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ROZPRAWY I ARTYKUŁY

Jerzy Januszewski, Edward Mleczko, Renata Nieroda
Wybrane komponenty sprawności fizycznej dziewcząt w ujęciu zdrowia (H-RF) a wiek morfologiczny

Cel badań. Wybór do relatywnej oceny sprawności fizycznej – badanej w konwencji zdrowia (H-RF) – najtraf-
niejszego przedziału wiekowego ustalania wieku biologicznego u badanych dziewcząt metodą morfologiczną 
(spośród istniejących propozycji) we wczesnym wieku szkolnym, w czasie pokwitania i w okresie dorastania. 
Materiał.  Z liczby 5229 dziewcząt w wieku kalendarzowym 8–17 lat, przebadanych w latach 1996–2005 
w Małopolsce, wylosowano po 150 uczennic z trzech grup wieku: 8 i 9, 12 i 13 oraz 16 i 17 lat.  Ogółem wy-
korzystano wyniki badań podstawowych komponentów sprawności fizycznej (morfologicznych, mięśniowo- 
-szkieletowych, motorycznych i krążeniowo-oddechowych) pochodzące tylko od 900 badanych uczennic, które 
uczęszczały do szkół podstawowych i średnich w miastach i wsiach województw: małopolskiego, podkarpackiego 
i świętokrzyskiego. Tak wyselekcjonowaną zbiorowość podzielono na trzy zespoły po 50 dziewcząt. Kryterium 
podziału był wiek morfologiczny, będący miarą rozwoju biologicznego. Przystępując do analiz statystycznych bra-
no pod uwagę tylko badane z dwóch skrajnych przedziałów zmienności. Pozostałe liczebności dziewcząt, które 
mieściły się wokół mediany, nie zostały włączone do dalszych analiz statystycznych. 
Metody. W grupach wieku kalendarzowego oraz w skrajnych frakcjach badanych, utworzonych na podstawie 
kryterium, jakim był wiek morfologiczny, obliczono wartości średniej arytmetycznej oraz odchylenia standardowego 
komponentów sprawności fizycznej w ujęciu H-RF. Umożliwiło to znormalizowanie na 0 i 1 wielkości różnic mię-
dzygrupowych oraz określenie ich istotności statystycznej.  Do zbadania siły związku między zmienną niezależ-
ną (wiek morfologiczny) i zmiennymi zależnymi (komponenty sprawności fizycznej w ujęciu H-RF) wykorzystano 
metodę korelacji prostej i cząstkowej. Istotność różnic międzygrupowych oraz współczynników korelacji zbadano 
testem to-Studenta. Różnice średnich arytmetycznych oraz wartości współczynników korelacji prostej i cząstkowej 
uznano za znamienne statystyczne przy poziomie istotności co najmniej 5% (p < 0,05).
Wyniki badań. Podobnie jak w badaniach własnych chłopców z Małopolski, zastosowanie w korelacji cząstkowej do 
analizy materiałów pochodzących z badań dziewcząt pozwoliło stwierdzić znaczącą rolę wieku kalendarzowego w usta-
leniu wieku morfologicznego. Na jego wartość liczbową największy wpływ wywierał wiek masy ciała, a nieco mniejszy 
– wiek wysokości ciała i długość życia. Wiek morfologiczny wpływał przede wszystkim na zróżnicowanie komponentów 
motorycznych i funkcjonalnych, głównie w młodszym wieku szkolnym i w czasie dojrzewania płciowego. 
Wnioski. Wyniki bardziej zaawansowanej metody statystycznej uzasadniają nie zawsze docenianą potrzebę wpro-
wadzania wieku kalendarzowego do formuły matematycznej służącej do określania wieku rozwoju biologicznego 
dziewcząt. Wiek morfologiczny, uwzględniający w swej istocie wiek masy i wysokości ciała oraz długość życia (wiek 
kalendarzowy), może spełniać rolę czynnika wytrącającego rozwój biologiczny z wielkości komponentów motorycznych 
i funkcjonalnych sprawności fizycznej, badanej w konwencji zdrowia tylko w ściśle określonych okresach rozwoju onto-
genetycznego. Od okresu młodzieńczego dziewcząt (zgodnie z prawami rozwojowymi) nie ma podstaw do stosowania 
relatywnej oceny sprawności fizycznej z wykorzystaniem wieku biologicznego rozwoju wyznaczonego taką metodą. 

