dla
prawidłowego rozwoju. Wpływa nie tylko na rozwój motoryczny, ale i na pozostałe sfery
rozwoju i funkcjonowania organizmu.


Centrum Kultury Fizycznej UMCS w Lublinie
J. Czerwiński, Aktywność fizyczna potrzebą twórczego życia, Wydawnictwo OSW, Olsztyn 2004.
2
J. Drabik, Aktywność fizyczna w edukacji zdrowotnej społeczeństwa. Część I, Wydawnictwo AWF, Gdańsk
1995.
3
EU Working Group “Sport and Health” 2008. EU Physical Activity Guidelines. Availableat:
http://ec.europa.eu/sport/library/policy_documents/eu-physical-activity-guidelines-2008_en.pdf (stan na dzień
15.02.2016).
4
M. Piątkowska, Uczestnictwo Polaków w aktywności fizycznej w porównaniu do innych krajów Unii
Europejskiej, s. 38-40, (w:) Buśko K., Charzewska J., Kaczanowski K. (red.), Współczesne metody badań
aktywności, sprawności i wydolności fizycznej człowieka, Wydawnictwo AWF, Warszawa 2010.
5
A. Jaczewski, K. Komosińska (red.), Wybrane zagadnienia z edukacji zdrowotnej, Wydawnictwo Naukowe
Novum, Płock, 2004, s. 93-94.
6
Ibidem, s. 93-94.
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Zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) stanowią, iż osoby dorosłe, zdrowe
w przedziale wieku 18-65 lat powinny podejmować aktywność:
 - umiarkowaną, przez przynajmniej 30 minut, 5 dni w tygodniu, lub
 - bardzo intensywną przez przynajmniej 30 minut, 3 dni w tygodniu 7.
Kostka8 wykazał, iż regularnie i często w aktywności fizycznej uczestniczy 33% osób
z wyższym wykształceniem, 20% ze średnim, 10% z zasadniczym, a 4% z podstawowym.
Sportową oraz rekreacyjną aktywność fizyczną częściej przejawiają respondenci zajmujący
wysokie pozycje zawodowe. Poza grupą osób zajmujących wysokie pozycje w strukturze
zawodowej systematyczny kontakt z aktywnością fizyczną mają uczniowie i studenci.9
Badania CBOS-u wykazują, iż 1/3 uczniów i studentów (33%) systematycznie uprawia jakąś
dyscyplinę sportu lub wykonuje ćwiczenia podnoszące sprawność fizyczną10. Wyniki badań
dotyczące aktywności fizycznej studentów nie są optymistyczne. Z badań Umiastowskiej
i Pławińskiej11 wynika, że ok. 10% studentów nie podejmuje żadnej aktywności ruchowej
latem, a ponad 40% zimą. Również, jak przedstawia w swoich badaniach Bomirska12 20%
studentów poznańskich uczelni nie deklaruje żadnej formy aktywności fizycznej, a 19%
uprawia ją jedynie okazjonalnie. Studenci warszawskich uczelni wypadają zdecydowanie
korzystniej biorąc pod uwagę ich aktywność sportową. Jednak mimo wszystko aktywność
sportowo-rekreacyjna uczniów (62%) i studentów (56%) jest znacznie wyższa niż pozostałej
części społeczeństwa13.
Ocenę aktywności fizycznej studentów za pomocą za pomocą Międzynarodowego
Kwestionariusza Aktywności Fizycznej (IPAQ) w wersji skróconej przeprowadzało w Polsce
wielu autorów. Jak podaje Bergier14 zaobserwowano dość duże zróżnicowanie wyników
badań. wśród studentek, od 6,700 MET15 do 700 MET16 oraz wśród studentów od 5.600
MET17 do 700 MET.
Centrum Kultury Fizycznej UMCS w Lublinie przygotowało nowoczesną, spełniającą
oczekiwania młodzieży akademickiej ofertę zajęć dydaktycznych. Każdy student ma
7

EU Working Group….op. cit.
R. Z. Kostka, Zdrowy styl życia po polsku. w: Wartość, praca, zakupy. O stylach życia Polaków,
M. Falkowska( red.), CBOS, Warszawa, 1997.
9
E. Biernat, Aktywność fizyczna mieszkańców Warszawy na przykładzie wybranych grup zawodowych, Oficyna
Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.
10
R. Z. Kostka, Zdrowy styl życia…… op. cit.
11
D. Umiastowska, I. Pławińska, Studenci szczecińskich uczelni i ich udział w zajęciach rekreacyjnych, (w:)
Wyrzykowski J. (red.) Studia nad czasem wolnym mieszkańców dużych miast Polski i jego wykorzystaniem na
rekreację ruchową i turystykę, Wydawnictwo AWF, Wrocław 2000, s. 83-90.
12
I. Bomirska, Struktura aktywności sportowej w środowisku studenckim (w:) Drozdowski S., Dworak I.B.,
Wachowski E. (red.), Wychowanie fizyczne i sport w badaniach sportowych. Monografie, AWF Poznań 2000,
nr 331, s. 211-216.
13
E. Biernat, Aktywność fizyczna…op. cit.
14
J. Bergier, Aktywność fizyczna społeczeństwa – współczesny problem (przegląd badań),Człowiek i Zdrowie,
2012, Tom VI, nr 1, s. 3-12.
15
J. Baj-Korpak, A. Soroka, F. Korpak, Aktywność fizyczna wybranych grup społeczno-zawodowych
(w szkolnictwie). Człowiek i Zdrowie, tom. IV, nr 1, Wyd. Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej,
Biała Podlaska 2010.
16
W. Garbaciak, W. Mynarski, K. Czapla, M. Rozpara, Wydolność tlenowa studentów o zróżnicowanej
aktywności fizycznej. (w:) Teoretyczne i empiryczne zagadnienia rekreacji i turystyki. W. Mynarski (red.). AWF
Katowice 2008.
17
J. Baj-Korpak, A. Soroka, F. Korpak, Aktywność fizyczna...op. cit.
8

14

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA STUDENTÓW UMCS W LUBLINIE

możliwość dokonywania wyboru zajęć, a nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Centrum są
pierwszoplanowymi osobami promującymi aktywność fizyczną, przekazującymi wiedzę na
jej temat, kształtującymi u młodych ludzi niezbędne nawyki, które w przyszłości pozwolą im
zachować zdrowie i sprawność.
Celem przeprowadzonych badań była ocena poziomu aktywności fizycznej studentów
I roku Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie za pomocą Międzynarodowego
Kwestionariusza Aktywności Fizycznej (IPAQ) w wersji skróconej. W niniejszym
opracowaniu podjęto próbę odpowiedzi na następujące pytania badawcze:
1. Jaki jest poziom deklarowanej wysokiej (AF1), umiarkowanej (AF 2) i niskiej (AF 3)
aktywności fizycznej studentów I roku UMCS w Lublinie w zależności od płci
i kierunku, na którym studiują?
2. Czy płeć i kierunek studiów różnicują całkowitą objętość deklarowanej aktywności
fizycznej przez badanych studentów?
Opracowując wyniki brano pod uwagę płeć studentów oraz kierunek studiów. Z racji
tego, iż w Uniwersytecie jest kilkadziesiąt kierunków studiów zostały one zaklasyfikowane
do poszczególnych dziedzin nauki. I tak uwzględniono kierunki ścisłe (matematyka, fizyka,
informatyka itd. - K Ś.), kierunki przyrodnicze (biologia, geografia, turystyka i rekreacja,
ochrona środowiska - KP), kierunki społeczne (prawo, administracja, pedagogika,
psychologia, politologia, socjologia, filozofia - KS) oraz kierunki humanistyczne (filologia,
historia, kulturoznawstwo, itd. - NF).
Materiał i metoda
W badaniach wzięło udział 310 studentów I roku studiów Uniwersytetu Marii CurieSkłodowskiej w Lublinie (201 kobiet i 110 mężczyzn). Studenci reprezentowali, różne
wydziały i kierunki studiów. Wszyscy uczestnicy wyrazili pisemną zgodę na udział
w badaniach. Dobór do grup studentów był losowy. Średni wiek badanych studentów wyniósł
19,95 ±0,96 lat. Średnia wieku studentek wyniosła 19,81±0,78, zaś studentów 20,2±1,19 lat.
Dokonano pomiaru masy ciała za pomocą analizatora składu ciała firmy Tanita oraz
wysokości ciała za pomocą wzrostomierza Seca. Pomiar wskaźników antropometrycznych
badanych studentów został uzupełniony o określenie nadmiaru i niedoboru masy ciała za
pomocą BMI.
W celu określenia poziomu aktywności fizycznej (AF) badanych studentów UMCS
zastosowano Międzynarodowy Kwestionariusz Aktywności Fizycznej IPAQ (International
Physical Activity Questionnaire) w wersji skróconej. Kwestionariusz krótki składa się
z 7 pytań dotyczących różnych rodzajów aktywności fizycznej podejmowanych w ciągu
ostatniego tygodnia, będących składnikami życia codziennego. Za pomocą IPAQ opisuje się
aktywność fizyczną w jednostkach wydatku energetycznego MET min./tydzień. Obliczenie
całkowitego wydatku energetycznego, a więc określenie poziomu aktywności fizycznej danej
osoby polegało na przemnożeniu częstotliwości i czasu trwania wysiłku przez odpowiadającą
jemu intensywność wyrażoną w jednostkach MET. Obliczając poziom aktywności fizycznej
studentów przyjęto następujące kryteria:
1. Niska aktywność fizyczna (AF 3) – całkowity brak aktywności fizycznej lub
aktywność fizyczna poniżej 600 MET min./tydzień,
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2. Umiarkowana aktywność fizyczna (AF 2):
 3 lub więcej dni intensywnych wysiłków fizycznych nie mniej niż 20 minut
dziennie,
 5 lub więcej dni umiarkowanych wysiłków fizycznych lub chodzenia nie mniej niż
30 minut dziennie,
 5 lub więcej dni którejkolwiek kombinacji aktywności fizycznej (chodzenia,
umiarkowanych lub intensywnych wysiłków) przekraczającej 600 MET
min./tydzień,
3. Wysoka aktywność fizyczna (AF 1):
 3 lub więcej dni intensywnych wysiłków fizycznych łącznie co najmniej 1500 MET
min./tydzień,
 7 lub więcej dni którejkolwiek kombinacji aktywności fizycznej (chodzenia,
umiarkowanych lub intensywnych wysiłków) przekraczającej 3000 MET
min./tydzień.
Respondenci wypełniali kwestionariusz samodzielnie w obecności przeszkolonego
ankietera (akademicki nauczyciel wychowania fizycznego), który na bieżąco wyjaśniał
wątpliwości dotyczące interpretacji pytań zawartych w Kwestionariuszu.
Analizę statystyczną przeprowadzono w oparciu o program SPSS (v. 19 PL).
Analizowane parametry mierzalne przedstawiono w postaci wartości średnich
arytmetycznych (x) i odchyleń standardowych (SD). W celu analiz istotności różnic miedzy
grupami zastosowano testy: test t – Studenta dla dwóch prób niezależnych oraz analizę
wariancji (test F w klasyfikacji pojedynczej). Analizę różnic liczebności oparto na teście chi –
kwadrat.
Wyniki
W tabeli 1 przedstawiono charakterystykę antropometryczną badanych studentów.
W grupie studentek średnia masa ciała wynosiła 58,27±9,19 kg i zawierała się w przedziale
42 – 88 kg, a średnia wysokość ciała wynosiła 166,34±6,24 cm i zawierała się w przedziale
150 – 185 cm.
Tabela 1.
Charakterystyka antropometryczna studentów UMCS
Zmienna/podgrupa

Studentki (n= 201)

Studenci ( n= 110)

x

SD

max

min

x

SD

max

Min

Wiek (lata)

19,81

0,78

23

18

20,2

1,19

25

18

Wysokość ciała (cm)

166,34

6,24

185

150

179.09

7.94

150

195

Masa ciała (kg)

58.27

9.19

88

42

75,36

10.61

115

52

20,97

3,01

31

16

23,52

3,90

18,11

52,48

BMI (kg/m2)
Źródło: badania własne

Średni wynik wskaźnika BMI w grupie studentek wyniósł 20,97± 3,01 kg/m 2. Zakres
wyników wynosił od 16 do 31 kg/m2. Średnie wyniki pomiarów antropometrycznych
studentów odpowiednio wyniosły: masa ciała 75,36±10,61 kg (przedział wyników od 52 do
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115 kg), wzrost 179,09±7,94 cm (od 150 do 195 cm), BMI 23,52 kg/m2. Zakres wartości
wskaźnika BMI studentów wynosił od 18 do 52 kg/m2.
Jak pokazują wyniki badań (tab. 1) średni wskaźnik BMI wskazuje na prawidłowe
proporcje wagowo-wzrostowe u badanej młodzieży. Jednakże u 13,9% badanych studentek
stwierdzono niedowagę, zaś u 7,46% nadwagę, u 2% dziewcząt stwierdzono otyłość.
Okazało się, iż 14,5% badanych studentów ma nadwagę, a 2,73% jest otyłych. Otyłość
jest najczęstszą współczesną chorobą cywilizacyjną. Główną przyczyną otyłości są złe
nawyki żywieniowe i mała aktywność ruchowa.
Aktywność fizyczną studentów I roku UMCS oceniono na podstawie podejmowanych
w ostatnich 7 dniach wysiłków. W kryteriach oceny intensywności uwzględniono zarówno
liczbę dni, jak też całkowitą objętość wysiłków fizycznych o zróżnicowanej intensywności
wyrażoną w MET (min./tydzień). W tabeli 2 przedstawiono wyniki dotyczące częstości
podejmowania aktywności fizycznej o różnej intensywności (w ogóle, 1-2, 3-6 i 7 razy
w tygodniu). Dokonując statystycznej analizy wyników wzięto pod uwagę płeć opiniujących
studentów. Uzyskano dane reprezentujące poziom skali nominalnej, toteż zróżnicowanie
wyników sprawdzono za pomocą testu chi-kwadrat, przyjmując poziom ufności 0,05.
W wyniku analizy danych okazało się, że płeć istotnie różnicowała podejmowanie
aktywności fizycznej. Kobiety znacząco rzadziej deklarowały podejmowanie wysiłków
intensywnych. Aż 28,86% spośród nich w ogóle nie podejmowało intensywnej aktywności
fizycznej.
Wysiłki intensywne 3-6 razy w tygodniu znacząco częściej deklarowali studenci
(47,26%; p<0,001). Wysiłki umiarkowane 1-2 razy w tygodniu częściej deklarowały
studentki (46,47%; p<0,01), niż studenci, deklarowane zaś 3-6 razy w tygodniu nie
różnicowały studentów. Nie stwierdzono też różnic pomiędzy grupami w deklaracjach
dotyczących chodzenia (aktywności komunikacyjnej).
Tabela 2.
Częstość i deklaracja ilości dni poświęconych w ciągu tygodnia na aktywność fizyczną
Zmienna/podgrupa

Studentki (n= 201)
AF 1
AF 2
AF 3

Studenci ( n= 110)
AF 1
AF 2

AF 3

Częstość
W ogóle

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

58

28,86

38

18,91

17

8,46

17

15,46

29

26,36

13

11,82

1-2 dni w tygodniu

84

41,78

94

46,47* 12

5,98

40

36,38

39

35,45**

11

10,02

3-6 dni w tygodniu

59

29,36*

69

34,43

50,2

52

47,26**

41

37,28

52

47,29

92

0
0
0
0
80
39,8
1
0,9
1
0,9
34 30,91
7 dni w tygodniu
Legenda: AF 1 – wysoka aktywność fizyczna, AF 2 – umiarkowana aktywność fizyczna, AF 3 – niska
aktywność fizyczna (chodzenie). *Istotnie częściej. **Istotnie rzadziej (α11=0,05)
Źródło: badania własne

W tabeli 3 oprócz deklarowanej objętości aktywności fizycznej w poszczególnych
obszarach intensywności przedstawiono dane dotyczące średniej liczby dni podejmowania
wysiłków fizycznych. W badanej grupie studentów średnia liczba dni podejmowania
aktywności fizycznej o wysokiej intensywności wynosi 1,82±1,41, w tym wśród kobiet
1,61±1,37, zaś u mężczyzn 2,20±1,4. Średnia umiarkowanej intensywności respondentów
wyniosła 1,91±1,41 dnia, w tym kobiet 1,88±1,28, a mężczyzn 1,97±1,61.
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W wyniku obliczeń okazało się, iż średnia liczba dni chodzenia w tygodniu wyniosła
4,94±2,29 (odpowiednio u studentów 4,76±2,39, a u studentek 5,03±2,24).
Dokonano również obliczeń średniej intensywności wysiłku wyrażonej w MET
(min./tydzień) dla badanej populacji studentów (tab. 3). Średnia intensywność wysiłków
o wysokiej intensywności dla wszystkich badanych studentów wyniosła 1018,12±943 (dla
kobiet 851,88±862,39, a mężczyzn 1321,91±1010,19 MET min/tydzień).
Tabela 3.
Średni wydatek energetyczny na aktywność fizyczną wyrażony w MET (min./tydzień)
i średnia liczby dni/tydzień w zależności od płci studentów
Studentki n= 201
Zmienna/
podgrupa

Średnia MET
min./tydzień

Studenci n= 110

Średnia
liczby
dni/tydzień

Średnia MET
min./tydzień

Razem n=311

Średnia
Średnia
Średnia MET
liczby
liczby
min./tydzień
dni/tydzień
dni/tydzień

x

SD

x

SD

x

SD

X

SD

x

SD

x

SD

AF 1

851,88**

862,39

1,61

1,38

1321,91*

1010,19

2,20

1,4

1018,12

943

1,82

1,41

AF 2

776,95

826,83

1,88

1,29

810,16

884,06

1,97

1,6

788,69

846

1,91

1,41

AF 3

1659,63*

1207,33

5,03

2,24

1470,46**

1183,13

4,76

2,39

1593,32

1199

4,94

2,29

AF 4

3278,60

1790,85

-

-

3632,88

1659,17

-

-

3403,91

1750

8,61

3,05

Legenda: AF 1 – wysoka aktywność fizyczna, AF 2 – umiarkowana aktywność fizyczna, AF 3 – chodzenie niska aktywność fizyczna, AF 4 – suma aktywności fizycznej. *Istotnie częściej. **Istotnie rzadziej (α 1=0,01)
Źródło: badania własne
1

Zróżnicowanie wyników sprawdzono za pomocą testu t-Studenta dla prób
niezależnych. Okazało się, iż studenci istotnie częściej deklarowali udział w wysiłkach
o wysokiej intensywności (p<0,001).
W tabeli 3 przedstawiono również średnie wyniki dla deklarowanych wysiłków
o umiarkowanej i niskiej intensywności. Płeć studentów nie różnicuje aktywności fizycznej
w tych obszarach.
Średnia intensywność wysiłków umiarkowanych dla całej grupy badanych studentów
wyniosła 788,69±846,24 MET (w tym dla kobiet 776,95±810,16, a mężczyzn 826,83±
884,05), a w chodzeniu 1593,22 (w tym dla kobiet 1659,63 ±1207,33, a mężczyzn 1470±
1183,13 MET). Wyniki zostały zilustrowane na wykresie 1.
W tabeli 4 i na wykresie 2 zobrazowano średnią intensywność wysiłku wyrażoną
w MET (min./tydzień) dla badanej populacji studentów biorąc pod uwagę kierunek studiów,
na którym studiują. Za pomocą jednoczynnikowej analizy wariancji ANOVA sprawdzono
zróżnicowanie wyników, natomiast lokalizacji istotnych różnic pomiędzy grupami dokonano
za pomocą testu wielokrotnych porównań NIR.
Wartości F analizy wariancji dowodzą, iż zróżnicowanie średnich wyników dotyczy
obszarów wysokiej aktywności fizycznej, chodzenia oraz wyników sumarycznych aktywności
fizycznej.
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Wykres 1.
Wartości średnie aktywności fizycznej o różnej intensywności badanych studentów
(MET/min/tydzień) w zależności od płci

4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

3632,88
3278,6

1659,63
1321,91
851,88

AF1-K

776,95

AF1-M

AF2-K

1470,46

810,16

AF2-M

AF3-K

AF3-M

AF4-K

AF4-M

Źródło: badania własne

Jak się okazało studenci kierunków ścisłych (x=1060,58±973,93 MET) i społecznych
(x=1122,32±995,99 MET) deklarowali istotnie częściej podejmowanie wysiłków
intensywnych, niż studenci kierunków humanistycznych (x=769,65±880,78 MET). W tabeli 4
wykazano, iż nie było różnic istotnie statystycznych pomiędzy studentami różnych kierunków
studiów deklarującymi umiarkowaną aktywność fizyczną. Stwierdzono istotne różnice
miedzy studentami różnych kierunków studiów deklarującymi chodzenie jako preferowany
rodzaj wysiłku.
Z analizy wynika, iż studenci kierunków przyrodniczych (x= 1948,73±1252,78 MET)
istotnie częściej deklarowali chodzenie niż ich koledzy z kierunków ścisłych
(x=1465,56±1119,03),
humanistycznych
(x=1428,24±1257,93)
i
społecznych
(x=1602,45±1172,87).
Wykres 2.
Wartości średnie aktywności fizycznej o różnej intensywności badanych studentów
w zależności od kierunku studiów (MET/min/tydzień)

Źródło: badania własne
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Tabela 4.
Średni wydatek energetyczny na aktywność fizyczną wyrażony w MET (min./tydzień)
w zależności od kierunku studiów

Zmienna/
podgrupa

Kierunki Ścisłe
n= 52

Kierunki
Przyrodnicze n=45

Kierunki Społeczne
n=149

Kierunki
Humanistyczne n=65

Średnia MET
min./tydzień

Średnia MET
min./tydzień

Średnia MET
min./tydzień

Średnia MET
min./tydzień

x

SD

x

SD

x

SD

x

SD

AF 1

1060,58*

973,93

982,97

838,04

1122,32*

995,99

769,65

880,78**

AF 2

875,38

872,59

810,22

933,82

775,33

870,5

735,08

707,34

AF 3

1465,56**

1119,63

1948,73*

1252,78

1602,45**

1172,87

1428,54**

1257,93

3420,46
1831,27
3695,35* 1781,58 3512,21*
1674,84 2940,65** 1789,88
AF 4
Legenda: AF 1 – wysoka aktywność fizyczna, AF 2 – umiarkowana aktywność fizyczna, AF 3 – chodzenie niska aktywność fizyczna, AF 4 – suma aktywności fizycznej. *Istotnie częściej. **Istotnie rzadziej (α11=0,01)*
Źródło: badania własne

Dokonując syntezy wyników i biorąc pod uwagę całkowitą objętość deklarowanej
aktywności fizycznej (wyrażoną w MET min/tydzień) wysiłków o różnej intensywności
stwierdzono, iż studenci kierunków humanistycznych (x=2940,65±1789,88 MET)
deklarowali aktywność fizyczną na niższym poziomie niż studenci kierunków przyrodniczych
(x=3695,35 ± 1781,58 MET) i społecznych (x=3512,21±1674,84 MET).
Uwzględniając metodologię IPAQ do oceny poziomu aktywności fizycznej studentów
UMCS brano pod uwagę wszelką aktywność fizyczną związaną z życiem codziennym
studentów – w szkole, w domu, w czasie wolnym i związanej z przemieszczaniem się
z miejsca na miejsce18,19. W tabeli 5 zaprezentowano poziom aktywności fizycznej studentów
I roku UMCS.
Z przedstawionych w tabeli danych wynika, iż wysoki poziom charakteryzuje 56,56%
studentów (studentki 51,47%, studenci 65,45%). Byli to studenci, którzy wykonywali 3 lub
więcej dni intensywnych wysiłków fizycznych łącznie co najmniej 1500 MET min./tydzień,
a także ci wykonujący 7 lub więcej dni którejkolwiek kombinacji aktywności fizycznej
(chodzenia, umiarkowanych lub intensywnych wysiłków) przekraczającej 3000 MET
min./tydzień. Podobnie, do kategorii umiarkowanego poziomu zostało zakwalifikowanych
37,94% badanych (studentki 42,79%, studenci 29,09%), którzy wykonywali 3 lub więcej dni
intensywnych wysiłków fizycznych nie mniej niż 20 minut dziennie, 5 lub więcej dni
umiarkowanych wysiłków fizycznych lub chodzenia nie mniej niż 30 minut dziennie, 5 lub
więcej dni którejkolwiek kombinacji aktywności fizycznej (chodzenia, umiarkowanych lub
intensywnych wysiłków) przekraczającej 600 MET min./tydzień. Trzecią kategorię niskiego
poziomu aktywności fizycznej – całkowity brak aktywności fizycznej lub aktywność fizyczna
poniżej 600 MET min./tydzień – prezentowało tylko 5,47% respondentów.

