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SPONSORING SPORTOWY
JAKO NARZĘDZIE MARKETINGU BANKÓW
dr Agnieszka Grzybowska*, mgr Agnieszka Ertman*
Wprowadzenie
Sponsoring sportowy zyskuje na znaczeniu. Przedsiębiorstwa coraz częściej traktują
go jak inwestycję, której efekty będą widoczne w niedalekiej przyszłości, a przełożenie będą
miały w postaci większej liczby klientów i wyższych zysków. Celem artykułu jest zwrócenie
uwagi na rolę sponsoringu sportowego w działalności przedsiębiorstw. Szczególna uwaga
zostanie skupiona na sponsoringu sportowym instytucji finansowych jakimi są banki.
Sponsoring jako narzędzie marketingu
Opracowana przez Europejskie Stowarzyszenie Sponsoringu definicja sponsoringu
przedstawia go jako każdą komercyjną umowę, z której płyną korzyści zarówno dla sponsora,
jak i jednostki sponsorowanej. Na podstawie umowy sponsor przekazuje wsparcie –
najczęściej finansowe, otrzymując w zamian możliwość wykorzystywania związku pomiędzy
sponsorowanym wydarzeniem a działalnością sponsora, jego markami, bądź produktami1.
Warunkiem skutecznej realizacji projektów sponsoringowych, oprócz właściwego
doboru przedmiotu sponsoringu, jest również wykorzystanie wiarygodnych metod ewaluacji
uwzględniających wszystkie obszary zwrotu inwestycji sponsoringowych. Pozwalają one na
porównanie wartości ekonomicznej zaangażowania z zyskiem marketingowym uzyskanym
w wyniku przeprowadzonych działań2.
W literaturze poświęconej sponsoringowi zdecydowanie częściej spotyka się
informacje o celach, jakie można dzięki niemu realizować, niż o konkretnych efektach jego
wykorzystania. Jedna z klasyfikacji celów przedstawiona została w tabeli 1.
Tabela 1.
Podział celów sponsoringu

Budowa image`u
przedsiębiorstwa

Przedsiębiorstwo

*

• Spowodowanie wzrostu jej renomy i prestiżu.
• Kształtowanie osobowości i wizerunku jednostki jako lidera, by w świadomości
klientów produkty sponsora były wiodące.
• Przeniesienie pozytywnych skojarzeń związanych ze sponsorowaniem na sponsora, jego
nazwę i produkty
• Przeniesienie sukcesów beneficjenta na sponsora.
• Akceptacja produktu i marki poprzez wprowadzenie go na rynek pod pretekstem innych
wydarzeń
• Wzmocnienie wizerunku firmy.
• Duża widoczność w mediach bez ponoszenia dodatkowych kosztów
• Podniesienie lojalności, motywacji i pozytywnej identyfikacji wśród pracowników.
• Możliwość poszerzenia kontaktów i zdobywania nowych partnerów.
• Emocje wyzwalane przez sport ułatwiają prezentację i wdrożenie na rynek nowego
produktu bądź marki.
• Dostęp do wielu grup klientów i wzrost wielkości sprzedaży.

Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku.
J. Mierzwiński, Sponsoring w usługach sportu jako czynnik rozwoju i promocji, Usługi 2014. Branżowe
i menedżerskie aspekty rozwoju usług, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław,
nr 355/2014, s. 111.
2
Sponsoring – podstawowy instrument marketingu sportowego, Informacja prasowa. Krajowa Izba Sportu,
Warszawa 2013, s. 4.
1
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• Możliwość dotarcia do konkretnego segmentu klientów.
• Zwiększenie stopnia znajomości przedsiębiorstwa oraz jego produktów.
Klienci
• Umocnienie więzi opartej na zaufaniu.
• Wykreowanie pozytywnych skojarzeń ze sponsorem.
• Podkreślenie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa.
Lokalna
• Powiązanie z określonym stylem życia.
społeczność
• Zwiększenie zainteresowania przedsiębiorstwem w mediach.
Źródło: opracowanie własne na podstawie: B. Iwan, Nowe trendy w marketingu sportowym, Zeszyty Naukowe
Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2010, nr 3 (52), s. 357-358.

W innym ujęciu cele te dzielą się na cele ekonomicznie uzasadnione bezpośrednio –
promocja konkretnego produktu lub grupy produktów oraz pośrednio – działania rozumiane
jako efekt koncepcji zrównoważonego rozwoju3.
Z badań, których celem była diagnoza kategorii miar stosowanych przez
przedsiębiorstwa do oceny efektów działań marketingowych wynika następująca hierarchia
kategorii4:
• wzrost wielkości sprzedaży (90%),
• wzrost liczby klientów (77%),
• wzrost udziału w rynku (72%),
• poprawa wizerunku firmy/marki (67%),
• wzrost rozpoznawalności marki (58%),
• wzrost zadowolenia klientów (53%),
• wzrost wielkości sprzedaży nowych produktów (49%),
• wzrost lojalności klientów (44%),
• wzrost jakości produktów postrzeganej przez klientów (43%),
• wzrost liczby wprowadzonych na rynek nowych produktów (38%),
• wzrost dostępności produktu (32%).
Sponsoring jest instrumentem promocji, w który należy inwestować. Główne
przyczyny wzrostu znaczenia sponsoringu jako formy promocji są następujące5:
• rosnąca rola i liczba środków masowego przekazu;
• spadająca efektywność klasycznej reklamy;
• wzrost cen klasycznej reklamy telewizyjnej, radiowej i prasowej;
• dobre relacje z klientem;
• sponsoring ułatwia sponsorowi komunikację z rynkiem;
• narastająca globalizacja działalności marketingowej.
Przedsiębiorstwa starają się pozyskać i utrzymać klientów, co w warunkach dużego
nasycenia produktami, a także konkurencji urasta do niełatwych zadań. Sponsoring jawi się
w tym wszystkim jako panaceum na niską skuteczność tradycyjnych środków
marketingowych.

3

S. Kot, M. Kucharski, B. Ślusarczyk, Ekwiwalent reklamowy sponsoringu sportowego na przykładzie polskiej
ligi siatkówki kobiet, „Marketing i Rynek”, nr 3/2013, s. 33.
4
Ibidem, s. 33.
5
B. Iwan, Nowe trendy w marketingu sportowym, Zeszyty Naukowe Polityki Europejskie, Finanse i Marketing,
vol. 52, nr 3/2010, s. 357.
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Sport jako instrument sponsoringu
Sport coraz częściej wykorzystywany jest jako narzędzie kreowania wizerunku krajów
i miast, w których odbywają się wydarzenia sportowe lub w których funkcjonują obiekty
i kluby o randze międzynarodowej. Sport jest także wykorzystywany do kształtowania
"klimatu" wśród mieszkańców i podnoszenia ich zadowolenia z warunków życia w danym
rejonie6. Nie dziwi więc, że i przedsiębiorstwa dostrzegają możliwość wykorzystania
sponsoringu sportowego do swoich celów. Sport to jedna z bardziej rozpowszechnionych
form promocji podmiotów prowadzących działalność na danym terenie.
Sponsorowanie może dotyczyć zarówno sportu skierowanego do szerokich grup
społeczeństwa, jak i sportu wyczynowego, niszowego. Może obejmować sekcje sportów
indywidualnych i drużynowych we wszystkich kategoriach wiekowych, na różnych
szczeblach rywalizacji (zawody szczebla centralnego, regionalnego, okręgowego) 7.
Sponsorowanie sportu jest uważane przez przedsiębiorstwa za efektywne, ponieważ
8
sport :
• wyzwala emocje niezależne od aktywnego czy biernego w nim uczestnictwa.
Emocje towarzyszące zmaganiom sportowców powodują szybsze tworzenie
skojarzeń i lepsze zapamiętywanie produktów, marek;
• ze względu na swoją popularność jest dobrym sposobem na promocję. Reklama w
miejscu gdzie odbywa się wydarzenie sportowe widoczna jest w momencie
transmisji. Umieszczenie nazwy, loga firmy w oficjalnej nazwie drużyny, czy
imprezy sportowe gwarantuje wymienianie tej nazwy w mediach;
• wyzwala wiele skojarzeń (precyzja, dynamika, zdrowie), które chcieliby
wykorzystać potencjalni sponsorzy;
• jest stosunkowo tanią i efektywną metodą dotarcia do odbiorców;
• nie jest związany z ograniczeniem wiekowym;
• jest masowy i elitarny, interesują się nim różne grupy społeczne;
• może być wykorzystany jako element tworzenia tożsamości wizualnej.
Sport jest ważną wartością cywilizacyjną, kulturową i społeczną. W rozwiniętych
społeczeństwach stał się wręcz dobrem powszechnym, dostępnym w różnych formach stosownie do możliwości i zainteresowań. Traktowany jest jako element polityki społecznej,
stymulując wiele gałęzi gospodarki. Dzięki swej specyfice jawi się jako istotny czynnik
kształtowania zdrowia, rozwijania zachowań i nawyków prozdrowotnych, a także cenna
forma spędzania wolnego czasu9.
W sferze sportu przedmiotu działań sponsorskich przedsiębiorstwa mogą10:
• reprezentacje narodowe,
• kluby sportowe,
6

S. Bosiacki, J. Śniadek, Sport jako instrument promocji miasta na przykładzie Poznania, Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu w Poznaniu, Poznań, nr 168/2011, s. 350.
7
I. Morye, Warto sponsorować lokalny sport, „Bank Wspólnych Sił”, Magazyn Grupy BPS, nr 5/2014, s. 6.
8
B. Iwan, Nowe trendy w marketingu sportowym, Zeszyty Naukowe Polityki Europejskie, Finanse i Marketing,
vol. 52, nr 3/2010, s. 355-356.
9
Strategia rozwoju sportu w Polsce do roku 2015, Ministerstwo Sportu, Warszawa 2007, s. 4.
10
A. Mikołajczyk, Sponsoring sportowy w europejskich klubach piłkarskich, Studia Gdańskie, t. V, s. 247.
dostęp elektroniczny http://www.studiagdanskie.gwsh.gda.pl/pdfy/studia5s245-258.pdf (data dostępu
17.06.2016)
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• drużyny sportowe,
• organizacje sportowe, komitety olimpijskie,
• zawodnicy,
• imprezy sportowe,
• sport szkolny,
• imprezy związane z promocją zdrowego stylu życia.
Każdy, kto na bieżąco śledzi wydarzenia sportowe z krajowych boisk, bieżni, hali,
skoczni i innych aren, bez trudu może wskazać kilka, jak nie kilkanaście marek, które
samoczynnie zapisały się w jego świadomości11. I o to w sponsoringu właśnie chodzi.
Powiązanie marketingu z emocjami sportowymi wpływa „odświeżająco” na markę,
daje jej konkurencyjną przewagę. Sport daje poczucie więzi, miejsca, do którego należą
potencjalni klienci. Występując w różnych formach i na różnym poziomie cenowym daje
poczucie, iż zawsze jest dostępny. Wskazać można kilka elementów sprawiających,
iż w ocenie sponsora dana dyscyplina sportowa jest atrakcyjna, między innymi popularność
dyscypliny, reputacja, waga i atrakcyjność rywalizacji sportowej, czas trwania zaangażowania
sponsorskiego, jakość i podejście do mediów, zwyczaje mediów w podawaniu nazw
sponsorów.
Wykres 1.
Najpopularniejsze dyscypliny sportowe 2015
Kolarstwo
Rajdy samochodowe
Boks
Koszykówka
Narciarstwo biegowe
Lekkoatletyka
Piłka ręczna
Piłka nożna
Siatkówka
Skoki narciarskie
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Źródło:
http://www.arc.com.pl/sportowe_podsumowanie_2015_roku-40999579-pl.html
16.06.2016).

4

4,5
(data

5
dostępu:

Znanym sposobem sponsoringu jest umieszczenie loga sponsora na koszulkach
zawodników piłkarskich. Niejednokrotnie firmy traktują sportowców i obiekty sportowe jako
powierzchnię reklamową (zwykle ma to silny związek ze sponsoringiem) lub wykorzystują
sport jako element tradycyjnej reklamy. Wówczas sport stanowi jedynie „tło” dla produktu,
punkt odniesienia, a także źródło skojarzeń. Ważne, aby skojarzenia wiązały się
z pozytywnymi emocjami, zwycięstwem oraz sukcesem. Często wykorzystuje się również
wizerunek sportowca w reklamie. Jest on idolem – gdy reklamowany produkt nie ma nic

11

M. Młodzikowski, Sponsoring sportowy w Polsce. Szanse i zagrożenia na przykładzie wybranych firm,
SportWin, Poznań 2011, s. 3.
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wspólnego ze sportem lub specjalistą – gdy reklamuje coś, z czego sam korzysta, zachęcając
tym samym do kupna produktu12.
Prawidłowy dobór cech danej dyscypliny sportowej umożliwia zbudowanie
oczekiwanego wizerunku. W tabeli 2 podano cechy wyróżniające niektóre z dyscyplin
sportowych.
Tabela 2.
Cechy wyróżniające dyscypliny sportowe
Dyscyplina

Cechy wyróżniające

Bilard

Prestiż, estetyka, precyzja, elegancja, technika

Boks

Siła, determinacja, technika, nieugiętość

Formuła 1

Dynamika, szybkość, nowoczesność, prestiż, nowe technologie

Golf

Prestiż, estetyka, precyzja, ekskluzywność

Kolarstwo

Szybkość, wytrzymałość, nowe technologie

Lekkoatletyka

Szybkość, zdrowie, wytrzymałość, technika

Piłka nożna

Komunikacja, popularność, technika

Podnoszenie ciężarów
Siła, nieugiętość, wytrwałość, determinacja
Źródło: B. Iwan, Nowe trendy w marketingu sportowym, Zeszyty Naukowe Polityki Europejskie,
Finanse i Marketing, vol. 52, nr 3/2010, s. 360.

Sponsorowanie sportu ociepla wizerunek sponsora i gwarantuje bezcenny dostęp do
kibiców. Sport jako narzędzie wykorzystywane do budowania marki praktycznie nie ma wad.
Dzieje się tak ponieważ społeczny wymiar sportu wykracza poza stadiony, pływalnie, hale.
Sport łączy ludzi, dostarcza im niezapomnianych emocji, kształtuje charakter, jest ponad
podziałami wiekowymi, rasowymi, etnicznymi i płciowymi 13.
Sponsoring sportowy banków
Komunikacja marketingowa w bogactwie form i kombinacji jest elementem, który
łączy uczestników rynku: nadawcę i odbiorcę przekazu. Nadawca przekazu – bank poprzez
proces komunikacji wyraża swoją tożsamość – misję i strategie marketingowe, których
realizacja jest możliwa przez zaspokojenie potrzeb odbiorcy, lepsze niż ofert konkurentów.
Z kolei nabywca komunikuje się z rynkiem dążąc do zaspokojenia swoich potrzeb, wyraża
swoje oczekiwania i preferencje, pozycję, status społeczny i ekonomiczny, własną osobowość
i styl życia14.
Komunikację marketingową ze względu na zasięg dzieli na trzy typy: masową,
grupową i indywidualną. Banki jako instytucje obsługujące tzw. klienta masowego również
tego typu komunikacją – komunikacją masową będą zainteresowane najbardziej. Wśród
narzędzi komunikacji masowej wyróżnia się między innymi: internet, public relations, relacje
z mediami i publicity, lobbing i sponsoring15. Jednak to sponsoring nabiera coraz większego
znaczenia.
12

http://kulturoteka.tumblr.com/post/20167766738/przez-sport-do-marketingu-i-pr.
R. Kossakowski, Kibic istota społeczna, [w:] Raport. Sport + biznes + efektywność, Thinktank, Warszawa
2013, s. 32.
14
J. W. Wiktor, Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, PWN, Warszawa 2001, s. 7.
15
T. Bobrowski, Marketing sportowy. W co gra sektor bankowy? Dostęp elektroniczny http://nf.pl/manager/
marketing-sportowy -w-co-gra-sektor-bankowy,2,48786,76 (data dostępu 10.06.2016).
13
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Banki coraz chętniej angażują się w działalność sportową licząc, że osiągnięcia
i popularność sportowców przełożą się pozytywnie na wizerunek ich produktów. . BGŻ
sponsoruje kolarstwo. Deutsche Bank postawił na golf. Raiffeisen Polbank podpisał umowę
sponsoringową z Justyną Kowalczyk. Banki wychodzą nie tylko na stadiony piłkarskie, lecz
także na korty tenisowe, boiska do rugby, pola golfowe czy tory wyścigowe. Chęć pozyskania
kolejnych obszarów sportu sprawia, że stają się coraz bardziej agresywne. Mają nadzieję, że
sukcesy sportowców przeobrażą się na sukcesy wizerunkowe samego banku. Sponsorowanie
sportu staje się coraz bardziej popularnym i skutecznym sposobem promocji wizerunkowej
i docierania do klientów banków.
Przedsiębiorstwa z sektora bankowego coraz częściej inwestują w sponsoring
sportowy. Alior Bank podpisał umowę z Polskim Związkiem Piłki Nożnej, zyskując tytuł
sponsora oficjalnego piłkarskiej reprezentacji Polski, reprezentacji U-21 oraz drużyny
olimpijskiej.
Bank uruchomił
serwis
społecznościowy „Łączy nas
piłka”
(https://www.laczynaspilka.pl/). Poprzez portal fani piłki nożnej mogą korzystać
z innowacyjnych rozwiązań łączących świat sportu i bankowości, które dotychczas nie były
oferowane kibicom polskiej reprezentacji. Wśród banków spółdzielczych trudno znaleźć
bank, któremu sponsoring jest obcy. Przeznaczane środki wielokrotnie decydują o istnieniu
niejednego klubu, a skala pomocy bywa gigantyczna. Gospodarczy Bank Spółdzielczy w
Gorzowie Wielkopolskim wspiera na przykład klub żużlowy KS Stal Gorzów, ale również
11 lokalnych klubów piłkarskich, dwie szkółki piłkarskie, kluby koszykówki, drużynę
tenisistów stołowych, zapaśników, szczypiornistów, biegaczy, drużynę unihokeja16.
Imponująco wygląda lista inicjatyw wspieranych przez Podkarpacki Bank
Spółdzielczy, znaleźć można na niej Klub Hokejowy Sanok, Asseco Resovia Rzeszów. PBS
finansowo wspomaga też uczniowski klub hokejowy, koszykarski, drużynę ju-jitsu,
indywidualnie biathlonistę Łukasza Szczurka. Na sponsoring i darowizny w 2013 roku
przeznaczyli 2 mln zł17.
Roczny budżet na sponsoring sportowy Banku Spółdzielczego w Piątnicy waha się od
kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Bank otacza opieką lokalne kluby piłki nożnej oraz
działalność Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Stawiskach. Sponsoruje Turniej Tenisa
Ziemnego Nadzieja Cup, turnieje tenisa stołowego oraz międzynarodowe gale bokserskie.
Innymi wartymi uwagi inicjatywami są rowerowa wyprawa przez Europę i akademia
szachowa18.
Bank Spółdzielczy z Góry Kalwarii sponsoruje Turniej Piłki Nożnej im. Kazimierza
Górskiego dla dzieci do lat 13, piłkarską sekcję dziecięcą Klubu Korona, żeńską sekcję
siatkówki MKS Korona Mazovia Bank. Bank Spółdzielczy Skierniewice był organizatorem
turnieju dżudo, Warmiński Bank Spółdzielczy sponsoruje grę w brydża19.
Wskazane przykłady wyraźnie pokazują, że banki spółdzielcze są zainteresowane
sportem, szczególnie amatorskim, lokalnym. Sponsorowanie umożliwia bankowi kreowanie
i budowanie wizerunku wiarygodnego partnera cieszącego się prestiżem i zaufaniem zarówno

16

K. Olszewski, Spółdzielcze lubią sport, „Bank Wspólnych Sił”, Magazyn Grupy BPS, nr 5/2014, s. 3.
Ibidem, s. 3.
18
Ibidem, s. 4.
19
Ibidem, s. 5.
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obecnych jak i potencjalnych klientów. Banki chcą być postrzegane jako instytucje z siłą, by
zmienić rzeczywistość.
Perspektywy rozwoju sponsoringu sportowego
Ofensywa banków w obszarze marketingu sportowego nabiera rozpędu. Być może
niedługo dojdzie do sytuacji, że znalezienie sportu, którego nie sponsoruje już sektor
bankowy będzie graniczyło z cudem20.
Jak wynika z raportu Instytutu Badawczego Kantar Media wydatki polskiego sektora
bankowego na reklamę w mediach w pierwszym kwartale 2014 roku wyniosły niemal
500 mln zł. (w pierwszym kwartale 2013 roku banki przeznaczyły na reklamę ponad
40 mln zł więcej). Co druga złotówka z budżetu sektora bankowego przeznaczona jest na
reklamę w telewizji, która wciąż pozostaje dla banków najważniejszym medium. Sektor
bankowy obciął budżet reklamowy w gazetach. Banki wycofują się też z reklamy
internetowej: wydatki na kampanie reklamowe w Sieci w pierwszym kwartale 2014 roku
sięgają ponad 135 mln zł, ale są o 16 mln mniejsze w porównaniu z 2013 rokiem. Chętniej
natomiast pojawiają się z reklamą w magazynach: w tym roku wydały na nią prawie 24 mln
zł, czyli prawie 7 mln więcej niż rok temu. Banki nie żałują pieniędzy na alternatywną formę
reklamy usług bankowych, jaką jest marketing sportowy21.
Mnogość celów, które chcą osiągnąć przedsiębiorstwa poprzez inwestowanie w sport
(tab. 3.) pozwala wnioskować, iż sponsoring sportowy również w przyszłości będzie cieszył
się dużym powodzeniem.
Tabela 3.
Jakie główne cele można osiągnąć poprzez inwestowanie w sport
Główne cele

Firma
(%)
29,6
7,4

Instytucja
(%)
13,7
3,9

Dotrzeć do określonego segmentu rynku i pozyskać nową grupę klientów
Budowanie lojalności konsumentów
Osiągnąć przewagę nad rywalami poprzez związek lub wyłączność z daną
3,7
2,0
dyscypliną/sportowcem
Sport jako forma rozrywki dla klientów, mieszkańców
14,8
78,4
Przeniesienie cech podmiotu sponsorowanego
14,8
9,8
Wygenerowanie korzyści medialnych
40,7
41,2
Dotarcie do tzw. trudnych celów marketingowych
0,0
2,0
Kreowanie pozytywnego wizerunku wśród społeczności lokalnej
29,6
84,3
Działania CSR
40,7
5,9
Wzrost świadomości marki
66,7
25,5
Wzrost sprzedaży
40,7
3,9
Źródło: opracowanie własne na podstawie: P. Matecki, W 2015 wydatki na sponsoring sportowy będą wzrastać,
Marketing & Management, Poznań 2015, s. 2. Dostęp elektroniczny: http://www.sportwin.pl/data/dokumenty
/20150318%20SportWin%20Indicators%20raport.pdf (data dostępu 12.06.2016).

20

T. Bobrowski, Marketing sportowy. W co gra sektor bankowy? Dostęp elektroniczny
http://nf.pl/manager/marketing-sportowy-w-co-gra-sektor-bankowy,2,48786,76 (data dostępu 10.06.2016).
21
T. Bobrowski, Marketing sportowy. W co gra sektor bankowy? Dostęp elektroniczny
http://nf.pl/manager/marketing-sportowy-w-co-gra-sektor-bankowy,2,48786,76 Wzrost świadomości marki (data
dostępu 10.06.2016).
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Sport zajmuje i będzie zajmował w przyszłości mocną pozycję w szeroko
pojmowanym systemie wartości indywidualnych i społecznych, służąc rozwojowi człowieka,
w tym zachowaniu zdrowia i sprawności oraz wartościowemu zagospodarowaniu czasu
wolnego. Będzie służył również przedsiębiorstwom pozwalając, by wykorzystywały go do
budowy, umacniania swojego wizerunku. Rozwój polskiego sportu będzie stwarzał
w najbliższych latach coraz więcej możliwości sponsoringowych zarówno organizatorom
sportu, jak i bankom zainteresowanym tym obszarem.
Podsumowanie
Sponsoring sportowy, jako narzędzie promocji stał się jednym z najefektywniejszych
kanałów komunikacji. Za główne determinanty rozwoju sponsoringu uznać można
globalizację sportu oraz nadmiar i negatywne nastawienie konsumentów do tradycyjnej
reklamy. Sponsoring to długofalowa współpraca umożliwiająca jednoczesne realizowanie
różnych marketingowych celów przedsiębiorstwa. Do podstawowych zalet wynikających
z prowadzenia działań sponsoringowych należy zaliczyć wzrost sprzedaży produktów
sponsora i znajomości jego marki oraz poprawę wizerunku podmiotu sponsorującego.
Efektywny sponsoring pozwala na dotarcie do różnych grup odbiorców. Przedsiębiorstwa,
w tym banki, dostrzegły potencjał sponsoringu i w coraz większym stopniu, jako skuteczny
instrument konkurencyjny, wykorzystują sport.
Bibliografia:
Kossakowski R., Kibic istota społeczna, [w:] Raport. Sport + biznes + efektywność, Thinktank, Warszawa 2013.
Młodzikowski M., Sponsoring sportowy w Polsce. Szanse i zagrożenia na przykładzie wybranych firm,
SportWin, Poznań 2011.
Sponsoring – podstawowy instrument marketingu sportowego, Informacja prasowa, Krajowa Izba Sportu,
Warszawa 2013.
Strategia rozwoju sportu w Polsce do roku 2015, Ministerstwo Sportu, Warszawa 2007.
Wiktor J. W., Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, PWN, Warszawa 2001.
Bosiacki S., Śniadek J., Sport jako instrument promocji miasta na przykładzie Poznania, Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu w Poznaniu, Poznań, nr 168/2011.
Iwan B., Nowe trendy w marketingu sportowym, Zeszyty Naukowe Polityki Europejskie, Finanse i Marketing,
nr 3 (52). 2010
Kot S., Kucharski M., Ślusarczyk B., Ekwiwalent reklamowy sponsoringu sportowego na przykładzie polskiej
ligi siatkówki kobiet, „Marketing i Rynek”, nr 3/2013.
Mierzwiński J., Sponsoring w usługach sportu jako czynnik rozwoju i promocji, Usługi 2014. Branżowe
i menedżerskie aspekty rozwoju usług, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,
Wrocław nr 355/2014.
Morye I., Warto sponsorować lokalny sport, „Bank Wspólnych Sił”, Magazyn Grupy BPS, nr 5/2014.
Olszewski K., Spółdzielcze lubią sport, „Bank Wspólnych Sił”, Magazyn Grupy BPS, nr 5/2014.
Strony internetowe:
Bobrowski T., Marketing sportowy. W co gra sektor bankowy? Dostęp elektroniczny
http://nf.pl/manager/marketing-sportowy-w-co-gra-sektor-bankowy,2,48786,76
http://www.arc.com.pl/sportowe_podsumowanie_2015_roku-40999579-pl.html
http://kulturoteka.tumblr.com/post/20167766738/przez-sport-do-marketingu-i-pr
Matecki P., W 2015 wydatki na sponsoring sportowy będą wzrastać, Marketing & Management, Poznań 2015.
dostęp elektroniczny http://www.sportwin.pl/data/dokumenty/20150318%20SportWin%20 Indicators
%20raport.pdf

SPONSORING SPORTOWY JAKO NARZĘDZIE…

13

Mikołajczyk A., Sponsoring sportowy w europejskich klubach piłkarskich, Studia Gdańskie, t. V, s. 247. dostęp
elektroniczny http://www.studiagdanskie.gwsh.gda.pl/pdfy/studia5s245-258.pdf
Streszczenie
Marketing sportowy związany jest z wykorzystaniem sportu i polega na promowaniu podmiotów
gospodarczych, konkretnych marek i ich produktów. Za jedną z najskuteczniejszych narzędzi marketingu
sportowego uważany jest sponsoring. Dzięki sponsoringowi sportu przedsiębiorstwa, w tym banki mogą dotrzeć
do klientów i przedstawić im swoją działalność, zapoznać z ofertą. Sport, będąc ponad podziałami, coraz
powszechniej wykorzystywany jest przez liczne podmioty gospodarcze, liczne marki do budowania i kreowania
swojego wizerunku na rynku. Wydaje się w pełni uzasadnionym działaniem wykorzystywanie go jako narzędzia
komunikacji marketingowej banków.
SPORTS SPONSORSHIP AS A MARKETING TOOL OF BANKS
Summary
Sports marketing is associated with sport and it is applied to promote businesses, specific brands and their
products. Sponsorship is considered as one of the most effective tools of sports marketing. Thanks to
sponsorship of sport events, enterprises, including banks, can reach to consumers, present their activity and make
people familiar with their offer. Sport is increasingly used by numerous companies and brands to build and
create their image in the market. That is why it seems fully justified using sport sponsorship as a tool
of marketing communication in banks.