Krystyna Rożek, Tomasz Ignasiak, Jerzy Rafał Piechura
Ocena wybranych parametrów czynnościowych układu oddechowego kobiet w świetle czynnika urbanizacyjnego

Cel pracy. Ocena wybranych parametrów czynnościowych układu oddechowego kobiet mieszkających w dużym 
mieście i na wsi.



Materiał i metody. Badaniami objęto dwie grupy kobiet. Pierwszą grupę stanowiły kobiety wiejskie (n = 99) prze-
bywające w Centrum Rehabilitacji Rolników w Szklarskiej Porębie. W skład drugiej grupy weszły mieszkanki Wro-
cławia (n = 36). Badanym kobietom zmierzono wysokość i masę ciała, wszystkim wykonano również badania czyn-
nościowe układu oddechowego za pomocą aparatu Flowscreen firmy Jeager. Zastosowane procedury spełniały 
kryteria American Thoracic Society. 
Do analizy wybrano następujące parametry czynnościowe układu oddechowego: FVC – nasiloną pojemność ży-
ciową płuc [l], FEV1 –  nasiloną objętość wydechową 1-sekundową [i], PEF – szczyt przepływu powietrza wydecho-
wego [l/s] oraz wskaźnik Tiffeneau. Uzyskane wyniki badań poddano opracowaniu statystycznemu, wykorzystując 
podstawowe statystyki opisowe, tj. średnią i odchylenie standardowe. Istotność różnic średnich oceniano testem 
t-Studenta dla grup niezależnych na poziomie p ≤ 0,05. Do analizy wykorzystano pakiet Statistica.
Wnioski. (1) Kobiety wiejskie są nieco niższe, a zarazem cięższe od swych miejskich rówieśniczek. Przekłada się 
to na wartości wskaźnika BMI – kobiety wiejskie znajdują się w przedziale pierwszego stopnia nadwagi, a kobiety 
miejskie mieszczą się w przedziale normy.  (2) Kobiety zamieszkujące regiony wiejskie charakteryzowały się wyż-
szymi wartościami parametrów czynnościowych układu oddechowego w porównaniu do kobiet miejskich. 

Marek Zatoń, Krystyna Zatoń, Agnieszka Zygadło
Zmiany zdolności różnicowania kinestetycznego w procesie uczenia się narciarstwa

Cel pracy. Ocena zmian zdolności różnicowania kinestetycznego pod wpływem ćwiczeń narciarskich. Przyjęto, że 
w procesie uczenia się nowych czynności ruchowych dochodzi do doskonalenia różnicowania wrażeń powstają-
cych w aparacie ruchu, co można zmierzyć zastosowanymi w pracy metodami.
Metody.  Za miarę wrażliwości kinestetycznej (zdolność różnicowania kinestetycznego) przyjęto wartość od-
chylenia standardowego od pierwszego – wzorcowego nacisku, wyrażoną w kG i określaną w pracy jako 
wskaźnik powtarzalności nacisku (WP). Naciski wykonywano oddzielnie stopą kończyny prawej i lewej na 
platformę kinestezjometru [1], wyposażoną w czujniki tensometryczne, które za pomocą przetwornika analogowo- 
-cyfrowego przyjmowały wartość liczbową i za pomocą specjalnego programu komputerowego gromadzone były 
w indywidualne zbiory.  
Pomiar postępów w nauce techniki jazdy na nartach testem Haczkiewicza w badaniach właściwych był taki sam jak 
w pierwszym dniu kursu przy podziale na grupy ćwiczebne. Pomiar postępów umiejętności narciarskich prostym 
slalomem pozwolił w sposób klasyczny ocenić postępy sprawności – umiejętności narciarskich. Badani wykonywali 
test od drugiego do dziewiątego dnia kursu. Tor próby wyznaczało 10 pojedynczych tyczek slalomowych ustawio-
nych co 10 m. Nachylenie stoku wynosiło 15–20 stopni. 
Wnioski. W procesie uczenia się czynności ruchowych (nauki jazdy na nartach) dochodzi do doskonalenia odczu-
wania wrażeń powstających w aparacie ruchu. Potwierdzono, że impulsy z aparatu ruchu i dotyku skórnego mogą 
odgrywać bardzo dużą rolę w doskonaleniu wrażliwości dotykowo-mięśniowej, czego dowodzą badania w butach 
narciarskich i w obuwiu sportowym.

