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     OD REDAKCJI  FROM   EDITORS 

To już drugi numer naszej Antropomotoryki, jaki 
w tym roku kierujemy do rąk naszych wiernych czy-
telników i drugi historyczny, co warto podkreślić, bo 
wydawany po raz kolejny wspólnie przez krakowską 
i wrocławską AWF. Sądząc po objętości oraz zawarto-
ści treści numeru, który wydaliśmy na początku 2009 
roku, można tylko słowami wieszcza stwierdzić: 

„Bo gdzie się serca palą,
Cyrklem uniesień duch,
Dobro powszechne skalą,
Jedność większa od dwóch”

                                         (Adam Mickiewicz)

Być może w następnym numerze uda się coś wię-
cej powiedzieć na temat wymiernych korzyści nie tylko 
dla Redakcji Antropomotoryki, ale także  dla naszych 
wiernych współpracowników, jak również dla tych, któ-
rzy poszukują tylko miejsca na złożenie swoich publi-
kacji licząc na to, że po recenzjach będą mogli powie-
dzieć: „podjęliśmy dobrą i rozsądną decyzję”. Być może 
należałoby też przygotować się na odbiór tekstu tylko 
w języku angielskim. Myślimy o tym od dawna. Jest 
to także jeden z punktów naszej wspólnej krakowsko-
-wrocławskiej umowy koalicyjnej. Jeżeli to nie nastąpi 
zaraz po wakacjach, to złożymy w języku kongresowym 
życzenia świąteczne. Kilka miesięcy temu słowami na-
szego barda wyznawałem, komentując czas wyczeki-
wania na ewaluację naszego kwartalnika: 

„Przysięgam wam, że płynie czas!
Że płynie czas i zabija rany !
(…) Tylko dajcie mu czas”.

Cóż można wyznać po kilku miesiącach? 
Przychodzą mi na myśl słowa „Pieśni wiosennej” 

KRAKOWSKO-WROCŁAWSKI 
46. NUMER KWARTALNIKA

CRACOW – WROCLAW 
46 NUMBER OF OUR QUARTERLY JOURNAL 

Romana Zborowskiego, bo przecież jest wiosna jesz-
cze: 

„Jest w życiu czas – ach jeden z życiu całem!
Czas żądz olbrzymich, czarodziejskich snów, 
Święty szczerością promienny zapałem,
Wiek pełen dziwów i zaklętych słów (…)” 

I słowami Edwarda Stachury proszę jeszcze o cier-
pliwość:

„Dajcie czasowi czas, 
Bo bardzo, bardzo,
Bardzo szkoda 
Byłoby nas!”

A tymczasem zaglądnijmy do Antropomotoryki na-
wet na plaży opalając się już w słońcu kalendarzowego 
lata. A jest co poczytać. 

Na wstępie pomieściliśmy artykuł profesora Moh  sena 
Ghanbarzadeha... z Iranu. Jak widać Antro pomotoryka 
nie ma już granic. Umieszczenie na stronie interne-
towej jej treści spowodowało jej recepcję nawet poza 
kręgiem europejskich odbiorców. Dowodem na to jest 
także wykorzystanie w przesłanym do nas doniesieniu 
materiałów znajdujących się m.in. w naszym kwartal-
niku. 

Profesor ze Sport Physiology Department, Faculty 
of Physical Education & Sports Science, Shahid 
Chamran University w Iranie po analizie 398 publikacji 
na interesujący nas temat ustalił, że tylko w 18 projek-
tach z udziałem 18141 dzieci badano możliwość wpły-
wu czynników środowiskowych na zmienność BMI. 
Okazało się także, iż takie obserwacje trwały od 6 mie-
sięcy do 3 lat i objęto nimi głównie uczniów szkół pod-
stawowych. W 15 na 18 badań zaobserwowano wpływ 
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zajęć wf na wielkość wskaźnika BMI. Analiza danych 
wykazała jednak, że nie jest on też statystycznie istot-
ny (średnia ważona różnica – to bowiem –0,05 kg/m2, 
przy przedziale ufności rzędu 95%). Prowadziło to do 
wniosku, że w szkołach wdrażających proponowane 
programy aktywizacji fi zycznej nie zmienił się zasad-
niczo wskaźnik BMI u uczniów, choć zajęcia wywarły 
korzystny wpływ na stan ich zdrowia. 

Do podobnych wniosków doszła na podstawie ze-
branych materiałów autorka artykułu z AWF w Poznaniu 
pt. „Wpływ aktywności fi zycznej na wielkość wskaźnika 
masy ciała”. 

Doniesienie oparto na wynikach badań ankietowych, 
którymi objęto absolwentów poznańskiej AWF oraz 
przedstawicieli wielkopolskiej elity władzy. Posłużono 
się specjalnie opracowanym kwestionariuszem składa-
jącym się z czterech grup pytań, przy czym w anali-
zie uwzględniono informacje dotyczące uczestnictwa 
w sporcie i rekreacji ruchowej oraz wielkości podstawo-
wych parametrów morfologicznych. Poziom aktywno-
ści fi zycznej badanych osób wyrażono w jednostkach 
MET. Spodziewano się, że respondenci, a szczególnie 
absolwenci uczelni sportowej, świadomi negatywnych 
skutków otyłości, są pod względem dbałości o należ-
ną masę ciała wzorem do naśladowania. Tymczasem 
wyniki badań wskazują, że nadwaga i otyłość częściej 
występuje u absolwentów AWF, niż u reprezentantów 
wielkopolskiej elity władzy. Okazuje się, że co drugi 
specjalista z zakresu kultury fi zycznej odznacza się 
nadwagą, która częściej dotyka mężczyzn niż kobiet. 
Uzyskane wyniki są zatem niepokojące. Pewną dozę 
optymizmu wnosi jedyne fakt, że absolwenci poznań-
skiej AWF deklarują wyższą od poznańskiej elity wła-
dzy aktywność fi zyczną. Wyższy jest również odsetek 
absolwentów AWF wykonujących wysiłki. 

A przecież bardzo często sądzi się, że właśnie 
zwiększona aktywność fi zyczna może wpłynąć na po-
prawę wskaźnika BMI. Szkoda tylko, że brak jest w jed-
nym i drugim przypadku jednoznacznej interpretacji 
dostrzeżonego zjawiska. 

 Być może zachętą do refl eksji lub też do podjęcia ba-
dań będzie rozprawa dwóch antropomotoryków z AWF 
w Krakowie podejmujących problematykę sprawności 
motorycznej w konwencji zdrowia. Tym razem w arty-
kule pt. „Długookresowe tendencje przemian w rozwoju 
somatycznym i motorycznym krakowskich studentów” 
zaprezentowali wyniki badań dotyczące zmienności 
wybranych „komponentów sprawności morfologicznej 
i motorycznej”, które bierze się pod uwagę w badaniach 
sprawności fi zycznej w koncepcji H-RF. 

Udokumentowane na podstawie wyników analizy 
porównawczej zjawisko wskazuje, że nie zawsze po-
prawę warunków życia można uważać za dobrostan 
biologiczny. W świetle zebranych materiałów należy 
nisko ocenić efektywność naboru na studia wychowa-
nia fi zycznego spośród kandydatów kończących szkoły 
średnie. Istnieje potrzeba zmiany niekorzystnej sytuacji 
poprzez kreację określonej polityki socjalnej państwa 
oraz poprzez wychowywanie młodzieży do aktywniej-
szego uczestnictwa w kulturze fi zycznej.  

Dość rzadko podejmuje się (i raczej dotąd nie były 
publikowane na łamach Antropomotoryki) prace na 
temat zmian w budowie aparatu podporowego (stóp) 
osobników w różnym okresie ontogenezy. Z wcześniej-
szych badań pierwszego redaktora naszego kwartalni-
ka wynikało, że w większości przypadków zmiany są 
spowodowane czynnikami środowiskowymi, głównie 
charakterem wykonywanej pracy. 

W swoim doniesieniu Autor publikacji (pracujący 
w Zamiejscowym Wydziale Kultury Fizycznej AWF 
Poznań w Gorzowie Wielkopolskim) pt.  „Wysklepienie 
podłużne stóp kobiet w wieku 21–23 lat, obciążonych 
masą własną, w świetle mory projekcyjnej” zajmuje 
się zagadnieniem zakresu i kierunku różnic występu-
jących w lewej i prawej kończynie. Badaniami objęto 
60 kobiet w wieku 21–23 lat, rekrutów jesiennego po-
boru do Wyższej Szkoły Ofi cerskiej Wojsk Lądowych. 
Do oceny wartości wybranych parametrów opisujących 
stopę zastosowano stanowisko do komputerowej oce-
ny postawy ciała z wykorzystaniem mory projekcyjnej 
– Posturometr M. Stwierdzono w nich, że  w przypadku 
długości stopy prawej średnia wartość wynosi 242,8 
mm, a lewej 241,32 mm, przy bardzo dużej rozpięto-
ści od 219,0 do 261,0 mm dla stopy prawej i od 213,0 
do 257,0 mm dla lewej. Różnica długości, gdy prawa 
stopa była  dłuższa, wynosiła średnio 1,1 mm przy 
wartościach krańcowych 0,0–14,0 mm, co stanowiło 
różnicę 0,43% przy wartościach min./maks. 0,0/5,8%. 
Gdy natomiast dłuższa była stopa lewa, to odpowiednie 
wartości wynosiły:  2,47 mm przy rozrzucie 0,0–10,0 
mm, a różnica 1,02% przy wartościach min./maks. 
0,0–4,1%. W większości przypadków nie były to duże 
różnice, ale w opracowaniu statystycznym ujawniła się 
istotność statystyczna. Na pewno zebrany materiał jest 
pewnym zaczynem do dalszych rozważań i dyskusji 
nad stwierdzonym zjawiskiem.

Do wcześniejszej publikacji, drukowanej w Antro-
pomotoryce, nawiązuje publikacja pochodząca z nowo 
powstałego środowiska naukowego Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego pt. „Próba opracowania me-
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tody trafności testu wytrzymałości czasu krótkiego oraz 
analiza wpływu treningu na czas pokonania dystansu 
ergometrem wioślarskim na przykładzie studentów 
z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”. 
Zdaniem Autorów opracowana metoda może być sto-
sowana jako wiarygodne, rzetelne i trafne narzędzie do 
szacowania czasu pokonania symulowanego dystansu 
na ergometrze wioślarskim w przypadku określenia 
zdolności wytrzymałościowych tzw. czasu krótkiego. 
Jednorazowa próba pokonania dystansu 500 m na er-
gometrze wioślarskim w jak najszybszym tempie, wyko-
nana raz w tygodniu, wpływa na podniesienie poziomu 
zdolności wytrzymałościowych badanych osobników.

Dwie kolejne prace są efektem badań przeprowa-
dzonych na sportowcach. 

Z doniesienia zespołu badawczego naukowców 
z AWF we Wrocławiu wynika, że trudno było wysoko 
ocenić efektywność treningową badanych piłkarzy 
ręcznych. Zadowalające rezultaty dostrzeżono tyl-
ko w wybranych elementach technicznych badanych 
zawodników z pierwszoligowego zespołu AZS AWF 
SPORT CONCEPT  Wrocław. 

Do podobnych wniosków doszła para śląskich 
współpracowników z Katowickiej AWF. W przeprowa-
dzonym przez nich eksperymencie pedagogicznym 
nie dostrzeżono wyraźnego wpływu  zrealizowanego 
obciążenia treningowego przez młodych lekkoatletów 
na poziom rozwoju sprawności motorycznej, a także na 
technikę biegu na dystansie, biorąc pod uwagę jeden 
z ważniejszych jej wskaźników, do jakich należy dłu-
gość i częstotliwość kroku. 

W pracy przeglądowej zespół antropomotoryków  
z AWF w Krakowie zapoznaje czytelników z dorobkiem 
naukowym prof. Petera Hirtza oraz jego współpracow-
ników i uczniów w ramach utworzonego w 1971 r. Koła 
Naukowego im. N.A. Bernsteina. Impulsem do jej na-
pisania stała się monografi a pt. „Fenomeny motorycz-
nego rozwoju człowieka”, opublikowana w roku 2007. 
W interesujący sposób dokonano w artykule przeglądu 
prac badawczych niemieckich naukowców z lat 1974–
1994 nad problematyką rozwoju diagnostyki i struktury 
koordynacyjnych zdolności motorycznych; właściwości 
rozwoju motoryki w populacji dzieci, młodzieży, doro-
słych oraz osób upośledzonych. 

Czytelnikom naszego kwartalnika należy szcze-
gólnie polecić do przestudiowania i zachęcić ich do 

przedyskutowania treści publikacji emerytowanego 
już profesora (ale nadal bardzo aktywnego na różnych 
polach działalności twórczej) pt. „Rytmy lokomocyjne 
i ich piętno w psychomotorycznych i operatorskich 
predyspozycjach człowieka”. W pracy omówiono trzy 
biomechaniczne efekty mające ewidentny wpływ na 
strukturę ruchu ciała człowieka. Są to rytmy loko-
mocyjne i bezpośrednio wynikające z nich: rezonans 
i oscylacje parametryczne. Aczkolwiek podłoże owych 
efektów ściśle wynika z wymiarów i mas podstawo-
wych segmentów ciała, ale w rozwoju fi logenetycznym 
homo sapiens ich piętno staje się widoczne również 
w działaniu wyższych poziomów systemu nerwowego, 
wykorzystywanych, na przykład, w aktywności opera-
torskiej człowieka.

Godny polecenia i przeanalizowania jest też kolejny 
polemiczny artykuł gdańskiego naukowca z AWFiS pt. 
„Aktywność fi zyczna czy aktywność ruchowa?”. W ar-
tykule cytuje on  fragmenty z różnych prac naukowych 
i dokumentów. Celem tego cytowania jest przedłużenie 
wcześniej rozpoczętej dyskusji wokół dwóch podstawo-
wych pojęć z kultury fi zycznej – aktywności fi zycznej 
i aktywności ruchowej. Okazuje się, że utożsamianie 
tych pojęć jest wielce problematyczne.

We własnym stylu, który można by nazwać „the sty-
le of Petrynsky”, Autor publikacji pt: „Języka naszego 
wspólnego daj nam dzisiaj…”, a zarazem tłumacz tek-
stów polskich na języki obce rozważa niczym Cyprian 
Kamil Nowid  problem:

„I gdy wciąż wszyscy mówią, mało kto się spyta, 
Jaki też jest CEL –SŁOWA … jak? Słowo się czyta 
W samym sobie…”

I chciałoby się do fi lozofi cznych rozważań  Autora 
felietonu dodać jakże proste słowa modlitwy z „Kwiatów 
polskich”  Juliana Tuwima: 

„Lecz nade wszystko – słowom naszym,
Zmienionym chytrze przez krętaczy, 
Jedność przywrócić i prawdziwość:
Niech prawo zawsze prawo znaczy,
A sprawiedliwość – sprawiedliwość.”  

                                          (Julian Tumim) 

Redaktor naczelny „Antropomotoryki” 

                                      Edward Mleczko    
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1. „Antropomotoryka” („Kinesiology”) jest ofi cjal nym, re-
cenzowanym kwartalnikiem na uko wym Mię dzy na ro do we go 
Stowarzyszenia Mo to ry ki Spor to wej – IASK, wy da wa nym 
w Akademii Wy cho wa nia Fi zycz ne go w Kra ko wie pod pa tro-
na tem Ko mi te tu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji 
Społecznej PAN. W cza so piśmie przed sta wia ne są wyniki 
ory gi nal nych ba dań i do świad czeń w dzie dzi nie mo to rycz no-
ści czło wie ka oraz dziedzin po krew nych. Za miesz cza ne są 
również pra ce prze glądo we, poglądy oraz dys ku sje oceniające 
obec ny stan i per spek ty wy rozwoju do rob ku ba daw cze go sze-
ro ko po ję tej an tro po mo to ry ki.

2. Materiały przeznaczone do druku (dwa eg zem pla rze wy  dru ków 
komputerowych) należy przesyłać łącz nie z dys kiet ką pod adre-
sem: Redakcja „An tro po mo to ry ki”, Aka de mia Wychowania Fizycz-
nego, al. Jana Pawła II 78, 31-571 Kra ków, tel. 012 683 12 78, tel./
fax 012 683 10 76, 12 78 lub na adres poczty elektronicznej e-mail: 
wkm leczk@cyf-kr.edu.pl

3. Warunki ogólne
• Zgłoszenie pracy do druku jest jed no znacz ne z przekaza-

niem przez au to ra (au to rów) prawa do własności Redakcji 
„An tro po mo to ry ki”. Prace za kwa li fi  ko wa ne do wy dru ko wa-
nia stają się zatem wy łącz ną własnością Re dak cji i nie 
można ich pu bli ko wać w całości lub w części w in nych cza-
so pi smach lub mediach cyfrowych bez pi sem nej zgo dy 
Wydawcy. Praca złożona do druku w „Antropomotoryce” 
nie może być także wcześniej ani równocześnie złożona 
w in nym cza so pi śmie, co stwierdza autor w pi sem nym 
oświad cze niu.  W razie umieszczenia w pracy rycin lub 
ta bel itp., pochodzących z opra co wań opu bli ko wa nych 
w innych cza so pi smach autor ma obo wią zek uzy ska nia 
zgody na przedruk.

• Redakcja „Antropomotoryki” przyjmuje do dru ku pra ce 
poglądowe, oryginalne, doświadczalne, opra co wa nia 
hi sto rycz ne, komunikaty kon fe ren cyj ne, spra woz da nia 
ze zjaz dów i konferencji o tema ty ce an tro po mo to rycz nej 
oraz krót kie stresz cze nia prac wy dru ko wa nych w czaso-
pi smach za gra nicz nych i recenzje książek z za kre su 
teorii mo to rycz ności czło wie ka. Pra ce przeglądowe 
i ory gi nal ne będą zre da go wa ne w ję zy ku polskim. Ar ty-
kuły mogą być pu bli ko wa ne w ję zy ku angielskim.

• Prace przed sta wia ją ce dużą war tość na ukową, za kwa-
li fi  ko wa ne wcze śniej do wy dru ko wa nia w cza so pi śmie 
za gra nicz nym, mogą być rów nież zgło szo ne do druku 
w „An tro po mo to ry ce”, jed nak pod wa run kiem uzyskania 
przez autora pi sem nej zgo dy Wy daw cy cza so pi sma, 
w któ rym teksty zostały lub zo staną opu bli ko wa ne.

• Objętość artykułu nie powinna przekraczać 22 stron wy-
druku komputerowego, na których zamieszczono po 1800 
znaków (np.: 30 wierszy po 60 znaków). Praca musi być 
napisana jednostronnie z podwójną lub 1,5 interlinią.

4. Zasady konstrukcji pracy
• W liście towarzyszącym prosimy podać do kład ne ad re sy 

(zarówno prywatny, jak i miejsca pra cy) z zaznaczeniem, 
gdzie należy przesyłać ko re spon den cję. 

• Prace empiryczne powinny mieć następujący układ: ty tuł, 
imię (imiona) i nazwisko autora (ów), słowa klu czo we w ję-
zyku polskim i angielskim, zwięzłe stresz cze nie w języku 
polskim i an giel skim, wstęp, materiał i metody, wyniki 
ba dań, dys ku sja, wnioski oraz wy kaz piśmiennictwa.

• Słowa kluczowe powinny liczyć od 3 do 15 wy ra zów. 
• Streszczenie musi zawierać: cel pracy, materiał, me to dy 

lub materiał i metody, wyniki, wnioski.
• Na pierwszej stronie opracowania należy za mie ścić 

w ko lej ności: tytuł pracy w języku polskim i an giel skim, 
imię i na zwi sko autora(ów), stopień na uko wy au to ra(ów), 
miejsce za kła du pra cy, sło wa kluczowe oraz zwięzłe 
stresz cze nie po pol sku i an giel sku. Jego objętość nie 
może być mniejsza niż 200 i nie większa niż 250 słów.

• Spis piśmiennictwa należy wydrukować na osob nej 
stro nie. Prosimy wymienić w nim jedynie po zy cje, na 
które autor powołuje się w tekście. Po win ny być one 
nu me ro wa ne cy fra mi arabskimi i usze re go wa ne w ko-
lejności cytowania ich w pra cy (a nie w kolejności al fa be-
tycz nej). Każdą po zy cję piśmiennictwa należy zapisywać 
od no we go wiersza. Po nazwisku autora (lub wszyst kich 
au to rów) cytowanej pracy należy po dać pierw sze li te ry 
imion, a następnie tytuł pracy w brzmie niu ory gi nal nym 
oraz nazwę czasopisma, z któ re go praca pochodzi. Skrót 
tytułu cza so pi sma na leży podać zgodnie z jego brzmie niem 
w Index Medicus (patrz rów nież: International Com mit tee of 
Medical Jo ur nal Editors: Uniform re qu ire ments for ma nu- 
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 scripts sub mit ted to bio me di cal jo ur nals. N Engl J Med 
1997; 336; 309–315).

    Przykłady:
a) prace wydrukowane w cza so pi smach:

• Casella R, Bubendorf L, Sauter G, Moch H, 
Michatsch MJ, Gasser TC: Focal neu ro en do cri-
ne dif fe ren tia tion lacks pro gno stic si gni fi  cian ce 
in pro sta te core needle biopsies. J Urol, 1998; 
160: 406–410.

b) monografi e:
• Matthews DE, Farewell VT: Using and Un der-

stan ding Me di cal Statistics, ed 3, re vi sed. Ba sel, 
Karger, 1996.

c) rozdziały w książkach:
• Parren PWHI, Burton DR: Antibodies aga inst 

HIV-1 from phage display libraries; Map ping of an 
im mu ne response and progress towards antiviral 
im mu no the ra py; in Ca pra JD (ed): An ti bo dy En-
gi ne ering. Chem Immunol. Ba sel, Kar ger, 1997, 
65: 18–56.

• Kokot F: Fizjologia nerek; w Zieliński J, Leń ko 
J (red): Uro lo gia, Warszawa, PZWL, 1992,  1: 
9–20.

 Materiał ilustracyjny musi mieć bardzo dobrą ja kość. Po-
wi nien być wykonany na białych kart kach. Re pro duk cje 
zdjęć oraz fotografi e należy przy go to wać na błysz czą cym 
papierze fo to gra fi cz nym. Na od wro cie fo to gra fi i trzeba 
napisać mięk kim ołów kiem jej kolejny numer oraz zazna-
czyć strzałką, gdzie znaj du je się jej górny brzeg. Redakcja 
dru ku je je dy nie zdję cia czarno-białe. Tabele i ryciny na-
leży zamieszczać na oddzielnych stronach i nu me ro wać 
cyframi arabskimi. Ich nagłówki, ob ja śnie nia oraz podpisy 
pod rycinami i nad tabelami powinny być w języku polskim 
i angielskim. Przy kład: 

 Tabela 1., Ryc. 1., Objaśnienia, Chłopcy
 Table 1., Fig. 1., Commentary, Boys 
 Prosimy używać nawiasów okrą głych. Wzory mu szą być 

napisane czytelnie, szcze gól nie wskaźni ki i wykładniki 
potęg.

 
 Artykuł może być napisany na edytorze od Word 6.0 do XP 

lub Star Offi ce 5, Open Offi ce, w for ma cie DOC lub RTF. 
Ilu stra cje, ta be le i wy kre sy powinny być za miesz czo ne 
w osobnych plikach, a na wydrukach oraz na mar gi ne sie 
za zna czo ne ołów kiem ich miej sce w tekście. Wykresy 
na le ży wy ko nać w kolorze czar nym. Moż na stosować tin-
ty szare o różnym na tęże niu lub tek stu ry. W opisach, ze 
względów es te tycz nych, prosimy stosować czcionkę jed no-
ele men to wą (np. arial). Nie należy nad uży wać wyróżnień 
(bold, ita lic). Przy ska no wa nych ilustracjach rozdzielczość 
musi wy no sić co najmniej 300 dpi. Ilustracje czar no-białe 
(line art.) po win ny być w formacie TIFF, a zdjęcia (grey) 
w for ma cie TIFF lub JPEG (w ni skim stopniu kompresji, do 

10%). Wszystkie pli ki mogą być spa ko wa ne RAR-em lub 
ZIP-em. Po sko pio wa niu na dys kiet kę należy spraw dzić, 
czy wszyst kie pliki się kopiują. Najlepiej sko pio wać pliki 
na świeżo sformatowaną dyskietkę.

 Spis piśmiennictwa powinien być sporządzony we dług 
ko lej no ści cytowania:
[1]  Żekoński Z, Wolański N: Warunki społeczno-by to we 

jako czynniki rozwoju człowieka; w Wo lań ski N (red.): 
Czyn ni ki rozwoju człowieka. Warszawa, PWN, 1987; 
68–88.

[2] Malarecki I: Zarys fi zjologii wysiłku i treningu spor to we-
go. Warszawa, Sport i Turystyka, 1975.

[3]  Bouchard C, Malina RM: Genetics of phy sio lo gi cal 
fi t ness and motor performance. Exerc Sport Sc Rev, 
1983; 11: 112–115.

[4]  Szopa J: W poszukiwaniu struktury mo to rycz no ści: 
ana li za czynnikowa cech somatycznych, funk cjo nal-
nych i prób spraw no ści fi zycznej u dziewcząt i chłop-
ców w wie ku 8–19 lat. Wyd. Monografi czne, Kra ków, 
AWF, 1988; 35.

 
 Powołując się w tekście na daną pozycję pi śmien nic twa na-

le ży podać w nawiasie kwadratowym tylko cy frę arab ską. 
Przy ta cza jąc dwie lub większą ich licz bę należy podawać 
w na wia sie kwa dra to wym ko lej ność chro no lo gicz ną ich 
wy da nia.

5. Uwagi redakcji
• Wszystkie prace podlegają ocenie i są ano ni mo wo re cen-

zo wa ne.
• Redakcja zapoznaje autora z uwagami re cen zen tów.
• Odbitka szczotkowa pracy jest wysyłana do Au to ra. Po 

nie zbęd nej korekcie i akceptacji pracy do druku na leży ją 
ode słać w terminie do 10 dni pod adresem Re dak cji „An tro-
po mo to ry ki”. Prze trzy my wa nie ko rek ty może spowodować 
przesunięcie artykułu do na stęp ne go nu me ru. 

• Redakcja „Antropomotoryki” zastrzega sobie prawo adiu-
stacji, dokonywania poprawek  w zakresie ujednolicania 
nazewnictwa i ewentualnego skracania tekstów. 

• Przysyłane artykuły do druku powinny być kierowane 
do Redakcji pismem przewodnim, podpisanym przez 
samodzielnego pracownika nauki, równocześnie odpo-
wiadającego za merytoryczną stronę opracowania.

• Autor otrzymuje bezpłatnie jeden numer „An tro po mo to ry-
ki”. Dodatkowe odbitki lub pełne nu me ry cza so pi sma moż-
na zamówić odpłatnie przy zwro cie ko rek ty autorskiej.

• Pełne numery bieżące i archiwalne „An tro po mo to ry ki” 
moż na zamówić odpłatnie w Krakowskiej Księ gar ni Kultury 
Fizycznej, al. Jana Pawła II 78, 31-571 Kra ków, tel/fax 
(012) 681 36 22.

• Streszczenia w języku polskim i angielskim są za miesz-
czo ne na stronie internetowej: www.awf.kra kow.pl; link: 
wydawnictwa, czasopisma, antropomotoryka
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1. “Kinesiology” (“Antropomotoryka”) is an offi cial scientifi c 
quarterly of the International Association of Sport Kinetics 
– IASK, pub lished at the University School of Physical Edu-
cation, Cracow, Poland  under the auspices of the Committee 
Rehabilitation, Physical Education and Social Integration the 
Polish Acad emy of Sciences.

 The magazine presents the results of original re search work 
and experiments in the fi eld of human mo to r icity and re lated 
sciences. It also publishes review ar ticles, opinion ar ticles and 
discussion of scientists evalu ating the current situation and 
perspectives of sci en tifi c de vel opment of human motoricity.

2. Materials for publication (two copies of computer print outs) 
should be sent together with the fl oppy disk at the following 
address: Redakcja “Antro po mo to ryki”, Aka demia Wychow-
ania Fizycznego, al. Jana Pawła II 78, 31-571 Kraków, tel. 
012 683 12 78, tel/fax 012 683 10 76, e-mail: wkmleczk@
cyf-kr.edu.pl

3. General conditions:
• Upon submitting a paper to be published the Author 

(Authors) trans fers copyright to the Publishing House of  
the “Antro po mo to ryka”. The works qualifi ed for pub li cation 
become therefore the prop erty of  the Publishing  House 
of the “Antro po mo to ryka”  and cannot be published in 
extenso or in fragments in other pe ri odi cals or other media 
without the written per mission of the Publisher. The work 
submitted for publication in the “Antro po mo to ryka” cannot 
be submitted for pub li cation ear lier on or simultaneously 
in any other pe ri odical. The  Author is required to make 
a written statement to this effect. If the work in cludes any 
fi gures, tables, etc. which  have al ready been published 
elsewhere, the Author is obliged to obtain a written per-
mission for re printing.

• “Antropomotoryka” accepts demonstrative, origi nal, 
experimental, and historical  papers, in for mation about 
conferences, reports from con gresses and  con ferences 
on human motoricity, short summa ries of works pub lished 
in foreign pe ri odi cals and book re views on human motoric-
ity. Origi nal works are accepted in En glish.

• The works of  particular sci en tifi c value sub mitted and 
accepted for pub li cation earlier on in a for eign sci en-

tifi c periodical can also be submitted for publication in 
the “Antro po mo to ryka”, however, on condition that the 
Author ob tains a permission from the publisher of the 
pe ri odical.

• All papers should be no longer than 22 pages with 1800 
letters per page (i.e. 30 lines 60 points each). They should 
be in double-spaced or 1,5 spaced typewriting on one side 
of the paper only.

4. Rules of constructing the work:
• The accompanying letter should contain both home and 

offi ce addresses and the information at which address to 
send the correspondence. 

• Empirical works should contain the following in for mation: 
title, name(s) of the author(s), key words in Polish and in 
English,  brief summary in Polish, summary in English 
(as mentioned above), in tro duction, ma terial, methods, 
results and dis cussion, con clusions and bib li og ra phy.

• The number of key words should be from 3 to 15.
• The summary has to contain: the purpose of the work, 

material, methods, results and con clusions.
• The fi rst page should contain the information in the fol-

lowing order: title, name(s) of the author(s), scientifi c 
degree(s) of the author(s) and the pro fessional affi liation, 
including the address, key words, brief summary in Polish 
and in English. The summary should not contain less than 
200 and to more than 250 words.

• The reference materials should be listed on a sepa rate 
sheet of paper. Only the aterials the Author refers to in 
the text may be included. They should be num bered 
using Arabic numerals and placed in the order they 
are quoted in the work (not in the alphabetic order). Each 
item of the reference materials should be written in a new 
verse. The surname(s) of the author(s) of the quoted work 
should be followed by the initials of their fi rst name(s), 
then the original title of the maga zine where the work 
was published should be given. The abbre viation of 
the title of a magazine should be taken from the Index 
Medicus (or In ter na tional Committee of Medical Journal 
Editors: Uni form Re quirements for manu scripts submit-
ted in bio medical jour nals. N Engl J Med 1997; 336, 
309–315).
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Examples:
a) works printed in magazines: 

• Casella R, Bubendorf L, Sauter G, Moch H, 
Michatsch MJ, Gasser TC: Focal neu roen do crine 
differentiation lacks prognostics sig nifi  cance in 
prostate core needle biopsies. J Urol, 1998; 160: 
406–410.

b) monographs:
• Matthews DE, Farewell VT: Using and Un der-

standing Medical Statistics, ed 3, re vised. Basel, 
Karger, 1966.

c) chapters in textbooks:
• Parren PWHI, Burton DR: Antibodies against 

HIV-1 from phage display libraries; Mapping of an 
immune response and progress towards antiviral 
immu no therapy; in Capra JD (ed): An ti body En-
gineering, Chem. Immunol. Basel, Karger, 1997, 
65: 18–56.

• Kokot F: Fizjologia nerek; (w:) Zieliński J, Leń ko 
J (eds): Urologia, War sza wa, PZWL, 1992, 1: 
9–20.

All the illustrations have to be of high quality. Graphic 
material should be submitted on white sheets of pa per. 
Copies of photographs and pho to graphs should be sub-
mitted on glossy paper. The con secutive num ber of the 
photograph should be written with a soft pencil on the back 
side of each photograph as well as an arrow marking its 
top edge. Only black and white pictures are printed. Scales 
and pictures should be placed on separate pages and 
numbered with Arabic numerals. The  headings, descrip-
tions and suscriptions under the pictures and above the 
scales should be written in Polish and English. 

 Example in Polish: Tabela 1., Ryc. 1., Objaśnienia, 
Chłopcy

  Example in English: Table 1., Fig. 1., Commentary, Boys
 Please, use round pa ren the ses. Physical or chemical 

for mu lae should be written clearly. This re fers par ticu larly 
to in di ces and ex po nents.

 
 The article can be written using the editor of MS Word 6.0 

to XP or Star Offi ce 5 PL, preferably DOC or RTF for mat. 
Illustrations and tables should be packed in sepa rate 
fi les and, on the printouts, the place where they are to be 
included should be marked in pencil. The graphs made in 
black. It is permissible to use gray tints with various shades 
of intensity and texture. While typing the descriptions uni-
form char ac ter we kindly ask used due to  esthetic reasons, 
e.g., arial. Bold print, italics, etc., should be limited to the 
nec essary mini mum. While scanning the illus trations, the 
dis tri bution should be at least 300 dpi. Black and white 
illustrations (line art) should be sent in TIFF for mat and 
pictures (gray) – in TIFF or JPEG format (at the low degree 
of com pression, up to 10%). All the fi les should be packed 

using RAR or ZIP. After copying them on a fl oppy disk it is 
necessary to check if all the fi les are copied. It is best to 
copy the fi les on a freshly for matted disk.

 The reference materials should be given in the order of 
quotation.
[1]  Żekoński Z, Wolański N: Warunki społeczno-by to we 

jako czynniki rozwoju człowieka w Wo lań ski N (red.): 
Czynniki rozwoju człowieka. War sza wa, PWN, 1987, 
68–88.

[2]  Malarecki I: Zarys fi zjologii wysiłku i treningu spor to we-
go. Warszawa, Sport i Turystyka, 1975.

[3]  Bouchard C, Malina RM: Genetics of phy sio lo gi cal 
fi t ness and motor performance. Exerc. Sport. Sc. Rev. 
1983; 11: 112–115.

[4]  Szopa J: W poszukiwaniu struktury mo to rycz no ści: 
ana li za czynnikowa cech somatycznych, funk cjo nal-
nych i prób spraw no ści fi zycznej u dziewcząt i chłop-
ców w wie ku 8–19 lat. Wyd. Monografi czne, Kraków, 
AWF, 1983; 35.

 
 While quoting the reference materials in the text, only squ are 

parentheses with the number of the quoted item in Arabic 
numerals should be given. When qu oting two or more works 
the square parentheses sho uld con ta in the chronological 
or der of their pu bli ca tion.

5. Editors’ remarks
• All the materials are evaluated and anonymously re-

viewed.
• The reviewers’ opinion is passed on to the Author by the 

editor.
• The proof copy of the article will be sent to the Au thor. 

When the necessary corrections are made and the article 
is approved of by the author, it should be sent back, within 
10 days, to the edi torial board of the Antropomotoryka. 
A delay in sending back the article may postpone its print-
ing till the next  issue of the maga zine.

• The Publisher of  “Antropomotoryka – Kinesiology” reserves 
the right to do stylistic revisions as well as the possible right 
to correct nomenclature and to shorten texts. 

• The articles should be sent with a cover letter signed by 
a senior researcher, who is responsible for the content of 
the article.

• The Author gets one free copy of the Antro po mo to ryka. 
Extra copies of the article or the magazine can be or dered, 
on condition of payment, when the corrected proof copy 
is returned.

• Current copies of Antropomotoryka and those from the fi les 
can be ordered on condition of payment from Kra kowska 
Księgarnia Kultury Fizycznej, al. Jana Pawła II 78, 31-571 
Kraków, tel/fax (012) 681 36 22.

• Summaries in Polish and in  English can be found at 
the following internet address: www.awf.krakow.pl; link: 
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Background. The prevalence of childhood obesity is increasing at an alarming rate. Many local govern-
ments have enacted policies to increase physical activity in schools as a way to combat childhood obesity. We 
conducted a systematic review and meta-analysis to determine the effect of school-based physical activity 
interventions on body mass index (BMI) in children. 

Methods. We searched MEDLINE, EMBASE, CINAHL and the Cochrane Central Register of Controlled Tri-
als up to September 2008. We also hand-searched relevant journals and article reference lists. We included 
randomized controlled trials and controlled clinical trials that had objective data for BMI from before and after 
the intervention, that involved school-based physical activity interventions and that lasted for a minimum of 
6 months. 

Results. Of 398 potentially relevant articles that we identified, 18 studies involving 18 141 children met the in-
clusion criteria. The participants were primarily elementary school children. The study duration ranged from 
6 months to 3 years. In 15 of these 18 studies, there was some type of co-intervention. Meta-analysis showed 
that BMI did not improve with physical activity interventions (weighted mean difference –0.05 kg/m2, 95% con-
fidence interval –0.19 to 0.10). We found no consistent changes in other measures of body composition. 

Interpretation. School-based physical activity interventions did not improve BMI, although they had other 
beneficial health effects. Current population-based policies that mandate increased physical activity in schools 
are unlikely to have a significant effect on the increasing prevalence of childhood obesity. 

Wprowadzenie. W alarmującym tempie nasila się otyłość wśród dzieci. Aby przeciwdziałać temu zjawisku, 
wiele samorządów uznaje za priorytet promocję kultury fizycznej w szkołach. Zamieszczony w niniejszym artykule 
systematyczny przegląd i metaanaliza mają określić wpływ zajęć wf na poziom wskaźnika BMI u dzieci.

Metody. Do września 2008 r. sprawdzono bazy danych: MEDLINE, Embase, CINAHL i Cochrane Central Re-
gister of Controlled Trials, przeprowadzono także kwerendę czasopism i bibliografii załącznikowych dostępnych 
publikacji. Na tej podstawie opracowano listę kontrolowanych randomizowanych prób i kontrolowanych badań 
klinicznych, pod kątem uzyskania obiektywnych danych na temat wielkości wskaźnika BMI u uczniów przed i po 
wdrożeniu w ich szkołach programów wspierających aktywność fizyczną. 

Wyniki. Po analizie 398 publikacji na interesujący nas temat ustalono, że kryteria badawcze spełnia 18 pro-
jektów z udziałem 18141 dzieci. Okazało się także, iż badaniami tymi, które trwały od 6 miesięcy do 3 lat, objęto 
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uczniów szkół podstawowych. W 15 na 18 badań zaobserwowano wpływ zajęć wf na wielkość wskaźnika BMI. 
analiza danych wykazała jednak, że nie jest on też statystycznie istotny (średnia ważona różnica – to bowiem –0,05 
kg/m2, przy przedziale ufności rzędu 95%). Nie ujawniono ponadto istotnych zmian w budowie ciała.  

Wnioski.  W szkołach wdrażających proponowane programy aktywizacji fizycznej nie zmienił się zasadniczo 
wskaźnik BMI u uczniów, choć zajęcia wywarły korzystny wpływ na stan ich zdrowia. 