STEREOTYP OSOBOWOŚCI STUDENTA AKADEMII WYCHOWANIA
FIZYCZNEGO I POLITECHNIKI WE WROCŁAWIU
dr Sławomir Świtała*, dr Marta Koszczyc**
Wprowadzenie
Ocena drugiego człowieka wpisana jest w naszą naturę. Dopiero bliższa relacja
sprawia, że postrzegamy go jako jednostkę złożoną. Niejednokrotnie jednak dokonujemy
ocen za pomocą szczątkowych informacji bądź tylko na podstawie naszych wyobrażeń.
Wyobrażenia te kreowane są na bazie tego, co usłyszymy, bądź z czym zetknęliśmy się
wcześniej. Jedna niepozorna opinia niekiedy wystarczy, by powstał stereotyp. Opinia
dotycząca jednej cechy często przekłada się na ocenę ogólną, co prowadzi do jeszcze
większych błędów w ocenie drugiego człowieka bądź grupy ludzi. Często po prostu
zakładamy, że rzeczy podobne pod względem jednej właściwości są także w znacznym
stopniu podobne na wielu innych wymiarach.
Charakterystyką stereotypów zajmują się przedstawiciele wielu nauk, w tym
psychologii, socjologii, filozofii czy politologii. Można zatem stwierdzić, że są to typowe
zjawiska społeczne, które spotyka się w niemal każdej grupie, a uruchamiane mechanizmy
towarzyszą w mniejszym lub większym stopniu każdemu z nas. „Psycholog Diane M. Mackie
wraz ze współpracownikami wyróżniła i opisała wszystkie mechanizmy, a mianowicie
poznawczy, afektywny, społeczno – motywacyjny oraz kulturowy”1. Psychologowie starają
się zbadać wpływ stereotypów na relacje interpersonalne. Socjologowie analizują je pod
względem kulturowo-społecznym, lingwiści doszukują się związków stereotypów z językiem,
a filozofowie poszukują istoty tych zjawisk w świecie wartości. „Stereotypy nie ograniczają
się więc do spostrzeżeń kategorii rasowych, narodowościowych i płciowych, lecz odnoszą się
do wszelkich grup wyodrębnionych przez obserwatora, a także do podgrup w ramach owych
szerszych kategorii. Zatem liczba możliwych grup społecznych ograniczona jest jedynie przez
liczbę atrybutów, które obserwatorzy mogą uznać za społecznie znaczące”1.
Można zatem zadać pytanie, jaki jest cel badań psychologicznych? Cele psychologa
prowadzącego badania to opisywanie, wyjaśnianie i przewidywanie zachowania oraz
kierowanie zachowaniem. Celem jednak nadrzędnym powinno być polepszanie jakości
ludzkiego życia.
W badaniach psychologicznych nad stereotypami dominuje podejście poznawcze
traktujące stereotyp jako schemat-strukturę, która zawiera uproszczoną wiedzę o świecie.
Zaktywizowany schemat pozwala nie tylko na redukcję złożoności informacyjnej, lecz także
wychodzenie poza posiadane czy otrzymywane informacje, czyli na wnioskowanie
o informacji brakującej. Schemat nadaje znaczenie napływającym informacjom, wywiera
wpływ na ich ocenianie i wartościowanie. Stereotypowe postrzeganie świata nie tylko nas
ogranicza, ale i odbiera możliwość rozwoju społecznego. To, czy osobowość poznanej osoby
*
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ocenimy za godną naszej uwagi, wpływa na późniejszy bieg zdarzeń. Osobowość, jako zbiór
różnych cech, stanowi wieloaspektowy wymiar ludzkiej natury, dlatego też w niniejszej pracy
podejmujemy się jej analizy wśród osób zawodowo nam najbliższych – studentów AWF we
Wrocławiu oraz Politechniki Wrocławskiej, którzy stanowią grupę porównawczą.
Osobowość studentów badał miedzy innymi H. Kulas. Celem badań było
scharakteryzowanie studentów wychowania fizycznego w zakresie ich osobowości. Przebadał
450 studentów AWF w Gdańsku pod względem neurotyczności, ekstrawersji – introwersji
i poczucia umiejscowienia kontroli oraz typów ich osobowości. Do pomiaru zmiennych
użyto: Inwentarza Osobowości (MPI) H. J. Eysencka w adaptacji M. Choynowskiego Skalę N
i skalę E oraz do pomiaru poczucia kontroli użyto skalę I-E J. B. Rottera oraz kwestionariusz
„Delta” R. L. Drwala. Badania przeprowadzono w latach 1992 – 1994. Po analizie wyników
autor przedstawia następujące wnioski: większość badanych studentów charakteryzuje się
przeciętnym poziomem neurotyczności (42,3%) i ekstrawersji (44,0%) oraz przeciętnym
poczuciem kontroli (44,8%). Jeśli chodzi o typy osobowości, to spośród siedmiu typów
wyodrębnionych przez L. Stawowską wyraźnie zarysowują się cztery: osobnicy w normie
psychicznej, osoby najlepiej przystosowane, introwertycy i ekstrawertycy2.
T. Rychta prowadził badania osobowości studentów AWF w Warszawie przez wiele
lat. Z badań tych wynikało, że na studia AWF przychodzi młodzież o podobnych cechach
charakteru. Wśród tych cech należy wymienić: przyjacielskość, ekspansywność, śmiałość,
dużą siłę charakteru i siłę woli. T. Rychta postanowił w 1990 powtórzyć te badania
i sprawdzić, czy w tej kwestii zaszły jakieś zmiany. Przebadał on 180 studentów. Zastosował
aż 9 testów i kwestionariuszy, aby dokładniej zbadać osobowość studentów i rozszerzył swoje
dotychczasowe badania aż do 36 cech (wymiarów) osobowości. Założył on, że wyniki, które
uzyska, będą zbliżone do tych z lat wcześniejszych. Okazało się, że jego hipoteza się nie
potwierdziła, ponieważ studenci badani w owej próbie byli nieprzypadkowo statystycznie
mniej dominujący i pewni siebie, wytrwali i odpowiedzialni, śmiali i odporni na zagrożenie
oraz radykalni i postępowi, a jednocześnie mieli wyższy poziom napięcia energicznego 3.
Z dotychczasowych badań nad studentami AWF we Wrocławiu i innych kierunków
uniwersyteckich wynika, że w osobowości studentów i studentek występują liczne i podobne
różnice. Możemy uznać tu, że są one związane z płcią, a nie z kierunkiem studiów. Znajduje
to też potwierdzenie w badaniach E. Wlazło, gdzie studentki wrocławskiego AWF były
bardziej neurotyczne od studentek z innych porównywanych uczelni. Różnice zauważono
również w poziomie lęku, gdzie studentki wrocławskiego AWF odnotowały niższe wyniki.
W przeglądanej literaturze nie odnaleźliśmy badań na temat stereotypowego
postrzegania studentów nie tylko AWF czy politechniki, ale studentów w ogóle. Lukę tę
chcemy zatem zapełnić, by obiegowe opinie niemające potwierdzenia w badaniach mogły
znaleźć swe potwierdzenie bądź za pomocą owych badań je obalić.
Cel badań
Celem badań było sprawdzenie stereotypowego spostrzegania osobowości studentów
(mężczyzn) z dwóch wrocławskich uczelni: Akademii Wychowania Fizycznego i Politechniki
2
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przez ich rówieśników z wybranych wrocławskich uczelni.
Postawiono następujące pytania badawcze:
Jaki jest stereotyp studenta AWF we Wrocławiu w zakresie poszczególnych cech
osobowości?
Jaki jest stereotyp studenta Politechniki we Wrocławiu w zakresie
poszczególnych cech osobowości?
Jakie są różnice w stereotypie studentów wrocławskiego AWF vs Politechniki
Wrocławskiej w zakresie poszczególnych cech osobowości?
Jaki jest stereotyp studenta wrocławskiego AWF i Politechniki Wrocławskiej
w zależności od płci badanych osób?
Materiał i metody badań
W badaniu wzięło udział 290 studentów (209 kobiet i 81 mężczyzn) w latach 2014/15.
Osoby te to studenci I roku wrocławskich uczelni: Wyższej Szkoły Bankowej i Uniwersytetu
Wrocławskiego na kierunkach politologia, historia, pedagogika i psychologia.
W niniejszej pracy wykorzystany został kwestionariusz ankiety zawierający 15 pytań
dotyczących osobowości (po 3 pytania z neurotyczności, ekstrawersji, otwartości na
doświadczenia, sumienności oraz ugodowości), za pomocą których studenci I roku studiów
różnych kierunków dwóch wrocławskich uczelni określali swą postawę dotyczącą
wskazanych cech studentów AWF i Politechniki (mężczyzn).
Użyte pytania to jedne z wielu, które są zawarte w wystandaryzowanym kwestionariuszu
NEO-FFI. Zostały one wyłonione jako najczęściej wybierane przez dwa roczniki studentów
kierunku - wychowanie fizyczne. W kwestionariuszu układ ich jest naprzemienny.
Wyniki
Wykres. 1.
Profile osobowości w stereotypie studentów AWF i Politechniki

Źródło: opracowanie własne.
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Wykres. 2.
Średnie stereotypu (kobiet i mężczyzn) poszczególnych składowych osobowości
studentów Politechniki, AWF na tle średniej populacyjnej
Stereotyp składowych osobowości
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Źródło: opracowanie własne.

Profile osobowości w stereotypie studentów AWF i Politechniki kształtują się
odmiennie. Natężenie niektórych cech (składowych) jest większe w stereotypie studentów
AWF (ekstrawersja, otwartość, ugodowość) a innych cech (składowych) w stereotypie
studentów Politechniki (neurotyzm, sumienność) (wyk. 1 i 2).
Wszystkie stwierdzone różnice rozkładów cech osobowości w stereotypie studentów
AWF i Politechniki są statystycznie istotne (tab. 1).
Tabela 1.
Porównanie poszczególnych cech (składowych) osobowości w stereotypie studentów
AWF i Politechniki
Cecha
osobowości

Grupa

AWF
Politechnika
AWF
Ekstrawersja
Politechnika
AWF
Otwartość
Politechnika
AWF
Ugodowość
Politechnika
AWF
Sumienność
Politechnika
Źródło: opracowanie własne.
Neurotyzm

Średnia Mediana
4,4
5,0
7,8
3,6
5,8
4,5
5,7
5,0
5,9
6,5

4,3
5,0
8,3
3,3
6,0
4,3
5,7
5,0
6,0
6,7

Test Manna-Whitneya
Dolny Górny
Odch.std
kwartyl kwartyl
Z
P
3,7
3,7
7,0
2,3
4,7
3,7
5,0
4,0
4,7
5,0

5,3
6,0
9,0
4,7
7,0
5,3
6,7
6,0
7,3
8,0

1,3
1,6
1,5
1,7
1,6
1,5
1,4
1,6
1,8
2,0

4,46

<0,0001

18,85

<0,0001

9,82

<0,0001

5,57

<0,0001

3,81

0,0001

Stereotyp osobowości studentów AWF wykazuje zależność od płci opiniujących.
Stereotyp osobowości studenta AWF dokonywany przez kobiety wykazuje wyższe wartości
dla cech osobowości w porównaniu z oceną dokonywaną przez mężczyzn. Podobnie pełnego
zróżnicowania płciowego nie obserwuje się w stereotypie osobowości studenta Politechniki
Wrocławskiej (tab. 3).
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Dymorfizm płciowy stereotypu osobowości studenta AWF jest istotny statystycznie
(wszystkie różnice stereotypu wg kobiet i mężczyzn różnią się statystycznie istotnie) (tab. 2).
W przypadku stereotypu osobowości studentów z Politechniki istotne zróżnicowanie
płciowe występuje tylko w odniesieniu do sumienności (tab. 3).
Tabela 2.
Zróżnicowanie płciowe stereotypu osobowości studentów AWF
Cecha
osobowości

Dolny Górny
kwartyl kwartyl

Odch.
std.

Płeć

Średnia

Mediana

mężczyźni

4,7

4,7

4,0

5,3

1,3

kobiety

4,4

4,3

3,3

5,3

1,4

mężczyźni

7,0

7,3

5,7

8,7

1,8

kobiety

8,1

8,3

7,3

9,0

1,3

mężczyźni

5,3

5,3

4,3

6,3

1,7

kobiety

6,0

6,0

5,0

7,0

1,5

mężczyźni

5,3

5,3

4,3

6,3

1,5

kobiety

5,8

6,0

5,0

6,7

1,3

mężczyźni

5,5

5,3

4,3

6,3

1,9

kobiety
Źródło: opracowanie własne.

6,0

6,0

5,0

7,3

1,7

Neurotyzm
Ekstrawersja
Otwartość
Ugodowość
Sumienność

Test Manna-Whitneya
Z

p

2,41

0,0158

4,59

<0,0001

3,29

0,0010

2,79

0,0053

2,67

0,0075

Tabela 3.
Zróżnicowanie płciowe stereotypu osobowości studentów Politechniki
Cecha
osobowości

Dolny Górny
kwartyl kwartyl

Odch.
std.

Płeć

Średnia

Mediana

mężczyźni

5,2

5,0

4,0

6,0

1,7

kobiety

4,9

5,0

3,7

6,0

1,6

mężczyźni

3,9

3,3

2,7

5,0

1,8

kobiety

3,5

3,3

2,3

4,7

1,7

mężczyźni

4,7

4,3

4,0

5,7

1,7

kobiety

4,4

4,3

3,3

5,3

1,4

mężczyźni

4,9

4,7

3,7

6,0

1,8

kobiety

5,1

5,0

4,0

6,0

1,5

mężczyźni

6,0

6,3

4,7

7,3

2,0

kobiety
Źródło: opracowanie własne.

6,7

7,0

5,3

8,0

1,9

Neurotyzm
Ekstrawersja
Otwartość
Ugodowość
Sumienność

Test Manna-Whitneya
Z

p

1,03

0,3009

1,44

0,1508

0,84

0,4015

1,20

0,2302

2,56

0,0105
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Wykres 3.

Profile stereotypu osobowości studentów AWF i Politechniki
w opinii kobiet i mężczyzn

Źródło: opracowanie własne.

Wykres 4.
Średnie stereotypu (kobiet) poszczególnych składowych osobowości studentów
Politechniki i AWF na tle średniej populacyjnej
Stereotyp składowych osobowości - kobiety
8,5
8,0
7,5
7,0
6,5
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5

8,1

6,7
6,0

5,8
6,0
4,9

4,4

Politechniki
st.st.Informatyki

5,1

AWF
st.st.AWF

4,4
3,5
N

E

Źródło: opracowanie własne
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Wykres 5.
Średnie stereotypu (mężczyzn) poszczególnych składowych osobowości studentów
Politechniki i AWF na tle średniej populacyjnej
Stereotyp składowych osobowości - mężczyźni
7,5
7,0
6,5
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5

7,0

6,0
5,2

5,3

4,7

4,7

5,5

5,3
4,9

norma
normapopulacyjna
populacyjna
st.st.Politechniki
Informatyki
st.st.AWF
AWF

3,9

N

E

O

U

S

Źródło: opracowanie własne

Otrzymane wyniki dotyczące stereotypu składowych osobowości w obu grupach
płciowych łącznie, odpowiadają wynikom rozpatrywanym oddzielnie dla obu płci. Zarówno
kobiety i mężczyźni zgodnie twierdzili, że studenci AWF we Wrocławiu są dużo bardziej
ekstrawertyczni od studentów Politechniki Wrocławskiej. Ponadto studenci Politechniki
Wrocławskiej zostali ocenieni jako mniej ekstrawertyczni od średniej populacyjnej a studenci
AWF Wrocław powyżej średniej (wyk. 4 i 5).
Zakończenie i dyskusja
Stereotyp dotyczący każdej grupy społecznej jest uruchamiany podczas zetknięcia się
z nią lub nawet pod wpływem słowa go wyzwalającego, przenoszony do kręgu osób będących
naszymi odbiorcami. Jak pisze Eliot Aronson „Stereotypizowanie często bywa sposobem na
uproszczenie naszego spojrzenia na świat i jest typowe dla wszystkich, tzn. każda osoba ma
w umyśle wewnętrzną reprezentację otaczającej rzeczywistości”4. Informacje zakodowane
w umyśle aktywizują się wówczas, kiedy mogą być przydatne. Dzięki temu, że wydawanie
opinii zachodzi w automatyczny sposób, nie obciąża naszych zasobów poznawczych. Jak
bardzo skupieni musieli by być ludzie gdyby każda najmniejsza sytuacja, przed podjęciem jej
oceny, podlegała ich wnikliwemu rozważaniu? Nie byłoby to zapewne ani opłacalne ze
względu na zainwestowany czas, ani po prostu możliwe przez ilości napotkanych sytuacji.
Stereotypy mogą być zatem potrzebne i funkcjonalne. Jak większość naszych opinii
i zachowań mogą być one postrzegane na zasadzie zysków i strat, przed którymi chcąc
funkcjonować w tak szybko zmieniającej się rzeczywistości nie da się uciec.
Praca ta powodowana jest próbą odpowiedzi, jakimi stereotypami posługują się
młodzi ludzie względem swych rówieśników z tak odmiennych uczelni. W niniejszej pracy
posłużyliśmy się pytaniami badawczymi, a nie hipotezami pozostawiwszy sprawą otwartą
4

E. Aronson, Psychologia społeczna, tłum. Gilewicz J., Zysk i S-ka, Wydawnictwo Poznań, 2006, s. 534.
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odpowiedzi na zawarte w nich pytania.
Po przebadaniu 290 studentów, mężczyzn i kobiet z różnych kierunków studiów
można stwierdzić, że są różnice zarówno w ocenie osobowości studentów wrocławskiej
Akademii Wychowania Fizycznego i Politechniki Wrocławskiej z podziałem na płeć
opiniujących i bez niej. Z uwagi na dużą różnicę w liczbie respondentów odmiennej płci
(209 kobiet i 81 mężczyzn) uzyskane wyniki bez podziału na płeć należy rozpatrywać
z ostrożnością. Przeprowadzona analiza badań z podziałem na płeć przy dość dużej liczba
respondentów, szczególnie kobiet, zdaje się ukazywać już wiarygodne dane, z których jasno
wynika, że stereotyp osobowości studenta AWF we Wrocławiu formułowany przez kobiety
charakteryzuje się większymi wartościami poszczególnych cech osobowości w porównaniu
ze stereotypem formułowanym przez mężczyzn. Badania nie wykazały podobnie dużych
różnic w stereotypie osobowości studentów Politechniki Wrocławskiej.
Cechy osobowości takie jak ekstrawersja, otwartość na doświadczenia, ugodowość
i sumienność są pożądanymi atrybutami, dzięki którym ludzie lepiej radzą sobie w kontaktach
społecznych i w większości zawodów są lepiej oceniani jako pracownicy i pracodawcy. Przy
bliższym poznaniu są też ciekawszymi towarzyszami wspólnych przeżyć. Są to zatem cechy,
które zarówno na rynku pracy, jak i w zwykłych towarzyskich kontaktach stwarzają dobry
wizerunek osoby je posiadającej. W oczach kobiet mężczyzna taki jest podziwiany, a co za
tym idzie, łatwiej nawiązuje pozytywne relacje. Respondentki, które skłonne były w taki
właśnie sposób ocenić typowego studenta wrocławskiego AWF, choć posługują się
stereotypem to zapewne nie jest to krzywdzące dla mężczyzn ze sportowej uczelni. Już
niejako na „starcie” mężczyzna z AWF pod względem badanych cech osobowości jest
w lepszej sytuacji od studentów z politechniki. Na całe szczęście dla tych drugich nie tylko
wymienione cechy osobowości mają znaczenie choćby przy wyborze życiowego partnera.
Z doświadczenia wiemy, że zaufanie do partnera, czy lepsze rokowanie zawodowe
przejawiające się większymi zasobami finansowymi to kolejne, jak nie ważniejsze, motywy,
dla których kobiety wybierają swych partnerów. Stereotypy zatem mogą powodować bardziej
lub mniej przychylne oceny, dzięki którym jedni korzystają, a inni tracą. W konsekwencji
jednak ważne okaże się nie to, czy posłużyliśmy się stereotypem, ale jak bardzo minęliśmy
się przez niego z prawdą.
Wnioski
Oprócz zdolności umysłowych do ukończenia studiów na politechnice potrzebna jest
też motywacja, odporność na stres i stabilność emocjonalna, które to warunkują pełne
wykorzystanie zdolności umysłowych. Osobowość, jako zbiór naszych cech kształtowanych
przez całe życie z pewnością różnicuje nas i czyni osobnymi indywiduum. Jak pokazują
badania, profile osobowości w stereotypie studentów dwóch porównywanych uczelni
kształtują się odmiennie. Studenci z AWF we Wrocławiu w porównaniu do studentów
z Politechniki Wrocławskiej oceniani przez kobiety i mężczyzn jako jednej grupy łącznie
uznani zostali za mniej neurotycznych i sumiennych. Pozostałe cechy osobowości studentów
ze sportowej uczelni, czyli ekstrawersja, ugodowość i otwartość na doświadczenia, są na
wyższym poziomie od studentów Politechniki. Analizując otrzymane wyniki z podziałem na
płeć opiniujących zauważamy, że różnice w ocenie osobowości studentów z wrocławskiej
Politechniki są na tyle niewielkie, że jedynie sumienność można uznać za istotną
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statystycznie. Sumienność owa została oceniona wyżej przez kobiety nie tylko w stosunku do
mężczyzn, ale i do średniej populacyjnej. Dużo więcej różnic ukazują wyniki stereotypowego
postrzegania studentów Akademii Wychowania Fizycznego. Są one wszystkie istotne
statystycznie a więc bardzo wiarygodne z uwagi na podział pod względem płci badanych.
Kobiety uznały mężczyzn z AWF za mniej neurotycznych zarówno w stosunku do
porównywanych studentów Politechniki, jak i średniej populacyjnej. Wszystkie inne
składowe osobowości, a więc ekstrawersja, otwartość na doświadczenia, ugodowość
i sumienność, zostały przez nie ocenione powyżej zarówno średniej populacyjnej jak
i porównując je do otrzymanych wyników składowych cech osobowości studentów
Politechniki.
Zdajemy sobie sprawę, że napisana przez nas praca to tylko wycinek głębszego
problemu, który był i będzie badany jeszcze przez wielu naukowców. My jednak chcieliśmy
przyczynić się do odpowiedzi na pytania bliskie naszemu sercu z racji wykształcenia, zawodu
i osobistych doświadczeń.
Bibliografia:
Aronson E., Psychologia społeczna, tłum. Gilewicz J., Zysk i S-ka, Wydawnictwo Poznań, 2006, s. 534.
Kulas. H., Osobowość studentów wychowania fizycznego, Wychowanie fizyczne i Sport, nr 3/1995, s. 55-71.
Macrae C. N., Stangor Ch., Hewstone M., Stereotypy i uprzedzenia, najnowsze ujęcie, Gdańskie Wydawnictwo
Psychologiczne, 1999, s. 41.
Rychta T., Badania nad osobowością studentów AWF w Warszawie, Przeglądowa konferencja naukowa AWF’92.
AWF, Warszawa 1993, s. 56-59.
Streszczenie
Pytanie jak bardzo posługujemy się stereotypami dotyczącymi postrzegania i oceniania ludzi tylko dlatego, że
należą oni do określonej grupy, stało się motywem napisania owej pracy. Dokonano porównania stereotypowych
opinii studentów różnych wrocławskich uczelni co do rysu psychologicznego studentów AWF i Politechniki we
Wrocławiu. Praca ta jest zatem rozprawą na temat tego, jaki jest stereotyp osobowości porównywanych obu grup
studentów. Kwestionariuszami użytymi w pracy były: kwestionariusz NEO-FFI „Wielka Piątka” autorstwa Paula
Costy i Roberta McCrea, obejmujący 5 czynników osobowości, tj.: neurotyczność, ekstrawersję, otwartość na
doświadczenia, ugodowość i sumienność, oraz stworzony na potrzeby pracy kwestionariusz dotyczący
stereotypów. Jak wskazały przeprowadzone badania, student Politechniki jawi się naszym respondentom jako
mniej ekstrawertywny, ale bardziej sumienny od studenta AWF. Stereotyp osobowości studentów AWF wykazuje
zależność od płci opiniujących. W ocenie kobiet poszczególne składowe osobowości studentów AWF
charakteryzują większe wartości stenowe w porównaniu do ocen dokonywanych przez mężczyzn. Podobnego
zróżnicowania płciowego nie obserwuje się w stereotypie osobowości studenta Politechniki.
Słowa kluczowe: stereotyp, osobowość, studenci.
THE PERSONALITY STEREOTYPE OF A STUDENT OF THE UNIVERSITY OF PHYSICAL
EDUCATION AND A STUDENT OF THE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN WROCŁAW
Summary
The question to what extent we follow the stereotypes concerning perceiving and judging pe ople, just because
they belong to a particular group, has become the trigger point to write this dissertation. There has been made a
comparison of the stereotypical opinions of the students of various Wrocław universities about the psychological
characteristics of students of the University of Physical Education and the University of Technology in Wrocław.
The thesis is adissertation delineating the personality stereotype comparision of both groups of students. The
questionnaires used in the dissertation were: the NEO-FFI questionnaire „The Big Five” of Paul Costa and
Robert McCrea's, including five personality traits: neuroticism, extraversion, openness to experiences, flexibility,
and conscientiousness, and the survey, created for the need of the dissertation, concerning the stereotypes.
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According to the research, our respondents perceive a student of the University of Technology as less extravert
but more conscientious than a student of the University of Physical Education. The personality stereotype of the
University of Physcial Education students shows the dependency on the opinion sexes. According to women, the
particular personality traits of the University of Physcial Education students are characterised by the bigger sten
merits in comparison to the judgement made by men. The similar sexual differentiation is not observed in the
personality stereotype of a student the University of Technology.
Key words: stereotype, personality, students.