18

E. Biernat., R. Stupnicki, A. K. Gajewski, Międzynarodowy Kwestionariusz Aktywności Fizycznej (IPAQ) –
wersja polska, „Wychowanie Fizyczne i Sport”, nr 51/2007, s. 47-54.
19
K. Buśko., J. Charzewska, K. Kaczanowski (red.), Współczesne metody badań aktywności, sprawności
i wydolności fizycznej człowieka, Wydawnictwo AWF, Warszawa 2010.
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Tabela 5.
Odsetek studentów UMCS zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów aktywności
Poziom aktywności fizycznej
AF 1
AF 2
AF 3
Źródło: badania własne

Studentki n=201

Studenci n=110

Ogółem n=311

%
51,74
42,79

n
104
86

%
65,45
29,09

n
72
32

%
56,56
37,94

n
176
118

5,47

11

5,46

6

5,47

17

Podsumowanie i wnioski
Rzetelna ocena poziomu aktywności fizycznej osób w różnym wieku nie należy do
zadań łatwych. W niniejszym opracowaniu wykorzystano skróconą wersję
Międzynarodowego Kwestionariusza Aktywności Fizycznej (IPAQ), szczególnie
proponowaną do oceny poziomu aktywności fizycznej20.
Jak wynika z zaleceń zdrowotnych systematyczność i regularność powinna stanowić
konieczny czynnik aktywności fizycznej – do poszczególnych kategorii poziomów
aktywności fizycznej klasyfikowano badanych studentów na podstawie liczby dni, czasu
trwania oraz całkowitej intensywności wysiłków wyrażonej w MET – minut/tydzień21.
Z polskich badań przeprowadzonych przez GUS22 wynika, iż 33,5% Polaków
zadeklarowało wysoki poziom aktywności fizycznej, a 38,5% społeczeństwa polskiego
deklarowało umiarkowaną aktywność fizyczną, zaś 27,9% niską. Porównując badania GUS-u
z przedstawionymi w niniejszym opracowaniu można zauważyć, iż 56,56% studentów UMCS
w Lublinie deklarowało wysoką aktywność fizyczną, 37,94% umiarkowaną, a tylko 5,47%
niską.
Zajęcia z wychowanie fizycznego realizowanego w szkołach wyższych z pewnością
podnoszą poziom aktywności i sprawności fizycznej studentów. Jednakże, żeby osiągnąć
znaczącą poprawę zdrowia, 2 godziny zorganizowanych 1 raz w tygodniu zajęć wychowania
fizycznego dla studentów I roku nie jest dawką wystarczającą. Z pewnością zwiększenie
wymiaru zajęć wychowania fizycznego w szkołach wyższych do 3 lub 4 godzin tygodniowo
oraz rozszerzenie tych zajęć na wszystkie lata studiów mogłoby już przynieść korzyści dla
zdrowia młodzieży akademickiej. Kultura fizyczna realizowana w różnych formach na
uczelni wyższej stanowi najszerzej dostępne źródło promocji aktywności fizycznej
i aktywnego stylu życia.
W badaniach europejskich wykazano, iż średnia aktywność mieszkańców Unii
Europejskiej wyniosła 2058 (MET/min/tydz.)23.
E. Biernat w swoich badaniach wykazała, że studenci należą do grup o wyższej od
przeciętnej ogólnej aktywności fizycznej24. Potwierdziły to wyniki badań zawartych
w niniejszym opracowaniu, gdzie średnia aktywność fizyczna badanej grupy studentek
20

K. Buśko, J. Charzewska, K. Kaczanowski (red.), Współczesne metody….op. cit.
M. Piątkowska, Uczestnictwo Polaków…op. cit.
22
Ibidem
23
A. Rütten, K. Abu-Omar, Prevalence of physical activity in the European Union. Soz Präventivmed.,
No 48/2004, s. 281-289.
24
E. Biernat, Aktywność fizyczna mieszkańców Warszawy na przykładzie wybranych grup zawodowych, Oficyna
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wyniosła 3278,6 MET (min/tydzień), a studentów 3632,88 MET (min/tydzień)
i kwalifikowała się do przedziału aktywności fizycznej o wysokiej intensywności (AF 1).
Podobną tendencję, w swoich badaniach potwierdziła Bergier i in. Oceniając deklarowaną
aktywność fizyczną studentów PSW w Białej Podlaskiej stwierdziła, że całkowity poziom
aktywności fizycznej badanych wyniósł 2359 MET i był wyższy u mężczyzn (2605 MET) niż
u kobiet (2129 MET)25.
Bytniewski oceniając aktywność fizyczną studentów III roku Turystyki i Rekreacji
oraz Zdrowia Publicznego, Państwowej Szkoły Wyższej w Białej Podlaskiej stwierdził, że
badana grupa charakteryzowała się wysokim poziomem aktywności fizycznej (3256 MET
w tym kobiety – 3400; mężczyźni - 2876). Analiza wyników badań wykazała, że płeć nie
różnicowała badanych grup w udziale procentowym poszczególnych płaszczyzn aktywności
fizycznej, natomiast czynnikiem różnicującym była aktywność zawodowa26.
Badaną grupę stanowili studenci I roku, którzy w programach studiów mają
obowiązek uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego. Podsumowując wyniki
przedstawionych badań można sformułować następujące wnioski:
1. Jak pokazują wyniki badań średni wskaźnik BMI wskazuje na prawidłowe proporcje
wagowo-wzrostowe u badanej młodzieży.
2. W porównywanych grupach studentek i studentów większy udział wysiłków średniej
i wysokiej intensywności był obserwowany u studentów. Studentki deklarowały
większy udział wysiłków związanych z aktywnością komunikacyjną. W celu
utrzymania lub poprawy zdrowia dzieci i młodzieży należy wykonywać ćwiczenia
o średniej i wysokiej intensywności27.
Z przedstawionych badań wynika, iż znacząca część studentek nie spełniało tych
zaleceń. Działania promujące zwiększenie aktywności fizycznej powinny być ukierunkowane
przede wszystkim na studentki.
1. Studenci deklarowali większą średnią liczbę dni w tygodniu przeznaczonych na wysoką
i średnią aktywność fizyczną, niż studentki. Odwrotnie studentki deklarowały większą
średnią liczbę dni przeznaczoną na aktywność fizyczną związaną z chodzeniem
(aktywność komunikacyjna).
2. W wyniku analizy danych okazało się, że płeć istotnie różnicowała podejmowanie
aktywności fizycznej. Kobiety znacząco rzadziej deklarowały podejmowanie wysiłków
intensywnych.
3. Częstość podejmowania wysiłków intensywnych 3-6 razy w tygodniu zależała od płci
studentów. Mężczyźni znacznie częściej je deklarowali.
4. Wysiłki umiarkowane 1-2 razy w tygodniu częściej deklarowały studentki, niż studenci.
Wysiłki deklarowane 3-6 razy w tygodniu nie różnicowały studentów. Nie stwierdzono
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również różnic pomiędzy grupami w deklaracjach dotyczących aktywności
komunikacyjnej.
Kierunek studiów różnicował podejmowanie intensywnej i komunikacyjnej aktywności
fizycznej. Jak się okazało studenci kierunków ścisłych i społecznych deklarowali
istotnie częściej podejmowanie wysiłków intensywnych, niż studenci kierunków
humanistycznych. Z analizy wynika, iż studenci kierunków przyrodniczych istotnie
częściej deklarowali aktywność komunikacyjną, niż ich koledzy z kierunków ścisłych,
humanistycznych i społecznych. Nie stwierdzono różnic istotnie statystycznych
pomiędzy studentami różnych kierunków studiów deklarującymi umiarkowaną
aktywność fizyczną.
Średnia aktywność fizyczna badanej grupy studentek wyniosła 3278,6 MET
(min/tydzień), a studentów 3632,88 MET (min/tydzień) i kwalifikowała się do
przedziału aktywności fizycznej o wysokiej intensywności (AF 1). Respondenci
deklarowali dość wysoką aktywność fizyczną. Może to mieć związek z okresem
przeprowadzonych badań (maj), gdzie aktywność fizyczna z pewnością jest większa,
niż w rekomendowanych przez autorów IPAQ miesiącach marzec i listopad.
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Streszczenie
Celem przeprowadzonych badań była ocena poziomu aktywności fizycznej studentów I roku Uniwersytetu Marii
Curie Skłodowskiej w Lublinie. Badania przeprowadzono wśród 310 studentów I roku studiów Uniwersytetu
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (201 kobiet i 110 mężczyzn). Studenci reprezentowali różne wydziały
i kierunki studiów. Aktywność fizyczną badanych określono za pomocą Międzynarodowego Kwestionariusza
Aktywności Fizycznej (IPAQ) w wersji skróconej.
Średnia intensywność wysiłków o wysokiej intensywności dla wszystkich badanych studentów wyniosła
1018,12±943 (dla kobiet 851,88± 862,39, a mężczyzn 1321,91±1010,19 MET min/tydzień). Średnia
intensywność wysiłków umiarkowanych dla całej grupy badanych studentów wyniosła 788,69 ± 846,24 MET
(w tym dla kobiet 776,95 ±810,16, a mężczyzn 826,83 ± 884,05), a w chodzeniu 1593,22 (w tym dla kobiet
1659,63 ±1207,33, a mężczyzn 1470 ± 1183,13 MET). W porównywanych grupach studentek i studentów
większy udział wysiłków średniej i wysokiej intensywności był obserwowany u studentów. Studentki
deklarowały większy udział wysiłków związanych z aktywnością komunikacyjną. Kierunek studiów różnicował
podejmowanie intensywnej i komunikacyjnej aktywności fizycznej. Jak się okazało studenci kierunków ścisłych
i społecznych deklarowali istotnie częściej podejmowanie wysiłków intensywnych, niż studenci kierunków
humanistycznych.
W celu utrzymania lub poprawy zdrowia młodzieży należy wykonywać ćwiczenia o średniej i wysokiej
intensywności. Z przedstawionych badań wynika, iż znaczna część studentów nie spełniło tych zaleceń.
Działania promujące zwiększenie aktywności fizycznej powinny być ukierunkowane przede wszystkim na te
osoby.
Słowa kluczowe: aktywność fizyczna, IPAQ, studenci
PHISICAL ACTIVITY OF STUDENTS FROM THE UNIVERSITY
OF MARIE CURIE SKŁODOWSKA IN LUBLIN
Summary
The aim of this work was to describe the level of phisical activity of the first year students from the University of
Marie Curie Sklodowska in Lublin.The study was based on questionaires given to 310 first year students from
UMCS in Lublin ( there was a group of 110 male students and 201 female students). The students represented
different courses of the University. Physical activity of the students was diagnosed by using the IPAQ (short
version).
The results showed that the medium intensity effort of the high level intensity for all survied students was
1018,12±943 (for women 851,88± 862,39, and for men 1321,91±1010,19 MET min/week). The medium
intensity effort of moderate level intensity for the whole group of stuents was 788,69 ± 846,24 MET (for women
776,95 ±810,16, and for men 826,83 ± 884,05) and for walking 1593,22 (for women 1659,63 ±1207,33 and for
men 1470 ± 1183,13 MET). A higher level of moderate and high intensity efforts appeared in the male group of
students. Women more often declared higher participation in activities connected with communicational
character of physical activity. The students of social and science courses declared participation in high intensity
efforts more often than students of humanistic courses.
To conclude this results: in order to keep on or improve the level of adults health the high and medium intensity
physical exercises should be worked by them. The survey showed that considerable group of students didnt
follow these recommendations. Different kinds of activiyies should be conucted to promote adventages of
physical activity to this group of students.
Key words: physical activity, IPAQ, students

OCENA SPOŻYCIA WITAMIN ANTYOKSYDACYJNYCH PRZEZ
POLSKICH SPORTOWCÓW TRENUJĄCYCH WYCZYNOWO
dr hab. Barbara Frączek, mgr Florentyna Tyrała, mgr Aleksandra Pięta,
mgr Maja Warzecha
Wprowadzenie
Pod wpływem wysiłku fizycznego i związanego z nim wzrostu zapotrzebowania na
tlen dochodzi do niekontrolowanej i nadmiernej produkcji reaktywnych form tlenu (RFT).
Powstałe zaburzenie równowagi procesów oksydacyjno- antyoksydacyjnych w kierunku
reakcji utleniania prowadzi do stresu oksydacyjnego. Wskutek działania RFT na białka,
lipidy, węglowodany oraz DNA tworzą się atypowe wolnorodnikowe produkty utleniania,
generujące powstawanie kolejnych wolnych rodników oraz wchodzące w reakcje
z komórkowymi metabolitami, co skutkuje uszkodzeniem komórek i tkanek1. Wśród
sportowców, obserwuje się wielokrotnie większy pobór tlenu niż u osób nieaktywnych
fizycznie, wobec czego stres tlenowy powinien być u nich powszechnie występującym
zjawiskiem. U zdrowych, trenujących osób nie wykazano jednak negatywnych skutków
wzmożonej peroksydacji lipidów wywołanej RFT współmiernie do zwiększonej konsumpcji
tlenu. W literaturze, opisane wyżej zjawisko nosi miano „paradoksu sportowca (atlety)”2.
Właściwy sposób żywienia, zapewniający pokrycie zapotrzebowania na niezbędne składniki
odżywcze (w tym witaminy) oraz racjonalny trening są czynnikami warunkującymi
zachowanie homeostazy ustroju, ponieważ funkcje fizjologiczne, podobnie jak i układ
antyoksydacyjny, ulegają przystosowaniu do wykonywanego wysiłku. W wyniku stresu
oksydacyjnego, u sportowców, dochodzi do wzrostu zapotrzebowania na witaminy będące
przeciwutleniaczami. Jednym z mechanizmów obrony przed szkodliwym działaniem wolnych
rodników jest ich usuwanie przez tzw. system nieenzymatyczny, w skład którego wchodzą
ochronne związki przekazujące swoje elektrony wolnym rodnikom i przechodzące
w, charakteryzującą się małą reaktywnością, postać utlenioną. Do tej grupy zaliczane są
związki endogenne oraz rozpuszczalne w wodzie i tłuszczach związki egzogenne, wśród
których ważną grupę stanowią witaminy antyoksydacyjne (A, C, E, B2, B6, B9 i D)3. Celem
badań była analiza podaży witamin antyoksydacyjnych (A, C, E, B2, B6, D, kwas foliowy)
w diecie polskich sportowców trenujących wyczynowo wybrane dyscypliny.
Materiał i metody
Analizę podaży witamin antyoksydacyjnych przeprowadzono w latach 2012- 2014
wśród 114 polskich sportowców, a podstawowym kryterium doboru respondentów było
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wyczynowe uprawianie sportu od, co najmniej, 3 lat. Jako wykwalifikowanych sportowców
określono zawodników podejmujących aktywność fizyczną, co najmniej, 5 razy w tygodniu,
w ponad godzinnych jednostkach treningowych, występujących w zawodach krajowych lub
międzynarodowych. Badaną próbę stanowiła grupa 56 kobiet (49,1%) i 58 mężczyzn (50,9%)
w wieku od 18 do 32 lata (średnia 26,2 lat) reprezentujących wysoki poziom sportowy
(mistrzowska, klasa I i II). Wśród zawodników dominowały osoby trenujące piłkę ręczną
(24,5%), lekkoatletykę (22,8%), narciarstwo biegowe (16,6%), kajakarstwo górskie (15,8%)
i piłkę siatkową (14,9%), a także zawodnicy uprawiający wioślarstwo i łyżwiarstwo szybkie.
Podaż wybranych witamin w diecie respondentów ustalono na podstawie analizy
całodziennych racji pokarmowych (CRP) uzyskanych metodą 7-dniowych dzienników
żywieniowych. Zapisane dane spożycia wprowadzono do programu komputerowego „Wikt
2.0 pro” (Net-komputer 2002), opracowanego na bazie tabel wartości odżywczej produktów
i potraw Instytutu Żywności i Żywienia. Analizie poddano łącznie 732 całodzienne racje
pokarmowe. Średnią spożycia witamin A, C, E, B2, B6, kwasu foliowego i D w tygodniowych
jadłospisach zawodników odniesiono do aktualnych norm żywieniowych dla osób dorosłych 4
i dla sportowców5. Ze względu na wrażliwość witamin na działanie wysokiej temperatury,
wody, środowiska zasadowego oraz tlenu w obliczeniach uwzględniono straty powstające
w czasie obróbki technologicznej i kulinarnej.
Wyniki
Poziom spożycia witamin antyoksydacyjnych, stopień realizacji norm żywieniowych
dla osób dorosłych i dla sportowców oraz odsetek zawodników, u których wykazano
prawidłową i nieprawidłową podaż witamin, przedstawiono w tabelach 1 i 2.
Na podstawie uzyskanych danych stwierdzono, że średnia całodzienna racja
pokarmowa (CRP) zawodników zawierała 1190 µg witaminy A, co stanowi o realizacji 238%
normy bezpiecznego spożycia dla kobiet i 188,9% dla mężczyzn oraz zaledwie 59,5% normy
ustalonej dla sportowców (tab.1). U większości badanych ustalono ponadnormatywną podaż
witaminy A, a prawidłowe spożycie na poziomie bezpiecznym stwierdzono jedynie u 3,7%
grupy. Odnosząc, natomiast uzyskane wyniki do zaleceń w sporcie, u 90% zawodników
odnotowano spożycie poniżej wartości rekomendowanej dla sportowców (tabela 2). Średnia
dobowa podaż witaminy C wyniosła 134,5 mg, co świadczy o realizacji normy dla osób
dorosłych w zakresie 179,3% do 224,2%. Tylko ok. 1/5 grupy nie pokryła zapotrzebowania
na kwas askorbinowy na poziomie bezpiecznym. Odnosząc, natomiast uzyskane dane do
norm zalecanych sportowcom, stwierdzono, że 42% zawodników nie dostarczył w diecie
właściwej ilości witaminy C (tabela 2). Podaż witaminy E określono na poziomie 10,9 mg, co
stanowi o pełnym pokryciu zapotrzebowania na poziomie bezpiecznym dla mężczyzn i kobiet
(odpowiednio 109% i 136%) (tab. 1). Ponadnormatywną realizację zapotrzebowania na
poziomie bezpiecznym stwierdzono u blisko 2/3 badanych, natomiast w odniesieniu do norm
dla sportu wyczynowego zaobserwowano niedostateczne pokrycie zapotrzebowania
u wszystkich zawodników (12,1% realizacji normy zalecanego spożycia) (tabela 2). Średnie
spożycie witaminy B2 wyniosło 2,03 mg i stanowi o realizacji 225,5% normy na poziomie
4

M. Jarosz (red.), Normy żywienia dla populacji polskiej– nowelizacja, Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa
2012
5
I. Celejowa, Żywienie w sporcie, wyd. PZWL, Warszawa 2014.
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Norma dla
osób
dorosłych
Realizacja
norm dla
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dorosłych
[%]
Norma dla
sportowcó
w
Realizacja
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w [%]

Witamina
B2 (mg/d)

Witamina
B6 (mg/d)

Witamina
D (µg /d)

Witamina
E (mg/d)

Witamina
B9 (µg/d)

Witamina
C (mg/d)