Introduction

Childhood obesity is a major public health problem, 
given its increasing prevalence and adverse health 
consequences [1]. In the United States, the prevalen-
ce of obesity among children, defi ned as body mass 
index (BMI) greater than or equal to the 95th centile, 

has more than tripled since 1970[2, 3]. The proportion 
of children 6 to 11 years old exceeding the 95th centile 
increased from 4.0% in 1971–1974 to 18.8% in 2003–
2004, and the proportion of obese adolescents (12 to 
19 years of age) increased from 4.6% in 1966–1970 to 
17.4% in 2003–2004 [2, 3]. Similar trends have been 
observed in Canada, the United Kingdom and Europe 
[4–6]. In addition to the growing numbers of obese 
children, the proportions of children with BMI greater 
than the 10th, 50th, 85th and 90th centiles continue to 
increase, which indicates an increase in weight for he-
ight across the entire population [2, 7]. These trends 
are likely to result in signifi cant increases in the rates 
of coronary artery disease, hypertension, diabetes 

mellitus and other obesity-related diseases in young 
and middle-aged adults [8–10]. This in turn may result 
in the fi rst-ever decline in life expectancy in the deve-
loped world [11] 

Reversing the trend of increasing weight for height in 
children has proven diffi cult. It is widely accepted that in-
creasing energy expenditure and reducing energy intake 
form the theoretical basis for management. Therefore, 
interventions aiming to increase physical activity and 
improve diet are the foundation of efforts to prevent 
and treat childhood obesity. Such lifestyle interventions 

have been supported by recent systematic reviews [12, 
13], as well as by the Canadian Pediatric Society[14], 
the Royal College of Pediatrics and Child Health [15], 
and the American Academy of Pediatrics[16]. However, 
these interventions are fraught with poor adherence 
[17]. Thus, school-based interventions are theoretically 

appealing because adherence with interventions can 
be improved. Consequently, many local governments 
have enacted or are considering policies that mandate 
increased physical activity in schools [18–22] although 
the effect of such interventions on body composition 

has not been assessed. 

The objective of this study was to determine wheth-
er school-based physical activity interventions improve 
children’s body composition, as measured by BMI. 

Literature search 

In collaboration with a professional librarian, we cre-
ated individualized search strategies for 4 electronic 
databases: MEDLINE (January 1966 to September 
2008), Cochrane CENTRAL Register of Controlled 

Trials (up to September 2008), EMBASE (January 
1980 to September 2008) and CINAHL (January 1982 
to September 2008). We searched the databases for 
randomized controlled trials and nonrandomized cli-
nical trials with an appropriate control group in which 
there was a school-based exercise or physical activity 
intervention. We did not apply a language restriction. 
We used the following MeSH terms: “obesity” or “over-
weight” and “schools” and “child” or “adolescent” and 
“exercise.” A sample of the MEDLINE search strategy 
appears in Appendix 1 (available online at www.cmaj.
ca/cgi/content/full/180/7/719/DC2). We also hand-sear-
ched the electronic versions of Pediatrics, the Journal of 
Pediatrics and the Archives of Pediatric and Adolescent 
Medicine from January 2003 through September 2008. 

We searched the reference lists of included articles and 
relevant reviews for additional eligible studies. 

Study selection 

Two authors (K.C.H. and J.E.R.) independently as-
sessed the abstracts of potentially eligible studies. 
Controlled trials of a school-based exercise or physical 
activity intervention, in which the intervention took pla-
ce during regular class time, were eligible for inclusion. 

The control group could not have received the interven-
tion and must have continued with the existing physical 
education curriculum, with no change in duration or 
intensity. The participants had to have been of school 
age (5–18 years), and objective height and weight data 
demonstrating any change in BMI over the study period 
had to have been measured in both the intervention 

and control groups. The minimum study duration was 
6 months. If there was doubt about study eligibility on 
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the basis of information in the abstract, the reviewers 
examined the full text of the article. Discrepancies re-
garding study eligibility between the 2 reviewers were 
resolved by consensus. For studies that met the inclu-
sion criteria but for which BMI data were incomplete, we 
contacted the authors and requested complete data for 
analysis. If we did not receive a response to the initial 
request, we sent a second request. We included studies 
without complete BMI data in the review but excluded 
them from the meta-analysis. 

Data extraction and validity assessment 

Two authors (K.C.H. and J.E.R.) independently extrac-
ted 4 categories of data from each included study: study 
design (randomized or nonrandomized study design and 
duration of study), population (grade level, ethnic origin, 
sex distribution, socio-economic status and numbers of 
children in the intervention and control groups) interven-
tion (type and frequency of physical activity intervention 
and, in the case of mixed programs, data characterizing 

the type of co-intervention) and outcome (mean BMI 
and standard deviation in the intervention and control 
groups at baseline and follow-up and measures of phy-
sical activity). Where available, we also extracted data 
on other anthropometric measures of body composition, 
such as percent body fat, waist circumference, waist-to-
hip ratio, triceps skin-fold thickness and sub scapular 

skin-fold thickness. 

We evaluated study quality using an assessment 
form designed specifi cally for this review based on the 
Jadad criteria [23] and the Cochrane Effective Practice 
and Organization of Care Review Group criteria [24]. 
We based our quality assessment on the description of 
baseline characteristics, the method of randomization 
(for randomized controlled trials only), a priori power 
calculation, blinding of the outcome assessment, the 
description of the attrition rate and the description of the 
statistical analysis. Assigning a score to each study on 
the basis of individual scales does not provide a valid 
or comprehensive assessment of study quality [25]. 

Therefore, we reported how each study rated on each 
criterion, as recommended in the most recent update of 
the Cochrane handbook [25]. 

The 2 authors resolved discrepancies in data ex-
traction and quality assessment by repeated review of 
the studies and discussion to reach consensus. If 2 or 
more articles presented data on the identical patient 
population, the BMI data were included only once in the 
meta-analysis. 

Methods

Data synthesis and analysis 

The primary outcome measure was mean change in 
BMI, calculated as mean BMI after intervention minus 
mean BMI before intervention. We selected BMI as the 
primary outcome measure because it has been shown 
to be a good measure of adiposity, it is superior to the 
z score for BMI, and it is commonly measured and re-
ported in studies assessing the effect of interventions 
for childhood obesity [26–29]. For each study, we calcu-
lated the effect size as the difference in the mean chan-
ge in BMI, as mean change in BMI in the intervention 
group minus mean change in BMI in the control group. 
For studies that reported the mean change in BMI with 
standard deviation, we used these values for the meta-
analysis. For studies that reported BMI data before and 

after the intervention, we calculated the variance in the 
mean change in BMI, assuming a correlation coeffi cient 
of 0.9. We based this estimate on 2 studies in which 
standard deviation data were available for the mean 
pre-intervention BMI, mean post-intervention BMI and 
mean change in BMI [30, 31] We obtained a summa-
ry estimate for the difference in mean change in BMI, 

along with the 95% confi dence interval (CI), using a we-
ighted inverse variance approach and a random-effects 
model. 

We used the I2 statistic to assess the heterogeneity 
of summary estimates [32, 33], where we considered 
a value greater than 50% as evidence of signifi cant 
heterogeneity. We assessed the presence of publica-
tion bias using a funnel plot. We performed multiple 

1-way sensitivity analyses to assess the robustness of 
the results. We performed a jackknife analysis, remov-
ing each study individually to assess its impact on the 
summary estimate. We also calculated the following 
summary estimates: studies that had co-interventions 

compared with studies that did not have co-interven-
tions; studies that were longer than 1 year in duration 
compared with those up to 1 year in duration; studies 
with both boys and girls compared with those with only 
girls or only boys; and randomized controlled trials com-
pared with controlled clinical trials. We also varied the 
correlation coeffi cient from 0.5 to 0.95 as part of the 

sensitivity analysis. For cluster controlled trials with 
measurements at the individual level but randomization 
at the school level, we examined the studies to ensure 
that cluster-adjusted analyses had been performed. For 
trials in which it was unclear how this issue had been 
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handled in the original study, we carried out appropriate 
cluster adjustments. 

We collected data on other measures of body com-
position, if such data were available, but we did not per-
form meta-analyses because of insuffi cient reporting. 
Instead, we summarized these data descriptively. 

Results

Literature search 

Using the search protocol, we identifi ed 398 potential-
ly relevant articles. Twenty-three of these studies met 
the inclusion criteria, but data were incomplete in 11 of 
them. We contacted the lead authors of these studies 
twice by email, and 8 of 11 of them provided additio-
nal data to allow meta-analysis [30, 34–40]. Overall, 
18 unique studies (from 23 articles) were available for 
inclusion in the analysis, and 15 of these studies were 

amenable to meta-analysis (Appendix 2, available onli-
ne at www.cmaj.ca/cgi/content/full/180/7/719/DC2). 

Study characteristics 

The characteristics of the 18 studies [30, 31, 34–49] 
are summarized in Appendix 3 (available online at www.
cmaj.ca/cgi/content/full/180/7/719/DC2. Thirteen of the 
studies were randomized controlled trials (n = 13 519), 
and 5 were controlled clinical trials (n = 4622). Twelve of 
the 13 randomized controlled trials were cluster trials, 

with randomization at the school level. In the 13th study, 
participants were randomized at the individual level [41]. 
The type, duration and frequency of the physical activi-
ty intervention varied among the studies. Nine studies 
focused on increasing moderate to vigorous physical 
activity, 5 studies focused on increasing the time de-
voted to general physical activity, 2 studies implemen-
ted a new weight-bearing exercise, 1 study focused on 
activities using large muscle groups and 1 study intro-
duced a physical education program personalized for 
each student (Appendix 3). Fifteen studies had some 
measure of physical activity. Of these, 5 studies used 
an objective measure: accelerometers in 2 studies [45, 
49] and the System for Observing Fitness Instruction 
Time (SOFIT) [50] in 3 studies ]31, 46, 48] Thirteen stu-
dies used questionnaires to assess levels of physical 
activity: 6 assessed total 24-hour physical activity [35, 
38, 40, 43–45], 5 assessed physical activity outside of 
school only [31, 34, 37, 42, 46], and 2 assessed physical 
activity both inside and outside of school [36, 39]. In 4 

studies, adherence to the physical activity program was 
measured through teachers’ logs of activities [43–45, 
49]. No study objectively measured adherence to the 
physical activity program at the individual level. 

Three studies consisted of only exercise interven-
tions, and 15 studies had a co-intervention (Appendix 
3). All co-interventions included a component of class-
room nutrition or health education or family involve-
ment. Twelve of the 15 studies with a co-intervention 

also promoted physical education through a modifi ed 
classroom curriculum. The study duration ranged from 
6 months to 3 years (median 18.5 months). Twelve stud-
ies were conducted in the United States, 3 in Canada 
and 1 in each of Australia, Chile and Sweden. 

Participant characteristics 

The analysis included a total of 18 141 children. The 
majority of the children were in grades 3–6 (range: gra-
des 1–12). Of the 13 studies that reported the partici-
pants’ ethnicity, 7 involved primarily white populations 
[30, 31, 34, 40, 46, 47, 49].  Six studies included only 
girls [35–38, 43, 49], and 1 study included only boys 
[44]. In terms of baseline body composition, 16 studies 
sampled the general school population, 1 study gave 

preference to children with BMI at or above the 75th 
centile and decreased physical activity [37] and 1 study 
included only obese children [41]. 

Methodologic quality 

Overall, the included studies had relatively good quality 
of reporting (Appendix 4, available online at www.cmaj.
ca/cgi/content/full/180/7/719/DC2). Irrespective of ran-
domization, the randomized controlled trials generally 
had a higher standard of reporting than the controlled 

clinical trials. Of the 13 randomized controlled trials, 
4 studies clearly had the highest level of methodologic 
quality [31, 43–45]. Thirteen of the 18 studies reported 
the attrition rate. Only in the study by Kain and associa-
tes [42] was there a signifi cantly different attrition rate 
between the 2 groups: 9% in the intervention group and 
21% in the control group. 

Change in body mass index 

The meta-analysis was conducted with 15 of the 18 
studies. The following analyses, including the sensitivi-
ty analyses, refer to this subset of 15 studies [30, 31, 
34–46]. 
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Primary outcome

The change in BMI was not signifi cantly different be-
tween children who received a school-based physical 
activity intervention and those in the control group (we-
ighted mean difference –0.05 kg/m2; 95% CI –0.19 to 
0.10; see: fi g. 1). This indicates that body composition 
did not improve with physical activity. The result was 
statistically heterogeneous (I2 = 54%). The funnel plot 
showed no evidence of publication bias. 

Sensitivity analysis

When only randomized controlled trials were included 
(12 studies, n = 8381), the difference in change in BMI 
remained nonsignifi cant (weighted mean difference 
0.01 kg/m2, 95% CI –0.14 to 0.14), but, notably, there 
was no longer signifi cant statistical heterogeneity (I2 
= 19%) – fi gure 2. The presence of a co-intervention 

did not affect the summary estimate. Specifi cally, the 

change in BMI for those who received a co-intervention 
in addition to the physical activity intervention was not 
signifi cantly different from that of control children (we-
ighted mean difference –0.08 kg/m2, 95% CI –0.22 to 
0.07). Similarly, the duration of the study did not affect 
the results signifi cantly. For studies that lasted up to 1 
year, the weighted mean difference was –0.09 kg/m2 
(95% CI –0.29 to 0.12). This was not signifi cantly diffe-
rent from the weighted mean difference for studies that 
lasted longer than 1 year (weighted mean difference 

0.00 kg/m2, 95% CI –0.21 to 0.21). We also compared 
the highest-quality studies with the lower-quality stu-
dies to determine whether study quality infl uenced the 
results. The weighted mean difference for high-quality 
studies was –0.08 kg/m2 (95% CI –0.35 to 0.19), which 
indicates that variance in study quality had no effect on 
the results. We assessed sex - related data to determi-
ne whether there was a different response for boys and 
girls. The single study involving only boys did not show 
a signifi cant change in BMI. The weighted mean diffe-

Fig. 1. Weighted mean difference in change in body mass index (BMI) between the intervention group (school-based physical activity) 
and the control group. The size of each data marker indicates the weight assigned to the individual study. These weights are proportional 
to the inverse of the variance for each study. Larger studies tend to have less variance (because of sample size) and therefore receive 
more weight. Note: CI = confidence interval 

Ryc. 1. Porównanie średniej ważonej różnicy wskaźnika BMI w grupie objętej badaniami oraz grupie kontrolnej (Cl – przedział 
ufności)
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rence for studies involving only girls was –0.02 kg/m2 
(95% CI –0.30 to 0.27). The weighted mean difference 
for studies involving both boys and girls was –0.07 kg/
m2 (95% –0.25 to 0.10). Sex did not infl uence the results 
of the meta-analysis, although there was only 1 study 
that involved only boys. 

The jackknife analysis did not change the results 
signifi cantly. Interestingly, removal of the study by 
Spiegel and Foulk [39] (1 of the 5 controlled clinical tri-
als) eliminated the statistical heterogeneity (I2 = 24%), 
although the summary estimate of change in BMI was 
unchanged (weighted mean difference –0.01 kg/m2, 

95% CI –0.12 to 0.11). No other single study had a sig-
nifi cant effect on the summary estimate or the statistical 
heterogeneity. 

We obtained our summary estimate using an es-
timated correlation coeffi cient of 0.9 in studies that 
reported pre-intervention and post-intervention BMI 
data (n = 9). Varying the correlation coeffi cient from 0.5 

(weighted mean difference –0.04 kg/m2, 95% CI –0.22 
to 0.13) to 0.95 (weighted mean difference –0.05 kg/m2, 
95% CI –0.18 to 0.09) did not change the summary es-
timate signifi cantly. 

Ten of 15 studies clearly described appropriate 
cluster-adjusted analyses [31, 34–38, 40, 42, 45] or 
did not require cluster adjustment [41]. In the 5 stud-
ies where the analysis was less clearly described, we 
performed appropriate cluster adjustments [30, 39, 43, 
44, 46]. The weighted mean difference using these ad-
ditional cluster adjustments was –0.05 kg/m2 (95% CI 
–0.18 to 0.08). 

Three studies reported BMI data that were not 
amenable to meta-analysis (tab. 1). In 2 of these 3 
studies, there was no signifi cant change in BMI with 
the intervention [48, 49]. The third study reported that 
BMI increased more in girls with the physical activity 

intervention, but there was no signifi cant change in 
boys [47]. 

Fig. 2. Sensitivity analysis for weighted mean difference in change in body mass index (BMI) between the intervention group (school-
based physical activity) and the control group. Note: CI = confidence interval

Ryc. 2. Analiza wrażliwości średniej ważonej na zmianę wskaźnika BMI w grupie objętej badaniami i grupie kontrolnej (Cl – przedział 
ufności)
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Change in other measures of body composition 

Ten studies presented at least one other measure of 
body composition in addition to BMI. Outcome measu-
res reported included percent body fat, waist circum-
ference, waist-to-hip ratio, triceps skin-fold thickness, 
subscapular skin-fold thickness, total lean mass, total 
fat mass and skin-fold sum. Only 3 of the 18 reported 

comparisons demonstrated signifi cant improvement 
with physical activity intervention [41, 42, 44], 1 demon-
strated deterioration with physical activity intervention 
[46], and 14 did not show any signifi cant change (tab. 

1). None of the 3 outcomes with improvements in body 
composition were associated with improved BMI [41, 
42, 44 ].

Interpretation

Our meta-analysis indicated that school-based physical 
activity interventions did not improve BMI. Therefore, 
such interventions are unlikely to have a signifi cant ef-
fect on the increasing prevalence of childhood obesity. 
Our inferences appeared consistent among the many 
secondary analyses that we performed. Variation in 

Table 1. Effect of school-based physical activity on measures of body composition

Tabela 1. Wpływ zajęć wf na wartość wskaźników budowy ciała
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the duration, intensity and structure of school-based 
physical activity interventions had minimal effects on 
short-term or long-term BMI change. The consistency 
of the BMI results among the studies included in the 
meta-analysis was striking (r = 0.97). This fi nding is 
important for policy-makers who continue to promote 
school-based physical activity as a central component 

of the strategy to reduce childhood obesity [19–22, 51]. 

Whereas other authors have suggested that physi-
cal activity interventions may be ineffective in improving 
body composition in children [12], our study provides 
quantitative evidence for this conclusion. Although the 
physical activity interventions in the studies we ana-
lyzed were not successful in improving BMI, the under-
lying reasons for failure were unclear. It is possible that 
the “dose” of physical activity achieved in these studies 
was insuffi cient to improve BMI, either because of the 

quantity of physical activity in the intervention or the ad-
herence of individual children to the intervention. Only 
5 of the 18 studies had objective measures of physical 
activity. In the 3 studies in which physical activity was 
compared with the SOFIT instrument, there was more 
physical activity in the intervention group than the con-
trol group. However, both Lohman and associates [45] 

and Webber and colleagues [49] used accelerometers 
and found no difference in physical activity between the 
intervention and control groups. Notably, all of these 
objective measures were used for only a short segment 
of the study protocol. None of the studies measured 
adherence to the intervention at the individual level, 
and only 4 studies measured adherence at the school 
level. A second possibility is that there may have been 
a small effect in a subset of children, but the effect was 
attenuated in the assessment of the entire population. 
For example, it is plausible that children with higher 
baseline BMI would benefi t more from such interven-
tions. Conversely, children with higher BMI may have 
lower levels of adherence. As a consequence, they 
would benefi t less from such interventions. A third pos-
sibility is that physical activity may have relatively little 
infl uence on body composition compared with dietary 
intake. 

The association between reduced physical activ-
ity and obesity has been well established [52, 53]. 
However, there is no conclusive evidence that reduced 
physical activity is a causal component in the pathway 
leading to childhood obesity. Rather, there is evidence 
to suggest that the observed association may be 
a downstream effect of obesity [54, 55]. Specifi cally, 
a prospective study demonstrated that increased BMI 

predicts a decline in physical activity [54], and another 
recent study demonstrated that improvements in body 

composition may be attained through dietary change 
rather than physical activity.55 A better understanding of 
the causal pathway leading to childhood obesity may 
facilitate the development of new interventions that will 
improve body composition. 

Limitations 

Our meta-analysis showed that school-based physical 
activity interventions did not improve BMI, but there are 
limitations to BMI as a measure of body composition. BMI 
refl ects both fat and fat-free components of body weight 
[56]. Populations may vary with respect to relative amo-
unts of lean muscle mass and body fat. Furthermore, 
the distribution of body fat may vary among individuals 
or populations, which can have important prognostic 

signifi cance. It is possible that school-based physical 
activity could increase lean muscle mass and decrease 
fat mass with no overall change in BMI. 

Other measures of body composition have been 
suggested, such as waist circumference, skin-fold 
thickness and percent body fat, and all of these warrant 
investigation [57–59]. However, BMI is the most consis-
tently reported measure of body composition [56], which 
makes it amenable to meta-analysis. It is our view that 

BMI is an important outcome measure, as the links be-
tween elevated BMI and adverse health outcomes have 
been clearly established. In adults, an elevated BMI is 
associated with increased rates of diabetes mellitus, 
heart disease, cancer and death [60–62]. Similarly, ele-
vated BMI in children is associated with increased blood 
pressure, hyperlipidemia and type 2 diabetes, as well as 
development of coronary artery disease and increased 
all-cause mortality later in life [1, 63–66]. Children with 
elevated BMI are at high risk of having elevated BMI 
as adults [67]. Future studies should continue to focus 
on improving BMI, given the recent dramatic increases 
in BMI across the entire population of children and the 
clear links between elevated BMI and adverse health 
outcomes [68]. 

We are concerned that these results may have 
a negative impact on the promotion of physical activity 
in schools. From a public health perspective, school-
based physical activity is important, because of the sig-
nifi cant health benefi ts that have been demonstrated. 

These include reducing blood pressure[69], increasing 
lean muscle mass [43], increasing bone mineral den-
sity [36, 43, 44],  increasing aerobic capacity [41, 52] 
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and improving fl exibility [52]. It is therefore important to 
promote school-based physical activity for its demon-
strated health benefi ts, even though there is currently 

no evidence that it is an effective method to reverse the 
trend of increasing BMI in children. The results of this 
meta-analysis may help to clarify the goals of govern-
ment policies. 

We included both randomized controlled trials and 
controlled clinical trials in our study because we rec-
ognized the inherent diffi culties in engaging schools in 
randomized controlled trials. The summary estimate 
and confi dence interval that we obtained from our meta-
analysis of the randomized controlled trials, which rep-
resent the gold standard for meta-analysis [70], were 

remarkably similar to those obtained from all studies. 
Importantly, there was no signifi cant statistical hetero-
geneity among the randomized controlled trials. 

Our analysis may be limited by variation among the 
studies. The most signifi cant source of variation among 
studies was the range of physical activity interventions 
implemented. Each of the 18 physical activity interven-
tions included in the analysis was completed as a com-
ponent of a research protocol and may have received 
more intensive support than would be possible in the 
typical school environment. Given that these studies 

were not effi cacious, it is unlikely that such interven-
tions would be effective if widely implemented through 
changes in policy. 

The 2 main limitations observed in the primary 
studies were lack of assessment of adherence to study 
protocols, both at the school level and at the individual 
level, and lack of objective assessment of the “dose” 
of physical activity achieved with such interventions. 
Future studies should address these issues. We believe 

that a well-conducted cluster randomized controlled 

trial should be of suffi cient duration to allow observa-
tion of clinically important changes in body composition 
and should be designed with enough students to detect 
small but meaningful changes in BMI. Based upon our 
results and those of previous studies it appears that if 
there is a positive effect of school-based physical ac-
tivity on BMI, the effect size is likely small. Therefore, 

having a study that is appropriately powered is critical 
[12]. Finally, in addition to collecting appropriate anthro-
pometric data, future studies should also assess the 
impact of such interventions on the metabolic profi le of 
children. 

Conclusion 

Physical activity should be included and promoted wi-
thin schools, as it is an important component of a heal-
thy lifestyle and improves many aspects of health[15, 
71, 72]. However, our meta-analysis has shown that 
school-based physical activity interventions do not im-
prove body composition. Further studies that improve 
on previous methodologic weakness are required befo-
re widespread promotion of school-based physical acti-
vity as a central component of the solution for childhood 
obesity. Should such policies be implemented before 
further study, they should be part of a research proto-
col. Multiple interventions that target different aspects 

in the causal pathway may be more successful in im-
proving children’s body composition. Interventions that 
aim to improve diet have shown promise in improving 
BMI [73–76]. Effective interventions should be pursued, 
and the school setting is an important setting in which 
to initiate change. 
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Cel pracy. Celem opracowania było sprawdzenie, w jakim stopniu zadany wysiłek fizyczny o ukierunkowa-
nym charakterze wpłynie na sprawność wykonywania sportowych umiejętności ruchowych u wysoko kwali-
fikowanych piłkarek ręcznych.

Materiał i metody. Obserwowaną grupę stanowiły zawodniczki (N=14) pierwszoligowego zespołu AZS AWF 
SPORT CONCEPT Wrocław specjalizujące się w grze w piłkę ręczną. Jako obciążenie wysiłkowe wykorzystano 
tzw. próbę Czerwińskiego [1]. W procesie treningowym piłkarek ręcznych traktuje się tę próbę jako środek 
ukierunkowany o zaleceniu kontrolnym, służącym do oceny stanu wytrenowania zawodniczek. Do oceny spraw-
ności wykonywania sportowych umiejętności ruchowych zastosowano zadania opracowane przez Naglaka [8]. 
Ich wykorzystanie pozwoliło określić poziomy sprawności zawodniczek w zakresie wykonywania – w sposób 
seryjny – podstawowych umiejętności sportowych o charakterze manipulacyjnym piłką i lokomocyjnym.

Wyniki. Uzyskane wyniki wskazują na przeciętną ocenę stanu wytrenowania obserwowanych piłkarek 
ręcznych. Poziom sprawności wykonywania sportowych umiejętności ruchowych po zadanym wysiłku próbą 
Czerwińskiego był statystycznie istotnie wyższy w cyklicznie wykonywanych podaniach i chwytach piłki oraz 
nie zróżnicował poziomów sprawności odnośnie realizowanych umiejętności lokomocyjnych. 

Aim of the work. Our elaboration was aimed at checking the extent to which a given physical effort of a di-
rected character shall influence the efficiency of execution of sport motor abilities with highly qualified female 
handball players.

Material and methods. The observed group was a team (N=14) of first league female handball players 
AZS AWF SPORT CONCEPT Wrocław. As the effort load we used the so called Czerwiński Test [1]. This test is 
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Wstęp

Badania zależności między sprawnością wykonywania 
umiejętności ruchowych a stanem wytrenowania spor-
towca są niezwykle ważne. Wszystkie dane powinny 
być, jak się wydaje, przejawami tej samej prawidłowo-
ści, a mianowicie nasuwającego się logicznego przy-
puszczenia, że im lepsza adaptacja sportowca do wysił-
ku, tym wyższy powinien być poziom jego sprawności. 
Już mniej oczywista jest natomiast siła tych przejawów. 
Jeśli zaś chodzi na przykład o zespołowe gry sportowe 
– to trudne jest znalezienie publikacji, których autorzy 
wypowiadają się na temat zależności między sprawno-
ścią wykonywania umiejętności ruchowych a poziomem 
wytrenowania zawodnika, uwzględniając przy tym: wiek, 
płeć, poziom mistrzostwa sportowego itd. 

W tym artykule uwagę skupiono na ocenie spraw-
ności wykonywania typowych dla gry w piłką ręczną 
umiejętności ruchowych, które związane są z lokomo-
cją i manipulacją piłką. Te pierwsze, określane jako 
pomocnicze, umożliwiają zawodnikom przemieszcza-
nie się po boisku. Dzięki nim mogą więc zbliżać się 
lub oddalać od sytuacji, które mają dla nich określone 
znaczenie. Do istotnych umiejętności lokomocyjnych 
zalicza się m.in. szybkie starty związane na przykład 
z rozpoczęciem ataku lub przechwytywaniem piłki, do-
biegi, doskoki i odskoki do zawodnika atakującego, tak 
aby utrudnić mu swobodny rzut lub chwyt piłki, zatrzy-
mania i zmiany kierunku biegu itd. Te drugie natomiast, 
będące wyższym rodzajem czynności ruchowych, 
związane są z posługiwaniem się piłką. 

Za najważniejszą umiejętność spośród czynności 
podstawowych uznaje się podanie piłki. Aby podanie 
spełniało swoją rolę, powinno być m.in. dokładne, szyb-
kie, odpowiednio silne, zaskakujące dla konkurentów, 
a ułatwiające działanie partnerom, uzasadnione tak-
tycznie. Oprócz tego, z punktu widzenia zasad racjo-
nalnego postępowania, gracza podającego piłkę obo-
wiązują dodatkowo odpowiednie zasady, które zaleca-
ją mu, co powinien robić, a czego robić nie powinien. 

Powinien na przykład wykonywać podania sposobem 
najlepiej opanowanym, kierować piłkę do zawodnika 
znajdującego się na dogodnej pozycji do zdobycia 
punktu, a jeżeli w takiej sytuacji będą dwaj gracze, to 
należy piłkę podać temu, który ma wyższy procent sku-
teczności rzutów do bramki itd. [1–6].

Trening sportowca w aspekcie psychologicznym nale-
ży rozumieć jako świadomą realizację zadań, a w aspek-
cie fi zjologicznym – jako obciążanie wysiłkiem fi zycznym 
różnych układów i narządów wykonawczych, które zuży-
wają energię organizmu. Wiadomo, że zarówno w stanie 
krótkotrwałego zmęczenia, jak i chronicznego (długo-
trwałowego) zmęczenia w organizmie sportowca mogą 
powstawać zmiany, z których najważniejsze to:
1) spadek sprawności motorycznej,
2) ogólne psychiczne osłabienie (np. dekoncentracja 

uwagi, znużenie, zmniejszenie poziomu zaangażo-
wania się w zadanie),

3) dyskoordynacja funkcjonalna prowadząca do zabu-
rzeń w wykonywanych czynnościach ruchowych, 
co w konsekwencji prowadzi do obniżania inten-
sywności podczas ich wykonywania [7, 8, 9]. 

Przeciwdziałanie tym poważnym następstwom po-
winien zapewniać proces treningowy, którego celem 
jest, zdaniem Naglaka [8] ,,[…] opanowywanie określo-
nej wiedzy oraz doskonalenie umiejętności i zdolności 
motorycznych warunkujących mistrzowska grę”. 

Trening w piłce ręcznej charakteryzuje specyfi czna 
aktywność ruchowa, w trakcie której wysiłek genero-
wany jest zarówno przez kończyny górne, jak i dolne. 
Jednocześnie dużą różnorodność form ruchu charak-
teryzuje zróżnicowana intensywność i czas trwania. 
Obciążenie wysiłkiem fi zycznym jest ponadto zmienne 
i zależne od interwałowego charakteru gry. W związku 
z tym istotnego znaczenia nabrał uwzględniający spe-
cyfi kę tej dyscypliny sportowej dobór:
1) próby wysiłkowej, 
2) metody oceny sprawności wykonywania wybranych 

umiejętności ruchowych. 

considered as a directed controlled recommended method which is used to assess the extent to which players 
are well-trained. For the purpose of the assessment of the efficiency of execution of sport motor abilities, we 
used the tasks created by Naglak [8]. Their employment allowed us to determine the levels of female players’ 
efficiency in the range of executing, in a serial way, the basic sport abilities of manipulative character with the 
ball and of locomotive character.

Results. The obtained results point out to an average level of training with the observed female handball players. 
The level of the efficiency of execution of sport motor abilities after the given effort by means of Czerwiński Test 
was statistically significantly higher in cyclically executed passes and grips of the ball and it did not differentiate 
the levels of efficiency in the scope of the realized locomotive skills. 
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Uznano, że w pierwszym przypadku odpowiednim 
zadaniem będzie próba czynnościowa opracowana 
przez Czerwińskiego [1], natomiast w drugim – opra-
cowane przez Naglaka [3] zadania ruchowe, za po-
mocą których można badać sprawność wykonywania 
umiejętności ruchowych. W powszechnej opinii są to 
metody rzetelne, o dużej wartości diagnostycznej, a ich 
dodatkową zaletą jest możliwość przeprowadzania po-
miarów w warunkach nielaboratoryjnych. 

Głównym celem pracy jest próba sprawdzenia, czy 
wskutek obciążenia dozowanym wysiłkiem fi zycznym 
o ukierunkowanym charakterze ulegnie zmianie spraw-
ność wykonywania określonych umiejętności rucho-
wych u wysoko kwalifi kowanych piłkarek ręcznych.

Materiał i metody

Badana grupa

Obserwacją objęto 14 zawodniczek pierwszoligowe-
go zespołu AZS AWF SPORT CONCEPT Wrocław. 
Badania przeprowadzono podczas dwóch treningów 
w okresie startowym. Zawodniczki legitymowały się 
średnio 12-letnim stażem zawodniczym, z rozpiętością 
od 7 do 20 lat. Średnia wysokość ciała badanych wy-
nosiła 172,4 cm, natomiast średnia masa ciała – to 69,8 
kg. Zawodniczki te prezentują wysoki poziom sportowy, 
o czym świadczy fakt, że w tegorocznych rozgrywkach 
nie przegrały żadnego ligowego spotkania i są liderka-
mi swojej grupy rozgrywkowej. Można zatem uznać, że 
tworzą grupę reprezentatywną dla piłkarek ręcznych 
na etapie szkolenia specjalistycznego.

Metoda oceny stanu wytrenowania zawodniczek – 
tzw. próba Czerwińskiego [1] 

Na komendę ,,na miejsce” zawodniczka ustawia się na 
linii startowej (AB) przodem do wierzchołka trójkąta (C). 
Na komendę ,,start” wykonuje doskok do chorągiew-
ki (C), dotykając jej na wysokości 20 cm od podłoża. 
Następnie porusza się dowolną techniką biegową po 
obwodzie trójkąta, dotykając łącznie dziesięciokrotnie 
chorągiewek A, B, C. Potem szybko biegnie do linii D, 
gdzie chwyta piłkę z podłoża i dowolną techniką, jed-
norącz, wykonuje 10 rzutów w ścianę. Zawodniczka nie 
może przekraczać wyznaczonej linii oraz uderzać pił-
ką powyżej wysokości 2 metrów. Za każde wykonanie 
rzutu powyżej tej linii należy do czasu wykonania próby 
doliczyć 2 sekundy, a w przypadku trzykrotnego ude-
rzenia powyżej linii 2 metrów próbę należy przerwać. 

Badana musi następnie wykonać szybki bieg przodem 
od linii E do linii D, obrócić się o 180 stopni i biegiem 
tyłem powrócić na linię startu AB. 

Całą próbę należy powtórzyć jeszcze raz, bez 
chwili przerwy. Po upływie 1 minuty od momentu za-
kończenia próby mierzymy czas próby oraz wysokość 
tętna zawodniczki (palpacyjnie, tętnica szyjna) w pozy-
cji stojącej. Następnie przeliczamy uzyskane wyniki na 
punkty w skali T.

Metoda oceny sprawności seryjnego wykonywania 
umiejętności ruchowych o charakterze 
manipulacyjnym piłką – tzw. próba Naglaka [3] 

Na twardej równej powierzchni (ściana) wyznaczono 
prostokąt o wymiarach 100 × 150 cm, co stanowiło 
czwartą część górnej powierzchni bramki. Powierzchnia 
prostokąta podzielona została na 3 części po 50 cm. 
Umieszczone nad nimi lampki sygnalizacyjne genero-
wały programowo nieprzewidywalną dla badanych ko-
lejność sygnałów. 

Zadaniem zawodniczek było wykonanie jak naj-
większej liczby rzutów w wyznaczane pola. Piłka nie 
powinna była dotykać żadnej z linii wyznaczających 
pole podania. Próba trwała 30 sekund.

Metoda oceny sprawności seryjnego wykonywania 
umiejętności ruchowych o charakterze lokomocyjnym 
– tzw. próba Naglaka [3] 

 Zawodniczka na komendę ,,gotów” ustawiała się 
w punkcie A, od którego w odległościach po 2,5 m 
w kierunku na wprost, w prawo i w lewo umieszczone 
były chorągiewki z zamocowanymi lampkami sygnali-
zacyjnymi. Sygnały świetlne wymuszały kierunki poru-
szania się zawodniczek dowolnym krokiem biegowym. 
Po dotknięciu wyznaczonej chorągiewki należało za 
każdym razem wracać do punktu A i dopiero wtedy 
pojawiał się kolejny bodziec. W ten sposób badane mu-
siały dwadzieścia razy pokonywać pięciometrowe od-
cinki, poruszając się różnymi sposobami (dystans 100 
m). Sygnały emitowane były według ustalonego kodu, 
który zapewniał zadaniu proporcjonalność. Kryterium 
oceny sprawności stanowił czas wykonania zadania.

Aby wyjaśnić wpływ zadanego wysiłku fi zycznego 
na poziom sprawności wykonywania podstawowych 
dla gry w piłkę ręczną umiejętności ruchowych prze-
prowadzono badania, które składały się z dwóch eta-
pów. W pierwszej części ustalano poziom sprawności 
wykonywania danego zadania przed wysiłkiem, a na-
stępnie ten poziom określano po dozowanym wysiłku. 
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Jako obciążenie wysiłkiem fi zycznym przyjęto wykona-
nie próby Czerwińskiego.  

Metody statystyczne

Do analizy danych uzyskanych w trakcie badań posłu-
żono się następującymi metodami statystycznymi:
1) średnia arytmetyczna, 
2) test t-Studenta dla średniej arytmetycznej, 
3) test Kołmogorowa-Smirnowa dla badania normal-

ności rozkładu, 
4) test Fischera-Snedecora dla jednorodności warian-

cji.

Analiza wyników

Wyniki badań zestawiono w tabelach w układzie umoż-
liwiającym prześledzenie zmian w analizowanych 
zmiennych, spowodowanych zadanym ukierunkowa-
nym obciążeniem fi zycznym. 

Ocena stanu wytrenowania zawodniczek – próba 
Czerwińskiego

W próbie Czerwińskiego badano: czas i tętno, a na-
stępnie na tej podstawie oceniano stopień wytrenowa-
nia zawodniczek.

Maksymalna liczba punktów, uzyskanych przez za-
wodniczki w próbie Czerwińskiego za czas i częstość 
tętna łącznie, mogła wynieść 15 punktów. Jest to zgod-
ne ze wskazówką autora testu, który zaleca przyznać 
premię w wysokości 5 punktów badanym osiągającym 
bardzo dobre i dobre wyniki w próbie, gdy częstość ich 
tętna nie jest niższa niż przeciętna. Najlepszy wynik 
uzyskany przez badane zawodniczki wynosił 7 punk-
tów, a najsłabszy rezultat – jedynie 2 punkty. Średnia 
wyniosła zatem 5 punktów, a odchylenie standardowe 

1,46. Wartością najczęściej występującą w materiale 
badawczym są 4 punkty, co daje ocenę przeciętną.

W trakcie oceny czasu wykonania próby obserwo-
wane zawodniczki uzyskiwały często niskie noty (por. 
tab. 2). Średnio każda z nich wykonała próbę w cza-
sie 118,9 s przy rozpiętości 103,7–138,7 s. Natomiast 
w ocenie za częstości tętna w 1 minutę po wykonaniu 
próby wyniki były zdecydowanie lepsze i zawodniczki 
uzyskiwały nawet noty bardzo dobre (tab. 3). Średnio 

Tabela 1. Statystyki opisowe czasu wykonania próby, tętna oraz ogólnej oceny testu

Table 1. Descriptive statistics of time of test execution, pulse and general test grade

Zmienne 
Variables

Średnia arytmetycz-
na (X)

Arithmetical mean

Odchylenie standar-
dowe (SD) 

Standard deviation

Minimum Maksimum
Maximum

Czas wykonania próby (s)
Time of test execution (sec)

118,90 9,96 103,7 138,7

Tętno (ud/min)
Pulse (stroke/min)

129,71 13,83 112 148

Ocena ogólna (w punktach)
General grade (points)

5,00 1,46 2 7

Tabela 2. Ocena punktowa za czas wykonania próby (w skali 
1–5)

Table 2. Point grade for the time of test execution (scale 1–5)

Ocena / Grade N %

Bardzo dobra / Very good 0  0

Dobra / Good 0  0

Przeciętna / Average 4 28

Słaba / Poor 6 44

Bardzo słaba / Very poor 4 28

Tabela 3. Ocena punktowa za częstość tętna w 1 minutę po 
wykonaniu próby (w skali 1–5)

Table 3. Point grade for pulse frequency 1 minute after the test 
(scale 1–5) 

Ocena / Grade N %

Bardzo dobra / Very good 2 14

Dobra / Good 4 28

Przeciętna / Average 2 14

Słaba / Poor 3 22

Bardzo słaba / Very poor 3 22
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tętno każdej zawodniczki osiągnęło wartość 129,7 ude-
rzeń na minutę przy rozpiętości 112–148 ud./min. 