Urszula Sabat
Wartość elementów treningu mentalnego wprowadzonych do programu nauczania narciarstwa zjazdowego

Cel pracy. Celem pracy jest analiza wartości elementów treningu mentalnego wprowadzonych do programu na-
uczania narciarstwa zjazdowego. 
Materiał i metody. Oceniono skuteczność procesu nauczania. Badania zostały przeprowadzone metodą ekspery-
mentu, techniką grup równoległych. Badaniami zostali objęci studenci II roku studiów stacjonarnych, kierunku tury-
styka i rekreacja  Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Badanych podzielono na dwie grupy: kontrolną 
i eksperymentalną. Dokonano porównań wyników osiągniętych w teście końcowym – przejazd slalomu giganta 
przez dwie grupy. 
W grupie eksperymentalnej program nauczania narciarstwa wzbogacono o zajęcia dodatkowe z elementami tre-
ningu mentalnego, w trakcie którego zajmowano się zagadnieniami relaksacji, koncentracji uwagi, lęku, wizualizacji 
oraz budowania pozytywnego obrazu siebie. Pozostałe aspekty szkolenia w obu grupach były identyczne.



Wnioski. Pomimo krótkiego czasu trwania (6 dni) eksperymentu uczniowie z grupy eksperymentalnej uzyskali 
znacząco lepsze wyniki w teście końcowym niż badani z grupy kontrolnej (p < 0,05), co może wskazywać, że 
osiągnęli lepsze wyniki w procesie nauczania i uczenia się narciarstwa. Charakteryzowali się również pozytywnym 
podejściem do zajęć i czynnym w nich udziałem. 

Iwona Wierzbicka-Damska, Eugenia Murawska-Ciałowicz, Ewa Bakońska-Pacoń, Agnieszka Jastrzębska
Związki budowy ciała z poziomem wydolności fizycznej i wynikiem sportowym zawodników dwóch dyscyplin 

narciarskich

Cel badań. Celem badań jest porównanie budowy i składu ciała zawodników dwóch dyscyplin narciarskich (nar-
ciarstwo zjazdowe, biatlon) oraz wskazanie związków tych cech z poziomem wydolności fizycznej.
W ogólnym składzie ciała wyróżniamy beztłuszczową masę ciała (LBM – lean body mass), tkankę tłuszczową 
(FAT) i wodę (WTC). W skład LBM wchodzi tkanka mięśniowa, narządy wewnętrzne i inne tkanki „miękkie” oraz 
układ kostny. Największe zmiany beztłuszczowej masy ciała są wynikiem zmian w układzie mięśniowym, wywoła-
nych treningiem lub jego brakiem. 
W treningu sportowym istotne jest nie tylko zwiększenie samej masy mięśniowej, ale także  zachowanie odpo-
wiednich proporcji pomiędzy poszczególnymi komponentami składu ciała. Każda dyscyplina sportowa „tworzy” 
charakterystyczną dla siebie sylwetkę (budowę) i skład ciała zawodnika.
Podsumowanie. Budowa i skład ciała mają wartość diagnostyczną w ocenie zmian wskaźników fizjologicznych 
i biochemicznych decydujących o czynnościach ustroju. Mają także znaczenie w ocenie strukturalnych zmian wy-
wołanych treningiem sportowym.  Odpowiednie proporcje poszczególnych komponentów składu ciała zapewniają 
ergonomiczne podstawy wysiłku i warunkują możliwość rozwoju sportowego. 

Beata Gastoł, Jerzy Cempla, Marcin Maciejczyk, Janusz Włodek
Wydolność aerobowa młodych wioślarzy określona w oryginalnym stopniowanym teście na ergometrze 