OCENA AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ GIMNAZJALISTÓW
W PUŁAWACH
dr Sylwia Golian*, mgr Agata Kobyłka*, dr Ryszarda Ewa Bernacka**
Wprowadzenie
Aktywność fizyczna to „jakikolwiek ruch ciała związany z kurczeniem się mięśni,
który zwiększa wydatek energetyczny powyżej poziomu spoczynkowego”1. Obejmuje ona2:
uprawianie sportu,
zajęcia podejmowane w wolnym czasie – rekreacja ruchowa,
zajęcia codzienne, m.in. prace domowe, energiczne chodzenie,
pracę zawodową (szkoła w przypadku uczniów) związaną z wysiłkiem fizycznym –
zajęcia w-f.
Według Drabik3, Kiełbasiewicz-Drozdowskiej i Siwińskiej4 aktywność fizyczna
stanowi integralny składnik zdrowego stylu życia. Bez niej niemożliwy jest prawidłowy
rozwój u dzieci.
Rekreacja rozumiana jest jako wszelkie czynności podejmowane w celu regeneracji sił
fizycznych i psychicznych, które przejawiają się w uczestniczeniu jednostki w rozrywkach
kulturowych, grach sportowych oraz różnych formach ruchu turystycznego po godzinach
zajęć służbowych lub szkolnych, poza obowiązkami społecznymi i czynnościami bytowymi 5.
Jest jedną z podstawowych potrzeb organizmu. Dzięki rekreacji ludzie regenerują utratę sił
fizycznych, a także łatwiej radzą sobie z wypełnianiem codziennych obowiązków. Uzyskują
niezbędne odprężenie po okresie napięć i mobilizacji wewnętrznej. Rekreacja ma na celu
wyrównywanie w organizmie strat spowodowanych wysiłkiem fizycznym i umysłowym.
Podnosi efektywność nauki i wszelkiej innej aktywności6.
We współczesnym podejściu do kształcenia młodzieży coraz mocniej podkreślane jest
wychowanie do rekreacji, poprzez popularyzowanie wzorów, tworzenie różnorakich modeli
organizowania czasu wolnego, kształtowania nawyków, przyzwyczajeń i postaw. Proces
wychowania do rekreacji obejmuje przede wszystkim rozbudzenie zainteresowań i potrzeb
rekreacyjnych, wzmacnianie motywacji oraz kształtowanie systemu wartości i postaw do
rekreacji. Innym ważnym założeniem wspomnianej idei jest wyrabianie nawyków
i umiejętności ruchowych, jak również zapoznanie z nowymi formami rekreacji, a w głównej
mierze wyrabianie umiejętności wyboru własnej formy rekreacji7. Kształtowanie nawyków
i przyzwyczajeń wśród młodzieży wpływa znacząco na przyjęcie trwałych prozdrowotnych
postaw w życiu dorosłym a następnie wpajanie ich następnym pokoleniom. Postawy te
*

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Turystyki i Rekreacji.
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Zakład Psychologii Emocji i Poznania.
1
EU Working Group „Sport and Health”, 2008, EU Physical Activity Guidelines.
2
J. Drabik, Aktywność fizyczna w treningu zdrowotnym osób dorosłych cz. II, AWF, Gdańsk 1996, s. 215.
3
Ibidem, s. 215.
4
I. Kiełbasiewicz-Drozdowska, W. Siwiński (red.), Teoria i metodyka rekreacji (zagadnienia podstawowe),
AWF Poznań 2001, s. 53.
5
W. Kurek, Turystyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008.
6
A. Ostrowska, Styl życia a zdrowie. Z zagadnień promocji zdrowia, IFiS PAN, Warszawa 1999.
7
E. Biernat, Wychowanie do rekreacji – szersza perspektywa zadań edukacyjnych, Wyd. WSiP, Warszawa 2003.
**

Sylwia Golian, Agata Kobyłka, Ryszarda Ewa Bernacka

25

kształtowane są przede wszystkim przez rodzinę, szkołę i znajomych8.
Określone praktyki zdrowotne ludzi są często nie tyle efektem zamierzonych,
celowych działań ile wynikają ze spójności dokonywanych wyborów oraz stylu życia
jednostki. Nierzadko, obiektywne możliwości realizacji określonych zachowań są
determinowane pozycją społeczną i czynnikami mikrostrukturalnymi, które znacząco
utrudniają ich realizację9.
Czas wolny definiowany jest jako zajęcia, którym jednostka może oddawać się
z własnej chęci dla odpoczynku, rozrywki, rozwoju swych wiadomości lub swego kształcenia
bezinteresownego, swego dobrowolnego udziału w życiu społecznym po uwolnieniu się
z obowiązków zawodowych, rodzinnych i społecznych. Czas wolny dziecka natomiast to
czas, który pozostaje do jego wyłącznej dyspozycji po uwzględnieniu czasu przeznaczonego
na naukę, szkołę, posiłki, sen, odrabianie lekcji i inne zajęcia domowe. Wolny czas dziecka
obejmuje również dobrowolnie na siebie przyjęte obowiązki społeczne, miedzy innymi
pełnienie określonych funkcji. Czas wolny dzieci i młodzieży posiada pięć aspektów, które
posiadają wartość ideowo-wychowawczą, a mianowicie: socjologiczny, ekonomiczny,
psychologiczny, fizjologiczno-zdrowotny i pedagogiczny10.
Celem przeprowadzonych badań była ocena aktywności fizycznej młodzieży
gimnazjalnej z uwzględnieniem różnicy płci, oraz analiza oferty szkół w zakresie
wypracowania postaw prorekreacyjnych wśród młodzieży gimnazjalnej.
Materiał i metody
Badania przeprowadzono w 2013 roku wśród 300 gimnazjalistów uczących się
w puławskich szkołach (18,2% populacji uczniów – GUS 201311). Pod uwagę wzięto uczniów
klas drugich i trzecich. W doborze próby badawczej zastosowano zasadę równych proporcji.
Uwzględniono po 50% dziewcząt i chłopców. W procesie badawczym wykorzystano metodę
sondażu diagnostycznego, a w tym technikę ankietową. Jako narzędzie badawcze użyto
autorskiego kwestionariusza ankiety, który składał się z 11 pytań, w tym 3 dotyczących
metryki respondentów.Z uwagi na brak zgody na publikację nazw szkół w opracowaniu ten
czynnik został pominięty.
Przy analizach statystycznych wykorzystano program Statistica 12 PL. Aby sprawdzić
czy płeć determinuje odpowiedzi uczniów zastosowano test niezależności chi-kwadrat
Pearsona (χ2) (istotna różnica przy p<0,050) oraz współczynniki: Fi i kontyngencji
C Pearsona12,13,14.
Puławy to miasto położone w zachodniej części województwa lubelskiego nad Wisłą,
na skraju Małopolskiego Przełomu Wisły. Jest to ośrodek przemysłowy, naukowy
i turystyczno-kulturalny, będący częścią trójkąta turystycznego Puławy – Kazimierz Dolny –
8

L. Tuszyńska, Wpływ edukacji zdrowotnej na styl życia uczniów szkół ponadgimnazjalnych, Rocznik
Świętokrzyski. Seria B – Nauki Przyrodnicze, nr 33/2012, s. 137.
9
A. Ostrowska, Styl życia …, op. cit. 1999.
10
R. D. Tauber, W. Siwiński, Pedagogika czasu wolnego, Wyd. WSHiG, Poznań 2002.
11
www.stat.gov.pl (data dostępu: 09.02.2016).
12
M. Pociecha, Metody statystyczne w zarządzaniu turystyką, F.H.U Albis, Kraków 2002, s. 189-192.
13
M. Rabiej, Statystyka z programem Statistica, Wyd. Helion, Gliwice 2012, s. 213-215.
14
M. Rószkiewicz, J. Perek-Białas, D. Węziak-Białowolska, A. Zięba-Pietrzak, Projektowanie badań społecznoekonomicznych. Rekomendacje i praktyka badawcza, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2013, s. 86-87.
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Nałęczów. Powierzchnia miasta wynosi 50,5 km2. Zamieszkuje je ponad 48,9 tys.,
mieszkańców (2014). W 2013 roku w Puławach funkcjonowało 13 szkół gimnazjalnych,
z czego 4 to placówki dla młodzieży specjalnej.
Wyniki badań i dyskusja
Duży wpływ na aktywność turystyczną i rekreacyjną ma sytuacja materialna rodziny.
Badani uczniowie w większości ocenili dobrze sytuację materialną swojej rodziny. Ponad
jedna trzecia (34,0%) stwierdziła, że ich sytuacja finansowa jest bardzo dobra, 35,7% oceniło
ją jako dobrą, 20,3% jako średnią, a 10,0% jako słabą.
Uczniowie dość wysoko ocenili także swoją kondycję fizyczną. Prawie połowa
(49,3%) stwierdziła, że jest w bardzo dobrej kondycji fizycznej, a 40,0%, uznało, że jest
w dobrej kondycji fizycznej. Na podstawie otrzymanych wyników badań stwierdzono, że
chłopcy wyżej ocenili swoją kondycję fizyczną niż dziewczęta. Różnica ta była istotna
statystycznie (wyk. 1).
Wykres 1.
Ocena kondycji fizycznej badanych (%)
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χ2=40,121
p=0,000 <α=0,05
współczynniki Fi = 0,366
współczynniki kontyngencji C Pearsona = 0,343
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych.

Podobne wyniki uzyskano w odniesieniu do oceny trybu życia badanych
gimnazjalistów. Większość z nich uznała, że prowadzi bardzo aktywny lub aktywny tryb
życia. Widoczna była znacząca różnica pomiędzy odpowiedziami uczniów i uczennic. Prawie
trzykrotnie więcej chłopców niż dziewcząt zadeklarowała, że prowadzi bardzo aktywny tryb
życia. Zadawalające jest to, że niewielki odsetek uczniów stwierdził, że w ich życiu jest
znikoma ilość aktywności fizycznej (wyk. 2). Można więc wnioskować, że prowadzony tryb
życia bezpośrednio przekłada się na kondycję fizyczną uczniów. Według Dygacz
i Nawrockiej15 oraz Bednarskiej i Błaszczak16 istotnym elementem prowadzenia zdrowego

15

A. Dygacz, M. Nawrocka, Determinanty zdrowego stylu życia wśród młodzieży, [w:] B. Sawicki, (red.)
Promotion of healtylifestyle in europeancountries = Promocja zdrowego stylu życia w krajach europejskich,
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin 2015, s. 32.
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stylu życia jest aktywny tryb życia. Według Bonci17 poprawia on ogólny stan zdrowia (m.in.
samopoczucie, samoocenę, wydolność fizyczną, pomaga utrzymać prawidłową masę ciała).
Niewłaściwe nawyki żywieniowe połączone z siedzącym trybem życia zwiększają ryzyko
zachorowania na choroby cywilizacyjne, m.in. nadciśnienie, cukrzyca, otyłość18.
Wykres 2.
Ocena trybu życia badanych (%)
70

62,7

60
50

42,7

40
30

46,0
39,3
32,7

dziewczęta
chłopcy

24,0

22,7

20

średnio

13,3

10

2,7

7,3

2,0 4,7

0
bardzo aktywna

aktywna

mało aktywna

bierna

χ2 = 61,686
p= 0,000 <α=0,05
współczynniki Fi = 0,453
współczynniki kontyngencji C Pearsona = 0,413
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych.

O aktywności fizycznej w dużej mierze świadczy częstotliwość uczestniczenia
w różnego rodzaju treningach. Badani uczniowie korzystają z tej formy aktywności
najczęściej 2-3 razy w tygodniu (29,0%). Tylko 12,7% z nich trenuje cztery lub więcej razy
w tygodniu. Zauważono, że chłopcy trenują zdecydowanie częściej niż dziewczęta. Różnica
ta jest istotna statystycznie. Prawie jedna trzecia z nich deklaruje, że uczestniczy w treningach
2-3 razy w tygodniu, a 23,3% częściej. Natomiast w grupie dziewcząt jest to odpowiednio
12,0% i 2,0%. Przeciętnie raz w tygodniu czynnie sport uprawia 23,0% gimnazjalistów,
natomiast rzadziej 18,6%. Zadowalające jest to, że bardzo niewielki odsetek zadeklarował, że
nie trenuje w ogóle (wyk. 3).
Otrzymane wyniki badań korespondują z wynikami Rutkowskiej i in.19,
przeprowadzonymi wśród osób rozpoczynających studia. Jest to sytuacja niepokojąca,
ponieważ aktywność fizyczna w wieku gimnazjalnym jest bardzo ważnym czynnikiem
prawidłowego, zarówno fizycznego jak i psychicznego rozwoju młodego człowieka20.
Natomiast nabyte przyzwyczajenia i styl życia przenoszone są na dorosłe życie21.
16

B. Bednarska, A. Błaszczak, Wychowanie dzieci i młodzieży w duchu wartości aktywności fizycznej drogą do
zdrowego stylu życia, [w:] B. Sawicki, (red.) Promotion of healtylifestyle in europeancountries = Promocja
zdrowego stylu życia w krajach europejskich, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin 2015, s. 46.
17
L. Bonci, Sports nutrition for young athletes, Pediatric Annals Vol. 39, No. 5/2010, s. 300-305.
18
G. Hu, P. Jousilahti, N. C. Barengo, Q. Qiao, T. A. Lakka, J. Tuomilehto, Physical activity, cardiovascular
risk factors, and mortality among Finnish adults with diabetes, Diabetes Care, No. 28/2005, s. 799-805.
19
E. Rutkowska, M. Wawer, K. Rutkowska, L. Kawecki, Rekreacja fizyczna młodzieży rozpoczynającej studia,
[w:] B. Sawicki, (red.) Promotion of healtylifestyle in europeancountries = Promocja zdrowego stylu życia
w krajach europejskich, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin 2015, s. 244-253.
20
L. Bonci, Sports nutrition …, op. cit., s. 300-305.
21
A. Maszczyk, Analiza i predykacja dynamiki zmienności światowych wyników konkurencji lekkoatletycznych
w latach 1946-2011, AWF Katowice, Katowice 2013.
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Wykres 3.
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χ2 = 112,908
p= 0,000 <α=0,05
współczynniki Fi = 0,613
współczynniki kontyngencji C Pearsona = 0,523
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych.

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że główną motywacją
gimnazjalistów do aktywnego uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych była
możliwość podwyższenia ocen. Świadczy to o małej świadomości związku aktywności
fizycznej ze zdrowym trybem życia. Tylko 29,0% badanych uczniów stwierdziło, że
uczestniczy w zajęciach sportowych dla poprawy kondycji fizycznej. W grupie tej
dominowali chłopcy. Płeć różnicowała istotnie odpowiedzi respondentów (wyk. 4).
O niskiej świadomości na temat zdrowego stylu życia świadczy także palenie
papierosów, które zadeklarowało aż 36,7% badanych gimnazjalistów i picie alkoholu
w czasie wolnym przez ponad jedną czwartą uczniów (25,7%). Do podobnych wyników
doszli Sawicki i in.22, którzy przeprowadzili badania w 2013 roku wśród młodzieży licealnej
w Białymstoku. Ich badania pokazały, że 28,5% przebadanych chłopców i 24,3% dziewcząt
paliło papierosy, a 44,5% chłopców i 33,8% dziewcząt piło alkohol.
W wieku szkolnym na rozwój dziecka, w związku z ilością czasu spędzanego
w szkole, w dużej mierze wpływają nauczycie23,24, których zadaniem jest umiejętne
planowanie i organizowanie czasu wolnego poprzez różnorodne formy aktywności ruchowej.
Mają oni obowiązek przygotowanie dzieci do samowychowania w dziedzinie kultury
fizycznej poprzez kształtowanie zainteresowań oraz zachęcanie do pozaszkolnej aktywności
ruchowej. Nauczyciele powinni organizować w szkole imprezy, w których dzieci jak i rodzice
mogą wspólnie uczestniczyć w aktywności ruchowej. Rodzice powinni być zapraszani do
22

B. Sawicki, J. Herbert, S. Borowicz, T. Raitseva, Determinanty rozwoju aktywności turystycznej i rekreacyjnej
uczniów w liceach ogólnokształcących Białegostoku, [w:] B. Sawicki, (red.) Promotion of healtylifestyle
in europeancountries = Promocja zdrowego stylu życia w krajach europejskich, Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie, Lublin 2015, s. 431.
23
K. Proper, W. van Mechelen, Effectiveness and economic impact of worksite interventions to promote physical
activity and healthy diet, World Health Organization, Geneva 2008.
24
J. F. Sallis, K. Glanz, Physical Activity and Food Environments: Solutions to the Obesity Epidemic,
The Millbank Quarterly, Vol. 8, No. 1/2009, s. 123-154.
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uczestniczenia w zabawach i grach ruchowych, a także do współdziałania w charakterze
organizatorów, sędziów, wychowawców czy przewodników25. Nauczyciele, rodzice i trenerzy
z klubów sportowych powinni zachęcać młodzież do codziennego wysiłku fizycznego
i propagować wśród niej aktywność fizyczną. Dobre rezultaty może przynieść także realizacja
programów mających na celu propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia26. Także
Światowa Organizacja Zdrowia popiera promocje zdrowia, czyli regularnej aktywności
fizycznej i prawidłowego odżywiania w miejscu pracy (w przypadku uczniów miejscu
nauki)27.
Wykres 4.
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χ2 = 18,952
p= 0,000 <α=0,05
współczynniki Fi = 0,251
współczynniki kontyngencji C Pearsona = 0,244
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych.

Efektywne oddziaływanie na wypracowanie postaw prozdrowotnych ma jakość oferty
edukacyjnej skierowanej do adresatów. W opinii badanych uczniów szkoła rozpowszechnia
postawy prorekreacyjne przede wszystkim poprzez organizowanie zajęć pozaszkolnych
(45,7%). Ponad jedna trzecia respondentów stwierdziła (35,0%), że to zajęcia teoretyczne
prowadzone podczas godzin wychowawczych oraz lekcji wychowania fizycznego, w formie
rożnego rodzaju pogadanek, mini wykładów na temat ruchu i aktywności fizycznej, zaburzeń
związanych z nieprawidłowym odżywianiem się, a także profilaktyką uzależnień stanowią
nadrzędną formę propagowania prozdrowotnych postaw. Stosunkowo niewielu badanych
wskazało na organizację wyjazdów, wycieczek i rajdów (12,7%), a także na uatrakcyjnianie
zajęć w-f (6,7%) (wyk. 5).
Zaskakującym jest niska ocena odnośnie organizacji wycieczek, rajdów i biwaków
przez szkołę. W świetle dobrej oceny sytuacji materialnej uczniów można wnioskować,
że sytuacja ta spowodowana jest niechęcią nauczycieli do organizacji tego typu imprez.

25

J. Gracz, J. Sankowski, Psychologia w rekreacji i turystyce, AWF, Poznań 2001, s. 50.
A. Soroka, A. Kobyłka, Motywy uczestnictwa w aktywności fizycznej młodzieży gimnazjalnej z obszarów
miejskich i wiejskich, [w:] B. Sawicki, (red.), Promotion of healtylifestyle in europeancountries = Promocja
zdrowego stylu życia w krajach europejskich, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin 2015, s. 113-122.
27
World Health Organization, Global Strategy on Diet, Physical Activity and Health, Retrieved on October 10,
2004.
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Podobne wyniki uzyskali Sawicki i in.28. Stwierdzili oni, że 74,3% uczniów z badanych szkół
nigdy nie było na wycieczce szkolnej, a 82,4% nie uzyskało zgody nauczycieli na organizację
i opiekę nad szkolnymi wyjazdami turystyczno-rekreacyjnymi. Wśród działań szkoły
powinno natomiast być turystyka, a szczególnie krajoznawstwo, ponieważ sprzyja ono nie
tylko hartowaniu do trudów wędrówki, ale także sprzyja popularyzowaniu wiedzy
geograficznej, historycznej, etnograficznej i kulturowej o odwiedzanym regionie i kraju29.
Wykres 5.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych.

Pomimo deklarowanej dużej aktywności, badani uczniowie spędzają wolny czas
głównie w sposób bierny, bowiem większość z nich zadeklarowała, że swój wolny czas
spędza przed komputerem (62,8%) albo przed telewizorem (58,9%). Duża część spotyka się
ze znajomymi (61,0%) lub słucha muzyki (47,3%). Wśród aktywnych form spędzania
wolnego czasu na pierwszym miejscu znalazły się gry i zabawy na świeżym powietrzu
(34,0%), trening sportowy (26,0%) oraz turystyka (25,5%). Przy czym stwierdzono, że
aktywność chłopców w wolnym czasie jest zdecydowanie większa niż dziewcząt, ale też
częściej spędzają oni czas przed komputerem i telewizorem. Wśród innych form spędzania
wolnego czasu znalazły się: słuchanie muzyki (61,0%) i czytanie książek (25,7%). Obie
z tych czynności częściej wybierane są przez dziewczęta niż przez chłopców (tab. 1). Badania
przeprowadzone przez Sorokę i Kobyłkę30 wśród 186 gimnazjalistów z Drelowa i Białej
Podlaskiej również pokazały, że uczniowie gimnazjów w czasie wolnym najczęściej
uczestniczą w spotkaniach towarzyskich, korzystają z komputera, Internetu i oglądają
programy w TV.
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Tabela 1.

Formy aktywności wolnoczasowej młodzieży gimnazjalnej
Formy
wolnoczasow
e
korzystanie
z komputera
spotkania ze
znajomymi
oglądanie
telewizji
słuchanie
muzyki
gry i zabawy
na powietrzu
trening
sportowy
czytanie
książek
turystyka

Dziewczęta
(%)

Chłopcy
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(%)

Χ2

P
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Współczynnik
i kontyngencji
C Pearsona

54,4

71,2

62,8

8,938

0,003

-0,173

0,170

62,7

59,3

61,0

0,350

0,554

0,034

0,342

52,4

65,3

58,9

4,974

0,026

-0,129

0,128

52,0

42,7

47,3

2,621

0,105

0,093

0,093

18,0

50,0

34,0

34,225

0,000

-0,338

0,320

14,0

38,0

26,0

22,453

0,000

-0,274

0,264

36,7

14,7

25,7

19,026

0,000

0,252

0,244

20,7

30,3

25,5

3,454

0,063

-0,107

0,107

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych.
*
badani mogli wybrać więcej niż jedną odpowiedź

Niepokojącym jest, że gimnazjaliści rzadko spędzają czas wolny z rodziną. Twierdzi
tak ponad połowa uczniów (60,0%). Aż w 13,7% przypadków gimnazjaliści nigdy nie
spędzają wolnego czasu z rodzicami. Tylko jedna trzecia badanych spędza często czas wolny
z rodziną, a zaledwie 8,0% bardzo często. Przy czym dziewczęta częściej spędzają czas
z rodziną niż chłopcy. Płeć nie determinuje jednak rozkładu odpowiedzi respondentów
(wyk. 6). Badania Soroki i Kobyłki31 także wykazały niewielki udział rodziców
w motywowaniu młodzieży gimnazjalnej do aktywnego spędzania czasu wolnego.
Wykres 6.
Spędzanie czasu wolnego przez gimnazjalistów z rodziną
70
55,3
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60,7 58,0
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37,3
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dziewczęta

29,3

chłopcy

21,3
15,3
7,33 8,7 8,0

12 13,7

0
bardzo często

często

rzadko

χ2 = 6,608
p= 0,086<α=0,05
współczynniki Fi = 0,142
współczynniki kontyngencji C Pearsona = 0,142
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych.

31

A. Soroka, A. Kobyłka, Motywy uczestnictwa …, op. cit. 113-122.

nigdy

średnio

32

OCENA AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ GIMNAZJALISTÓW...

Sytuacja ta wynika zapewne z nadmiaru obowiązków zawodowych rodziców oraz
zbyt małej świadomości o znaczeniu wspólnie spędzonego czasu dla rozwoju młodego
człowieka. Wspólne wykonywanie różnych czynności w wolnym czasie spaja rodzinę,
ułatwia kontakt, a także buduje zaufanie i uczy pozytywnych zachowań, które mogą być
przekazywane następnym pokoleniom32. Poprawia także nastrój, daje poczucie pewności
siebie, zwiększa wiarę w swoje możliwości oraz zadowolenie z wygładu 33. Ogólnie przyjętą
forma zachęty przez rodziców powinno być służenie przykładem uprawiając sport czy inne
aktywności fizyczne34.
Także turystyka rodzinna ma duży wpływ na emocjonalne wzmocnienie rodziny,
poznanie otaczającego świata i przygotowywanie dzieci do nawiązywania poprawnych relacji
społecznych35. Głównymi barierami w rozwoju turystyki rodzinnej i szkolnej są: brak tradycji
i wiedzy turystycznej wśród rodziców i nauczycieli, ograniczenia finansowe oraz mała ilość
odpowiednio wykreowanych produktów turystyki krajowej36.
Wnioski
1. Badana grupa gimnazjalistów w większości bardzo dobrze (49,3%) i dobrze (40%)
oceniła swoją kondycję fizyczną i uznała, że prowadzi bardzo aktywny (42,7%) lub
aktywny (39,3%) tryb życia. Jednak na podstawie analizy form spędzania czasu wolnego
wykazano, że spędzają oni ten czas głównie w sposób bierny, a tylko niespełna jedna
trzecia badanych uczniów trenuje 2-3 razy w tygodniu. Natomiast głównym celem
uczestniczenia w pozalekcyjnych zajęciach sportowych jest możliwość uzyskania
wyższych ocen. Powyższa sytuacja, jak również duży udział uczniów palących papierosy
(36,7%) i pijących alkohol pozwala stwierdzić, że poziom wiedzy na temat zdrowego
trybu życia wśród badanej młodzieży jest niski i wymaga poprawy.
2. Duży wpływ na wypracowanie postaw prozdrowotnych młodzieży gimnazjalnej mają
rodzice i nauczyciele. Na podstawie otrzymanych wyników badań stwierdzono, że
zarówno rodzice jak i nauczyciele nie w pełni uczestniczą w tym procesie. Bowiem
zaledwie niecała jedna trzecia uczniów bardzo często albo często spędza wolny czas
z rodzicami. Natomiast prorekreacyjne postawy wśród uczniów rozpowszechniane są
głównie przez organizację zajęć pozalekcyjnych (45,7%) i prowadzenie zajęć
teoretycznych (35%). Zdecydowanej poprawy wymaga ilość czasu wspólnie spędzanego
przez rodziców i dzieci, natomiast w szkołach powinno postawić się większy nacisk na
organizację wyjazdów turystycznych, które nie muszą być drogie i odbywać się do
odległych miejsc. Doskonałym rozwiązaniem jest wypoczynek uczniów w licznie
funkcjonujących w regionie Puław gospodarstwach agroturystycznych.
3. Na podstawie wyniku przeprowadzonych badań zauważono różnice w przejawianych
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K. A. Madsen, C. E. McCulloch, P. B. Crawford, Parent modeling: perceptions of parents’ physical activity
predict girls’ activity throughout adolescence, The Journal Pediatric, No. 154/2009, s. 278-283.
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M. Bochenek, Turystyka w …, op. cit. 2008.
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A. Nizioł, Kreowanie produktów turystycznych dla uczniów z wykorzystaniem potencjału turystycznego
obszarów chronionych w powiecie strzyżowskim, [w:] B. Sawicki, M. Harasimiuk, (red.) Rola obszarów
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tendencjach do rekreacji czynnej pomiędzy chłopcami a dziewczętami. Chłopcy lepiej
oceniają swoją kondycję fizyczną i prowadzą aktywniejszy tryb życia. Częściej
uczestniczą w treningach sportowych, a ich celem częściej niż u dziewcząt jest poprawa
kondycji fizycznej czy możliwość wyjazdu na obóz. Dziewczęta przykładają większą
uwagę do otrzymywanych ocen. Wśród form spędzania wolnego czasu chłopcy dużo
częściej niż dziewczęta wybierają gry i zabawy na świeżym powietrzu i trening sportowy,
natomiast dziewczęta częściej czytają książki. Należy te różnice niwelować dostosowując
ofertę rekreacyjną do płci i wieku.
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Streszczenie
Celem przeprowadzonych badań była ocena aktywności fizycznej młodzieży gimnazjalnej z uwzględnieniem
różnicy płci, oraz analiza oferty szkół w zakresie wypracowania postaw prorekreacyjnych wśród młodzieży
gimnazjalnej. Badaniami objęto 300 uczniów szkół gimnazjalnych funkcjonujących w Puławach.
Na podstawie otrzymanych wyników badań stwierdzono, że uczniowie oceniają dobrze swoją kondycję fizyczną
i uważają, że w większości prowadzą aktywny tryb życia. Natomiast dalsze badania wskazują, że w wolnym
czasie wybierają raczej bierne formy wypoczynku. Stwierdzono również znaczne różnice w przejawianych
tendencjach do rekreacji wśród dziewcząt i chłopców oraz zbyt małe uczestnictwo rodziców i nauczycieli
w procesie wypracowywania postaw prozdrowotnych wśród badanej młodzieży.
Słowa kluczowe: rekreacja, czas wolny, gimnazjaliści.
EVALUATION OF PHYSICAL ACTIVITY LOWER SECONDARY SCHOOL STUDENTS
IN PUŁAWY
Summary
The aim of the study was to evaluate physical activity lower secondary school students. The difference in gender
are included in research. Schools offers in terms of teaching prorecreation attitudes among youth students have
been analyzed. The study included 300 students from Puławy middle schools
Based on the obtained results, it was found that students positively evaluate their physical condition. Most
students believe that they lead an active lifestyle. But further research indicates that students choose more
passive forms of rest in their free time. Girls and boys chose other forms of recreation. Too little participation of
parents and teachers in the process of teaching healthy attitudes among surveyed youth has been established.
Key words: recreation, leisure time, middle school students.