Średnia
podaż

Witamina
A (µg/d)

bezpiecznym dla kobiet oraz 184,5% dla mężczyzn, co wskazuje na zbyt wysoką podaż
ryboflawiny u 98% zawodników oraz brak pokrycia zapotrzebowania w odniesieniu do norm
dla sportowców u wszystkich badanych. Przeciętne, dobowe pobranie witaminy B6 w grupie
sportowców wyniosło 2,22 mg i dwukrotnie przekroczyło fizjologiczne zapotrzebowanie
wśród kobiet i mężczyzn według norm dla osób dorosłych (tab. 1) oraz wskazuje na
niedobory (14,8% realizacji normy zalecanego spożycia) w odniesieniu do norm dla sportu
wyczynowego w całej badanej grupie. Średnia podaż witaminy B9 była bliska prawidłowej
(96% realizacji normy bezpiecznego spożycia) w diecie sportowców, zarówno kobiet, jak
i mężczyzn, chociaż większość zawodników (85,5%) prezentowała niewystarczający poziom
kwasu foliowego względem wartości zalecanych w sporcie wyczynowym (tab. 2). Przeciętna
dobowa podaż witaminy D wyniosła 4,6 µg, co świadczy o niedostatecznej realizacji norm na
poziomie bezpiecznego spożycia (46%) u 87% badanych oraz zbyt niskiej zawartości
w diecie o 97 % zawodników względem rekomendacji dla sportowców.
Tabela 1.
Średnia podaż witamin antyoksydacyjnych w całodziennych racjach pokarmowych
(CRP) sportowców w odniesieniu do normy dla osób dorosłych (Jarosz, 2012) dla
sportowców (Celejowa, 2014)
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Źródło: badania własne
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Witamina
A

Witamina
C

Witamina
E

Witamina
B2

Witamina
B6

Witamina
B9

Witamina
D

Tabela 2.
Odsetek zawodników, u których badano zapotrzebowanie na witaminy antyoksydacyjne
w diecie sportowców trenujących wyczynowo w odniesieniu do normy dla osób
dorosłych w wieku 19-30 lat (wg Jarosza) i norm rekomendowanym sportowcom

w zakresie normy

3,7

3,6

9,7

2,4

2,4

0

0

poniżej normy

8,4

18,1

28,9

0

1,2

55,4

87,1

powyżej normy

87,9

78,3

61,4

97,6

96,4

44,6

12,9

poniżej normy dla sportowców

90,4

42,2

100,0

100,0

100,0

85,5

96,8

Odsetek zawodników (%)

Źródło: badania własne

Dyskusja
Na tzw. obronę antyoksydacyjną, chroniącą organizm przed niekorzystnym działaniem
wolnych rodników, składa się grupa witamin antyoksydacyjnych, do której należą witaminy
A, C, E, B2, B6 oraz B9 (kwas foliowy). Właściwości przeciwutleniające posiadają także
witamina D3, karotenoidy, koenzym Q oraz bioflawonoidy6.
Witamina A pełni ważną rolę w procesie widzenia, bierze udział w reakcjach
biochemicznych podczas pracy mięśni, pobudza syntezę kory nadnerczy, chroni ustrój przed
reaktywnymi formami tlenu, a podczas długotrwałego wysiłku fizycznego zmniejsza ryzyko
infekcji7. Bezpieczne wartości spożycia według Instytutu Żywności i Żywienia dla osób
o wysokiej aktywności fizycznej mieszczą się w granicach 500 µg dla kobiet oraz 630 µg dla
mężczyzn, natomiast, dla sportu wyczynowego są znacznie wyższe8,9. Analiza otrzymanych
wyników wykazała, że u 73 zawodników, czyli 88% próby, zaobserwowano
ponadnormatywne spożycie w odniesieniu do norm dla populacji osób dorosłych. Z drugiej
strony u 90% badanych wykazano niewystarczającą dobową podaż w stosunku do
rekomendowanych norm dla sportowców, a stopień realizacji normy dla sportowców wyniósł
59,5%. Wśród 30,8% wioślarzy, w trakcie jesienno-zimowego cyklu szkolenia,
zaobserwowano znaczny spadek podaży witaminy A w stosunku do referencyjnych norm10.
Niedostateczne spożycie stwierdzono również u hiszpańskich11 piłkarzy nożnych. Także
wśród (44%) młodych mężczyzn trenujących aerobik sportowy zanotowano podaż poniżej

6

E. Sadowska-Krępa, B. Kłapcińska, Witaminy antyoksydacyjne… op. cit. 174-182.
M. K. Jurkowski, M. Handzlik, A. Mikołajczyk i in., Wpływ wybranych składników diety na funkcje układu
odpornościowego w czasie intensywnego wysiłku fizycznego, „Medycyna Sportowa”, Vol. 3, No 6/2008, s. 133–
148.
8
M. Jarosz (red.), Normy żywienia…op. cit. s. 206.
9
I. Celejowa, Żywienie w sporcie… op. cit. s. 70- 71.
10
R.S. Rakhmanov, L.V. Kuznetsova, T.V. Blinova et al., Vitamin and mineral status of oarsmen during the
training-competition cycles, „Voprosy Pitaniia”, Vol. 82, No 4/2013, s. 76-81.
11
G. Garrido, A.L. Webster, M. Chamorro, Nutritional adequacy of different menu settings in elite Spanish
adolescent soccer players, „International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism”, Vol. 17,
No 5/2007, s. 421-432.
7
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bezpiecznej normy12. Niskim spożyciem charakteryzowały się również młode zawodniczki
sportów estetycznych13. Z kolei ocena spożycia witaminy A przeprowadzona wśród
12 piłkarzy pierwszoligowego zespołu z Wielkopolski w okresie startowym ujawniła
dwukrotne przekroczenie zaleceń14, co również zaobserwowano w badaniach własnych wśród
kobiet. Zwiększoną ponadnormatywnie podaż witaminy A w odniesieniu do wartości
zalecanego dziennego spożycia zaobserwowano u australijskich pływaków15. U mężczyzn,
trenujących karate, wykazano zaś pełne pokrycie zapotrzebowania (114%) w odniesieniu do
zalecanej normy RDA16. Również wśród skoczków narciarskich17, dobowe pobranie
witaminy A było oceniono jako właściwe. Generalnie, spożycie witaminy A w grupie
polskich sportowców można uznać za prawidłowe, ponieważ pokrywa ono zapotrzebowanie
dla osób dorosłych i w dużym stopniu (60%) uwzględnia zapotrzebowanie w sporcie. Należy
jednak zwrócić uwagę na przyjmowane przez zawodników suplementy diety, pamiętając, że
jako jedyna z antyoksydantów należy do grupy witamin rozpuszczalnych w tłuszczach.
Witamina C jest podstawowym i najważniejszym przeciwutleniaczem egzogennym,
który odgrywa rolę w procesach budowy m.in. kolagenu, tkanki chrzęstnej, naczyń
krwionośnych i kości. Ponadto, usprawnia regenerację tokoferolu z jego postaci
wolnorodnikowej. Niedostateczna jej podaż może nasilać uczucie przemęczenia i stan
przetrenowania oraz wpływać niekorzystnie na procesy regeneracyjne, zaburzając metabolizm
węglowodanów i białek. Dobowe zapotrzebowanie na witaminę C na poziomie bezpiecznym
u osób dorosłych wynosi u kobiet 60 mg, a u mężczyzn 75 mg. W sporcie wyczynowym
wartości te są znacznie wyższe18. Zgodnie z analizą podaży witaminy C w tygodniowych
jadłospisach sportowców, średnie spożycie wśród badanych kształtowało się na poziomie
134,5 mg, co świadczy o przekroczeniu normy bezpiecznego spożycia, ale z drugiej strony
wskazuje na prawidłową podaż, biorąc pod uwagę wzrost zapotrzebowania na
przeciwutleniacze w warunkach podejmowanych wysiłków fizycznych. Również, u młodych
sportowców19 dobowe pobranie witaminy C zostało ocenione jako prawidłowe. Zgodnie
z wynikami badań własnych, u kobiet zaobserwowano zwiększoną jej podaż, podobnie jak
u pływaczek20 i pływaków21. Z kolei wśród hiszpańskich piłkarzy22, mężczyzn trenujących
12

A. Wierniuk, D. Włodarek, Estimation of energy and nutritional intake of young men practicing aerobic
sports, „Roczniki Państwowego Zakładu Higieny”, Vol. 64, No 2/2013, s. 143-148.
13
M. Soric, M. Misigoj-Durakovic, Z. Pedisic, Dietary intake and body composition of prepubescent female
aesthetic athletes, „International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism”, Vol. 18, No 3/2008,
s. 343-354.
14
W. Chalcarz, S. Merkiel. A. Mikołajczyk i in., Spożycie witamin i składników mineralnych w przeddzień
meczu, w dzień meczu i po meczu, „Bromatologia i Chemia Toksykologiczna”, Vol. 41, No 3/2008, s. 681-685.
15
K.M. Slattery, A.J. Coutts, L.K. Wallace, Nutritional practices of elite swimmers during an intensified
training camp: with particular reference to antioxidants, „The Journal of Sport Medicine and Physical Fitness”,
Vol. 52, No 5/2012, s. 501-505.
16
A. Morawska, I. Bolesławska, J. Przysławski et al., Poziom spożycia wybranych witamin przez mężczyzn
trenujących karate, „Zdrowie Publiczne i Zarządzanie”, Vol. 11, No 3/2013, s. 267–270.
17
B. Frączek, M. Gacek, Zawartość witamin antyoksydacyjnych w racjach pokarmowych skoczków narciarskich
w okresie startowym, „Bromatologia i Chemia Toksykologiczna”, Suplement 2006, s. 159-162.
18
I. Celejowa, Żywienie w sporcie… op. cit. 63- 65.
19
A. Carlsohn, S. Rohn, F. Mayer F. et al., Physical activity, antioxidant status, and protein modification in
adolescent athletes, „Medicine and Science in Sports and Exercise”, Vol. 42, No 6/2010, s. 1131-1139.
20
H.L. Petersen, C.T. Peterson, M.B. Reddy et al., Body composition, dietary intake, and iron status of female
collegiate swimmers and divers, „International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism”, Vol. 16,
No 3/2006, s. 281-295.
21
K. M. Slattery, A.J. Coutts, L.K. Wallace, Nutritional practices… op. cit. s. 501- 505.
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aerobik sportowy23, zawodników wykonujących wysiłki o ultra wytrzymałościowym
charakterze24 oraz trenujących rugby25 odnotowano spożycie kwasu askorbinowego poniżej
rekomendowanych norm.
Kolejnym, ważnym antyoksydantem, zwłaszcza dla osób uprawiających dyscypliny
siłowe i wysiłkowe, jest witamina E, której funkcja polega na zmniejszeniu długu tlenowego
w czasie pracy mięśni. Jej długotrwały niedobór jest niekorzystnym zjawiskiem, może
wywołać zmiany morfologiczne w włóknach mięśniowych26. W diecie badanych zawodników
trenujących wyczynowo zauważono prawidłową realizację normy dla mężczyzn i nieznacznie
podwyższoną podaż u kobiet (136%). U wszystkich sportowców odnotowano niewłaściwą
realizację normy w odniesieniu do sportu wyczynowego zakładając dolną granicę normy,
czyli 90 mg/dobę, co może stanowić potencjalne zagrożenie dla komórek mięśniowych.
W warunkach wysiłku fizycznego dochodzi do zwiększonego zużycia tlenu i wzrostu
produkcji wolnych rodników, czego konsekwencją jest ubytek naturalnego antyoksydantu.
Utrzymujący się niedostateczny poziom witaminy E i nadmiar RFT nasila proces
peroksydacji lipidów oraz powoduje podwyższenie stężenia oksydacyjnie zmodyfikowanych
(uszkodzonych) zasad DNA27. Tymczasem u wszystkich kanadyjskich piłkarek nożnych
wykazano podaż poniżej zalecanych wartości28.
Zbyt niski pobór witaminy E względem referencyjnych wartości zaobserwowali
również inni autorzy przeprowadzając badania wśród gimnastyków29, piłkarzy nożnych30,
mężczyzn trenujących karate31, biegaczek długodystansowych32 oraz brazylijskich piłkarzy po
amputacji- uczestników Mistrzostw Świata33. Z drugiej strony przekroczenie podaży
witaminy E na poziomie zalecanym wykazano w grupie hokeistów34, piłkarzy nożnych35
i wśród kobiet w badaniach własnych. Pełne pokrycie zapotrzebowania zaobserwowano
u mężczyzn, co koresponduje z wynikami badań wśród młodych sportowców36.

22

G. Garrido, A.L. Webster, M. Chamorro, Nutritional adequacy… op. cit. s. 421- 432.
A. Wierniuk, D. Włodarek, Estimation of energy…op. cit. s. 143- 148.
24
G. Machefer, C. Groussard, H. Zouhal et al., Nutritional and plasmatic antioxidant vitamins status of ultra
endurance athletes, „Journal of the American College of Nutrition”, Vol. 26, No 4/2007, s. 311-316.
25
H. Imamura, K. Iide K. Y. Yoshimura et al., Nutrient intake, serum lipids and iron status of collegiate rugby
players, „Journal of the International Society of Sports Nutrition”, Vol. 10, No 1/2013, s. 9.
26
M. K. Jurkowski, M. Handzlik, A. Mikołajczyk i in., Wpływ wybranych składników… op. cit. 133- 148.
27
K. Tsai, K.M. Hsu, H. Cheng et al., Oxidative DNA damage in human peripheral leukocytes induced by
massive aerobic exercise, „Free Radical Biology and Medicine”, Vol. 3, ,No 11/2001, s. 1465- 1472.
28
J.C. Gibson, L. Stuart-Hill, S. Martin et al., Nutrition status of junior elite Canadian female soccer athletes,
„International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism”, Vol. 21, No 6/2011, s. 507-514.
29
A. Wierniuk, D. Włodarek, Estimation of energy…op. cit. s. 143- 148.
30
G. Garrido, A.L. Webster, M. Chamorro, Nutritional adequacy… op. cit. s. 421- 432.
31
A. Morawska, I. Bolesławska, J. Przysławski et al., Poziom spożycia… op. cit. s. 267- 270.
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S.E. Tomten, A.T. Høstmark, Serum vitamin E concentration and osmotic fragility in female long-distance
runners, „Journal of Sports Sciences”, Vol. 27, No 1/2009, s. 69-76.
33
A. Innocencio da Silva Gomes, B. Gonçalves Ribeiro, E. de Abreu Soares, Nutritional profile of the Brazilian
Amputee Soccer Team during the precompetition period for the world championship, Nutrition, Vol. 22, No
10/2006, s. 989-995.
34
M. Gacek, Ocena poziomu spożycia wybranych składników odżywczych w grupie hokeistów w okresie
przygotowawczym, „Roczniki Państwowego Zakładu Higieny”, Vol. 61, No 3/2010, s. 259 – 263.
35
E. Lange, B. Tymolewska-Niebuda, J. Szydłowska-Krusiec, Ocena sposobu żywienia mężczyzn uprawiających
piłkę nożną, „Medycyna Sportowa”, 23/2007, s. 34– 35.
36
A. Carlsohn, S. Rohn, F. Mayer F. et al., Physical activity… op. cit. s. 1131- 1139.
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Witamina B2 pełni funkcję w procesach utleniania i redukcji, odpowiedzialna jest
również za prawidłową pracę układu odpornościowego i nerwowego37. Podaż na poziomie
bezpiecznym dla kobiet wynosi 0,9 mg, a dla mężczyzn 1,1 mg38. U obu płci zaobserwowano
przekroczenie dopuszczalnych norm na poziomie EAR (odpowiednio 225% i 184% realizacji
EAR). Z drugiej strony, zgodnie z analizą podaży ryboflawiny w tygodniowych jadłospisach
polskich sportowców trenujących wyczynowo, u wszystkich badanych stwierdzono
niedostateczne spożycie, w odniesieniu do wartości rekomendowanym sportowcom.
Również, średnie spożycie witaminy B2 u japońskich zawodników trenujących rugby było
niewystarczające względem rekomendowanych norm39, co także wykazano u wioślarzy40
i hokeistów41. Prawidłową podaż stwierdzono u mężczyzn uprawiających gimnastykę
sportową42. W związku z obserwowanym zjawiskiem stresu tlenowego i wzrostem
zapotrzebowania na antyoksydanty w czasie wysiłku fizycznego, ponadnormatywne
(w stosunku do normy EAR) spożycie witaminy B2 nie powinno stanowić zagrożenia dla
zdrowia i zdolności wysiłkowych zawodników.
Niezbędną w procesach metabolizmu tłuszczów, aminokwasów, hormonów
sterydowych oraz syntezy hemoglobiny jest witamina B6. Zapobiega ona również
nadmiernym napięciom mięśni43. Zgodnie z analizą podaży witaminy B6 w badaniach
własnych, wartości powyżej normy bezpiecznego spożycia stwierdzono u 96% zawodników.
Zarówno u kobiet, jak i mężczyzn, zaobserwowano dwukrotnie wyższą podaż względem
normy bezpiecznego spożycia, która dla obu płci wynosi 1,1 mg/dobę44, ale mając na uwadze
zwiększone zapotrzebowanie na przeciwutleniacze w trakcie podejmowanych wysiłków,
spożycie pirydoksyny można uznać za właściwe, tym bardziej, że odnosząc uzyskane dane do
norm rekomendowanych sportowcom wykazano, że żadnemu z badanych nie udało się
dostarczyć z dietą normatywnych ilości tej witaminy. Wysokie wartości stwierdzono również
u pływaczek45 i mężczyzn trenujących karate46.
Kwas foliowy bierze udział w procesach metabolicznych białek i węglowodanów,
współuczestniczy w wytwarzaniu kwasów nukleinowych (DNA, RNA) i krwinek
czerwonych, reguluje pracę układu nerwowego47. Zgodnie z uzyskanymi wynikami analizy,
podaż witaminy B9 można uznać za optymalną, ale niedostateczną w sporcie. Średni procent
realizacji normy dla sportowców u większości badanych wyniósł 76,8%. Wśród zawodowych
biegaczy48, koszykarzy na wózkach49, kobiet i mężczyzn trenujących narciarstwo biegowe50,
37
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kobiet uprawiających różne dyscypliny sportowe51, młodych tenisistów52, hiszpańskich
piłkarzy nożnych53 oraz mężczyzn uprawiających akrobatykę sportową54 stwierdzono
niedostateczny poziom witaminy B9. W badaniach własnych, u obu płci, średnia podaż kwasu
foliowego była bliska realizacji normy zapotrzebowania na poziomie bezpiecznego spożycia.
Podobną tendencję, zaobserwowano względem realizacji zalecanego poziomu spożycia
(RDA) u kolarzy55.
Witamina D odgrywa istotną rolę w utrzymaniu homeostazy wapniowo- fosforanowej,
jest również czynnikiem antyproliferacyjnym, regulującym oraz posiada właściwości
antyoksydacyjne56. Liczne badania wskazują na istnienie korelacji między poziomem
witaminy D3 w organizmie a optymalnym funkcjonowaniem mięśni57. Na podstawie badań
własnych stwierdzono, że żaden z zawodników nie ujawnił prawidłowej podaży witaminy D 3.
Rekomendowane dzienne spożycie tej witaminy na poziomie bezpiecznym wynosi 10 µg58,
a wg Celejowej, wartości te mogą być wyższe (do 15 µg)59. Średnia podaż witaminy D3
w diecie polskich wyczynowych sportowców wyniosła 4,6 µg ±3.8/ dobę, co koresponduje
z badaniami w grupie amerykańskich biegaczek przełajowych (4,55±1,95μg/dzień)60oraz
kanadyjskich piłkarek w wieku 14-17 lat (4,07μg/dobę)61. Natomiast, u kanadyjskich
sportowców wyczynowych odnotowane średnie dobowe spożycie wynosiło kolejno 6,31μg
w diecie mężczyzn i 4,31μg u kobiet62. Niektóre badania wykazują niższe wartości spożycia
witaminy D3, niż wartości uzyskane w badaniach własnych, tj.: 2,7±5,5μg i 3,5±4,7μg/dzień
u łyżwiarzy figurowych (odpowiednio kobiet i mężczyzn)63 i 1,2±0,5μg wśród 14 greckich
skoczków wzwyż (odpowiednio mężczyźni i kobiety)64. Badania własne wykazały
niedostateczne spożycie w odniesieniu do norm dla sportu wyczynowego. Deficyty witaminy
D3 mogą niekorzystnie wpływać na kondycję zawodników, którzy ze względu na poziom
50
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aktywności sportowej, charakteryzują się zwiększonym ryzykiem złamań zmęczeniowych 65.
Wartości witaminy D3 nie pokrywające fizjologicznego zapotrzebowania odnotowano wśród
młodych piłkarzy nożnych66, u 92% mężczyzn trenujących aerobik sportowy67, u 90% kobiet
trenujących różne dyscypliny68, wśród 100% młodych kanadyjskich piłkarzy nożnych 69, u 1/3
zawodników (piłki nożnej, ręcznej, siatkowej i koszykówki)70. W kontekście stwierdzonych
niedoborów w diecie wszystkich grup populacji, zasadne jest stosowanie suplementacji
witaminą D szczególnie w grupie osób o wysokiej aktywności fizycznej.
Organizm sportowców, w związku z wysokimi obciążeniami generowanymi w trakcie
wysiłku fizycznego, w większym stopniu narażony jest na zjawisko stresu tlenowego.
W świetle licznych badań, skutecznie prowadzona suplementacja, polegająca na zwiększeniu
podaży witamin antyoksydacyjnych w diecie zawodników, może ograniczać, jak i zapobiegać
powysiłkowym uszkodzeniom tkanek71. Należy zaznaczyć, że zarówno niedobór, jak
i nadmiar składników pokarmowych wykazuje szkodliwy wpływ na zdrowie.
Przeprowadzona na podstawie całodziennych racji pokarmowych analiza spożycia witamin
antyoksydacyjnych o charakterze ilościowym wykazała istnienie błędów żywieniowych
w badanej grupie sportowców.
Wnioski
1. W diecie większości zawodników wykazano ponadnormatywne spożycie
antyoksydantów w odniesieniu do norm dla osób dorosłych, tj. witamin A, C, B2 i B6,
jednakże przekroczenie normy bezpiecznego spożycia dla witamin C, B2 i B6, jest
równocześnie wartością niedostateczną biorąc pod uwagę stres wysiłkowy oraz
zwiększone zapotrzebowanie na antyoksydanty w warunkach podejmowanych wysiłków,
zatem ich podaż można uznać ostatecznie za względnie odpowiednią.
2. W związku z wysoką podażą, rozpuszczalnej w tłuszczach, witaminy A należy zwrócić
uwagę na jej obecność w, przyjmowanych przez zawodników, suplementach diety.
3. Niedostateczne spożycie witaminy D przez wyczynowych sportowców może powodować
zakłócenie istotnych procesów metabolicznych (ujemny bilans wapniowy, zaburzenia
mineralizacji kostnej) oraz stanowi dodatkowe zagrożenie dla zawodników narażonych
na zwiększone ryzyko złamań zmęczeniowych, co wskazuje na konieczność wdrożenia
suplementacji witaminą D w grupie zawodników.
4. Optymalna (w odniesieniu do EAR) podaż B6 i B9 nie jest wystarczająca względem
norm rekomendowanych sportowcom, a niedostateczna podaż witamin z grupy B może
sprzyjać spowolnieniu przemian węglowodanów oraz tłuszczów.
5. Większość zawodników charakteryzowała się niedostateczną podażą witamin A, E, B2,
B6, B9 oraz D na tle norm rekomendowanych dla sportu wyczynowego, za wyjątkiem
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witaminy C, której wykazano prawidłowy poziom. Deficyt witamin antyoksydacyjnych u
osób trenujących wyczynowo może skutkować wydłużeniem czasu odnowy rezerw
energetycznych, obniżać tempo odbudowy białkowych składników tkanek oraz wpływać
negatywnie na samopoczucie.
6. Stwierdzone w diecie niskie spożycie witaminy E, zwłaszcza o długotrwałym
charakterze, może prowadzić do zmian patologicznych w układzie nerwowym,
a niedobór witaminy A zwiększać ryzyko powstawania infekcji podczas długotrwałych
wysiłków, co z punktu widzenia osób uprawiających sport zawodowo należy uznać za
niekorzystne zjawisko.
7. W okresie intensywnego wysiłku fizycznego zasadne wydaje się stosowanie
suplementacji antyoksydantami sprzyjającymi regeneracji powysiłkowej, jednakże
strategia suplementacji musi stanowić uzupełnienie diety, zgodne z rekomendacjami dla
sportowców, z uwzględnieniem indywidualnego zapotrzebowania zawodników.
Projekt KWSPZ w Krakowie pt. „Studia II stopnia: Ekologiczna żywność i dietetyka”
dofinansowany z Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego- Rozwój Polskich Uczelniutworzonego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz środków krajowych.
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Streszczenie
Celem badań była ocena zawartości witamin antyoksydacyjnych (A, C, E, B 2 ,B6, B9, D) w diecie 114 polskich
sportowców trenujących wyczynowo wybrane dyscypliny na podstawie analizy 7-dniowych dzienników
żywieniowych. Zaobserwowano ponadnormatywną podaż witaminy A (1190,0 µg ±560,3), C (134,5 mg ±75,5),
B2 (2,03 mg ±0,7) oraz B6 (2,22 mg ±1,3) względem poziomu bezpiecznego spożycia (EAR), natomiast
w odniesieniu do norm dla sportowców wykazano niedostateczne spożycie większości witamin, za
wyjątkiem witaminy C (42,2%). Największe niedobory stwierdzono w przypadku witaminy D (96,8%), co
wskazuje na konieczność wdrożenia suplementacji witaminą D w grupie zawodników. Strategia suplementacji
witaminami antyoksydacyjnymi, stanowiąca uzupełnienie diety, zgodna z rekomendacjami dla sportowców
i z uwzględnieniem indywidualnego zapotrzebowania zawodników może ograniczać powysiłkowe uszkodzenia
tkanek.
Słowa kluczowe: antyoksydanty, witamina A,C,E,B2,B6,B9,D, racja pokarmowa, sportowcy
EVALUATION OF CONSUMPTION OF ANTIOXIDANT VITAMINS AMONG PROFESSIONAL
ATHLETES IN POLAND
Summary
The aim of this study was to assess the content of antioxidant vitamins (A, C, E, B2, B6, B9, D) among 114
professional athletes based on 7-d food diaries. Excessive intake of vitamin A (1190.0 µg ± 560.3), C (134.5 mg
± 75.5), B2 (2.03 mg ± 0.7), and B6 (2.22 mg ± 1.3) with respect to an Estimated Average Requirement (EAR)
was observed. Reffering to standards for professional athletes, inadequate intake of most vitamins, except for
vitamin C (42,2%) was established. The highest percentage of deficiency of vitamin D was found (96,8%). It
means, particularly, the need for supplementation in the context of the identified deficiencies in group. The
strategy of supplementation with antioxidant vitamins, which is a complement to diet and which is in accordance
with the recommendations and individual requirements for athletes can reduce post-exercise tissue damage.
Key words: antioxidants, vitamin A, C, E, B2, B6, B9, D, food ration, athletes