Ocena sprawności seryjnego wykonywania 
umiejętności ruchowych o charakterze 
manipulacyjnym piłką – próba Naglaka

W tabeli 4 zebrano dane dotyczące liczby podań przed 
i po próbie Czerwińskiego.

Obserwowana różnica pomiędzy liczbą podań 
przed i po wykonaniu testu Czerwińskiego okazała się 
istotna statystycznie na poziomie ufności p = 0,000142 
(wartość funkcji testowej 4,45). Po wykonaniu próby 
liczba podań zwiększyła się znacząco. 

Ocena sprawności seryjnego wykonywania 
umiejętności ruchowych o charakterze lokomocyjnym 
– próba Naglaka

W tabeli 4 zebrano informacje na temat średnich cza-
sów biegu przed i po próbie Czerwińskiego.

Jedynie w trzech przypadkach zaobserwowano zwięk-
szenie czasu biegu po wykonaniu próby Czerwińskiego. 
Poza tym czasy uzyskiwane przez zawodniczki przed 
próbą były na ogół krótsze. Rozkłady obu analizowanych 
zmiennych były zbliżone do rozkładu normalnego, warian-
cje nie różniły się zaś istotnie od siebie (p = 0,24). 

Do zbadania istotności statystycznej różnic pomiędzy 
średnimi posłużono się testem t-Studenta. Poziom ufności 

w teście t-Studenta wynosi 0,84, a to świadczy o braku 
istotności statystycznej różnic pomiędzy średnimi. Pomimo 
obserwowanego zmniejszania się czasów biegu po próbie 
Czerwińskiego, różnice te są zbyt małe, aby twierdzić, że 
próba ta istotnie wpływa na badaną zmienną. 

Dyskusja 

Analiza zebranych wyników pozwala sprawdzić, w jakim 
stopniu wysiłek fi zyczny wpłynie na sprawność szero-
ko rozumianej aktywności sportowej piłkarek ręcznych. 
Ujmując problem konkretniej należy stwierdzić, iż ana-
liza wyników informuje o adaptacji trenujących zawod-
niczek do sprawnego działania w warunkach krótko-
trwałego wysiłku fi zycznego o charakterze ukierunko-
wanym. W sensie uniwersalnym termin „sprawność” 
defi niuje się jako każdy z walorów praktycznego działa-
nia oceniany pozytywnie, tj. sprawnością jest skutecz-
ność, korzystność, wydajność, dokładność itd. [11].

Porównanie wyników uzyskanych przez obser-
wowane zawodniczki przed i po zadanym wysiłku nie 
przynosi identycznych rozstrzygnięć dla obu zadań. 
Stwierdzono brak wzrostu wartości średnich czasów 
biegu, istotnie statystycznie poprawiły się natomiast 
wartości średnie liczby podań i chwytów piłki. 

Badania dotyczące wpływu wysiłku fi zycznego na 
sprawność w działaniach sportowych koncentrowały 
na sobie uwagę wielu autorów [7, 8, 9], mimo  to uzy-

Tabela 4. Średnia liczba podań przed i po próbie Czerwińskiego

Table 4. Average number of passes before and after Czerwiński Test

Zmienne
Variables

Średnia
(X)

Average

Odchylenie 
standardowe (SD)
Standard deviation

Minimum Maksimum
Maximum

Przed próbą Czerwińskiego
Before Czerwiński Test 22,28*** 2,33 19 27

Po próbie Czerwińskiego
After Czerwiński Test 25,92*** 1,97 22 29

Tabela 5. Średnie czasy biegu przed i po próbie Czerwińskiego

Table 5. Average times of runs before and after Czerwiński Test

Zmienne
Variables

Średnia
   (X)

Average

Odchylenie standar-
dowe (SD)

Standard deviation
Minimum Maksimum

Maximum

Przed próbą Czerwińskiego
Before Czerwiński Test 34,13 2,05 31,3 38,2

Po próbie Czerwińskiego
After Czerwiński Test 34,31 2,87 30,95 41,7
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skanych wyników nie można odnieść do innych badań, 
bowiem stosowano w nich wiele testów i typów wysiłku 
fi zycznego o różnym charakterze obciążeń. Krótkiego 
uzasadnienia wymaga wobec tego zastosowanie w ba-
daniach takich a nie innych metod badawczych, co 
pozwoli na pełniejsze zorientowanie czytelnika w ich 
specyfi ce. 

Po pierwsze, do oceny sprawności wykonywania 
sportowych umiejętności ruchowych zastosowano 
określone metody badawcze, o wybraniu których zade-
cydowały przemyślenia zawarte w pracach Naglaka [2, 
3, 10]. Za nadrzędne czynniki w strukturze uzdolnienia 
sportowego do gier z piłką uznał on: dyspozycje po-
znawcze wyznaczane przede wszystkim przez umie-
jętność szybkiego spostrzegania istotnych w danym 
kontekście sytuacyjnym bodźców, a także dokładną 
koordynację wzrokowo-ruchową między okiem a ręką 
oraz okiem i nogą. Zadania opracowane przez Naglaka 
do oceny umiejętności ruchowych wspierają się za-
tem na takich zdolnościach psychomotorycznych, jak: 
szybkość reagowania na bodziec wzrokowy, orientacja 
przestrzenna, zdolność do cyklicznego i szybkiego 
wykonywania określonych sportowych umiejętności ru-
chowych, zdolność do koncentracji i podzielności uwagi 
itp. Zazwyczaj rola tych właściwości była w badaniach 
pomijana bądź traktowana marginesowo. 

Po drugie, jako obciążenie wysiłkiem fi zycznym 
przyjęliśmy dla badanych zawodniczek wykonanie pró-
by Czerwińskiego. Test ten wybraliśmy świadomie, mie-
liśmy bowiem na uwadze podobieństwo takich zawar-
tych w nim form ruchowych, jak: starty, krok dostawno-
odstawny, sprint, rzuty piłką, bieg tyłem – z tymi, które 
występują w grze w piłkę ręczną. Warunkom panują-

cym podczas gry odpowiada również forma organiza-
cyjna, czas trwania zadania oraz intensywność wysiłku 
fi zycznego. W trakcie próby Czerwińskiego zawodnicz-
ka musi przebiec około 100 m przodem, 30 m tyłem, 
60 m krokiem dostawno-odstawnym oraz wykonać 20 
rzutów piłką w ścianę.  Stopień rzeczywistego zmęcze-
nia próbą Czerwińskiego jest więc bardzo podobny do 
stosunkowo krótkotrwałego, bo trwającego niewiele po-
nad dwie minuty udziału zawodniczki w grze podczas 
jednej akcji – działania w obronie i w ataku. 

Po trzecie, wykorzystanie próby Czerwińskiego 
pozwoliło nam dodatkowo ocenić stan wytrenowania 
obserwowanych zawodniczek

Wydaje się, że taki kierunek przeprowadzania ba-
dań rzuca nowe światło na niektóre mechanizmy wza-
jemnych wpływów stanów zmęczeniowych z wykony-
waniem intencjonalnych umiejętności ruchowych przez 
zawodniczki uprawiające grę w piłkę ręczną.  

Wyniki

1. Na podstawie parametrów określonych podczas 
przeprowadzania próby Czerwińskiego stwierdzo-
no przeciętną ocenę stanu wytrenowania obserwo-
wanych piłkarek ręcznych.

2. Stwierdzono statystycznie znacząco lepszą spraw-
ność w cyklicznie wykonywanych podaniach i chwy-
tach piłki, po zadanym wysiłku fi zycznym niż przed 
jego wykonaniem.

3. Stwierdzono, że ukierunkowane obciążenie nie 
wpłynęło istotnie statystycznie na poziom sprawno-
ści wykonywanych seryjnie czynności ruchowych 
o charakterze lokomocyjnym.
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WYSKLEPIENIE PODŁUŻNE STÓP KOBIET 
W WIEKU 21–23 LAT, OBCIĄŻONYCH MASĄ WŁASNĄ 

W ŚWIETLE MORY PROJEKCYJNEJ

FOOT LONGITUDINAL ARCH BURDENED 
WITH ITS WEIGHT WITH REFERENCE TO FEMALES 

AT THE AGE BETWEEN 21 AND 23 IN THE LIGHT 
OF PROJECTION MOIRÉ

Mirosław Mrozkowiak*

* Firma „Akton”, Zielona Góra, ul. Krasickiego 22/6

Słowa kluczowe: wysklepienie podłużne, płaskostopie, asymetria stóp 
Keywords: longitudinal arch, platypodia, asymmetry of feet 

Wstęp. Układ mięśni utrzymujących stopę w pełnej sprawności działa we właściwym sobie systemie 
dźwigniowym. Układ bierno-czynny dobrze spełnia swoją rolę w rytmicznej pracy, a czas, gdy podlega na-
przemiennym skurczom i rozkurczom, określamy jako czas regeneracji. W trakcie ruchu jedne mięśnie kurczą 
się koncentrycznie, wykonując zgięcie w stawie, drugie – antagonistyczne – napinają się ekscentrycznie, kon-
centrując zgięcie.

Cel. Określenie parametrów opisujących stopy dorosłej, zdrowej i w pełni sprawnej kobiety.  
Materiał i metodyka. Badaniami objęto 60 kobiet w wieku 21–23 lat, rekrutów jesiennego poboru do Wyższej 

Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych. Do oceny wartości wybranych parametrów opisujących stopę zastosowano 
stanowisko do komputerowej oceny postawy ciała z wykorzystaniem mory projekcyjnej – Posturometr M.

Wyniki. W przypadku długości stopy prawej średnia wartość wynosi 242,8 mm, a lewej 241,32 mm, przy 
bardzo dużej rozpiętości od 219,0 do 261,0 mm dla stopy prawej i od 213,0 do 257,0 mm dla lewej. Różnica 
długości, gdy prawa stopa jest dłuższa, wynosi średnio 1,1 mm przy wartościach krańcowych 0,0–14,0 mm, 
różnica stanowi 0,43% przy wartościach min./maks. 0,0/5,8%. Gdy natomiast dłuższa jest stopa lewa odpo-
wiednie wartości wynoszą:  2,47 mm przy rozrzucie 0,0–10,0 mm, a różnica 1,02 % przy wartościach min./
maks. 0,0–4,1%.

Wnioski. 1. Badane kobiety w wieku 21–23 lat wykazują różnicę wynoszącą 0,43% długości stóp (gdy dłuż-
sza jest prawa stopa) i różnicę 1,02% (gdy dłuższa jest lewa stopa). W w przypadku szerokości stóp różnice 
kształtują się następująco: 3,43% (gdy prawa stopa jest szersza) i 1,86% (gdy szersza jest stopa lewa). 2. Średni 
kąt koślawości palucha prawej stopy zawiera się w przedziale 3–6 stopni, a lewej – w granicach 3–5 stopni. 
3. Średni kąt szpotawości palca małego stopy prawej wynosi 0–16 stopni, natomiast lewej jest równy 0–20 
stopni. 4.  Średni kąt piętowy dla obu stóp zawarty jest w przedziale 15–16 stopni. Gdy powierzchnia podeszwo-
wa prawej stopy jest większa, to różnica wynosi 22,94%, a gdy dotyczy to stopy lewej, różnica wynosi 0,46%. 
5. Średni kąt Clarke’a dla stopy prawej wynosi 38,12, a dla lewej stopy jest równy 40,97 stopnia.

Introduction. The muscle system ensuring a full efficiency of a foot works in its specific lifting system. The 
passive-active system functions well in rhythmic work when it is subject to alternate contractions and decontrac-
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tions; this is the time of regeneration. While in motion some muscles contract in a concentric way by bending in 
a joint, whereas other muscles strain in an eccentric way, concentrating bent.

Aim of the work. Determination of parameters describing a foot of an adult, fully fit and healthy female.  
Subjects and methodology. The research covered 60 female recruits at the age between 21 and 23 of the 

autumn recruitment to the Higher Officer School of Ground Forces.  For the purpose of the assessment of values 
of selected parameters describing a habitual posture, the attitude towards a computer assessment of posture 
– Posturometr M has been used.

Results. As regards the length of the right foot, the average value is 242.8 mm, and as for the left one it is 
241.32 mm, with a great spread of the right foot from 219.0 to 261.0 mm and from 213.0 to 257.0 mm for the left 
one. The difference of length, when the right one is longer, is on average 1.1 with terminal values from 0.0 mm 
to 14.0 mm, the difference is 0.43% with min/max 0.0/5.8%, in the case of the left foot – 2.47 mm with disparity 
from 0.0 to 10.0 mm, and the difference is 1.02% with min/max values from 0.0 to 4.1%.

Conclusions. 1. The females at the age 21–23 subject to research show 0.43% difference in the length of feet 
when the right one is longer, and 1.02% when the left one is longer, 3.43% difference in the width when the right 
is wider and 1.86% when the left one is wider. 2. The average valgity angle of the right foot hallux falls within the 
limits from 3 to 6 degrees, and in the case of the left foot from 3 to 5 degrees. 3. The average varus deformity 
angle of the right foot little toe from 0 to 16 degrees, and in the case of the left one from 0 to 20 degrees. 4. The 
average heel angle for both feet falls within the brackets of 15–16 degrees. When the right foot plantar surface is 
greater, the difference is 22.94%, when the left is greater, it is 0.46%. 5. The average Clarke’s angle of the right 
foot is 38.12, and in the case of the left one it is 40.97 degrees.

Wstęp

Dla rozwoju osobniczego właściwe są okresy stabili-
zacji i chwiejności postawy. Okresy zmian są wyraźne, 
a wady postawy częstsze. Ponieważ wzrost poszcze-
gólnych części ciała jest nierówny, dają się zauważyć 
charakterystyczne dla pewnych okresów rozwojowych 
zmiany proporcji. Zmiany te odnoszą się zarówno do 
długości i obwodów kończyn dolnych, jak i do tułowia. 
Zmienia się również kąt przodopochylenia miednicy 
i wartości kątowe fi zjologicznych krzywizn kręgosłupa.

Postawa ciała jest istotnym problemem medycznym 
ze względu na konieczność diagnostyki stanu zdrowia, 
profi laktyki przeciążeń kręgosłupa oraz na możliwość 
wystąpienia patologii klinicznej [1]. Do miejsc typowych 
i szczególnie narażonych na zmiany zwyrodnieniowo-
-wytwórcze wskutek wadliwej postawy ciała należą: 
szczyt kifozy piersiowej (Th5-Th6), potyliczny przyczep 
prostowników karku w miejscu największej lordozy 
szyjnej (C4-C5), lordotyczne wygięcie lędźwi (L5-S1), 
przyśrodkowa część koślawego kolana, tylne struktu-
ry tegoż stawu z zespołem przeprostu, zatoka stępu 
oraz wewnętrzna okolica stawu śródstopno-palucho-
wego w stopie płasko koślawej. Rozwój fi zyczny dziec-
ka jest procesem złożonym i uzależnionym od wielu 
czynników. Nie można jednoznacznie udokumentować 
dominującej roli żadnego z nich [2].

Układ mięśni utrzymujących stopę w pełnej spraw-
ności działa we właściwym sobie systemie dźwignio-
wym. Układ bierno-czynny dobrze spełnia swoją rolę 
w rytmicznej pracy. Jeśli podlega naprzemiennym 
skurczom i rozkurczom, to mamy do czynienia z cza-

sem regeneracji. W trakcie ruchu jedne mięśnie kurczą 
się koncentrycznie, wykonując zgięcie w stawie, inne 
– antagonistyczne napinają się ekscentrycznie, kon-
centrując zgięcie. Aby ruch był płynny, konieczna jest 
współpraca trzeciej grupy mięśni, które wykonują pracę 
statyczną i kontrolują dwie pierwsze grupy mięśniowe, 
np. ruch zginania w stawie skokowo-goleniowym. Ruch 
zginania wykonuje mięsień trójgłowy łydki, kurcząc się 
koncentrycznie, antagonistą są prostowniki, które na-
pinają się ekscentrycznie. Taką pracę umożliwia uner-
wienie recyprokalne. 

U osoby stojącej mięśnie znajdują się pod wpływem 
stałego obciążenia izometrycznego, stąd szybkie nara-
stanie procesów zmęczenia. Stopa jest mechanicznie 
lepiej przystosowana do pracy statyczno-dynamicznej 
niż do pracy statycznej. Wysklepienie stopy chroni ner-
wy przed uciskiem, a jednocześnie zaopatruje jej stro-
nę podeszwową, zapewniając swobodne krążenie krwi 
i zwiększa sprężystość stopy (nerw strzałkowy i pode-
szwowy) [3].

Jak wykazały badania [4], dziewczęta charaktery-
zują się lepszym wysklepieniem stopy aniżeli chłopcy. 
Stopy dziewcząt są bardziej wydolne. Stwierdzono 
również zależność między typem budowy ciała a wy-
sklepieniem stopy. Im większy wskaźnik Rohrera, tym 
mniejsze wysklepienie stopy.  Badania wykazały tak-
że, że stopy prawe mają nieznacznie wyższe wartości 
kąta Clarke’a niż lewe, co może potwierdzać swoistą 
lateralizację, która przejawia się w wielu cechach so-
matycznych i motorycznych. Stwierdzono że po sześć-
dziesiątym roku życia występuje największy regres siły 
mięśni podudzia, co oczywiście rzutuje na obniżoną 
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wydolność stóp. Zaobserwowano również zależność 
przyczynowo-skutkową pomiędzy masą ciała a sto-
pami płaskimi o mniejszej wydolności, a także dowie-
dziono, że charakter pracy zawodowej nie wpływa na 
niekorzystne wysklepienie stóp. 

Celem badań jest określenie parametrów opisują-
cych stopy dorosłej, zdrowej i w pełni sprawnej kobiety.  

Materiał i metoda badawcza

Badaniami objęto 60 kobiet w wieku 21–23 lat, rekru-
tów jesiennego poboru do Wyższej Szkoły Ofi cerskiej 
Wojsk Lądowych. Średnia wysokość ciała badanych 
wynosiła 167,01 cm, a masa była równa 59,82 kg, nato-
miast wskaźnik BMI wynosił 21,42. Do analizy wyników 
badań zakwalifi kowano osoby, które pomyślnie przeszły 
badanie lekarskie i testy sprawności fi zycznej i w przy-
padku których technika i metodyka badania nie budziły 
żadnych zastrzeżeń [5]. Analizie poddano pomiary 60 
kobiet. Badanie obejmowało ocenę wysklepienia po-
dłużnego stopy w postawie habitualnej (por. tab. 1).

Do oceny wartości wybranych parametrów wyko-
rzystano stanowisko do komputerowej oceny posta-
wy ciała techniką mory projekcyjnej – Posturometr M. 
Metodyka i technika badania była zgodna z przyjętymi 
i opisanymi zasadami [6]. W skład stanowiska pomia-
rowego wchodził komputer i karta grafi czna, program, 
monitor i drukarka oraz urządzenie projekcyjno-odbior-
cze z kamerą do pomiaru stóp. 

Uzyskanie przestrzennego obrazu było możliwe 
dzięki wyświetleniu na stopach linii o ściśle określo-
nych parametrach. Linie te, padając na  stopy, ulegały 
zniekształceniom zależnie od konfi guracji powierzchni. 
Dzięki zastosowaniu obiektywu obraz badanej osoby 
mógł być odebrany przez specjalny układ optyczny 
z kamerą, a następnie przekazany na monitor kompute-
ra. Rejestrowane w pamięci komputera zniekształcenia 
obrazu lini, algorytm numeryczny przetwarzał następ-
nie na mapę warstwicową badanej powierzchni [7].

Uzyskany obraz powierzchni stóp umożliwił wielo-
aspektową interpretację danych.  Dokładność pomiaru 
i analiza rejestrowanych parametrów przestrzennych – 
to powody, dla których formułowane tutaj wnioski mogą 
się różnić od dotychczas opublikowanych. Krótki czas 
rejestrowania sylwetki badanego pozwolił wyelimino-
wać zmęczenie mięśni stopy, które pojawia się podczas 
badań dokonywanych metodami somatoskopowymi. 
Najistotniejsza w tej metodzie jest jednoczesność po-
miaru wszystkich rzeczywistych wartości przestrzen-
nego usytuowania poszczególnych odcinków stopy. 

Otrzymane rezultaty badań opracowano statystycz-
nie, określając wartość średnią, odchylenie standar-
dowe, współczynnik zmienności, wartość minimalną 
i maksymalną, a także dokonano opisu statystycznego 
cech wszystkich badanych (por. tab. 2). 

Wyniki 

W przypadku długości stopy prawej średnia wartość 
wynosi 242,8 mm, a lewej 241,32 mm, przy bardzo 
dużej rozpiętości rzędu 219,0–261,0 mm dla stopy 
prawej i 213,0–257,0 mm dla stopy lewej. Różnica 
długości, gdy prawa stopa jest dłuższa, wynosi śred-
nio 1,1 przy wartościach krańcowych z przedziału 
0,0–14,0 mm, różnica stanowi natomiast 0,43% przy 
wartościach min./maks. 0,0/5,8%. Jeśli z kolei dłuż-
sza jest lewa stopa, to odnotowaliśmy wielkość rzędu 
2,47 mm przy rozrzucie wynoszącym 0,0–10,0 mm 
oraz różnicę rzędu 1,02% o wartościach min./maks. 
z przedziału 0,0–4,1%. 

Średnia wartość szerokości stopy prawej – to 
95,0 mm przy szerokich wartościach granicznych wy-
noszących: 61,0–112,0 mm; różnica stanowi 3,43% przy 
wartościach min./maks. 0,0–43,9%, gdy prawa stopa jest 
szersza. Średnia szerokość lewej stopy wynosi 96,08 
mm przy min./maks. rzędu: 72,0/112,0 a różnica stanowi 
1,86% przy wartościach granicznych 0,0–21,6%. 

Średnia wartość wskaźnika długość/szerokość dla 
stopy prawej wynosi 2,57 przy wartościach krańco-
wych: 2,17–4,09 a różnica – gdy wskaźnik dla tej stopy 
ma wartość większą – wynosi 3,58% przy min./maks.: 
0,0/33,1%. Wskaźnik ten dla stopy lewej jest mniejszy 
i wynosi 2,52 przy wartościach granicznych 2,23–3,32, 
a różnica – gdy wskaźnik dla tej stopy ma wartość więk-
szą – wynosi 2,16% przy min./maks.: 0,0/27,4%.

Średnia wartość kąta koślawości palucha stopy 
prawej waha się od 6,15 do 2,9 stopni przy wartościach 
granicznych 20,7–34,6 stopni. Kąt ten w przypadku 
lewej stopy waha się od 5,2 do 3,4 stopni przy warto-
ściach granicznych 36,2–52,3 stopnia. 

Kąt szpotawości palca przyjmuje średnie wartości 
15,87–0,03 stopni dla stopy prawej przy wartościach 
granicznych równych 1,1–36,2 stopni. Analogiczne 
wartości dla lewej stopy wynoszą: 19,42–0,0 przy 
min./maks. rzędu 0,0/35,3 stopnia.  

W przypadku kąta piętowego wartości obu stóp 
są zbliżone. Średnia wartość dla prawej stopy wynosi 
15,91, podczas gdy dla lewej równa się 14,39 stopnia, 
przy rozrzucie wyników odpowiednio: 6,0/21,3 i 0,1/20,4 
stopnia. 
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Tabela 1.Objaśnienia

Table 1. Commentary

Symbol
                                            Parametry

Miano          Nazwa Opis

DL p mm Długość stopy prawej (p), lewej (l) Odległość między punktami akropodion a pterion
DL l
Sz p Szerokość stopy prawej (p), lewej (l) Odległość między punktami metatarsale fibulare a metatarsale 

tibialeSz l
DL/SZ p Wskaźnik „W”

(Wejsfloga) stopy prawej (p), lewej (l)
Stosunek długości stopy do jej szerokości

DL/Sz l
Alfa p stopnie Kąt koślawości palucha stopy prawej 

(p), lewej (l)
Kąt między prostą przechodzącą przez punkty metatarsale 
tibiale i najbardziej wewnętrzny na brzegu przyśrodkowym 
pięty a prostą przechodzącą przez punkty metatarsale tibiale 
i najbardziej wewnętrzny  na przyśrodkowym brzegu palucha

Alfa l

Beta p Kąt szpotawości V palca stopy prawej 
(p), lewej (l)

Kąt między prostą przechodzącą przez punkty metatarsale 
fiburale i najbardziej zewnętrzny na brzegu bocznym pięty 
a prostą przechodzącą przez punkty metatarsale fiburale 
i najbardziej zewnętrzny na brzegu bocznym palca V

Beta l

Gamma  
p

Kąt piętowy stopy prawej (p), lewej (l) Kąt między prostą przechodzącą przez punkty metatarsale 
tibiale i najbardziej wewnętrzny na brzegu przyśrodkowym 
pięty a prostą przechodzącą przez punkty metatarsale fiburale 
i najbardziej zewnętrzny na brzegu bocznym pięty

Gamma l

PS p mm2 Powierzchnia stopy prawej(p), lewej 
(l)

Powierzchnia strony podeszwowej stopy kontaktującej się 
z podłożemPS l

Ky p Wskaźnik Sztitera-Godunowa stopy 
prawej (p), lewej (l)

Stosunek długości odcinka przebiegającego w centrum 
wysklepienia łuku podłużnego przez zaciemnioną część śladu 
do długości odcinka wykreślonego przez nie zaciemnioną część 
plantokonturogramu, przy czym odcinek ten jest prostopadły 
do prostej przechodzącej przez punkty metatarsale tibiale 
i najbardziej wewnętrzny na brzegu przyśrodkowym pięty

Ky l

Cl p stopnie Kąt Clarke’a stopy prawej (p), lewej (l) Kąt zawarty między prostą przechodzącą przez punkty 
metatarsale tibiale i najbardziej wewnętrzny na brzegu 
przyśrodkowym pięty a prostą łączącą punkt największego 
wgłębienia i metatarsale tibiale

Cl l

DP 1 mm Długość łuku podłużnego 1, 2, 3, 4, i  
5 stopy prawej (P), lewej (L)

Długość łuku od 1, 2, 3, 4 i 5 kości śródstopia do punktu pterion
DP 2
DP 3
DP 4
DP 5
DL 1
DL 2
DL 3
DL 4
DL 5
WP 1 Wysokość łuku 1, 2, 3, 4 i 5 stopy 

prawej (P), lewej (L)
Odległość od podłoża do najwyższego punktu łuku 1, 2, 3, 4 i 5.

WP 2
WP 3
WP 4
WP 5
WL 1
WL 2
WL 3
WL 4
WL 5
SP 1 Szerokość łuku 1, 2, 3, 4 i 5 stopy 

prawej (P), lewej (L)
Cięciwa długości łuku 1, 2, 3, 4 i 5.

SP 2 
SP 3
SP 4
SP 5
SL 1
SL 2
SL 3
SL 4
SL 5
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Tabela 2. Objaśnienia – kobiety (N) 60

Table 2. Commentary – women (N) 60                                                                                       

Numer
Cechy Cecha Miano Wartość

średnia
Odchyl.

standard.
Wsp.

zmien. Min Max

 1 DLp mm 242,8 6,97 2,87 219,0 261,0
 2 DLl mm 241,32 8,0 3,32 213,0 257,0
 3 RD mm 1,1 2,43 219,48 0,0 14,0
 4 RD – mm 2,47 3,06 123,78 0,0 10,0
 5 RD % 0,43 0,99 227,39 0,0 5,8
 6 RD – % 1,02 1,23 120,77 0,0 4,1
 7 Szp mm 95,0 8,56 9,02 61,0 112,0
 8 Szl mm 96,08 7,38 7,68 72,0 112,0
 9 RS mm  2,82 5,07 179,55 0,0 27,0
10 RS – mm 1,8 3,63 201,57 0,0 20,0
11 RS % 3,43 7,24 210,74 0,0 43,9
12 RS – % 1,86 3,82 205,08 0,0 21,6
13 WDSp – 2,57 0,28 11,1 2,17 4,09
14 WDSl – 2,52 0,17 7,01 2,23 3,32
15 WDS %  3,58 5,72 159,74 0,0 33,1
16 WDS – %   2,16 4,65 215,35 0,0 27,4
17 Alfa p stopnie 6,15 7,83 127,3 0,0 34,6
18 Alfa p – stopnie 2,9 4,82 166,28 0,0 20,7
19 Alfa l stopnie 5,2 4,75 91,42 0,0 17,9
20 Alfa l – stopnie 3,4 9,0 264,21 0,0 52,3
21 Beta p stopnie 15,87 8,15 51,38 0,0 36,2
22 Beta p – stopnie 0,03 0,17 507,89 0,0 1,1
23 Beta l stopnie 19,42 7,03 36,19 4,0 35,3
24 Beta l – stopnie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
25 Gamma p stopnie 15,91 3,15 19,85 6,0 21,3
26 Gamm l stopnie 14,39 3,54 24,35 0,1 20,4
27 PSp mm2 2472,89 354,98 14,35 1202,0 3104,0
28 PSl mm2 2849,13 947,35 33,25 1774,0 8792,0
29 RPS mm2 386,47 1097,97 284,1 0,0 7590,0
30 RPS – mm2 12,43 41,33 332,4 0,0 232,0
31 RPS % 22,94 91,97 400,82 0,0 631,2
32 RPS – % 0,46 1,54 332,36 0,0 8,7
33 Kyp – 0,46 0,11 25,94 0,0 0,69
34 Kyl – 0,55 0,1 22,39 0,0 0,7
35 CLp stopnie   38,12 6,1 15,98 20,7 48,4
36 CLl stopnie 40,97 6,42 15,68 18,2 53,7
37 DP1 mm 84,39 11,59 13,75 53,0 117,0
38 DP2 mm 73,43 18,87 24,34 0,0 115,0
39 DP3 mm 49,08 28,76 59,6 0,0 113,0
40 DP4 mm 11,73 24,26 206,72 0,0 104,0
41 DP5 mm 3,84 15,38 399,96 0,0 84,0
42 DL1 mm 85,43 14,22 16,65 1,0 106,0
43 DL2 mm 74,39 16,42 22,08 1,0 100,0
44 DL3 mm 56,04 23,41 41,78 0,0 91,0
45 DL4 mm 11,02 18,3 166,1 0,0 76,0
46 DL5 mm 0,84 5,6 660,68 0,0 38,0
47 WP1 mm 6,93 2,93 42,39 1,0 15,0
48 WP2 mm 5,45 2,97 54,6 0,0 13,0
49 WP3 mm 2,82 2,39 84,83 0,0 8,0
50 WP4 mm 0,5 1,2 241,29 0,0 6,0
51 WP5 mm 0,1 0,48 443,48 0,0 3,0
52 WL1 mm 7,13 2,83 39,73 0,0 12,0
53 WL2 mm 5,56 2,83 50,92 0,0 12,0
54 WL3 mm 3,41 2,85 83,69 0,0 11,0
55 WL4 mm 0,78 1,73 221,99 0,0 7,0
56 WL5 mm 0,06 0,44 678,23 2,0 22,0
57 SP1 mm 13,34 3,78 28,35 2,0 22,0
58 SP2 mm 7,89 3,49 44,24 0,0 17,0
59 SP3 mm 2,47 2,93 118,41 0,0 11,0
60 SP4 mm 0,43 1,32 305,33 0,0 6,0
61 SP5 mm 0,2 0,14 678,23 0,0 1,0
62 SL1 mm 14,17 3,09 21,83 2,0 21,0
63 SL2 mm 8,47 2,83 33,43 0,0 16,0
64 SL3 mm 2,58 2,48 95,93 0,0 11,0
65 SL4 mm 0,19 0,93 477,28 0,0 6,0
66 SL5 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Źródło: badania własne
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Powierzchnia stopy mierzona polem powierzchni 
plantokonturogramu dla stopy prawej wynosi średnio 
2472,89 mm2, dla lewej 2849,13 mm2 przy wartościach 
min./maks. odpowiednio: 1202/3104,0 i 1774,0/8792,0 
mm2. Gdy prawa stopa ma większą powierzchnię, 
różnica ta wynosi 386,47 mm2, co stanowi 22,94% 
różnicy przy wartościach min./maks. odpowiednio: 
0,0/7590,0 mm2 i 0,0/631,2%; gdy zaś chodzi o lewą 
stopę to mamy do czynienia z wartością 12,43 mm2, 
co stanowi 0,46% różnicy i odpowiednio wartości min./
maks. 0,0/232,0 mm2 i 0,0/8,2%. 

Kąt wysklepienia podłużnego stopy mierzono 
dwoma sposobami, tj. za pomocą wskaźnika Ky i kąta 
Clarke’a. Średnia wartość wskaźnika Ky dla stopy pra-
wej wynosi 0,46, a lewej 0,55 przy wartościach granicz-
nych odpowiednio: 0,0/0,69 i 0,0/0,7. Ta sama cecha 
mierzona kątem Clarke’a wynosi dla prawej stopy 38,12, 
a dla lewej równa się 40,97 stopnia przy wartościach 
min./maks. odpowiednio 20,7/48,4 i 18,2/53,7 stopni. 

Średnie wyniki pomiarów długości pięciu łuków po-
dłużnych prawej stopy wynoszą kolejno: 84,39, 73,43, 
49,08, 11,73 i 3,84 mm przy wartościach granicznych 
dla wszystkich łuków rzędu 0,0–117,0 mm; dla lewej 
stopy to: 85,43, 74,39, 56,04, 11,02 i 0,84 mm przy war-
tościach krańcowych z przedziału 0,0–106 mm. 

Wysokość pięciu łuków prawej stopy przyjmowa-
ła następujące średnie wartości: 6,93, 5,45, 2,82, 0,5 
i 0,1 mm przy wartościach granicznych rzędu  0,0–15,0 
mm. Dla lewej stopy średnie kształtowały się następu-
jąco: 7,13, 5,56, 3,41, 0,78, 0,06 mm przy wartościach 
min./maks. mieszczących się dla wszystkich pięciu łu-
ków w przedziale pomiędzy 0,0 a 22 mm. 

Szerokość łuków prawej stopy wynosiła odpowied-
nio: 13,34, 7,89, 2,47, 0,43 i 0,2 mm przy wartościach 
krańcowych od 0,0 do 22,0 mm. Lustrzane pomiary 
dla drugiej stopy przedstawiają się następująco: 14,17, 
8,47, 2,58, 0,19 i 0,0 mm przy wartościach krańcowych 
z przedziału 0,0–16,0 mm. 

W dostępnych publikacjach nie znaleziono opra-
cowania, które zawierałoby analizę parametrów stóp 
na podstawie oceny morą projekcyjną kobiet w wieku 
21–23 lat.

Wnioski

1. Badane kobiety w wieku 21–23 lat wykazują się róż-
nicą wynoszącą 0,43% długości stóp (gdy dłuższa 
jest prawa stopa) i różnicą 1,02% (gdy dłuższa jest 
lewa stopa). W przypadku szerokości stóp różnice 
kształtują się następująco: 3,43%, jeśli prawa stopa 
jest szersza i 1,86%,  gdy szersza jest stopa lewa. 

2. Średni kąt koślawości palucha stopy prawej zawiera 
się w przedziale 3–6 stopni, a lewej – w granicach 
3–5 stopni. 

3. Średni kąt szpotawości palca małego stopy pra-
wej wynosi 0–16 stopni, natomiast lewej jest równy 
0–20 stopni. 

4. Średni kąt piętowy dla obu stóp zawarty jest w prze-
dziale 15–16 stopni. Gdy powierzchnia podeszwo-
wa prawej stopy jest większa, to różnica wynosi 
22,94%, a gdy dotyczy to stopy lewej – jest równa 
0,46%. 

5. Średni kąt Clarke’a dla stopy prawej wynosi 38,12 
stopnia, a dla lewej stopy jest równy 40,97 stopnia.
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Cel pracy. Ocena wpływu rocznego treningu lekkoatletycznego na długość i częstotliwość kroków biegowych, 
budowę somatyczną i poziom zdolności motorycznych dziewcząt i chłopców w wieku 10–11 lat. 

Materiał i metody. Grupę objętą badaniem stanowiły dzieci z czwartych i piątych klas sportowych (18 
chłopców i 16 dziewcząt) oraz dziewczęta (n = 73) i chłopcy (n = 68) z czwartych i piątych klas o standar-
dowym programie wychowania fizycznego. Podstawowe parametry kroku biegowego oceniono za pomocą 
metody kinematograficznej na podstawie biegu na 30 m. W badaniach zastosowano metodę obserwacji oraz 
eksperyment pedagogiczny. Przeprowadzono pomiary podstawowych parametrów antropometrycznych oraz 
posłużono się baterią testów sprawności. Uzyskane dane poddano analizie statystycznej.

Wyniki. Po upływie roku długość kroku biegowego zwiększyła się, a częstotliwość kroków sprinterskich uległa 
obniżeniu, wraz z niewielkim wzrostem poziomu szybkości we wszystkich grupach dzieci, bez względu na płeć 
i aktywność sportową. Zmiany parametrów somatycznych były podobne we wszystkich badanych grupach. 
Sprawność fizyczna dziewcząt i chłopców uległa poprawie, nieco większej w przypadku młodych lekkoatletów.

Wnioski. Zmiany parametrów kroku sprinterskiego oraz poziomu sprawności motorycznej dzieci w wieku 
10–11 lat najprawdopodobniej związane są głównie z biologicznym dojrzewaniem organizmu. Wszechstronny 
trening sportowy może w niewielkim stopniu wpłynąć na poprawę długości kroku biegowego oraz niektórych 
zdolności motorycznych.

Aim of the work. To define the influence of an annual athletic training program on sprinting stride length and 
frequency, body build and motor fitness of girls and boys aged 10–11. 

Material and methods. The research group consisted of 4/5th class’ pupils attending track and field train-
ings 6 times a week (18 boys and 16 girls) and kids attending standard PE lessons (73 girls and 68 boys). Stride 
parameters were calculated on the basis of a 30 m run with the use of cinematographic method. Pedagogical 
experiment and an observation method were used in this study. Body build was evaluated on the basis of cho-
sen anthropometrical variables with the use of standard research procedures and devices. Obtained data were 
a subject of statistical analysis.
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Results. After a period of one year strides length increased with simultaneous decrease of stride frequency 
and insignificant increase of a speed level, in each group no matter the gender and the level of sport activity. 
Changes of body build parameters were similar in the examined groups. The level of motor fitness of girls and 
boys improved, which might be slightly more visible in the group of young athletes.

Conclusions. The changes of sprinting stride parameters and the level of motor fitness of 10–11-year-old 
children are probably mainly a result of a biological development of a young organism. Sport training may have 
a slight influence on the changes of stride length and the level of chosen motor abilities. 

Wstęp  

Współczesny trening sportowy jest procesem złożo-
nym, a na jego skuteczność wpływa wiele czynników, 
których znajomość stanowi podstawę całej działalno-
ści szkoleniowej. Obecnie teoria treningu szczególnie 
wnikliwie odnosi się do pierwszych etapów kariery 
sportowej – szkolenia dzieci i młodzieży. Trening spor-
towy dzieci i młodzieży powinien być jedną z faz dłu-
gofalowego procesu, wynikającą z praw rozwoju biolo-
gicznego i zasady stopniowego rozwijania mistrzostwa 
sportowego. Ma on stworzyć podstawy do uzyskiwania 
maksymalnych wyników w wieku najwyższych natu-
ralnych możliwości organizmu [1]. Odpowiednio ukie-
runkowany proces szkolenia wywołuje szereg reakcji 
przystosowawczych mięśni, układu krwionośnego, od-
dechowego i wielu narządów ciała [2]. 