EDUKACJA ZDROWOTNA W OPINII UCZNIÓW X LO
WE WROCŁAWIU
dr Sławomir Świtała*, dr Katarzyna Bukowska*
Wprowadzenie
Na przestrzeni wielu lat kreowano różne podejścia do kultury fizycznej jak i samego
nauczyciela wychowania fizycznego. Pionierem polskiej myśli naukowej o wychowaniu
fizycznym jest wybitny uczony epoki Oświecenia Jędrzej Śniadecki. Jego dzieło „O fizycznym
wychowaniu dzieci” uznajemy obecnej Polsce za pierwszą rozprawę w zakresie pojmowania
celów wychowania cielesnego oraz ich praktycznej realizacji pedagogicznej.
„Najważniejszym celem swojej koncepcji Jędrzej Śniadecki uczynił zdrowie ciała, a sam
proces pedagogicznego realizowania tej wartości życiowej nazywał wychowaniem
lekarskim”.1 Demel uważał, że nauczyciel wychowania fizycznego powinien być przede
wszystkim przyjacielem, powiernikiem oraz doradcą młodzieży, który winien kształtować
u swoich uczniów umiejętność dbania o piękno, urodę, zdrowie i higienę, wprowadzać ich
w świat kultury fizycznej oraz kreatywnie wykorzystywać wielość posiadanych materiałów.
W kształtowaniu odpowiednich nawyków oprócz rodziny główną rolę odgrywają nauczyciele,
trenerzy i inni organizatorzy czasu spędzanego poza domem. Zdecydowanie czas spędzony
w szkole stanowi znaczący wymiar życia młodego człowieka. Nauczyciel jest
współodpowiedzialny za to, kim stanie się uczeń. „W świetle nowych zadań dla oświaty
zadania stawiane nauczycielowi wychowania fizycznego wynikają z różnych funkcji
pełnionych przez szkołę”2. Jak pisał K. Zuchora „Od woli i aktywności nauczyciela zależy też
to, w jakim stopniu teoria oświetlała będzie jego własną praktykę”3.
Wychowanie fizyczne zazwyczaj kojarzy nam się z ruchem, aktywnością fizyczną
podejmowaną w celach zdrowotnych, rywalizacją sportową oraz kształtowaniem
odpowiednich nawyków. Na lekcji wychowania fizycznego dzieje się jednak o wiele więcej.
To teoria połączona z praktyką oraz osobistymi cechami nauczyciela wychowania fizycznego
sprawia, że przedmiot ten może stać się kompletną odpowiedzią na szereg pytań tak istotnych
dla młodego pokolenia. Połączenie tejże wiedzy wymaga od nauczyciela bardzo dobrego
przygotowania pedagogicznego oraz ciągłego rozwoju. Teoria wychowania fizycznego,
edukacja zdrowotna czy samo wychowanie fizyczne składa się więc z wielu aspektów,
z którymi mierzy się współczesny nauczyciel.
Dzieje edukacji zdrowotnej tak różnie i szeroko rozumianej przez nauczycieli
i uczniów zmieniały się na przestrzeni wielu lat. Już pod koniec XIX wieku podkreślano, że
nauczyciel ma obowiązek „wychowania co do zdrowia”, lecz dopiero w 1982 roku pojawił się
zapis określający zakres, strukturę i organizację wychowania zdrowotnego w szkole.
Katedra Nauk Humanistycznych i Promocji Zdrowia, Zakład Psychologii, AWF Wrocław.
M. Demel, Komentarze do rozprawy Jędrzeja Śniadeckiego o fizycznym wychowaniu dzieci, Wychowanie
fizyczne i Sport, nr 3/1989, s. 3.
2
A. Woźniak, Opinie uczniów na temat szkolnej kultury fizycznej stawianych nauczycielowi wychowania
fizycznego w warunkach zmieniających się funkcji szkoły w Polsce, Rocznik Naukowy, Poznań, t. IV/2001/2002,
s. 144.
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K. Zuchora, Tryptyk Pedagogiczny, [w:] Maszczak T. red, Edukacja Fizyczna w Nowej Szkole, Wyd.
Dydaktyczne, Warszawa 2007, s. 71.
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Na przestrzeni kolejnych lat termin ten przechodził różne przeobrażenia i sposoby zapisu
w szkolnych programach nauczania. W nowej podstawie programowej obowiązującej od roku
szkolnego 2009/2010 zapisano, że ważnym zadaniem szkoły jest także edukacja zdrowotna,
realizowana przez nauczycieli wielu przedmiotów, której celem jest kształtowanie u uczniów
umiejętności dbałości o zdrowie własne oraz innych ludzi oraz umiejętności dbałości
o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego
zdrowiu. Jak można wywnioskować z powyższego zapisu, edukacja zdrowotna spoczywa na
barkach nie tylko nauczycieli wychowania fizycznego, co świadczy o szczególnym znaczeniu
tego kształcenia w procesie edukacji. „Wyniki Diagnozy Społecznej wskazują, że od 20 lat
większość (ok. 65% Polaków) wymienia zdrowie jako warunek udanego, szczęśliwego
życia”4. Dla większości osób regularna aktywność kończy się wraz z zakończeniem edukacji
szkolnej. Z obserwacji wynika, że w zdecydowanej większości przypadków ci, którzy
zajmowali się w sposób czynny sportem, pozostają uczestnikami rekreacji ruchowej w życiu
późniejszym. By mógł zaistnieć u człowieka głód ruchu, wpierw musi go on doświadczyć.
Dlatego tak ważne jest, by edukacja zdrowotna wpleciona w aktywność ruchową była obecna
zwłaszcza w toku doświadczeń szkolnych. „Edukacja zdrowotna potrzebna jest ludziom we
wszystkich okresach życia. W każdym z nich pojawiają się nowe sytuacje, zadania,
zagrożenia, które wymagają podejmowania decyzji i wyborów mogących mieć wpływ na
zdrowie”5.
Program edukacji zdrowotnej można realizować podczas lekcji, wycieczek szkolnych,
obozów naukowych czy wyjść tematycznych poza szkołę, jednak z uwagi na wiele trudności
organizacyjnych nauczyciele wybierają system prowadzenia zajęć w formie klasowo –
lekcyjnej. Nauczyciele wychowania fizycznego spotykają się z krytycznymi opiniami
uczniów dotyczącymi wprowadzenia edukacji zdrowotnej. Spostrzeżenia te zdecydowano się
zweryfikować badawczo. Przeprowadzono ankietę dotycząca postaw uczniów do przedmiotu
edukacja zdrowotna oraz sposobu jej realizacji. Ważnym przyczynkiem do podjęcia pracy
były relacje nauczycieli pracujących w innych szkołach. Część z nich wyraża obawy
związane z nieposiadaniem odpowiedniej wiedzy, by w sposób przejrzysty wyłożyć uczniom
dany temat. „Niezbędne jest jednak przyjęcie przez nauczycieli roli przewodników, doradców
uczniów a nie ekspertów. Obawy nauczycieli, że nie posiadają wystarczającej wiedzy, w tym
zwłaszcza medycznej, są jedną z przyczyn nie podejmowania przez nich edukacji zdrowotnej
uczniów”6. Jednak najczęściej podzielają oni pogląd uczniów, że w czasach gdy ruch
w naszym życiu spychany jest na margines, zabieranie uczniom 10 godzin rocznie czynnej
aktywności nie stanowi realizacji zadań edukacji zdrowotnej. „Liczne kontakty
z nauczycielami różnych przedmiotów wskazują, że nie postrzegają oni swojej roli w edukacji
zdrowotnej”7.
Wyniki szeroko rozumianej edukacji zdrowotnej nie zależą tylko do funkcji szkoły.
Niebagatelną a prawdopodobnie największą opoką wychowania jest dom rodzinny, w którym
4

J. Czapiński, T. Panek, Diagnoza Społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków, Raport, Rada Monitoringu
Społecznego, Warszawa 2011, s. 220.
5
B. Woynarowska, Dlaczego Edukacja zdrowotna jest potrzebna uczniom, nauczycielom, szkole
i społeczeństwu, Lider, nr 13/2012a, s. 4.
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B. Woynarowska, Dlaczego Edukacja... op. cit., s. 8.
7
B. Woynarowska, Edukacja zdrowotna w nowych standardach kształcenia nauczycieli, Wychowanie Fizyczne
i Zdrowotne, nr 5/2012b, s. 7.
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na zasadzie modelowania dziecko przyswaja sobie nawyki zdrowotne. „Jeśli to czego dziecko
uczy się w klasie nie jest zbliżone do tego co widzi i stosuje w szkole, domu i swym
otoczeniu, to cała wiedza jest niewiarygodna i nie ma żadnego wpływu na młodego
człowieka”8. Warto zatem połączyć wysiłki by osoby, za które jest się odpowiedzialnym
w pełni mogły rozwijać swe postawy, nawyki i zdolności.
Cel badań
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie i porównanie opinii dziewcząt oraz
chłopców, uczniów szkoły ponadgimnazjalnej co do zasadności wprowadzenia edukacji
zdrowotnej w ramach lekcji wychowania fizycznego oraz ukazanie ich zdania jak program ten
powinien wyglądać by przynieść zamierzone skutki. Postawiono następujące pytania
badawcze:
1. Co uczniowie rozumieją pod pojęciem edukacja zdrowotna?
2. Czy uczniowie uważają, że edukacja zdrowotna była realizowana w szkole przed
zmianami w programie, czy opinia dziewcząt i chłopców w tym zakresie jest taka
sama?
3. W jakiej formie, zdaniem uczniów edukacja zdrowotna realizowana była przed
zmianami w programie, czy opinia dziewcząt i chłopców w tym zakresie jest taka
sama?
4. Czy uczniowie są zainteresowani edukacją zdrowotną realizowaną na lekcjach
wychowania fizycznego, czy opinia dziewcząt i chłopców w tym zakresie jest taka
sama?
5. Czy uczniowie uważają, że mają wpływ na tematy poruszane podczas zajęć z edukacji
zdrowotnej, czy opinia dziewcząt i chłopców jest taka sama?
6. Jaka jest opinia uczniów dotycząca znaczenia aktywności fizycznej rozwijanej na
lekcjach wychowania fizycznego?
Materiał i metody badań
W badaniach wykonanych w lutym 2014r. wzięli udział uczniowie Liceum
Ogólnokształcącego Nr X we Wrocławiu z wszystkich 6 klas pierwszych. Stanowili oni grupę
176 uczniów, z czego badanych było 91 chłopców i 85 dziewcząt. Metodę badawczą
stanowiła ankieta przygotowana przez zespół pracowników Zakładu Psychologii na Akademii
Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Ankieta ta składała się z pytań otwartych,
zamkniętych oraz testu projekcyjnego zdań niedokończonych, podczas którego ankietowani
proszeni byli o dokończenie zdania pierwszymi słowami, jakie przychodzą im na myśl.
Wyniki badań przedstawiono za pomocą metody opisowej oraz rozkładów procentowych.
Obliczenia statystyczne wykonane zostały przy użyciu programu Statistica 10.
Policzony został poziom istotności różnic pomiędzy procentowymi wskaźnikami struktury.
Za istotne statystycznie uznano różnice, w przypadku których prawdopodobieństwo testowe
jest mniejsze niż 0,05.
Wyniki
Analiza badania wykazała, że definicja „edukacji zdrowotnej” nie jest jednoznaczna.
Aż 128 uczniów odpowiedziało, że są to zajęcia teoretyczne o zdrowym trybie życia. Dla
8
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pozostałej części badanych zajęcia te kojarzą się z nauką o zdrowym odżywianiu –
44 odpowiedzi. Pozostali uczniowie pisali o higienie, bezpieczeństwie lub nie podali
odpowiedzi.
Zdaniem większości uczniów edukacja zdrowotna była realizowana podczas zajęć
z wychowania fizycznego przed rokiem szkolnym 2012/2013. Warto zwrócić jednak uwagę
na to, że większy odsetek dziewcząt jest o tym przekonanych niż chłopców. Różnica ta jest
istotna statystycznie, prawdopodobieństwo testowe dotyczące tego porównania wynosi 0,03
(wyk. 1).
Wykres 1.
Procentowe zestawienie odpowiedzi chłopców i dziewcząt na pytanie: Czy uważasz,
że edukacja zdrowotna była realizowana podczas zajęć z wychowanie fizycznego
przed rokiem szkolnym 2012/13?
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Uczniowie wskazali różnorodne formy realizacji edukacji zdrowotnej w przebiegu
zajęć lekcyjnych. Ich odpowiedzi przedstawione zostały na wykresie 2. Odpowiedzi
chłopców i dziewcząt są w tym zakresie zgodne, w żadnym przypadku nie wystąpiła różnica
istotna statystycznie.
Wykres 2.
Formy realizacji edukacji zdrowotnej w szkole przed wprowadzeniem zmian programu,
opinie dziewcząt i chłopców
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Podstawowym celem badań była odpowiedź na pytanie o zasadność wprowadzenia
edukacji zdrowotnej w wymiarze 30 godzin w całym cyklu kształcenia ponadgimnazjalnej
młodzieży. Większość chłopców uważa, że zmiana ta nie jest potrzebna. Wśród dziewczynek
opinie są podzielone, miej więcej połowa opowiada się za zmianą, druga połowa uważa ją za
zbędną. Różnice w opinii dziewcząt i chłopców okazały się istotne statystycznie (wyk. 3).
Wykres. 3
Procentowe zestawienie odpowiedzi chłopców i dziewcząt na pytanie: Czy uważasz,
że wprowadzenie edukacji zdrowotnej w wymiarze 30 godzin przez 3 lata
szkoły średniej jest potrzebne?
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Uczniowie pytani byli również o możliwości wpływania na tematykę poruszaną
podczas zajęć z edukacji zdrowotnej. Tylko niespełna połowa chłopców widzi taką
możliwość, natomiast dziewczęta w zdecydowanej większości widzą możliwość wpływu na
poruszaną tematykę zajęć. Różnica między dziewczętami i chłopcami w przypadku tej opinii
również jest istotna statystycznie (wyk. 4).
Wykres 4.
Procentowe zestawienie odpowiedzi chłopców i dziewcząt na pytanie: Czy uważasz,
że masz wpływ na tematy z edukacji zdrowotnej poruszane na lekcjach wychowania
fizycznego?
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Druga cześć ankiety składała się ze zdań niedokończonych, będących projekcyjnym
testem badającym postawy badanych. Uczniowie mięli dokończyć zdanie pierwszą
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pojawiającą się myślą. Autorzy mając możliwość poznania opinii uczniów co do zajęć
z edukacji zdrowotnej poszli o krok dalej, pytając ich o różne aspekty lekcji wychowania
fizycznego. Z uwagi na dużą różnorodność wypowiedzi trudno jest z tej części badania
zaprezentować tabelarycznie lub graficznie wyniki badań z wszystkich możliwych
odpowiedzi uczniów dlatego posłużono się metodą opisową. Przedstawiono zatem tylko te
z nich, które pojawiały się najczęściej. Poznano opinie uczniów na temat tego, czym są dla
nich zajęcia wychowania fizycznego. Ankietowani najczęściej wiązali aktywność na lekcji
z rozrywką, relaksem, ważnym elementem ich życia, czymś pożytecznym oraz odpoczynkiem
od pracy umysłowej. Tylko 3 osoby spośród 176 badanych wyraziły negatywne odczucia
związane z lekcją wychowania fizycznego uznając je za nudne. Odpowiadając na pytanie
uczniowie mieli określić co oznaczają „prawdziwe” lekcje wychowania fizycznego.
Dominowały dwa typy wypowiedzi. Najczęściej uczniowie pisali o tym, że wymagają
wysiłku fizycznego i kojarzyli je z możliwością zmęczenia się co według nich jest sprawą
nadrzędną by lekcje uznać za udaną. Uczniowie ci wręcz domagali się ruchu i zmęczenia. Nie
mniej liczną grupę stanowili uczniowie, dla których lekcja wychowania fizycznego to lekcja
obfitująca w gry zespołowe. Pozostałe wypowiedzi odnosiły się do rozwijania zainteresowań,
zabawy i nauki zdrowego trybu życia. Pytanie o to, czym są dla ankietowanych zajęcia
z edukacji zdrowotnej najbardziej zróżnicowały grupę badanych. Dla 80% chłopców zajęcia
te są niepotrzebne i nudne. Zdaniem niektórych z nich, tematy te są poruszane podczas
„zwykłej” lekcji wychowania fizycznego, więc powielanie treści ponownie jest dla nich
bezcelowe. Tylko 12 chłopców wyraziło chęć uczestnictwa w tych lekcjach. Zupełnie inną
tendencję zauważono u dziewcząt. Dla 70% z nich, zajęcia takie są potrzebne, przyjemne
i ciekawe. Pozostała cześć dziewcząt wyraża pogląd tożsamy z odczuciami większości
chłopców. Następnie pytano młodzież uczestniczącą w badaniach, co jest najważniejsze na
lekcji wychowania fizycznego. Wyniki zebranych odpowiedzi chłopców świadczą
jednoznacznie, że najważniejsze da nich są: ruch i dobra zabawa w miłej atmosferze.
Dziewczęta podawały bardziej zróżnicowane odpowiedzi. Pisały one o bezpieczeństwie,
nauczycielu oraz umiarkowanych pod względem wysiłku ćwiczeniach. Jednak podobnie jak
ich koledzy za najważniejsze uznały możliwość zmęczenia się i dobrej zabawy w grupie.
Uczniowie podczas kolejnej wypowiedzi mieli określić, co chcą czuć po zajęciach
z wychowania fizycznego. Zarówno dla chłopców jak i dziewcząt najważniejsze jest uczucie
zmęczenia i relaksu. Dziewcząt wskazują również na możliwość spalenia kalorii i zdrowotne
aspekty ćwiczeń fizycznych. Ostatnie z pytań miało na celu sprawdzenie czego młodzież nie
lubi na lekcjach wychowania fizycznego. Najczęściej ankietowani wyrażali swą niechęć do
zajęć z edukacji zdrowotnej (30%), przestojów w lekcji w związku z oczekiwaniem na swoją
kolej gry zespołowej (20%) oraz nudnych ćwiczeń (20%). Jedna piąta ankietowanych nie
udzieliła żadnej odpowiedzi. Pozostałe wypowiedzi odnosiły się do poszczególnych dyscyplin
sportowych, jednak nie można było wyróżnić tu dyscypliny dominującej.
Dyskusja
Z obserwacji wynika, że większa część nauczycieli choć zgadza się co do zasadności
prowadzenia zajęć o tematyce prozdrowotnej to jednak każde uszczuplenie godzin ruchowych
budzi w nauczycielach niechęć. Tak więc forma zajęć oraz odebranie młodzieży 30 godzin
w całym cyklu ich kształcenia szkoły średniej jest największym zagrożeniem, że zajęcia te
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będą tylko figurowały w dziennikach jako odbyte lecz zaangażowanie się w nie uczniów
i nauczycieli pozostawi wiele do życzenia. Jak wynika z analizy, dla zdecydowanej
większości uczniów zajęcia te są czysto teoretyczne. Potwierdza to zatem obawy, że
nauczyciele prowadząc zajęcia z edukacji zdrowotnej ograniczą się do wyłożenia teorii. Co
ciekawe w opinii większości uczniów tematyka edukacji zdrowotnej była realizowana na
lekcjach wychowania fizycznego jeszcze przed jej wprowadzeniem. Dostrzegają oni zatem
starania nauczycieli by podczas lekcji na sali gimnastycznej oprócz angażowania się w ich
rozwój fizyczny wpływać też na podniesienie ich wiedzy i nawyków zdrowotnych.
Ankietowani najczęściej twierdzą, że nauczyciele w toku lekcji podnoszą kwestię zasadności
takich ćwiczeń dla ich zdrowia i bezpieczeństwa. Analizując wypowiedzi uczniów na pytanie
o zasadność wprowadzenia edukacji zdrowotnej w wymiarze 30 godzin konieczne jest
zwrócenie uwagi na płeć ankietowanych. Zdecydowana większość chłopców nie widzi takiej
potrzeby, jednak ich szkolne rówieśniczki tylko w niespełna połowie podzielają ich pogląd.
Można przypuszczać, że jest to wynik prawidłowości rozwojowych młodzieży w tym wieku.
Chłopcy dążą do rozładowania się na lekcjach wychowania fizycznego oraz chcą kształtować
muskulaturę swojego ciała, jednak zajęcia teoretyczne ograniczają im tę możliwość.
Dziewczęta natomiast wkraczają w okres, w którym ich rozwój motoryki zaczyna spadać.
Zwracają zatem większą uwagę na swój rozwój psychiczny i duchowy, a dbanie o kondycję
na lekcji wychowania fizycznego schodzi na dalszy plan. Obserwując ilość zwolnień z lekcji
wychowania fizycznego okresowych oraz stałych dostarczanych przez dziewczęta oraz
chłopców łatwo zauważyć, że 2/3 z nich dotyczą żeńskiej populacji.
Analiza drugiej części ankiety – projekcyjnego testu zdań niedokończonych, wymaga
szczegółowej analizy z uwagi na dowolność i wielorakość wypowiedzi badanych. Autorzy
ograniczyli się zatem do przedstawienia najczęstszych wypowiedzi badanych osób. Opinie
uczniów dotyczące tego, czym są dla nich zajęcia z wychowania fizycznego zwracają uwagę
na postawy, aspiracje i motywy, które mogą determinować podejmowanie przez nich
aktywności fizycznej. Rozrywka i relaks jako najczęściej pojawiające się wypowiedzi dają
jasno do zrozumienia co do motywacji uczniów. Podobne opinie co do atrakcyjności zajęć
sportowych przedstawiła Krystyna Górna „Zgodnie z oczekiwaniami licznej grupy uczniów,
bo aż 437 (45,8%) lekcje kultury fizycznej powinny być urozmaicone”9. Sportowy charakter
zajęć, rywalizacja i chęć osiągania wysokich wyników, które dominują w grupie stricte
sportowej i hedonistyczne walory lekcji sprawiają, że uczniowie z chęcią w niej uczestniczą.
Za „prawdziwe” lekcje wychowania fizycznego uczniowie uznali te, na których mogą się
zmęczyć. Głód wysiłku jest zatem najlepszym predyktorem podejmowanych przez nich
aktywności. Praca w zespole podczas gier również motywuje i cieszy młodych ludzi oraz
determinuje podejmowanie przez nich wysiłku. Pozytywne nastawienie do przedmiotu
wychowania fizycznego potwierdzają inne badania „Na pytanie o stosunek uczennic do
przedmiotu „wychowanie fizyczne” 90% ankietowanych określa go jako pozytywny lub
nawet bardzo pozytywny; 7% nie zawsze pozytywny, 3% jako przeciętny”10.

9

K. Górna, Nauczyciel wychowania fizycznego w opinii uczniów, Wychowanie Fizyczne i Higiena Szkolna,
nr 5/1986, s. 181.
10
R. Synow, Nauczyciel wychowania fizycznego i jego praca w ocenie uczniów, Wychowanie Fizyczne
i Zdrowotne, nr 1/1997, s. 40.