WSKAŹNIK DŁUGOŚCI PALCÓW 2D:4D A BUDOWA CIAŁA
I POZIOM SPRAWNOŚCI MOTORYCZNEJ MŁODYCH KOBIET
I MĘŻCZYZN UPRAWIAJĄCYCH SPORT
mgr Magdalena Mońka, dr hab. Jadwiga Pietraszewska, prof. nadzw.**
Wprowadzenie
Już ponad 120 lat temu pojawiły się pierwsze opisy różnic w stosunku długości palca
2D (wskaziciela) do 4D (serdecznego) u mężczyzn i kobiet. Jak dowodzą badania zazwyczaj
płeć męska charakteryzuje się krótszym palcem drugim (2D) w stosunku do palca czwartego
(4D), podczas gdy u kobiet relacja 2D:4D jest równa 1, lub palec drugi jest dłuższy niż palec
czwarty. Wartości te różnią się dość wyraźnie między populacjami. Obserwuje się także
zróżnicowanie wewnątrzpopulacyjne, ale jest ono zdecydowanie mniejsze1,2.
Wyniki współczesnych badań wskazują, że wartość wskaźnika 2D:4D ustala się we
wczesnym życiu płodowym pod wpływem czynników genetycznych oraz hormonów
płciowych i nie zmienia się w dalszym rozwoju osobniczym. Jego niska wartość (<1) jest
związana z wysokim prenatalnym i postnatalnym poziomem testosteronu3. Na przestrzeni
ostatnich lat wzrosło zainteresowanie znaczeniem i możliwością wykorzystania
współczynnika palców 2D:4D w różnych aspektach związanych ze zdrowiem człowieka, jego
cechami fizycznymi i behawioralnymi. Poszukiwano także zależności pomiędzy wskaźnikiem
palców a wynikami w sporcie, jednak badania tego typu nie są zbyt liczne, a ich wyniki nie
zawsze wykazują te same tendencje.
Manning i Taylor 4 potwierdzają zależność wskaźnika z osiąganiem wysokich wyników
sportowych jedynie u płci męskiej trenującej amatorsko różne dyscypliny sportowe oraz
u profesjonalnych zawodników trenujących football. Pokrywka i wsp. 5 wykazali zbliżone
powiązania w grupie elitarnych sportowców jak i osób trenujących rekreacyjnie. Podobnie
Tester i Campbell6, ukazując ujemną relację 2D:4D z osiągnięciami sportowymi u piłkarzy
nożnych, rugbistów i koszykarzy obu płci.
Jak wynika z powyższych informacji, opisywane wyniki badań dotyczących wskaźnika
długości palców 2D:4D u kobiet i mężczyzn uprawiających sport nie są jednoznaczne.
Dotyczą one ponadto różnych populacji, które jak wiadomo mogą cechować się specyficznym
ukształtowaniem tego wskaźnika. Stąd celem niniejszej pracy było sprawdzenie, czy
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w populacji polskiej, wśród młodych osób uprawiających sport, wartość wskaźnika 2D:4D
wykazuje wyraźny dymorfizm płciowy. Ponadto podjęto próbę oceny powiązań tego
wskaźnika z cechami budowy morfologicznej i poziomem sprawności motorycznej u kobiet
i mężczyzn.
Materiał i metody badawcze
Materiał badawczy stanowią wyniki pomiarów antropometrycznych oraz sprawności
motorycznej studentów (n=39) i studentek (n=39) Akademii Wychowania Fizycznego
uprawiających sport. Wiek badanych mieści się w przedziale 19-21 lat. Badane osoby
reprezentują różne dyscypliny sportowe, a ich staż zawodniczy wynosi co najmniej 4 lata.
Za pomocą antropometru firmy GPM Anthropological Instruments zmierzono
wysokość ciała (B-v), długość kończyn dolnych (B-tro), wysokość siedzeniową (B-vs), siąg
boczny (da3-da3). Do pomiarów szerokościowych wykorzystano cyrkiel kabłąkowy tej samej
firmy. Zmierzono cięciwy tułowia: szerokość barków (a-a) i szerokość bioder (ic-ic).
Dodatkowo zostały zmierzone szerokości nasad kostnych: szerokość łokcia (cl-cm)
i szerokość kolana (epl-epm). Wykonano pomiary obwodów ciała: klatki piersiowej, pasa,
ramienia w napięciu i w spoczynku, bioder, maksymalny podudzia. Przy użyciu tkankomierza
typu Harpenden zmierzono fałdy skórno-tłuszczowe (pod łopatką, nad tricepsem, nad
grzebieniem biodrowym, na brzuchu, na podudziu). Pomiar masy ciała wykonano przy użyciu
wagi elektronicznej. Na podstawie pomiarów obliczono wskaźniki proporcji: długości
kończyn dolnych, szerokości barków i bioder w relacji do wysokości ciała oraz BMI.
U wszystkich badanych osób zmierzono także długość drugiego i czwartego palca
prawej i lewej ręki za pomocą suwmiarki analogowej z dokładnością do 0,01 mm. Pomiar
wykonano od punktu dactylion (da) do punktu pseudophalangion (pph). Długość każdego
palca zmierzono trzykrotnie i obliczono średnią. Na podstawie tych wartości wyliczono
wskaźnik 2D:4D dla ręki prawej i lewej według wzoru:
Wskaźnik 2D:4D = długość palca drugiego [mm] / długość palca czwartego [mm]
Do oceny sprawności motorycznej badanych wykorzystano następujące próby
motoryczne: skłon w przód w siadzie, skok w dal z miejsca i siady z leżenia. Próby zostały
przeprowadzone zgodnie z procedurą testu Eurofit (1993).
Analizy statystyczne przeprowadzono oddzielnie w grupie kobiet i mężczyzn.
W obydwu grupach zbadano rozkłady analizowanych zmiennych testem KolmogorovSmirnov i nie stwierdzono istotnych odchyleń od rozkładu normalnego. Na tej podstawie
zastosowano metody opierające się na założeniu o normalności rozkładów. Zróżnicowanie
międzygrupowe oceniono testem t-Studenta. Siłę powiązań pomiędzy wskaźnikiem palców
a cechami morfologicznymi i poziomem sprawności zbadano przy użyciu współczynnika
korelacji prostej Persona
Wyniki
Porównanie budowy morfologicznej kobiet i mężczyzn wykazuje istotne różnice dla
większości mierzonych cech antropometrycznych (tab. 1, 2). Mężczyźni uzyskują wyższe niż
kobiety wartości cech wysokościowych, szerokościowych, obwodów oraz masy ciała. Z kolei
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kobiety charakteryzują się istotnie wyższymi wartościami mierzonych fałdów skórnotłuszczowych.
Tabela 1.
Charakterystyka statystyczna badanych cech morfologicznych w grupie mężczyzn
Wyszczególnienie

Średnia

SD

Minimum

Maksimum

Masa ciała [kg]

78,4

10,9

60,0

99,5

Wysokość ciała [cm]

181,8

6,8

171,3

197,0

Długość kończyn dolnych [cm]

94,3

3,7

87,4

101,5

Wysokość siedzeniowa [cm]

95,4

3,2

89,8

102,5

Rozpiętość ramion [cm]

183,6

6,7

171,1

201,0

Szerokość barków [cm]

41,6

2,0

36,5

45,6

Szerokość bioder [cm]

29,1

1,9

26,2

34,0

Szerokość łokcia [cm]

6,8

0,4

6,0

7,8

Szerokość kolana [cm]

10,0

0,6

8,8

11,0

Obwód kl. piers. (spocz.) [cm]

87,6

6,5

69,5

98,0

Obwód kl. piers. (wdech) [cm]

92,6

5,5

72,5

102,5

Obwód kl. piers. (wydech) [cm]

85,5

5,9

73,5

97,0

Obwód pasa [cm]

78,9

6,2

70,0

96,0

Obwód ramienia (spocz.) [cm]

29,8

3,1

24,5

38,0

Obwód ramienia (nap.) [cm]

33,3

3,5

28,0

41,0

Obwód bioder [cm]

96,8

6,7

90,0

119,5

Obwód podudzia [cm]

38,6

2,7

32,0

44,0

Fałd łopatki [mm]

9,8

2,3

5,2

15,4

Fałd ramienia [mm]

7,3

2,9

2,6

13,4

Fałd grzeb. biodr. [cm]

9,8

5,0

4,2

26,0

Fałd brzucha [cm]

14,0

6,0

4,0

27,0

6,7

2,5

3,2

12,8

Fałd podudzia [cm]
Źródło: badania własne.

Tabela 2.
Charakterystyka statystyczna badanych cech morfologicznych w grupie kobiet
oraz ocena zróżnicowania międzygrupowego (poziom p testu t-Studenta)
Średnia

SD

Minimum

Maksimum

Poziom p
testu
t-Studenta

Masa ciała [kg]

57,7

6,6

45,2

77,0

0,000

Wysokość ciała [cm]

164,6

6,2

153,0

179,5

0,000

Długość kończyn dolnych [cm]

86,7

4,9

77,5

95,2

0,000

Wysokość siedzeniowa [cm]

87,7

3,0

82,5

96,5

0,000

Rozpiętość ramion [cm]

163,2

7,2

151,0

180,0

0,000

Szerokość barków [cm]

35,6

1,8

30,0

39,0

0,000

Szerokość bioder [cm]

26,8

2,1

23,0

32,5

0,000

Szerokość łokcia [cm]

6,0

0,3

5,3

7,0

0,000

Wyszczególnienie
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Szerokość kolana [cm]

8,9

0,5

7,5

10,0

0,000

Obwód kl. piers. (spocz.) [cm]

75,5

5,1

66,0

85,0

0,000

Obwód kl. piers. (wdech) [cm]

80,0

4,7

72,0

90,5

0,000

Obwód kl. piers. (wydech) [cm]

73,4

5,1

64,0

83,0

0,000

Obwód pasa [cm]

69,7

5,6

61,0

81,0

0,000

Obwód ramienia (spocz.) [cm]

25,8

2,2

21,5

31,0

0,000

Obwód ramienia (nap.) [cm]

27,5

2,3

23,0

33,0

0,000

Obwód bioder [cm]

94,4

6,0

84,5

119,5

0,103

Obwód podudzia [cm]

34,7

2,5

27,5

39,0

0,000

Fałd łopatki [mm]

12,6

4,6

7,0

27,0

0,001

Fałd ramienia [mm]

10,0

3,3

4,2

17,0

0,000

Fałd grzeb. biodr. [cm]

16,6

6,4

5,6

35,0

0,000

Fałd brzucha [cm]

18,3

5,7

7,2

37,0

0,002

7,2

3,1

2,2

18,2

0,421

Fałd podudzia [cm]
Źródło: badania własne

Wskaźniki wyrażające proporcje ciała kształtują się także odmiennie u obojga płci
(tab. 3, 4). W przypadku wskaźnika szerokości barków zaobserwowano istotną dominację
mężczyzn. Masywność ciała oceniona wskaźnikiem BMI jest także istotnie wyższa u płci
męskiej. Natomiast wskaźniki: szerokości bioder i długości kończyn dolnych w odniesieniu
do wysokości ciała przyjmują wartości wyższe u kobiet. Nie są to jednak różnice
statystycznie istotne.
Tabela 3.
Charakterystyka statystyczna wskaźników ilorazowych w grupie mężczyzn
Wskaźnik
(Długość kończyn dolnych/
wysokość ciała )*100
(Szerokości barków/ wysokość
ciała )*100
(Szerokości bioder/ wysokość
ciała)*100
BMI

Średnia

SD

Minimum

Maksimum

51,9

1,9

45,9

56,1

22,9

1,2

20,3

25,5

16,0

0,9

14,4

18,4

23,6

2,2

18,5

28,2

Źródło: badania własne

Tabela 4.
Charakterystyka statystyczna wskaźników ilorazowych w grupie kobiet oraz ocena
zróżnicowania międzygrupowego (poziom p testu t-Studenta)
Wskaźnik

Średnia

SD

Minimum

Maksimum

Poziom p
testu
t-Studenta

(Długość kończyn dolnych/
wysokość ciała )*100

52,7

2,0

49,2

56,7

0,074

(Szerokości barków/ wysokość
ciała )*100

21,6

0,9

19,6

23,3

0,000

(Szerokości bioder/ wysokość
ciała)*100

16,3

1,1

13,5

18,9

0,200

21,3

2,4

17,5

26,9

0,000

BMI
Źródło: badania własne
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Wskaźniki 2D:4D obliczony oddzielnie dla ręki prawej i lewej nie wykazują
statystycznie istotnego zróżnicowania międzygrupowego (tab. 5, 6). Można zauważyć jednak
pewną tendencję nieco wyższych wartości u kobiet w przypadku prawej ręki.
Tabela 5.
Charakterystyka statystyczna wskaźnika palców (2D:4D) w grupie mężczyzn
Wyszczególnienie

Średnia

SD

Minimum

Maksimum

2D:4D prawa ręka

0,980

0,027

0,94

1,04

2D:4D lewa ręka
Źródło: badania własne.

0,986

0,028

0,92

1,04

Tabela 6.
Charakterystyka statystyczna wskaźnika palców (2D:4D) w grupie kobiet oraz
ocena zróżnicowania międzygrupowego (poziom p testu t-Studenta)
Średnia

SD

Minimum

Maksimum

Poziom p
testu
t-Studenta

2D:4D prawa ręka

0,982

0,029

0,94

1,05

0,685

2D:4D lewa ręka
Źródło: badania własne.

0,984

0,031

0,92

1,07

0,837

Wyszczególnienie

Wyniki prób sprawnościowych oceniających siłę eksplozywną kończyn dolnych i siłę
mięśni tułowia są istotnie lepsze w grupie mężczyzn (tab. 7, 8). W próbie gibkości nie
stwierdzono istotnego zróżnicowania pomiędzy płciami.
Tabela 7.
Charakterystyka statystyczna wyników prób motorycznych w grupie mężczyzn
Wyszczególnienie

Średnia

SD

Minimum

Maksimum

siady z leżenia [n]

27,4

4,8

17,0

38,0

skok w dal [cm]

214,6

30

160

258

skłon w przód [cm]
Źródło: badania własne

25,5

6,5

12,5

41,0

Tabela 8.
Charakterystyka statystyczna wyników prób motorycznych w grupie kobiet oraz
ocena zróżnicowania międzygrupowego (poziom p testu t-Studenta)
Średnia

SD

Minimum

Maksimum

Poziom p
testu
t-Studenta

siady z leżenia [n]

22,41

5,21

13,00

39,00

0,000

skok w dal [cm]

163,0

25,2

121,0

230,0

0,000

skłon w przód [cm]
Źródło: badania własne

24,44

7,15

12,00

39,50

0,493

Wyszczególnienie

Analiza współczynników korelacji pomiędzy wskaźnikiem palców 2D:4D a cechami
morfologicznymi w grupie mężczyzn wykazała istotne powiązania jedynie w przypadku ręki
prawej (tab. 9). Stwierdzono istotne, ujemne wartości współczynników korelacji Pearsona
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pomiędzy omawianym wskaźnikiem a obwodem klatki piersiowej, pasa i ramienia
w napięciu.
Tabela 9.
Współczynniki korelacje pomiędzy wskaźnikami 2D:4D a badanymi cechami
morfologicznymi i wynikami prób motorycznych (oznaczone * współczynniki
korelacji są istotne z p < 0,05 )
Mężczyźni
Wyszczególnienie

Kobiety

2D:4D prawa
ręka
-0,29

2D:4D
lewa ręka
0,03

2D:4D prawa
ręka
-0,02

2D:4D
lewa ręka
-0,03

Wysokość ciała

-0,23

-0,06

-0,37*

-0,46*

Długość kończyn dolnych

-0,29

-0,13

-0,36*

-0,44*

Wysokość siedzeniowa

-0,14

-0,06

-0,34*

-0,35*

Rozpiętość ramion

-0,18

-0,12

-0,36*

-0,42*

Szerokość barków

-0,1

-0,01

-0,38*

-0,4*

Szerokość bioder

-0,12

0,04

-0,26

-0,26

Szerokość łokcia

-0,14

0,02

-0,32*

-0,29

Szerokość kolana

-0,25

0,11

0,03

-0,09

Obwód kl. piers. (spocz.)

-0,4*

0,10

-0,03

0,0

Obwód kl. piers. (wdech)

-0,25

0,25

-0,16

-0,05

Obwód kl. piers. (wydech)

-0,29

0,2

0,01

0,07

Obwód pasa

-0,33*

0,11

0,15

0,18

Obwód ramienia (spocz.)

-0,28

0,07

0,17

0,23

Obwód ramienia (nap.)

-0,32*

0,07

0,04

0,12

Obwód bioder

-0,15

-0,06

-0,10

-0,01

Obwód podudzia

-0,17

0,10

0,20

0,31

Fałd łopatki

-0,17

-0,04

0,18

0,36*

Fałd ramienia

0,20

-0,13

0,15

0,26

Fałd grzeb. biodr.