Próbę ustalenia zmian długości i częstotliwości kro-
ku biegowego dzieci pod wpływem treningu sportowe-
go podjęło wcześniej niewielu autorów [3–6]. 

Celem pracy była ocena wpływu rocznego treningu 
lekkoatletycznego na długość i częstotliwość kroków 
biegowych, budowę somatyczną i poziom zdolności 
motorycznych dziewcząt i chłopców wieku 10–11 lat. 

Materiał i metody

Badaniami, które przeprowadzono dwukrotnie (w odstę-
pie jednego roku) w Szkole Podstawowej nr 15 w Rudzie 
Śląskiej, objęto dzieci w wieku 10–11 lat uczestniczące 
w lekcjach wychowania fi zycznego o standardowym 
programie (68 chłopców i 73 dziewczęta) oraz ich ró-
wieśników z klas sportowych (18 chłopców i 16 dziew-
cząt), biorących udział w treningach lekkoatletycznych 
6 razy w tygodniu.

W badaniach wykorzystano metodę obserwacji 
oraz eksperyment pedagogiczny. Budowę ciała ba-
danych oceniono za pomocą wybranych parametrów 
antropometrycznych, stosując standardowe procedury 
i narzędzia badawcze (antropometr, cyrkiel kabłąkowy, 
taśmę centymetrową, fałdomierz) [7, 8]. Obliczono rów-
nież wskaźnik Rohrera wg wzoru:

WR = masa ciała (g)/wysokość ciała3 (m).

Poziom sprawności badanych dzieci określono na 
podstawie wybranych testów motorycznych, którymi 
były:
• testy szybkości biegowej – biegi na 30 i 60 m ze 

startu niskiego na sygnał dźwiękowy, 
• testy siły eksplozywnej kończyn dolnych – wyskok 

dosiężny z użyciem skali zawieszonej na dra-
binkach gimnastycznych oraz trójskok z miejsca 
(w formie wieloskoku z nogi na nogę z lądowaniem 
na materacu), 

• test siły eksplozywnej kończyn górnych i tułowia – 
rzut piłką lekarską 3 kg oburącz w tył,

• test gibkości – skłon tułowia w przód w siadzie pro-
stym z zastosowaniem podziałki (skala od –20 do 
+20 cm, malejąca w kierunku kolan badanego; 0 cm 
– na linii palców stóp (dla ułatwienia analizy staty-
stycznej do uzyskanych wyników dodano 20 cm), 

• test wytrzymałości – bieg przełajowy na stałej tra-
sie mierzącej ok. 1000 m. 

Pomiaru czasu biegów sprinterskich dokonywano 
za pomocą fotokomórek oraz stoperów. Wszystkie biegi 
na dystansie 30 m rejestrowano cyfrową kamerą video 
Panasonic NV–DS77. Na podstawie fi lmów obliczono ilość 
kroków biegowych na dystansie (z dokładnością do ¼ kro-
ku), a następnie ich długość i częstotliwość posługując się 
metodą kinematografi czną. Identyczny sposób obliczenia 
parametrów kroku biegowego (podczas najważniejszych 
imprez sportowych świata) stosowało wielu autorów, mię-
dzy innymi Vittori i Donati [9] oraz Letzelter [10].

Wszystkie pomiary wykonano dwukrotnie w odstę-
pie jednego roku. 

Zebrane dane liczbowe opracowano posługując się 
powszechnie stosowanymi metodami statystyki opiso-
wej, którymi są: średnie arytmetyczne (x–), odchylenia 
standardowe (SD) oraz wartości minimalne i maksy-
malne (min., maks.). Istotność zmian parametrów kroku 
biegowego, budowy somatycznej oraz wyników testów 
sprawności określono za pomocą analizy wariancji 
ANOVA.
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Wyniki

W tabeli 1 zebrano wartości parametrów kroku biego-
wego dzieci i ich zmiany po upływie roku. Wykonana 
analiza statystyczna dowiodła, iż częstotliwość kroków 
biegowych uległa nieznacznemu obniżeniu, bez wzglę-
du na płeć i poziom aktywności sportowej badanych, 
przy czym zmiany te nie były istotne statystycznie. 
W przypadku długości kroku biegowego odnotowano 
istotny wzrost wielkości tego parametru we wszystkich 
badanych grupach (średnio o 7 cm). Zmianom tym to-

warzyszył również wzrost prędkości biegu sprinterskie-
go (o 0,12 do 0,19 m/s), który był jednak nieistotny 
statystycznie.

W ciągu 12 miesięcy, między dziesiątym a jede-
nastym rokiem życia, ogólna sprawność badanych 
bez względu na płeć i poziom aktywności fizycznej 
uległa poprawie, przy czym zmiany te były wyraź-
niejsze w przypadku początkujących lekkoatletów 
(por. tab. 2). 

W grupie chłopców największe zmiany wyników obu 
grup dotyczyły rzutu piłką lekarską. Młodzi sportowcy 

Tabela 1. Zmiany parametrów kroku biegowego i prędkości biegu sprinterskiego dziewcząt i chłopców po upływie roku

Table 1. Changes of sprinting stride parameters and velocity of girls and boys after one year

Parametr Chłopcy Dziewczęta 

10-letni 11-letni d F 10-letnie 11-letnie d F

Długość kroku 
biegowego (m)

N
T

1,25±0,12
1,31±0,08

1,31±0,12 
1,39±0,08

 0,06
 0,08

10,58**
  5,76*

1,30±0,09  
1,35±0,09

1,38±0,10   
1,42±0,10

 0,08
 0,07

25,51***
  4,27*

Częstotliwość
kroków (1/s)

N
T

3,92±0,33  
3,89±0,25

3,83±0,32 
3,83±0,32

–0,09
–0,05

  2,75                         
  0,38

3,66±0,27
3,66±0,27

3,59±0,27 
3,63±0,26

–0,07
–0,03

   2,70
   0,48

Prędkość biegu na 
30 m (m/s)

N
T

4,83±0,48
5,08±0,43

4,95±0,45
5,27±0,30

 0,12
 0,19

  2,16
  2,42

4,71±0,43
4,95±0,45

4,88±0,39
5,10±0,32

 0,17
 0,15

   8,76**
   3,02

N – nietrenujący, T – trenujący, d – bezwzględna różnica wyników  
*p ≤  0,05; **p ≤  0,01; ***p  ≤  0,001

Tabela 2. Zmiany wyników testów sprawności dzieci po upływie roku

Table 2. Changes of fitness tests’ results of children after a year-long period of time

Parametr
Chłopcy Dziewczęta

10-letni 11-letni d F 10-letnie 11-letnie d F

Bieg na 30 m (s) N
T

6,22±0,66
5,91±0,49

6,06±0,61
5,69±0,33

–0,16
–0,22

  2,16
  2,42

6,37±0,49
6,07±0,35

6,15±0,44
5,88±0,25

 0,22
 0,19

  8,76**
  3,02

Wyskok 
dosiężny(cm) 

N
T

30,62±5,36
32,28±5,01

30,81±5,77
32,84±4,26

 0,19
 0,56

  0,05
  0,13

27,03±4,58
30,19±4,34

28,01±4,80
29,13±4,67

 0,98
–1,06

  1,58
  0,45

Skłon tułowia 
w przód (cm)

N
T

21,28±6,62
21,28±6,99

21,39±7,07
22,28±6,34

 0,11
 1,00

  0,01
  0,20

23,55±5,84
23,13±6,78

25,47±6,21
26,44±6,16

 1,92
 3,03

  3,71
  2,02

Trójskok 
z miejsca (m)

N
T

4,56±0,52
4,89±0,29

4,55±0,64
5,09±0,29

–0,01
 1,20

  0,01      
  4,45**

4,43±0,39
4,62±0,25

4,51±0,43
4,73±0,24

0,08
0,11

  1,57
  1,93

Rzut piłką 
lekarską (m) 

N
T

3,36±0,84
3,64±0,79

4,53±0,96
5,15±1,06

 1,17
 1,51

57,83***
23,81***

3,15±0,78
3,25±0,67

4,06±0,91
4,43±0,78

0,91
0,18

43,13***
20,69***

Bieg 60 m (s) N
T

11,53±1,18
10,93±0,86

11,19±1,21
10,48±0,89

–0,34
–0,45

  2,67
  2,39

11,91±1,08
11,31±0,56

11,39±0,90
10,91±0,46

–0,52
–0,40

10,37**
  5,09**

Bieg 1000 m (min, s) N
T

  6,26±1,33
  5,50±1,18

  5,48±1,24
  5,01±1,08

–38 s
–49 s

  6,55*
  3,88

  7,15±1,36
  6,10±0,58

  6,16±1,26
  5,51±0,70

–61 s
–19s

15,75***
  0,72

 N – nietrenujący, T – trenujący, d – bezwzględna różnica wyników  
*p  ≤  0,05; **p  ≤  0,01; ***p  ≤  0,001



Marzena Paruzel-Dyja, Janusz Iskra

– 44 –

Ta
be

la
 3

. Z
m

ia
ny

 b
ud

ow
y 

ci
ał

a 
dz

ie
ci

 m
ię

dz
y 

dz
ie

si
ąt

ym
 a

 je
de

na
st

ym
 ro

ki
em

 ży
ci

a

Ta
bl

e 
3.

 T
he

 c
ha

ng
es

 o
f b

od
y 

co
m

po
si

tio
n 

of
 c

hi
ld

re
n 

be
tw

ee
n 

10
 a

nd
 1

1 
ye

ar
s 

of
 a

ge

Pa
ra

m
et

r
Ch

ło
pc

y
A

N
OV

A
D

zi
ew

cz
ęt

a
A

N
OV

A

10
-le

tn
i

11
-le

tn
i

d
F

10
-le

tn
ie

11
-le

tn
ie

d
F

M
as

a 
ci

ał
a 

(k
g)

N T
34

,1
7±

6,
27

34
,1

7±
5,

62
37

,3
6±

6,
65

37
,1

8±
6,

76
 3

,1
9

 3
,0

1
  8

,2
9*

*
  2

,1
2

34
,9

7±
7,

44
32

,4
6±

4,
58

39
,7

0±
8,

71
37

,3
5±

6,
41

4,
73

4,
89

12
,4

5*
**

  6
,1

8*

W
ys

ok
oś

ć 
ci

ał
a 

(c
m

)
N T

14
1,

73
±

6,
28

14
2,

53
±

6,
60

14
6,

64
±

6,
54

14
7,

62
±

7,
16

 4
,9

1
 5

,0
9

19
,9

5*
**

   
4,

91
*

14
2,

02
±

7,
13

14
2,

43
±

7,
53

14
7,

47
±

7,
70

14
7,

85
±

8,
49

5,
45

5,
42

19
,6

8*
**

  3
,6

3

W
sk

aź
ni

k 
Ro

hr
er

a
N T

1,
20

±
0,

16
1,

18
±

0,
11

1,
18

±
0,

15
1,

15
±

0,
11

-0
,0

2
-0

,0
3

   
0,

35
   

0,
58

1,
22

±
0,

18
1,

13
±

0,
08

1,
23

±
0,

17
1,

16
±

0,
11

 0
,0

1
 0

,0
3

  0
,3

2
  0

,9
9

Dł
ug

oś
ć 

k.
 d

ol
ne

j (
cm

)
N T

73
,1

5±
4,

41
74

,5
9±

4,
63

76
,3

8±
4,

43
76

,7
3±

4,
83

 3
,2

3
 2

,1
4

18
,1

8*
**

   
1,

94
73

,3
1±

4,
14

73
,7

5±
4,

20
76

,2
7±

4,
26

77
,0

7±
4,

41
2,

96
3,

32
18

,1
8*

**
  4

,7
5*

Ob
w

ód
 u

da
 (c

m
)

N T
42

,4
9±

4,
63

41
,8

9±
4,

18
43

,1
6±

4,
60

42
,5

3±
4,

10
 0

,6
7

 0
,6

4
   

0,
73

   
0,

22
44

,8
4±

5,
21

43
,0

0±
3,

86
46

,9
2±

5,
01

45
,0

4±
3,

56
 2

,0
8

 2
,0

4
  6

,0
8*

  2
,4

1

Ob
w

ód
 p

od
ud

zia
 (c

m
)

N T
29

,1
8±

2,
53

29
,5

9±
2,

65
30

,1
5±

2,
69

30
,5

3±
2,

97
 0

,9
7

 0
,9

4
   

4,
72

*
   

1,
02

30
,4

0±
3,

26
28

,9
1±

2,
02

31
,6

0±
3,

42
30

,3
5±

2,
02

 1
,2

0
 1

,4
4

  4
,7

7*
  4

,0
7

Fa
łd

 ło
pa

tk
i (

m
m

)
N T

6,
82

±
3,

65
5,

67
±

1,
64

7,
54

±
4,

22
5,

73
±

0,
98

 0
,7

2
 0

,0
6

   
1,

14
   

0,
01

9,
25

±
5,

37
  7

,5
4±

3,
57

11
,3

2±
6,

60
8,

89
±

6,
39

 2
,0

7
 1

,3
5

  4
,3

4*
10

,9
0*

*

Fa
łd

 ra
m

ie
ni

a 
(m

m
)

N T
10

,7
4±

4,
23

  9
,2

2±
3,

34
11

,0
9±

4,
82

9,
63

±
 2

,9
8

 0
,3

5
 0

,4
1

   
0,

21
   

0,
16

11
,1

2±
7,

78
8,

10
±

4,
63

14
,6

8±
6,

16
13

,4
2±

6,
17

 3
,5

6
 5

,3
2

  9
,3

9*
*

  0
,1

6 

Fa
łd

 b
rz

uc
ha

 (m
m

)
N T

10
,1

8±
7,

88
  5

,7
2±

2,
96

11
,5

4±
8,

86
  6

,8
7±

3,
20

 1
,3

6
 1

,1
5

   
0,

89
   

1,
27

13
,1

4±
5,

27
11

,7
4±

4,
42

14
,0

1±
9,

30
9,

77
±

7,
13

 0
,8

7
 1

,9
7

  0
,4

9
  0

,8
8

Su
m

a 
fa

łd
ów

 (m
m

)
N T

28
,7

3±
14

,8
1

20
,5

9±
6,

89
30

,1
5±

16
,9

0
22

,2
2±

6,
41

 1
,4

2
 1

,6
3

   
0,

80
   

0,
54

33
,5

1±
17

,3
3

27
,3

7±
12

,1
40

,0
0±

20
,6

3
32

,0
7±

17
,6

 6
,4

9
 4

,7
0

  4
,2

5*
  0

,7
8

N
 –

 n
ie

tre
nu

ją
cy

, T
 –

 tr
en

uj
ąc

y,
 d

 –
 b

ez
w

zg
lę

dn
a 

ró
żn

ic
a 

w
yn

ik
ów

  
 *

 p
 ≤

 0
,0

5;
 *

* 
p 
≤ 

0,
01

; *
**

 p
 ≤

 0
,0

01



Wpływ procesu treningowego na parametry kroku sprinterskiego, poziom zdolności motorycznych...

– 45 –

istotnie poprawili także wyniki w trójskoku (p ≤ 0,001), 
podczas gdy średnia wyników ich rówieśników z klas 
ze standardowym programem wychowania fi zycznego 
nie zmieniła się, najprawdopodobniej z powodu trudno-
ści koordynacyjnych w wykonaniu wieloskoku. W przy-
padku biegu na dystansie 1000 m, po upływie roku obie 
grupy uzyskały lepsze wyniki, przy czym statystycznie 
istotne okazały się zmiany dotyczące chłopców nietre-
nujących (p ≤ 0,05). 

W grupie dziewcząt z klas sportowych i ogólnych 
największy postęp zaobserwowano w sile kończyn 
górnych (p ≤ 0,01) oraz w biegu na dystansie 60 m 
(o 0,40 s). Dodatkowo dziewczęta nietrenujące istotnie 
poprawiły swoje wyniki w biegu na dystansie 1000 m 
(p ≤ 0,001) oraz 30 m (p ≤ 0,01).

Z przedstawionych w tabeli 3 danych wynika, iż po-
między dziećmi nieuprawiającymi lekkiej atletyki a ich 
rówieśnikami z klas sportowych istnieje podobieństwo 
budowy somatycznej. Większe różnice dotyczą grup 
dziewcząt – początkujące lekkoatletki były znacznie 
smuklejsze i posiadały mniejszą ilość podskórnej tkan-
ki tłuszczowej. Wpływ na te różnice miał najprawdo-
podobniej nie tylko trening sportowy, którego roli nie 
wolno pomijać, ale również kierunek wstępnej selekcji 
sportowej do klas o profi lu lekkiej atletyki. 

Po upływie roku u badanych dzieci nastąpił wzrost 
większości parametrów budowy somatycznej (tabela 
3). W grupie chłopców z klas sportowych istotnej sta-
tystycznie zmianie uległa jedynie średnia wysokość 
ciała, zwiększając się ze 142,53 cm do 147,62 cm 
(p ≤ 0,05). U ich rówieśniczek najistotniejszej zmianie 
uległa grubość fałdu łopatki (p ≤ 0,01), masa ciała (o 4,9 
kg) i długość kończyny dolnej (p ≤ 0,05). Jedynym pa-
rametrem budowy ciała dziewcząt trenujących, który 
uległ zmniejszeniu, była grubość fałdu skórnego brzu-
cha (o 2 mm).

W trakcie badań dzieci nietrenujących istotnej zmia-
nie uległo pięć parametrów budowy ciała u chłopców 
oraz osiem u dziewcząt. W ciągu roku średnio o 5 cm 
zwiększyła się wysokość ciała badanych obu płci, a o ok. 
3 cm długość kończyny dolnej (p ≤ 0,001). Zwiększyła się 
także masa ciała dzieci: z 34,17 kg do 37,36 kg w grupie 
chłopców (p ≤ 0,01) oraz z 34,97 kg do 39,70 kg u dziew-
cząt (p ≤ 0,001). W obu grupach powiększył się również 
obwód podudzia badanych (p≤0,05). Dodatkowo w gru-
pie dziewcząt istotnej zmianie uległ obwód uda, fałd ło-
patki (p ≤ 0,05) i ramienia (p ≤ 0,01) oraz suma fałdów 
skórno-tłuszczowych (por. tab. 3). Nie zmieniła się nato-
miast istotnie w żadnej z badanych grup dzieci średnia 
wartość wskaźnika Rohrera. 

Dyskusja

W latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku obszerne 
badania nad związkiem, jaki występuje między szybko-
ścią biegu a częstotliwością i długością kroku biegaczy 
w wieku 8–19 lat, trenujących i nietrenujących, prze-
prowadził Kuchen. Autor ten stwierdził, iż największy 
przyrost częstotliwości kroków następuje między dzie-
siątym a czternastym rokiem życia i nieznacznie zmie-
nia się pod wpływem treningu, podczas gdy długość 
kroku biegowego można wyraźnie zwiększyć [11]. 

W 1996 r. badania dzieci i młodzieży oraz kobiet 
i mężczyzn w wieku 5–29 lat prowadził Balsewicz 
(1996). Ich celem było odnalezienie różnic dymorfi cz-
nych struktury ruchów w ontogenezie, w biegu z mak-
symalną prędkością. Wśród dzieci w wieku 9–10 oraz 
11–12 lat, chłopcy wyraźnie przewyższali dziewczęta 
pod względem prędkości biegu. W tym wieku zarówno 
długość kroku biegowego, jak i częstotliwość kroków 
chłopców i dziewcząt różniła się nieznacznie [12].

W badaniach ciągłych chłopców liczących 11–15 
lat życia [13] w każdym roku badań odnotowywano 
wzrost prędkości biegu oraz długości kroku biegowe-
go. Potwierdzono także duże znaczenie długości kroku 
w poprawie czasu biegu. Podobne uwarunkowania za-
uważyli również Iskra i Mynarski [14].

Po upływie roku we wszystkich badanych grupach, 
bez względu na płeć i poziom aktywności sportowej, istot-
nemu zwiększeniu uległa długość kroku sprinterskiego, 
przy jednoczesnej nieznacznej redukcji częstotliwości kro-
ków. Zmiany te mogą świadczyć o przewadze znaczenia 
naturalnego rozwoju biologicznego dzieci w wieku 10–11 
lat nad wpływem treningu lekkoatletycznego w zakresie 
wielkości tych dwóch parametrów kroku biegowego. 

Zauważono również poprawę poziomu sprawności fi -
zycznej badanych dzieci, bez względu na poziom aktyw-
ności fi zycznej, nieco wyraźniejszą u młodych lekkoatle-
tów. Kierunek tych zmian może być związany ze specy-
fi ką treningu wszechstronnego (ogólnorozwojowego), jaki 
prowadzony jest w pierwszym etapie szkolenia dzieci.

Wzrost sprawności motorycznej wraz z wiekiem 
dzieci, zdaniem Milicerowej [15], stanowi bezpośredni 
dowód, że podstawą rozwoju sprawności fi zycznej jest 
biologiczne dojrzewanie organizmu.

Według niektórych autorów wzrost siły mięśniowej 
związany jest z przemianami morfologicznymi i fi zjolo-
gicznymi zachodzącymi w młodych, rozwijających się 
organizmach [16].  

Młodszy wiek szkolny (7–11/12 lat) jest okresem dy-
namicznego rozwoju; zdolności motoryczne osiągają 



Marzena Paruzel-Dyja, Janusz Iskra

– 46 –

wtedy największy przyrost [17]. Odpowiednio prowadzo-
ne i zgodne z rozwojem biologicznym dzieci szkolenie 
sportowe prowadzi do podwyższenia ich poziomu spor-
towego. 

Dzieci w tym wieku przejawiają duże dyspozycje 
szybkościowe i łatwo przyswajają sobie umiejętności 
techniczne. Doskonali się ich układ nerwowy, rosną pre-
dyspozycje koordynacyjne i rozrastają się mięśnie [18]. 
Wyniki badań wskazują, że poprawę poziomu sportowe-
go dzieci w pierwszym etapie szkolenia można osiągnąć 
nawet poprzez wzrost ich wszechstronnego przygotowa-
nia. Dlatego też ważne jest, by dzieci w tym wieku po-
dejmowały systematyczne wysiłki fi zyczne. Odpowiedni 
program zajęć wychowania fi zycznego czy też treningu 
lekkoatletycznego umożliwia rozwój ich zdolności oraz 
ukrytych predyspozycji sportowych. Biorąc pod uwagę 
łatwość przyswajania umiejętności technicznych przez 
dzieci w młodszym wieku szkolnym, nauczyciele i trene-
rzy powinni szczególnie zwracać uwagę na poprawne 

wykonywanie ćwiczeń lekkoatletycznych i na technikę 
biegu. Nie należy dopuścić do wytworzenia błędnych 
nawyków ruchowych, ponieważ w późniejszych etapach 
szkolenia trudniej będzie je wyeliminować.   

Wnioski

1. W wieku 10–11 lat zachodzi naturalny wzrost po-
ziomu sprawności fi zycznej dzieci. Wszechstronny 
trening lekkoatletyczny może w pewnym stopniu 
wpłynąć na wielkość tych zmian.

2. Zmiany parametrów kroku sprinterskiego oraz 
poziomu sprawności motorycznej dzieci w wieku 
10–11 lat związane są najprawdopodobniej głównie 
z biologicznym dojrzewaniem organizmu.

3. Istotny wzrost długości kroku biegowego wraz 
z równoczesnym nieznacznym obniżeniem często-
tliwości kroków wydaje się również wynikiem natu-
ralnych zmian rozwojowych. 
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WPŁYW AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ 
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Cel pracy. Określenie związku między aktywnością fizyczną a występowaniem nadwagi i otyłości u absol-
wentów uczelni sportowej i przedstawicieli wielkopolskiej elity społecznej (grant nr N40402932/0534).

Materiał i metody badań. Doniesienie oparto na wynikach badań ankietowych, którymi objęto absolwentów 
poznańskiej AWF oraz przedstawicieli wielkopolskiej elity władzy. Posłużono się specjalnie opracowanym kwe-
stionariuszem składającym się z czterech grup pytań, przy czym w analizie uwzględniono informacje dotyczące 
uczestnictwa w sporcie i rekreacji ruchowej oraz wielkości podstawowych parametrów morfologicznych. Poziom 
aktywności fizycznej badanych osób wyrażono w jednostkach MET.

Wyniki i wnioski. Badaną grupę z założenia stanowiły osoby z wyższym wykształceniem. Spodziewano się 
zatem, że respondenci, a szczególnie absolwenci uczelni sportowej, świadomi negatywnych skutków otyłości, 
są pod względem dbałości o należną masę ciała wzorem do naśladowania. Tymczasem wyniki badań wskazują, 
że nadwaga i otyłość częściej występuje u absolwentów AWF, niż u reprezentantów wielkopolskiej elity władzy. 
Okazuje się, że co drugi specjalista z zakresu kultury fizycznej odznacza się nadwagą, która częściej występuje 
u mężczyzn niż u kobiet. Uzyskane wyniki są zatem niepokojące. Pewną dozę optymizmu wnosi jedyne fakt, 
że absolwenci poznańskiej AWF deklarują wyższą od poznańskiej elity władzy aktywność fizyczną. Wyższy jest 
również odsetek absolwentów AWF wykonujących wysiłki umiarkowane czy intensywne oraz dłuższy czas 
poświęcony na te wysiłki.

Aim of the work. To characterize the relation between physical activity and occurrence of overweight and 
fatness among graduates from sport universities and academies as well as the representatives of local authori-
ties (grant no. N40402932/0534). 

Material and method. Research material includes people who make strategic decisions for the Wielkopolska 
and graduates from University School of Physical Education in Poznań. All the participants were in their fifties. 
Specially constructed questionnaire consisted of four question groups concerning amount and structure of lei-
sure time, preferences for leisure activities, participation in sport and physical recreation, basic morphological 
parameters. The level of physical activity respondents was presented in MET units according to the classification 
given by Ainsworth.  

Results and conclusions. Since both groups of participants were composed of highly educated people, the 
main presumption was that the respondents, especially sport university graduates, aware of negative influence 
of obesity on human health, were a good example to follow. However, the research results show that overweight 
and obesity can be observed more often among AWF Poznań graduates than among representatives of local 
authorities. 50 percent of AWF graduates suffer from obesity, which is more frequent among men than women. 
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Therefore, obtained results actually rather frightening, have “a silver lining”. Poznań AWF graduates declare higher 
amount of physical activity than other participants do, more of them undertake moderate and intense efforts and 
spend more time on practicing chosen physical exercises.

Wstęp

Jednym z najważniejszych zadań zdrowia publiczne-
go jest zachęcanie milionów kobiet i mężczyzn, którzy 
prowadzą siedzący tryb życia do zwiększenia systema-
tycznej aktywności fi zycznej. Promocja racjonalnego re-
gularnego wysiłku fi zycznego powinna być przedmiotem 
polityki zdrowotnej, realizowanej konsekwentnie przez 
władze państwowe i samorządowe. Propagatorami ak-
tywności fi zycznej winni być, w moim przekonaniu, ab-
solwenci uczelni sportowych oraz władze samorządowe 
danego regionu. Specjaliści z zakresu kultury fi zycznej 
– to osoby świadome potrzeb i konieczności ruchu w ży-
ciu współczesnego człowieka, a jednocześnie świado-
me negatywnych skutków otyłości. Przedstawiciele tzw. 
regionalnej elity władzy, posiadając siłę opiniotwórczą, 
mogą natomiast wpływać korzystnie na ogólnospołecz-
ne rozumienie potrzeb związanych z preferowaniem ak-
tywnego stylu życia, a ich postawa wobec aktywności 
fi zycznej może być wzorem do naśladowania bądź ne-
gowania, jeśli okaże się bierna [1].

Pojęcie elit społecznych nie zostało dotychczas 
precyzyjnie zdefi niowane. Punktem wyjścia współ-
czesnych ujęć teoretycznych jest defi nicja socjologa 
Vilfreda Pareto (1848–1923), według którego pojęcie 
„elita”, tj. klasa wybrana, klasa wyższa i arystokracja 
(w znaczeniu etymologicznym: aristos – najlepsi) od-
nosi się do ludzi, którzy „w swej dziedzinie działania 
osiągają najwyższe wskaźniki”. Elita – to ludzie uszere-
gowani „według stopnia ich wpływów, władzy politycz-
nej i społecznej”, a „dopóki równowaga społeczna jest 
zachowana, dopóty większość jednostek, które ją [tj. 
elitę] tworzą, wydaje się obdarzona pewnymi cechami 
i zdolnościami zarówno dobrymi, jak i złymi, zapewnia-
jącymi jej władzę” [1–3]. Z kolei W Wielkim słowniku 
poprawnej polszczyzny odnajdujemy defi nicję poję-
cia elity jako „grupy ludzi wyróżniających się w danej 
zbiorowości” lub jako „grupy ludzi odgradzających się 
od ogółu w przeświadczeniu o swej wyższości”[4]. W 
niniejszej pracy pojęcie elit zdefi niowano jako „zespół 
osób zajmujących najwyższe pozycje w danym sys-
temie społecznym, w różnych dziedzinach społecznej 
działalności – osób, których osiągnięcia i pozycja są 
wyróżniające się w skali tego społeczeństwa lub spo-
łeczności” [5].    

Celem doniesienia jest określenie związku między 
aktywnością fi zyczną a występowaniem nadwagi i oty-
łości u absolwentów uczelni sportowej i przedstawicieli 
wielkopolskiej elity społecznej1.

Materiał i metoda badań

Podstawę materiałową doniesienia stanowią badania 
ankietowe przeprowadzone wśród absolwentów po-
znańskiej AWF, którzy 35 i 40 lat temu ukończyli studia 
wyższe oraz wśród przedstawicieli wielkopolskiej elity 
władzy – osób zajmujących strategiczne pozycje w or-
ganizacjach biurokratycznych i administracji państwo-
wej, których wiek wahał się w graniach 50–65 lat. 

Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety 
składający się z czterech grup pytań, przy czym w ni-
niejszej pracy do analizy wykorzystano dane dotyczące 
uczestnictwa w sporcie i rekreacji fi zycznej oraz dane 
z krótkiej wersji Międzynarodowego Kwestionariusza 
Aktywności Fizycznej [6]. W badaniach własnych po-
ziom aktywności fi zycznej badanych wyrażano w jed-
nostkach MET [7–9].

Przypomnijmy na wstępie, że badacze pracujący 
pod kierunkiem Ainsworth podjęli próbę opracowania 
kompendium – klasyfi kacji wydatków energetycznych 
ludzkiej aktywności fi zycznej podczas codziennej ak-
tywności domowej, pracy zawodowej, rekreacji i wypo-
czynku, uprawiania sportów oraz osobistych czynności 
człowieka [10]. Każdej aktywności wspomniani bada-
cze przypisali odpowiednią jednostkę intensywności 
opartą na szybkości wydatku energetycznego, okre-
ślanego jako MET. Intensywności aktywności są przez 
nich ujmowane jako wielokrotności MET lub w postaci 
stosunku szybkości wydzielania energii w procesach 
metabolicznych podczas wykonywania określonej ak-
tywności do szybkości wydzielania energii podczas 
spoczynku (RMR). Jednostkę MET wspomniani au-
torzy defi niują jako wydatek energetyczny podczas 
spokojnego siedzenia. Dla przeciętnej dorosłej osoby 
wynosi on w przybliżeniu 3,5 ml tlenu/kilogram ciężaru 
ciała/minutę lub 1 kcal/kilogram ciężaru ciała/godzinę.

Opierając się na przeglądowej pracy Ainsworth 
i współpracowników, która dotyczy klasyfi kacji aktyw-

1 Projekt naukowy zrealizowany w ramach grantu nr N40402932/0534.
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ności fi zycznej, przypisano poszczególnym aktywno-
ściom, wskazanym przez respondentów, odpowiednie 
wielkości MET. Takie postępowanie pozwoliło na wyło-
nienie trzech zasadniczych grup osób w każdej zbioro-
wości, czyli osobników:
a) mało aktywnych, u których strata energii podczas 

wysiłku fi zycznego nie przekraczała 5 MET;
b) aktywnych, u których strata energii podczas wysił-

ku fi zycznego wynosiła 5,1–9 MET;
c) bardzo aktywnych, u których starta energii podczas 

wysiłku fi zycznego przekraczała 9,1 MET.

Na podstawie wysokości i masy ciała wyznaczono 
następnie wskaźnik BMI, który bardzo dobrze koreluje 
z masą ciała i otłuszczeniem, wykazując równocześnie 
stosunkowo małą zależność od wysokości ciała [11, 
12]. Dla wszystkich wymienionych cech obliczono wiel-
kości podstawowych charakterystyk statystycznych 
z uwzględnieniem poziomu aktywności fi zycznej oraz 
płci badanych.

Analiza wyników

Charakterystykę badanych osób z uwzględnieniem wy-
stępowania nadwagi i otyłości przedstawiono w tabeli 1. 
Przeciętne wielkości względem masy ciała u badanych 
absolwentów są wyższe zarówno u kobiet, jak i u męż-
czyzn, aniżeli odnotowane w grupie osób zajmujących 
strategiczne pozycje w wielkopolskich organizacjach 
biurokratycznych. Różnice są statystycznie istotne. 

U badanych absolwentek odnotowano zbliżony odse-
tek kobiet charakteryzujących się nadwagą oraz prawi-
dłowymi wielkościami proporcji wagowo-wzrostowych. 
Do nieco innych wniosków prowadzi analiza częstości 
rozpatrywanego wskaźnika w grupie przedstawicielek 
elity władzy. Okazuje się bowiem, że ponad ¾ ogółu 
kobiet wchodzących w skład wielkopolskiej elity władzy 
charakteryzują prawidłowe wielkości składnika BMI.

Uwagę zwracają frakcje analizowanych miar 
otłuszczenia w grupach męskich. Największe różnice 
obserwuje się między liczbą osób z nadwagą oraz 
o prawidłowych proporcjach wagowo-wzrostowych. 
Absolwenci poznańskiej AWF znacznie częściej wy-
kazują nadwagę, a rzadziej prawidłową wielkość BMI 
aniżeli elita władzy. Największe kontrasty między anali-
zowanymi grupami obserwuje się w poziomie aktywno-
ści fi zycznej wyrażonej w jednostkach MET. Zarówno 
absolwentki, jak i absolwenci znacząco przewyższają 
elitę władzy pod kątem deklarowanego udziału w spa-
cerach oraz ćwiczeniach fi zycznych.

W toku dalszej analizy zebranego materiału wy-
odrębniono frakcje osób, które w ciągu ostatniego 
tygodnia wykonywały w wolnym czasie wysiłki o ni-
skiej (głównie spacery), umiarkowanej i znacznej in-
tensywności (tab. 2). Odsetek osób spacerujących we 
wszystkich analizowanych grupach był bardzo zbliżony, 
natomiast czas poświęcony na uprawianie tej formy ak-
tywności wyraźnie wyróżnia na korzyść absolwentów 
poznańskiej AWF. Odmienne zjawisko zaobserwowano 
w przypadku wysiłków umiarkowanych. Odnotowano 

Tabela 1. Charakterystyka badanej grupy z uwzględnieniem nadwagi i otyłości

Table 1. The characteristic of the researched group regarding overweight and fatness 

Charakterystyka
Characteristic

Przeciętna AF 
w MET

Week average 
AF in MET

BMI Norma [%] Nadwaga
Obesity [%]

Otyłość
FAT [%]

Kobiety
Women

Absolwenci
Graduates

n=61

10,21 25,75 40,98 47,54 11,48

Elita
Elite

n=69 

5,36 23,49 71,11 22,22 6,67

Mężczyźni
Men

Absolwenci
Graduates

n= 35

10,17 27,71 25,71 60,00 14,29

Elita
Elite

n=33

6,29 25,20 43,75 43,75 12,50
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bowiem mniejszy odsetek specjalistów z zakresu kul-
tury fi zycznej, którzy preferują ten poziom aktywności, 
przy czym również w tym przypadku czas poświęcony 
na ten rodzaj aktywności w tygodniu był wyższy u ab-
solwentów aniżeli u elity władzy. Z kolei w przypadku 
wysiłków o znacznej aktywności – zarówno wśród ko-
biet, jak i mężczyzn – dominują absolwenci poznańskiej 
AWF. Odnotowano bowiem nie tylko najwyższe frakcje 
osób wykonujących ćwiczenia fi zyczne o bardzo dużej 
intensywności, ale również deklarowany przez respon-

dentów czas poświęcony na ten rodzaj wysiłków był 
wyższy u absolwentów niż u elity władzy.

Dokonano także oceny poziomu aktywności fi zycz-
nej badanej zbiorowości, biorąc pod uwagę aktywność 
fi zyczną badanych osób w ciągu ostatniego tygodnia 
oraz udział w sporcie i rekreacji (tab. 3). Zgodnie z kla-
syfi kacją zaproponowaną przez Ainsworth i współ-
pracowników [10] każdej aktywności fi zycznej, której 
uprawianie deklarowali respondenci, przypisano odpo-
wiednie wielkości MET. Badaną zbiorowość podzielono 

Tabela 2. Odsetek osób reprezentujących określony rodzaj aktywności fizycznej

Table 2. The percentage of people representing the given kind of physical activity and the time needed for its realization

Charakterystyka
Characteristic

Niska AF/ Very low inten-
sivity efforts (walk)

Umiarkowana AF /Moder-
ate efforts

Intensywna AF
Intensive efforts

Odsetek 
osób

People’s 
percentage 

[%]

Przeciętna 
liczba 

godzin w 
tygodniu 
Average 

number of 
hours in a 

week

Odsetek 
osób

People’s 
percentage 

[%]

Przeciętna 
liczba 

godzin w 
tygodniu 
Average 

number of 
hours in a 

week

Odsetek 
osób

People’s 
percentage 

[%]

Przeciętna 
liczba 

godzin w 
tygodniu 
Average 

number of 
hours in a 

week

Kobiety
Women

Absolwenci 
Graduates

42,86 10,18 28,57 2,72 28,57 5,90

Elita
Elite

42,00 2,90 39,40 1,34 18,19 4,40

Mężczyźni
Men

Absolwenci
Graduates

46,88 10,73 37,50 4,60 15,62 4,90

Elita
Elite

44,50 5,78 44,50 2,00 11,12 3,95

Tabela 3. Poziom aktywności fizycznej wyrażony w jednostkach MET

Table 3. Physical activity level in MET

Wskaźnik AF
Physical activity level

< 0,5  MET 5,1–9,0 MET 9,1 MET >

Odsetek osób
People’s percentage

[%]

Kobiety
Women

Absolwenci
Graduates

11,47 24,59 63,94

Elita
Elite 

53,62 11,59 34,79

Mężczyżni
Men

Absolwenci
Graduates

28,57 17,14 54,29

Elita
Elite

54,55 9,09 36,36
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następnie na trzy grupy odpowiadające poszczegól-
nym przedziałom MET. Najwyższy odsetek osób o ni-
skiej intensywności odnotowano u elity władzy. Wysoką 

Ryc. 1. Wskaźnik BMI a poziom aktywności fizycznej – mężczyźni

Fig. 1. BMI value and activity physical level – men

Ryc. 2. Wskaźnik BMI a poziom aktywności fizycznej – kobiety

Fig. 2. BMI value and activity physical level – women

aktywnością fi zyczną charakteryzuje się natomiast po-
nad 54% mężczyzn i ponad 63% absolwentów AWF 
w Poznaniu.
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Interesującym spostrzeżeniem są różnice występu-
jące we wskaźniku BMI, które związane są z poziomem 
aktywności fi zycznej. Uzyskane przeciętne względnej 
masy ciała we wszystkich grupach wykazują jednakowe 
tendencje (por. tab. 4 oraz ryc. 1–2). Najwyższe wielko-
ści uzyskali respondenci o niskiej aktywności fi zycznej, 
a najniższe – osoby deklarujące duży, systematyczny 
wysiłek fi zyczny. Co ciekawe, we wszystkich grupach 
przeciętne względnej masy ciała są najwyższe w gru-
pie absolwentów poznańskiej AWF.