42

Sławomir Świtała, Katarzyna Bukowska

Czas przeznaczony na zajęcia w formie klasowo – lekcyjnej budzi niechęć męskiej
części ankietowanych, którzy uważają lekcje takie za niepotrzebne i nudne. Ruch wśród
chłopców stanowi więc podstawę lekcji wychowania fizycznego. Dziewczęta z kolei wyraziły
zadowolenie z poruszanych na lekcji tematów i uznały, że wpływają na ich rozwój. Forma
przekazywanej wiedzy w systemie klasowo-lekcyjnym jest dla ok. połowy z nich do
zaakceptowania i nie wpływa na obniżenie jakości oraz zadowolenia z zajęć wychowania
fizycznego. Jako czynniki demotywujące uczniów w podejmowaniu aktywności na zajęciach
z wychowania fizycznego uczniowie podają: edukację zdrowotną, przestoje oraz nudę.
Podsumowanie
Można się zastanawiać, dlaczego edukacja zdrowotna kojarzy się uczniom z zajęciami
teoretycznymi? Co prawda ankietowani odpowiedzieli, że na zajęciach tych poruszane są
tematy o zdrowym trybie życia, co w dużej mierze odpowiada założeniom twórców
programu, jednak czy zajęcia te powinny kojarzyć się im głównie z teorią? Można się
domyślać, że zaproponowanie takiej formy zajęć przez nauczycieli wychowania fizycznego
miało znaczący wpływ na odpowiedzi ankietowanych. To przecież nauczyciel jako kreator
swych zajęć przedstawia na początku semestru zagadnienia, które mają być zrealizowane
w danym roku. Od niego więc zależeć będzie w jaki sposób zrealizuje program i czy
pozytywnie nastawi swych uczniów do oferowanych treści.
Większość uczniów uważa, że realizacja edukacji zdrowotnej odbywała się przed jej
wprowadzeniem do programu w cyklu kształcenia ponadgimnazjalnego, w toku lekcji zajęć
praktycznych. Dotyczy to szczególnie dziewcząt, które istotnie częściej od chłopców
deklarują, że dostrzegały poruszanie takich zagadnień już wcześniej (p=0,03). Forma
realizacji tematów z edukacji zdrowotnej postrzegana jest podobnie przez uczniów
i uczennice. W tym zakresie różnice statystycznie istotne nie zostały stwierdzone. Stwierdzić
zatem można, że zarówno chłopcy jak i dziewczęta równie często i w tych samych sytuacjach
(najczęściej na lekcji, po niej oraz przy omawianiu bezpieczeństwa) dostrzegają starania
nauczycieli by realizować założenia edukacji zdrowotnej.
Skoro zdaniem większości, treści edukacji zdrowotnej były realizowane wcześniej,
istnieje naturalny opór części młodzieży by cokolwiek zmieniać i przeznaczać czas na teorię
podczas lub zamiast zajęć ruchowych. Szczególnie chłopcy nie są zainteresowani taką
zmianą, co wyrazili najdobitniej odpowiadając przecząco na 4 pytanie ankiety. Udzielali oni
istotnie częściej takiej odpowiedzi niż dziewczęta (p=0.000). Męska płeć determinuje do tego
by w wielu aspektach życia wykazać się sprawnością, odwagą i chęcią rywalizacji. Zajęcia
z aktywności fizycznej pozwalają na wydobycie z młodych mężczyzn tych cech, które są
uważane za typowo męskie. Im więcej zajęć o charakterze sportowym tym więcej okazji do
odnajdywania w sobie ewolucyjnie zaprogramowanych cech. Dziewczęta jako te
delikatniejsze i bardziej skore do odnajdywania swych zainteresowań w czynnościach
niewymagających tak znacznego wysiłku fizycznego, który oferuje sport, „nawet przez
mniejsze s”, odniosły się do zaproponowanego pomysłu mniej krytycznie od swych kolegów
co jest zgodne z ich predyspozycjami.
Jeśli chodzi o ocenę swoich możliwości w zakresie wpływania na tematykę poruszaną
podczas zajęć, to dziewczęta w porównaniu do chłopców istotnie częściej dostrzegają taką
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możliwość (p=0,001). Może to wynikać z ich bardziej liberalnego podejścia do
proponowanych zmian.
Test zdań niedokończonych, który posłużył jakościowej analizie odpowiedzi badanych
jednoznacznie wskazuje na potrzebę ruchu i olbrzymią jej wartość. Zarówno chłopcy, jak
i dziewczęta wyrażają pozytywne postawy związane z aktywnością fizyczną. Analiza
zebranego materiału może być wskazówką dla nauczycieli dotyczącą tego, czego ich
uczniowie oczekują od prowadzonych zajęć z wychowania fizycznego.
W świetle zaprezentowanych wyników warto byłoby, zatem przeprowadzić następne,
ukazujące zależności pomiędzy cechami osobowymi i poszczególnymi predyspozycjami
nauczycieli (nie tylko wychowania fizycznego) a postrzeganiem ich przez uczniów na
wszystkich etapach nauczania. Również badanie szerszego spektrum opinii np. perspektywy
nauczyciela prowadzącego zajęcia pogłębiłoby wiedzę w opracowanym temacie. Badanie
takie dałoby możliwość ewentualnego doskonalenia procesu kształcenia przyszłych
nauczycieli a także doskonalenia już tych praktykujących. Informacje pozyskane od uczniów
mogą mieć, bowiem znaczenie w kontekście zapewnienia wymaganej jakości kształcenia jak
i zadowolenia ze świadczonych usług edukacyjnych. Specyfika szkoły na każdym etapie
edukacji jest inna, co sprawia, że postawy uczennic i uczniów co do edukacji zdrowotnej
mogą być zupełnie odmienne. Warto zatem sprawdzić ich opinię, która stanowić może
element porównawczy do wyników badań przedstawionych w powyższym artykule.
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Streszczenie
W prezentowanej pracy autorzy przedstawiają opinię 176 uczniów (91 chłopców i 85 dziewcząt) klas
pierwszych szkoły ponadgimnazjalnej na temat proponowanego wprowadzenia edukacji zdrowotnej do
podstawy programowej z wychowania fizycznego. Pracownicy Katedry Podstaw Humanistycznych i Promocji
Zdrowia Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu skonstruowali ankietę oraz testu zdań
niedokończonych będących projekcyjną techniką badania postaw. Dzięki analizie zebranego materiału
odpowiedziano na pytania dotyczące opinii badanych stanowiących jednocześnie grupą docelową zmian rozwoju
programu wychowania fizycznego. Wyniki poddano analizie statystycznej, różnicując grupę badanych ze
względu na płeć. Zdecydowana większość chłopców wyraża negatywny pogląd co do wprowadzenia edukacji
zdrowotnej w systemie klasowo-lekcyjnym. Pomysł ten nie jest też akceptowany przez około połowę badanych
dziewcząt. Uzyskane szczegółowe dane wskazują na szanse i zagrożenia przewidywanych zmian w programie
wychowania fizycznego dotyczące edukacji zdrowotnej.
Słowa kluczowe: edukacja zdrowotna, wychowanie fizyczne, uczniowie.
SECONDARY SCHOOL STUDENTS’ OPINION ON HEALTH EDUCATION – HIGH SCHOOL
NO. X IN WROCŁAW
Summary
In the said research work the authors present secondary 176 school students’ (91 boys and 85 girls) opinion on
the introduction of health education into the basic curriculum for physical education. The lecturers of the Faculty
of Humanities and Health Promotion at the University of Physical Education in Wrocław designed
a questionnaire and used an incomplete sentence test - the projection technique used to conduct attitude research.
The analysis of the collected material answered a number of questions concerning the subjects’ (the target group
of the changes) opinion about physical education. The results were analyzed in relation to the respondents’ sex.
Most boys are against introducing health education into the basic curriculum. The idea is also criticized by
nearly half of the girls. The obtained detailed data indicate both the chances and threats resulting from the
proposed changes to health promotion introduced into the curriculum for physical education.
The key words: health education, physical education, students.
Key words: leisure time, recreation, foster families.

THE PHILOSOPHY OF KARATE IN TERMS OF THE DOJO-KUN
AND THE NIJU-KUN ON THE EXAMPLE OF STYLE SHOTOKAN
dr Paweł Adam Piepiora*, dr Zbigniew Norbert Piepiora**
Introduction
While studying the martial art relationship between the philosophical and mental
aspects of art is inevitable. It grows along with the use of the selected art. It is mutual. It is
reinforced and developed. The result can be a philosophy of life, for which training is
essential. The real karate (the literal translation of karate – the way of the empty hand) is not
indicating who is better and who is worse. The karate is a method of self-defense, in which
there are not used other weapons outside own body. Systematic training of arms and legs
means that they can repel any attack with equal efficiency using real weapon 1. In the end, the
karate is a martial art serving the character’s development by training in such way that
karateka would be able to overcome every obstacle, regardless of its character2.
The philosophy of karate is based on knowledge of Okinawan masters of martial arts
and close links between the physical and mental aspects of this art, which are derived from
Budo (martial way)3. The philosophy of karate can have a huge impact on the daily life of an
individual. Each variety of karate specifies the ethical rules. They differ in details, but
maintain a certain standard canon, resulting from a common core of the East Asian culture4.
In the shotokan style are two codes described by Gichin Funakoshi. They are pillars of
shotokan style. The first is the dojo-kun – it is the etiquette of the place of exercise. It is in the
physicall and physical sense a place where someone follows up the way5. Dojo kun has been
described in five rules. It is a set of principles and rights that everyone who wants to learn the
art of karate must absorb. Rules of the dojo kun are:
• seek perfection of character,
• be faithful,
• endeavor,
• respect others,
• refrain from violent behaviour6.
The second code is niju-kun. It is twenty principles of the karate’s spirit. This etiquette
of karate is a kind of complement to and extension of the dojo-kun’s thought in the style
of shotokan. The rules are:
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karate begins and ends with bowing,
there is no first strike in karate,
karate stands on the side of justice,
first know yourself, then know others,
mentality over technique,
the heart must be set free,
calamity springs from carelessness,
karate goes beyond the dojo,
karate is a lifelong pursuit,
apply the way of karate to all things – therein lies its beauty,
karate is like boiling water – without heat, it returns to its tepid state,
do not think of winning – think, rather, of not losing,
make adjustments according to your opponent,
the outcome of a battle depends on how one handles emptiness and fullness (weakness
and strength),
think of hands and feet as swords,
when you step beyond your own gate, you face a million enemies,
formal stances are for beginners, later, one stands naturally,
perform prescribed sets of techniques exactly – actual combat is another matter,
do not forget the employment of withdrawal of power, the extension or contraction
of the body, the swift or leisurely application of technique;
be constantly mindful, diligent, and resourceful, in your pursuit of the way7.

Aim, material and methods
The aim of the study is to analyze the principles of the dojo-kun and niju-kun. Studies
have been used the following methods: analysis of the sources, induction, deduction,
synthesis and comparative.
We put forward the following research problem: understanding the philosophy
of karate in terms dojo-kun and niju-kun in educational value on the example of style
shotokan. The results are presented in the form of source texts.
Results
Dojo kun
It can be easily noticed that the rules of the dojo kun do not have specific numbers.
It means that there is no guiding principle in the dojo etiquette. All the principles are just as
important and assigned a dominant role in karate.
“Seek perfection of character” – the assumption is the character of the individual.
It means that the art of karate is more than just physical. All beginners, especially the young,
should be taught the importance of building character through discipline and rigorous
training. For the beginner, the process of building character begins with perfecting techniques
through repetition. The fighting spirit will be achieved by gaining greater confidence through
7
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the development of stronger techniques. The disciple must train in order to capture the spirit.
It applies not only to fight, but also overcoming personal problems, particularly increasing
nowadays – weakness, domestic crises or problems in business. To develop these spiritual
values is a long path, provided that the concept is understood and it is an experience that will
provide a lifetime benefit of inner strength and peace.
“Be faithful” – the premise is the loyalty. Being faithful is a strong samurai tradition
and an extension of the influence of Confucius on the family and martial arts. Faith is
visualized in the master and the dojo. The disciple must always be faithful to his master and
try to follow the same path. Just as medieval samurai were obliged to follow their feudal
lords, until his death, and without hesitation. It may seems unusual in the present day to
expect from the master to pass all his knowledge to a student who will probably leave with
the slightest reason. The student must over the years prove his loyalty. The faith and loyalty
shown to the master will be rewarded, thus, that a great amount of knowledge and wisdom
will pass on the student. This bond between the master and the disciple is extremely valuable
and it is the basis to learn the relationship.
“Endeavor” – it is based on the effort. The quest is full dedication and commitment
necessary to achieve mastery of the art. In any case, the championship is not possible without
the effort and dedication on the part of the participant. The desire must be sincere nature and
not just superficial. Serious desire on the side of the disciple will surely be recognized by the
master who devotes more time to the transfer of knowledge.
“Respect others” – the assumption is the etiquette. Respect for others is an important
part of the Japanese and Okinawan culture which is common to the martial arts. Gichin
Funakoshi always said that karate begins and ends by the etiquette. He also established that
without courtesy there is no dojo. It is a reflection of the formal nature of the Japanese people
who can be seen bowing both during training and at home or in the office. The dojo’s
etiquette is well defined. Bowing correctly, it turns out respect in all things what someone’s
doing, and wherever it is located. Respect should be shown to all: masters, parents, educators,
law, deceased, nature, etc.
“Refrain from violent behavior” – the determinant is the control. A trained fighter is
a person with a fierce competitive spirit and great strength. It is unfair to use it against
untrained person. The spirit of karate is hard to beat. The karateka must use his knowledge,
only for reasons of justice. A person of character can walk away from a fight because he
controls his emotions and he is at peace with himself. He does not have to test his abilities on
the street. He wins without a fight and he will not regret because no one gets hurt. Refraining
from violent behavior is difficult to explain to many trainees because of their environment or
willingness to sportsmanship.
Niju-kun
Twenty principles of karate is the external manifestation of the accepted scale of
values, the image of the desired behavior demands. The karateka should control both the
survival and external manifestation of emotion. He should not show anger or fear, triumph
and pain, contempt or admiration. The only thing allowed to show is respect for own partner
expressesed in a dignity and strict adherence to the etiquette. The karateka is not, in fact,
called to assess other – he has to be only specialist in strict assessment of himself. Proper
attitude is based on far-reaching understanding of others and extreme rigor against himself.
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The niju-kun determines the rules of behavior that, on the one hand, are a part of the
general culture of behavior and good manners, on the other hand, they are closely connected
with the tradition of bushido, budo and they are subordinated to this tradition. These rules
equally apply to all athletes. Everyone, regardless of hierarchy or their position, should seek
their own perfection. In addition, niju-kun insists on the principle of non-using the violence
because of the destructive techniques of karate. Whenever it is possible, the physical
confrontation should be avoided. There are two additional reasons for supporting the principle
of non-using the violence. The first – the karateka is confident of his ability. He knows he has
more chance to carry out an effective defense than the average person, thus, he does not need
to prove it, if it is possible to avoid the confrontation. The second – the physical confrontation
indicates that all reasonable measures to solve the problem have failed. Engaging in
a physical confrontation deprives humanity – it shows that the reason and intelligence have
lost.
Philosophical aspect of the dojo-kun and niju-kun is manifested not only on respect for
moral norms but it applies, in particular, to self-control and emotional zone. The relationship
between language and emotion is very clear, and thoughts are often saturated with feelings.
Thus, disclosed here is a fact that there are inextricable links between culture, psychology and
socjology.
Discussion
In formulating mentioned comments, G. Funakoshi wanted to convey disciples how to
understand the karate – it is more than a physical art, it's also a philosophy of life8.
The philosophy of karate is a huge set of principles, truths and ways to deeper exploration of
the human consciousness9. Even if the opponent is trying to hurt the contestant badly, the
contestant is lucky to have met him. To know himself, get to know the enemy and to
understand the mutual relation – it is the main goal of practicing karate10. The philosophy of
karate assumes that knowing their own weaknesses and overcoming them is the surest way to
raise all own skills to a higher level – it also concerns fighting skills. The opponent can not be
beaten by someone who still has problems with his own body and spirit11.
Therefore, training karate, according to S. Egami, first toughens the body. Then comes
the time for hardening spirit. In the end, it comes understanding that the spirit and body are
one. And therein lies the real training karate12. If the spirit is weak, the is poor also the body,
no matter how it’s built. If the spirit is strong, the body is also strong. J. Miłkowski found that
the philosophical environment of karate should also be ceremonial behavior during classes
and fighting tournament. Regardless of experienced feelings, before the fight and during it,
the contestant should perform the ceremonial bows. He should also behave with dignity13.
According to W. Cynarski, adherence to the principles of discipline and respect,
the respect for authority of the master and the hierarchy, the full commitment to the training
and long-term, hard work is the key to the destination of spiritual mastery. The path of kyu
8
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degrees of disciple ensures the gradual maturation of the technical mastery. It is a traditional
form of progressive development, specific for Budo, that the most important aim is to achieve
spiritual mastery and full psychophysical integration14.
Undertaking the sports rivarly is intentional as a step of the life’s way of Budo
and justified as a test of fitness of the physical, technical, tactical and psychological
resistance. Optimal is a direct contact with the master, as a part of training15, 16. Then Budo is
the authentic school of character, educating socially valuable individuals. It can be stated: a
significant beneficial influence of education, a large increase in real self-defense, a high
physical and physical fitness, increasing interest in the culture of the Far East and a physical
culture17, 18. Especially valuable are direct forms of transmission of knowledge and skills from
the master to the disciple that favors the internalisation and solidification the moral principles,
the adoption of master’s lifestyle and the spiritual growth alongside the personal pattern19, 20.
It should be noted that the potential comes from the form of man and of his mind.
The function is the result of the energy on the outside, through movement and fighting
technique21. The human potential is not constant. It increases due to the work of the mind. If
the movements are performed with great freedom, which goes beyond mere reflexes, we can
talk about the emergence of higher-level functions22, 23. This is a result of excellent work of
the mind. If the mind is not working on potential, this higher level does not reveal. The
essence of these arguments lies in the fact that the more perfected is the work of the mind
while practicing karate, the greater becomes our potential24, 25. The status of internal
integration and a sense of bond with nature enhance the mental power of the practitioner
given martial art or sport fighting26,27. While the man derives from the rich heritage of
tradition and philosophy of martial arts of the Far East, he can become not only a great
warrior but – due perfecting his personality – getting better in his humanity. Sport, as a stage
in the CV, has an end, and the improvement through the practice of martial arts can be a path
of self-improvement and self-realization of a lifetime – in accordance with the canons of
pedagogy and psychology.
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Conclusion
The philosophy of karate is an effective educational method. For warped individuals,
there is no place in karate. Adept who wishes to attend classes, or adapts, accepts the rules
of etiquette dojo-kun, niju kun and by competing with himself in training will go a process
of rehabilitation, or simply gives up karate classes. Trainee easily recognizes the authority of
the coach. It gives great opportunities to pull them away from the present youth culture bad
patterns: alcoholism, drug addiction, sects and subcultures. Based on the universal values that
carries a martial art of karate, it has been achieved the objectives of education among young
people and it works for the general good of all exercisers. All elements of psychophysical
karate, bushido knowledge transfer and education in the spirit of Budo, attitudes and values,
as well as etiquette and symbols adopted by practitioners of karate, form a kind of culture –
the culture of karate.
The culture of karate has a positive effect on physical and mental sphere trainees. For
its special features stand out the specific psychosocial climate – a system of hierarchy of kyu
and dan degrees, emotional approach to training, discipline, respect for authority and
traditional values, codes of ethics, terminology, philosophy, hygiene indications, meditation
exercises and high physical fitness of exercisers. People from the area of karate culture treat
practicing karate as a method of self-realization. The overall objective is to develop and
improve their lives by continuous spiritual and physical-improvement. They are characterized
by their hard work, perseverance and consistency in the pursuit of success, respect for moral
norms, self-control and mental strength. People practicing karate take both physical and
mental benefits, arising from their participation in the culture of karate. These include the
development of psychomotor skills, learning self-defense skills, sportsmanship, health
training, mental and autogenous relaxation.
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Summary
Background and Study Aim: The philosophy of karate can have a huge impact on the daily life of an
individual. In the shotokan karate are two codes: the dojo-kun and the niju-kun. They form the pillars of the
philosophy of this martial art. Material and methods: The aim of the study is to analyze the principles of the
dojo-kun and niju-kun. The analysis of data is conducted. The results are presented in the form of source texts –
understanding the dojo-kun and niju-kun in the perspective of different authors. Results: Philosophical aspect of
the dojo-kun and the niju-kun is manifested not only on respect for moral norms but it also applies in particular
to self-control and emotional zone. The relationship between language and emotion is very clear, and thoughts
are often saturated with feelings. Thus, disclosed herein is a fact that there are inextricable links between culture,
psychology and socjology. Conclusions: All elements of the psychophysical karate form a kind of culture – the
culture of karate. People from the area of the culture of karate treat practicing karate as a method of selfrealization. Their overall objective is to develop and improve their lives by continuous spiritual and physicalimprovement.
Keywords: karate, philosophy, ethics, dojo-kun, niju-kun, shotokan, culture.
FILOZOFIA KARATE W UJĘCIU DOJO-KUN I NIJU-KUN
NA PRZYKŁADZIE STYLU SHOTOKAN
Streszczenie
Tło i cel: Filozofia karate ma duży wpływ na życie trenujących karate. W stylu shotokan wyróżniamy dwa
kodeksy: dojo-kun i niju-kun. Stanowią one podstawę filozofii tej sztuki walki. Celem badania była analiza
zasad dojo-kun i niju-kun. Materiał i metody: Dokonano analizy tekstów źródłowych - rozumienie dojo-kun i
niju-kun z perspektywy różnych autorów. Wyniki: Filozoficzne aspekty dojo-kun i niju-kun przejawiają się nie
tylko w odniesieniu do norm moralnych, ale również mają zastosowanie w samokontroli i sferze emocjonalnej
jednostki. Zależność między językiem i emocjami są bardzo czytelne. Przemyślenia są często nasycone
uczuciami. Ujawnia się fakt o skomplikowanych powiązaniach między kulturą, psychologią i socjologią.
Wnioski: Wszystkie psychofizyczne elementy karate tworzą pewien rodzaj kultury – kulturę karate. Ludzie ze
sfery kultury karate traktują trenowanie karate jako metodę samorealizacji. Celem nadrzędnym jest rozwój i
poprawa swojego życia przez duchowe i fizyczne doskonalenie.
Słowa kluczowe: karate, filozofia, etyka, dojo-kun, niju-kun, shotokan, kultura.

ОТБОР В ГРЕБЛЕ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ ДЕТЕЙ 13-14 ТИЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА НА ОСНОВЕ
АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
А. Ю. Журавский*, кандидат педагогических наук, доцент; В. Ю. Давыдов*, доктор
биологических наук, профессор; Д. Н. Пригодич*, магистр педагогических наук
Введение
Современный уровень спортивных достижений требует организации
целенаправленной подготовки, поиска все более эффективных организационных форм,
средств и методов учебно-тренировочной работы, отбора одаренных юношей
и девушек для пополнения рядов юных квалифицированных спортсменов1.
В теории и методике спортивной тренировки накоплен обширный материал по
отбору перспективных спортсменов2. Построению новой педагогической методологии
сопутствуют выявленные биологические особенности раннего формирования
спортивных умений наряду с дисгармоничным развитием физических качеств 3.
Различные технологии спортивного отбора предложили В. Н. Платонов4
и В. Ю. Давыдов5, Л. П. Сергиенко6. Однако, несмотря на имеющиеся многочисленные
данные, проблема отбора наиболее талантливых людей как самостоятельное
направление находится в стадии постоянного поиска, совершенствования
и дальнейших разработок. Научно обоснованные методы отбора «спортивных» детей
в ДЮСШ, а также прогнозирование их будущих результатов являются неотъемлемой
частью современной системы подготовки спортсменов от новичков до мастеров спорта
международного класса7.
Поиск спортивно одаренных детей – продолжительный процесс, связанный
с этапным анализом развития морфофункциональных особенностей конкретного
человека. О. М. Шелков с соавторами8 предлагает следующие принципы выявления
одаренных детей:

*

Полесский государственный университет, г. Пинск, Республика Беларус.
Т. Г. Апариева, Методика отбора детей для занятий гребным спортом в ДЮСШ: учебное пособие,
Т. Г. Апариева– Волгоград: ВГАФК, 2004, с. 25.
2
В. М. Волков, Спортивный отбор, В. М. Волков, В. П. Филин, М.: Физкультура и спорт, 1983, с. 176.
3
В. П. Губа, Основы распознавания раннего спортивного таланта: учеб. пособие для высших учебных
заведений, В. П. Губа, М.: ТЕРРА-СПОРТ, 2003, с. 208.
4
В. Н. Платонов, Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спорте: учебник для
институтов физ. культуры, В. Н. Платонов, Киев: Олимпийская литература, 1997, с. 583.
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В. Ю. Давыдов, Теоретические основы спортивного отбора и специализации в олимпийских видах
спорта дистанционного характера: автореф. дис. … д-ра биол. наук: 03.00.14; 13.00.04, В. Ю. Давыдов;
МГУ им. М. В. Ломаносова, М. 2002, с. 40.
6
Л. П. Сергиенко, Современные технологии спортивного отбора, Л. П. Сергиенко, Спорт и здоровье:
первый междунар. науч. конгресс, 9–11 сентября, 2003, СПб., 2003, c. 75.
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Т. М. Мелихова, Организационно-методические основы технологий спортивного отбора,
Т. М. Мелихова, Теория и практика физической культуры, № 4/2007, c. 19–20.
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О. М. Шелков, Теоретико-методологические подходы к выявлению и развитию спортивно одаренной
личности, О. М. Шелков [и др.], Теория и практика физической культуры, 2008, c. 31–35.
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1. Kомплексный характер диагностики разных сторон поведения и двигательной
деятельности ребенка в соответствии с половозрастными особенностями
развития.
2. Длительность идентификации во времени и в разных ситуациях.
В условиях спорта высших достижений особую значимость приобретает раннее
выявление наиболее одаренных, перспективных спортсменов, так как рекордные
достижения демонстрируются именно теми, кто обладает наиболее оптимальными
показателями, характерными для данного вида спорта. С одной стороны, спортсмены,
отличающиеся по своим морфологическим, функциональным, психологическим
особенностям, по-разному адаптируются к условиям деятельности, с другой –
целенаправленная деятельность оказывает влияние на отбор наиболее одаренных
спортсменов и на формирование у них специфического морфофункционального
статуса9.
Проблема совершенствования спортивного отбора остается одной из основных
теоретических и прикладных медико-биологических проблем физической культуры
и спорта. Развитие теории спортивного отбора влияет на уровень спортивных
достижений и на развитие спортивной науки в целом. Поиск одаренных спортсменов
является важной задачей, от решения которой зависит успех всей многолетней
подготовки10. Все вышеизложенное является дополнительным основанием для того,
чтобы вопросы отбора в гребле на байдарках и каноэ оставались предметом
постоянного внимания специалистов.
Цель исследования
Цель исследования заключалась в совершенствовании системы отбора детей
в гребле на байдарках и каноэ с использованием антропометрических методов.
Организация исследования
В исследовании принимали участие гребцы на байдарках и каноэ 13-14 - летнего
возраста, занимающихся греблей от 2 года до 3-х лет и имеющих квалификации от
1 юношеского до 1 взрослого спортивного разряда. Всего было обследовано
85 спортсменов. Из них 48 юношей и 37 девушек.
У испытуемых измерялись следующие антропометрические показатели: длина
(см) и масса тела (кг), длина руки (см), размах рук (см), длина туловища, сидя
с вытянутыми вверх руками (см), длина туловища сидя до 7-го шейного позвонка (см),
жировая масса (%), мышечная масса (%), жизненная емкость легких (мл), кистевая
динамометрия руки (кг)11.

9

Э. Г. Мартиросов, Методы исследования в спортивной антропологии, Э. Г. Мартиросов,
М.: Физкультура и спорт, 1982, с. 199.
10
В. Н. Селуянов, Определение одаренностей и поиск талантов в спорте: монография, В. Н. Селуянов,
М. П. Шестаков, М.: СпортАкадемПресс, 2000, с.112.
11
О. Popescy, Masuratora antropometrice specifice la kaiacisti si aplicatii practice all lour in scoopde
performanta, О. Popescy, Snalov, 1963, p. 150.
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Результаты исследования и их обсуждение
Опираясь на объективные критерии отбора, тренеру легче найти новичков
с теми качествами, которые необходимы для занятий определенным видом спорта. При
этом тренеру приходится использовать контрольные упражнения и нормативы, чтобы
при первоначальном отборе избежать субъективных оценок. Известно, что
исключительно важный первоначальный отбор осуществляется во время врачебного
обследования. Это обследование ведется по трем основным показателям: состояние
здоровья, функциональные возможности и физическое развитие.
Для определения перспективности юных гребцов необходимо воспользоваться
различными антропометрическими методами диагностики: определение спортивной
ориентации (для специализированного отбора); определение наилучшей техники
гребли (для формирования экипажей, имеющих определенные характеристики).
Проведение подобной диагностики позволяет быстро отобрать из большого
числа новичков будущих спортсменов – каноистов или байдарочников.
Известно, что наиболее информативными показателями зависимости природных
задатков и перспективности юного гребца являются:
• рост и вес спортсмена, как основной антропометрический показатель,
• длина руки, что говорит о длине проводки весла в воде,
• размах рук; длина туловища сидя с вытянутыми вверх руками (см), длина
туловища сидя до 7-го шейного позвонка (см), жировая масса (%),
мышечная масса (%), жизненная емкость легких (Ж.Е.Л.)(мл), кистевая
динамометрия руки (кг)12.
Анализ основных параметров тотальных размеров тела 13-летних юношей гребцов на байдарках и каноэ представлен в таблице 1.
Анализ основных показателей морфофункционального развития 13-тилетних
мальчиков - гребцов на байдарках и каноэ представлен в таблице 1. При сопоставлении
показателей морфофункционального обследования, выявлено, что наибольшие
значения длины и массы тела отмечены у гребцов на каноэ (163,1±6,4 см и 50,8± 3,0 кг),
наименьшие – у гребцов на байдарках (160,1±6,3 см и 46,5 ±2,9 кг). Различия
достоверно значимы (р<0,05).
Таблица 1.
Основные антропометрические показатели юношей - гребцов
13-тилетнего возраста
Морфо-функциональные
показатели
Длина тела, см
Масса тела, кг
Длина руки, см
Размах рук, см
Длина тела, сидя с вытянутыми
вверх руками, см
Длина тела, стоя на коленях с
вытянутыми вверх руками, см
12

Мальчики, байдарка
(n =28)
Sx
X
160,14*
6,32
1,21
46,52*
2,91
0,74
71,53
2,28
1,63
159,82*
5,36
2,14

Мальчики,каноэ
(n = 22)

X
163,14*
50,8*
72,38
163,72*

6,4
3,07
2,91
3,81

Sx
1 ,2 6
0,46
0,96
1,72

-

-

136,19

3,27

0,54

-

-

-

-

163,42

4,51

0,64

В. Ю. Давыдов, и др., Морфофункциональные критерии отбора и контроля в гребле на байдарках
и каноэ, Методические рекомендации, Пинск: ПолесГУ, 2015, c. 88.
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Длина тела до 7-го шейного
53,43
позвонка, сидя, см
Жировая масса, %
12,34
Мышечная масса, %
46,72
Ж.Е.Л., мл
2476,3
Кистевая динамометрия, кг
14,08
Примечания: t – критерий Стьюдента, *–р<0,05.
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2,39

0,68

55,52

2,16

0,53

6,17
9,71
0,28
2,94

0,56
1,84
2,52
1,31

13,72
45,93
2283,6
15,03

7,78
7,09
0,17
3,37

1,34
1,25
1,68
1,12

Разница веса и массы тела каноистов превышала вес и массу тела
байдарочников в среднем соответственно: на 3,0 см и 4,3 кг. Статистически
достоверные различия (р<0,05) выявлены у каноистови байдарочников в данных,
характеризующих размах рук. Где разница составила в среднем 3,9 см.Остальные
морфофункциональные показатели мальчиков – каноистов также имели
незначительное преимущество перед их сверстниками – байдарочниками. Однако они
были незначительными.
В
таблице
2
представлены
показатели,
отражающие
различия
морфофункциональных показателей у девочек 13-тилетнего возраста, занимающихся
греблей на байдарках и каноэ. Статистически достоверные различия в обследуемых
группах выявленыв показателях, характеризующих массу тела и кистевую
динамометрию (р<0,05). У девочек – каноисток масса тела и динамометрия кисти была
больше. Разница составила в среднем соответственно: 2,4 кг и 5, 5 кг.
Таблица 2.
Основные антропометрические показатели девочек- гребцов
13-тилетнего возраста
Морфо-функциональные
показатели

Девочки, байдарка
(n =14)

X

158,41
Длина тела, см
51,34*
Масса тела, кг
70,38
Длина руки, см
159,16
Размах рук, см
Длина тела, сидя с вытянутыми
126,24
вверх руками, см
Длина тела, стоя на коленях
с вытянутыми вверх руками, см
Длина тела до 7-го шейного
56,34
позвонка, сидя, см
12,73
Жировая масса, %
45,04
Мышечная масса, %
2727,2
Ж.Е.Л., мл
12,26*
Кистевая динамометрия, кг
Примечания: t – критерий Стьюдента, *–р<0,05.