wioślarskim CONCEPT II

Cel badań. Celem opracowania było zaprezentowanie nowego, oryginalnego sposobu doboru obciążeń w teście 
stopniowanym w badaniach wydolnościowych wioślarzy i wykorzystanie tego sposobu w ocenie zdolności wysiłko-
wych młodych wioślarzy. 
Materiał i metody badań. Badaniami objęto 6 wioślarzy AZS-AWF Kraków w wieku od 16 do 19 lat. W zasadni-
czej części badań zastosowano test o stopniowo wzrastającym obciążeniu, wykonywany „do odmowy”. Badanie 
zostało przeprowadzone na ergometrze wioślarskim Concept II. Test rozpoczynał 4-minutowy wysiłek o mocy 60 
W, a następnie co 2 minuty zwiększano moc wysiłku o 30 W. Podczas testu w sposób ciągły rejestrowano podsta-
wowe parametry, charakteryzujące pracę układu oddechowego i układu krążenia. Oryginalność zastosowanego 
protokołu polegała na tym, że włożony wysiłek miał charakter ciągły oraz że badani wioślarze w trakcie testu mogli 
w dowolny sposób (według indywidualnych potrzeb) regulować tempo pracy (wiosłowania). 
Wyniki i wnioski. Proponowany sposób doboru obciążeń w teście na ergometrze wioślarskim Concept II pozwala 
na wyznaczanie progów metabolicznych na podstawie zmian parametrów wymiany oddechowej w funkcji wielkości 
obciążenia. Zatem w zakresie intensywności wysiłku nieprzekraczającej obciążenia, towarzyszącemu osiągnięciu 
VO2 max, możliwe było wyznaczenie trzech stref różniących się energetyką wysiłku, co obiektywizuje dobór obcią-
żeń treningowych. Zastosowany protokół znamionuje brak przerw w wysiłku testowym i wielokrotnego pobierania 
próbek krwi oraz dowolność rytmu wiosłowania. Podnosi to komfort psychiczny badanych zawodników i umożliwia 
osiąganie maksymalnych wyników. Przeprowadzone badania grupy młodych wioślarzy potwierdzają przydatność 
proponowanego testu do rutynowej kontroli procesu treningu.
Poziom wydolności tlenowej oraz wielkość reakcji wysiłkowych na poziomie TDMA, uwzględniając klasę sportową 
badanych zawodników, ich zaawansowanie treningowe oraz usytuowanie terminu badań w rocznym cyklu trenin-
gowym, uznać należy za zadawalający.



Dariusz Kruczkowski, Jarosław Jaszczur-Nowicki
Zdolność zachowania równowagi ciała w warunkach po obciążeniu wysiłkiem fizycznym

Wstęp. Efektywne działania ruchowe człowieka wymagają odpowiedniego poziomu współdziałania mięśni i ukła-
dów. W dyscyplinach sportowych, gdzie podstawą doskonalenia treningowego są zdolności kondycyjne (wytrzy-
małość i siła), istotne wydaje się postawienie pytania dotyczącego sprawności koordynacji ruchowej w warunkach 
wysiłków maksymalnych, realizowanych podczas treningów oraz zawodów. 
Cel badań. W tym opracowaniu postanowiono dokonać oceny poziomu przejawiania zdolności zachowania równo-
wagi ciała w warunkach spoczynkowych i powysiłkowych u zawodników reprezentujących różne dyscypliny spor-
towe.
Materiał i metody. Badaniami objęto zawodników reprezentujących najwyższy poziom przygotowania sportowego 
w żeglarstwie deskowym i wioślarstwie. W trakcie badań zastosowano metodę pomiarową „POSTUROGRAF”. 
Zawodników poddano specjalistycznym próbom wysiłkowym. Dodatkowo poddano ocenie zdolność równowagi 
ciała u gimnastyków sportowych w warunkach spoczynkowych i powysiłkowych w dwóch wybranych mikrocyklach 
treningowych. 
Wyniki. Indywidualnie zaznaczona tendencja do poprawy zdolności stabilizacyjnych człowieka po wysiłku może 
świadczyć o adaptacji organizmu do zachowań równoważnych pod wpływem zmęczenia. To z kolei wyznaczyłoby 
możliwość doskonalenia sprawności fizycznej specjalnej poprzez adaptację zdolności koordynacyjnych do wysiłku 
fizycznego, również o charakterze wytrzymałościowym. Wysiłek o takim charakterze oraz pobudzenie narządu 
przedsionkowego przyspieszeniami kątowymi może wpływać na przejawianie techniki wykonania czynności rucho-
wych, czego konsekwencją jest określony wynik sportowy. 
Wnioski. Niezależnie od rodzaju wysiłku, czy też obciążenia nerwowego, istotna pozostaje wrażliwość układu rów-
nowagi na tego typu bodźce, przez co staje się ona miarą wyrozumowanego kierowania procesem treningowym. 
Uzasadnione wydaje się zatem uznanie oceny zdolności  do przejawiania równowagi ciała za czynnik  umożliwia-
jący wyznaczanie wartości obciążeń treningowych i miernik ich optymalizacji  i indywidualizacji. 