Podsumowanie i wnioski

 Badaną grupę z założenia stanowiły osoby z wyższym 
wykształceniem. Spodziewano się zatem, podobnie 
jak w badaniach warszawskich [13], że respondenci, 
a zwłaszcza absolwenci uczelni sportowej – świado-
mi negatywnych skutków otyłości – będą pod wzglę-
dem dbałości o wagę ciała wzorem do naśladowania. 
Tymczasem wyniki badań wykazują, że nadwaga i oty-
łość częściej występuje u absolwentów poznańskiej 
AWF, aniżeli u osób należących do lokalnej elity wła-
dzy. Okazuje się bowiem, że co drugi specjalista z za-
kresu kultury fi zycznej odznacza się nadwagą, przy 
czym częściej występuje ona u mężczyzn niż u kobiet 
– podobnie jak w ogólnopolskich badaniach epidemio-
logicznych [14, 15]. 

Odnotowany niekorzystny bilans indeksu masy ciała 
absolwentów AWF znacznie przewyższa normy właści-
we dla współczesnej polskiej populacji [14]. Najnowsze 
wyniki programu WOBASZ wskazują, że nadwaga 
i otyłość to problem ponad 60% mężczyzn i blisko 50% 
kobiet w naszym kraju. Badani absolwenci znacznie 

przewyższają zatem pod tym względem populację pol-
ską. Nieco optymizmu wnosi fakt, że absolwenci AWF 
deklarują wyższy poziom aktywności fi zycznej, wyż-
szy jest też wśród nich odsetek osób wykonujących 
nie tylko wysiłki umiarkowane, ale także intensywne 
oraz dłuższy czas poświęcają na uprawianie ćwiczeń 
fi zycznych zarówno w porównaniu do poznańskiej elity 
władzy, jak i ogółu społeczeństwa polskiego [16].

Jak pokazują wyniki badań, wskaźnik BMI jest gor-
szym estymatorem tłuszczu u osób aktywnych fi zycz-
nie [11, 17, 18]. Można wobec tego założyć, że wielkość 
tego wskaźnika w badanej grupie absolwentów jest 
w większym stopniu miarą wielkości tkanki aktywnej, 
a nie skutkiem dodatniego bilansu energetycznego.

W tym badaniu korzystniej wypadają przedstawi-
ciele poznańskiej elity władzy. Frakcje osób okazały 
się w badanej grupie typowe dla współczesnej popula-
cji poznańskiej [19]. Z badań Kara i współpracowników 
wynika, że co drugi mieszkaniec Poznania i co czwarta 
poznanianka – podobnie jak w prezentowanym mate-
riale dotyczącym elit – mają nadwagę. Otyłość z kolei 
dotyczy 14,4% mężczyzn i 8,4% kobiet mieszkających 
w stolicy Wielkopolski, a więc zaledwie o 2% więcej niż 
w prezentowanym materiale. I tak jednak uzyskane wy-
niki trzeba uznać za dość niepokojące. Odsetek osób 
z nadwagą, szczególnie wśród mężczyzn należących 
do wielkopolskiej elity władzy, jest znaczny. 

Z danych Światowej Organizacji Zdrowia wyni-
ka, że w 2005 r. z problem nadwagi dotyczył 1,6 mld 
osób, a otyłość dotknęła ponad 400 mld dorosłej lud-
ności świata [20]. Ogólnopolskie badania wskazują na 
progresję otyłości u dorosłych mieszkańców Polski 
w ostatnim dwudziestoleciu [14]. Okazuje się, że pro-

Tabela 4. Aktywność fizyczna a wskaźnik BMI

Table 4. Activity level and BMI index

Wskaźnik AF
Physical activity level

< 0,5  MET 5,1–9,0 MET 9,1 MET >

Wskaźnik BMI 
Average BMI value 

Kobiety
Women

Absolwenci
Graduates 26,67 25,79 24,79

Elita
Elite 28,88 23,14 22,45

Mężczyźni
Men

Absolwenci
Graduates 28,11 28,23 26,79

Elita
Elite 26,18 25,30 24,12
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blem ten dotyczy również osób wysoko wykształconych, 
które są świadome negatywnych skutków otyłości. Tym 
większą potrzebę prowadzenia nowoczesnej profi lak-
tyki i edukacji wykazują przytoczone wyniki badań. 

Kompleksowe działania powinny wpływać na prozdro-
wotną modyfi kację stylu życia, tak aby skuteczniej niż 
dotąd zapobiegać rozwojowi nadwagi i otyłości.
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Cel pracy. Określenie: 1) wpływu treningu na czas pokonania dystansu ergometrem wioślarskim przez stu-
dentów; 2) reprezentatywności przyjętej próby w aspekcie opracowania metody umożliwiającej trafne i rzetelne 
oszacowanie uzyskanych wyników przy pomiarze zdolności wytrzymałościowych krótkiego czasu. 

Materiał i metody. Badaniem, do którego zastosowano ergometr wioślarski „Concept II Indoor Rower”, 
objęto grupę 63 studentów studiów dziennych UWM w Olsztynie. Analizowano wpływ regularnego treningu 
na czas pokonania dystansu 500 m. Wyniki badań opracowano statystycznie, badając zgodność uzyskanych 
rozkładów czasu pokonania symulowanego dystansu i przyjętego współczynnika k (stosunku wysokości do 
masy ciała) z rozkładem normalnym oraz stosując regresję z krokową eliminacją stopnia i postaci funkcji 
wielomianu.

Wyniki. Na podstawie wyprowadzonej zależności matematycznej oraz uzyskanych wyników zaobserwo-
wano, że wraz z powtarzaniem ćwiczenia średni czas pokonania dystansu 500 m ergometrem wioślarskim 
zmniejsza się od ok. 108 do 97 sekund. Zjawisko skracania pokonywanego czasu może być spowodowane 
poprawą poziomu zdolności wytrzymałościowych czasu krótkiego, jak również przyswajaniem ruchów 
(uczeniem się).

Wnioski. Jednorazowa próba pokonania dystansu 500 m na ergometrze wioślarskim w jak najszybszym 
tempie, wykonana raz w tygodniu, wpływa na podniesienie poziomu zdolności wytrzymałościowych badanych 
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osobników. Opracowana metoda może być stosowana jako wiarygodne, rzetelne i trafne narzędzie do szaco-
wania czasu pokonania symulowanego dystansu na ergometrze wioślarskim w przypadku określenia zdolności 
wytrzymałościowych tzw. czasu krótkiego.

Aim of the work. To define: 1) the impact of training on time to cover a given distance on a rowing ergometer 
by the students; 2) the representativeness of the sample in order to obtain an accurate and reliable method of 
estimating the results achieved when measuring short-term endurance capacity. 

Material and methods. The research was conducted at the University of Warmia and Mazury in Olsztyn on 
a group of 63 full-time students, with the help of rowing ergometer “Concept II Rower Indoor”. The influence 
of regular training on time of covering the distance of 500 m by the students was measured. The results were 
analyzed by comparing compatibility of statistical distribution of measured time and accepted coefficient k (in 
relation to body weight) to normal distribution using the regression with the stepwise elimination of the degree 
and form of the polynomial functions. 

Results. Based on derived mathematical relationship and the results obtained, it was observed that the aver-
age time of repeated exercises was reduced from about 108 to 97 seconds. The phenomenon of shortening the 
time may be due to the improvement of the endurance capacity or the process of learning short movements. 

Conclusions. An attempt to cover the distance of 500 m on rowing ergometer at as soon as possible pace, 
carried out once a week, was useful to assess the level of endurance capacity in the examined individuals. Devel-
oped method can be regarded as a reliable, credible and accurate tool for estimating both: the time of covering 
the distance on rowing ergometer and assessing the short-term endurance capacity. 

Wstęp

W ostatnich dwudziestu latach dokonał się w Polsce 
przełom w badaniach nad strukturą ludzkiej motorycz-
ności. Dzięki przeprowadzonym w tym okresie bada-
niom odnotowano postęp w identyfi kacji, nazewnictwie 
i ustaleniu hierarchii ważności podstawowych pojęć 
oraz poglądów dotyczących istoty oraz trafności wielu 
testów sprawności motorycznej [1–8]. 

Analizy poziomu sprawności fi zycznej wykonuje się 
na podstawie różnych testów sprawnościowych, jednak 
każdy z nich – zanim zostanie zastosowany w bada-
niach – powinien być dobrany na podstawie tzw. kry-
teriów doboru testu. Zaliczamy do nich: trafność, rze-
telność, obiektywność, normalizację, standaryzację 
i ekonomikę [5, 9]. 

Trafność wyraża relację testu do kryterium przyjętej 
miary tego, co ma być mierzone. Próba trafna to taka, 
która mierzy oczekiwaną właściwość [5]. Określając traf-
ność testu odpowiadamy na następujące pytania [10]:
1. Którą właściwość (zdolność) czy kombinację róż-

nych właściwości test mierzy?
2. Jak trafnie dany test określa odpowiednie kryte-

rium?
3. Jak trafnie dany test odzwierciedla model teore-

tyczny, dla którego nie istnieje proste kryterium traf-
ności?

4. Jakie są dowody na to, że model teoretyczny (kon-
strukt) sam reprezentuje rzeczywistą cechę odzna-
czającą się (choćby pośrednio) mierzalnymi różni-
cami indywidualnymi? 

Rzetelność jest koniecznym, ale niewystarczającym 
warunkiem trafności. Stopień rzetelności stosowanej 
próby można określić przez zbadanie jej współczyn-
nika rzetelności. W praktyce miarodajnym sposobem 
określenia współczynnika rzetelności jest kilkakrotne 
zbadanie losowo wybranej grupy badanych (powtarza-
nie pomiaru) przy założeniu niezmienności warunków 
wykonywania testu w każdej próbie [11]. Należy przy-
puszczać, że test rzetelny dostarczy nam wtedy bardzo 
zbliżone lub takie same wyniki, a więc będziemy mieli 
do czynienia ze stabilnością wyników uzyskiwanych 
przez badane osoby [5]. Zdaniem badaczy rzetelność 
testu może być interpretowana jako trafność testu wo-
bec siebie samego [10] lub jako współczynnik korelacji 
dla pomiarów powtórzonych w takich samych warun-
kach [12]. 

Klasyfi kując zdolności wytrzymałościowe [13] 
możemy je zdefi niować jako „możliwości organizmu 
w zakresie wykonywania długotrwałej pracy mięśnio-
wej o określonej intensywności bez oznak zmęczenia”. 
Do głównych czynników fi zjologicznych integrujących 
ten typ zdolności zalicza się wytrzymałość krążenio-
wo-oddechową oraz tolerancję na zakwaszenie – uza-
leżnione od zdolności do maksymalnego poboru tlenu 
VO2max – która warunkuje odpowiedni potencjał aero-
bowy [3]. Podłożem biologicznym są zaś predyspozy-
cje, z których najważniejsze to: liczba mitochondriów 
i erytrocytów, poziom hemoglobiny, pojemność wyrzu-
towa serca, proporcje włókien mięśniowych, wielkość 
masy tłuszczu oraz cechy wolicjonalne. Obok wysokiej 
wydolności tlenowej istotne znaczenie w przypadku 
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wytrzymałości czasu krótkiego ma również potencjał 
beztlenowy, związany z procesami glikolitycznymi fazy 
mleczanowej [14–15]. Na podział zdolności wytrzyma-
łościowych znaczący wpływ wywiera charakter prze-
mian energetycznych, które zależą od czasu, intensyw-
ności i obciążenia wysiłkowego. Stąd też w teorii sportu 
stosuje się podział na wytrzymałość krótko-, średnio- 
i długoczasową [16–19].

W celu ustalenia, czy regularny trening pokonywa-
nia dystansu 500 m na ergometrze wioślarskim w istot-
ny sposób wpływa na poprawę zdolności wytrzymało-
ściowych krótkiego czasu, przebadano 63 studentów, 
których poddawano odpowiedniej próbie przez dzie-
sięć kolejnych tygodni. Wpływ treningu na podnosze-
nie zdolności wysiłkowych przedstawiano wielokrotnie 
w literaturze naukowej [20–23]. Badania takie przepro-
wadzano pod kątem czasu trwania, intensywności oraz 
pokonywanego oporu, co współgra z koncepcją do-
konywania charakterystyk wysiłków fi zycznych przed-
stawioną między innymi przez Szopę [24]. Wykazano, 
że obok czasu trwania istotna jest także intensywność 
treningu oraz jego charakter, co ma bezpośrednie prze-
łożenie na wzrost progu wentylacyjnego oraz progu 
mleczanowego [25]. Stwierdzono, że wysiłek fi zyczny 
odpowiadający progowi akumulacji mleczanu (4 mmo-
l/l) jest bardziej efektywny w podnoszeniu prędkości 
progowej oraz progowego poboru tlenu [26]. Trening 
interwałowy jest w tym przypadku również bardziej 
efektywny od treningu ciągłego [27].

Pierwszym rodzajem trafności wykorzystanym 
w eksperymencie była trafność treściowa, oparta na 
pozytywnej ekspertyzie zgodności defi nicji operacyjnej 
(która uwzględniała charakter czynności ruchowych, 
czas trwania ruchu, zaangażowanie grup mięśnio-
wych oraz podłoże energetyczne) i defi nicji teoretycz-
nej opracowanej przez autorytety w tej dziedzinie [3]. 
Opierając się na badaniach Denisiuka [28], podjęto 
również próbę zbadania trafności czynnikowej użytego 
testu przy zastosowaniu parametrycznego testu ilości 
serii do określenia wahań funkcyjnych, występujących 
w powtarzanych próbach. 

Materiał i metody badań

W badaniach uczestniczyło 63 studentów Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, którzy zadekla-
rowali chęć uczestnictwa w eksperymencie. Studenci 
w całości wykonali zestaw 10 powtórzeń dystansu 500 
m na ergometrze wioślarskim. Aby stworzyć takie same 
warunki w trakcie eksperymentu, podczas powtarzania 

prób uczestnicy wykonywali ćwiczenie systematycznie 
w każdy piątek (z przerwą tygodniową) oraz w takich 
samych warunkach treningowych. Ponadto badani zo-
bowiązali się, że podczas dni poprzedzających próby 
nie będą zmieniali zasadniczo swojego trybu życia. 
Dotyczyło to głównie zajęć ruchowych, które miały 
być wykonywane w takim samym wymiarze czasowym 
przez kolejne 10 tygodni, tzn. każdy badany wykonywał 
raz w tygodniu próbę jak najszybszego pokonania dy-
stansu 500 m ergometrem wioślarskim. Poza tym nie 
wykonywał on żadnego innego treningu fi zycznego. 

Przed przystąpieniem do określenia zależności 
między badanymi zmiennymi sprawdzono, czy w zare-
jestrowanych wynikach nie występują błędy grube [29] 
oraz czy na podstawie przyjętej próby wnioskowanie 
można przenieść na całą badaną populację studen-
tów. 

Wyniki badań

Wyniki badań opracowano statystycznie korzystając 
z pakietów programów WINSTAT [30] i Statistica Pl 
[31–32]. Obliczenia statystyczne przeprowadzono przy 
poziomie istotności α = 0,05. Weryfi kowano hipotezę 
H0: że uzyskany rozkład czasu pokonywania przez 
studentów symulowanego dystansu 500 metrów na 
ergometrze wioślarskim podczas pierwszej próby jest 
zgodny z rozkładem normalnym (tab.1). Testowano 
również zgodność uzyskanego rozkładu empirycznego 
współczynnika k (stosunek wysokości do masy ciała 
studenta) z rozkładem normalnym (tab. 2). Sprawdzono 
również, czy przyjęta do badań liczba studentów jest 
wystarczająca, aby wykonaną próbę traktować jako re-
prezentatywną. Do ustalenia, czy próba jest reprezen-
tatywna skorzystano z podanego poniżej wzoru:

  
(1)ˆt sn

d

2 2

2

Dla n –1 stopni swobody odczytana z tablicy roz-
kładu wartość statystyki t-Studenta wynosi tα = 2,00 
[33], a zakładając błąd szacunku średniej nie większy 
niż połowa długości przyjętych przedziałów, przy jed-
noczesnym założeniu, że błąd szacunku średniej nie 
może przekroczyć 2,5%, przyjęto d = 2,5, wyliczono 
niezbędną liczebność próby n0. Niezbędna liczebność 
próby wyliczona ze wzoru n0 = 55,7 ≈ 56 jest mniejsza 
od liczebności próby przyjętej do badań n = 63, dlatego 
też można ją potraktować jako próbę właściwą.

Ponieważ rzeczywistość może być opisywana 
z równym powodzeniem przez kilka znacznie różnią-
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cych się modeli [33–35], dlatego też w celu określenia 
wpływu zmiennych niezależnych (objaśniających) na 
zmienną (objaśnianą) testowano następujące postacie 
funkcji:

 (2) y a a x a x a x0 1 1 2 2 3 3

(3)...y a a x a x a x a x2 2 2
0 1 1 2 2 3 3 4 1

... ...a x x a x x7 1 2 9 2 3

(4)bb by a x x x 31 2
0 1 2 3

Wybór takich a nie innych testowanych postaci 
funkcji wynikał z dążenia, aby były one jak najprost-
sze, a jednocześnie zawierały jak najwięcej informacji 
[36–37]. Po wyprowadzeniu równań regresji: wielo-
krotnej, wielomianowej, wielu zmiennych stopnia 2 
oraz potęgowej, przeprowadzono analizę regresji kro-
kowej z procedurą eliminacji a posteriori oraz selekcji 
krokowej. Do obliczeń wykorzystano pakiety procedur 
statystycznych Winstat [30], Statistica PL [30, 38–40]. 
Jako kryterium oceny dopasowania modelu do danych 
empirycznych przyjęto obliczoną wartość statystyki F 
i prawdopodobieństwo jej przekroczenia, współczynnik 
korelacji wielokrotnej, procent wyjaśnionej zmienno-
ści, odchylenie standardowe reszt oraz współczynnik 

zmienności losowej. Określano również wpływ istotno-
ści parametrów strukturalnych [36, 40].

Na przyjętym poziomie istotności α = 0,05 nie było 
podstaw do odrzucenia hipotezy H0: że badane rozkła-
dy czasu pokonania próby symulowanego dystansu 
500 metrów na ergometrze wioślarskim oraz przyjęty 
współczynnik k są zgodne z rozkładem normalnym. 
Można więc przyjąć, że na podstawie wyników uzyska-
nych przez badane osoby wnioskowanie można uogól-
nić przynajmniej na populację studentów UWM. 

Wszystkie przyjęte do badań zmienne objaśniające 
(stosunek wysokości do masy – k, czas pokonania pró-
by za pierwszym razem t0 oraz przeprowadzone próby 
n) miały istotny wpływ na zmienną zależną (czas po-
konania dystansu t). Spośród testowanych postaci mo-
delem najlepiej dopasowanym do badań empirycznych 
jest wielomian stopnia drugiego (por. tab. 3).

Ponieważ współczynniki równań regresji w sposób 
istotny różnią się od zera, istnieje zależność opisująca 
wpływ zmiennych objaśniających (zależnych), tj. czasu 
wykonania próby za pierwszym razem (t0), wykonania 
kolejnej próby (n) i przyjętego współczynnika stosunku 
wysokości do masy ciała (k) na zmienną zależną (T). 
Model opisujący wpływ zmiennych niezależnych na 
czas pokonania symulowanego dystansu 500 metrów 
przez studentów biorących udział w eksperymencie 
przyjmuje postać (5):

Tabela 1. Wyniki badania zgodności uzyskanego rozkładu empirycznego czasu pokonania dystansu 500 m na ergometrze wioślarskim 
dla pierwszej próby 

Table 1. Results of compliance test for empirical distribution of time to cover a given distance  (first attempt)

Przedział  [s] Środek przedziału [s] Liczebności empiryczne Liczebności  teoretyczne

101–106 103,5 15 12,5

106–111 108,5 19 18,9

111–116 113,5 17 19,0

116–121 118,5 7 9,7

121–126 123,5 3 2,5

126–131 128,5 2 0,4

Hipoteza zerowa 
H0: Rozkład empiryczny jest rozkładem normalnym o parametrach       m = 107,7  i s = 9,33

Przyjęty poziom istotności                                                                     0,05

Obliczona wartość statystyki                                                                 
2 0,733

Prawdopodobieństwo przekroczenia obliczonej statystyki                    2( ) 0,392p

Uwaga: Jeżeli 2( )p  – nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy H0.
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(5)T = 1,1457t0 + 2,3907n – 178,7050k – 
– 0,0028t0

2 + 0,0161n2 + 32,8561k2 – 0,0191t0 n +
+ 0,1566t0 k – 0,5688n k + 216,6522

Na podstawie wyprowadzonej zależności matema-
tycznej i analizy macierzy korelacji można stwierdzić, 
że występuje bardzo wysoka liniowa korelacja pomię-

dzy czasem pokonania próby za pierwszym razem 
a każdym kolejnym jej powtórzeniem. Studenci, którzy 
podczas pierwszej próby uzyskali najlepsze wyniki, 
również każdą kolejną próbę pokonywali najszybciej, 
chociaż różnica pomiędzy nimi a pozostałymi systema-
tycznie się zmniejszała. 

Tabela 2. Wyniki badania zgodności uzyskanego rozkładu empirycznego współczynnika k (stosunku wysokości do masy ciała) osób 
biorących udział w próbach pokonania symulowanego dystansu 500 m z rozkładem normalnym 

Table 2. Results of compliance test for empirical distribution of coefficient k (body height vs. weight) of participants – normal distribu-
tion  

Przedział 
[cm/kg] Środek przedziału  [cm/kg] Liczebności empiryczne Liczebności teoretyczne

2,35–2,40 2,375 9 5,8

2,40–2,45 2,425 7 10,0

2,45–2,50 2,475 13 15,4

2,50–2,55 2,525 16 15,5

2,55–2,60 2,575 9 10,3

2,60–2,65 2,625 9 6,0

Hipoteza zerowa 
H0: Rozkład empiryczny jest rozkładem normalnym  o parametrach    m = 2,5008 i s = 0,0760

Przyjęty poziom istotności                                                                   0,05

Obliczona wartość statystyki                                                               
2 0,563

Prawdopodobieństwo przekroczenia obliczonej statystyki                   
2( ) 0, 453p

Uwaga: Jeżeli 2( )p  – nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy H0.

Tabela 3. Wyniki analizy regresji wielomianowej stopnia drugiego

Table 3. Results of the second-degree polynomial regression analysis    

Zmienna (cecha) Wartość średnia Odchylenie stan-
dardowe

Współczynnik 
zmienności

[%]

Czas wykonania próby za 1 razem                  t0[s]
Kolejne powtórzenie próby                             n
Współczynnik(wysokość/masy)                     k [cm/kg]
Czas pokonania dystansu                              T[s]

107,65
5,00
2,51

102,77

9,3343
2,6513
0,0869
8,3106

8,67
53,03
3,46
8,09

Macierz korelacji
             1            2              3           4
   1      1,000  –0,057    –0,040     0,936
   2    –0,057    1,000      0,005   –0,346
   3    –0,040    0,005      1,000   –0,065
   4      0,936  –0,346    –0,065     1,000

Ocena dopasowania równania
Obliczona wartość statystyki F-Snedecora   – 640,473
Prawdopodobieństwo przekroczenia obliczone
wartości statystyki  F  p(F)                              0,0000
Procent wyjaśnionej zmienności                    96,76 [%]
Współczynnik korelacji wielokrotnej R             0,9840
Odchylenie standardowe reszt  Se                    1,5300
Współczynnik zmienności losowej  We            1,49 [%]

Weryfikacja hipotezy o istotności współczynników równania regresji:
* Przyjęty poziom istotności α = 0,05
Jeżeli  p(F) ≥ α – nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy H0: współczynniki równania regresji nieistotnie różnią się od zera
                       p(F) < α – hipotezę H0 odrzucamy na korzyść alternatywnej H1: współczynniki równania regresji  istotnie różnią się od zera.
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Świadczy o tym ujemny współczynnik przy drugiej 
potędze zmiennej t0. Zanotowano również interakcyj-
ne powiązanie czasu wykonania próby za pierwszym 
razem a kolejnymi próbami n i przyjętym współczyn-
nikiem k. W pierwszym przypadku następuje wyraźne 
skrócenie, a w drugim – wzrost czasu pokonania symu-
lowanego dystansu 500 metrów. Analiza wpływu pozo-
stałych zmiennych nie jest już taka jednoznaczna, nie 
występuje tu korelacja liniowa. Ogólnie można jedynie 
zaobserwować, że wraz z każdym powtórzeniem pró-
by n maleje czas pokonania dystansu, jednak wynika 
on w większym stopniu z interakcji zmiennej n z pozo-
stałymi zmiennymi niezależnymi. Podobne zależności 
występują dla przyjętego jako zmienna niezależna 
współczynnika k. W celu dokładniejszej analizy wpły-
wu zmiennych objaśniających na zmienną objaśnianą 
uzyskane równanie poddano krokowej analizie regresji. 
Wyniki analizy po przeprowadzeniu procedury kroko-
wej przedstawiono w tabeli 4.

Po przeprowadzeniu procedury krokowej równanie 
(5) przyjmuje postać:

(6)T = 1,3780t0 + 2,1375n – 0,0022t0
2 – 

– 0,0192t0 n – 0,3961n k – 15,5076

Po redukcji postaci wielomianu otrzymaliśmy znacz-
nie prostszą, a tym samym łatwiejszą do interpretacji 
zależność. Równanie (6) jest dobrze dopasowane do 
danych empirycznych. Procent wyjaśnionej zmienności 

wynosi prawie 97%, a współczynnik korelacji wielokrot-
nej przekroczył wartość 0,98. Jednocześnie odchylenie 
standardowe reszt jest stosunkowo nieduże, a współ-
czynnik zmienności losowej nie przekracza 1,5%.

Na podstawie wyprowadzonej zależności matema-
tycznej (6) oraz poczynionych obserwacji można stwier-
dzić, że zmienne decyzyjne, które mają największy 
wpływ na zmienną objaśnianą – to czas pokonania dy-
stansu za pierwszym razem i wykonywane kolejne po-
wtórzenia próby. Średni czas pokonania symulowanego 
dystansu 500 metrów podczas wykonywania pierwszej 
próby wynosił 107,7 s (90–126,1 s) i wyraźnie zaczął się 
zmniejszać od trzeciego powtórzenia próby poniżej 106 
s (83,9–119,5 s), aż do piątego powtórzenia, osiągając 
czas poniżej 103 s. Podczas wykonania od piątego do 
siódmego powtórzenia średni czas wykonania próby 
praktycznie nie uległ zmianie. Podczas wykonywania 
ósmego powtórzenia zmniejszył się do ok. 100 s (79,2–
113,6 s) i osiągnął średnią wartość 96,8 s (78,5–114,1s) 
w dziewiątym powtórzeniu. Natomiast przyjęty współ-
czynnik na stosunek wysokości do masy ciała wpływa 
tylko w interakcji z wykonywanymi powtórzeniami prób. 
Ogólnie można stwierdzić, że wraz ze wzrostem war-
tości współczynnika k od 2,35 do 2,43 [cm/kg] zwięk-
sza się średni czas pokonywania dystansu 500 m od 
82,8 do 103,7 sekundy. W przedziale 2,46–2,52 czas 
pokonywania próby oscyluje w granicach 106–107 se-
kund. Wyraźne zwiększenie czasu wykonywania prób 
zanotowano w zakresie wartości współczynnika k od 

Tabela 4. Wyniki analizy regresji po przeprowadzeniu procedury krokowej wielomianu stopnia drugiego

Table 4. Results of regression analysis after the application of stepping procedure of second-degree polynomial

Zmienna (cecha) Wartość  średnia Odchylenie 
standardowe

Współczynnik 
zmienności

[%]

Czas wykonania próby za 1 razem           t0[s]
Kolejne powtórzenie  próby                     n
Współczynnik(wysokość/masy)              k [cm/kg]
Czas pokonania dystansu                        T[s]

107,65
5,00
2,51

102,77

9,3343
2,6513
0,0869
8,3106

8,67
53,03
3,46
8,09

Ocena dopasowania równania
Obliczona wartość statystyki F Snedecora –                                                            1157,108 
Prawdopodobieństwo przekroczenia obliczonej wartości statystyki F p(F)                     0,0000
Procent wyjaśnionej zmienności                                                                                   96,71[%]
Współczynnik korelacji wielokrotnej R                                                                            0,9834
Odchylenie standardowe reszt    Se                                                                                1,5233
Współczynnik zmienności losowej  We                                                                           1,48[%]

Weryfikacja hipotezy o istotności współczynników równania regresji:
* Przyjęty poziom istotności α = 0,05
Jeżeli    p(F) ≥ α – nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy H0: współczynniki równania regresji nieistotnie różnią się od zera
                        p(F) < α – hipotezę H0 odrzucamy na korzyść alternatywnej H1: współczynniki równania regresji  istotnie różnią się od zera.
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2,53 do 2,55 odpowiednio od 111,7 do 117,4 sekundy. 
Średni czas wykonywania prób zaczyna maleć u osób, 
w przypadku których stosunek wysokości ciała do jego 
masy przekracza wartość 2,56, w zakresie od 106,4 
sekundy, spadając do 82,5 sekundy przy wartości tego 
współczynnika wynoszącej 2,67.

Dyskusja

Grupę zdolności wytrzymałościowych można charak-
teryzować pod względem podłoża energetycznego, 
biorąc pod uwagę następujące źródła energii: mle-
czanowe mechanizmy beztlenowe (badane głównie 
poprzez pomiary odporności mięśnia na zmęczenie 
w długotrwałych skurczach izometrycznych), mechani-
zmy tlenowe (przy zastosowaniu wysiłkowej częstości 
skurczów serca w próbie Margarii [41, 42]).

Ponieważ przyjęliśmy – za Raczkiem [17] i Szopą 
[24] – że struktura zdolności wytrzymałościowych uwa-
runkowana jest charakterem przemian energetycznych, 
warto zwrócić w dyskusji uwagę na charakter pracy 
wykonywanej przez wioślarza pod kątem czasu inten-
sywności oraz obciążenia pokonywanego przez niego 
wysiłku na dystansie 500 m.

W poprzednim artykule stwierdzono, że praca wy-
siłkowa wioślarza na dystansie 500 metrów angażuje 
podstawowe zdolności motoryczne [29]. Wśród zdolno-
ści motorycznych kluczowych dla pokonywania dystan-
su 500 m ergometrem wioślarskim największe znacze-
nie [29] przypisuje się wytrzymałości krótkiego czasu 
[17, 19]. Stwierdzenie to jest zgodne z ogólnie przyję-
tym poglądem o bardziej złożonej strukturze zdolności 
motorycznych. Wynika z niego fakt skomplikowanego 
podłoża większości ruchów, przy których pomiarze nie 
mierzymy określonych zdolności, lecz raczej ich kom-
binację z określoną dominantą [7, 9, 24]. 

W naszym przypadku jest ona typowa dla wysiłków 
o intensywności submaksymalnej, trwających 50–120 
s. Jej poziom jest w dużej mierze uzależniony od po-
tencjału wytrzymałości szybkościowej i siłowej, a pod-
stawę stanowi optymalny rozwój wydolności tlenowej 
[43]. Dlatego też próba ta może służyć przede wszyst-
kim do pomiaru lokalnej wydolności mięśni biorących 
udział w wysiłku przy założeniu, że czas jego trwania 
waha się w ww. granicach [44]. Fachowcy określają go 
jako „beztlenową fazę startu” biegu wioślarskiego na 
dystansie 2000 m i w związku z tym dotyczyć może 
pomiarów próby odporności mięśnia na zmęczenie. W 
wysiłku trwającym do 2 minut energia pochodzi głów-
nie z przemian beztlenowych mleczanowych. Podczas 

wysiłków trwających 90 sekund udział przemian bez-
tlenowych w dostarczaniu energii maleje na korzyść 
procesów tlenowych, które mogą wzrosnąć do 45% 
[15]. Mechanizm glikolizy beztlenowej może być wy-
korzystany jako szybkie źródło energii, należy jednak 
pamiętać, że jest on o połowę wolniejszy od układu 
fosfagenowego: 

{ATP]/[ADP] × Pi + energia oraz 2ADP = ATP + AMP}

Zastosowanie parametrycznego testu ilości serii 
w celu określenia wahań funkcyjnych, występu-
jących w powtarzanych próbach wykazało brak istot-
nych statystycznie różnic w uzyskiwanych wynikach. 
Stabilność wyników badanych osób może świadczyć 
o wysokim stopniu rzetelności zastosowanej próby, 
która jak twierdzi Osiński (1993) jest nieodzownym 
warunkiem dla kryterium trafności. Rzetelność testu to 
jedno z najważniejszych kryteriów uznaniowych, które 
powinno cechować każdą zastosowaną próbę [5, 12, 
45–47]. Dlatego uznanie rzetelności próby pokonania 
dystansu 500 m na ergometrze wioślarskim – to istotny 
czynnik podnoszący jej rangę w badaniach sprawno-
ściowych. 

Analiza wyników uzyskiwanych przez poszczególne 
osoby w kolejnych próbach wykazała stopniową popra-
wę wyników do ok. szóstej próby. Ponieważ w dalszych 
powtórzeniach osiągane rezultaty nie różniły się w spo-
sób istotny statystycznie, wydaje się trafne stwierdze-
nie, że jednorazowy trening pokonania dystansu 500 
m na ergometrze wioślarskim, przeprowadzany raz 
w tygodniu, wpływa na podniesienie poziomu zdolności 
wytrzymałościowych u badanych osobników.

Wnioski

Na podstawie uzyskanych wyników badań, poczynio-
nych obserwacji oraz przeprowadzonej analizy staty-
stycznej można sformułować następujące wnioski:
1. Wnioskowanie można uogólnić przynajmniej na 

populację studentów UWM w Olsztynie, ponieważ 
liczebność przyjętej do badań próby była większa 
od niezbędnej wymaganej minimalnej liczebności 
próby oraz testowane rozkłady cech, tzn. czasu po-
konania próby symulowanego dystansu 500 metrów 
i przyjętego współczynnika k, były zgodne z rozkła-
dem normalnym. Próba pokonania dystansu 500 m 
ergometrem wioślarskim wykazuje trafność w przy-
padku określenia zdolności wytrzymałościowych 
czasu krótkiego. 
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2. Występuje bardzo wysoka liniowa korelacja pomię-
dzy czasem pokonania próby za pierwszym razem 
a każdym kolejnym jej powtórzeniem. Studenci, 
którzy podczas pierwszej próby uzyskali najlepsze 
wyniki, również z każdą kolejną próbą pokonywali 
dystans szybciej, chociaż różnica pomiędzy nimi 
a pozostałymi osobami systematycznie się zmniej-
szała. 

3. Wszystkie przyjęte do badań zmienne objaśniające 
(stosunek wysokości do masy – k, czas pokonania 
próby za pierwszym razem t0 oraz przeprowadzone 
próby n) miały istotny wpływ na zmienną zależną 
(czas pokonania dystansu t). Z testowanych postaci 

modelem najlepiej dopasowanym do badan empi-
rycznych jest wielomian stopnia drugiego.

4. Przedstawiona metoda przeprowadzenia badań 
i ich opracowania może służyć jako algorytm do 
opracowania wyników innych badań wytrzymało-
ściowych podczas pokonywania dystansów krót-
kich w innych dyscyplinach sportowych oraz do 
pomiarów dwu sprawności: motorycznej i fi zycznej 
w różnych bateriach testów.

5. Badania należy kontynuować, a ich zakres rozsze-
rzyć o nowe istotne zmienne, które mają wpływ na 
czas pokonywanego dystansu, takie jak proporcje 
długości kończyn dolnych i górnych oraz tułowia.
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Cel pracy.  Określenie wielkości i kierunku długookresowych tendencji przemian, jakie wystąpiły w latach 
1972 i 2008 w poziomie rozwoju cech somatycznych i sprawności motorycznej u studentów Akademii Wycho-
wania Fizycznego w Krakowie.

Materiał i metody. Badania zostały przeprowadzone w semestrze II (rok akademicki 2007/2008) oraz w se-
mestrze III (rok akademicki 2008/2009) studiów dziennych kierunku wychowanie fizyczne. Ogółem przebadano 
88 studentów, z których wybrano 50 osobników. Posługiwano się przy tym kryteriami stosowanymi w trakcie 
zbierania materiałów w 1972 r., uznając je za punkt odniesienia do przeprowadzonej analizy porównawczej, 
a także zastosowano takie same narzędzia i techniki. Za ich pomocą zbadano 17 cech somatycznych i 11 zdol-
ności motorycznych (siłowych, szybkościowych, „skocznościowych”).

Wyniki.  W rozwoju fizycznym krakowskich studentów w okresie 36 lat stwierdzono wystąpienie zjawiska 
„rozwartych nożyc”. Jego istotą są różnokierunkowe zmiany w rozwoju somatycznym i motorycznym.  W więk-
szości cech somatycznych zauważono wyraźne zmiany progresywne, a w rozwoju motorycznym zaobserwowano 
stabilizację lub widoczny regres.

Wnioski.  Udokumentowane zjawisko wskazuje, że nie zawsze poprawę warunków życia można uważać 
za dobrostan biologiczny. W świetle zebranych materiałów należy nisko ocenić efektywność naboru na studia 
wychowania fizycznego spośród kandydatów kończących szkoły średnie. Istnieje potrzeba zmiany niekorzyst-
nej sytuacji poprzez kreację określonej polityki socjalnej państwa oraz poprzez wychowywanie młodzieży do 
aktywniejszego uczestnictwa w kulturze fizycznej.  

Aim of the work. To describe the magnitude and direction of the long-term trends of changes, which have 
occurred in the years 1972 and 2008 in the level of somatic development and motor performance of students at 
the Academy of Physical Education in Krakow. 

Material and methods. The tests were carried out among 88 students of physical education attending full 
day courses in the academic years: 2007/2008 (semester II) and 2008/2009 (semester III) and after that, the 
group of 50 individuals from above mentioned was selected. The selection was performed in accordance with 
the criteria obligatory in 1972, and considered as a benchmark for comparative analysis. The researchers used 
the same tools and techniques as in year 1972 to examine 17 somatic traits and 11 motor abilities (concerning 
strength, velocity and jump). 
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Results. The phenomenon of “open shears”, which was observed in the physical development of Cracovian 
students during past 36 years, is linked together with the multidirectional change in somatic and motor develop-
ment.  The researchers observed progression in the majority of somatic changes, whereas in motor development 
the stabilization or clear regression was found. 

Conclusions. Observed phenomenon indicates that the improvement in living conditions is not identical to 
the biological well-being. In the light of collected data, we can see that the effectiveness of the recruitment of 
candidates for studying physical education among secondary school graduates is overestimated. There is a need 
to revise the situation by creating a certain social policy through education the young to participate in a more 
active way in the physical culture.

Wstęp

Młodzież akademicka stanowi ważną kategorię spo-
łeczną. Godna jest zatem, aby stać się przedmiotem 
wszechstronnych badań naukowych. Z przeglądu pi-
śmiennictwa polskiego wynika, że najczęściej inspiracją 
do podjęcia badań była chęć poznania szeroko pojętej 
społecznej problematyki grupy studenckiej.  Pomimo 
długiej już historii zainteresowań wymienioną problema-
tyką, nie udało się jednak do końca wyjaśnić istoty wię-
zów społecznych i czynników wyróżniających omawianą 
grupę społeczną [1]. Najczęściej za wyznacznik statusu 
społecznego studenta przyjmuje się jego przejściowy 
charakter. Lokuje on studiujących w strukturze spo-
łecznej między warstwą ich pochodzenia społecznego 
a warstwą, do której aspirują i w której znajdą miejsce 
w przyszłości z tytułu uzyskanego wykształcenia. 