Девочки, каноэ
(n = 8)

X

7,42
4,02
2,25
7,52

Sx
1,36
0,54
1,63
2,74

157,0
53,73*
68,93
157,71

4,46

0,84

-

-

145,05

5,13

0,62

2,73

0,66

56,61

2,31

0,33

4,63
8,8
0,35
4,04

0,56
1,85
1,52
1,26

11,13
47,5
2507,1
17,7*3

2,74
10,63
0,29
5,22

1,32
1,24
1,63
1,41

-

5,81
3,71
2,64
6,04
-

Sx
1 ,7 6
0,66
0,46
1,75
-

И хотя по большинству показателей девочки – каноистки также имели
преимущества перед своими сверстниками байдарочниками, однако различия между
ними носили статистически не достоверный характер.
В таблице 3 представлены основные показатели морфофункционального
развития 14-тилетних юношей - гребцов на байдарках и каноэ. При сопоставлении
показателей морфофункционального обследования гребцов выявлено, что практически
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по всем показателям юноши – каноисты имеют большие показатели, нежели их
сверстники, занимающиеся греблей на байдарках. Статистически достоверными
оказались данные показателей массы тела и длины тела до 7-го шейного позвонка, сидя
на полу, где разница составила в среднем соответственно: 7,8 кг и 2, 1 см (р<0,05).
Таблица 3.
Основные антропометрические показатели юношей - гребцов
14-тилетнего возраста
Морфо-функциональные
показатели

Мальчики, байдарка
(n =28)
Sx
X
168,21
5,06
1,61
56,06*
4,04
0,54
75,64
3,81
1,33
172,54
4,54
2,19

Длина тела, см
Масса тела, кг
Длина руки, см
Размах рук, см
Длина тела, сидя с вытянутыми
146,62
4,92
вверх руками, см
Длина тела, стоя на коленях
с вытянутыми вверх руками, см
Длина тела до 7-го шейного
58,87*
4,34
позвонка, сидя, см
Жировая масса, %
13,72
6,64
Мышечная масса, %
47,61
6,17
Ж.Е.Л., мл
2910,2
0,18
Кистевая динамометрия, кг
21,56
5,74
Примечания: t – критерий Стьюдента, *–р<0,05.

Мальчики, каноэ
(n = 22)

X
167,0
63,26*
76,73
173,44

5,67
3,12
3,49
2,81
-

Sx
1 ,2 2
0,67
0,66
1,72

0,54

-

-

-

172,05

4,86

0,69

0,68

56,72*

3,43

0,53

0,56
1,84
2,52
1,37

13,83
48,68
2885,3
23,93

6,27
5,79
0,39
3,12

1,34
1,22
1,84
1,72

В таблице 4 представлены данные морфофункциональных показателей девочек
14 – летнего возраста, занимающихся греблей на байдарках и каноэ. Анализируя
данные морфофункциональных показателей девочек 14-тилетнего возраста,
занимающихся греблей на байдарках и каноэ, мы наблюдаем, что в обеих группах
имеются статистически достоверные различия полученных данных среди показателей
длины тела, массы тела и кистевой динамометрии (р<0,05). В частности, различия
длины тела у девочек обследованных групп составили в среднем 4,1 см; различия
в данных массы тела – 2,03 кг; различия в показателях кистевой динамометрии
в среднем 4,83 кг.
Сравнительный анализ остальных морфофункциональных показателей девочек
14-тилетнего возраста показал, что каноистки имеют лучшие данные, чем их
сверстницы, занимающиеся греблей на байдарках. Однако, эти данные являлись
статистически не достоверны (р>0,05)
Таблица 4.
Основные антропометрические показатели девочек - гребцов 14-тилетнего
возраста
Морфо-функциональные
показатели
Длина тела, см
Масса тела, кг
Длина руки, см
Размах рук, см

Девочки, байдарка
(n =18)

X
163,3*
56,13*
71,94
161,04

5,92
2,54
2,51
4,65

Sx
1,63
0,44
1,37
2,15

Девочки, каноэ
(n = 12)

X
166,9*4
58,16*
68,92
158,27

5,08
3,83
2,35
3,14

Sx
1 ,8 2
0,63
0,66
1,72

А. Ю. Журавский; В. Ю. Давыдов, Д. Н. Пригодич
Длина тела, сидя с вытянутыми
129,71
вверх руками, см
Длина тела, стоя на коленях
с вытянутыми вверх руками, см
Длина тела до 7-го шейного
58,73
позвонка, сидя, см
Жировая масса, %
12,92
Мышечная масса, %
46,13
Ж.Е.Л., мл
2757,1
Кистевая динамометрия, кг
15,53*
Примечания: t – критерий Стьюдента, *–р<0,05.
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4,63

0,54

-

-

-

-

-

153,6

2,64

0,69

2,06

0,64

58,37

2,09

0,53

4,95
6,74
0,52
3,24

0,56
1,04
2,22
1,31

13,54
47,75
2811,3
20,36*

2,87
7,74
0,18
4,37

0,54
1,33
2,19
1,63

Выводы исследований
1. В качестве информативного критерия оценки спортсменов при отборе в гребле
на байдарках и каноэ целесообразно использовать модернизированные тесты
Попеску, позволяющие определять основные параметры: длина тела, масса тела,
длина туловища и рук, а также размах рук.
2. Разработана модель гребца, основанная на показателях антропометрического
характера.
3. Определены специфические соматические типы спортсменов 12-14 - летнего
возраста, занимающихся греблей на байдарках и каноэ, которые рекомендуется
учитывать при отборе в греблю и для формирования экипажей в командных
лодках.
4. Наиболее информативными антропометрическими показателями у юношей
каноистов 13-14 - летнего возраста явились длина и масса тела, размах рук
и длина туловища, стоя на коленях с вытянутыми вверх руками. У юношей
байдарочников - длина и масса тела, размах рук и длина туловища, сидя на полу,
с вытянутыми вверх руками.
5. У девушек – каноисток наиболее информативными показателями явились длина
и масса тела, размах рук и длина туловища, стоя на коленях, руки вверх.
У девушек – байдарочниц - длина тела и масса тела, длина туловища, длина руки
и длина туловища, сидя руки вверх.
Заключение
Проведенное обследование юношей и девушек 13 – 14-летнего возраста,
занимающихся греблей на байдарках и каноэ позволило сформировать своеобразную
модель гребца, основанную на показателях антропометрического характера
и определить специфические соматические типы гребцов: тип с высоким туловищем;
тип с длинными руками; тип с широкими плечами. Данные типы спортсменов,
различающиеся по своим индивидуальным характеристикам, требуют определенного
подхода при постановке техники выполнения гребка, а также при комплектовании
командных экипажей в гребле на байдарках и каноэ. Такая классификация принесет
несомненную пользу тренерам, поскольку позволяет оценить уровень эффективности
гребли и дальнейшие возможности ее повышения посредством применения более
рациональной техники, соответствующей антропометрическим характеристикам
спортсмена.
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Аннотация
Поиск одарённых детей – это продолжительный процесс. В современных условиях раннее выявление
наиболее перспективных спортсменов приобретает особую значимость. Рекордные достижения
демонстрируются именно теми, кто обладает наиболее оптимальными морфофункциональными
данными. Для гребли на байдарках и каноэ наиболее информативными являются следующие показатели:
длина тела и масса тела; длина руки и размах рук; длина тела, сидя с вытянутыми вверх руками и длина
тела, стоя на коленях с вытянутыми вверх руками; длина тела сидя до 7-го шейного позвонка, а также
жировая масса, мышечная масса, жизненная ёмкость лёгких и кистевая динамометрия.
Ключевые слова: гребля, байдарка, каноэ, спортивный отбор, морфофункциональные показатели.
SELECTION THE CANOE SPRINT CHILDREN 13- 14 – YEAR OF AGE
BASED ANTHROPOMETRIC INDICES
Summary
Search gifted children - it is a continuous process. In modern conditions of early identification of the most
promising athletes is of particular importance. Record achievements demonstrate precisely those who have the
most optimal morphological and functional data. The following figures are the most informative for Canoe
Sprint: body length and body weight; the length of the hand and arm span; body length, sitting with outstretched
hands in the air and the length of the body, kneeling with outstretched hands in the air; body length of up to
sitting of the 7th cervical vertebra, as well as fat mass, muscle mass, vital capacity of the lungs and carpal
dynamometry.
Key words: boating, kayaking, canoeing, sports selection, morphological and functional indicators

KSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI
W SYSTEMIE STUDIÓW DLA PRACUJĄCYCH W PRL
W LATACH 70. XX WIEKU
mgr Vladimir Petrov*
System kształcenia i doskonalenia kwalifikacji nauczycieli jest zwrotnie sprzężony
z systemem edukacyjnym każdego kraju. Kształcenie nauczycieli nie stanowi samo w sobie
odrębnej całości, lecz zależy od szeregu czynników tworzących pewien układ, w którym od
dziesięcioleci występują takie elementy jak: rekrutacja, selekcja, wstępne kształcenie,
dokształcenie i doskonalenie oraz kształcenie do objęcia kierowniczych stanowisk.
Od połowy XX wieku w Polsce formułowany był postulat, aby wszystkich nauczycieli, bez
względu na to w jakiej placówce oświatowej podejmują pracę, kształcić na poziomie szkoły
wyższej. Okres budowy państwa socjalistycznego charakteryzowała centralizacja,
ujednolicenie i upolitycznienie oświaty, które szczególnie wpływały na oświatę dorosłych.
Edukacja dorosłych przestała być autonomiczną, a stała się częścią systemu centralnego.
Zrezygnowano z nazwy „oświata dorosłych” na rzecz terminu „kształcenie robotników” czy
„edukacja pracujących”1. Człowiek, którego głównym zadaniem jest realizowanie idei
socjalizmu, miał mieć odpowiednio ukształtowaną osobowość budowniczego socjalizmu.
Pedagogika zatem, jako nauka o wychowaniu, miała określić główne cechy osobowości
człowieka, który „polski ideał społeczny będzie wcielał w życie”2, oraz środki do realizacji
tego celu.
Podjęte przez władze oświatowe działania na rzecz kształcenia i doskonalenia
nauczycieli w systemie studiów dla pracujących zainspirowały wiele prac poświęconych
procesowi dydaktycznemu. Można wśród nich wymienić opracowania L. Bandury,
S. Krawcewicza, Cz. Maziarza, M. Roguskiego, J. Starościaka, K. Wojciechowskiego,
S. Kaczora, A. Leśniaka, S. Czerpaka, E. Kahl, R. Grzybowskiego, B. Bykowskiej, w których
dokonano kompleksowej oceny dotychczasowych badań i doświadczeń, czy szczegółowych
zagadnień3.
*

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Pedagogiki i Psychologii.
Kształcenie ustawiczne i jego rola w rozwoju zawodowym człowieka, Wojewódzki Urząd Pracy, Kielce 2011,
s. 20.
2
B. Matwijów, Samokształtowanie się człowieka w pedagogicznych koncepcjach XX wieku, Wydawnictwo UJ,
Kraków 1994, s. 57.
3
L. Bandura, Wybrane problemy studiów dla pracujących, PWN, Warszawa 1974; S. Krawcewicz, Kształcenie
ustawiczne nauczycieli, Nasza Księgarnia, Warszawa 1976; Cz. Maziarz, Dydaktyka studiów dla pracujących:
wybrane zagadnienia, PWN, Warszawa 1976; M. Roguski, Społeczno-wychowawcze funkcje studiów dla
pracujących w PRL, PWN, Warszawa 1980; J. Starościak, Problemy kształcenia zaocznego: na przykładzie
studiów pedagogicznych, PZWS, Warszawa 1972; K. Wojciechowski, Studia zaoczne zakres i efekty,
(Kształcenie nauczycieli), Głos Nauczycielski, nr 18/1976; S. Kaczor, Samokształcenie nauczycieli studiujących,
WSiP, Warszawa 1978; A. Leśnik, Uwarunkowania nauczycielskich studiów zaocznych, WSP, Opole 1981;
S. Czerpak, Powodzenia i niepowodzenia dydaktyczne w studiach nauczycieli pracujących, Wyższa Szkoła
Pedagogiczna, Kielce 1987; W. Okoń, Rzecz o edukacji nauczycieli, WSiP, Warszawa 1991; E. Kahl, Związkowe
doskonalenie nauczycieli w Polsce (1944-1989): uwarunkowania, przejawy, konsekwencje, Impuls, Kraków
2008; Edukacja w warunkach zniewolenia i autonomii (1945-2009), (red.) E. Gorloff, R. Grzybowski,
A. Kołakowski, Impuls, Kraków 2010; Zaangażowanie? Opór? Gra?: Szkic do portretu nauczyciela w latach
PRL-u, (red.) R. Grzybowski, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2013; B. Bykowska, Kształcenie nauczycieli
1

60

Vladimir Petrov

Poprawność metodologiczna wymaga operowania językiem naukowym, czyli
używania pojęć i terminów specyficznych dla prowadzenia badań. W pracy zawarto szereg
pojęć, z których określenia wymagają przede wszystkim następujące: studia dla pracujących,
kształcenie dorosłych, doskonalenie zawodowe, studia zaoczne, samokształcenie.
Studia dla pracujących – obejmowały najczęściej dorosłych, którzy łączyli pracę
zawodową ze studiowaniem4; Rozróżniano trzy podstawowe formy studiów dla pracujących:
zaoczne, wieczorowe i eksternistyczne5.
Kształcenie dorosłych - działalność wychowawczo-dydaktyczna zmierzająca do
osiągnięcia celów wymienionych poprzednio u dorosłych, najczęściej ludzi pracujących6;
Według T. Husen'a - kształceniem dorosłych polegało na kształceniu osób, które ukończyły
lub przerwały przed laty naukę szkolną, zaczęły pracować, a następnie podjęły dalszą naukę,
kontynuując równocześnie pracę zawodową lub przerywając ją na pewien czas7.
Doskonalenie zawodowe - najczęściej utożsamiano z celowym, zaplanowanym
i ciągłym procesem ustawicznego kształcenia, polegającym na podwyższaniu i modyfikacji
zawodowych kompetencji i kwalifikacji, wszechstronnym rozwoju osobowości,
organizowanym i realizowanym przez wyspecjalizowane w tym kierunku instytucje, a także
w toku samokształcenia i samodoskonalenia; procesem trwającym od podjęcia decyzji
o wyborze zawodu przez cały okres aktywności zawodowej8.
Studia zaoczne - proces planowego przyswajania systematycznej wiedzy
i ukształtowania umiejętności z dala od uczelni za pośrednictwem określonych środków
przekazu, kontrolowany przez pracowników uczelni9; Studia zaoczne rozumiano jako
systemem kształcenia umożliwiający ludziom dorosłym, pracującym zawodowo, uzyskanie
wyższego wykształcenia bez odrywania ich na dłuższy okres od pracy, przygotowującym
wysoko kwalifikowane kadry oraz stwarzającym możliwość bezpośredniego oddziaływania
szkoły wyższej na funkcjonowanie zakładów pracy (szkół)10.
Samokształcenie – proces uczenia się, podejmowany i prowadzony przez jednostkę
świadomie, samodzielnie, planowo i systematycznie, zmierzający do wzbogacenia posiadanej
przez nią wiedzy i umiejętności o charakterze ogólnym i specjalistycznym. Cele, treść,
warunki i środki samokształcenia jednostka ustala sama11.
Do cech wyróżniających studia dla pracujących należą m.in.: odrębne zasady
organizacji toku studiów, sylwetka studenta ze względu na cechy psychiczne
i demograficzno-społeczne, układy powiązań całej struktury kształcenia z życiem społecznogospodarczym oraz struktura procesu dydaktycznego. Swoistość tych studiów polegać miała
także na większym doświadczeniu społecznym i zawodowym studentów, bardziej
odpowiedzialnym stosunku do nauki, mniejszej częstotliwości kontaktów z nauczycielami
akademickimi, przywiązywaniu większej wagi do publikacji dydaktycznych oraz
w okresie PRL, Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej 2013, t. 13.
4
W. Okoń, Słownik pedagogiczny, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1975, s. 279.
5
Cz. Maziarz, Dydaktyka studiów dla pracujących: wybrane zagadnienia, PWN, Warszawa 1976, s. 8.
6
W. Okoń, Słownik pedagogiczny…, op. cit., s. 140-141.
7
T. Husen, Oświata i wychowanie w roku 2000, PWN, Warszawa 1974, s. 111.
8
G. Kosiba, Doskonalenie zawodowe nauczycieli – kategorie, kompetencje, praktyka. http://forumoswiatowe.pl/
index.php/czasopismo/article/view/17/30 (data dostępu: 20.03.2016).
9
L. Bandura, Wybrane problemy studiów dla pracujących, PWN, Warszawa 1974, s. 8.
10
Z. Jopowicz, Warunki powodzenia w studiach zaocznych, PWN, Warszawa 1972, s. 14.
11
Cz. Kupisiewicz, M. Kupisiewicz, Słownik pedagogiczny, PWN, Warszawa, 2009. s. 159.
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konieczności liczenia na własne siły w procesie uczenia się12.
Przedmiotem niniejszego artykułu jest kształcenie i doskonalenie zawodowe
nauczycieli w PRL-u. Problematyka ta zajmowała centralne miejsce w ówczesnym systemie
szkolnym. Warto podkreślić, że kształcenie i doskonalenie nauczycieli miał ścisły związek ze
strategią rozwoju gospodarczego i społecznego PRL-u. W niniejszej pracy główną uwagę
skupiono na analizie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli, aby
w konsekwencji zaproponować zarys podstawowych założeń i elementów kształcenia
ustawicznego kadr oświatowych w latach 70. XX wieku.
Na przełomie lat 60. i 70. dokonała się zasadnicza zmiana w nauce i kształceniu na
poziomie wyższym. Wprowadzenie studiów dla pracujących do systemu szkolnictwa
wyższego służyło zaspokojeniu ogromnego deficytu kadr z wyższym wykształceniem,
występującego we wszystkich dziedzinach życia gospodarczego, kulturalnego i społecznego.
Nauczyciele określonego okresu w PRL, żyli i pracowali w warunkach podnoszenia się kraju
z ruiny powojennej, co działo się w politycznym kontekście społecznego układu
monostrukturalnego. Jego hierarchiczną konstrukcję tworzyła jedna siła polityczna
narzucająca całości społecznej, a więc i obszarowi działań nauczycielskich, własną ideologię
i stosująca naciski na podtrzymywanie jej mocy regulacyjnej.
Wymagania stawiane nauczycielom były bardzo rozbudowane. Poza kompetencjami,
które czyniły ich specjalistami w swojej dziedzinie, podkreślano konieczność posiadania
wykształcenia pedagogicznego, przygotowania psychologicznego i socjologicznego, co było
niezbędnie, aby nauczyciel mógł spełnić rolę partnera rodziców w kształceniu ich dzieci.
Oczekiwano także wysokiej kultury ogólnej, wykształcenia filozoficznego, wiedzy z zakresu
nauk ekonomicznych i politycznych. Nauczyciel socjalistyczny miał również znać dorobek
kultury ogólnoludzkiej, być aktywnym uczestnikiem procesów kulturalnych, a dzięki
znajomość języków obcych mieć możliwość bezpośredniego kontaktu z kulturą i życiem
innych narodów. Dodać tu należy także konieczność stałego aktualizowania swojej wiedzy
oraz twórczą postawę, odrzucenie rutyny i schematów, a także umiejętność rozwiązywania
ciągle nowych problemów dydaktycznych i wychowawczych13.
W roku szkolnym 1973/1974 na 336 220 osób pracujących w zawodzie
nauczycielskim wykształcenie wyższe posiadało 17,2%, na poziomie studium
nauczycielskiego - 55,8%, średnie pedagogiczne - 25,6%; odsetek osób bez średniego
wykształcenia pedagogicznego wynosił 1,4%14.
W roku 1973 ukazał się Raport o stanie oświaty w PRL opracowany przez Komitet
Ekspertów pod przewodnictwem Jana Szczepańskiego. Dotyczył on proponowanych
kierunków rozwoju szkolnictwa polskiego. Jedynymi postulatami dotyczącymi wychowania
obywatelskiego dorosłych były: postulat powiązania programów wychowania obywatelskiego
i wykształcenia politycznego z realiami polityki i gospodarki oraz zorganizowanie kształcenia
ustawicznego obejmującego całą ludność zatrudnioną we wszystkich działach gospodarki
i kultury. Całość raportu nasycona była socjalistyczną ideologią i postulatami VI Zjazdu
12