Dariusz Gierczuk, Jerzy Sadowski, Vladimir Lyakh
Rzetelność i informatywność diagnostyczna testów komputerowych służących do oceny koordynacyjnych 

zdolności motorycznych w zapasach

Wstęp. Właściwa kontrola KZM wymaga stosowania odpowiednich narzędzi badawczych. Do takich można zali-
czyć testy wchodzące w skład Wiedeńskiego Systemu Testowego (WST). W literaturze dotyczącej sportów walki, 
w tym zapasów, szczególne braki odczuwa się w pomiarze KZM za pomocą testów komputerowych, np. według 
WST. 
Cel badań. W związku z tym celem pracy była ocena wybranych kryteriów wiarygodności testów komputerowych 
wchodzących w skład WST wykorzystywanych w zapasach.
Materiał i metody. W badaniach wzięli udział uczniowie Szkoły Mistrzostwa Sportowego z Radomia trenujący za-
pasy w stylu klasycznym (n = 15). Wiarygodność zastosowanych testów oceniono na podstawie dwóch kryteriów: 
rzetelności oraz informatywności diagnostycznej. 
Badania przeprowadzono na podstawie testów WST. Analizie poddano 21 wskaźników charakteryzujących 5 KZM: 
szybkiej reakcji, w tym reakcji prostej (RT wersja S1) i reakcji złożonej (DT wersja S1), orientacji przestrzennej 
(SIGNAL wersja S2), sprzężenia ruchów (2HAND wersja S2 i MLS wersja S1) oraz dostosowania motorycznego 
i częstotliwości ruchów, które oceniono różnymi wskaźnikami testu MLS (wersja S1).  
Wyniki. Na podstawie przeprowadzonych badań ustalono, że wszystkie z przeanalizowanych wskaźników cha-
rakteryzują się wystarczającymi współczynnikami rzetelności. Próby testowe oceniające zdolność szybkiej reakcji, 
orientacji przestrzennej, sprzężenia ruchów, częstotliwości ruchów i dostosowania motorycznego spełniają przyjęte 
kryterium. Współczynniki trafności w większości przypadków nie były mniejsze od 0,3. Największą trafnością ce-
chowały się wskaźniki mierzące zdolność sprzężenia ruchów, reakcji złożonej, orientacji przestrzennej i dostoso-
wania motorycznego, najniższymi odznaczały się natomiast reakcja prosta i częstotliwość ruchów.



Wnioski. Uzyskane współczynniki rzetelności i informatywności diagnostycznej analizowanych wskaźników świad-
czą o przydatności danych testów w diagnostyce KZM zapaśników, gdyż spełniają wymogi metrologii sportowej.

Jaremi Grześkowiak, Dariusz Wieliński
Wykorzystanie testu Fullerton Functional Fitness do badania ryzyka upadków u osób w podeszłym wieku