-0,20

0,0

0,23

0,32*

Fałd brzucha

0,10

-0,08

0,14

0,30

Fałd podudzia

0,22

-0,02

0,08

0,10

siady z leżenia

-0,03

-0,01

-0,01

-0,01

skok w dal

-0,16

-0,05

-0,19

-0,26

0,14

0,27

-0,01

-0,08

Masa ciała

skłon w przód
Źródło: badania własne

W grupie kobiet zaobserwowano istotne powiązania wskaźnika palców (zarówno dla
ręki prawej, jak i lewej) z niektórymi elementami budowy ciała. Statystycznie znamienne są
korelacje tego wskaźnika z wysokością ciała, długością kończyn dolnych, długością korpusu
ciała, rozpiętością ramion, szerokością barków i łokcia. Ujemne wartości wskazują na
zmniejszanie się tego wskaźnika wraz z powiększaniem się wymiarów ciała kobiet.
W obydwu badanych grupach nie stwierdzono znaczących powiązań wskaźnika palców
z wynikami prób motorycznych.
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Dyskusja
Wyniki badań własnych potwierdzają bardzo wyraźny dymorfizm płciowy w niemal
wszystkich badanych cechach morfologicznych. Mężczyźni dominują nad kobietami
wysokością ciała, czego konsekwencją jest także dominacja w pozostałych cechach
długościowych i szerokościowych. Mierzone obwody wskazują na większe umięśnienie
poszczególnych segmentów ciała u mężczyzn. Typowy dla obojga płci jest także poziom
rozwoju podskórnej tkanki tłuszczowej, która wyraźnie dominuje u kobiet. W przypadku
proporcji szerokościowych tułowia wyrażonych wskaźnikami, uzyskane wyniki potwierdzają
znane tendencje, tzn. mężczyźni mają wyraźnie szersze barki, kobiety natomiast relatywnie
szersze biodra. Nie odnotowano natomiast różnic w długości kończyn dolnych w odniesieniu
do wysokości ciała, co wskazuje na zbliżone proporcje tułowiowo-kończynowe u obojga płci.
Słabiej zaznaczone zróżnicowanie płciowe w odniesieniu do tych cech wynika
prawdopodobnie z faktu, że do sportu wyczynowego często trafiają kobiety, których typy
budowy są nieco przesunięte od ekstremum żeńskiego w kierunku cech męskich.
Stwierdzona w pracy dominacja mężczyzn w zakresie siły eksplozywnej kończyn
dolnych i siły mięśni brzucha jest typowym przejawem dymorfizmu płciowego zdolności
siłowych, które dominują u płci męskiej w całym okresie ontogenezy.
W przeprowadzonych badaniach własnych nie stwierdzono istotnych różnic
w wielkości wskaźnika długości palców (2D:4D) pomiędzy badanymi kobietami
i mężczyznami. W obydwu grupach średnie wartości tego wskaźnika są niższe, od 1, co
oznacza, że drugi palec jest krótszy od czwartego. Zakresy zmienności są dość podobne,
jednak u kobiet wartości maksymalne są nieco wyższe niż u mężczyzn. Dotyczy to zarówno
prawej, jak i lewej ręki. Wcześniejsze badania wykazały, że wskaźnik ten jest wyższy
u kobiet niż u mężczyzn, jednak w większości dotyczyły one grup niesportowych7,8.
Mularczyk i wsp.9 przebadali 115 heteroseksualnych osób w tym 57 kobiet
i 58 mężczyzn. Kryterium wykluczającym osobę z badań były wrodzone lub nabyte wady
budowy rąk oraz choroby wywołujące ich deformacje jak RZS, choroby rdzenia, kory
nadnerczy i zaburzenia psychiczne. Wyniki analiz statystycznych wykazały występowanie
istotnych statystycznie różnic pomiędzy badanymi kobietami i mężczyznami pod względem
2D:4D.
Do podobnych wniosków doszli Galis i wsp.10, którzy zmierzyli stosunek długości
palców 2D:4D wśród 168 męskich i 158 żeńskich płodów między 14 a 42 tygodniem życia.
Wyniki badań wykazały niewielką, ale znaczącą statystycznie różnicę między płciami.
Żeńskie płody charakteryzowały się wyższą wartością współczynnika niż płody męskie.
Zatem potwierdzili tezę, ze wartość tego wskaźnika kształtuje się już w okresie płodowym
W badaniach własnych średnia wartość tego wskaźnika w prawej ręce u mężczyzn jest,
co prawda niższa niż u kobiet, jednak nie jest to różnica istotna statystycznie. Otrzymane
wyniki są zgodne z pracami innych autorów, w których ustalono, że prawa ręka wykazuje
silniejszy dymorfizm płciowy wskaźnika 2D:4D.
7

J.T. Manning, Barley L., Walton J., et. al. The 2nd:4th digit ratio, sexual dimorphism, population differences,
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8
Z. Zheng, M. J. Cohn, Developmental basis …, op. cit., s. 16289–16294.
9
M. Mularczyk, A. Ziętek-Czeszak, Z. Ziętek, Ocena dymorfizmu…, op. cit., s. 47–51.
10
F Galis, C. M. A. Ten Broek, S .Van Dongen, L. C. D., Wijnaendts Sexual Dimorphism in the Prenatal Digit
Ratio (2D:4D), Arch Sex Behav., No 39/2010, s. 57–62.
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W badaniach prowadzonych przez Mularczyka i wsp.11 na grupie heteroseksualnych
mężczyzn i kobiet średnia wartość współczynnika dla dłoni prawej była istotnie niższa u płci
męskiej niż żeńskiej. W przypadku dłoni lewej nie odnotowano statystycznie istotnych różnic,
niemniej średnia wartość wskaźnika była także niższa u mężczyzn niż u kobiet. Powyższe
potwierdzają także wyniki pomiarów dokonanych przez McFadden i Shubel12 wśród 122 osób
heteroseksualnych (w tym 62 kobiet i 60 mężczyzn) oraz 64 osób homoseksualnych
(29 kobiet i 35 mężczyzn). Silniejszy dymorfizm płciowy wykazują prawe dłonie.
Analiza powiązań wskaźnika palców z cechami somatycznymi w grupie mężczyzn
wykazała, że wraz z powiększaniem się obwodów, które odzwierciedlają umięśnienie ciała,
wartość wskaźnika maleje. W grupie kobiet z kolei wyraźnie zarysowuje się ujemna
zależność pomiędzy wskaźnikiem 2D:4D a wielkością ciała. Im silniej rozwinięte są cechy
wysokościowe i szerokościowe, czyli wielkości typowe dla mężczyzn, tym niższy wskaźnik
palców.
Potwierdzają to wyniki badań Krakowiak i wsp.13, którzy przebadali grupę 72 mężczyzn
i 60 kobiet trenujących różne dyscypliny sportowe (piłkę nożną, siatkówkę, kajakarstwo,
wioślarstwo, lekkoatletykę, koszykówkę, sztuki walki, pływanie) porównując ją z grupą
140 studentów fizjoterapii i dietetyki nieuprawiającej żadnej aktywności fizycznej. Piłkarki
nożne mają niższy współczynnik 2D:4D niż kajakarki, a także niż piłkarze. Z kolei wioślarki
i kajakarki znacznie przewyższają wartością wskaźnika mężczyzn trenujących te dyscypliny
(1.0080 i 0.977). Według Longmana i wsp.14 stosunek długości palców 2D:4D jest
predyktorem właściwych umiejętności sportowych tylko u wioślarzy, ponieważ sport ten
wymaga najwyższej efektywności układu sercowo-naczyniowego oraz dużej wytrzymałości.
Także inni autorzy podają, że wskaźnik 2D:4D może być dobrym predyktorem
potencjalnych zdolności sportowych. Paul i wsp.15 przeprowadzili badania współczynnika
palców 2D:4D na 607 kobietach w wieku 25-79 lat, które trenowały jedną z 12 dyscyplin
sportowych (pływanie, kolarstwo, bieganie, gimnastyka, tenis, badminton, squash, golf,
narciarstwo, piłka nożna, krykiet, sztuki walki). Badania uzupełnione zostały ankietą autorską
dotyczącą klasy sportowej uprawianej dyscypliny. Wyniki wykazały, że średni współczynnik
jest dużo niższy niż 1 i ujemnie koreluje z osiągnięciami sportowymi. Powyższe wyniki
potwierdzają teorię, że im bardziej u kobiet rozwinięte są cechy typowo męskie, tym lepsze
wyniki sportowe osiągają te osoby, a wskaźnik palców 2D:4D może być dobrym predyktorem
ewentualnych umiejętności i możliwości sportowych. Potwierdzają to także badania
Pokrywki i wsp.16, którzy porównywali wskaźnik wśród kobiet uprawiających sport i tych
niezwiązanych z żadną aktywnością fizyczną. Kobiety trenujące miały znacząco niższe
wartości wskaźnika, niż grupa kontrolna.

11
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S. N. Paul, B. S. Kato, J. L. Hunkin, S. Vivekanandan, T. D. Spector, The Big Finger: the second to fourth
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Manning i Taylor17 w swych badaniach nad zawodowymi piłkarzami nożnymi również
dochodzą do konkluzji, iż współczynnik palca 2D:4D różni grupę sportowców i osób
nietrenujących oraz koreluje ujemnie z osiąganymi wynikami sportowymi i poziomem
sportowym. Sugeruje to, że prenatalny testosteron ma pozytywny wpływ na niektóre aspekty
sprawności fizycznej, które są istotne dla wysokich osiągnięć sportowych w różnych
dyscyplinach. Ponadto liczne dane wskazują, że działanie męskiego hormonu w okresie
płodowym, wpływa na uzyskiwane wyniki równie mocno u obu płci18.
W badaniach własnych nie stwierdzono powiązań pomiędzy wartością wskaźnika
palców a wynikami prób motorycznych. Może to być jednak efektem doboru grup
badawczych. Zawodnicy i zawodniczki uczestniczący w badaniach trenują różne dyscypliny
i w większości reprezentują przeciętny poziom sportowy.
Wnioski
Nie stwierdzono istotnego zróżnicowania wskaźnika długości palców (2D:4D) między
kobietami i mężczyznami uprawiającymi sport. Słabo zaznaczone zróżnicowanie płciowe
w odniesieniu do tych cech wynika jednak prawdopodobnie ze specyfiki grupy badawczej.
Do sportu wyczynowego często trafiają kobiety, których typy budowy są nieco przesunięte od
ekstremum żeńskiego w kierunku cech męskich. Z drugiej strony badani mężczyźni nie
reprezentują najwyższego poziomu sportowego. Analiza powiązań pomiędzy wskaźnikiem
palców a cechami somatycznymi u kobiet pozwala na stwierdzenie, że charakterystyczne jest
zmniejszanie się tego wskaźnika wraz z powiększaniem się wymiarów ich ciała. Z kolei
wśród mężczyzn proporcja 2D:4D jest tym mniejsza, im silniejszy jest rozwój cech
opisujących umięśnienie ciała. Należy, zatem potwierdzić tezę, że wskaźnik ten przyjmuje
niższe wartości u osób reprezentujących bardziej męską budowę ciała.
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Streszczenie
Celem niniejszej pracy było sprawdzenie jak kształtuje się wartość wskaźnika 2D:4D u mężczyzn i kobiet
uprawiających sport. Ponadto podjęto próbę oceny powiązań tego wskaźnika z cechami budowy morfologicznej
i poziomem sprawności motorycznej.
W badaniach uczestniczyli studenci (n=39) i studentki (n=39) Akademii Wychowania Fizycznego uprawiający
sport. Wykonano pomiary antropometryczne obejmujące cechy wysokościowe, szerokościowe, obwody ciała
i fałdy skórno-tłuszczowe. Ponadto zmierzono długość drugiego i czwartego palca prawej i lewej ręki za pomocą
suwmiarki analogowej z dokładnością do 0,01 mm. Do oceny sprawności motorycznej badanych wykorzystano
następujące próby motoryczne: skłon w przód w siadzie, skok w dal z miejsca i siady z leżenia. Zróżnicowanie
międzygrupowe oceniono testem t-Studenta. Siłę powiązań pomiędzy wskaźnikiem palców a cechami
morfologicznymi i poziomem sprawności zbadano przy użyciu współczynnika korelacji prostej Persona
Badane osoby wykazują wyraźny dymorfizm płciowy w zakresie cech somatycznych. Wyniki prób
sprawnościowych kształtują się także zgodnie z tendencjami obserwowanym wśród osób nietrenujących. Nie
stwierdzono natomiast istotnego zróżnicowania płciowego w odniesieniu do wskaźnika palców 2D:4D.
Analiza powiązań pomiędzy wskaźnikiem palców a cechami somatycznymi u kobiet wskazuje na zmniejszanie
się tego wskaźnika wraz z powiększaniem się wymiarów ich ciała. Wśród mężczyzn proporcja 2D:4D jest tym
mniejsza, im silniejszy jest rozwój cech opisujących umięśnienie ciała. Nie stwierdzono natomiast powiązań
pomiędzy wartością wskaźnika palców a wynikami prób motorycznych.
Słowa kluczowe: wskaźnik 2D:4D, sportowcy, budowa ciała, dymorfizm płciowy, sprawność motoryczna
ASSESSMENT OF 2D:4D RATIO IN REFERENCE TO BODY BUILD AND THE LEVEL OF
PHYSICAL FITNESS IN YOUNG MALE AND FEMALE ATHLETES
Summary
This research aimed to evaluate value of 2D:4D ratio in young male and female athletes. The researchers
attempted to determine association occurring between the ratio and subjects’ morphological features and motor
activity.
The research subjects consisted of male (n=39) and female (n=39) students of the University School of Physical
Education being physically active and performing sports. Anthropometric measurements conducted during the
research included body: height, width, circumference and skinfolds. Analogue caliper was used to measure the
length of index and ring fingers of the right and left hands. Precision of measurements was 0,01 mm. The
following motor trials were used to evaluate motor fitness of the examined subjects: sit and reach, standing broad
jump and sit-ups in 30 seconds. T-Student test was applied to evaluate intergroup diversity among the students.
Person’s correlation coefficient was used to determine differences observed between finger ratios, morphological
features and motor fitness.
Somatic features of the examined subjects revealed significant sexual dimorphism. The results of motor trials
performed by the athletes were similar to those observed in non-training subjects. The researchers did not
indicate any significant differences in sexual dimorphism between the ratios of 2D:4D fingers.
The analysis of the ratio and its association with somatic features of female subjects indicated its decrease along
with an increase of female body measurements. In men correlation between 2D and 4D was getting smaller
along with the increase of features describing their muscles level. The researchers did not observe any
correlations between values of the finger ratio and results of motor trials.
Key words: 2D:4D index, sexual dimorphism, body build, motoric fitness

THE GAME EFFECTIVNESS OF WINNING AND LOSING TEAMS IN
THE WORLD FOOTBALL CHAMPIONSHIPS IN 2010
dr Andrzej Soroka
Introduction
The control of players’ effectiveness helps to assess their real state of readiness as well
as to compare the actual state with the previous one. The monitoring of the signs of players’
physical disposition in the form of distance covered and combining them with the assessment
of the use of technical and tactical skills during the game form a thorough analysis of its
activities as well as of the opponent’s availability1.
Selected indicators perfectly define the profile of players’ activities as well as help to
predict future trends in football game2. Most commonly, these indicators are determined after
the events of the highest rank. They are defined as a combination of variables that determine
the specificity of selected aspects of the game in terms of their effectiveness, usually in the
form of numeric and qualitative values3.The most desired are the indicators of physiological
responses to physical effort,4 morphological,5 as well as technical and tactical ones6. Defining
the values of indicators in the form of game models allow to rank and assess which of them
and with what intensity determine and influence the success7.
The conducted analyses of matches allow to characterize teams’ game, specifying their
sports levels. The most common criterion is a division into the winning and losing teams.
Such differentiations, observed in the game should have an impact on the training process and
individualization of activities. The comparative analyses help to determine the estimation of
motor skills level8, the distance covered9, especially for high and sprint intensities10, as well
as to define technical skills11 and tactical ones12.
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In this paper, there were studied primary means to play football such as the ball passes
through which offensive actions were constructed, leading to the situations of giving shots,
scoring goals as well as to shots ,especially effective ones that were the result of individual
operations and actions associated with the cooperation. The leading technical and tactical
elements as well as motor activities related to players’ mobility during the match were the
basis of observation of players’ activities in terms of activeness, effectiveness and reliability
of actions.
Material and Methods
The research material was provided by the analysis of 599 players who participated in
the finals of the World Cup in 2010 in RPA. There were analysed 47 matches that ended with
the score settled. Within them, the players performed 1376 shots to the goal, which in 122
cases ended up with scoring the goal. Additionally, 47 835 passes were carried out, of which
34 252 were effective and achieved the objectives. In total, the players covered the distance of
9 954 km, of which 5 900 km were covered with little activity, 1514 km with average activity,
and 95 km were sprint distance.
The aim of this paper was to create cognitive models imitating operational efficiency
in football game of winning and losing teams in the World Cup in 2010. To achieve this
objective the following questions were raised:
1. Were there any differences between the players of winning and losing teams in the
activity, efficiency and reliability of conducting basic technical and tactical elements
which were shots and passes of the ball?
2. What was the load on each sector of playing field in actions with the ball of the
players of winning and losing teams?
3. Did the distance covered during the matches considering the range of intensity
depended on the sports level of teams?
The observation method, used in this paper, allowed to describe the game structure as
well as to define the functional characteristics of football players. The main advantages of this
non-invasive analysis method were data acquisition on the duration, frequency and
participation of various types of behaviour of players in the game as well as the distance
covered by particular footballers during the match. These results provided the knowledge on
the energy expenditure of the players and their match activity and its intensity. 13
Models, which depict the efficiency of action, have been created on the basis of the
research material collected thanks to the game analysis system, Castrol Performance Index14
which uses semi-automatic cameras to follow the action in every second of the game and in
each sector of the pitch. It is a tool that allows to develop match analysis in real time
collecting data form cameras which are able to carry out 25 loggings in a second. The system
measures, among others: a) positions of all players at any moment of the game, b) the speed
of players and the ball, c) the distance covered, d) the field covering by particular players,
e) interactions between players (www.castrolfootball.com 2010).
13
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Through the use of semiautomatic cameras, there were studied, among others: the
activity on the pitch of Brazilian league players,15 of professional players of Italian Series A,16
teams of Spanish Primera Division17 as well as English Premiership18.
The Statistica program was used to calculate the differences in the activity, efficiency
and reliability of the players of winning and losing teams. There were specified arithmetic
means and standard deviations. Once the assumptions of variables were met with t - Student
test, for the independent groups, there were determined differences between the mean values
of activity, efficiency and reliability of shots and passes. The analysis of the length of passes,
the use of particular zones in the game and the length of distance covered were also subjected
to similar statistical procedures. The differences in averages of which probability
of randomness was lower than p<0.05 were treated as statistically significant.
Results
In the championships, the players of winning teams had significantly higher (p=0.002)
shots’ activeness reaching 769 comparing to 607 performed by players of losing teams. On
average, during the match the winners performed 16 shots, while losers - 13. Additionally,
significant differences (p<0.001) occurred in the shots’ efficiency. The players of winning
teams scored 100 goals comparing to 22 goals of losing teams, and the average efficiency in
the match reached respectively: 2.1±1.2 and 0.5±0.6 goals. Similar differences appeared while
comparing the reliability of shots. The winning teams reached 13.8±6.9% of the index value,
whereas the losing teams significantly lower (p<0.001) amounting to 3.4±4.6% (tab. 1).
Table 1.
The efficiency of shots to the goal of the winning and losing teams
Winning teams
Shots efficiency

Losing teams

Student t Test values

Quantity

±SD

Quantity

±SD

N

t

p

Activeness

769

16.4±5.5

607

12.9±4.7

47

3.252

0.002*

Efficiency

100

2.1±1.2

22

0.5±0.6

47

8.473

0.001*

47

8.564

0.001*

Reliability
13.8±6.9%
3.4±4.6%
* Level of significance p<0.05
Source: Own work based on data from castrolfootball.com

Additionally, significant differences (p<0.001) appeared within the activeness of passes
between examined groups of teams. The players of winning teams had the activity rate at the
level 544.7±115.5 comparing to 473.1±93.3 of losing teams. Also, the effectiveness showed
signs of significant differentiation (p=0.006) comparing to higher average performance of the
players of winning teams who performed 400.7±115.4 of efficient passes comparing to
328.0±84.0 of the players from losing teams. The figures of reliability also showed the

15

R. M. L. Barros, M. S. Misuta, R. P. Menezes, P. J. Figueroa, F. A. Moura, S. A. Cunha, R. Anido, N. J. Leite,
Analysis of the distances covered by First Division Brazilian soccer players obtained with an automatic tracking
method, J. Sport Sci. Med., No 66/2007, s. 240.
16
M. Mohr, P. Krustrup, J. Bangsbo, Match performance... op. cit., s. 525.
17
V. Di Salvo, R. Baron, H. Tschan, F. J. Calderon Montero, N. Bachl, F. Pigozzi, Performance characteristics
according to playing position in elite soccer, Int. J. Sports. Med., Vol. 28, No 3/2007, s. 225.
18
P. D. Bradley, M. Di Mascio, D. Peart, P. Olsen, B. Sheldon, High-intensity... op. cit., s. 2348.
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significant differentiation (p=0.007) in favour of the winning teams obtaining the value of
72.6±7.3% comparing to 72.6±7.3% of the players of losing teams (tab. 2).
Table 2.
The effectiveness of passes of winning and losing teams
Winning teams

Losing teams

±SD

±SD

N

t

p

Activity

544.7±115.5

473.1±93.3

47

3.307

0.001*

Efficiency

400.7±115.4

328.0±84.0

47

2.793

0.006*

47

2.720

0.007*

Shots effectiveness

Student t Test values

Reliability
72.6±7.3
68.6±6.8
* Level of significance p<0.05
Source: Own work based on data from castrolfootball.com