C. Maziarz, M. Roguski, Rozwój i przemiany studiów dla pracujących w PRL: zagadnienia wybrane, Instytut
Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1981, s. 30.
13
J. Wojniak, „W służbie socjalizmu, patriotyzmu i internacjonalizmu”. Rola nauczyciela w świetle założeń
polityki oświatowej PRL lat 70. I 80., [w:] Zaangażowanie? Opór? Gra?: szkic do portretu nauczyciela w latach
PRL-u, red. R. Grzybowski, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2013, s. 62.
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Partii, które miały przyspieszyć rozwój kraju, z charakterystycznym dla tamtych czasów
ignorowaniem międzynarodowych (nieradzieckich) postulatów, czy choćby raportów
UNESCO.
„Rozwój cywilizacji - stwierdza Raport o stanie oświaty w PRL - idzie w parze
z rozwojem oświaty i wychowania (...). Kształcenie kadr staje się w nowoczesnej cywilizacji
jednym z zasadniczych czynników rozwoju gospodarki narodowej, a uwarunkowany przez
kształcenie bogaty rozwój osobowości jest zarówno jednym ze źródeł ludzkiego szczęścia, jak
i ważnym elementem społecznego rozwoju”15. W Raporcie o stanie oświaty w PRL
jednoznacznie stwierdzono, że kadra nauczycielska musi być przygotowana na poziomie
akademickim, czyli wszystkie specjalności nauczycielskie należy ulokować na studiach
magisterskich jednolitych i jednokierunkowych. Takie postawienie wymagań pod adresem
kandydatów na nauczycieli było zadaniem trudnym do realizacji pod względem
organizacyjnym jak i merytorycznym. Do niedawna obowiązywał pogląd, że przyszłość
swoją szkoła winna wiązać z nauczycielem o jedno- lub dwuprzedmiotowym profilu
specjalistycznego wykształcenia, podbudowanym określonym kursem wiedzy filozoficznej
i społecznej. W okres reformy całego systemu kształcenia nauczycieli w Polsce, za ważne
zadanie uważano: rozwijanie umiejętności samodzielnej pracy umysłowej (techniki
notowania wykładu, sporządzania notatek z przeczytanej lektury itp.); wdrażanie do
samodzielnych działań o charakterze badawczym (w tym rozwiązywania problemów);
rozwijanie naukowego myślenia studiujących i umiejętności prezentowania wyników na
piśmie. W odniesieniu do metod kształcenia postulowano zastępowanie wykładu
konwencjonalnego wykładem problemowym lub konwersatoryjnym. Wśród placówek
(zakładów) kształcenia nauczycieli funkcjonowały: licea pedagogiczne, studia nauczycielskie
(SN), wyższe szkoły nauczycielskie (WSN), wyższe szkoły pedagogiczne (WSP) oraz
uniwersytety.
Realizacja założonego modelu oświaty i znaczenie, jakie władze przepisywały szkole
w budowanie „rozwiniętego społeczeństwa socjalistycznego”, wymagały – jej zdaniem –
mobilizacji kadry nauczycielskiej, wzmocnienia jej zaangażowania społeczno-ideowego oraz
uzupełnienia wiedzy i kwalifikacji zawodowych. Kwestie dotyczące nauczycielstwa podjęto
na VI Zjeździe PZPR. Przedstawiciel tego środowiska zawodowego miał być „gruntownie
wykształcony, stale uzupełniający swoje kwalifikacje, podążający za postępem
cywilizacyjnym, postrzegany w społeczeństwie jako nośnik nauki”. Jego autorytet
nauczyciela, budowany poziomem wykształcenia, wzmacniać miała postawa społeczna,
przejawiana w rzetelnym i wydajnym (...) zaangażowaniu się w pracy na rzecz szkoły
i środowiska, w szerzeniu kreowanego przez partię „człowieka socjalizmu”16. W związku
z przyjętym w Karcie praw i obowiązków nauczyciela (1972) postanowieniem o kształceniu
ogółu nauczycieli na poziomie wyższym (magisterskim), w latach 1973-74 powołano do
funkcjonowania wiele nowych wyższych szkół pedagogicznych, głównie na bazie
działających do tej pory wyższych szkół nauczycielskich. Część wcześniej utworzonych szkół
pedagogicznych została włączona do istniejących uniwersytetów (Warszawa, Łódź) natomiast
14
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pozostałe dały początek nowym uniwersytetom (Gdańsk, Katowice, Szczecin). Teresa
Hejnicka-Bezwińska zwraca uwagę, że zasadnicze znaczenie dla powstania WSP w latach 70.
miała ustawa z dnia 27 kwietnia 1972 roku, nazwana Kartą praw i obowiązków nauczyciela,
w której postanowiono, że każdy nauczyciel powinien legitymować się dyplomem ukończenia
studiów wyższych. Zobowiązywała ona do ukończenia studiów także nauczycieli już
zatrudnionych (kobiety do lat 35 i mężczyzn do lat 40). Starsi nauczyciele mogli uzyskiwać
w sposób eksternistyczny kwalifikacje równoważne z ukończeniem studiów zawodowych
w zakresie nauczania początkowego lub w zakresie jednego z przedmiotów kształcenia
systematycznego w klasach wyższych17. Większość WSP powstała w wyniku przekształcenia
SN-ów w WSN-y, na bazie których powstały późniejsze WSP. Niektóre z nich rekrutowały
kandydatów na studia magisterskie już w 1973 roku, nie mając jeszcze prawnego statusu
szkoły wyższej. Stan kadry nie zapewniał oczywiście kształcenia na poziomie akademickim.
W latach 70. w PRL-u funkcjonowało 11 wyższych szkół pedagogicznych: w Bydgoszczy,
Częstochowie, Kielcach, Krakowie, Olsztynie, Opolu, Rzeszowie, Siedlcach, Słupsku,
Szczecinie, Zielonej Górze18.
O przyjęcie na studia zaoczne mogli ubiegać się czynni nauczyciele, pracownicy
instytucji kulturalno-oświatowych i instytutów badawczych, zatrudnieni na stanowiskach
zgodnych z wybranym kierunkiem studiów. W latach 1973-1978 ponad 100 tysięcy
nauczycieli podjęło studia zaoczne19. Postanowienia o zasadach kierowania na studia dla
pracujących oraz o obowiązkach i uprawnieniach studentów studiów dla pracujących zawarte
są w Uchwale nr 64 Rady Ministrów z 23.03.1973 r. Na podstawie tych zasad zostały
określone warunki przyjęć na poszczególne kierunki studiów. Dla studiów zawodowych
i magisterskich na wszystkie kierunkach przyjęto następujące wymagania: a) posiadanie
świadectwa dojrzałości lub równorzędnego świadectwa ukończenia szkoły średniej stopnia
licealnego; b) co najmniej dwuletni czas pracy zawodowej w uspołecznionych zakładach
pracy; c) skierowanie przez zakład pracy; d) pozytywny wynik egzaminów wstępnych, przy
czym w przypadku większej liczby zgłoszeń niż przewidziana liczba przyjęć, następuje
dodatkowa selekcja20. Czynni nauczycieli są przyjmowani na studia wyższe bez egzaminów,
na podstawie skierowań wydanych przez kuratora. W roku 1973 skierowano na studia
zaoczne 23640 nauczycieli; w 1974 – 23060 i w roku 1975 - 2138021.
Przedstawiciele WSP dostrzegli, że studia dla nauczycieli pracujących nie powinny
być kopią studiów dziennych. Ta forma kształcenia miała pobudzać i zachęcać studentów do
możliwie głębokiego poznawania przez nich różnych dziedzin wiedzy, związanych
z kierunkiem kształcenia oraz stosowania tej wiedzy w praktyce. Studia zaoczne dla
pracujących spostrzegano jako tę formę studiów, w której samodzielność uczących się winna
ściśle wiązać się z inspiracją kierownictwa i pomocą ze strony nauczycieli akademickich oraz
17
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życzliwością lokalnych władz oświatowych i kierownictwa szkół. Wymagały one rozwijania
u studiujących umiejętności samodzielnego studiowania oraz właściwej organizacji nauki.
Należy podkreślić, że studia zaoczne cieszyły się wśród nauczycieli dużą
popularnością. Otwierały przed nimi perspektywę uzyskania wyższego wykształcenia i tytułu
magistra. Stworzyły też możliwość niwelowania odwiecznych różnic pomiędzy
nauczycielami szkół średnich i podstawowych. Studia zaoczne były jednak trudną drogą do
dyplomu. Wynikało to z ich specyfiki, a w tym z podstawowych form pracy dydaktycznej.
W trakcie sesji naocznej zajęcia prowadzone były w następujących formach: wykłady,
ćwiczenia, konsultacje indywidualne i zbiorowe, lektoraty języków obcych; poza sesjami
dominowała samodzielna praca studentów w domu - wykorzystywanie środków
audiowizualnych oraz przygotowanie prac kontrolnych. Generalnie szkoły wyższe dążyły do
ustalenia, jakie jest przygotowanie kandydatów do samodzielnej pracy z książką22.
Tę umiejętność uważano za najpoważniejszą przesłankę powodzenia w studiach zaocznych.
Badania nad przebiegiem i efektami studiów zaocznych dowiodły, że o sukcesie bądź
niepowodzeniu studenta pracującego decydowały takie cechy charakteru, jak: wytrwałość,
dyscyplina wewnętrzna, silna wola i systematyczność. Największy wpływ na jego wyniki
wywierała pozytywna motywacja do uczenia się.
Jednocześnie podjęto decyzję o zmianie dotychczasowych form doskonalenia
nauczycieli. W Karcie praw i obowiązków nauczyciela sprawie doskonalenia nauczycieli
poświecono osobny rozdział. W art. 14 tej ustawy zadania w tym zakresie sformułowane
zostały w sposób następujący: „1. Nauczyciele obowiązani są do stałego pogłębienia
i aktualizowania wiedzy naukowej i dydaktycznej oraz stałego doskonalenia swych
umiejętności dydaktycznych i wychowawczych. 2. Pogłębienie i aktualizowanie wiedzy
nauczycieli odbywa się: a) w drodze samokształcenia, b) na kursach organizowanych przez
organy administracji szkolnej i upoważnione przez te organy jednostki organizacyjne,
c) na studiach podyplomowych”23.
Idea kształcenia ustawicznego zaakceptowana powszechnie na całym świecie jako
niezbędna konsekwencja rewolucji naukowo-technicznej przeniesiona została na grunt
doskonalenia i zaowocowała powstaniem konkretnych struktur organizacyjnych (Instytut
Kształcenia Nauczycieli w Warszawie). IKN został powołany rozporządzeniem Rady
Ministrów i nadano mu status uczelni akademickiej. W decyzji tej wyrażała się potrzeba
podniesienia doskonalenia nauczycieli na wyższy poziom, dostosowanie go do wzrastającego
wykształcenia nauczycieli24. Stworzenie w roku 1972 IKN i 19 instytutów kształcenia
nauczycieli i badań oświatowych (IKNiBO) oraz nadanie im charakteru placówek naukowych
zmieniło ten stan rzeczy na niekorzyść samego doradztwa. Pracownicy IKN oraz IKNiBO
zaczęli podejmować zadania naukowe i ubiegać się o stopnie naukowe, na czym doradztwo
poważnie ucierpiało. W styczniu 1974 r. rozpoczął działalność Nauczycielski Uniwersytet
Radiowo-Telewizyjny (NURT), będący placówką dydaktyczną IKN. Podstawową grupą
nauczycieli korzystających z NURT-u są nauczyciele pracujący, podnoszący swoje
kwalifikacje zaoczne i wieczorowo. Była to forma, która nie kończyła się uzyskaniem
22
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określonych uprawnień potwierdzonych formalnym świadectwem, ale forma nastawiona na
doskonalenie nauczycieli. Przeciętnie 3 razy w tygodniu nadawane były audycje telewizyjne,
2 razy audycje radiowe. Forma ta była bardzo popularna wśród nauczycieli, zwłaszcza
nauczycieli szkół podstawowych. Wymienione formy przekazu dotyczyły telewizji
programowej działającej w systemie otwartym, a więc z dostępnością dla ogółu odbiorców
w obszarze zasięgu danej transmisji25. Ponadto bardzo cenną formą samodoradztwa
i samokształcenia były konferencje rejonowe i odczyty pedagogiczne.
Nauczyciele, którzy pragną głębiej przeżyć swoją karierę nauczycielską bądź nawet
ocalić swoje osiągnięcia od zapomnienia, mają przed sobą jeszcze jedną drogę do zawodowej
doskonałości. Droga ta prowadzi do krytycznej analizy aktualnego stanu praktyki i teorii
pedagogicznej w bliskiej nauczycielowi dziedzinie do podejmowania własnych prób
poszukiwania nowych rozwiązań i doświadczalnego ich sprawdzania. Próby tego rodzaju
mogą być znamieniem udziału nauczyciela w ruchu nowatorstwa pedagogicznego bądź
w realizacji badań naukowych na polu wychowania. Doskonalenie kadry pedagogicznej
systemu oświaty w PRL-u stanowi element całościowego systemu kształcenia, dokształcenia
i doskonalenia nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych systemu oświatowego.
Wśród podstawowych założeń tego systemu na czoło wysuwa się zasady wszechstronności
i ciągłości kształcenia. Celem doskonalenia zawodowego wykwalifikowanych robotników
i innych posiadających kwalifikacje pracowników gospodarki narodowej byłaby stała
aktywizacja i systematyczne wzbogacanie wiadomości i umiejętności w zakresie
dotychczasowego zawodu i specjalności. Doskonalenie zawodowe w tym rozumieniu tego
terminu miałoby charakter powszechny i obowiązywałoby wszystkich pracowników
gospodarki uspołecznionej26. Jak twierdzi Cz. Banach - doskonalenie jest instrumentem
przystosowania się do zmiennych sytuacji, wzbogacania swoich kwalifikacji, lepszego
rozpoznawania potrzeb młodzieży oraz sposobów organizowania samokształcenia i warsztatu
swojej pracy27.
Jak sugeruje Wincenty Okoń, doskonalenie nauczycieli polega na:
udzielaniu pomocy początkującym nauczycielom w okresie adaptacji do zawodu,
w okresie samodzielności zawodowej - na aktualizowaniu, rozszerzaniu
i pogłębianiu edukacji ogólnej, przedmiotowej i pedagogicznej, zaznajamianiu
z postępem nauki, udzielaniu pomocy w rozszerzaniu lub zmianie specjalizacji,
organizowaniu różnych form samokształcenia indywidualnego i zbiorowego,
udzielaniu pomocy w samodzielnej pracy badawczej28.
W drugiej połowie lat 70. pojawiły się głosy o konieczności elastycznego podejścia do
procesu samokształcenia. W myśl uchwały XII Zjazdu Delegatów ZNP jednym
z najważniejszych kierunków pracy ogniw związkowych miało być (…) pobudzanie
aktywności i inicjatywy nauczycieli w rozwijaniu nowatorstwa pedagogicznego, doskonaleniu
warsztatu pracy, upowszechnianiu przodujących doświadczeń. Samokształcenie w ramach
konferencji teoretyczno-pedagogicznych wspomagała działalność wydawnicza ZG ZNP.
25
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Ukazywały się biuletyny i materiały pomocnicze. Wydawnictwo zawierało informacje
dotyczące szkolenia ideowo-pedagogicznego na konferencjach, wytyczne do indywidualnej
pracy samokształceniowej oraz wykazy bibliografii. Poza materiałami pomocniczymi
w samokształceniu ZNP wydawał na potrzeby doskonalenia zapoczątkowaną w latach 60.
serię wydawniczą „Biblioteka Nauczyciela”. Pomoc w samokształceniu niosły także pisma
związkowe (np. „Szkoła Zawodowa”, „Nauczyciel i Wychowanie” oraz „Głos
Nauczycielski”).
Podsumowując, warto stwierdzić, że zasadnicza zmiana w kształceniu nauczycieli
dokonała się w związku z planowaną wielką reformą oświatową w latach 70. System studiów
dla pracujących zawierał w sobie wiele trudnych rozwiązań i ujawniał szereg
niedoskonałości. Od początku swego istnienia stał się przedmiotem analiz badawczych
i dyskusji. Jednak organizacja i przebieg studiów zaocznych dla nauczycieli, odegrały ważną
rolę w procesie kształcenia i doskonalenia kadr pedagogicznych w PRL-u. Dzięki temu
znalazły rozwiązanie problemy kadrowe na poziomie szkolnictwa podstawowego i średniego
w Polsce.
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Streszczenie
Celem prezentowanego artykułu jest ukazanie założeń systemowych oraz realiów dotyczących kształcenia
i doskonalenia nauczycieli w PRL w latach 70. 20 wieku. Autor zwraca uwagę, że system studiów dla
pracujących zawierał w sobie wiele trudnych rozwiązań i ujawniał szereg niedoskonałości. Odnosi się to
zwłaszcza do studiów zaocznych, które władze oświatowe w PRL-u uważały za formę kształcenia, nie zaś
nauczania. Zasady ustrojowe PRL wywodzące się z teorii marksistowskiej uznającej potrzebę wszechstronnego
rozwoju człowieka, również za ideał nauczyciela uważały takiego pedagoga, który potrafi zrealizować zadania
wszechstronnego wychowania i wykształcenia ucznia, a więc nauczyciela mającego pełne wyższe
wykształcenie. Dlatego też, w przeddzień zasadniczej reformy całego systemu kształcenia nauczycieli w Polsce
z 1973 roku, za pilne zadanie uważano: rozwijanie umiejętności samodzielnej pracy umysłowej, wdrażanie do
samodzielnych działań o charakterze badawczym, rozwijanie naukowego myślenia studiujących i umiejętności
prezentowania wyników na piśmie. Organizacja i przebieg studiów zaocznych dla nauczycieli, odegrały ważną
rolę w procesie kształcenia i doskonalenia kadr pedagogicznych w PRL-u.
Słowa kluczowe: kształcenie nauczycieli, studia dla pracujących, kształcenie w systemie studiów zaocznych.
IMPROVEMENTS TO THE SYSTEM OF TEACHER TRAINING IN THE POLISH PEOPLE’S
REPUBLIC DURING THE 1970 s.
Summary
The aim of this article is to show systemic assumptions and realities of teachers’ education and improvement in
the Polish People's Republic during the 1970 s. The author pays special attention to university courses for
working adults. The system included a lot of difficult solutions and limitations in relation to the extramural
courses offered. The authorities perceived them as a form of education not as a form of teaching. The systemic
principles in the Polish People's Republic were derived from Marx's theory which approved the need for the
versatile development of the individual. An ideal teacher was a person who could implement comprehensive
educational tasks and educate a student. This meant that a teacher had to have a university diploma and all the
required qualifications. Therefore, just before the main Polish educational reform in 1973 for teachers the key
issues were the following: the development of skills for independent intellectual work, implementation of
independent activities aiming at undertaking research, facilitating a disciplined way of thinking amongst the
students, and their ability to present written results. The organization and implementation of extramural courses
for teachers played an important role in the process of educating and improving pedagogical staff in the Polish
People's Republic.
Key words: educating teachers, university courses for people working, system of extramural course.
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Wprowadzenie
Współczesny stan wiedzy psychologicznej pozwala przyjąć, że zachowanie człowieka
powodowane jest oddziaływaniem określonych czynników (nie powstaje samo przez się),
wiąże się zawsze z jakimś celem, ale też realizacja tego celu zależy od rodzaju i siły
motywów, a także od przekonania człowieka o własnych możliwościach jego osiągnięcia1.
Opanowanie umiejętności żeglowania jest trudnym zadaniem dlatego motywacja
i ocena swoich możliwości ma tu niebagatelne znaczenie.
Motywacja i samoocena należą do czynników wywierających istotny wpływ na
funkcjonowanie człowieka, na charakter oraz intensywność jego działań, podejmowane
wyzwania, osiągane sukcesy i doznawane porażki oraz relacje z innymi ludźmi.
Motywy to cele i potrzeby, które człowiek chce osiągnąć i zaspokoić. Należą one do
silnych regulatorów ludzkich zachowań, tworząc kompleks, czy też system motywacyjny,
który ukierunkowuje i podtrzymuje aktywność człowieka w określonym zakresie działań2.
Naturalną ludzką skłonnością jest wyznaczanie celów i dążenie do ich realizacji.
Mechanizmy motywacyjne uruchamiają się, kiedy człowiek postępuje w sposób prowadzący
go do realizacji wyznaczonego celu, który został przez niego zaakceptowany i uznany za
możliwy do osiągnięcia3.
Termin motywacja stosowany jest w psychologii do opisu wszelkich mechanizmów
odpowiedzialnych za uruchomienie, ukierunkowanie, podtrzymanie i zakończenie
zachowania. Dotyczy on zarówno mechanizmów zachowań prostych, jak i zachowań
złożonych, zarówno mechanizmów wewnętrznych, jak i zewnętrznych, afektywnych
i poznawczych4.
Motywacja to chęć dokładania wszelkich starań dla osiągnięcia zamierzonych celów
i siła, która wywołuje, ukierunkowuje i podtrzymuje zachowania ludzi. Odnosi się do przeżyć
psychicznych człowieka, od których zależy możliwość i kierunek ludzkiej aktywności. Jest
procesem regulacji, który pełni funkcję sterowania czynnościami, tak, aby prowadziły do
osiągnięcia określonego wyniku. Motywacja jest wewnętrzną siłą człowieka – analogiczną do
siły fizycznej – umożliwiającą działanie. Ta wewnętrzna siła to np. popędy, instynkty, różne
stany napięć, które nazywa się biologicznymi mechanizmami tworzenia się motywacji.
*
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Od wielkości i struktury motywacji zależy ogólna aktywność psychofizyczna jednostki,
mobilizacja jej sił i energii, intensywność i trwałość wysiłków5.
Samoocena jest jednym z elementów świadomości własnego „ja” i polega na
świadomym ustosunkowaniu się i wartościowaniu zarówno swoich fizycznych, jak
i psychicznych cech oraz możliwości działania w rożnych sytuacjach6. Adekwatna samoocena
pozwala właściwie ustosunkować się do siebie oraz przymierzać swoje możliwości do
pojawiających się wymagań. Pozwala także stawiać przed sobą możliwe do wykonania cele
oraz krytycznie oceniać swoje zamysły i zamiary. Odgrywa bardzo ważną rolę nie tylko
w poznaniu samego siebie ale także w kierowaniu swoim zachowaniem oraz w realizacji
planów i dążeń życiowych7.
Pomiędzy prawidłową samooceną, będącą podstawą poczucia własnej wartości
a innymi cechami osobowości występują pozytywne korelacje, które bezpośrednio określają
poziom sukcesu. Wysoka samoocena koreluje z racjonalizmem, realizmem, intuicją,
twórczością, niezależnością, elastycznością, zdolnością do radzenia sobie ze zmianą, chęcią
do przyznawania się do błędów, życzliwością i gotowością do współpracy. Niska samoocena
koreluje z irracjonalizmem, niedostrzeganiem rzeczywistości, sztywnością, lękiem przed
nowym i nieznanym, z konformizmem lub niewłaściwym buntem, obronnością, uległością
lub zachowaniami nadmiernie kontrolnymi, lękiem lub wrogością wobec innych. Wysoka
samoocena poszukuje wyzwań i bodźców w postaci wartościowych oraz ambitnych celów.
Ich realizacja utrwala ją. Niska samoocena poszukuje bezpieczeństwa, tego, co znane i mało
wymagające8.
Wielu badaczy dostrzega związek pomiędzy samooceną i motywacją człowieka.
Uznają oni, że pozytywne przekonania jednostki o sobie mogą zwiększać jej możliwości
osiągnięcia sukcesu, czyli realizacji wyznaczonego celu9. Nastawienie na sukces i jego
oczekiwanie związane jest też z poczuciem osobistej skuteczności oraz indywidualistyczną
atrybucją przyczyn sukcesu, czyli przypisywanie go własnym zdolnościom i wysiłkowi 10.
Metodologia badań
Celem podjętych badań było poznanie samooceny oraz motywacji osób
uczestniczących w szkoleniu na stopień żeglarza jachtowego. Próbowano również ustalić, czy
poziom samooceny globalnej determinuje percepcję stopnia trudności oraz ocenę stanu
przyswojenia wiedzy i umiejętności żeglarskich, a także, jakie znaczenie dla samooceny
badanych ma odniesiony sukces w postaci zdanego egzaminu.
W badaniach wzięło udział 116 osób, w tym 32 kobiety i 84 mężczyzn. Były to osoby
w wieku od 15 do 46 lat, wśród których wyodrębniono grupę uczniów (15-18 lat), studentów
5
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(19-24 lat) oraz osób pracujących (25-46 lat). Wszyscy badani uczestniczyli w szkoleniu na
stopień żeglarza jachtowego i pomyślnie zdali egzamin teoretyczny i praktyczny. Badania
prowadzono w sezonie żeglarskim 2015 roku bezpośrednio po egzaminie praktycznym
i ogłoszeniu wyników.
Do badań wykorzystano polską adaptację Skali Samooceny SES M. Rosenberga 11 oraz
kwestionariusz ankiety skonstruowany przez autorów opracowania.
Skala Samooceny zbudowana jest z 10 twierdzeń, wszystkie mają charakter
diagnostyczny. Wynikiem jest suma punktów, stanowiąca wskaźnik ogólnego poziomu
samooceny. Zakres możliwych do uzyskania rezultatów wynosi 10 do 40 punktów.
Szczegółowa interpretacja otrzymanych danych odbywa się na podstawie norm, które
pozwalają przekształcić wynik surowy na skalę stenową.
Autorski kwestionariusz ankiety zawierał 12 pytań dotyczących genezy zainteresowań
związanych z żeglarstwem oraz motywów do jego uprawiania, subiektywnej oceny zdobytych
umiejętności żeglarskich oraz poziomu satysfakcji ze zdanego egzaminu na stopień żeglarza
jachtowego.
Obliczenia statystyczne wykonano przy użyciu programu Statistica 10.0.
Wyniki badań
Motywy uprawiania żeglarstwa
Prowadząc badania wśród osób zdobywających uprawnienia żeglarskie, w pierwszej
kolejności chcieliśmy poznać genezę ich zainteresowania się tą formą aktywności i spędzania
czasu wolnego. Okazuje się, iż niewielkie znaczenie w badanej grupie miały wzorce
i uwarunkowania rodzinne, bowiem tylko dla 15% kursantów osobami, które zainspirowały
ich i wprowadziły w żeglarstwo byli rodzice. Znacznie ważniejsze okazały się relacje
towarzyskie i wspólne wyjazdy ze znajomymi, które rozbudziły zamiłowanie do żeglowania.
Najczęściej wymieniane motywy do uprawiania tej formy aktywności przez badane
osoby, można podzielić na dwie grupy: hedonistyczne, społeczno-poznawcze. Do pierwszej
zaliczymy poczucie przyjemności, radości, wolności, podekscytowania i relaksu, do drugiej
możliwość ciekawego spędzania czasu w gronie znajomych, poznawanie nowych osób
i miejsc. Nieco rzadziej wskazywane były motywy ambicjonalne, takie jak chęć doskonalenia
się i zdobywania nowych uprawnień - stanowiły one ważny cel dla 5% badanych.
Wszystkie podane przez respondentów czynniki motywujące miały pozytywne
zabarwienie emocjonalne, co jest niezwykle sprzyjające dla efektów uczenia się, ponieważ
takie nastawienie wzmacnia intensywność wszelkich procesów biorących w nim udział12.
Samoocena badanych osób a percepcja posiadanych umiejętności żeglarskich
Określając globalną samoocenę badanych osób wykorzystano normy dla trzech grup
wiekowych: uczniów, studentów oraz osób pracujących, uwzględniając ich płeć13.
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Średnia arytmetyczna wyników uzyskanych w zakresie samooceny przyjmuje poziom
wysoki (7.sten) w każdej grupie wiekowej w odniesieniu do badań normalizacyjnych.
Rozkład wyników uzyskanych we wszystkich grupach nie jest zgodny z rozkładem
normalnym, bowiem zdecydowanie dominują rezultaty wysokie przy całkowitym braku
rezultatów niskich wśród uczniów i studentów. Wartości odchylenia standardowego wskazują
na skupienie większości wyników wokół podanych średnich (tab. 1).
Tabela 1.
Samoocena osób reprezentujących trzy grupy wiekowe (rozkład liczebności ze względu
na poziom samooceny oraz średnie wyniki uzyskane w zakresie samooceny)
Grupa
wiekowa
Uczniowie
N = 18

Poziom samooceny
niski

średni

wysoki

Średnia
arytmetyczna

-

8

10

30,11

3,01

14

20

32,88

3,99

12

46

33,00

3,07

Studenci
N = 34
Pracujący
6
N = 64
Źródło: opracowanie własne.

Odchylenie
standardowe

Porównując wyniki samooceny uzyskane przez kobiety i mężczyzn okazuje się, że
wyższą średnią posiadają kobiety niż mężczyźni (tab. 2). Co interesujące, żadna z kobiet nie
posiadała samooceny na poziomie niskim, również wśród mężczyzn były to tylko nieliczne
przypadki. Rozkład wyników uzyskanych zarówno przez kobiety jak i mężczyzn nie jest
zgodny z rozkładem normalnym, w obydwu grupach dominują rezultaty wysokie.
Tabela 2.
Samoocena kobiet i mężczyzn (rozkład liczebności ze względu na poziom samooceny
oraz średnie wyniki uzyskane w zakresie samooceny)
Poziom samooceny
niski

średni

wysoki

Średnia
arytmetyczna

-

10

22

33,00

3,44

24

54

32,33

3,49

Płeć
Kobiety
N = 32

Mężczyźni
6
N = 84
Źródło: opracowanie własne.

Odchylenie
standardowe

Otrzymane wyniki są zaskakujące i zachęcają do poszukiwania przyczyn tak wysokiego
poziomu samooceny wśród żeglarzy. Nasuwa się tu wiele możliwości wytłumaczenia tego
zjawiska, lecz aby je zweryfikować, konieczne było by przeprowadzenie podobnych badań na
znacznie większej grupie osób oraz w innych warunkach. Być może żeglarze to głównie
osoby z wysoką samooceną, bowiem uprawianie tej formy aktywności wymaga określonych
cech osobowości, wiary we własne możliwości oraz umiejętności radzenia sobie w trudnych
sytuacjach. Osoby, które podejmują się nauczenia żeglarstwa mają zapewne świadomość
posiadania określonych predyspozycji i zdolności, skoro obierają taki właśnie cel. Z drugiej
strony, radzenie sobie z wyzwaniami podnosi i utrwala pozytywny obraz własnej osoby.
Można też przypuszczać, że uzyskany rozkład wyników ma związek z odniesionym sukcesem
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i jest w pewnym stopniu zmodyfikowany przez doświadczane emocje. Potwierdzeniem tego
stanu rzeczy mogą być odpowiedzi kursantów dotyczące poziomu satysfakcji, jaki odczuwają
po zdaniu egzaminu. Dla 53% osób poczucie satysfakcji było wysokie, dla 43% bardzo
wysokie, a tylko 3% badanych określiło ten poziom jako średni.
Pomimo możliwości zaistnienia pewnych zniekształceń wyniku globalnej samooceny,
uznajemy go jednak za wynik wartościowy i w odniesieniu do niego prowadzimy dalszą
analizę, bowiem odpowiedzi na inne pytania udzielane były w tym samym czasie, a więc
w identycznym stanie emocjonalnym respondentów.
Osoby badane miały za zadanie dokonać subiektywnej oceny posiadanych umiejętności
żeglarskich oraz określić, jaką trudność sprawiło im ich opanowanie. Zdecydowana
większość (86%) oceniła swoje umiejętności żeglarskie jako dobre, 3% jako bardzo dobre,
a 1/10 uznała je jako raczej słabe. Nauczenie się manewrowania jachtem dla połowy grupy
badawczej było średnio trudne, dla 48% łatwe, a dla 2% bardzo trudne. Otrzymane
odpowiedzi zostały zestawione z wynikami samooceny (tab. 3 i 4), co pozwoliło na
stwierdzenie występowania zakładanej przez nas prawidłowości. Osoby wykazujące wyższy
poziom samooceny globalnej wyżej oceniają swoje umiejętności, a także ich opanowanie było
dla nich łatwiejsze.
Tabela 3.
Indywidualna ocena poziomu opanowania umiejętności żeglarskich a średnia wyników
uzyskanych w zakresie samooceny
N

%

Średnia
samooceny

Odchylenie
standardowe

Niski

12

10

32,30

0,54

Średni

100

86

32,50

3,65

Wysoki

4

3

35,00

2,82

Poziom opanowania
umiejętności

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 4.
Indywidualna ocena stopnia trudności teorii i umiejętności żeglarskich a średnia
wyników uzyskanych w zakresie samooceny
Odczuwany stopień
trudności

N

%

Średnia
samooceny

Odchylenie
standardowe

Niski (łatwe)

55

48

32,93

3,66

Średni (przeciętne)

58

50

32,14

3,31

Wysoki (trudne)

3

2

31,00

0,34

Źródło: opracowanie własne.