Wprowadzenie. Problematyka starości stanowi obecnie przedmiot zainteresowania badaczy reprezentujących wiele 
dziedzin nauki. Wynika to głównie z faktu postępującego procesu starzenia się społeczeństw. Powolny, stopniowy 
wzrost średniego trwania życia pozwala zakładać, że w kolejnych latach wzrost populacji ludzi w podeszłym wieku 
stanie się faktem. W Polsce pod koniec 2000 roku odsetek osób w wieku 65 lat i starszych wynosił 12,3%, a w 2005 
roku sięgnął już 13,39% ogółu populacji. Prognozy GUS sugerują wzrost tego wskaźnika do 31,6% w 2050 roku. Dane 
te pokazują znaczenie tego problemu w wymiarze społecznym, a w konsekwencji – ujawniają, jak wielkiego znaczenia 
nabiera prowadzenie badań nad grupą osób starszych. Jednym z obszarów tej aktywności badawczej jest sprawność 
fizyczna seniorów. Do kompleksowej oceny tego zagadnienia służy bateria testów o nazwie Fullerton Functional Fit-
ness Test (FFFT), opracowana w USA przez Rikli i Jonesa. Dostarcza ona sposobów oceny parametrów kluczowych 
dla sprawności funkcjonalnej osób w podeszłym wieku. Innym testem badającym wystąpienie ryzyka upadków ludzi 
starszych – i w przeciwieństwie do FFFT skoncentrowanym jedynie na tym rodzaju zagrożenia – jest test Tinetti, czyli 
Performance-Oriented Mobility Assesment (POMA).
Cel pracy. Ocena zgodności wyników the Fullerton Functional Fitness Test oraz testu Tinetti – Performance-Orien-
ted Mobility Assesment (POMA) w ocenie ryzyka upadków osób starszych. 
Materiał i metoda. Grupę objętą badaniem stanowiły pensjonariuszki trzech Dziennych Domów Pomocy Społecz-
nej (DDPS) w Poznaniu. Poddana testom grupa to kobiety w wieku 65–98 lat. Średnia arytmetyczna wieku badanej 
populacji wynosiła 76,8 lat. Badania prowadzono za pomocą testu Fullerton Functional Fitness (FFFT). Jako dru-
giego narzędzia badawczego użyto testu POMA.
Test Fullerton zawiera ocenę kilku elementów kluczowych dla całościowej oceny sprawności fizycznej. Jednym 
z nich jest ocena złożonej koordynacji ruchowej poprzez wyniki testu „8-foot up-and-go”. Ponieważ konstrukcja 
tego testu podobna jest do innego testu służącego do oceny ryzyka upadków „up-and-go” to należy sądzić, że 
może on stanowić wiarygodne narzędzie do oceny ryzyka upadków u osób starszych. Jeśli okazałoby się, że 
istnieje silna zależność statystyczna pomiędzy tym testem a testem POMA, to przy całościowej ocenie sprawności 
fizycznej za pomocą Fullerton Functional Fitness Test można dodatkowo wnioskować o stopniu występowania ry-
zyka upadków. Czy jest tak w istocie, można sprawdzić za pomocą korelacji pomiędzy tymi elementami. Porówna-
nie wyników badań sprawdzianu „8-foot up-and-go” z baterii Fullerton Functional Fitness Test oraz wyników badań 
POMA wykonano za pomocą korelacji Pearsona.
Wyniki badań. Pomiędzy wynikami badanych prób (POMA i FFFT) zachodzi bardzo silna zależność statystyczna. 
Dla obu testów sporządzono skale pomiarowe, porównano je i skonstruowano pięciostopniową skalę ryzyka upad-
ków dla osób badanych za pomocą testu z baterii Fullerton Functional Fitness.
Wnioski. (1) Próbę „8-foot up-and-go” można wykorzystać jako wskaźnik do oceny ryzyka upadków kobiet w wieku 
powyżej 65 lat, bez konieczności stosowania innych testów do oceny ryzyka upadków (np. testu Tinetti). (2) Wskazane 
jest prowadzenie co pięć lat badań w grupach wieku dla mężczyzn i kobiet. Pozwoli to określić szczegółowo poziom 
ryzyka upadków dla grup wiekowych, a tym samym progresję ryzyka upadków związaną z wiekiem człowieka.

PRACE PRZEGLĄDOWE

Vladimir Lyakh, Przemysław Bujas, Zbigniew Witkowski, Leszek Gargula, Janusz Jaworski
Modele sterowania działaniami ruchowymi w ujęciu rosyjskich uczonych

Praca niniejsza jest próbą syntetycznego przedstawienia osiągnięć rosyjskich uczonych poruszających się w ob-
szarach neurofizjologii, neuropsychologii i biomechaniki w celu stworzenia jednej, spójnej koncepcji wyjaśniają-
cej przebieg procesów sterowania czynnościami ruchowymi. Z wyjątkiem popularnej w ostatnich latach koncepcji 



Bernsteina, wszystkie pozostałe, omówione w artykule, nie były do tej pory prezentowane polskiemu czytelnikowi, 
chociaż w bardzo wielu aspektach są nowatorskie i w związku z tym warte szerszego rozpropagowania. Publikacja 
ta jest więc próbą wypełnienia luki powstałej w tym obszarze i wskazania na fakt, że oprócz popularnych w Polsce 
koncepcji, głównie amerykańskich, propozycje wyjaśnienia tego fenomenu – naszym zdaniem z pozytywnym skut-
kiem – powstają również w innych krajach. 