Only small differences occurred between the examined team groups in the structure of
passes including their ranges. Proportionately, the greatest number of passes was performed
with average ranges by the players of both, winning and losing teams: 58.8% and 57.7%
respectively. The lowest use had short passes which constituted respectively: 18.3% and
19.3%. Nearly every fourth pass for both examined groups of teams was performed with
a long range: 22.9% for winning teams and 23.0% for losing teams (fig. 1).
Figure 1.
The participation of selected ranges of passes in the game of winning and losing teams
58,8

57,7

60
50
40
30

18,3

22,9

19,3

23

20
10
0
passes of short range

passes of long range
winning teams

passes of average range

losing teams

Source: Own work based on data from castrolfootball.com

The lack of significant differences in the structure of passes including the ranges did
not correspond with the reliability of performance which in a significant way was higher
among the players of winning teams. In the case of long passes, it reached 52.4±9.2% and was
significantly higher (p=0.007) than the reliability of the players of losing teams (47.1±9.4
reliability reached passes with the average ranges. Their indicator was essentially higher
(p=0.020) among the winning teams reaching the value of 78.0±6.8% comparing to
74.5±7.4% of losing teams. The short passes were highly differential (p=0.019) comparing to
the reliability of the players of winning teams reaching 74.7±7.5% and 70.9±7.9% of the
players of losing teams (tab. 3).
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Table 3.
The reliability of the ranges of passes of winning and losing teams
Range of passes

Winning teams

Losing teams

Values of t Student test

±SD

±SD

N

t

p

Long passes

52.4±9.2

47.1±9.4

47

2.754

0.007*

Average passes

78.0±6.8

74.5±7.4

47

2.356

0.020*

Short passes
74.7±7.5
70.9±7.9
*Level of significance p<0.05
Source: Own work based on data from castrolfootball.com

47

2.377

0.019*

The players of losing teams in a significant way (p=0.010) more often were involved
in the actions connected with the play in the defensive zone (20.6±4.8%) than the players of
winning teams (23.3±5.2%). However, the load of central zone reached in the case of the
players of winning teams 53.0±5.4% comparing to 49.3±5.2% of the players of losing teams.
In this case the differentiation reached the level of p=0.020. There were no significant
differences in the structure of loads in the attack zone between analyzed groups of teams
(tab. 4).
Table 4.
The load of playing field of winning and losing teams
Winning teams

Losing teams

±SD (%)

±SD (%)

N

t

p

Defensive zone

20.6±4.8

23.3±5.2

47

-2.597

0.010*

Central zone

53.0±5.4

49.3±5.2

47

2.357

0.020*

Attack zone
27.4±3.8
27.4±3.4
*Level of significance p<0.05
Source: Own work based on data from castrolfootball.com

47

0.056

0.954

Action zones

Values of t Student test

The locomotive activity of players during the game is related to the length of the
distance covered and ranges of intensity of their actions on the field. On average, the distance
covered by the players of winning teams was 9809.8±853.0 m and was slightly longer than
the distance covered by the players of losing teams 9757.6±865.3 m. Additionally, comparing
the lengths covered in particular ranges of intensity did not appear significant differentiations
between analyzed groups of the players. At the low and sprint intensities, slightly longer
distances covered reached the players of winning teams (5828.2±455.5 m and 119.6±19.7)
than losing teams (5758.9±489.5 m and 117.7±25.6 m). At average and high intensities, the
longer distances were covered by players of losing teams reaching respectively: 1533.5±175.9
m and 2464.7±356.0 m. The parameters of the winning football teams were on the lower level
reaching 1527.7±174.3 m and 2456.1±354.9 m (tab. 5).
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Table 5.

Locomotive activity of winning and losing teams
Winning teams

Locomotive activity

Losing teams

±SD

±SD

Values of t Student test
N

t

p

Total distance (m)

9809.8±853.0

9757.6±865.3

47

0.294

0.769

Distance low activity (m)

5828.2±455.5

5758.9±489.5

47

0.711

0.478

Distance average activity (m)

1527.7±174.3

1533.5,±175.9

47

-0.160

0.873

Distance high activity (m)

2456.1±354.9

24647±356

47

-0.117

0.906

117.7±25.6

47

0.383

0.702

Distance sprint (m)
119.6±19.7
Source: Own work based on data from castrolfootball.com

The comparisons of the structure of distance covered in particular ranges of intensity
showed almost ideal harmony. The greatest participation in both groups of teams had low
intensities which in the case of the winners reached the level of 59.4%, while among the
losers 59.2%. Nearly one quarter of the distance, the players covered with high intensity
(in both cases the average was 24.5%), while the distance covered with sprinting speed
reached 1.0% (fig. 2).
Figure 2.
The distance covered including the intensity ranges of the players
of winning and losing teams
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Source: Own work based on data from castrolfootball.com

Discussion and Conclusions
The assessment of game effectiveness requires determination of many factors which
occur during the game. The combined allow to assess behaviours and define the sports level
of the players or the analysed football team 19. In the studies on the game analysis, the

19

J. B. Taylor, S. D. Mellalieu, N. James, D. Shearer, The influence of match location, qualify of opposition and
match status on technical performance in professional association football, J. Sport Sci., Vol 26, No 9/2008, s.
893.
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comparison of the effectiveness in the game of winning and losing teams is often
undertaken20.
The higher values of efficiency rates appeared among the winning teams including the
activity of shots and passes as well as the length of having the ball21. It was suggested that the
effectiveness of offensive actions of winning teams was significantly higher than of losing
teams which did not appeared, in such categorical way, in defensive actions. In the World
Championships in 2006, the effectiveness of performance of technical elements by the
winning teams was higher in the group phase than performed by the losing teams. In the
knockout phase, such regularity was not confirmed22.
It was stated that the most reliable indicator of sports level of a team was the high
correlation occurring between the ability to stay long with the ball and the success23.
The higher effectiveness of game of the winning teams over losing teams, showed in
the World Championships in 2010, was confirmed by research results that were conducted by
Patridge, Moshera and Frankhe 24 (concerned the World Championships in 1986 and 1990)
and Luhtanena et al.25 (analysis of the European Championships in 2000). Additionally,
Oberstone’s 26 studies confirmed that the activeness and effectiveness of shots were
significantly higher in the case of the winners. Despite several studies assessing the
effectiveness of shots, it was recommended to register and analyse them systematically in
order to follow development tendencies of this game element27.
The passes of the ball constitute about a half of all players’ actions with the ball. In the
World Cup 2010 all parameters studied were significantly higher among winning teams,
which was identical with the previously conducted research on the teams with similar sports
competence28.
Surprising and also inspiring for further studies was the fact of achieving lower values
of reliability index of the passes of short ranges in both groups of examined teams. It seemed
that it was a technical element far easier than passes of average ranges, which should result in
higher level of efficiency.
Conducted studies also showed that the players of winning teams faster went from
defensive to offensive actions as proven by the higher activeness of their play in the central
zone of the pitch.
20

M. Hughes, S. Churchill, Attacking profiles of successful and unsuccessful teams in Copa America 2001. (w:)
Science and football V: The proceedings of the Fifth World Congress on Science and Football, (red.) T. Reilly,
J. Cabri, D. Araújo, London, Routledge 2005, s. 222.
21
C. Lago-Peňas, J. Lago-Ballesteros, A. Dellal, M. Gómez, Game-related statistics that discriminated winning,
drawing and losing teams from the Spanish cocker league, J. Sport Sci. Med., No 9/2010, s. 291.
22
C. Lago-Peňas, J. Lago-Ballesteros, A. Dellal, M. Gómez, Game-related... op. cit., s. 290.
23
N. James, P. Jones, S. D. Mellalieu, Possession as performance indicator in soccer, Int. J. Perform. Anal.
Sport, Vol. 4, No 1/2004, s. 100.
24
D. Patridge, R. E. Mosher, J. M. Frankhe, A computer assisted Analysis of technical performance –
a comparison of the 1990 world cup and intercollegiate soccer, (w:) T. Reilly, J. Clarys, A. Stibee (red.) Science
and Football II, E&F.N. SPON, London 1993.
25
P. Luhtanen, A. Belinskij, M. Hägrinen, T. Vänttinen, A comparative tournament analysis between the Euro
1996 and 2000 in soccer, Int. J. Perform. Anal. Sport., Vol. 1, No 1/2001, s. 79.
26
J. Oberstone, Differentiating the top English Premier League Clubs from the rest of the pack: Identifying the
keys to success, J. Quant. Anal. Sport, Vol. 5, No 2009/3, 10.
27
J. Garganta, J. Maia, F. Basto, Analysis of goal-scoring patterns in European top level soccer teams, (w:)
Science and Football III, (red.) T. Reilly, J. Bangsbo, M. Hughes, London E&F, Spon., 1997, s. 374.
28
A. Zubillaga, G. Gorospe, A. Hernadez-Mendo, A. Blanco-Villanesor, Comparative analysis... op. cit., s. 185.
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Due to the multifactorial character of the game, it is extremely difficult to determine
physiological requirements of the players29. However, many researches try to determine them
assuming that the length and intensity of distance covered are strictly associated with the
motor preparation of players. Additionally, it is emphasized that the high-class players should
have high parameters of aerobic capacity, high tolerance to acidosis and increased capacity in
anaerobic conditions30.
It is suggested that the physical activity, generated by the players during the match,
depends on the numerous variables such as: team’s success, game tactics and the opponent’s
sports level31 as well as on the player’s position on the pitch and on the number of played
matches in the championships32. In the second match, which during the championships is
usually played after three days from the first played match, there was a slight shortening of
the distance covered as well as differences in the number of sprints performed and in the
length of high-intensity work. In the result of such fatigue, the precision of tactical and
technical actions decreases, mistakes are made more often as well as the players are less
engaged in the game, especially in its final stage33. It is suggested that the resistance to fatigue
is a key factor in the efficient and precise game running, especially in actions with the ball. In
the analysed championships, there were no significant differences in the length of distance
covered by the winning and losing teams. Additionally, these differences did not appear in the
distance covered in particular ranges of intensity, which was confirmed by earlier
studies34.This confirms the fact that in modern football, the players of the highest sports
proficiency must lead the game with the high intensity, thus forcing them to excellent motor
preparation35.
It seems that the distances covered by the players during the World Championships in
2010, oscillating on average around 10 000 m, were optimal due to the game intensity, which
usually varies in the range 80-90% of maximal capacities and is limited by the game time of
90 minutes. From the physiological side, it would be impossible to maintain higher average
intensity of game for a longer time due to the accumulation of lactate and increasing fatigue in
the blood. Additionally, performing next matches every few days does not ensure complete
recovery and full complement of glycogen content in the muscles36.
1. There were significant differences in the activeness, efficiency and reliability in favour
of the winning teams in the basic tactical and technical elements such as shots and
passes of the ball. The quantitative structure of passes including their lengths did not
differentiate the analysed groups of teams.
29

E. Rampinini, A. J. Coutts, C. Castagna, R. Sassi, F. M. Impellizzeri, Variation in top... op. cit., s. 1021.
J. Bangsbo, Physiology of intermittent exercise, (w:) Exer Sport Sci, (red.) W .E. Garrett and D. T. Kirkendall,
Philadelphia: Lippincott, Williams and Wilkins, 2000, s. 63.
31
E. Rampinini, A. J. Coutts, C. Castagna, R. Sassi, F. M. Impellizzeri, Variation in top... op. cit., s. 1020.
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K. Odetoyinbo, B. Wooster, A. Lane, The effect of a succession of matches on the activity profiles of
professional soccer players. (w :) Science and football VI, (red.) T. Reilly and F. Karkusuz, Abingdon, UK,
Routledge 2008, s. 109.
33
A. Dellal, D. Keller, Ch. Carling, A. Chaovachi, D. P. Wong, K. Chamari, Physiologic effects... op. cit.,
s. 3225.
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2. More game-related actions in the defensive zone were performed by the players of
losing teams, while in the central zone by the players of winning teams. The load of
attack zone, in the case of both groups of teams was similar.
3. In the length of distance covered between the players of winning and losing teams did
not appear significant differences. Additionally, the lack of differentiations concerned
the distance covered in particular ranges of intensity.
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EFEKTYWNOŚĆ GRY ZESPOŁÓW ZWYCIĘSKICH I POKONANNYCH
W MISTRZOSTWACH ŚWIATA W 2010
Streszczenie
Obserwacja i ocena efektywności działań zawodników reprezentujących najwyższy poziom mistrzostwa
sportowego pozwala na konstruowanie modeli poznawczych odwzorowujących sprawność ich działania.
Tworzone modele przyczyniają się do wyznaczania przyszłych tendencji w piłce nożnej. Celem pracy było
opracowanie modeli poznawczych, odwzorowujących sprawność działania zespołów zwycięskich i
pokonanych w Mistrzostwach Świata w 2010 r. W dążeniu do realizacji założonych celów wyznaczono
poziomy aktywności, skuteczności i niezawodności działań techniczno-taktycznych, jak również określono
aktywności lokomocyjne zawodników. Materiał badawczy zebrano w oparciu o system analizy gry Castrol
Performance Index. Badaniom poddano 599 piłkarzy, którzy uczestniczyli w 47 meczach zakończonych
wynikiem rozstrzygniętym. Badania wykazały istotnie wyższą aktywność (p=0,002), skuteczność (p<0,001) i
niezawodność (p<0,001) strzałów, oraz aktywność (p<0,001), skuteczność (p=0,006) i niezawodność
(p=0,007) podań piłki zespołów zwycięskich. Również zawodnicy tych zespołów w sposób istotny (p=0,020)
częściej wykorzystywali strefę środkową boiska do prowadzenia gry. Nie wykazano istotnych różnic w
długości pokonanego dystansu podczas meczu pomiędzy piłkarzami zespołów zwycięskich, a pokonanych.
Słowa kluczowe: Mistrzostwa Świata 2010, analiza gry, piłka nożna
Summary
The observation and assessment of players’ efficiency, who represent the highest level of sports
championship, allow to construct the cognitive models that imitate the efficiency of their actions. These
created models help to determine future trends in football. The aim of this paper was to create cognitive
models imitating the efficiency of winning and losing teams in the World Championships in 2010. In pursuit
of achieving this goal, there were determined the levels of activity, effectiveness and reliability of technical
and tactical actions as well as locomotive activities of players. The research material was collected on the
basis of the game analysis system, the Castrol Performance Index. The study involved 599 players who
participated in 47 matches ended with the results settled. The study showed a significantly higher activity
(p=0.002), effectiveness (p<0.001) and reliability (p<0.001) of shots as well as activity (p<0.001),
effectiveness (p=0.006) and reliability (p=0.007) of ball passes of winning teams. Additionally, the players of
these teams essentially (p=0.020) more often used central zone of the pitch during the match. There were no
significant differences in the length of distance covered during the match between the winning and losing
teams.
Key words: World Football Championships in 2010, analyses, football

TERRORYZM A TURYSTYKA W OPINII UCZESTNIKÓW RUCHU
TURYSTYCZNEGO ORAZ WYBRANE CECHY OSOBOWOŚCI
dr Ryszarda Ewa Bernacka, prof. dr hab. Bogusław Sawicki**,
dr Anna Katarzyna Mazurek-Kusiak**
Wprowadzenie
Od 1994 roku rośnie liczba ataków terrorystycznych wymierzonych w turystów.
Percepcja ryzyka związanego z terroryzmem choć wydaje się być tematem wyczerpanym
badawczo, to w kontekście zintensyfikowanych ataków na turystów w 2015 roku, jego
monitorowanie jest uzasadnione. Terroryzm obok politycznej niestabilności, wojny, zagrożeń
zdrowia i przestępczości zajmuje przodujące miejsce na liście najbardziej niebezpiecznych
współczesnych zagrożeń dla turystyki1. Główne różnice wpływu zdarzenia terrorystycznego
na zachowania turystyczne zależne są od trzech wymiarów: kulturowego, osobistego oraz
kosztu unikania ryzyka2,3. Problematyka tego artykułu znajduje się w obszarze psychologii
turystyki i wpisuje się z jednej strony w nurt badań monitorujących dynamikę zmian w ocenie
zagrożeń terrorystycznych w turystyce oraz w nurt badań nad osobowościowymi
charakterystykami turystów, mogących istotnie różnicować percepcję ryzyka związanego
z terroryzmem. W badaniach własnych zdecydowano się przeanalizować: aktualny poziomu
wiedzy badanych o terroryzmie w turystyce, preferowane kierunki ruchu turystycznego
z związku z frustrowaną potrzebą bezpieczeństwa w turystyce, a także motywacje turystyczne
jako pomocne w podejmowaniu działań ukierunkowanych na przywrócenie ruchu
turystycznego. Celem pracy było więc poznanie opinii uczestników ruchu turystycznego na
temat trzech wybranych aspektów terroryzmu w turystyce oraz stwierdzenie czy istnieje
związek między wybranymi cechami osobowościowymi, a oceną ryzyka terroryzmu
w turystyce. Badania takie są potrzebne aby lepiej zrozumieć dynamikę zmian decyzji
turystów i zaplanować skuteczne oddziaływania marketingowe po atakach terrorystycznych,
które muszą uwzględniać kulturowe i podmiotowe różnice w percepcji ryzyka dotyczącego
zagrożenia terroryzmem4,5.
Najpierw zostaną zaprezentowane drogi oddziaływania ataków terrorystycznych na
branżę turystyczną w tym: miejsca, sposoby, motywy ataków terrorystycznych na turystów.
Następnie dokonany zostanie przegląd skutków terroryzmu w turystyce i działania