Realizację i osiągnięcie zamierzonego celu zawsze można rozpatrywać w kategoriach
sukcesu, którego wielkość odbierana jest w sposób zróżnicowany w zależności od znaczenia
i wartości, jaką stanowi dla danego człowieka. Uzyskanie uprawnień żeglarskich
potwierdzone zdanym egzaminem niewątpliwie stanowi sukces dla osoby uczestniczącej
w szkoleniu, dlatego interesowało nas, jaką satysfakcję odczuwają badane osoby oraz czy
istnieje związek pomiędzy poziomem satysfakcji a globalną samooceną kursantów.
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Zestawienie wyników badań w tym zakresie przedstawiono w tabelach 5 i 6. Okazuje się, że
osoby o wyższej samoocenie, odczuwają większą satysfakcję z odniesionego sukcesu. Sukces
ten jest też dla nich na tyle ważny, że, jak twierdzą, ma znaczenie dla ich globalnej
samooceny. Oznacza to, iż osoby z wysoką samooceną bardziej doceniają swoje osiągnięcia,
które również w większym stopniu oddziałują na budowanie ich pozytywnego obrazu siebie.
Tabela 5.
Poziom satysfakcji po zdanym egzaminie na stopień żeglarza jachtowego
a średnia wyników w zakresie samooceny
N

%

Średnia
samooceny

Odchylenie
standardowe

Niski

-

-

-

-

Średni

4

3

29,00

0,00

Wysoki

62

53

31,58

2,87

Bardzo wysoki

50

43

33,96

3,72

Poziom
satysfakcji

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 6.
Znaczenie osiągniętego sukcesu dla budowania pozytywnego obrazu siebie a średnia
wyników w zakresie samooceny
Wpływ sukcesu na
samoocenę

N

%

Średnia
samooceny

Odchylenie
standardowe

Brak wpływu

8

6

31,00

2,31

Niewielki

28

24

31,07

3,19

Duży

64

55

32,81

3,46

Bardzo duży

16

14

34,62

3,54

Źródło: opracowanie własne.

Dyskusja
Otrzymane wyniki są potwierdzeniem rezultatów uzyskanych przez innych badaczy,
którzy określali związek pomiędzy samooceną a funkcjonowaniem ludzi w różnych obszarach
życia. Prowadzone w tym zakresie badania pokazują, że samoocena jest czynnikiem
determinującym funkcjonowanie w sferach sprawnościowych i społecznych, a także decyduje
o tym, jak człowiek przeżywa, odbiera i tworzy rzeczywistość14. Działanie i samoocena
pozostają w układzie sprzężenia zwrotnego. Poziom samooceny wpływa na to, jak
postępujemy, a postępowanie wywiera wpływ na poziom samooceny człowieka15.
W odniesieniu do sytuacji zadaniowych, wyniki badań uzyskane przez Baumeistera
i wsp.16 potwierdzają inne podejście do zadań osób z niską i wysoką samooceną. Odmienne
spostrzeganie siebie samego wyzwala antycypację sukcesu lub porażki, czego konsekwencją
14

I. Dzwonkowska, K. Lachowicz-Tabaczek, M. Łaguna, Samoocena i jej…, op. cit., s. 23.
S. Wegscheider-Crouse, Poczucie własnej wartości, GWP, Gdańsk 2007.
16
R. R. Baumeister, J. D. Campbell, J. I. Kreuger, K. D. Vohs, Does high self-esteem cause better performance,
interpersonal success, happiness, or healthier lifestyles?, “Psychological Science in the public Interest”, Vol. 4,
No. 1/2003, s. 1-44.
15
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jest podejmowanie lub unikanie trudności. Osoby o wysokiej samoocenie są zainteresowane
odnoszeniem sukcesów, uważają je za bardziej realne. Jeśli sukcesy faktycznie się zdarzają, to
przypisują je swoim zdolnościom, co w konsekwencji powoduje włączanie kolejnych
pozytywnych informacji do obrazu siebie samego i motywację do osiągania następnych
gratyfikacji emocjonalnych. Osoby o niskiej samoocenie mają niepewny obraz JA. Podchodzą
do zadań tak, aby uniknąć niepowodzeń, które uważają za bardzo prawdopodobne. Gdy
faktycznie spotykają je niepowodzenia, uważają, że porażki spowodowane są ich osobistym
brakiem zdolności niż zewnętrznymi okolicznościami. Niepewność obrazu siebie i tendencja
do ochrony JA powodują, że raczej nie wierzą w możliwość osiągania sukcesów, pomimo
tego, że ich pragną17.
Istotne różnice między osobami o wysokiej i niskiej samoocenie występują również
w zakresie poziomu wytrwałości i aktywności. Wysoka samoocena ma wpływ na
podejmowanie większej liczby rozmaitych działań i bardziej wytrwałe dążenie do celu. Jest to
ściśle związane z przekonaniem o własnej skuteczności i wewnętrznym umiejscowieniu
kontroli18. Osoby o wysokiej samoocenie stawiają sobie cele związane z osiągnięciami i są
skłonne do podejmowania ryzyka, tymczasem niska samoocena przede wszystkim orientuje
zachowanie człowieka na unikanie niepowodzeń i preferowanie sytuacji bezpiecznych19.
Różnice stwierdzono też w zakresie zdolności samoregulacyjnych. Ludzie z wyższą
samooceną są bardziej wytrwali, ale także lepiej wiedzą, kiedy się wycofać. Rezygnacja nie
występuje u nich pod wpływem lęku, lecz w wyniku racjonalnej decyzji wynikającej
z przekonania o niewielkich szansach na odniesienie sukcesu20.
Pozytywny związek samooceny z percepcją stopnia trudności zajęć z żeglarstwa
jachtowego autorzy zauważyli również we wcześniejszych badaniach, prowadzonych na
grupie studentów uczestniczących w szkoleniu żeglarskim w ramach obligatoryjnego obozu
letniego realizowanego w toku studiów w Akademii Wychowania Fizycznego we
Wrocławiu21.
Podsumowanie i wnioski
Zdobycie wiedzy i umiejętności żeglarskich należy do niełatwych zadań, dlatego ich
opanowanie daje dużą satysfakcję i poczucie sukcesu, których odnoszenie jest kluczowe dla
budowania pozytywnego obrazu siebie. Z kolei posiadanie wyjściowej wysokiej samooceny
sprzyja efektywności uczenia się, bowiem zadania postrzegane są jako łatwiejsze do
opanowania22. To pozytywne nastawienie powoduje, że rzeczywiście nauczenie się ich
17

B. Blaine, J. Cocker, Self-esteem and self-serving biases In reactions to positve and negative events.
An integrating review. [w:] R.F. Baumeister (red.), Self-esteem. The puzzle of low self-regard, New York 1993,
s. 55-85.
18
L. E. Sandilands, J. Bruckner, M. A. Glynn, If at first don’t succeed, try again: Effects of Persistenceperformance contingencies, eg involvement, and self-esteem on task-performance, Journal of Applied
Psychology, No. 73/1988, s. 208-216.
19
S. A. Heimpel, A. J. Elliot, J. V. Wood, Basic personality dispositions self-esteem, and personal goals:
An approach-avoidance analysis, Journal of Personality, No. 74/2006, s. 1293-1319.
20
A. Di Paula, J. D. Campbell, Self-esteem and persistence in the face of failure, Journal of Personality and
Social Psychology, No. 83/2002, s. 711-724.
21
A. Romanowska-Tołłoczko, P. Piwowarczyk, The assessment of difficulty of yacht sailing classes
and students' global self-esteem, Physical Education of Students, No. 3/2015, s. 79-82.
22
N. Branden, 6 filarów poczucia własnej wartości, RAVI, Łódź 2009.
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przysparza mniej trudności i proces ten przebiega szybciej oraz jest bardziej efektywny. Jeśli
wysokiej samoocenie towarzyszy odpowiednia motywacja, stanowi ona psychologiczne
wzmocnienie dla podejmowanych działań, przez co efekty uczenia się są jeszcze wyższe.
Przeprowadzone badania pozwoliły na wysuniecie następujących wniosków:
1. Motywy badanych osób do uprawiania żeglarstwa mają głównie charakter
hedonistyczny, społeczny i poznawczy, a tylko w niewielkim stopniu
ambicjonalny.
2. Samoocena osób uczestniczących w szkoleniu, a następnie w egzaminie na
stopień żeglarza jachtowego kształtuje się głównie na poziomie wysokim.
3. Istnieje związek pomiędzy globalną samooceną badanych osób a ich percepcją
stopnia trudności oraz oceną poziomu opanowania umiejętności żeglarskich. Im
wyższa samoocena globalna tym przyswojenie teorii i praktyki wydaje się
łatwiejsze, a poziom posiadanych umiejętności oceniany jest jako wyższy.
4. Osoby o wyższej samoocenie bardziej doceniają odnoszone sukcesy i mają one
większe znaczenie dla budowania ich pozytywnego obrazu siebie.
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Streszczenie
Współczesny stan wiedzy psychologicznej pozwala przyjąć, że zachowanie człowieka jest powodowane
oddziaływaniem określonych czynników. Wiąże się zawsze z jakimś celem, a realizacja tego celu zależy od
rodzaju i siły motywów oraz od przekonania człowieka o własnych możliwościach jego osiągnięcia.
Opanowanie umiejętności żeglowania jest trudnym zadaniem dlatego motywacja i ocena swoich możliwości ma
tu niebagatelne znaczenie.
W badaniach podjęto próbę określenia samooceny i motywacji osób uczestniczących w szkoleniu na stopień
żeglarza jachtowego oraz stwierdzenie czy poziom samooceny globalnej determinuje percepcję stopnia trudności
oraz stanu przyswojenia wiedzy i umiejętności żeglarskich. W badaniach wzięło udział 116 osób w wieku od
15 do 46 lat, wśród których wyodrębniono trzy grupy: uczniów, studentów, osoby pracujące. Do badań
wykorzystano polską adaptację Skali Samooceny SES M. Rosenberga oraz kwestionariusz ankiety
skonstruowany przez autorów opracowania.
Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że średnia arytmetyczna w zakresie samooceny przyjmuje
poziom wysoki w każdej grupie wiekowej w odniesieniu do badań normalizacyjnych. Kobiety wykazują wyższy
poziom samooceny w porównaniu do grupy mężczyzn. Rozkład uzyskanych wyników nie jest zgodny
z rozkładem normalnym, bowiem zdecydowanie dominują rezultaty wysokie przy całkowitym braku rezultatów
niskich w grupach uczniów i studentów oraz w grupie kobiet. Zauważono, że istnieje związek pomiędzy
poziomem samooceny a percepcją stopnia trudności i poziomem opanowania umiejętności żeglarskich. Wysoka
samoocena i towarzysząca jej pozytywna motywacja mają wpływ na percepcję trudności nowych zadań oraz
zwiększają efektywność uczenia się i działania.
Słowa kluczowe: samoocena, motywacja, żeglarstwo jachtowe, uczenie się.
MOTIVATION AND SELF-ESTEEM OF PEOPLE PARTICIPATING
IN YACHTSMAN TRAINING
Summary
Modern psychology allows us to assume that human behaviour is influenced by specific factors. It is always
associated with an objective and the pursuit of this objective depends on the type and strength of motives as well
as an individual’s belief in his or her own capabilities to achieve it. Mastering the ability to sail is a difficult task,
which is why motivation and evaluation of one’s capabilities are crucial.
The study was an attempt to determine the level of self-esteem and motivation of people participating
in yachtsman training, and to discover whether global self-esteem influences the assessment of the degree
of difficulty and the degree of sailing knowledge and skill acquisition. The study featured 116 individuals aged
between 15 and 46, divided into three groups: pupils, students and working individuals. The researchers used
a Polish version of M. Rosenberg’s Self-Esteem Scale as well as a questionnaire created by the authors of
the study.
The results have demonstrated that the mean self-esteem is high in each age group with regard to normalisation
studies. Women have a higher level of self-esteem than men. The distribution of the results does not conform to
the normal distribution pattern, because it is clearly dominated by high results with a complete lack of low
results among pupils, students and women. A link has been noted between the level of self-esteem and
perception of the degree of difficulty and mastery of sailing skills. High self-esteem and positive motivation
accompanying it influence the perception of the difficulty of new tasks and significantly increase
the effectiveness of learning and action.
Key words: self-esteem, motivation, yachting, learning.

THE EFFICIENCY OF DEFENSIVE GAME OF FOOTBALL TEAMS
DURING THE EUROPEAN CHAMPIONSHIPS IN 2012
dr Soroka Andrzej*, prof. Stuła Aleksander**
Introduction
Evaluations occurring in football game imply the need to recognize and record
systematically players’ actions on the football pitch. The aim of conducted analyses is to
define the game characteristics, as well as determine and predict the future results on the basis
of the current ones. The conducted observations usually refer to the analysis of the distance
covered during the match1, however, equally important role is attributed to the analysis
of technical actions, especially tactical ones2.
The important aspect in predicting the future results is to determine the pattern
of behavior efficiency, especially those considered to be close to the ideal3. That is why
studies, where actions of the best players representing the strongest football clubs and national
teams are analyzed, gain so much importance4.
While studying game efficiency, there are analyzed not only the length of distance
covered, but also ranges of intensity5, as well as are monitored the basic activities which
include shots at goal6, ball passes7, set pieces,8 and ball possession9.
What is more there are studies which aim at determining the effective game methods
which can ensure the ultimate success in direct competition10, determining the values
of activity, efficiency and reliability indicators11.
Aim was at defining selected aspects of the action as well as determining trends
occurring in the world football. While combining those indicators, game efficiency indexes
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are created, which even with a greater strength than indicators, highlight and materialize the
observed phenomena12.
It is suggested that the analyses of individual matches should not be treated as the
interpretation or efficiency model, since the information obtained in such way do not reflect
the proper potential of players or a team, as they are marked by a high degree of randomness.
The analysis of a greater number of meetings, especially all those held during the
championship tournament, allows for treating the game efficiency indicators as the norms
which specify model actions. Thus formed can be regarded as the reliable assessment of the
action13.
In order to enhance the value of test results, there should also be used multidimensional
statistical analyses which allow for making more precise comparisons and identifying factors
which have the greatest influence on the team’s success. Such interpretation, to the great
extent, enhances the possibility of accurate prediction of the final outcome of the meeting14.
The aim of this paper was to determine the efficiency of shots, passes, ball
possessions, and defensive actions which are ball recoveries, tackles, clearances and ball
interception. Moreover, the authors of this paper have decided to analyze defensive actions as
this area of study is not yet explored by researches involved in the analyses of game
efficiency. Through the use of multidimensional discriminant analysis, efforts were made to
define which of defensive actions studied are the most relevant and important in the game
of the best European football teams.
Research methodology
The research material was conducted by analyzing the game of 277 football players
taking part in 31 football matches played during the European Championships in 2012.
The research material was obtained on the basis of a computerized game tracking system,
Prozone, thanks to which the profiles of players’ physical activity were characterized.
Prozone technology facilitates a complete and objective assessment of all aspects of game
efficiency. It allows for using information on the players’ technical and motor efficiency
in order to understand every aspect of the team’s game.
Prozone system is applied to track players’ behaviors using semi-automatic cameras
installed over the football pitch. This tracking takes place at the frequency of 25.0 Hz
providing approximately 2.5 million points in a match15. Additionally, each technical action
with the ball of a player is encoded by a trained operator. Prozone system has gained the
approval for precision and reliability of recording16.

12

A. Soroka, Trends of European football players, Bal. J. Health Phys., Act. Vol. 6, No. 4/2014, s. 270.
C. Lago, The influence of match location, quality of opposition, and match status on possession strategies
in professional association football, J. Sports Sci., Vol. 27, No. 13/2009, s. 1467.
14
A. Tenga, L. Ronglan, R. Bahr, Measuring… op. cit., s. 276.
15
C. Carling, A. Williams, T. Reilly, The handbook of soccer match analysis, London: Routledge 2005, s. 89.
16
V. Di Salvo, R. Baron R, González-Haro, C. Gormasz, F. Pigozzi, N. Bachl, Sprinting analysis of elite soccer
players during European Champions League and UEFA Cup matches, J. Sports Sci., Vol. 28, No. 14/2010,
s. 1492.
13

Soroka Andrzej, Stuła Aleksander

79

Using the recording from the Prozone system, there were conducted analysis
determining the physical activity and technical actions of Brazilian league players 17,
professional players of Italian Serie A18, Spanish teams of Primera Division19 and English
Premier League20.
The PL. 10 Statistica program was used while comparing the values of indicators
of two groups of teams: winning and losing ones. The arithmetic means and standard
deviations were defined. When the assumptions of variables were fulfilled, the t – Student test
for independent groups was used in order to define differences between mean values of
activity, efficiency, and reliability for individual actions. The mean differences that were
defined as statistically significant were those with probability of chance less than p<0.05.
Results
The attempt to analyze the efficiency of basic game elements implemented by winning
and losing teams aimed at showing the dynamics of ongoing changes in the efficiency
of individual elements of the game with particular reference to defensive activities.
The similar activity of shots appeared in both groups of teams. However, the
efficiency of shots was significantly higher (p<0.001) in the case of winning teams. The much
higher efficiency indictor of winning teams determined higher value of reliability indicator
which was significantly higher (at p<0.001) in this group of teams.
The value of ball possession indicator among players of winning teams was
significantly higher (at p=0.047) in direct meetings. The significant differences in activity at
p=0.047 and efficiency at p=0.045 also appeared among the players of winning teams.
The only indicator which did not reveal any significant differences between these two groups
of teams was the indicator of passes reliability (Table 1).
Table 1.
Efficiency of performing basic elements of the game by winning and losing teams during
the European Championships in 2012
Winning teams

Losing teams

Type of action

17

t test
value

p value

±SD

n

±SD

n

Shots activity

14.30±6.14

24

14.00±7.10

24

0.215

0.830

Shots efficiency

2.00±1.14

24

0.70±0.68

24

6.608

0.001*

Shots reliability

14.00±6.38

24

6.00±7.33

24

5.693

0.001*

Ball possession

53.43±12.44

24

46.6±11.98

24

2.662

0.047*

R. Barros, M. Misuta, R. Menezes, P. Figueroa, F. Moura, S. Cunha, R. Anido, N. Leite, Analysis of the
Distances Covered by First Division Brazilian Soccer Players Obtained with an Automatic Tracking Method,
J. Sports Sci. Med., Vol. 6, No. 2/2007, 238.
18
M. Mohr, P. Krustrup. J. Bangsbo, Match performance of high-standard soccer players with special reference
to development of fatigue, J. Sport Sci., Vol. 21, No. 7/2003, s. 525.
19
V. Di Salvo, R. Baron, H. Tschan, F. Calderon Montero, N. Bachl, F. Pigozzi, Performance characteristics
according to playing position in elite soccer, Int. J. Sports Med., Vol. 28, 3/2007, 225.
20
P. S. Bradley, M. Di Mascio, D. Peart, O. Olsen, B. Sheldon, High-intensity activity profiles of elite soccer
players at different performance levels, J. Strenght. Cond. Res., Vol. 24, No. 9/2010, 2348.
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Passes activity

467.35±147.53

24

424.2±102.4

24

2.666

0.047*

Passes efficiency

392.67±150.22

24

348.8±103.5

24

2.699

0.045*

Passes reliability

82.43±6.31

24

80.4±5.81

24

1.662

0.099

* level of significance at p<0.05
Source: based on authors’ own research.

While analyzing actions treated as defensive ones, no significant differences between
two studied groups appeared. Slightly higher indicators of ball recoveries, ball clearances
and ball interception were shown among losing teams (Table 2).
Table 2.
Efficiency of defensive actions of winning and losing teams during the European
Championships in 2012
Winning teams

Losing teams

Type of action

t test
value

p value

±SD

n

±SD

n

Ball recovery activity

39.33±7.19

24

41.58±7.27

24

-1.077

0.286

Tackle activity

16.95±6.47

24

16.58±4.47

24

0.233

0.816

Ball clearance activity

20.29±8.63

24

23.08±8.64

24

-1.119

0.268

Ball interception
activity

14.50±5.56

24

15.50±6.00

24

-0.599

0.552

* level of significance at p<0.05
Source: based on authors’ own research.

Discussion and conclusion
The aim of this paper was to determine the efficiency of defensive actions performed
by players of winning and losing teams in the direct competition against the basic activities
in football game, which are: shots, ball passes and ball possession.
Conducted analyzes confirmed the results of previous studies, which showed that
players of winning teams obtained higher values of efficiency and shot reliability indicators 21.
The values of shot activity indicators which among players of both teams were comparable,
did not correspond with earlier studies22.
Shots are part of the game of very offensive character, whereas ball passes are the basic
technical elements which depending on the situation occurring on the football pitches, may
become offensive or defensive.
The winning teams showed higher activity and efficiency of passes, which are usually
treated as a tool to create convenient situation for taking a shot at goal. Therefore, this
21

G.
, The effect of match status on attacking strategies in
the English Championship, (In:) Research Methods and Performance Analysis, (Eds.) M. Hughes, H. Dancs,
K. Nagyvaradi, T. N. J. Polgar, G. Sporis, G. Vuckovic. University of West Hungary, 2011, s. 176.
22
A. Dellal, K. Chamari, S. Ahmaidi, D. Keller, R. Barros, G. N. Bisciotti, C. H. Carling, Physical and technical
performance in European soccer match-play: FA Premier League and La Liga, Eur. J. Sport Sci., Vol. 11,
No. 2/2011, s. 57.
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indicator, next to shots, is perceived as a reliable source in determining the winning team 23.
It was also stated that teams winning their own meetings with greater activity directed passes
into the penalty area, what contributed to their higher shot efficiency24, whereas losing teams,
to a greater extent, passed the ball within their own defensive zone25, The aim of this study
also confirmed the regularity which assumed that winning teams had significantly higher
indicators of activity and passes efficiency, which was not observed in the case of their
reliability.
The sports level of the losing team is defined as a factor having decisive influence on
the team’s game, on its coordination of tactical actions which are manifested in the game
accuracy, the appropriate setting of players in relation to each other, to the players from the
opposite team and to the ball26.
Moreover, the value of the indicator of ball possession in the case of players from
winning teams was significantly higher than among players of losing teams. Such value
of indicator is a characteristic for teams with higher sports level and sometimes is regarded as
a determinant of success27. Additionally, football teams of higher sports class are
characterized by the higher efficiency of shots and game running according to planned tactical
assumptions28.
The results of conducted studies as well as literature analysis point to a high dynamics
of changes in the analyzed game elements among winning and losing teams. Such dynamics
of change was not shown in the case of the analysis of defensive actions. The values of four
indicators of defensive actions did not reveal any significant differences between the analyzed
groups of teams. The players from losing teams had higher activities of ball interception, ball
recoveries and clearances.
The lack of significant differences in the values of indicators of defensive actions
between the players of winning and losing teams, may point to a greater tactical stability of
defensive game in the case of these both groups of teams. It is characterized by a high tactical
discipline and synchronized game between players of one team. Such tactic discipline was not
shown in the situation of offensive actions which are characterized by the occurrence
of various dynamic interactions as well as lower stability of actions. Such activities, often on
the border of ball loss, aim to disrupt the structure of defensive game of the opposite team29.
Technological achievements in the registration of players’ behaviors allow for
significant improvement of information on players’ physiological, physical, technical and
tactical actions. All players’ behaviors should be systematically monitored during the game,
23

A. Janković, B. Leontijević, M. Pasic, V. Jelušić, Influence of certain tactical attacking patterns on the result
achieved by the teams participants of the 2010 FIFA World Cup in South Africa, Physical Culture, No. 65/2010,
s. 43.
24
M. Z. Gomez, M. Gomez-Lopez, C. Lago-Peñas, J. Sampaio, Effects of game location and final outcome on
game-related statistics in each zone of the pitch in professional football, Eur. J. Sport Sci., Vol. 12, No. 5/2012,
s. 396.
25
A. Scoulding, N. James, A. Taylor, Passing in the soccer world cup 2002, Int. J. Perform. Anal. Sport.,
No. 4/2004, s. 39.
26
B. Travassos, D. Araujo, L. Vilar, T. McGarry, Interpersonal coordination and ball dynamics in futsal (indoor
football), Human Mov. Sci., No. 30/2011, 1253.
27
J. Castellano, D. Casamichana, C. Lago-Peñas, The Use of Match Statistics that Discriminate Between
Successful and Unsuccessful Soccer Teams, J. Hum. Kinet., No. 31/2012, 143.
28
G. Rees, N. James, M. H
, The effect … op. cit., s. 176.
29
J. Sampaio, V. Maçãs, Measuring tactical behaviour in football, Int. J. Sports Med., No. 33/2012, s. 399.
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and not only in situations of teams’ ball possession, which are the most often analyzed
actions, as such actions are the easiest part to analyze. At the same time conducted analyses of
actions without a ball perfectly complement the full assessment of players’ actions.
Systematically conducted studies of defensive actions, which do not make any difficulties in
registering the game, will allow for the completeness of conducted analyses.
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SPRAWNOŚĆ GRY DEFENSYWNEJ ZESPOŁÓW PODCZAS
MISTRZOSTW EUROPY W 2012
Streszczenie
Celem pracy było określenie efektywności wykonania działań o charakterze defensywnym, na tle podstawowych
elementów gry w piłkę nożną, jakimi są strzały, podania i posiadanie piłki. Starano się również wyznaczyć
indeksy efektywności gry, a wielowymiarowe analizy miały określić hierarchię ważności działań defensywnych.
Materiał badawczy stanowiła analiza gry 277 piłkarzy biorący udział w 31 meczach rozegranych podczas
Mistrzostw Europy w 2012. Materiał badawczy uzyskano w oparciu o skomputeryzowany system śledzenia gry
Prozone. Wykazano, iż gracze zespołów zwycięskich posiadali wyższe wartości wskaźników skuteczności
i niezawodności strzałów, wyższą aktywność i skuteczność podań oraz wyższą wartość wskaźnika posiadania
piłki. Stwierdzono dużą dynamikę zmian w strzałach, podaniach piłki i posiadaniu piłki wśród zespołów
zwycięskich i pokonanych. Takiej dynamiki nie wykazano w przypadku analizy działań o charakterze
defensywnym. Wielkości czterech badanych wskaźników aktywności działań defensywnych, przedstawionych
w postaci indeksów aktywności, nie rozpoznały istotnych różnic pomiędzy analizowanymi grupami zespołów,
co wskazuje na wyższą taktyczną stabilność gry defensywnej. Obecna dostępność danych z obserwacji, pozwala
na głębsze zrozumienie działań taktycznych i ich wykorzystanie w grze.
Słowa kluczowe: analiza gry, sprawność gry defensywnej, piłka nożna, Mistrzostwa Europy.
Summary
The aim of this paper was to determine the efficiency of defensive actions against basic elements of football
game such as shots, passes and ball possession. Moreover, the purpose of this study was to define the game
efficiency indexes. The multidimensional analyses, on the other hand, were to define the hierarchy of importance
of defensive actions. The research material was conducted by analyzing the game of 277 football players taking
part in 31 football matches played in the European Championships in 2012. The research material was obtained
on the basis of a computerized game tracking system, Prozone. It was shown that players of winning teams had
higher values of indicators of efficiency and shots reliability, higher activity and efficiency of passes as well as
higher indicator of ball possession. A high dynamic for changes in shots, ball passes and ball possession was
found among winning and losing teams. Such dynamic did not appear in the case of defensive actions’ analysis.
The values of four above-mentioned indicators for defensive actions, presented in the form of activity indexes,
have not recognized any relevant differences between the analyzed groups of teams, what indicates higher
tactical stability of defensive game. The current availability of data from the observation allows for deeper
understanding of tactical actions and their use in the game.
Key words: efficiency of defensive game, analysis of the game, football, European Championships.