Najnowsze badania Wacława Mirka [2] koncentrują 
naszą uwagę na czynniku dotąd mało akcentowanym 
w pracach nad statusem młodzieży akademickiej, a jed-
nak istotnym dla podkreślenia jednorodności tej grupy. 
Jest nim jest bardzo ważne stadium rozwoju biologicz-
nego młodzieży. Do rzadkości należą bowiem publi-
kacje omawiające różne aspekty kondycji biologicznej 
studentów, jak również jej uwarunkowania. Liczba prac 
poświęconych problematyce oraz uwarunkowaniom 
rozwoju morfofunkcjonalnego i motorycznego tej grupy 
społecznej jest stosunkowo niewielka w porównaniu do 
opracowań socjologicznych i pedagogicznych. 

Jest to zjawisko dość niepokojące, bo przecież nie-
które wskaźniki rozwoju somatycznego i motorycznego 
bierze się pod uwagę jako punkty odniesienia w oce-
nie pozytywnych wskaźników zdrowia. Bardzo mocno 
akcentuje to polska i amerykańska antropomotoryka 
[3–5]. W związku z tym ciekawe wydaje się zbadanie 
zmienności w czasie takich wskaźników. Jak wiadomo, 
na kinetykę i dynamikę rozwoju fi zycznego osobników 
wpływają czynniki egzogenne, powodując dwa rodzaje 
ich zmienności: trendy sekularne oraz gradienty spo-
łeczne.

Z analizy dostępnych publikacji wynika, że do okre-
ślenia zmian czasowych cech somatycznych i zdolno-
ści motorycznych używa się kilku pojęć. Najwcześniej 
pojawiło się określenie: trend sekularny, które odno-
szono do zmian w okresie 100 lat, a więc wiekowych. 
Stwierdzono, że jakość trendu sekularnego w ciągu 
stulecia ulega zmianom falowym. Obecnie przeważa 
pogląd, że jest to spowodowane zjawiskami społecz-
no-ekonomicznymi zachodzącymi w danym rejonie 
świata [6–9] i nie ma powodu brać pod uwagę ewen-
tualnego wpływu zjawiska heterozji.  Przyjmuje się za-
łożenie, że trend sekularny jest zmienną kierunkową.  
Obserwowane zmiany mogą mieć charakter progre-
sywny wówczas, gdy kolejne pokolenia lub subpopu-
lacje w przebiegu czasu sytuują się na coraz wyższym 
poziomie normy adaptacyjnej. Dzięki temu kolejne 
pokolenia osiągają wyższe wartości cech rozwoju [9, 
10]. Możliwe są spowolnienia lub regres długotrwałych 
tendencji przemian. Kryzys gospodarczy lub wojna 
przyczyniają się do zahamowania trendu i odwrotnie – 
poprawa warunków ekonomicznych sprzyja jego wzro-
stowi [12]. 

Dotychczasowe obserwacje pozwoliły stwier-
dzić, że trend sekularny jest ciągiem zmian fenoty-
powych zachodzących w każdym pokoleniu [8]. Jego 
intensywność określa się różnicą pomiędzy średnimi 
arytmetycznymi wzrostu, obliczanymi dla tej samej 
populacji w oddalonych od siebie terminach. Według 
Ziółkowskiej-Łajp [9] należałoby rozpatrywać zmien-
ność poziomu rozwoju w krótszych odstępach czasu.  
Z badań antropologicznych wynika, że w Polsce wy-
stępowały dość znaczne wahania w rozwoju somatycz-
nym w okresach nawet krótszych niż 5 lat [11–13]. Za 
najlepszy uważa się okres 10-letni [12]. Jak się okaza-
ło, rozwój somatyczny i motoryczny może być „czułym 
barometrem zmian społecznych” [14]. Z biegiem lat 
pojęcie „trend sekularny” nabrało innego znaczenia. 
Zamiennie też używa się kilku synonimów: „zmienność 
czasowa” [15] oraz „zmiany międzypokoleniowe” i „dłu-
gookresowe tendencje przemian” [16–19]. 
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W badaniach naukowych omawianego zjawiska 
rozpatruje się najczęściej zagadnienia rozwoju soma-
tycznego. Zmiany międzypokoleniowe w cechach an-
tropometrycznych zauważono już w połowie XIX wieku 
[19]. Do naszych czasów zebrano bardzo obszerne 
materiały, które świadczą, że takie przemiany towarzy-
szyły z różną siłą rozwojowi dzieci i młodzieży w ciągu 
XX wieku w krajach euroamerykańskiego kręgu kultu-
rowego [17, 20]. W ostatnich dekadach minionego wie-
ku dostrzeżono tendencję do ich zwolnienia, a nawet 
zanikania w najzamożniejszych warstwach społeczeń-
stwa [17]. 

Prowadzone w naszym kraju badania studentów 
potwierdziły wystąpienie omawianego zjawiska we 
wszystkich ośrodkach akademickich. Na podstawie 
pomiarów cechy silnie uwarunkowanej genetycznie 
(wysokości ciała) wykazano w starszych i nowszych 
pracach, że dynamika trendu sekularnego była w wy-
mienionej grupie społecznej zmienna w czasie i zróżni-
cowana międzypłciowo oraz środowiskowo [6, 21–24]. 
Niewątpliwie mogło to być spowodowane różną eko-
sensytywnością płci męskiej i żeńskiej oraz wpływem 
określonych warunków bytowych, w jakich znalazło się 
polskie społeczeństwo [20]. 

Występowanie trendu sekularnego potwierdziły 
również badania rozwoju innych cech somatycznych. 
Analiza bardzo licznych i rozproszonych materiałów 
zebranych przez Pilicza [24] stała się punktem wyjścia 
poniższych konkluzji odnoszących się do właściwości 
długotrwałych tendencji przemian podstawowych cech 
somatycznych polskiej młodzieży akademickiej.
1. Wystąpiły silniejsze zmiany międzypokoleniowe 

w wysokości ciała niż w masie ciała młodzieży aka-
demickiej i były one wyraźniejsze u płci męskiej niż 
żeńskiej. Od lat pięćdziesiątych minionego wieku 
średnio na dekadę zwiększała się wysokość cia-
ła studentów o 2,27 cm, a u studentek o 1,55 cm. 
Poprawa masy ciała u studentów wyniosła średnio 
o 1,8 kg na dekadę. U studentek w wymienionym 
okresie wystąpił regres rozwoju wymienionej cechy 
(jego średnie tempo kształtowało się na poziomie 
0,27 kg).

2. Trend sekularny wysokości ciała u studentów uwi-
docznił się najwyraźniej w piętnastoleciu: 1964–
1979 (średnio 3 cm na dekadę), a u studentek 
w dziesięcioleciu 1954–1964 (średnio 1,79 cm na 
dekadę).

3. Na podstawie wskaźnika wzrostowo-wagowego 
należy sądzić, że polska młodzież akademicka 
była coraz smuklejsza. Na początku obserwacji, tj. 

w w latach pięćdziesiątych, jej poziom nie przekra-
czał wartości 42,87 u studentów i 41,41 u studen-
tek. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych stwierdzono 
natomiast wyższe ich wartości (43,37 u mężczyzn 
i 42,5 u kobiet). 

Podobne zjawisko dobrze dokumentują materiały 
pochodzące z badań prowadzonych systematycznie 
na Politechnice Warszawskiej oraz w AWF w Gdańsku 
i w Poznaniu [9, 23, 25–28].   

Zebrane w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego 
wieku wśród studentów AWF w Gdańsku materiały [26] 
nie tylko potwierdzają zjawisko zmniejszania się inten-
sywności zmian sekularnych w wysokości ciała, ale tak-
że wiążą jego dynamikę z przynależnością studentów 
do określonych grup stratyfi kacji społecznej. Okazało 
się bowiem, że w grupach studiujących, których rodzi-
ce posiadali wyższy status społeczny, intensywność 
trendu sekularnego podstawowych cech somatycznych 
była najsłabsza.

Fakt, że liczba studiujących z niższych warstw 
społecznych jest coraz mniejsza, prowadzić może do 
wniosku, iż wymieniony czynnik przyczynia się do po-
wstania w innych grupach społecznych zjawiska, które 
polega na obniżaniu się dynamiki długookresowych 
tendencji przemian rozwoju biologicznego. Wydaje się 
ponadto, że dokonując interpretacji omawianego zjawi-
ska w przypadku studentów AWF należałoby brać pod 
uwagę także czynnik naturalnej selekcji młodzieży pod 
względem określonej budowy na wymieniony profi l stu-
diów [9, 29, 30].  

Z szeregu prac wynika, że wyraźnej dynamice 
wysokości ciała studentów może towarzyszyć także 
regres w rozwoju masy ciała [23, 31]. Bardziej szcze-
gółowa analiza zebranych materiałów pozwoliła nie 
tylko stwierdzić smuklenie młodzieży akademickiej, ale 
także ustalić jego przyczyny. Jak się okazało, powo-
dowała je, głównie u studentek, redukcja tkanki tłusz-
czowej. Obserwowany wzrost masy ciała u studentów 
niektórych uczelni był wynikiem zwiększenia się w jej 
strukturze poziomu procentowej zawartości masy ciała 
szczupłego [2, 23, 32]. 

Kierunek pozytywnych zmian interpretowano pod-
kreślając wpływ racjonalnego odżywiania się oraz 
świadomego stosowania określonej diety, zwłaszcza 
u studentek ze środowiska miejskiego [23].  Takie zja-
wisko potwierdziły nowsze badania, prowadzone na 
Politechnice Warszawskiej [32]. 

Podsumowując analizę zebranych przez W. Mirka 
[2] materiałów, które obejmują dorobek badawczy z za-
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kresu międzypokoleniowych zmian podstawowych cech 
somatycznych młodzieży studiującej w różnych ośrod-
kach kształcenia naszego kraju, należy stwierdzić:
1) zmniejszanie się tempa rozwoju trendu sekularne-

go wysokości ciała w ostatniej dekadzie XX wieku; 
zjawisko to można tłumaczyć mniejszym udziałem 
w grupie studenckiej osobników wywodzących się 
z warstw stojących niżej w hierarchii stratyfi kacji 
społecznej, u których nadal istnieje silna tendencja 
do międzypokoleniowych zmian cech biologicz-
nych;

2) wzrost tkanki aktywnej i tłuszczowej, którego kon-
sekwencją jest przede wszystkim nieznaczne po-
większenie się masy ciała studentów; za regres cię-
żaru ciała studentek, głównie z wyższych warstw 
społecznych, odpowiada natomiast redukcja masy 
tłuszczu;

3) tendencję do leptosomizacji budowy ciała u stu-
diujących w Polsce obojga płci; podaje się różne 
przyczyny omawianego zjawiska, najczęściej prze-
waża opinia, że można je upatrywać w korzystnych 
zmianach poglądów na temat szczupłej sylwetki 
osoby wykształconej oraz sposobu odżywiania się 
młodzieży akademickiej.

Z dokonanego przez Mirka [2] przeglądu badań 
wynika również, iż w rozwoju motorycznym i somatycz-
nym młodzieży akademickiej można dostrzec podobne 
tendencje, jak zaobserwowane u młodzieży szkolnej:
1) wyraźniejszą niż w przypadku sprawności moto-

rycznej dynamikę trendu sekularnego poziomu roz-
woju somatycznego; 

2) zwiększanie się wysokości i masy ciała (zjawisko 
to dotyczy szczególnie studentów), któremu towa-
rzyszyła najczęściej niewielka poprawa zdolności 
szybkościowych i skoczności oraz u obojga płci 
brak korzystnych zmian w zdolnościach siłowych,

3) bardzo widoczne różnice środowiskowe w dynami-
ce opisywanego zjawiska. 

Do przyczyn omawianego zjawiska zaliczano: 
wpływ szeroko pojętego środowiska społecznego, 
strukturę pochodzeniową grupy studenckiej, kryteria 
egzaminacyjne, zubożenie pewnych grup społecznych, 
określoną politykę państwa. 

Oprócz gradientów społecznych, drugim charak-
terystycznym rodzajem zmienności – wywołanej dzia-
łaniem czynników środowiskowych w zakresie tempa 
dojrzewania fi zjologicznego młodzieży, a także osta-
tecznej wielkości cech biologicznych – są zmiany mię-

dzypokoleniowe, określane często jako trendy sekular-
ne lub długookresowe tendencje przemian [8, 13, 14]. 
Takich synonimicznych określeń używa się do opisania 
zjawiska polegającego na stopniowym procesie zwięk-
szania się przeciętnej wysokości ciała i innych cech 
w każdym przedziale wieku oraz na przyspieszaniu 
tempa dojrzewania fi zjologicznego osobników obojga 
płci. Zauważono je już w połowie XIX wieku i zebrano 
bardzo obszerne materiały świadczące, że z różną siłą 
towarzyszy ono rozwojowi dzieci i młodzieży w ubie-
głego stulecia w krajach euroamerykańskiego kręgu 
kulturowego [7, 8, 13, 16]. W ostatnich dekadach XX 
wieku dostrzeżono jednak tendencję do zwolnienia dłu-
gotrwałych tendencji przemian w najzamożniejszych 
warstwach społeczeństwa. W niektórych państwach 
europejskich i w Stanach Zjednoczonych ujawniono 
także ich zanikanie [8, 23, 25]. 

Wystąpienie takich tendencji potwierdziły w dużym 
stopniu badania prowadzone w naszym kraju wśród 
młodzieży akademickiej. Na podstawie pomiarów ce-
chy silnie uwarunkowanej genetycznie (wysokości cia-
ła) wykazano w starszych i nowszych pracach, że dy-
namika trendu sekularnego była w wymienionej grupie 
społecznej zmienna w czasie i zróżnicowana między-
płciowo oraz środowiskowo [14, 15, 17, 21–24, 28, 38]. 
Niewątpliwie mogło być to spowodowane różną eko-
sensytywnością płci męskiej i żeńskiej oraz wpływem 
określonych warunków bytowych, w jakich znalazło się 
polskie społeczeństwo [20]. 

Występowanie trendu sekularnego potwierdziły 
również badania rozwoju innych cech somatycznych. 
Jednak jego intensywność była mocniej zróżnicowana 
międzycechowo.

Analiza bardzo licznych i rozproszonych materiałów 
zebranych przez S. Pilicza [24] dała podstawy do nastę-
pujących konkluzji na temat właściwości długotrwałych 
tendencji przemian podstawowych cech somatycznych 
polskiej młodzieży akademickiej.
1. Wystąpiły silniejsze zmiany międzypokoleniowe 

w wysokości ciała niż w masie ciała młodzieży akade-
mickiej i były one wyraźniejsze u płci męskiej niż żeń-
skiej. Od lat pięćdziesiątych minionego wieku średnio 
na dekadę zwiększała się wysokość ciała studentów 
o 2,27 cm, a u studentek o 1,55 cm. Poprawa masy 
ciała u studentów wyniosła średnio o 1,8 kg na deka-
dę. U studentek w wymienionym okresie wystąpił re-
gres rozwoju wymienionej cechy (jego średnie tempo 
kształtowało się na poziomie 0,27 kg).

2. Trend sekularny wysokości ciała u studentów naj-
wyraźniej uwidocznił się w piętnastoleciu: 1964–
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1979 (średnio 3 cm na dekadę), a u studentek 
w dziesięcioleciu 1954–1964 (średnio 1,79 cm na 
dekadę).

3. Na podstawie wskaźnika wzrostowo-wagowego na-
leży sądzić, że polska młodzież akademicka była 
coraz smuklejsza. Na początku obserwacji w latach 
pięćdziesiątych jej poziom nie przekraczał wartości 
42,87 u studentów i 41,41 u studentek. Pod koniec 
lat dziewięćdziesiątych stwierdzono wyższe ich 
wartości (43,37 u mężczyzn i 42,5 u kobiet). 

Skalę wymienionego zjawiska dobrze odzwiercie-
dlają także rezultaty analizy materiałów pochodzących 
z badań prowadzonych systematycznie na Politechnice 
Warszawskiej [15, 22, 23, 25, 31, 41, 48] oraz w AWF 
w Gdańsku [26] i AWF w Poznaniu [9, 27, 29]. 

Zebrane materiały w latach dziewięćdziesiątych 
ubiegłego wieku wśród studentów AWF w Gdańsku 
[26] pozwalają nie tylko potwierdzić zjawisko zmniej-
szania się intensywności zmian sekularnych w wyso-
kości ciała, ale także powiązać jego dynamikę z przy-
należnością studentów do określonych grup stratyfi -
kacji społecznej. Okazało się bowiem, że w grupach 
studiujących, których rodzice posiadali wyższy status 
społeczny intensywność trendu sekularnego podsta-
wowych cech somatycznych była najsłabsza.

W związku z tym, że liczba studiujących z niższych 
warstw społecznych jest coraz mniejsza, prowadzić to 
może do wniosku, że wymieniony czynnik przyczynia 
się do obserwowanego w innych grupach społecznych 
zjawiska, polegającego na obniżaniu się dynamiki dłu-
gookresowych tendencji przemian rozwoju biologicz-
nego studiujących w Polsce.

Wydaje się, że w przypadku interpretacji omawia-
nego zjawiska u studentów AWF, należałoby brać pod 
uwagę także czynnik naturalnej selekcji młodzieży pod 
względem określonej budowy na wymieniony profi l stu-
diów [9, 10, 29, 30, 39].

Z danych uzyskanych przez S. Pilicza [22, 23] 
w obserwacjach młodzieży z Politechniki Warszawskiej 
wynika, że przy wyraźnej dynamice wysokości ciała 
studentów zauważono regres w tempie zmian ich masy 
ciała (8,1%). Takie zjawisko potwierdziły inne zespoły, 
prowadzące równoległe badania młodzieży w wymie-
nionej uczelni [15, 31].

Bardziej szczegółowa analiza zebranych materia-
łów pozwoliła nie tylko stwierdzić smuklenie studentek, 
ale zbadać jego przyczyny. Okazało się, że jest ono 
spowodowane głównie redukcją tkanki tłuszczowej, 
a wzrost masy ciała u studentów mógł być wynikiem 

zwiększenia się w jej strukturze poziomu procentowej 
zawartości tłuszczu [23, 31, 32].

Kierunek zmian w budowie ciała płci żeńskiej tłu-
maczono przede wszystkim wpływem racjonalnego od-
żywiania się oraz świadomym utrzymywaniem określo-
nej diety [31]. Wydaje się, że taki ogólny wniosek musi 
być uzupełniony o wyniki badań omawianego zjawiska, 
jakie uzyskał S. Pilicz [23]. Świadczą one, że proce-
sowi leptosomizacji podlegały studentki pochodzące 
tylko ze środowiska miejskiego. Należałoby zatem są-
dzić, że korzystne długookresowe tendencje przemian 
charakteryzowanej cechy nie dotyczyły studentek ze 
środowiska wiejskiego. Nowsze badania, prowadzone 
w środowisku charakteryzowanej warszawskiej uczelni, 
potwierdziły ogólne tendencje zauważone w starszych 
materiałach [32].

Podsumowując dorobek badawczy w zakresie mię-
dzypokoleniowych zmian podstawowych cech soma-
tycznych młodzieży studiującej w różnych ośrodkach 
kształcenia naszego kraju należy ogólnie stwierdzić:
1. W ostatniej dekadzie XX wieku nastąpiło zmniej-

szenie się tempa rozwoju trendu sekularnego wy-
sokości ciała. Można to zjawisko tłumaczyć mniej-
szym udziałem w grupie studenckiej osobników wy-
wodzących się z warstw stojących niżej w hierarchii 
stratyfi kacji społecznej, u których nadal istnieje sil-
na tendencja do międzypokoleniowych zmian cech 
biologicznych. 

2. Nieznaczne powiększenie się masy ciała studen-
tów było wynikiem przede wszystkim wzrostu tkan-
ki aktywnej i tłuszczowej, natomiast regres ciężaru 
ciała studentek głównie pochodzących z wyższych 
warstw społecznych jest spowodowany redukcją 
masy tłuszczu.

3. U studiujących w Polsce obojga płci zauważo-
no tendencję do leptosomizacji budowy ciała. 
Podawane są różne przyczyny omawianego zja-
wiska. Najczęściej przeważa opinia, że można je 
upatrywać w korzystnych zmianach poglądów na 
temat szczupłej sylwetki osoby wykształconej oraz 
sposobu odżywiania się młodzieży akademickiej.

Liczba doniesień dokumentujących przebieg i uwa-
runkowania rozwoju somatycznego polskiej młodzieży 
studiującej uprawnia nas do twierdzenia, że istniała 
również dobra baza do oceny właściwych dla tej grupy 
długookresowych tendencji przemian sprawności mo-
torycznej. Dokładniejsza ich analiza nie pozwala jed-
nak na potwierdzenie powyższej hipotezy. Najczęściej 
wymienia się dwie przyczyny wymienionego zjawiska, 
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czyli regularność prowadzonych badań oraz zastoso-
wanie do pomiaru sprawności motorycznej różnych 
technik i narzędzi badawczych. 

Początkowo do oceny sprawności studentów sto-
sowano przede wszystkim trójbój lekkoatletyczny, któ-
ry był w mniejszym lub większym stopniu wzorowany 
na teście R. Trześniowskiego [33–40]. Począwszy od 
lat siedemdziesiątych XX wieku najczęściej do oceny 
sprawności motorycznej stosowano test, który zapro-
ponował S. Pilicz [41–47]. Wyniki zebrane z wykorzy-
staniem takiego narzędzia badawczego posłużyły do 
opracowania norm rozwoju sprawności fi zycznej w skali 
T [23, 42]. Dzięki takim unormowaniom dokonano inte-
resujących analiz długookresowych tendencji przemian 
rozwoju motorycznego polskiej młodzieży studiującej 
w różnych ośrodkach akademickich naszego kraju [24], 
z których wynikało, że:
1. Polscy studenci w 1987 roku byli lepsi od rówieśni-

ków z lat pięćdziesiątych w zdolnościach szybko-
ściowych i skoczności (siła eksplozywna kończyn 
dolnych), a gorsi w zdolnościach siłowych.

2. Mniej korzystna tendencja wystąpiła u płci żeńskiej. 
Między latami pięćdziesiątymi a osiemdziesiątymi 
stwierdzono u polskich studentek regres w dwóch 
podstawowych zdolnościach motorycznych ba-
danych testami: bieg „po kopercie” i rzut piłką le-
karską. Lepsze wyniki zanotowano – podobnie jak 
u płci męskiej – tylko w skoku w dal z miejsca z od-
bicia obunóż [24].

Nie wszystkie przybliżone wyżej wyniki badań ogól-
nopolskich może potwierdzać analiza materiałów, które 
pochodzą z obserwacji przeprowadzonych w wybra-
nych uczelniach. Świadczyć o tym mogą między innymi 
badania studentów Politechniki Warszawskiej [23, 48, 
49]. Porównanie ich sprawności w latach pięćdziesią-
tych i siedemdziesiątych wskazuje, że po regresie zdol-
ności siłowych u obojga płci oraz szybkości u studen-
tek w dziesięcioleciu 1954–1964, dało się zauważyć 
niewielką poprawę wszystkich zdolności kondycyjnych 
w późniejszych latach.

Poza tym zakres zmian był zależny od pochodzenia 
społecznego oraz od aktywności fi zycznej młodzieży 
akademickiej. U studentów, przeciwnie niż u studentek, 
największe różnice zanotowano w grupach pochodze-
nia chłopskiego. Interesująca wydaje się również kon-
statacja, że poziom sprawności w zakresie zdolności 
siłowych i szybkościowych studentek uprawiających 
sport w latach siedemdziesiątych był niższy niż w la-
tach sześćdziesiątych [49]. Należy zaznaczyć, że wła-

śnie u aktywnych fi zycznie studentów ujawnił się bar-
dzo słaby trend sekularny sprawności fi zycznej także 
w innych obserwacjach [23].  Powyższe spostrzeżenia 
potwierdziły badania przeprowadzone w wielu ośrod-
kach akademickich. Wskazywały one, jak się wydaje, 
że w dłuższych okresach obserwacji zauważono utrzy-
mywanie się określonego poziomu rozwoju podstawo-
wych zdolności motorycznych [50–52].  

Z powyższego wynika, że dynamika trendu sekular-
nego poziomu rozwoju somatycznego polskiej młodzie-
ży akademickiej była wyraźniejsza niż w przypadku 
sprawności motorycznej. W związku z tym należałoby 
stwierdzić, że zwiększaniu się wysokości i masy ciała 
(zjawisko to dotyczy szczególnie studentów) towarzy-
szyła najczęściej niewielka poprawa zdolności szyb-
kościowych i skoczności oraz zauważony u obojga 
płci brak korzystnych zmian w zdolnościach siłowych. 
Wystąpiły również bardzo widoczne różnice środowi-
skowe w dynamice opisywanego zjawiska. Najczęściej, 
jak się uważa, były one spowodowane oddziaływaniem 
szeroko pojętej „niszy ekologicznej”, by posłużyć się 
określeniem zaproponowanym przez N. Wolańskiego 
[53]. Z innych przyczyn omawianego zjawiska należy 
wymienić strukturę pochodzeniową grupy studenckiej, 
jaka kształtuje się pod wpływem kryteriów egzamina-
cyjnych. Trudno nie wskazać także na wpływ innych 
czynników środowiskowych, takich jak zubożenie okre-
ślonych grup społecznych czy też na znaczenie okre-
ślonej polityki państwa (okres przyznawania punktów 
preferencyjnych na egzaminach wstępnych).

W badaniach własnych postanowiono nawiązać do 
omówionych wcześniej obserwacji środowiska akade-
mickiego i w jednej z pięciu polskich akademii wycho-
wania fi zycznego określić długookresowe tendencje 
zmian poziomu rozwoju somatycznego i motorycznego 
młodzieży studiującej wychowanie fi zyczne po egzami-
nie selekcyjnym. Jak zauważyła E. Ziółkowska-Łajp [9], 
zasadniczym aspektem odróżniającym kandydata na 
takie studia od osoby która stara się o przyjęcie na stu-
dia humanistyczne czy politechniczne jest „preferowa-
nie umiejętności ruchowych odzwierciedlających dobry 
stan zdrowia i wydolność organizmu”. Można dodać, że 
równie ważny jest tu wskaźnik zdrowia, jakim niewątpli-
wie jest określona budowa ciała. Istnieje poza tym duża 
zależność między określonym potencjałem morfofunk-
cjonalnym a motorycznym. Z dokonanego przez E. 
Ziółkowską-Łajp [9] przeglądu piśmiennictwa wynika, 
że do tej pory takich badań nie podjęto zarówno w skali 
ogólnopolskiej, jak i regionalnej. W najnowszych stu-
diach nad tendencją przemian cech morfologicznych 
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polskiej młodzieży akademickiej [29] oparto się tylko 
na wynikach pomiaru cech somatycznych u kandyda-
tów na różne kierunki studiów wychowania fi zycznego. 

Na pewno można wskazać wiele przyczyn braku 
zainteresowania autorów prac naukowych podjętym te-
matem. Ich zainteresowania koncentrują się na kwestii 
ontologicznej, czyli na sensie prowadzenia obserwacji, 
skupiają się również na trudnościach metodologicz-
nych w badaniu omawianego zjawiska. Najczęściej 
motywem skłaniającym do podjęcia badań jest chęć 
ukazania zjawiska, czemu nie towarzyszą jednak nawet 
próby poszukiwania jego związków z szeroko pojętym 
środowiskiem społeczno-kulturowym.  Warto zazna-
czyć, że w przypadku młodzieży akademickiej, która 
została wyselekcjonowana na studia, w interpretacji 
długookresowych tendencji przemian powinno się brać 
pod uwagę także określone kryteria naborowe. 

Obok problemu teoretycznego, który odnosi się do 
sensu poznania zmian międzypokoleniowych w spe-
cyfi cznej grupie środowiskowej, należy zwrócić uwa-
gę również na drugi aspekt badań, odnoszący się do 
wykorzystania wyników kreowania polityki selekcyjnej 
na omawiany kierunek studiów. Przyjmując, że od dłuż-
szego czasu kryteria przyjęcia na studia stacjonarne 
były unifi kowane w skali ogólnopolskiej, można uznać, 
że skutki zjawiska międzypokoleniowych zmian będą 
mieć nie tylko regionalny charakter, ale także znacz-
nie przekroczą granice miejsca, w którym prowadzono 
badania.  

W pewnym sensie inspiracją do ich podjęcia były 
opublikowane materiały z przeprowadzonych w 1972 
roku przez pracowników ówczesnego Zakładu Lekkiej 
Atletyki AWF w Krakowie wieloaspektowych badań, 
którymi objęto między innymi studentów tej uczelni. E. 
Kruczalak [54], zmierzając do bardziej efektywnego 
kierowania treningiem sprinterów, w swoim opraco-
waniu podjął próbę poszukiwania autorskiego modelu 
szkolenia, czyli głównych determinantów decydujących 
o wysokim poziomie sportowym w biegach na krótkie 
dystanse. Badaniami, które zmierzały w tym kierunku 
objęto 100 najlepszych biegaczy polskich uzyskują-
cych w ofi cjalnych zawodach w biegu na 100 m wyniki 
w granicach: 
• pierwsza pięćdziesiątka: od 10.2 do 11.05 (x =
 = 10.72); 
• druga pięćdziesiątka: od 11.1 do 11.9 s (x = 11.37). 

Grupę porównawczą, szczególnie nas interesu-
jącą, stanowiło 50 słuchaczy Akademii Wychowania 
Fizycznego w Krakowie nieuprawiających zawodniczo 

biegów na tym dystansie. Zostali oni wybrani losowo 
spośród tych studentów, którzy w czasie sprawdzia-
nów zaliczeniowych z lekkiej atletyki w kwietniu i maju 
1972 roku uzyskali czasy gorsze od 12.05 s (x=12.61 s) 
w biegu na 100 m.

Były zatem podstawy, aby osiągnąć porównywalne 
wyniki stosując podobne narzędzia i techniki badaw-
cze oraz wykorzystując doświadczenia części osób 
biorących udział w zbieraniu materiałów w latach sie-
demdziesiątych ubiegłego wieku. Dawało to szansę 
pokonania trudności metodycznych i technicznych, któ-
re powstają podczas podejmowania próby interpretacji 
zjawisk sekularnych powodowanych najczęściej od-
miennością zastosowanych metod pomiarowych w ko-
lejnych badaniach oraz jak to stwierdziła E. Ziółkowska 
[29]: „nielosowego doboru współczesnych materiałów, 
niejednorodnych w stosunku do zespołów porównywa-
nych pod względem społecznym, regionalnym i wielu 
innych charakterystyk”.  

Biorąc pod uwagę wcześniej przedstawione cele 
badań oraz dokonany przegląd piśmiennictwa, w ni-
niejszej pracy postanowiono udzielić odpowiedzi na 
następujące pytania badawcze: 
1. W jakim zakresie i kierunku ujawnią się długookre-

sowe tendencje przemian w rozwoju somatycznym 
i motorycznym studentów z Akademii Wychowania 
Fizycznego w Krakowie? 

2. Czy w zmienności międzypokoleniowej cech soma-
tycznych i zdolności motorycznych badanych stu-
dentów ujawni się zjawisko „rozwartych nożyc”?

Materiał i metody

Obserwacje zostały przeprowadzone w II i III seme-
strze studiów dziennych Wychowania Fizycznego 
w Krakowie. Ogółem w miesiącach: kwiecień – maj 
oraz listopad – grudzień 2008 roku przebadano 88 stu-
dentów nieuprawiających zawodniczo biegów krótkich. 
Po przeprowadzonych badaniach wylosowano grupę 
50 studentów, którzy także nie uprawiali wyczynowo 
biegów krótkich. Wyboru osobników do obserwacji do-
konano na podstawie rekordów życiowych w biegu na 
100 m oraz na 200 m według tych samych zasad, jak 
w opracowaniu E. Kruczalaka [54].  

Zakres oraz narzędzia i techniki badań

Pomiary antropometryczne zostały wykonane metodą 
Martina-Salera [55]. W ich zakres weszły następujące 
cechy somatyczne: 
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• Wysokość ciała – Body Height  –  (WYS)1

•  Masa ciała  – Body Weight – (MAS) 
• Długość tułowia  – Length of the trunk – (DŁT)
• Długość nóg – Length of the legs – (DŁN)
• Szerokość barków – Shoulders breadth – (SZBA)
• Szerokość bioder – Hips breadth – (SZBi)
• Obwód klatki piersiowej – Circumference of the 

chest norm – (OBKP)
• Obwód ramienia – Greatest circumference of the 

forearm –  (OBRA)
• Obwód podudzia – Greatest circumference of the 

shank – (OBPO)
• Obwód uda – Greatest circumference of the thigh – 

(OBUD)
• Obwód bioder – Circumference of the hips – (OBBI)
• Obwód szyi – Circumference of the neck – (OBSZ)
• Suma 3 fałdów skórno-tłuszczowych: na ramieniu, 

pod łopatką i na brzuchu – Sum of three skinfolds: 
triceps, subscapular and abdomen – (∑ RŁB) [56].

Pomiary sprawności fi zycznej oparto na testach 
opublikowanych przez Z. Ważnego [57], z których m.in. 
uwzględniono:
• Czasy biegów na dystansach 50, 100, 200 m ze 

startu niskiego – Sprint for Distance 50, 100 and 
200 m  – (B-50, B-100 i B-200)

• Rzut kulą (7,25 kg) oburącz w tył za głowę – Ball 
Throw for Distance – (RZUT)

• Przysiad i wyprost ze sztangą na barkach – oce-
niający maksymalne możliwości ćwiczącego – 
Maximal Strenght – (PSZM)

• Dziesięć przysiadów ze sztangą na czas z 50% cię-
żarem podniesionym z przysiadu do stania + wy-
trzymałość „siły eksplozywnej” – Explosive Power 
Persistence Fitness Pertime – (PSZC)

• Wyskok dosiężny z odbicia obunóż  – Vertical Jump 
– (SKOK)

• Trójskok z miejsca – Standing Hop-step and Jump 
– (3-SKOK)

• Pięcioskok z miejsca – Five Jump Standing –  (5-
SKOK)

• Podrzut sztangi – Upswing of Barbels – (PODR). 

Metody opracowania wyników badań 

1. Wykorzystując niektóre pomiary antropometryczne 
obliczono następujące wskaźniki [58]:

1 W nawiasach podano skróty nazw badanych cech i zdolności moto-
rycznych, które zastosowano w opisach tabel i rycin. 

• Wskaźnik smukłość – Ponderal Index – (WSM) 
ze wzoru: 

Wysokość ciała (cm)
3√ ciężar ciała (kg)

• Wskaźnik Queteleta II – Body Mass Index – 
(BMI)  ze wzoru:

 Masa ciała (kg)   
Wysokość ciała2 (m)

• Wskaźnik tułowiowo-kończynowy (DŁT – DŁN 
w cm: DŁN w cm × 100) – Trunk-Legs Index – 
(TLI)

  sst – sy     
wys. sy (kg) × 100

Na podstawie oceny „siły” maksymalnej (w kg) oraz 
masy ciała ćwiczącego (w kg) obliczono:

• Wskaźnik siły względnej nóg2 [59, 60] – Relative 
Strength of the Legs – (WSWN)  ze wzoru: 

  WSWN  (kg)     -    
masa ciała (kg)

3. Otrzymany w trakcie przeprowadzonych obserwacji 
materiał badawczy został opracowany za pomocą 
podstawowych metod analizy statystyki matema-
tycznej [61]. Dla poszczególnych danych obliczono: 
średnie arytmetyczne (x), odchylenia standardowe 
(SD), współczynniki zmienności (V). 

4. Przed dalszymi obliczeniami zlogarytmowano 
(z poprawką na grubość skóry) sumę pomiarów 
trzech fałdów skórno-tłuszczowych, w przypadku 
których wielkość współczynnika zmienności (V) 
przekraczała 20%. 

5. W celu porównania wielkości zakresu i kierunku 
różnic wyrażonych w odmiennych jednostkach po-
miarowych obliczono unormowane wielkości różnic 
(WU) dla przeciętnych otrzymanych w badaniach 
z 1972 roku na średnią arytmetyczną (0) i odchy-
lenie standardowe (1) analizowanych parametrów 
grupy badanej w 2008 roku. 

6. Otrzymane różnice (x1–x2) między konfrontowa-
nymi przeciętnymi – zgodnie z wielkością testu 
t°-Studenta – uznano za znamienne statystycznie 
przy poziomie istotności, co najmniej p < 0,05.

2 Normatyw ten obrazuje wielkość siły przypadającej na 1 kg masy 
ciała.
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Wyniki

Rezultaty opracowania statystycznego zebranych ma-
teriałów w badaniach własnych zestawiono w tabelach 
1 i 2. Umieszczono w nich również podobne dane 
z 1972 roku, co pozwoliło na porównanie średnich aryt-
metycznych z adekwatnymi wartościami uzyskanymi 
w 2008 roku. 

Oceniając rozwój somatyczny i sprawnościowy 
badanych zespołów można sądzić, że studenci ob-
serwowani w 1972 roku byli gronem nieco bardziej 
jednorodnym (z małymi wyjątkami) w odniesieniu 
do studiujących w krakowskim AWF w 2008 roku. 
Świadczą o tym statystyki SD i V, które w przeważa-

jącej większości są niższe w pomiarach uzyskanych 
wcześniej (tab. 1). 

Z analizy danych przestawionych w tabeli 1 wynika, 
że największy rozsiew wśród indywidualnych pomiarów 
morfologicznych wykazuje masa ciała w badaniach 
z 2008 r. – (V = 10,79%), a z 1972 r. – V = 7,91% oraz 
w tej samej kolejności wskaźnik Queteleta II – BMI 
(V = 8,23 i V = 6,65%).  W ustaleniach dotyczących 
sprawności fi zycznej (tab. 2) rozproszenie danych jest 
znacznie większe, co uwidacznia się w rezultatach, np.: 
podrzutu sztangi (PODR) – V zbliżony do 20% w oby-
dwu grupach – oraz w wynikach rzutu kulą (RZUT) od-
powiednio V = 17,51 i 14,30%, a także w pomiarach siły 
maksymalnej (PSZM) V = 17,59 i 12,12%.