Uniwersytet Marii Curie –Skłodowskiej w Lublinie, Instytut Psychologii
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Turystyki i Rekreacji
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A. Lepp, H. Gibson, Tourist roles, perceived risk and international tourism, Annals of Tourism Research,
2003, 30 (3), s. 606–624.
2
J. Arana, C. Leon, The impact of terrorism on tourism demand, Annals of Tourism Research, 2008, 35 (2),
s. 299–315.
3
E. Yechiam, G. Barron, I. Erev, The Role of Personal Experience in Contributing to Different Patterns of
Response to Rare Terrorist Attacks, Journal of Conflict Resolution, 2005, 49, s. 430–439.
4
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Journal of Behavioral Decision Making, 1991, 4(3), s. 179–193.
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marketingowe podejmowane w celu przywrócenia ruchu turystycznego. Podejmowanie
indywidualnej decyzji o wyjeździe turystycznym w sytuacji ryzykownej dotyczącej
zagrożenia terroryzmem zależy od czynników podmiotowych i osobowościowych, które
zostaną także w podstawowym zakresie omówione wraz z przeglądem najnowszych wyników
badań.
Wprowadzenie do problematyki badawczej
Generalnie rzecz ujmując, wyodrębnić można cztery drogi oddziaływania ataków
terrorystycznych na branżę turystyczną, a mianowicie: turyści są celem ataków w docelowym
miejscu wypoczynku; turyści są celem ataków w strefie tranzytowej między miejscem
zamieszkania a miejscem wypoczynku, np. na lotniskach lub w samolotach; turyści nie są
bezpośrednim celem, ale przypadkowo stają się ofiarami ataków; turyści nie są ofiarami
ataków, ale rozgłos towarzyszący danemu atakowi praktycznie wstrzymuje ruch turystyczny
do miejsca, w którym do niego doszło6.
Do przejawów terroryzmu skierowanego przeciwko turystom zalicza się głównie ataki
samobójcze, zamachy bombowe, zabójstwa z użyciem broni oraz porwania, w tym porwania
różnych środków transportu. Motywy terrorystyczne mogą być następujące: gwarantują
grupom terrorystycznym rozgłos w tychże krajach i zainteresowanie sprawą, o którą walczą.
Dzieje się tak w dużej mierze dzięki mediom, które w „mgnieniu oka” docierają do centrum
wydarzeń, aby relacjonować i przekazywać informacje całemu światu. Po drugie, mogą
zaszkodzić rozwojowi branży turystycznej osłabiając tym samym władze danego kraju. Po
trzecie grupy terrorystyczne nie ryzykują utraty poparcia ludności miejscowej. Wrogość
wobec turystów może być szczególnie silna w krajach III Świata, gdzie turystyka symbolizuje
nierówności pomiędzy krajami rozwiniętymi i rozwijającymi się. Po czwarte, zagraniczni
turyści często zachowują się w sposób, który zarówno w opinii ludności miejscowej, jak
i w opinii samych grup terrorystycznych uznawany jest za niepodlegający akceptacji.
Wreszcie, cały sektor turystyczny jest relatywnie łatwym celem terrorystów, ze względu na
ubiór, zachowanie turystów, zbiorczy charakter wypoczynku dostępność publiczną
zabytkowych miejsc7.
Zauważalny spadek liczby turystów i wyhamowanie dynamiki liczby ich przyjazdów
to obrazowe skutki terroryzmu. Terroryzm redukuje skłonność ludzi do podróżowania, czyli
albo rezygnują, albo zmieniają miejsce podróży na takie, z którym wiąże się mniejsze ryzyko
ataków terrorystycznych, albo podróżują po kraju ojczystym ocenianym jako mniej narażony
na zagrożenie terroryzmem8. Istnieje również współzależność pomiędzy sektorami
turystycznymi różnych krajów i działalnością terrorystów. Efekt substytucji jednego kraju na
inny oraz efekt rozprzestrzeniania się niechęci turystów do podróżowania do krajów
sąsiednich równoważą się9. Pizam i Fleischer10 stwierdzili, że gdy terrorystyczne zdarzenia
6
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2006.
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nie są powtarzane, przemysł turystyczny mógł odzyskać klientów w ciągu od sześciu do
dwunastu miesięcy.
Główne różnice wpływu zdarzenia terrorystycznego na zachowania turystyczne
zależne są od trzech wymiarów: kulturowego, osobistego oraz kosztu unikania ryzyka 11.
Ludzie nie tylko oceniają ryzyko, ale także posługują się tymi ocenami przy podejmowaniu
decyzji. Decyzja w sytuacji ryzykownej z jednej strony obejmuje możliwość poniesienia
straty a z drugiej możliwość zwiększenia zysku dzięki podjęciu ryzyka. Z badań wynika, że
odczucia kierują ludźmi w podejmowaniu decyzji ryzykownych bardziej niż racjonalna
(statystyczna) informacja12 oraz wiele strategii podejmowania decyzji turystycznych ma do
dyspozycji człowiek13. Konflikt między „lękiem a zachłannością” przy dostarczeniu
odpowiednich informacji o korzyściach może zmienić postrzeganie ludzi na ryzyko
i odwrotnie14. Wobec powyższego podejmowane są różne działania marketingowe aby
przywrócić ruch turystyczny15.W wielu pracach podkreśla się właśnie rolę sytuacji finansowej
jako mającej wpływ na decyzje ryzykowne, co znajduje wyraz w oferowaniu np. zniżek
hotelowych rzędu 25% czy 50%. Ceny gwałtownie spadają, co z punktu widzenia turystów
jest bardzo korzystnym zjawiskiem zwiększającym ich siłę nabywczą16. Intensywne działania
marketingowe według konkretnego miejsca przeznaczenia mogą przezwyciężyć postrzegane
zagrożenia terroryzmem17.
Podejmowanie indywidualnej decyzji w sytuacji ryzykownej dotyczącej zagrożenia
terroryzmem zależy też od czynników podmiotowych18. Po pierwsze istotna jest rola sfery
emocjonalnej człowieka. Nieprzyjemne uczucia ryzyka motywują działania, instynktownie
i intuicyjnie, ale też świadome dzięki którym ludzie przewidują, że unikną zagrożenia19.
Badania wykazały, że uczucie strachu były głównym wyznacznikiem publicznej percepcji
i akceptacji ryzyka dla szerokiej gamy zagrożeń, a strach i gniew20 oraz ich mieszanka
wywołuje różne reakcje na ryzyko. Postrzeganie ryzyka terroryzmu jest więc silnie
przywiązane do konkretnych emocji. Strach wywołuje wyższą ocenę ryzyka niż gniew.
Osobowościowe charakterystyki turystów mogą istotnie różnicować percepcję ryzyka
związanego z terroryzmem. Wyniki pokazują, że cechy osobowości wspierają skłonność do
unikania ryzyka lub podejmowania ryzyka21. Osoby poszukujące nowości mogą tolerować
11
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P. Slovic, E. Peters, Risk Perception and Affect, Current Directions in Psychological Science, 2006, 15,
s. 322–325.
15
S. Sonmez, A. Graefe, Influence of Terrorism Risk on Foreign Tourism Decisions, Annals of Tourism
Research, 1998, 25, s. 112–144.
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wyższy poziom ryzyka22. Podejście do ryzyka różnicuje też indywidualny optymalny poziom
stymulacji oraz dotychczasowe doświadczenia turystyczne, które im są większe tym
postrzeganie ryzyka jest mniejsze23. Prawdopodobnie bardziej doświadczeni turyści mają na
celu zaspokojenie potrzeb wyższego rzędu, a mniej doświadczeni turyści są bardziej zajęci
niższymi potrzebami takimi jak bezpieczeństwo24. W zakresie czynników socjologicznych
płeć i wiek nie różnicuje indywidualnej percepcji ryzyka25, chociaż w badaniach podkreślana
jest rola interakcji czynników płci i roli turystycznej oraz narodowości w percepcji
terroryzmu26.
Metodologia badań
Na podstawie powyższego przeglądu literatury i stanu badań postanowiono, że
poznanie opinii uczestników ruchu turystycznego dotyczyć będzie trzech aspektów
terroryzmu. Pierwszy z badanych aspektów to wiedza, a mianowicie: wpływ terroryzmu na
rozwój turystyki, środki stosowane przez terrorystów, miejsca największego narażenia
turystów na zamachy, cel ataków na turystów, regiony najbardziej zagrożone wystąpieniem
ataku terrorystycznego. Drugi z badanych aspektów zjawiska terroryzmu w turystyce,
dotyczyć będzie kierunków ruchu turystycznego, w tym: efektu substytucji, odporności
branży turystycznej na terroryzm. Kolejny trzeci obszar to motywacja turystyczna w świetle
zagrożenia terroryzmem w tym: bezpieczeństwo oraz czynniki ekonomiczne. Do pomiaru
opinii uczestników ruchu turystycznego w zakresie trzech aspektów terroryzmu została
skonstruowana ankieta własnego autorstwa. Osoba badana ustosunkowuje się do 21 pytań
dotyczących: kierunków ruchu turystycznego, motywacji turystycznej w świetle zagrożenia
terroryzmem; wiedzy o zagrożeniach turystów atakami terrorystycznymi. Pytania
z 5 stopniowym system odpowiedzi od 1 - zdecydowanie nie, do 5- zdecydowanie tak dotyczą
oceny ryzyka zamachów terrorystycznych. Pozostałe pytania zawierają odpowiedzi do
wyboru, jest też możliwość wypowiedzi własnej.
W celu stwierdzenia czy istnieje związek między wybranymi cechami
osobowościowymi uczestników ruchu turystycznego, a oceną ryzyka terroryzmu w turystyce
zastosowano kwestionariusz osobowości NEO-FFI autorstwa McCrae, Costa27, który składa
się z 60 stwierdzeń (po 12 pozycji dla 5 skal), do których osoba badana ustosunkowuje się
mając do wyboru 5 stopniowy system odpowiedzi od 1 - zdecydowanie nie zgadzam się, do
5 - zdecydowanie zgadzam się. Kwestionariusz bada pięć wymiarów osobowości,
a mianowicie: 1 - neurotyczność, która odzwierciedla emocjonalne przystosowanie lub
niezrównoważenie; 2 - ekstrawersję, charakteryzującą poziom aktywności w zakresie
interakcji społecznych; 3 - otwartość na do świadczenie, która opisuje tendencję do
poszukiwania doświadczeń życiowych i nowości oraz ciekawość poznawczą; 4 - ugodowość
22
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opisującą orientację interpersonalną przejawiającą się w zaufaniu do ludzi, wrażliwości na
sprawy innych oraz nastawieniu kooperacyjnym lub ich braku; 5 - sumienność, która
charakteryzuje stopień zorganizowania, wytrwałości i motywacji jednostki w działaniach
zorganizowanych na cel. Właściwości psychometryczne kwestionariusza są wysokie, posiada
on normy stenowe i jest wiodący w badaniu cech osobowości w Polsce i na świecie.
Badania zostały przeprowadzone w grupie 85 nauczycielek z województwa
lubelskiego z wykształceniem wyższym, w wieku 30-49 lat. Badania odbyły się w losowo
dobranych sześciu gimnazjach i szkołach podstawowych na terenie województwa lubelskiego
(2 gminy-wieś, 2 małe miasta, 1 duże miasto), z zachowaniem równowagi liczebnościowej
osób w poszczególnych szkołach. Wyniki opracowano statystycznie w programie SPSS.
Wyniki badań własnych
Celem prezentowanych badań było poznanie opinii uczestniczek ruchu turystycznego
na temat trzech wybranych aspektów terroryzmu w turystyce. Pierwszy z badanych aspektów
dotyczył wiedzy, a mianowicie: wpływu terroryzmu na rozwój turystyki, środków
stosowanych przez terrorystów, miejsc największego narażenia turystów na zamachy, celu
ataków na turystów, regionów najbardziej zagrożonych wystąpieniem ataku terrorystycznego.
Wyniki prezentują poniższe tabele.
Tabela1.
Wpływ terroryzmu na rozwój turystyki
Opinia
Nasili się
Duże zagrożenie ciągłe
Procent osób
35
53
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań własnych

Nieznacznie wpływa
12

Tabela 2.
Środki najczęściej stosowane przez terrorystów w atakach na turystów
Ładunki
Zamachy
Przetrzymywanie
wybuchowe
samobójcze
zakładników
Procent osób
35
30
20
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań własnych

Porwania, zabójstwa

Opinia

15

Tabela 3.
Miejsca najczęstszych ataków na turystów
Miejsca
Strefa podróży
Miejsca
zwiedzane
Opinia
i środki
wypoczynku
(muzea,
transportu
(hotel, kurort)
zabytki)
Procent osób
30
20
20
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań własnych

Strefa publiczna
(np. ulica,
kawiarnie)

Wszystkie

15

15

Tabela 4.
Motywacja ataków terrorystów na turystów
Opinia

Rozgłos w
mediach

Zainteresowanie
sprawą o którą
walczą terroryści

Procent osób
60
30
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań własnych

Zredukowanie
przychodów
kraju, polityczne
osłabienie kraju
5

Walka z religią turystów,
wyrażenie sprzeciwu
wobec nierówności między
krajami
5
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Tabela 5.

Regiony najbardziej zagrożone wystąpieniem ataku terrorystycznego
Kraje
Kraje
europejskie
azjatyckie
Procent osób
40
35
5
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań własnych
Opinia

Ameryka
północna
5

Kraje arabskie

Wszystkie
15

Podsumowując powyższe analizy można stwierdzić, że badane osoby traktują
terroryzm jako ciągłe zagrożenie dla turystyki. Środkami najczęściej stosowanymi przez
terrorystów są w ich opinii ładunki wybuchowe i zamachy samobójcze. Miejsca najczęstszych
ataków na turystów, to zwiedzane obiekty turystyczne, środki i miejsca transportu oraz w
dalszej kolejności hotele czy kurorty. Ataki terrorystów na turystów są motywowane przede
wszystkim rozgłosem i zainteresowaniem w mediach. Kraje najbardziej zagrożone
wystąpieniem ataku terrorystycznego, to arabskie i europejskie.
Drugi z badanych aspektów zjawiska terroryzmu w turystyce, dotyczył kierunków
ruchu turystycznego, w tym: efektu substytucji, odporności branży turystycznej na terroryzm.
Wyniki prezentują poniższe tabele.
Tabela 6.
Kraj najczęściej wybierany do wakacyjnego wyjazdu w roku 2015 i planowany w 2016
KRAJ

2015

2016

Polska

70 %

80%

Egipt

10%

5%

Turcja

8%

4%

Włochy

6%

3%

Hiszpania

6%

2%

Tunezja

0%

2%

Węgry

0%

2%

Chorwacja

0%

2%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań własnych

Analiza wyników wskazuje, że w badanej grupie najczęściej preferowana jest
turystyka krajowa. Osoby badane są mało doświadczonymi turystkami międzynarodowymi.
Zauważalny jest spadek planowanych wyjazdów międzynarodowych, a wzrost wyjazdów
krajowych.
Tabela 7.
Upływ czasu od ataku terrorystycznego do wyjazdu do tego kraju
Czas
1 rok
2 lata
3 lata
Procent osób
36
18
24
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań własnych

4 lata
5

5 lat
5

6 lat
12

Tabela 8.
Kraj wyjazdu w ciągu następnego roku przy braku ponownego ataku terrorystycznego
Kraj
Egipt
Tunezja
Żaden
Procent osób
30
25
25
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań własnych

Turcja
10

Francja
5

Izrael
5
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Analiza wyników wskazuje, że rok czasu bez ataków terrorystycznych wystarczy, aby
uczestniczki ruchu turystycznego podjęły decyzje o ponownym wyjeździe do kraju, w którym
on wystąpił. Krajem, który zdobył największą popularność wyjazdową jest Egipt, Tunezja
oraz „brak” takiego kraju.
Kolejny obszar badany w opinii badanych, obejmował motywację turystyczną
w świetle zagrożenia terroryzmem w tym: bezpieczeństwo oraz czynniki ekonomiczne.
Wyniki prezentują poniższe tabele.
Tabela 9.
Bezpieczeństwo w kurortach turystycznych
Opinia o
Należy umiarkowanie
środkach
Należy znacznie zwiększyć
zwiększyć
bezpieczeństwa
Procent osób
71
25
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań własnych

Są optymalne
4

Tabela 10.
Bezpieczeństwo przy wyjazdach z krajów turystycznych
Opinia o
Należy umiarkowanie
środkach
Należy znacznie zwiększyć
zwiększyć
bezpieczeństwa
Procent osób
65
24
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań własnych

Są optymalne
11

Analiza wyników wskazuje, w opinii badanych osób należy znacznie zwiększyć
środki bezpieczeństwa w kurortach turystycznych i przy wyjeździe z krajów turystycznych.
Tabela 11.
Zagrożenie atakiem terrorystycznym w Polsce
Tak, ale mniej niż w
Jest mało
innych krajach
prawdopodobne
Procent osób
47
35
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań własnych
Opinia

Nie dotyczy

Tak

12

6

Prawie połowa badanych osób uważa, że Polska jest zagrożona atakiem
terrorystycznym, ale mniej niż inne kraje, a prawdopodobieństwo jest niskie.
Tabela 12.
Procent obniżki cen wypoczynku zachęcający do wyjazdu do kraju zagrożonego
działaniem terrorystycznym
Obniżka
50%
Procent osób
17
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań własnych

Nie ma takiej
83

Tabela 13.
Kraj preferowany do wyjazdu przy 50% obniżce cen
Kraj
Włochy
Francja
Turcja
Procent osób
41
31
7
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań własnych

Egipt
7

Hiszpania
7

Tunezja
7
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Tabela 14.
Element oferty turystycznej zachęcający do wyjazdu do kraju
zagrożonego działaniem terrorystycznym
Zwiększenie
środków
bezpieczeństwa
Procent osób
5
71
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań własnych
Element oferty

Ubezpieczenie na
wypadek ataku

Nie ma takiej

Obniżka cen

18

6

Analiza wyników wskazuje, w opinii badanych osób elementem oferty turystycznej,
który byłby dla nich przekonywujący do wyjazdu, jest zwiększenie środków bezpieczeństwa.
Obniżka cen ma niską wartość motywacyjną. Przy 50% obniżce cen największą
popularnością zdobyły Włochy, a więc kraj nieobciążony w 2015 roku „sławą” ataków
turystycznych. Natomiast na drugim miejscu znalazła się Francja, co wydaje się być
interesującą poznawczo informacją.
Celem prezentowanych badań było również stwierdzenie czy istnieje związek między
wybranymi cechami osobowościowymi, a oceną ryzyka terroryzmu w turystyce.
Tabela 15.
Związek między cechami osobowościowymi a oceną ryzyka terroryzmu w turystyce N=85
Wymiary osobowości
Test r-Pearsona
Neurotyczność
-0.311
Ekstrawersja
0.212
Ugodowość
0.174
Otwartość na doświadczenie
-0.050
Sumienność
0.249
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań własnych

Istotność dwustronna
0.004** p<0.01
0.052
0.112
0.652
0.054

Jak wynika z powyższej tabeli istnieje słaby i ujemny związek między wymiarem
neurotyczność a oceną ryzyka terroryzmu w turystyce. Wysokim wynikom neurotyczności
towarzyszą wysokie oceny ryzyka terroryzmu w turystyce.
Podsumowanie i wnioski
Przedstawione wyniki badań wpisują się w nurt badań monitorujących dynamikę
zmian w ocenie zagrożeń terrorystycznych w turystyce. W badaniach uwzględniono trzy
obszary zagadnień związanych z problematyką terroryzmu w stosunku do których
uczestniczki ruchu turystycznego z wyższym wykształceniem, jako szczególny potencjalny
klient turystyczny, wyraziły swoją opinię. Wnioski ujmując syntetycznie przedstawiają się
następująco.
1. Poziom wiedzy badanych o terroryzmie w turystyce można ocenić jako dobry. Wyniki
przeprowadzonych badań wykazały, że w opinii kobiet z wyższym wykształceniem
dominują trzy drogi oddziaływania ataków terrorystycznych na branżę turystyczną28,
a mianowicie: w miejscach „zwiedzanych” obiektów turystycznych, w strefie tranzytowej
i w dalszej kolejności w kurortach. Do przejawów terroryzmu skierowanego przeciwko
turystom29 zalicza się zdaniem badanych głównie ładunki wybuchowe i zamachy

28

29

S. Horner, J. Swarbrooke, International Cases In …op. cit.
J. C. Henderson, Tourism Crises: Causes… op. cit.
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samobójcze. Ataki terrorystyczne na turystów motywowane są przede wszystkim
zyskaniem rozgłosu w mediach. Terroryzm ma ciągły wpływ na turystykę.
2. Badane kobiety z wyższym wykształceniem preferują turystykę krajową, gdyż
prawdopodobieństwo zagrożenia terrorystycznego w Polsce oceniają jako mało
prawdopodobne w stosunku do innych krajów, co koresponduje z wynikami badań
w literaturze przedmiotu30. Poza tym nie są doświadczonymi turystkami
międzynarodowymi i w zawiązku z tym31 bardzo skupione są na zaspokojeniu potrzeby
bezpieczeństwa w turystyce. Wzrost działań i środków na rzecz bezpieczeństwa w ich
opinii powinien mieć miejsce zwłaszcza w obszarze zwiedzanych zabytków, galerii,
muzeów, strefie tranzytowej kraju turystycznego.
3. Działania marketingowe ukierunkowane na przywrócenie ruchu turystycznego 32 w grupie
klientów z wyższym wykształceniem powinny być skoncentrowane na sfrustrowanej
potrzebie bezpieczeństwa, co jak wynika z przeprowadzonych badań powinno przynieść
efekty w ciągu kolejnego roku. Uzyskany wniosek badawczy wpisuje się w istniejący
stan wiedzy na ten temat33. Motywacja finansowa nie jest skutecznym narzędziem
marketingowym34 w odniesieniu do badanych kobiet w zakresie zwiększenia ich
motywacji wyjazdu turystycznego do kraju zagrożonego atakiem terrorystycznym.
Obniżki cen ofert turystycznych o 50% wywołały efekt substytucji na kraj nieatakowany
przez terrorystów. Dodatkowe ubezpieczenie na wypadek ataku terrorystycznego jest
również słabym motywatorem w grupie nauczycielek.
4. Ostatni wniosek z przeprowadzonych badań wpisuje się nurt badań nad
osobowościowymi charakterystykami turystów mogących istotnie różnicować percepcję
ryzyka związanego z terroryzmem35. Nową z punktu widzenia istniejącego stanu wiedzy,
ale niezaskakującą poznawczo z punktu widzenia psychologicznej analizy treści wymiaru
osobowości jest istotny, aczkolwiek słaby związek między neurotycznością, a wysoką
oceną zagrożenia terroryzmem w turystyce. Wysokie wyniki neurotyczności wskazują, że
osoba jest podatna na doświadczanie negatywnych emocji jak strach, niezadowolenie
oraz podejmuje mało skuteczne strategie radzenia sobie ze stresem36. Z dotychczasowych
badań wynika, że postrzeganie ryzyka terroryzmu jest silnie przywiązane do konkretnych
emocji. Strach wywołuje wysoką ocenę ryzyka terroryzmu 37. Posiadanie więc
neurotyczności w wysokim nasileniu predysponuje do wyższej oceny ryzyka terroryzmu
niż posiadanie jej w niskim nasileniu.
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Streszczenie
Temat jak społeczeństwo zapatruje się na ryzyko zamachów terrorystycznych i kwestie bezpieczeństwa wydaje
się być już wyczerpany w aspekcie oryginalności badawczej, ale nieustanie wymaga monitorowania, z uwagi na
istotność wniosków, w tym do oddziaływań marketingowych i reklamowych kierowanych do potencjalnych
klientów. Sektor turystyczny aktualnie doświadcza zintensyfikowanych oddziaływań terrorystycznych, więc
sprawdzenie ich wpływu na opinie turystów jest zasadne.
Badaniami objęto 85 nauczycielek z województwa lubelskiego z wykształceniem wyższym, w wieku 30-49 lat.
Kadra edukacyjna może być źródłem kształtowania opinii i emocji uczniów oraz rodziców, a więc pośrednio
wpływać na ich decyzje turystyczne. Jako grupa zawodowa gospodarująca stosunkowo dużą ilością czasu
wolnego, jest też ważnym potencjalnym klientem turystycznym. W badaniach zastosowano ankietę własnego
autorstwa oraz kwestionariusz do pomiaru cech osobowości NEO-FFI.
Wyniki wskazują, że nauczycielki w roku 2015 i 2016 wybierają w zdecydowanej większości Polskę jako kraj
do wakacyjnych eksploracji turystycznych, który traktują jako wprawdzie zagrożony atakami terrorystycznymi,
ale w mniejszym stopniu niż inne kraje. Resumując wyniki badań wskazują, że ataki terrorystyczne sfrustrowały
potrzebę bezpieczeństwa i jej odbudowanie wydaje się najistotniejszym czynnikiem, który może zwiększyć
motywację turystyczną. W zakresie cech osobowości istnieje związek między neurotycznością, a oceną
terroryzmu. Sektor turystyczny powinien być więc szczególnie otwarty na psychologiczne wskazówki pomocne
w minimalizowaniu skutków terroryzmu.
Słowa kluczowe: terroryzm, turystyka, wymiar osobowości
TERRORISM AND TOURISM – THE PARTICIPANTS TOURISM’S VIEW AND SELECTED
PERSONALITY TRAITS
Summary
The issue of how the society views the risk of terrorist attacks and safety seems to be exhausted in the aspect of
originality of research but still needs to be monitored because of importance of conclusions, including those
regarding marketing and advertising actions’ impact on potential customers. Tourism sector is currently
experiencing intensive terrorist actions, that is why examining their impact on tourists’ opinions is fully justified.
85 female teachers at the age of 30-49 years with university degree from Lublin Voivodeship have been included
in the research. The teaching staff may be the source of shaping students’ and their parents’ opinions and
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emotions, and therefore influence their decisions as tourists. As a professional group that have much free time
they are also important potential customers of tourism. The author’s survey and personality traits questionnaire
NEO-FFI have been used in the research. The results show that the vast majority of female in the years 2015 and
2016 choose Poland as their holiday destination. It is true that they see Poland as a country with risk of terrorist
attacks but they view this risk as not as high as in other countries. All in all, the research results show that
terrorist attacks have frustrated their need for safety and regaining it seems to be the most important factor which
may increase their tourist motivation. As far as personality traits are concerned, there is a connection between
neuroticism and the assessment of terrorism risk. Tourism sector should therefore be particularly open to
psychological tips helpful in diminishing the effects of terrorism.
Key words: terrorism, tourism, dimension personality
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Wprowadzenie
Czas wolny zawsze traktowano w ekonomii jako „dobro użytkowe”, które samo
w sobie może stanowić miernik osiągniętego dobrobytu oraz może być przedmiotem masowej
konsumpcji1. Problematyka rynku usług rekreacyjnych stanowi jeden z podstawowych
zakresów badań empirycznych w obszarze ekonomii turystyki. Rynek usług rekreacyjnych
można zdefiniować jako proces, w którym nabywcy usług i sprzedawcy reprezentujący
poszczególne subrynki rekreacyjne określają przedmioty wymiany oferty zagospodarowania
czasu wolnego oraz warunki ich kupna-sprzedaży zakupu2. Oferta rynku usług rekreacyjnych
wiąże się z zaspokojeniem potrzeb osób podczas aktywnego wypoczynku3.
Uprawianie rekreacji we współczesnym świecie jest koniecznością życiową, która
wpływa na nasze zdrowie i samopoczucie, neutralizuje stresy i przeciążenia psychiczne,
regeneruje nasze ciało, zwiększa zdolności adaptacyjne człowieka, kształtuje ciało i figurę,
opóźnia proces starzenia się, rozwija zainteresowania oraz osobowość człowieka4.
Korzystanie z usług rekreacyjnych jest ważne, ponieważ komputery i maszyny zastąpiły pracę
fizyczną i naturalną aktywność każdej osoby, a więc ruszamy się zdecydowanie mniej niż
nasi dziadkowie. Zmiany zachodzące w dzisiejszym świecie także nie sprzyjają rozwojowi
ruchowemu dzieci i młodzieży, które większość czasu wolnego spędzają przed telewizorem,
czy komputerem5. Tymczasem organizm człowieka jest biologicznie „zaprojektowany” do
stałego ruchu gwarantującego utrzymanie czynności mięśni i funkcji narządów
wewnętrznych. Należy też pamiętać o tym, że utrata sprawności fizycznej ma zwykle związek
z osłabieniem psychiki człowieka, co z kolei wpływa na zmniejszenie zdolności do
podejmowania aktywnego stylu życia i samowychowania6.
W tym kontekście rekreacja ruchowa jawi się jako antidotum na bierny wypoczynek
społeczeństwa, oderwania się od siedzącego trybu życia i rozładowania stresów7. Tutaj
naprzeciw
społeczeństwu
wychodzą
przedsiębiorstwa
rekreacyjne
komercyjne
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i niekomercyjne, w tym także Ośrodki Sportu i Rekreacji, których celem jest krzewienie
kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz promocji zdrowego stylu życia wśród mieszkańców
danej miejscowości. Celem badań było określenie z jakich usług rekreacyjnych i w jakim
czasie najchętniej korzystają mieszkańcy Lublina.
Metody i techniki badań
Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego przy wykorzystaniu
techniki wywiadu bezpośredniego (standaryzowanego) wśród mieszkańców Lublina, którzy
korzystają z ośrodków rekreacyjno-sportowych. Badania przeprowadzono w 4 grupach
wiekowych: do 18 lat, 19-30 lat, 30-50 lat i powyżej 50 lat. W każdej grupie wiekowej
przebadano 80 respondentów. Wśród badanych osób kobiety stanowiły 50,96%, a mężczyźni
49,04%. Wśród ankietowanych z wykształceniem podstawowym i zawodowym grupa
stanowiła 14,42%, z wykształceniem średnim 42,31%, natomiast z wyższym 43,27%. Analizę
danych przeprowadzono w programie Statistica 10 oraz w arkuszu kalkulacyjnym EXCEL
2010. Badania przeprowadzono w okresie od listopada 2013 roku do stycznia 2014 roku.
Badania uzupełniono metodą obserwacji, analizą danych statystycznych i studiami
literatury.
Charakterystyka obszaru badawczego
Lublin jest najstarszym, a zarazem największym miastem o powierzchni 147,5 km2
położonym w środkowo-wschodniej części Polski nad rzeką Bystrzycą, na wysokościach 163238 m n.p.m. Zajmuje trzecią pozycję w kraju pod względem powierzchni. Liczy ponad 340
tys. mieszkańców. Jest stolicą województwa lubelskiego. Za panowania pierwszych
Jagiellonów w Polsce Lublin połączył dwa bieguny europejskiej kultury: wschodnią
i zachodnią. W Lublinie na sejmie 1 lipca 1569 podpisano umowę międzynarodową
pomiędzy Królestwem Polskim i Wielkim Księstwem Litewskim, w wyniku której powstało
państwo zwane jako Rzeczpospolita Obojga Narodów. Pamiątką po dawnej świetności grodu
jest Stare Miasto w Lublinie, które posiada najciekawsze zespoły urbanistyczne w Polsce.
Oryginalne kamieniczki otaczające rynek zdobią piękne sgraffita. Kamieniczki wybudowane
zostały w stylu barokowym, klasycystycznym i renesansowym. Do najciekawszych zabytków
Starego Miasta można ponadto zaliczyć: Bramę Krakowską wybudowaną za czasów
Kazimierza Wielkiego (jest to pozostałość dawnych murów obronnych XIV wieku), Trybunał
Koronny z końca XIV wieku, w którego piwnicach znajduje się wejście do Turystycznej
Trasy Podziemnej, Zamek Kazimierza Wielkiego z IV wieku (przebudowany w XIX wieku
na więzienie), ze słynną kaplicą zamkową pw. Św. Trójcy pokrytą rusko-bizantyjskimi
freskami z 1418 roku8, Wieża Trynitarska czyli neogotycka dzwonnica, która jest
najwyższym zabytkowym punktem wysokościowym Lublina. Z platformy widokowej na
wysokości 40 m można podziwiać rozległą panoramę miasta9.
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W Lublinie znajdują się liczne muzea, w tym: Muzeum Wsi Lubelskiej, Muzeum
Lubelskie na Zamku z oddziałami miejskimi, Muzeum Apteka, Państwowe Muzeum na
Majdanku, Muzeum UMCS, Muzeum Archidiecezjalne Sztuki Religijnej, Piwnica pod
Fortuną, Lubelska Trasa Podziemna, Teatr NN, Stara Drukarnia10. Lublin jest ważnym
ośrodkiem kultury. Istnieje wiele bibliotek i uniwersytetów, zarówno prywatnych, jak
i publicznych. Największe biblioteki to m.in.: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im.
Hieronima Łopacińskiego, Biblioteka Główna UMCS, Biblioteka Uniwersytetu
Przyrodniczego oraz Biblioteka KUL11.
W Lublinie mają miejsce także cykliczne imprezy kulturalne. Do najciekawszych
zaliczamy: Jarmark Jagielloński, Festiwal Konfrontacje Teatralne, Festiwal Smaków,
Carnaval Sztukmistrzów, Festiwal Teatrów Europy Środkowej Sąsiedzi, Międzynarodowy
Festiwal Muzyki Ludowej Mikołajki Folkowe, Festiwal Miasto Poezji, Noc Kultury, Noc
Muzeów, Noc Uniwersytetów oraz wiele innych12.
Najważniejsze lubelskie obiekty rekreacyjne
W okresie międzywojennym w Lublinie nie było żadnego obiektu sportowego,
dopiero w 1939 roku wybudowano halę sportową „Koziołek”, a w latach sześćdziesiątych XX
wieku kompleks sportowo-rekreacyjny MOSIR z krytą pływalnią. Obecnie oferta MOSiR dla
zainteresowanych sportem i rekreacją jest bardzo szeroka13. Pod jego zarządem znajdują się
m.in. następujące obiekty14:
 Arena Lublin – miejski stadion piłkarski dla 15,5 tysięcy widzów,
 Aqua Lublin – jest to nowoczesny obiekt sportowo-rekreacyjny. Cześć sportowa
obejmuje 50 m krytą pływalnie olimpijską, a część rekreacyjna trzy kryte pływalnie
rekreacyjne, dwie zjeżdżalnie (76 i 116 m), kompleks 5 saun oraz wodny plac zabaw,
 Icemania – najnowocześniejsze lodowisko w regionie o szerokości 30 m i długości
60 m. Obok lodowiska znajduje się wypożyczalni łyżew i antresola widokowa,
 MOSiR Lublin – hala widowiskowo-sportowa do rozgrywek piłki ręcznej, siatkówki,
koszykówki oraz do organizacji wydarzeń kulturalnych i biznesowych np. gal
i konferencji. Widownia liczy 900 miejsc, jednak w trakcie imprez widowiskowych jej
pojemność zwiększa się do 1500. Hala dysponuje także profesjonalną salą tenisową,
barkiem oraz 20 m salą konferencyjną,
 Strefa H2O, czyli obiekt łączący sport i rekreację. Znajduje się tutaj kryta pływania
rekreacyjna, sauna, jacuzzi, a także kryta pływalnia sportowa o powierzchni 25 mx
12,5. Odbywają się tutaj zajęcia aque aerobic,
 Centrum Sportowo-Rekreacyjne Łabędzia – składa się z krytej pływalni pływackiej,
części rekreacyjnej z atrakcjami wodnymi, zespołu saun, sali gimnastycznej, sali do gier
zespołowych z drabinkami, linami podwieszanymi i innymi urządzeniami. Znajdują się

10

E. Lodzińska, Polska niezwykła, Wydawnictwo Delmart, Warszawa, 2008, s. 197.
M .Krugier, 2007, Turystyczna Encyklopedia Polski, Wydawnictwo Pascal, Bielsko-Biała, s. 281-283.
12
A. Mazurek-Kusiak, Pomniki przyrody w Lublinie oraz ich popularność wśród mieszkańców, Zeszyty
Naukowe Almamer Szkoła Wyższa, 2014, nr (71), s. 210.
13
P. Kowałko, Z. Nestorowicz, Przewodnik – Lublin, Gaudium, Lublin, 2012, s. 168.
14
www.mosir.lublin.pl (15-01-2016)
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tutaj także sale rehabilitacyjne do: masażu, kinezyterapii, elektroterapii oraz
światłolecznictwa i ciepłolecznictwa,
 Centrum Małego Szofera – to mini miasteczko drogowe, które daje najmłodszym
szansę zapoznania się z podstawami ruchu drogowego. W hali, w której w zimie działa
Icemania, powstały małe uliczki, przy których stoją makiety budynków, krawężniki,
znaki i sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniach. Obiekt przeznaczony jest dla dzieci
w wieku od 5 do 12 lat, które ważą nie więcej niż 60 kilogramów. Do dyspozycji
odwiedzających znajdują się pojazdy z napędem elektrycznym: samochodziki
akumulatorowe, skutery i quady elektryczne typu Big Fot,
 Hala Globus – to największa i najnowocześniejsza wielofunkcyjna hala sportowo widowiskowa w regionie licząca 1,8 tys. metrów kwadratowych powierzchni,
 Globus Ski – to nowoczesny stok narciarski, którego ogromnym atutem jest położenie
w samym centrum Lublina.
Kolejnym bardzo ważnym kompleksem rekreacyjnym jest Zalew Zemborzycki. Jest to
jeden z większych akwenów Lubelszczyzny o powierzchni prawie 280 ha, zagospodarowany
turystycznie w Ośrodkach Marina i Słoneczny Wrotków, gdzie znajdą się domki
kempingowe, punkty gastronomiczne, kąpieliska i kryte pływalnie kąpielowe na brzegu
akwenu zjeżdżalnie wodne, pomosty i przystanie żeglarskie, tor regatowy oraz wyciąg nart
wodnych, wypożyczalnia sprzętu wodnego, park linowy, pole do minigolfa. Znajduje się tutaj
także Lubelskie Centrum Żeglarstwa. Od wschodu na wyniesionym brzegu znajduję się las
mieszany a od Zachodu dzielnica miasta Lublin Zemborzyce z neogotyckim kościołem
św. Marcina, którego historia sięga XV wieku15. Zalew otacza brukowana i leśna ścieżka
rowerowa, idealna do jazdy na rowerze dla osób o różnym stopniu zaawansowania. Natomiast
tereny otwarte są miejscem organizacji koncertów, imprez masowych, maratonów
rowerowych, biegów przełajowych16.
Ponadto ważnym obiektem jest Centrum Sportowo-Rekreacyjne przy UP, który
posiada krytą pływalnię sportową (25 m), oddzielna kryta pływalnia płytsza dla dzieci z nieco
cieplejszą wodą połączony z częścią rekreacyjną (bicze wodne, leżanki, rwąca rzeka), dwie
jacuzzi oraz zjeżdżalnię o długości 103 m. W centrum znajduje się również ścianka
wspinaczkowa o wysokości 12 m z jamą bulderingową oraz trasą sprinterską. Można tutaj
skorzystać także z licznych sal fitness, siłowni z 47 stanowiskami ćwiczeń, sal aerobowych
z 34 stanowiskami przystosowanymi do rekreacji ruchowej, spinningu, sali tanecznej,
sportów walki oraz hali sportowej.
Wyniki badań
Podczas wywiadów pytano mieszkańców Lubina o preferencje dotyczące korzystania
z usług rekreacyjnych. Biorąc za podstawę dane przedstawione na wykresie 1 zauważono, że
osoby do 18 lat najczęściej korzystają z lodowiska (58,8%) oraz przejażdżek na rowerze
(51,3%). Natomiast osoby w wieku 18-30 lat chcąc odpoczywać aktywnie wybierają krytą
pływalnie (52,5%), rzadziej przejażdżki na rowerze (26,3%) czy rekreację na łyżwach
(17,5%).
15
16

A. Mazurek-Kusiak, Turystyka kajakowa ..., op. cit., 2014, s. 2010.
P. Kowałko, Z. Nestorowicz, Przewodnik-…, op. cit., 2012, s. 167.
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Analizując wyniki badań przeprowadzone na grupie respondentów w wieku od 31-50 lat
stwierdzono, że także osoby te najchętniej uprawiają rekreację na krytej pływalni (55,0%),
a w dalszej kolejności na rowerze (27,5%) oraz chodzą do klubów fitness (16,3%). Osoby
najstarsze, to jest w wieku powyżej 50 lat wybierają podobne formy rekreacji, jak mieszkańcy
Lublina w wieku 31-50. Podsumowując należy podkreślić, że mieszkańcy Lublina będący
w wieku powyżej 18 lat zdecydowanie są zwolennikami rekreacji ruchowej uprawianej na
krytej pływalni.
Wykres 1.
Struktura korzystania mieszkańców Lublina z wybranych usług rekreacyjnych ze
względu na ich wiek respondentów (n=80 w każdej grupie wiekowej)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań wywiadu bezpośredniego

Wykres 2.
Pory roku, w których mieszkańcy Lublina najchętniej uprawiają rekreację ruchową
w zależności od ich wieku (n=80 w każdej grupie wiekowej)
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Z analizy wyników badań przedstawionych na wykresie 2, można wnioskować, że
większość respondentów w każdej grupie wiekowej korzysta z usług rekreacji ruchowej przez
cały rok. Najwięcej bo aż 61,2% respondentów systematycznie ćwiczy w wieku do 18 lat.
Na podstawie przeprowadzonych wywiadów stwierdzono, że tutaj dużą rolę odgrywa szkoła,
która mobilizuje do systematycznych ćwiczeń i zachęca do korzystania z zajęć dodatkowych
w tym zakresie. Podobna sytuacja występuje w grupie najstarszych osób, wśród których
w 56,1% deklaruje, że uprawia rekreację przez cały rok i stwierdzają, że wynika to głównie
z przyczyn zdrowotnych i zaleceń lekarza. Osoby w średnim wieku, czyli z przedziału 31-50
lat najchętniej uprawiają rekreację przez cały rok (36,1%) oraz latem (33,8%), zaś osoby
w wieku 19-30 lat są najbardziej aktywne ruchowo w okresie lata (40,0%).
Wykres 3.
Struktura tygodniowej największej aktywności ruchowej mieszkańców Lublina ze
względu na wiek (n=80 w każdej grupie wiekowej)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań wywiadu bezpośredniego

Rozpatrując strukturę tygodniowej aktywności rekreacyjnej mieszkańców Lublina
(wyk. 3) stwierdzono, że bez względu na wiek najchętniej rekreacja ruchowa uprawiana jest
w weekend. Codziennie rekreację najchętniej uprawiają osoby w średnim wieku tj. 31-50 lat
(22,5%) oraz osoby powyżej 50 roku życia (13,8%), ale nie jest to duży odsetek badanej
populacji. Dni robocze do uprawiania aktywnego wypoczynku wybierają częściej osoby
starsze niż młodsze.
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Wykres 4.
Miesięczne wydatki na rekreację z podziałem na wiek respondentów (n=80 w każdej
grupie wiekowej)
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Na wykresie 4 przedstawiono miesięczne wydatki mieszkańców Lublina na usługi
rekreacyjne. Najwięcej na ten cel przeznaczają osoby w wieku od 31 do 50 lat, bowiem
48,7% respondentów z tej grupy wiekowej wydaje miesięcznie powyżej 100 zł, zaś 45,0% od
50 do 100 zł, a poniżej 50 złotych tylko 6,3% badanych osób. Najmniej przeznaczają na
rekreację osoby w wieku do 18 lat, co wynika z faktu, że osoby te nie są samodzielne
materialnie (opinie z wywiadów).
Wykres 5.
Aktywizowanie nieletnich dzieci i młodzieży do aktywności rekreacyjnej przez
respondentów (n=80 w każdej grupie wiekowej)
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Ruchu i zdrowego stylu życia dzieci najbardziej uczą się od swoich rodziców. To
rodzice powinni pokazać jak aktywnie należy wypoczywać. Z przeprowadzonych badań
wynika, że 51,2% rodziców w wieku 19-30 lat aktywizuje lub aktywizowało dzieci do
aktywności rekreacyjnej, w wieku 31-50 lat, aż 88,8%, a wieku powyżej 50 lat – 85%.
Głównie aktywizacja polegała na zapisywaniu dzieci na pozaszkolne zajęcia sportowe, czy
wspólne uprawianie rekreacji: jazda na rowerze, łyżwach, sankach, chodzenie na krytą
pływalnię itp.
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Niezwykle zastanawiający jest fakt, że szczególnie duży odsetek mieszkańców
Lublina uprawiających rekreację ruchową nie aktywizowało swoich dzieci do aktywnego
wypoczynku. Respondenci tłumaczyli się nadmiernymi obowiązkami szkolnymi (nauka),
niektórzy twierdzili, że jest to obowiązek szkoły, a inni przyznali się, że w żadne sposób nie
mogą aktywizować dzieci do rekreacji, bo one wolą komputer czy kolegów.
Wnioski
1. Mieszkańcy Lublina bez względu na wiek najchętniej uprawiają rekreację na krytej
pływalni (przeciętnie 44,4%) oraz korzystają z przejażdżek na rowerze (przeciętnie
35,9%). Młode osoby do 18 roku chętnie też chodzą na lodowisko (58,8%).
2. Respondenci najczęściej (46,1%) systematycznie uprawiają rekreację przez cały rok,
zwiększoną aktywność wykazują jedynie latem (30,7%). Natomiast w rozłożeniu
tygodniowym, najchętniej chodzą do obiektów sportowych i rekreacyjnych w weekend
(75%).
3. Najwięcej na usługi rekreacyjne wydają osoby w wieku 31-50 lat, a najmniej osoby
poniżej 18 roku życia. Wielkość wydatków na rekreację zależy zdecydowanie od
sytuacji materialnej respondentów.
4. Pozytywnym zjawiskiem jest fakt, że osoby starsze zachęcają swoje dzieci do
aktywnego wypoczynku, chodzą razem z nimi do obiektów sportowych, zapisują na
zajęcia dodatkowe, ale niepokojący jest sygnał, że aż 46,3% mieszkańców Lublina
będących w wieku od 19 do 30 lat, ma trudności w aktywizowaniu własnych dzieci do
rekreacji ruchowej.
5. Lublin jest miastem, gdzie w ostatnich latach powstało wiele nowoczesnych ośrodków
rekreacyjnych, które posiadają zróżnicowaną ofertę usług rekreacyjno-sportowych.
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Streszczenie
Rynek usług rekreacyjnych stanowi jeden z podstawowych zakresów badań empirycznych w obszarze ekonomii
turystyki. Korzystanie z usług rekreacyjnych jest ważne, ponieważ zmiany zachodzące w dzisiejszym świecie
nie sprzyjają rozwojowi ruchowemu społeczeństwa. Celem badań było określenie z jakich usług rekreacyjnych i
w jakim czasie najchętniej korzystają mieszkańcy Lublina. Badania przeprowadzono metodą sondażu
diagnostycznego przy wykorzystaniu techniki wywiadu bezpośredniego wśród mieszkańców Lublina w 4
grupach wiekowych: do 18 lat, 19-30 lat, 30-50 lat i powyżej 50 lat. W każdej grupie wiekowej przebadano 80
respondentów. Mieszkańcy Lublina bez względu na wiek najchętniej uprawiają rekreację na krytej pływalni oraz
wybierają przejażdżki na rowerze. Uprawiają rekreację systematycznie przez cały rok, a w rozłożeniu
tygodniowym najczęściej korzystają z obiektów sportowo-rekreacyjnych w weekendy.
Słowa kluczowe: popyt, ośrodki rekreacyjne, usługa rekreacyjna
DEMAND FOR RECREATIONAL SERVICES AMONG RESIDENTS OF LUBLIN
IN RECENT RESEARCH
Summary
The market of recreation services is one of the main areas of empirical research in the field of economics of
tourism. The use of recreational services is important because changes in the world today are not conducive to
the development of recreation. The aim of the study was to determine which services and recreation at which
time most benefit the residents of Lublin. The research was carried out by diagnostic survey using direct
interview technique among the inhabitants of Lublin in 4 age groups: up to 18 years, 19-30 years, 30-50 years
and over 50 years. In each age group tested 80 respondents. Residents of Lublin regardless of age, most grow
recreation pool and choose a ride on the bike. Recreation grow steadily throughout the year and exploded week
mostly use sports and recreation facilities on the weekend.
Keywords: demand, recreation centers, recreation service