Tabela 1. Podstawowe dane statystyczne, różnica (x1 – x2)  i wskaźniki unormowane (WU) pomiarów morfologicznych porównywanych 
grup

Table 1. Basic statistic data differences (x1 – x2) and standard index (WU) measurement of morphological variables of compared 
groups

Zmienne/
Variables

Rok badań / Exploration year
Różnica / Difference

2008 1972

x SD V x SD V x1 – x2 WU

WYS      (cm) 179,29 6,07 3,38 175,03 5,13 2,93 4,26*** 0,7

MAS      (kg) 74,25 8,01 10,79 69,49 5,5 7,91 4,76*** 0,59

DŁT       (cm) 56,56 3,26 5,77 58,84 2,57 4,38 –2,28*** –0,7

DŁN       (cm) 90,21 4,17 4,62 83,82 3,69 4,4 6,39*** 1,53

SZBA     (cm) 42,5 2,00 4,7 39,08 1,78 4,37 3,42*** 1,71

SZBI      (cm) 28,15 1,31 4,66 28,03 1,73 6,24 0,12*** 0,09

OBKP    (cm) 87,39 3,95 4,52 91,28 4,84 5,84 –3,89*** –0,98

OBPR    (cm) 27,72 2,07 7,47 25,57 1,37 5,37 2,15*** 1,04

OBRA    (cm) 30,54 2,82 9,24 27,7 2,05 7,41 2,84*** 1,01

OBPO    (cm) 37,09 2,35 6,34 35,38 2,2 2,2 1,71*** 0,73

OBUD    (cm) 55,36 3,00 5,42 52,27 1,95 3,73 3,09*** 1,03

OBBI      (cm) 96,49 4,60 4,76 92,06 3,14 3,42 4,43*** 0,96

OBSZ     (cm) 38,07 1,19 3,13 36,6 1,34 2,23 1,47*** 1,23

∑ RŁB    (log) 238,13 14,37 6,03 219,09 13,5 6,16 19,04*** 1,33

WSM  (cm/kg) 42,73 1,25 2,93 42,61 1,14 2,69 0,12*** 0,09

BMI     (kg/m) 27,07 1,90 8,23 22,69 1,51 6,65 0,38*** 0,2

TLI          (cm) 62,82 4,62 7,35 70,33 4,3 6,12 –7,51*** –1,63

Objaśnienia – patrz materiał i metody badań 
W świetle testu t°-Studenta różnice są: istotne na poziomie *< p 0,05, ** p < 0,01,*** p < 0,001

Commentatry – Methods and Research Files
According to t°-Student the differences are: significant on the level * p < 0,05, ** p < 0,01,*** p < 0,001
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Tabela 2. Podstawowe dane statystyczne, różnica (x1– x2)  i wskaźniki unormowane (WU) pomiarów sprawności fizycznej porówny-
wanych grup

Table 2. Basic statistic data differences (x1 – x2) and standard index (WU) measurement of physical fitness of compared groups

Zmienne /
Wariables

Rok badań / Exploration year Różnica / 
Difference WU2008 1972

x SD V x SD V x1 – x2

B-50 6,89 0,35 5,04 6,70 0,16 2,41 –0,19* –0,56

B-100 13,30 0,60 4,58 12,61 0,66 5,24 –0,52** –0,87

B-200 26,91 1,30 4,82 26,43 0,60 3,41 –0,48 –0,37

RZUT 8,26 1,45 17,51 7,79 0,94 12,11 0,47 0,32

PSZM 99,30 17,47 17,59 89,20 12,75 14,30 10,10* 0,58

PSZC 15,66 2,35 15,03 14,54 1,76 12,12 –1,12 –0,48

SKOK 55,64 6,49 11,67 59,86 5,01 8,38 –4,22* –0,65

3-SKOK 7,47 0,45 6,03 7,33 0,45 5,63 0,14 0,31

5-SKOK 12,71 0,79 6,20 12,67 0,66 5,22 0,04 0,06

PODR 65,90 12,88 19,55 62,80 12,64 20,13 3,10 0,24

WSWN 1,34 0,17 12,72 1,29 0,18 14,02 0,05 0,27

Objaśnienia – patrz: Materiał i metody badań
W świetle testu t°-Studenta różnice są: istotne na poziomie * < p 0,05, ** p < 0,01,*** p < 0,001

Commentatry – see: Methods and Research Files
According to t°-Student the differences are: significant on the level * p < 0,05, ** p < 0,01,*** p < 0,001

Objaśnienia – patrz: Materiał i metody badań

Commentary – Methods and Research Files

Ryc. 1. Wskaźniki unormowane (WU) badanych zmiennych u studentów z 1972 roku na tle studiujących w 2008 roku

Fig. 1. Standard indexes (WU) of tested variables: students from 1972 in comparison with students from 2008
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Porównanie długookresowych przemian w budowie 
somatycznej

Dane liczbowe konfrontowanych grup studenckich 
przedstawiono w tabeli 1, a „odległości” między nimi 
w wystandaryzowanych jednostkach – WU, dodatkowo 
zilustrowano na rycinie 1 A.

Z analizy porównawczej wartości średnich różnic 
wynika, że słuchacze AWF w Krakowie badani w 1972 
roku przez E. Kruczalaka [54] przewyższają swoich 
rówieśników obserwowanych w 2008 roku przede 
wszystkim:
• wielkością wskaźnika tułowiowo-kończynowego 

(TLI),
• długością tułowia – DŁT (co miało niewątpliwy 

wpływ na wspomniany wskaźnik),
•  obwodem klatki piersiowej (OBKP).

Omawiane różnice są znamienne statystycznie na 
poziomie istotności p ≤ 0,01. 

Odwrotne zjawisko uwidacznia się natomiast 
w przypadku pozostałych zmiennych. Większość 
z nich charakteryzuje się znacząco wyższymi przecięt-
nymi wielkościami na korzyść obserwacji studiujących 
wychowanie fi zyczne 36 lat później. Największe „od-
ległości” (w postaci skodyfi kowanych jednostek WU) 
wykazują średnie: 
• szerokości barków – SZBA (WU = 1,71),
• długości nóg – DŁN (WU = 1,53), 
• a także sumy grubości 3 fałdów skórno-tłuszczo-

wych (∑ RŁB), 
• oraz kolejno obwodów: szyi (OBSZ), przedramienia 

(OBPR), uda (OBUD) i ramienia (OBRA).
 

Średnie arytmetyczne ww. pomiarów odbiegają od 
stwierdzonych przeciętnych w 1972 roku na poziomie 
istotności p ≤ 0,001 (WU od 1,33 do 1,01). Znamiennie, 
ale na wysokości 1% różnią się między sobą także 
średnie pomiary obwodu bioder (OBBI), a najniższą 
znaczącą statystycznie odrębnością charakteryzują 
się podstawowe cechy morfologiczne, czyli wysokość 
i masa ciała (p ≤ 0,05).

Wyszczególnione niżej „odległości” (w jednost-
kach WU) – sprawdzone wartością testu t0-Studenta 
– upoważniają do stwierdzenia, że obserwowane róż-
nice nie są przypadkowe. Należy również zaznaczyć, 
że szerokość bioder (SZBI) oraz wskaźnik wzrosto-
wo-wagowy (WSM) i wagowo-wzrostowy (BMI) nie 
zmieniły się istotnie statystycznie przez analizowany 
okres.

Ogólnie rzecz ujmując można sądzić, że większość 
porównywanych przez nas zmiennych somatycznych 
zmieniła się na korzyść populacji studiujących w 2008 
w krakowskim AWF.

Porównanie długookresowych przemian w sprawności 
fizycznej

Obserwowanego pozytywnego osądu – dotyczącego 
rozwoju cech morfologicznych – nie można przenieść 
na zachodzące zjawiska w kształtowaniu się zdolności 
motorycznych.

Analizując dane liczbowe z tabel 1 i 2 oraz porównu-
jąc obydwa histogramy – o tej samej skali – (ryc. 1) na 
pierwszy rzut oka widać znaczne różnice w wielkościach 
„odległości” od osi „0” unormowanych wielkości – UW. 
Biorąc pod uwagę dane dotyczące sprawności fi zycznej 
widzimy, że niemal połowa prostokątów wykresu w czę-
ści B znajduje się po lewej stronie centralnej linii prostej 
omawianej ryciny. Są to zmienne potwierdzające, że ob-
serwowani studenci AWF w 1972 roku byli sprawniejsi 
od studiujących w 2008 roku. Dotyczą one:
• czasów biegów na dystansie 50, 100 i 200 m, 
• czasu dziesięciokrotnego podniesienia 50% cięża-

ru maksymalnego (PSZC), 
• wysokości wyskoku dosiężnego z odbicia obunóż 

(SKOK).

We wszystkich wymienionych parametrach wielko-
ści średnich różnic pomiędzy obydwoma badaniami są 
znamienne statystycznie na poziomie istotności co naj-
mniej 5%. Wyjątek stanowi czas biegu na odległość 100 
m, gdzie ranga znamienności statystycznej jest wyższa 
(p ≤ 0,01). Pozostałe zmienne zdolności motorycznych 
– plasujące się po prawej stronie osi „0” – wykazują 
wprawdzie bezwzględne dane na korzyść przeciętnych 
słuchaczy AWF (poddanych aktualnym obserwacjom), 
ale są to jednak różnice nieistotne. Można zatem wnio-
skować, że wykazane nierówności są przypadkowe 
i dotyczą następujących pomiarów: 
• rzut kulą oburącz w tył za głowę (RZUT),
• trójskok i pięcioskok z miejsca, 
• podrzut sztangi (PODR),
• względny wskaźnik siły nóg (WSWN). 

Jedyną (po stronie prawej) istotną statystycznie 
sprawność świadczącą na korzyść badań z 2008 roku  
wykazuje:
• zdolność do rozwijania siły kończyn dolnych bada-

na testem „siły maksymalnej nóg” (PSZM) za po-



Edward Mleczko, Jerzy Januszewski

– 76 –

mocą podnoszenia odpowiednio obciążonej (w kg) 
sztangi.

Taki wynik analizy statystycznej jest zaskakujący, 
bo pozostaje w logicznej sprzeczności z równoległymi 
niekorzystnymi rezultatami pomiarów takich parame-
trów motoryczności człowieka, jak zdolności szybko-
ściowe w biegu czy też siłowe w podnoszeniu sztangi 
na czas oraz w wyskoku dosiężnym.

Dyskusja i podsumowanie 

W badaniach własnych podjęto się rozwiązania kilku 
problemów, ważnych – jak się wydaje – dla uwypukle-
nia związków między określonym środowiskiem spo-
łeczno-kulturowym a rozwojem morfofunkcjonalnym 
studentów jednej z pięciu polskich akademii wycho-
wania fi zycznego, które mogły ujawnić się w bardzo 
burzliwym okresie transformacji ustrojowej w naszym 
kraju. Bez wątpienia należy do nich zjawisko zmienno-
ści czasowej rozwoju somatycznego i motorycznego 
wywołane czynnikami środowiskowymi. Wydaje się, że 
zaprezentowane wyniki badań własnych są przydatne 
dla wyjaśnienia przyczyn zmienności wywołanej czyn-
nikami środowiskowymi, którą nazywa się długookre-
sową tendencją zmian lub trendem sekularnym.

Najczęściej sądzi się, że czynnikiem sprawczym 
omawianego zjawiska jest w konkretnej grupie środo-
wiskowej poprawa warunków życia społeczeństwa. 
Powszechnie uważa się, że zmiany międzypokolenio-
we ujawniają się silniej wtedy, gdy następuje wyraźna 
poprawa warunków życia ludności zwłaszcza na sku-
tek rozwoju ekonomicznego kraju. Należy zaznaczyć, 
że taki wniosek może dotyczyć tylko zmian zauważo-
nych w rozwoju somatycznym i wyniki badań własnych 
mogą potwierdzać także taki właśnie związek sytuacji 
społeczno-ekonomicznej rodzin studentów z ich zmien-
nością zauważoną w budowie somatycznej w relacji do 
rówieśników studiujących na tej samej uczelni 36 lat 
wcześniej. 

Z badań Mirka [2] wynikało, że w grupie młodzieży 
akademickiej uczącej się w Krakowie, w tym również 
studentów AWF, na początku XX wieku zaznaczyła się 
przewaga liczbowa osobników z rodzin stojących wyso-
ko w hierarchii społecznej. Oceniając kondycję polskiej 
gospodarki i sytuację rodzin inteligenckich, w których 
wychowywali się badani w okresie burzliwych prze-
mian ustrojowych młodzi ludzie, trudno spodziewać 
się, że ich udziałem były wyjątkowo sprzyjające warun-
ki ekonomiczne. Wydaje się jednak, że w interpretacji 

zjawiska należy brać pod uwagę nie tylko potencjalne 
możliwości fi nansowe gwarantujące rozwój biologiczny 
młodego organizmu, ale także sposób ich dystrybu-
cji przez rodziców. Jak wykazują badania Bielickiego 
i współpracowników [8], na ogół jest on korzystniejszy 
dla rozwoju biologicznego dzieci w rodzinach inteli-
genckich, co mogą potwierdzić badane wskaźniki roz-
woju somatycznego.

Należy równocześnie zaznaczyć, że zakres długo-
okresowych przemian w badanej grupie był mniejszy 
niż u ogółu polskich studentów, jak również u młodzie-
ży kończącej szkoły średnie [3] oraz w grupach stu-
diujących na wszystkich kierunkach kształcenia w pu-
blicznych szkołach wyższych w Krakowie. Odnotowano 
tam bowiem tendencję do zwiększania się w ostatnich 
dziesięcioleciach XX wieku wysokości ciała studentów 
o 1,6 cm na dekadę [2]. Z badań własnych wynika, że 
u obserwowanych studentów można stwierdzić średnie 
tempo przyrostu: 1,26 cm/10 lat.  Nie są to znaczące 
różnice. Z niewielkimi wyjątkami we wszystkich pod-
stawowych cechach somatycznych zauważono progre-
sywne zmiany. 

Takie tempo trendu sekularnego jest typowe dla 
większości grup społecznych w krajach europejskich. 
Nie zauważono zatem charakterystycznego dla badań 
warszawskich spadku tempa długookresowych zmian 
wysokości ciała studentów w ostatniej dekadzie XX 
wieku, co tłumaczono zmianą składu społecznego 
młodzieży w kolejnych badaniach oraz prawdopodo-
bieństwem wygasania trendu wysokorosłości. Wyniki 
badań własnych różnią się wobec tego od obserwacji 
warszawskich z końca XX wieku [25]. 

Powyższe stwierdzenie wymaga komentarza. Na 
pewno dostrzeżone zjawisko ma charakter regionalny 
i dowodzi, że nie można generalizować spostrzeżeń 
wypływających z badań auksologicznych.  Nie negując 
istnienia związku między tymże zjawiskiem a modyfi -
katorami społeczno-ekonomicznymi, do jakich niewąt-
pliwie należy zaliczyć rodzinę, za dyskusyjną należy 
uznać hipotezę, która zakłada istnienie jej statusu za 
uniwersalną siłę sprawczą zaniku długookresowych 
tendencji w grupie młodzieży akademickiej, a szcze-
gólnie studiującej na kierunku wychowanie fi zyczne. 
Przyjmując założenie, że przewaga osobników z rodzin 
stojących wyżej w stratyfi kacji społecznej w omawianej 
grupie środowiskowej powinna wzmacniać trend seku-
larny, należałoby również brać pod uwagę skład środo-
wiska rodzinnego w punkcie odniesienia. 

Z przeglądu prac podejmujących dyskutowaną 
problematykę w środowisku krakowskim wynika, że 



Długookresowe tendencje przemian w rozwoju somatycznym i motorycznym krakowskich studentów

– 77 –

w strukturze pochodzeniowej w latach wcześniejszych 
udział poszczególnych grup środowiskowych był bar-
dziej zrównoważony. W związku z tym należałoby 
sądzić, że brak spodziewanych rezultatów (słabsze 
tempo zmian) u badanych studentów, a także brak 
zmian w obserwacjach warszawskich mógł być spo-
wodowany obniżeniem się lub stabilizacją standardu 
życia rodzin w okresie burzliwych przemian społecz-
nych. Dodatkowo należałoby brać pod uwagę czynnik 
selekcyjny na studia w AWF. Z szeregu prac wynika, 
że wychowanie fi zyczne studiowała i studiuje młodzież 
odznaczająca się wyższymi parametrami somatycz-
nymi niż na innych profi lach kształcenia. Takie stwier-
dzenie może znaleźć uzasadnienie w wynikach analizy 
wskaźników tempa zmian cech silnie kontrolowanych 
genetycznie (wysokość ciała, masa ciała szczupłego), 
które odzwierciedlają wskaźniki unormowanych różnic 
(tab. 1). 

Badania własne potwierdziły w sposób niepod-
legający dyskusji występowanie w grupie młodzieży 
studiującej wychowanie fi zyczne odmiennych tendencji 
w zmienności międzypokoleniowej rozwoju somatycz-
nego i motorycznego. W porównaniu do badań z po-
czątku lat siedemdziesiątych w większości badanych 
pomiarów sprawności motorycznej ujawniły się tenden-
cje do regresu zdolności siłowych i szybkościowych, 
wytrzymałościowo-szybkościowych oraz w gibkości. 
Takie tendencje na mniejszą skalę dostrzegano już 
we wcześniejszych badaniach ogólnopolskich studen-
tów [24] i młodzieży szkolnej [3]. Porównanie dynamiki 
długookresowych przemian w rozwoju somatycznym 
i motorycznym u badanych studentów AWF w po-
szczególnych cechach somatycznych i w zdolnościach 
motorycznych pozwalają zauważyć wystąpienie zasy-
gnalizowanego we wstępie zjawiska „rozwartych no-
życ”. Polega ono na stwierdzeniu bardziej korzystnych 
zmian w rozwoju somatycznym niż motorycznym. Takie 
spostrzeżenie daje podstawę do wnioskowania, że na 
progu XXI wieku w AWF Kraków studiowała młodzież 

lepiej rozwinięta pod względem rozwoju somatycznego 
niż motorycznego (z wyjątkiem siły kończyn dolnych) 
od studiujących na tej uczelni ćwierć wieku wcześniej.

Etiologię zauważonego zjawiska niełatwo wyjaśnić. 
Hipotetycznie jego przyczyn można upatrywać w coraz 
słabszym potencjale motorycznym absolwentów szkół 
średnich, z których rekrutują się kandydaci na omawia-
ny profi l kształcenia. Można też sądzić, że na słabszy 
trend poprawy wyników w sprawności motorycznej 
u wyselekcjonowanych studentów paradoksalnie mo-
gły mieć wpływ kryteria egzaminacyjne. Dzięki nim na 
studia dobierani są od lat osobnicy, którzy cechują się 
wysokim poziomem rozwoju motorycznego. Na pewno 
w szeregu przypadków zbliża się on do biologicznie 
zdeterminowanych granic poziomu rozwoju zdolności 
motorycznych. Jego dalszy rozwój z różnych względów 
może być niemożliwy pod wpływem bodźców obcią-
żeniowych stosowanych tylko w ramach uczestnictwa 
w różnych formach aktywności ruchowej czy też na-
wet na zajęciach dydaktycznych w AWF. Dalszy postęp 
zdolności motorycznych wydaje się możliwy tylko pod 
wpływem zastosowania specjalnych obciążeń trenin-
gowych.  

Można zatem przypuszczać, że wraz z poprawą 
warunków życiowych w dalszym ciągu w młodszych 
pokoleniach Polaków będzie coraz lepiej realizowany 
potencjał genetyczny, który warunkuje poziom rozwoju 
somatycznego, a także równolegle będzie można ob-
serwować proces wyhamowania trendu sekularnego 
w rozwoju motorycznym. Jest to być może pesymi-
styczna i futurologiczna hipoteza. Wydaje się jednak, 
że w przyszłości te zmiany mogą zostać zahamowane 
tylko wtedy, gdy będziemy mieli do czynienia z większą 
świadomością adekwatnego dostosowania obciążenia 
organizmu pracą fi zyczną do coraz lepszych możliwo-
ści somatycznych. Zauważone zjawisko powinno być 
brane pod uwagę w polityce socjalnej państwa i w dy-
daktyce wyższych uczelni kształcących kadry na po-
trzeby kultury fi zycznej.  
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RYTMY LOKOMOCYJNE I ICH PIĘTNO 
W PSYCHOMOTORYCZNYCH

I OPERATORSKICH PREDYSPOZYCJACH CZŁOWIEKA

LOCOMOTION RHYTHMS AND THEIR STIGMA 
IN HUMAN PSYCHOMOTOR AND OPERATOR ABILITIES
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W pracy omówiono trzy biomechaniczne efekty mające ewidentny wpływ na strukturę ruchu ciała człowieka. 
Są to rytmy lokomocyjne i bezpośrednio wynikające z nich: rezonans i oscylacje parametryczne. Aczkolwiek 
podłoże owych efektów ściśle wynika z wymiarów i mas podstawowych segmentów ciała, ale w rozwoju filo-
genetycznym homo sapiens ich piętno staje się widoczne również w działaniu wyższych poziomów systemu 
nerwowego, wykorzystywanych, na przykład, w aktywności operatorskiej człowieka.

In the paper one presents three biomechanical effects that evidently influence upon a structure of human body 
motion. These are locomotion rhythms, and strictly connected with them: resonance and parametric oscillation. 
However, the backgrounds of the effects are strictly related to the mass and dimensional parameters of main 
body segments, but due to filogenetic development of the homo sapiens species, their stigma are revealed also 
in an activity of higher levels of nervous system, for example, in an operator tasks.

NR 46 2009AN TRO PO MO TO RY KA

 STRESZCZENIE • SUMMARY    

Wprowadzenie

W pracy [1] przedstawiono walory stosowania podej-
ścia bioniki, teorii sterowania i metod modelowania do 
analizy ruchu ciała człowieka. W szczególności wyka-
zano, że fenomen ruchu ciała jest produktem sterowa-
nia w czuciowo-motorycznym zamkniętym układzie ze 
sprzężeniem zwrotnym, w którym ciało stanowi obiekt 
sterowania, zaś rola regulatora ruchu spoczywa na 
układzie nerwowo-mięśniowym. 

Równie istotne w badaniach ruchu ciała człowieka 
jest uwzględnienie szeregu predyspozycji ruchowych, 
ukształtowanych i utrwalonych w trakcie ewolucji ga-
tunku homo sapiens. Źródła tych predyspozycji tkwią 

w samej budowie anatomicznej i wynikających z tej bu-
dowy pewnych cech psychomotorycznych, co znajduje 
swój głębszy wyraz w wyostrzeniu aparatu ruchu na 
wykrywanie pewnych okresowości i w ich wykorzysty-
waniu.

Nieuwzględnienie tych predyspozycji u człowieka 
przypominałoby pomijanie np. naturalnych gatunko-
wych uzdolnień u ptaków, a badanie ich poruszania się 
w powietrzu kończyłoby się na empirycznie wyprowa-
dzanej konstatacji, że lot polega jedynie na rytmicznym 
poruszaniu skrzydłami z pominięciem specyfi cznego 
„czucia powietrza”.

Rytmiczne formy życia i działalności człowieka są 
znane od zarania cywilizacji. Duża grupa rytmów biolo-
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gicznych ma podłoże egzogeniczne [2]. Chodzi tu o ryt-
my dobowe, miesięczne i roczne związane z obrotem 
dobowym Ziemi, a także z ruchem względnym Ziemi, 
Księżyca i Słońca.

Niewątpliwie istnieje inna grupa rytmów biologicz-
nych o zdecydowanie endogenicznym podłożu i na ta-
kich się skoncentrujemy. Genezy rytmów endogenicz-
nych można upatrywać w istnieniu pewnego biologicz-
nego zegara wewnętrznego (chrononu). Istotne jest to, 
że pod pojęciem owego zegara biologicznego rozumie 
się nie tyle środek do pomiaru bezwzględnego czasu, 
ile raczej czynnik rytmizujący. Bierze się pod uwagę 
naturalne układy biologiczne, jak na przykład oscyla-
tory ESSO (Endogenous Self-Sustaining Oscillatory 
Clock), oparte na przemianie „DNA-RNA-proteina”, 
a także rytmy pracy serca, narządu oddechowego, nie-
które okresowe procesy perystaltyczne i stomatoga-
stryczne, zachodzące w jelitach. Za reprezentatywne 
przykłady tej grupy biorytmów można również uznać 
pewne cykliczności elementarnych pętli nerwowowo-
mięśniowych (tremory, drżenia) [3].

Ów zegar biologiczny może być wyobrażany także 
jako ekwiwalent znanego i rozpoznanego w układach fi -
zycznych oscylatora, opartego na sprzężeniu zwrotnym, 
z charakterystycznymi drganiami własnymi, cyklami gra-
nicznymi, oscylacjami relaksacyjnymi itp efektami.

Wśród rytmów endogenicznych do najistotniej-
szych z punktu widzenia aktywności ruchowej czło-
wieka należą rytmy lokomocyjne [4]. Obecność 
rytmów lokomocyjnych ewidentnie potwierdzają już 
bezpośrednie obserwacje sposobu, w jaki się czło-
wiek porusza, chodząc czy biegając. Pasmo rytmów 
lokomocyjnych, pokrywające wszystkie rodzaje natu-
ralnej lokomocji na dwóch kończynach, jest szacowa-
ne na 0,5–1,0 Hz.

Podstawą rytmów lokomocyjnych mogą być pro-
cesy zachodzące w pętlach nerwowo-mięśniowych, 
ściśle powiązane z dynamiką (wymiarami i masą) 
członów ciała, wykorzystywanych w trakcie lokomocji, 
głównie kończyn dolnych i górnych oraz tułowia. 

Rytmy lokomocyjne świadczą o predyspozycjach 
człowieka, ukształtowanych i utrwalonych w procesie 
ewolucji gatunku, w trakcie opanowywania umiejętno-
ści chodu na dwóch kończynach i utrzymywania piono-
wej postawy ciała. Ale syndrom rytmów lokomocyjnych 
wykracza daleko poza struktury bezpośrednio odpo-
wiedzialne za lokomocję i pionizację ciała, wywierając 
również piętno na innych, w tym pozalokomocyjnych 
zakresach działań współczesnego człowieka, takich 
chociażby jak sterowanie urządzeniami.

Rytmy lokomocyjne są przez człowieka efektywnie 
wykorzystywane dla usprawnienia motoryki wyrażanej 
często w takich cechach (markerach), jak koordyna-
cja ruchu, sprawność i precyzja wykonywania ruchu 
oraz w oszczędnościach kosztów energetycznych ru-
chu, niezależnie od zakresu świadomości angażowa-
nej dla organizacji aktów ruchu ciała [5, 6]. 

Produktami umiejętności wykorzystania rytmicz-
ności są rezonans i oscylacje parametryczne. 
Rezonans, wykorzystujący przemiany energii, sprzyja 
wzrostowi amplitudy oscylacji, w pewnym sensie ozna-
cza pozyskiwanie maksymalnego skutku („ilości ru-
chu”) przy minimum przyczyny (oddziaływań zewnętrz-
nych). Oscylacje parametryczne stanowią doskonałe 
narzędzie wzbudzenia i podtrzymania rezonansu 
w przypadkach braku wymuszeń zewnętrznych i w tym 
zrozumieniu sprzyjają pojawieniu się rezonansu para-
metrycznego. 

Nadmieńmy, że wymienione efekty są głęboko za-
korzenione (chociaż nie zawsze w pełni uświadamia-
ne) w psychomotoryce człowieka. Opis tych efektów 
za pomocą aparatu formalnego fi zyki nie przedstawia 
trudności, aczkolwiek dla niektórych adresatów pra-
cy nielegitymujących się głębszym przygotowaniem 
teoretycznym (zawodników i trenerów, rehabilitantów 
i pacjentów), może być mało przekonujący. Staraniem 
autora jest przeto, na ile to możliwe, zastąpienie wywo-
dów formalnych, gdzie to tylko okazuje się możliwym, 
odniesieniami do intuicji i praktycznego doświadczenia 
Czytelnika.

Rytmy lokomocyjne

Częstotliwość kroczenia dla różnych typów lokomocji 
przedstawiono w tabeli 1. Jest znamienne, że wszyst-
kie częstotliwości zamieszczone w tabeli 1, bez wzglę-
du na typ (chód, bieg, marsz) grupują się w stosunkowo 
wąskim paśmie częstotliwości 0,5–1,0 Hz. Ten charak-
terystyczny zakres częstotliwości określamy jako ryt-
my lokomocyjne1, 

Począwszy od lat sześćdziesiątych XX w. badania 
chodu in vivo uzupełniane są eksperymentem mode-
lowym. Prosty model tego procesu był przedmiotem 
badań własnych autora [10–12] przy następujących za-
łożeniach:
1) cała masa ciała jest skoncentrowana w jednym 

punkcie – środku masy ciała;
1 Pod terminem „rytm lokomocyjny” (częstotliwość kroczenia) rozumie 

się regularnie powtarzany w czasie pełny cykl pracy kończyny dolnej w cho-
dzie, obejmujący fazę podporową i fazę odciążenia
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2) środek masy pokrywa się z punktem obrotu nóg-
podpór;

3) kontakt pomiędzy nogą podporową a powierzchnią 
podłoża jest punktowy;

4) punkt podparcia stanowi przegub bezmomentowy;
5) w kontakcie z podłożem pozostaje w danej chwili 

tylko jedna z „nóg”;
6) powierzchnia podłoża jest pozioma, gładka i bez-

poślizgowa;
7) kąty pochylenia (w płaszczyźnie sagitalnej) i prze-

chylenia (w płaszczyźnie frontalnej) modelu wzglę-
dem pionu są małe.

Przy tych założeniach model jest prostym odwró-
conym wahadłem kinematycznym (matematycznym). 
Sterowanie lokomocją modelu sprowadza się do wyboru 
(w czasie i położeniu na powierzchni podłoża) kolejnych 
punktów podparcia. Warto zaznaczyć, że częstotliwość 
modelowanego chodu nie jest z góry zadana programo-
wo, ale wynika z przyjętych parametrów modelu, a także 
z tzw. prawa sterowania, które warunkuje wybór miejsca 
styku nogi wykrocznej z podłożem. Model dopuszcza 

start z dowolnie wybranych warunków początkowych i 
dzięki autonomicznemu sterowaniu stabilny repetytyw-
ny ruch jest osiągany się już po kilku krokach.

W tabeli 2 pokazano pozyskiwane w trakcie symu-
lacji zakresy parametrów modelowanego chodu.

Jak widać z tabeli 2, wszelkie warianty symulacji 
odpowiadają zakresowi rytmów lokomocyjnych. 

Anatomiczne podłoże rytmów lokomocyjnych 

Ciało człowieka składa się z członów, które fi zycznie 
warunkują rytm lokomocji. Do tych podstawowych czło-
nów (ze względu na masę i wymiary) należą kończyny 
górne i dolne. W trakcie lokomocji naturalnej kończyny, 
z punktu widzenia mechaniki, są wahadłami o jednym 
lub dwóch stopniach swobody (por. ryc. 1). 

Rozpatrzmy ruch własny kończyny dolnej (ryc. 1a). 
Możliwe są dwie formy oscylacji własnych wahadeł 
o jednym stopniu swobody (ryc. 2a): i – podudzia  za-
wieszonego w stawie kolanowym oraz ii – całej kończy-
ny zawieszonej w stawie biodrowym, z zablokowanym 
stawem kolanowym. 

Tabela 1. Częstotliwości różnych typów lokomocji człowieka

Table 1. Frequencies of various types of locomotion

Określenie Średnia częstotliwość, Hz

Średnie wartości kroczenia dla różnych typów lokomocji [7]:
      żwawy chód
      normalny
      powolny
      bardzo powolny 

0,99
0,85
0,70
0,53

Zakres dla biegu [8] 0,49–0,87

Zakres dla „komfortowego”, „normalnego” chodu [7] 0,82–0,87

Chód przy minimum kosztu energetycznego na jeden krok [9]:
      mężczyźni
      kobiety

0,60
0,71

Chód przy minimum kosztu energetycznego na przebytą odległość [9] 0,67

Tabela 2. Zakres parametrów uzyskiwanych w wyniku symulacji [10–12]

Table 2. Range of parameters of simulated locomotion [10–12]

Parametr modelu Wartość Jednostka

długość kroku
szerokość kroku (boczna odległość punktów oparcia stóp)
średnia prędkość lokomocji
amplituda bocznych oscylacji środka masy
częstotliwość pełnego cyklu kroczenia (dwukroku)

0,5–0,7
0,2–0,3

 1,8–5,04
0,06–0,08
0,5–1,0

m
m

m s–1

m
Hz
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Kończyna może być także modelowana jako wa-
hadło z dwoma stopniami swobody, podwieszone 
w stawie biodrowym, 01, z możliwością obrotu w stawie 

kolanowym, 02. Dynamika takiej struktury jest charak-
teryzowana przez dwie postaci oscylacji, wynikających 
z rozwiązania następującego równania (tzw. równania 
częstotliwości): 

2 2
1 1 2 01 2 0m gs m gl I m l f  ·

·  2 2 2 2 4
2 2 02 0 2 2 0 0m gs I f m s l f

W tym drugim przypadku mogą powstać oscylacje 
o dwóch częstotliwościach, odpowiadających dwóm 
formom: zgodnie fazowej (ryc. 2b) i przeciwnie fazowej 
(ryc. 2c). Średnie parametry mechaniczne dla kończyny 
dolnej zgrupowano w tabeli 3 [za: 8].

Podstawiając wartości tych parametrów do równa-
nia, otrzymuje się następujące częstotliwości dla koń-
czyny dolnej:
• dla podudzia zawieszonego w stawie kolanowym: f1 

= 0,75 Hz;
• dla całej kończyny (zablokowany staw kolanowy, 

zawieszenie w stawie biodrowym): f2 = 0,68 Hz;
• dla całej kończyny ze swobodnym obrotem w sta-

wie kolanowym: f3 = 0,68 Hz (forma zgodnie fazo-
wa); f4 = 1,24 Hz (forma przeciwnie fazowa).

Postępując podobnie w przypadku kończyny górnej 
(ryc. 1b) i wykorzystując dane liczbowe pokazane 
w tabeli 4 (za [8]), otrzymujemy:

• dla wahadła utworzonego przez przedramię, przy 
zawieszeniu w stawie łokciowym: f1’ = 0,89 Hz;

• dla wahadła utworzonego przez całą kończynę 
(przedramię + ramię), zawieszonego w stawie bar-
kowym, z zablokowanym stawem łokciowym: f2’ = 
0,79 Hz;.

• dla całej kończyny ze swobodnym obrotem w sta-
wie łokciowym: f3’ = 0,72 Hz (forma zgodnie fazo-
wa); f4’ = 1,74 Hz (forma przeciwnie fazowa).

 

Ryc. 1. Schemat struktury kończyny dolnej (a) i górnej (b)

Fig. 1. Structural scheme of lower (a) and upper (b) extremity

 

Ryc. 2. Różne formy oscylacji naturalnych dla kończyn-wahadeł 
pokazanych na ryc. 1; a) wahadło o jednym stopniu swobody; b) 
wahadło o dwóch stopniach swobody (postać zgodnie fazowa); 
c) wahadło o dwóch stopniach swobody (postać przeciwnie 
fazowa)

Fig. 2. Various modes of natural oscillation for extremities-pendula 
as shown in Fig. 1; a) single-degree-of-freedom pendulum; b) 
two-degrees-of-freedom pendulum (in-phase mode); c) two-
degrees-of-freedom pendulum (in-phase mode)

Tabela 3. Średnie wartości parametrów wymiarowo-masowych dla kończyny dolnej [8]

Table 3. Mean values of dimensional and mass parameters of lower extremity [8]

Symbol Znaczenie Wartość Jednostka

l
s
s1

s2

m1

m2

I01

I02

I01
t

długość uda
położenie środka masy kończyny względem O1

położenie środka masy uda względem O1

położenie środka masy goleni i stopy względem O2

masa uda
masa goleni ze stopą

moment bezwładności uda względem O1

moment bezwładności goleni i stopy względem O2

moment bezwładności całej kończyny względem O1

0,40
0,39
0,17
0,22
9,59
4,20
0,407
0,358
3,010

m
m
m
m
kg
kg

kg m2

kg m2

kg m2
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Należy podkreślić, że otrzymane wartości (z wy-
jątkiem form przeciwnie fazowych, które dla dynami-
ki lokomocji mają mniejsze znaczenie) mieszczą się 
w przedziale, który uznaliśmy za zakres rytmów loko-
mocyjnych. 

Powyższe rozważania świadczą o tym, że źródłem 
rytmów lokomocyjnych jest dynamika kończyn, których 
ruch własny mieści się w zakresie charakterystycz-
nym.

Godny uwagi jest również fakt, że zarówno inne 
wskaźniki: fi zjologiczne (chód przy minimum kosztu 
energetycznego; tab. 1, w. 4–5), jak i wyniki symula-
cyjne (tab. 2) także mieszczą się w zakresie rytmów 
lokomocyjnych. Wskazuje to na anatomiczne uwarun-
kowania rytmów lokomocyjnych.

W powyższych rozważaniach braliśmy pod uwagę 
średnie wartości parametrów wymiarowo-masowych 
ciała, wyprowadzając z nich również średnie często-
tliwości rytmów lokomocyjnych. Znaczyłoby to, że te 
częstotliwości będą podlegały indywidualnym osobni-
czym zróżnicowaniom, stosownie do cech somatycz-
nych, odpowiednich dla wieku, płci, typu budowy ciała 
itd. Nie będziemy się dalej zagłębiać w te zróżnicowa-
nia, przypisując zasadnicze znaczenie specyfi cznym 
predyspozycjom do wykorzystania własnych rytmów 
lokomocyjnych.

Pozalokomocyjne piętno rytmów lokomocyjnych

Ciekawym faktem może być ujawnianie się fenomenu 
rytmów lokomocyjnych w zadaniach ruchowych poza 
właściwą lokomocją. Rytmy lokomocyjne ujawniają się 
w utrzymywaniu pionowej postawy ciała. Świadczą 
o tym wyniki stabilografi i, w szczególności tzw. testu 
Romberga, stosowanego w diagnozowaniu neurolo-
gicznym. Odpowiedzialność za utrzymywanie pionowej 

pozycji ciała spoczywa na układzie czuciowo-moto-
rycznym. Na ten układ składają się naturalne czujniki 
odchyleń od pionu (organ westybularny, wzrok), jak 
i tych z grupy kinezjologicznej oraz mięśnie, głównie 
te zdolne do podografi cznych oddziaływań między 
stopą i podłożem, zaangażowane w przemieszczaniu 
położenia wypadkowej reakcji podłoża. Utworzona 
w ten sposób struktura ma cechy zamkniętego układu 
sterowania, w którym obiektem sterowania jest ciało-
wahadło odwrócone, zaś rola regulatora przypada psy-
chomotoryce [1]. 

Ryc. 3. Analiza spektralna wychwiań przy utrzymywania pionowej 
postawy ciała, dla płaszczyzny frontalnej (po lewej) i sagitalnej 
(po prawej); gdzie:  F – częstotliwość, S(F) – gęstość spektralna 
mocy wychwiań, LR – zakres rytmów lokomocyjnych

Fig. 3. Spectral analysis of sway morion during Romberg test in 
frontal and sagittal plane. F – frequency, S(F) – power spectral 
density of sway motion, LR – range of locomotion rhythms

Poddawany testowi osobnik stoi na specjalnej plat-
formie, umożliwiającej rejestrację położenia miejsca 
przyłożenia wypadkowej siły reakcji podłoża. Ciało 
stojącego człowieka nigdy nie osiąga ustalonej po-
zycji. Zawsze towarzyszy temu efekt tzw. wychwiań 
(ang.: sway) – odchyleń ciała od pionu. Wychwiania 
te mają charakter stochastyczny i mogą być określone 

Tabela 4. Średnie wartości parametrów wymiarowo-masowych dla kończyny górnej [8]

Table 4. Mean values of dimensional and mass parameters of upper extremity [8]

Symbol Znaczenie Wartość Jednostka

l’
s’
s1’
s2’
m1’
m2’
I01’
I02’
I01

t’

długość ramienia
położenie środka masy kończyny względem O1’
położenie środka masy ramienia względem O1’
położenie środka masy przedramienia względem O2’
masa ramienia
masa przedramienia z dłonią
moment bezwładności ramienia względem O1’
moment bezwładności przedramienia względem O2’
moment bezwładności całej kończyny względem O1’

0,27
0,39
0,17
0,23
2,45
1,54
0,056
0,109
0,491

m
m
m
m
kg
kg

kg m2

kg m2

kg m2
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statystycznie w formie pewnego spektrum amplitudy 
w funkcji częstotliwości. Pomiaru spektrum wychwiań 
dokonuje się standardowo w płaszczyźnie sagitalnej 
i frontalnej. Można jednak określić częstotliwość, przy 
której występuje mocno zarysowane maksimum am-
plitudy spektrum wychwiań. Jak się okazuje, zawiera 
się ona również w granicach rytmów lokomocyjnych. 
Pokazano to na rycinie 3 [za: 13]. 

Sterowanie ciałem w pozycji pionowej było przed-
miotem eksperymentu [14], w którym człowiek w pozy-
cji stojącej sterował nie tylko własnym ciałem, ale rów-
nież zewnętrznym obiektem o zmienianej dynamice. 
Za pośrednictwem wskaźnika oscyloskopowego infor-
mowano go o wyniku sterowania (uchybie w układzie). 
Zadaniem badanego było utrzymywanie indeksu na 
wskaźniku w położeniu na środku ekranu wbrew za-
dawanym zakłóceniom. Sterowanie odbywało się po-
przez boczny balans ciała, mierzony z pomocą platfor-
my tensometrycznej. Wyniki ewidentnie, aczkolwiek nie 
bezpośrednio, potwierdzały dominację rytmów lokomo-
cyjnych w oddziaływaniach sterujących badanego.

Piętno rytmów lokomocyjnych 
w wyższych centrach analitycznych

Wykażemy teraz, że ewolucyjnie ukształtowanie spe-
cyfi cznych predyspozycji do utrzymywania pionowej 
postury ciała i chodu na dwóch kończynach spowodo-
wało również trwałe ślady w wyższych ośrodkach sys-
temu nerwowego. Naturalne predyspozycje pozyskane 
w ten sposób znajdują odbicie w zadaniach ręcznego 
sterowania obiektów o ruchu przestrzennym, w których 
pilot-operator bierze udział w ruchu sterowanej ma-
szyny-samolotu. Należy zatem hipotetycznie przyjąć, 
że angażuje przy tym te same zmysły, co w pionizacji 
ciała i w naturalnej lokomocji. 

Właściwości pilotażowe samolotów i śmigłowców 
znalazły się w polu zainteresowań badaczy w czasie, 
gdy zaczęto doceniać rolę człowieka-pilota w systemie 
pilot-samolot. Odkryto, że tzw. „słuchanie sterów” nie 
jest cechą samej maszyny, ale wywodzi się z pewnych 
związków między maszyną (samolotem) a człowiekiem 
(pilotem) [15–18]. 

Sięgnijmy do wczesnych eksperymentów McRuera, 
Krendla, Grahama i innych [19–21], dotyczących ocen 
właściwościach pilotażowych obiektów latających. 

Jeśli subiektywne opinie pilotów odnieść do pod-
stawowego parametru warunkującego zachowanie się 
samolotu, tj. częstotliwości tzw. oscylacji krótkookreso-
wych, to strefy dobrych ocen generalnie pokrywają się 

z pasmem rytmów lokomocyjnych [18]. Można zatem 
sformułować konkluzję, że im bardziej pozytywna bę-
dzie ocena właściwości pilotażowych obiektu stero-
wanego przez człowieka, tym reakcja tego obiektu na 
sterowanie będzie bliższa tej, z jaką na oddziaływania 
sterujące reaguje ciało w trakcie chodzenia i stania 
[18].

Jako inny przykład przywołamy wyniki badań czło-
wieka-operatora w zadaniach sterowania [19]. Badany 
osobnik zajmował miejsce na stanowisku wyposażonym 
w sterownicę (drążek sterowy) i wskaźnik, prezentujący 
uchyb w układzie. Układ podlegał wprowadzanym z ze-
wnątrz zakłóceniom o charakterze stochastycznym. 
Istniała możliwość symulacji różnego rodzaju obiektów 
sterowania. Zadaniem badanego było takie oddziały-
wanie sterujące, aby utrzymać uchyb w układzie na 
możliwie niskim poziomie.

Uzyskane wyniki w formie grafi cznej przybliża rycina 
4. Badany sterował trzema różnymi obiektami: od naj-
prostszego proporcjonalnego (K), poprzez prędkościo-
wy (K/s), do przyspieszeniowego (K/s2)2. Charakterystyki 
tych obiektów, bez udziału operatora, przedstawiono 
liniami przerywanymi, o nachyleniu, odpowiednio, 0 dB/
dek, –20 dB/dek i –40 dB/dek. Następnie tworzony jest 
układ „operator-obiekt sterowany”. 

2 Charakter obiektu jest określony odpowiedzią indeksu na wskaźniku 
na skokowe wychylenie sterownicy. Odpowiedź obiektu proporcjonalnego 
jest również skokowe przemieszczenie indeksu; odpowiedzią obiektów pręd-
kościowego i przyspieszeniowego – są, odpowiednio, prędkość i przyspie-
szenie ruchu indeksu (s oznacza operator Laplace’a).

Ryc. 4. Częstotliwościowe charakterystyki amplitudowe dla 
sterowania ręcznego trzema różnymi obiektami. Linie przerywane 
odnoszą się do samych sterowanych obiektów; linie ciągłe – do 
kompletnego układu „operator-obiekt sterowany” [19]

Fig. 4. Frequency amplitude characteristics for manual control 
of three various types of controlled objects. Dashed lines corre-
spond to the objects themselves; continuous lines – to complete 
„operator-controlled object” system [19]
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Działanie operatora skutkuje w dwójnasób. Po 
pierwsze usiłuje on w pierwszej kolejności „unormo-
wać” układ, tak dopasowując wnoszony przez siebie 
sposób sterowania, aby skompensować zmiany obiek-
tu sterowanego. W rezultacie tych działań kompensa-
cyjnych uzyskiwany jest zbliżony (bez względu na róż-
nice sterowanych obiektów) przebieg charakterystyk 
amplitudowych całego układu: ich równoległy przebieg 
i nachylenie –20 dB/dek w rejonie tzw. częstotliwości 
odcięcia3. Świadczy o tym ujednolicony przebieg cha-
rakterystyk częstotliwościowych kompletnego ukła-
du „człowiek-obiekt sterowany” (linie ciągłe na ryc. 4) 
w pobliżu częstotliwości odcięcia. 

Po drugie, stwierdzamy, że człowiek-operator stara 
się – i to ma dla nas podstawowe znaczenie – spro-
wadzić częstotliwość odcięcia układu w rejon rytmów 
lokomocyjnych (LR). Znajduje to następujące wytłu-
maczenie. Człowiek-operator preferuje w sterowaniu 
układ, który odpowiada na jego oddziaływania z okre-
śloną szybkością, zbliżoną do tej, z jaką na siły mięśni 
reaguje ciało ludzkie.

Należy zwrócić uwagę na jeszcze jeden fakt: stano-
wisko badawcze, w którym znajdował się operator było 
nieruchome, co wykluczało wykorzystywanie przez 
badanego bodźców czucia ruchowego. Znaczy to, że 
wrażliwość człowieka na efekt rytmów lokomocyjnych 
tkwi głęboko poza czuciową sferą psychomotoryki 
i znajduje swe odbicie także w wyższych centrach sys-
temu nerwowego.

Rezonans

Zjawisko rezonansu opisuje się zwykle jako szybki 
wzrost amplitudy drgań układu fi zycznego, gdy czę-
stotliwość zewnętrznych okresowych wymuszeń jest 
zbliżona do częstotliwości tzw. drgań własnych układu 
[22]: Efekt rezonansu oznacza zatem maksimum skut-
ku (amplitudy oscylacji) przy minimum przyczyny (od-
działywania zewnętrznego). 

Jeśli układ, skłonny do drgań o częstotliwości wła-
snej f0, poddany zostanie cyklicznemu wymuszeniu f 
o częstotliwości bliskiej f0, to mogą zaistnieć warunki 
pojawienia się rezonansu. Przypadek, kiedy częstotli-
wość wymuszenia f jest dokładnie równa f0, nazwiemy 
krytycznym. Przypadki, kiedy f < f0, lub f > f0, określimy, 

3 Częstotliwość odcięcia jest określana w teorii sterowania jako czę-
stotliwość, przy której rzędna charakterystyki amplitudowej (zależności 
„wzmocnienia” od częstotliwości) osiąga wartość  0 dB (wzmocnienie równe 
1). Częstotliwość odcięcia decyduje o jakości sterowania, głównie szybkości 
działania i stabilności układu.

odpowiednio, jako pod- i nadkrytyczny. Nadmieńmy, 
że jedynie przy wymuszeniu krytycznym następuje 
pełna przemiana energii potencjalnej, Ep w kinetyczną 
Ek i vice versa. Wtedy energia całkowita, Et = Ep + Ek, 
pozostaje stała. W przypadku wymuszenia podkrytycz-
nego, w wyrażeniu na Et dominuje składnik Ep; przy wy-
muszeniu nadkrytycznym – składnikiem dominującym 
jest Ek. Obserwacja przebiegów zmian czasowych Ep, 
Ek i Et sugeruje zatem prosty sposób analizy (rozpozna-
wania) zjawisk rezonansowych.

Badaniem przebiegów zmian energii mechanicznej 
w cyklu chodu człowieka zajmowali się dwaj biomecha-
nicy włoscy: G.A. Cavagna i R. Margaria [23]. Na mocy 
analizy kinematografi cznej oznaczano położenie i ruch 
środka masy ciała. Z tych wartości wyznaczano ener-
gię potencjalną Ep i kinetyczną Ek ciała. Energia poten-
cjalna Ep była wyliczana z pionowych zmian położenia 
środka masy ciała. Energia kinetyczna Ek jest wylicza-
na jako iloczyn masy i kwadratu prędkości środka masy 
ciała w kierunku poziomym. Sumą obydwu składowych 
energii jest energia całkowita Et. Każda forma ener-
gii ma swój charakterystyczny przebieg zmienności 
w czasie. 

Na rycinach 5–7 pokazano przykładowe przebiegi 
zmian Ep, Ek i Et w pełnym cyklu kroczenia4. Rycina 5 
odnosi się do powolnego kroczenia w warunkach pod-
krytycznych. W warunkach podkrytycznych na przebieg 
czasowy Et decydujący wpływ ma Ep (kształt przebiegu 
Et upodabnia się do przebiegu Ep). Na rycinie 6 poka-
zano przebiegi energii dla szybkiego kroczenia (warunki 
nadkrytyczne). W kształcie przebiegu Et dominuje prze-
bieg Ek. Rycina 7 odnosi się do przypadku krytycznego; 
widzimy, że zmiany energii potencjalnej Ep kompensują 
zmiany energii kinetycznej Ek. Znaczy to, że występuje 
prawie pełna przemiana energii potencjalnej w kinetycz-
ną i odwrotnie. Świadczy o tym przebieg energii całko-
witej Et, która pozostaje prawie stała (drobne fl uktuacje 
spowodowane przez czynniki drugorzędne). Wskazuje 
to na występowanie efektu rezonansu.

 Na rycinie 8 pokazano, dla porównania, przebiegi 
Ep, Ek i Et  dla idealnego przypadku ruchu rezonanso-
wego wahadła. Jak widać obrazy na rycinach 7 i 8 są 
bardzo podobne. Całe ciało kroczącego człowieka za-
chowuje się w sposób podobny do wahadła.

Chociaż cytowani autorzy nie odnoszą się expres-
sis verbis do rezonansu, pozyskane wyniki ewidentnie 
świadczą o występowaniu tego efektu.

4 Na osiach pionowych wykresów odmierzana jest praca, której skali 
nie uwidoczniono, ponieważ dla naszych celów istotny jest sam przebieg 
krzywych. 
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Zmiany energii całkowitej, produkujące ruch (po-
krywające straty), pochodzą ze źródeł zewnętrznych 
i oznaczają energetyczny koszt lokomocji. W przypad-
ku człowieka źródłem energii całkowitej są procesy 
metabolizmu i praca mięśni. Jak widać dla przypadku 
krytycznego (rezonansowego; por. ryc. 7) koszt ten jest 
minimalny.

Rezonans w pewnym sensie oznacza minimum wy-
datkowanej energii przy maksimum efektu (ruchu). 

MINIWALKER: rezonansowy model lokomocji człowieka

Kontynuując moje badania na temat lokomocji nożnej, 
jeszcze na początku lat siedemdziesiątych zbudowa-
łem model dla potwierdzenia pewnych hipotez doty-
czących efektów rezonansu w chodzie człowieka [24]. 
Modelowi temu, w formie lalki-zabawki zdolnej do poru-
szania się w sposób podobny do człowieka, nadałem 
nazwę MINIWALKER, aby podkreślić, że chodzi coś 
najprostszego, zdolnego do odwzorowania chodu na 
dwóch kończynach.

Pokazany na rycinie 9 model składał się z korpusu 
(1) i dwóch nóg (2). Zasadniczą rolę spełniają nogi-wa-
hadła, podwieszone obrotowo na osi poprzecznej O, 
leżącej w płaszczyźnie frontalnej. Nogi-wahadła miały 
określoną częstotliwość oscylacji własnych.

Nogi modelu są wyposażone w stopy (3), których 
powierzchnia dolna (podeszwowa), w pozycji kiedy 
nogi znajdują się naprzeciw siebie, tworzy sferę kuli. 
Promień tej kuli, jak również wysokość położenia środ-
ka masy modelu, warunkuje częstotliwość kołysania 
się modelu w płaszczyźnie poprzecznej. Za pomocą 

 

 

Ryc. 5. Przebiegi energii Ek, Ep i Et. Chód powolny, warunki pod-
krytyczne [23]

Fig. 5. Changes of Ek, Ep i Et. Slow walk, subcritical conditions 
[23]

Ryc. 6. Przebiegi energii Ek, Ep i Et. Chód szybki. Warunki nadkry-
tyczne [23]

Fig. 6. Changes of Ek, Ep i Et. Fast walk, overcritical conditions 
[23]

Ryc. 7. Przebiegi energii Ek, Ep i Et. Chód spacerowy (komfortowy). 
Warunki krytyczne [23]

Fig. 7. Changes of Ek, Ep i Et. Comfortable walk, critical condi-
tions [23]

 

Ryc. 8. Przebiegi zmian energii Ep, Ek i Et dla przypadku idealnego 
wahadła przy wzbudzeniu rezonansowym

Fig. 8. Changes of Ek, Ep i Et. Ideal pendulum, resonant excita-
tion



Rytmy lokomocyjne i ich piętno w psychomotorycznych i operatorskich predyspozycjach człowieka

– 91 –

odpowiednich wyważeń i regulacji uzyskano dostroje-
nie częstotliwości wahań nóg-wahadeł, do częstotliwo-
ści kołysania się modelu na boki. Jeśli to nastąpi, nogi, 
w takt kołysania się modelu, są bądź naprzemianstron-
nie obciążane dźwigając ciężar modelu, bądź odciąża-
ne. W tej drugiej fazie mogą się wahadłowo (ruchem 
swobodnym) przemieszczać ku przodowi, znajdując 
w kolejnym cyklu kołysania nowy punkt podparcia. 
W ten sposób występuje rezonansowa koincyden-
cja między dwiema wymienionymi formami oscylacji. 
W rezultacie model, umieszczony na gładkiej i lekko 
nachylonej płaszczyźnie lub też pociągany/popycha-
ny po poziomym podłożu, może się przemieszczać ku 
przodowi, jednocześnie kołysząc się na boki i „przebie-
rając” nogami. Taki obraz ruchu stosunkowo wiernie 
oddaje naturalny chód człowieka.

W każdym kroku model musi otrzymywać pewien 
impuls energii. Przewidziano po temu specjalny me-
chanizm, wynikający z samej geometrii, który wyjaśnio-
no na rycinie 10.

Jak powiedziano wcześniej, powierzchnia dolna 
stóp, gdy są ustawione naprzeciw sobie, stanowi sferę 
kuli. Przez odpowiednie usytuowanie osi obrotu nóg O 
i środka wspomnianej sfery kuli O1 można utworzyć nie-
wielki uskok h w chwili przechodzenia z jednej nogi na 
drugą, a dzięki niemu model jakby spada z nogi dłuż-
szej na krótszą i przez to zyskuje pewną porcję energii, 

która wystarcza na podtrzymanie oscylacji. W rezulta-
cie model, poruszający się po lekko nachylonej płasz-
czyźnie (ok. 3°), może się przemieszczać ku przodowi. 
Częstotliwość „kroczenia” modelu wynosi ok. 1,5 Hz. 

Znając kąt nachylenia płaszczyzny, masę modelu 
i prędkość, z jaką się porusza, można określić moc nie-
zbędną dla takiej lokomocji modelu. Można następnie 
przeliczyć tę moc, określoną dla modelu, na wymiary 

Ryc. 9. MINIWALKER – rezonansowy model lokomocji dwunożnej

Fig. 9. MINIWALKER – a resonant model of bipedal locomotion

 
Widok ogólny modelu 
General view of the model 
 

 
Schemat budowy modelu 
Scheme of model design 

 

 

Ryc. 10. Szczegóły geometrii „nóg” modelu

Fig. 10. Details of the „legs” geometry
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i masę rzeczywistego człowieka. Weryfi kację tak do-
konanych kalkulacji stanowiło ich porównanie z wydat-
kiem energetycznym chodu „komfortowego”, mierzo-
nym jako praca na jeden krok metodą VO2 na realnym 
osobniku, poruszającym się po bieżni. Jest faktem, że 
dla pewnej prędkości lokomocji człowieka, występuje 
wyraźne minimum wydatku energetycznego na jeden 
krok (por. krzywa L na ryc. 11).

Chód określony jako komfortowy odpowiada warun-
kom, kiedy kończyny dolne i górne poruszają się swo-
bodnym (naturalnym) ruchem wahadłowym. Występuje 
to podczas kroczenia z prędkością „spacerową”, rzędu 
2,0–2,5 km/h przy częstotliwości kroczenia rzędu 0,5–
0,6 Hz, bliżej niższej granicy rytmów lokomocyjnych. 
Praca mięśniowa jest wtedy minimalna. 

Sam model, a także wyniki pozyskane przy jego ba-
daniach, był zaprezentowany na VI Międzynarodowym 
Kongresie Biomechaniki w Kopenhadze, w 1977 r., 
a następnie omawiany w wielu publikacjach5.

Możliwe strategie

Niezaprzeczalnym faktem jest to, że człowiek jest w sta-
nie chodzić z różnymi prędkościami, a zatem przy róż-
nych częstotliwościach kroczenia (patrz: tab. 1). W tym 
dość szerokim zakresie tylko jedna częstotliwość (ewen-

5 M.in. w Biomechanice of human gait. An Annotated bibliography. 
Secondo Editio (Christopher L. Vaughan, Gabrielle N. Murphy, and Leon 
L. du Toit, eds). Human Kinetics Publisher, Inc., Champain, Illinois, 1987, 
p.156.

tualnie pewne wąskie pasmo) spełnia wszystkie warunki 
rezonansu. W tych czysto rezonansowych warunkach 
praca mięśni jest minimalna i zużytkowana jedynie na 
pokonanie oporów ruchu. Przy innych prędkościach 
(i częstotliwościach) kroczenia występuję warunki nad-
krytyczne (chód szybszy) bądź podkrytyczne (chód 
wolniejszy). Lokomocja przy częstotliwościach pozakry-
tycznych wymaga większego udziału mięśni. 

Hipotetycznie zarysowują się dwie strategie, który-
mi może posługiwać się człowiek w tych pozakrytycz-
nych zakresach.

Pierwsza strategia polega na realizacji ruchu lo-
komocyjnego na zasadach oscylacji wymuszonych ze 
z góry zadaną częstotliwością. Łączy się to oczywiście 
ze zwiększeniem pracy mięśniowej. Druga możliwość 
– to „dostrajanie” układu ciała do rezonansu przy wy-
maganej przez prędkość lokomocji częstotliwości, a na-
stępnie realizacja ruchu za pomocą wszelkich możli-
wości, głównie ograniczenia wydatku energetycznego, 
jakie wnosi rezonans. Zilustrowano to na rycinie 11, 
na której pokazano krzywą L kosztu energetycznego 
(w dżulach na krok) w funkcji częstotliwości kroczenia. 
Krzywa została określona podczas badań na ruchomej 
bieżni, w wyniku pomiaru kosztu energetycznego na 
jeden krok, mierzonego wskaźnikiem VO2.

Krzywą tę można rozumieć jako obwiednią po-
szczególnych krzywych rezonansowych, powstałych 
z usiłowania dostrojenia do rezonansu przy różnych 
prędkościach lokomocji. To dostrojenie można sobie 
wyobrazić jako działania wahadeł wyposażonych do-
datkowo w sprężyny o stałej c, sprzyjających narastaniu 
oscylacji („zmiękczających”, stała c<0) – w przypadku 
ruchu podkrytycznym, bądź ograniczającym oscylacje 
(„usztywniającym”, c>0) – w przypadku ruchu nadkry-
tycznego. Dla warunku krytycznego jest c=0 i wydatek 
energetyczny mięśni jest zerowy. 

Krzywa L wykazuje minimum w okolicy dolnej gra-
nicy częstotliwości uznanych przez nas za rezonanso-
we dla chodu. 

Można domniemywać, że system psychomotorycz-
ny człowieka stosuje kombinację obu strategii, stosow-
nie do okoliczności i oddziaływań środowiska.

Rezonans parametryczny i jego wykorzystanie 
w psychomotoryce

Zjawisko rezonansu kojarzone jest zwykle ze współbrz-
mieniem zewnętrznych okresowych wymuszeń z we-
wnętrzną (własną) predyspozycją układu do oscylacji. 
Gdy częstotliwość tych wymuszeń jest zbliżona do czę-

Ryc. 11. Krzywa kosztu energetycznego chodu L, wyrażona w pra-
cy na jeden krok, dla różnych częstotliwości kroczenia. (Krzywe 
rezonansowe dla c = var naszkicowano jakościowo)

Fig. 11. Curie for energetic cost L, expressem In work per step, 
for various stepping frequency. (Resonant curves for c = var are 
plotted in qualitative way) 
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stotliwości drgań własnych układu, rezonans powoduje 
szybki, czasem wymykający się z pod kontroli, wzrost 
amplitudy drgań układu fi zycznego. Odpowiednio kon-
trolowany efekt rezonansu może oznaczać, w pewnym 
sensie, maksimum skutku (amplitudy oscylacji), przy 
minimum przyczyny (oddziaływania zewnętrznego, po-
bierania energii z zewnątrz). 

W najprostszym przypadku, kiedy występują ze-
wnętrzne wymuszenia okresowe, należy te wymusze-
nia, po prostu wykorzystać. W innych przypadkach, 
kiedy podobne wymuszenia zewnętrzne nie występu-
ją, można je spowodować. Jednym ze sposobów, jaki 
człowiek ma w swej naturalnej dyspozycji, jest rezonans 
parametryczny [21].

Zacznijmy od najprostszego przykładu wykorzysta-
nia obiektywnie występujących zewnętrznych wymu-
szeń okresowych w windsurfi ngu [6].

Zespół „maszt-żagiel” stanowi z reguły układ ela-
styczny, zdolny do akumulowania energii potencjalnej 
i jej wyzwalania wtedy, gdy może być użyta w napę-
dzie. Żeglarz przypomina tym samym masę podwie-
szoną na sprężynie, tworząc układ skłonny do oscy-
lacji własnych i przy odpowiednim „dostrojeniu” kilku 
czynników zyskuje możliwość wykorzystania efektów 
rezonansowych. Fale akwenu pełnią rolę czynnika 
wzbudzającego.

Windsurfi ng różni się od konwencjonalnego żeglar-
stwa także tym, że stwarza możliwość wykorzystania 
składowej nośnej (działającej w kierunku ku górze) siły 
pędnika. Żeglarz może zatem wpływać na obciążenie 
pływaka (deski), zmniejszając lub zwiększając je, pod-
wieszając się na boomie, stosownie do fazy pokonywa-
nej fali. Wspomnijmy dodatkowo, że w przeciwieństwie 
do konwencjonalnego żeglarstwa, masa zawodnika 

stanowi w windsurfi ngu dużo większy udział w masie 
całego układu. 

Wyobraźmy sobie żeglugę „na wiatr” na wind-
surfi e po zafalowanym akwenie. W żegludze na fali, 
u zawodników wyższych klas obserwuje się technikę 
polegającą na cyklicznym przenoszeniu ciężaru ciała 
z podwieszania pod bomem na obciążenie pływaka. 
Fazy te muszą być ściśle uzgodnione z wymuszeniami 
powodowanymi przez fale (ryc. 12). 

W rzeczy samej, aby ta technika była skuteczna, 
„zjazd” z grzbietu fali (faza „S”) winien się odbywać 
przy pełnym obciążeniu pływaka (wykorzystywanie 
składowej siły ciążenia jako czynnika napędowego). 
Odwrotnie, w fazie „najazdu” na falę (faza „H”) ciężar 
ciała winien być podwieszany pod boomem, co może 
ograniczyć hamujący w tej fazie wpływ składowej siły 
ciążenia. Zadaniem żeglarza jest zatem odpowiednia, 
ściśle zsynchronizowana z wymuszeniem zewnętrznym 
(zafalowaniem akwenu, podmuchami wiatru), dystry-
bucja obciążeniem ciężarem ciała boomu i pływaka,. 
Ta manipulacja dystrybucją obciążeń („praca ciałem”), 
a jednocześnie „praca żaglem”, stanowi właśnie zmia-
ny parametryczne niezbędne dla pełnego wykorzysta-
nia rezonansu.

W innych przypadkach, kiedy okresowe wymu-
szenie zewnętrzne nie występuje, można je wymusić. 
Człowiek w ruchu podlega oddziaływaniom środowiska. 
W najogólniejszym ujęciu, ruch ciała ma miejsce w po-
tencjalnym polu sił grawitacyjnych oraz w przestrzeni 
inercjalnej. Oba te czynniki stanowią źródła energii, 
odpowiednio: potencjalnej i kinetycznej. Występują tak-
że reakcje podłoża i obiektów (przyrządów), z którymi 
człowiek pozostaje w kontakcie, opory ruchu (aerody-
namiczne, hydrodynamiczne) itp. Istnieją więc możliwo-
ści wymuszenia ze strony otoczenia odpowiednich od-
działywań zewnętrznych, w tym również okresowych.

Tak zarysowane nowe możliwości stwarza re-
zonans parametryczny. Celem tych zabiegów jest, 
generalnie rzecz ujmując, pozyskanie nowego efektu, 
sprzyjającego ruchowi, na przykład pewnej składowej 
stałej siły, stanowiącej dodatkowy napęd dla ruchu, lub 
pojawienie się siły odciążającej, ograniczającej opory 
ruchu.

Wyjaśnimy teraz w sposób bardzo uproszczony 
pozyskiwanie tej składowej stałej. Wyobraźmy sobie 
najprostszy układ masy m na sprężynie o stałej s, wy-
posażonego w tłumik o stałej h, spoczywający na drga-
jącym podłożu, jak to pokazano na rycinie 13. 

Ruch podłoża o przebiegu sinusoidalnym xz = 
= a sin (2πf)t stanowi zewnętrzne wymuszenie. Układ

Ryc. 12. Windsurfing na fali w trakcie żeglugi kursem „na 
wiatr”

Fig. 12. Windsurf saling against wind on rough water 
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jest w sposób naturalny predestynowany do oscyla-

cji własnych o częstotliwości 0 2 sf m  bowiem

zawiera dwa akumulatory energii: masę, (akumulator 
energii kinetycznej) i sprężynę (akumulator energii po-
tencjalnej). Tłumik reprezentuje straty ilości ruchu.

Rezonans wystąpi przy zgodności częstotliwości 
wymuszenia f i częstotliwości drgań własnych f0. Jak już 
wykazano, oznacza to minimum wydatkowanej mocy 
przy maksimum efektu (ruchu). Ale to nie wszystko. 

Rezonans parametryczny jest wytworem kombi-
nacji dwóch efektów: rezonansu elementarnego – wy-
korzystywanego dla wzbudzania i podtrzymywania 
oscylacji, i pewnej nieliniowej transformacji na zmien-
nych parametrycznych. Przypomnijmy, że parame-
trem (zmienną parametryczną), nazywamy zmienną, 
która w równaniach ruchu odgrywa odmienną rolę niż 
inne, poszukiwane zmienne bezpośrednio dotyczące 
ruchu. Zmiana parametryczna oznacza zmianę para-
metru układu (w omówionym wyżej przykładzie, para-
metrami są: masa, m, stała sprężyny, s i współczynnik 
tłumienia, h) w funkcji zmiennej ruchu (w przykładzie 
– zmiennej x i jej pochodnych: prędkości  i przyspie-
szenia ). Dzięki tej nieliniowej transformacji pojawia 
się pewna składowa stała, które nie występowała 
przed transformacją, a która może być efektywnie 
wykorzystana. 

Załóżmy chwilowo, że masa m nie porusza się 
(x = 0). Przypuśćmy, że występuje nieliniowe uzależ-
nienie siły sprężyny Fs od jej ugięcia (ryc. 14, krzywa 
A). Wtedy, przy sinusoidalnych oscylacjach podłoża, 

Ryc. 13. Prosty układ „masa – sprężyna – tłumik”, skłonny do 
oscylacji

Fig. 13. Simple „mass-spring-damper” system prone to oscil-
late

przebieg siły sprężyny Fs(t) zostaje zniekształcony 
i zyskuje wartość średnią +Fs. Ten przyrost poskutkuje 
w dodatkowej sile wywieranej na masę m, skierowanej 
ku górze lub ku dołowi (w zależności od kształtu cha-
rakterystyki sprężyny). Jeśli teraz odstąpimy od wcze-
śniejszego przyjęcia x = 0, to przemieszczenia masy m 
będą zwrotnie oddziaływać na siłę sprężyny. Ustali się 
pewien nowy punkt równowagi, ale efekt pojawienia się 
wspomnianego przyrostu siły (i zatem przemieszczenia 
masy) pozostanie. Właśnie ten przyrost należy uznać 
za pojawiający się efekt rezonansu parametrycznego, 
który może być w różny sposób wykorzystany, np. jako 
dodatkowa siła napędowa. 

Efekt transformacji parametrycznej można w naj-
prostszy sposób uzyskać, kiedy jedna połówka cyklu 
oscylacji ma miejsce w innych warunkach aniżeli druga. 
Można to np. uzyskać w wiosłowaniu, kiedy w jednej 
z połówek cyklu ruchu wiosła jest ono zanurzone w wo-
dzie, w drugiej zaś jest przemieszczane w powietrzu. 
W rezultacie powstaje nieliniowy przebieg siły na pió-
rze wiosła i łódź uzyskuje napęd wykorzystywany dla 
poruszania się ku przodowi. 

Szerzej zakrojone badania rezonansu parametrycz-
nego przeprowadzono metodą symulacji komputerowej 
na prostym modelu, jak na rycinie 13. Wyniki tych ba-
dań przedstawiono w pracy [6]. 

Jako kolejny przykład parametrycznego wzbu-
dzania (podtrzymywania) oscylacji przytoczymy tzw. 
„układ z czynną masą” [21]. Przypuśćmy, że masa m 

Ryc. 14. Pojawienie się efektu rezonansu parametrycznego

Fig. 14. Revaling of parametric resonance effect
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jest umieszczona na sprężynie. Taki układ jest, oczy-
wiście, skłonny do oscylacji własnych z częstotliwością

równą 2 c
m , gdzie c jest stałą sprężyny. Ponadto

załóżmy, że masa m może podlegać podziałowi na dwie 
części: m1 i m2, przy czym tylko masa dolna m2 styka 
się ze sprężyną (ryc. 15). Masy składowe mogą się cy-
klicznie łączyć i rozdzielać, zgodnie z pewną strategią. 
Jeśli ta strategia polega na stosownej synchronizacji 
wzajemnego położenia mas składowych ze zmianami 
położenia środka masy całkowitej m ponad podłożem 
(i ugięciami sprężyny), to można uzyskać wzrost, ewen-
tualnie spadek amplitudy ruchów masy m. 

Położenie masy m jest określone zmienną x. Należy 
zwrócić uwagę, że w chwili łączenia czy rozdzielania 
obu części masy, jej środek pozostaje w tym samym 

miejscu, jednak przy tych manipulacjach ulega zmianie 
oddziaływanie na sprężynę s. Oddziaływanie to zależy 
od podziału masy m na składowe m1 i m2. To oddziały-
wanie będzie tym większe, im większy jest iloraz m1/m2. 
Zmienną parametryczną, stanowiącą czynnik wpływa-
jący na ruch, jest odległość, na jaką separują się masy 
m1 i m2, oznaczony x1. Układ pokazany na rycinie15 
poddano badaniom symulacyjnym [21]. Na rycinach 16 
i 17 pokazano warunki sprzyjające narastaniu względ-
nie zanikaniu oscylacji w układzie z czynną masą.

W częściach rycin 16 i 17, oznaczonych a i b po-
kazano przebiegi czasowe; w częściach c – portrety 
fazowe ruchu układu z aktywną masą. Oznaczenia: x 
– przemieszczenie masy m; v – prędkość ruchu masy 
m; wzajemne położenie mas m1 i m2 jest określone 
zmienną x1 (x1 > 0 – masy rozłączone; x1 = 0 – masy 
połączone). Na rycinach oznaczonych c, kierunki osi v 
ku górze i x – w prawo odpowiadają ruchowi masy m ku 
górze. Symbole mas w ćwiartkach tych rycin pokazują 
zmiany wzajemnej konfi guracji mas składowych, sprzy-
jające wzrostowi (ryc. 16) względnie zmniejszaniu (ryc. 
17) amplitudy oscylacji masy m.

Wynika stąd następująca prawidłowość: aby podtrzy-
mać (zwiększyć) amplitudę oscylacji, rozdzielenie mas 
m1 i m2 winno następować w najniższym położeniu, kiedy 
sprężyna jest najbardziej ugięta. Odwrotnie, jeśli celem 
byłoby wytłumienie oscylacji – w najniższym punkcie 
winno następować połączenie obu mas składowych.

Przykładem zastosowania tego typu działania 
mogą być skoki na elastycznej batucie. Częstotliwość 

 

Ryc. 15. „Układ z czynną masą”

Fig. 15. „Active-mass system”

 
 

Ryc. 16. Wzbudzanie rosnących oscylacji w układzie z czynną masą; a)  przebieg czasowy ruchu; b)  zmiany x1; c)  obraz fazowy 
ruchu

Fig. 16. Excitation of growing oscillation in active-mass system; a)  motion time changes; b)  changes of  x1; c)  motion phase por-
trait
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skoków jest warunkowana sprężystością batuty. Zwykle 
idzie o uzyskanie największej wysokości po ograniczo-
nej liczbie odbić, względnie – wytłumienie odbicia, po 
spadku na batutę.

Innym przykładem oscylacji parametrycznych jest 
opisany wyżej model chodu MINIWALKER, Zauważmy 
także, iż podtrzymywanie ruchu oscylacyjnego w rezo-
nansowym modelu chodu, ma również podłoże parame-
tryczne. Zmienną parametryczną stanowi długość nogi 

zakrocznej. Przypomnijmy wspomniany charaktery-
styczny uskok h, powodujący efekt jakby spadania mo-
delu z nogi dłuższej na krótszą (patrz ryc. 10). Znajduje 
to odpowiednik w rzeczywistym chodzie człowieka, 
kiedy zmianie kroku, tuż przed przeniesieniem ciężaru 
ciała na nogę wykroczną, towarzyszy lekkie unoszenie 
się na przedniej części stopy nogi zakrocznej.

Rezonans parametryczny, a w każdym razie pa-
rametryczne podtrzymywanie oscylacji, znajduje wie-
le zastosowań w działalności ruchowej człowieka, 
w szczególności w przypadkach o wyraźnie cyklicznym 
charakterze ruchu, takich jak biegi, narciarstwo, kolar-
stwo, wioślarstwo itp. Jednak nawet w pojedynczych 
aktach ruchowych może występować transformacja 
energii, z jednej jej postaci w drugą, na przykład w sko-
kach czy rzutach. Mówiąc ogólnie, pełny cykl ruchu, 
zwykle złożony z rozmachu, zamachu i właściwego 
ruchu „roboczego”, może być traktowany jako część 
cyklicznej sekwencji rezonansowej, z typową transfor-
macją energii. I tak ruch w fazie rozmachowej sprzyja 
akumulacji energii potencjalnej gromadzonej w spręży-
stości mięśni. Energia ta jest następnie w fazie zama-
chowej i roboczej przekształcana w energię kinetyczną. 
Kompletny akt ruchowy wymaga spełnienia specyfi cz-
nych, precyzyjnie określonych warunków, w szczegól-
ności szybkości przebiegu cyklu.

W skoku o tyczce mamy do czynienia jedynie z frag-
mentem cyklu rezonansowego, w którym występuje 
jedna faza zamiany energii kinetycznej, na potencjalną 
(zginanie tyczki) i jedna – zamiany energii potencjalnej 
na kinetyczną (prostowanie tyczki). Tak więc rytm sko-
ku jest określony „twardością” tyczki i masą skoczka. 

 

 
 

Ryc. 17. Tłumienie oscylacji w układzie z czynną masą; a)  przebieg czasowy ruchu; b) – zmiany x1; c)  obraz fazowy ruchu

Fig. 17. Damping of oscillation in active-mass system; a)  motion time changes; b)  changes of  x1; c)  motion phase portrait

 

Ryc. 18. Schemat testu sprawnościowego na huśtawce. Linią 
grubą pokazano wymaganą trajektorię środka masy badanego

Fig. 18. Scheme of the swing test. Bold line shows necessary 
trajectory of the subject C.G.
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Ważne jest aby ten rytm zawierał się w paśmie rytmów 
lokomocyjnych, co ułatwia skoczkowi precyzyjne wy-
czucie „timingu”6. Dodajmy, że skoczek ma możliwości 
„doładowania” tyczki w chwili jej największego ugięcia. 
W tej chwili następuje „wymyk nóg” w kierunku do góry, 
wykonywany z pomocą momentu sił wywieranych przez 
ramiona. Ten moment sił może zmienić kształt ugięcia 
tyczki: z typowego dla fazy gięcia „C”, na zbliżony do „S” 
– w fazie prostowania. Może to skutkować w korzystnej 
dla ostatecznego wyniku zmianie charakterystyki tyczki 
(z „miękkiej” – kształt C, na „twardszą” – kształt S). Tak 
więc twardość tyczki jest zmienną parametryczną. Dla 
efektywnego wykorzystania tego elementu skoczek 
musi wykazać się precyzyjnym wyczuciem momentu 
maksymalnego ugięcia tyczki.

Specyficzne uzdolnienia 
i predyspozycje rytmiczne

Jak wcześniej wykazano, rytmy lokomocyjne występują 
w wielu aktach ruchowych człowieka. Niektóre zastoso-
wania, szczególnie w sporcie wyczynowym, wymagają 
jednak – do ich wykorzystania – specyfi cznych pre-
dyspozycji czucia rytmu. Już z pobieżnych obserwacji, 
a także z licznych publikacji (patrz np. [25]) wynika, że 
ta cecha różnicuje poszczególnych osobników. 

Dla potwierdzenia tego faktu razem z mgr Aldoną 
Kiersznicką-Zawalską przeprowadziliśmy prosty eks-
peryment, którego obiektem byli uczniowie (dzieci 
i młodzież) gdańskich szkół, a szczególnie młodzi 
ludzie szkoleni w żeglarstwie. Polegał on na umiesz-
czeniu badanego osobnika na huśtawce swobodnie 
zwisającej w pionie i obserwacji sposobu zachowania 
się badanego w celu zainicjowania, a następnie utrzy-
mania/wzrostu amplitudy oscylacji.

Uczestnik testu na huśtawce miał do dyspozycji 
dwie różne strategie. Jedną stosuje się w fazie począt-
kowej, kiedy huśtawka z badanym zwisa nieruchomo 
ku dołowi. W tej fazie jedynym sposobem uzyskania 
początkowych odchyleń od pionu są ruchy obrotowe 
ciała wokół osi równoległej do osi obrotu huśtawki. 
Zadanie to okazało się na tyle trudne dla badanych, 
że tylko nieliczne dzieci uzyskiwały wynik pozytywny. 
Z tego powodu ten fragment testu uznano za mało re-
prezentatywny. Druga strategia stosowana jest już po 
zainicjowaniu oscylacji, kiedy w grę wchodzi podtrzy-
manie i zwiększenie amplitudy oscylacji. W tym przy-
padku problem sprowadza się do klasycznego wahadła 

6 Tak określa się potocznie synchronizację działań.

parametrycznego. Badany musi cyklicznie zmieniać 
długość wahadła, zbliżając i oddalając środek masy 
ciała do/od osi obrotu wahadła, jak to przedstawiono 
na rycinie 18, gdzie linią ciągłą ze strzałkami pokazano 
wymagany tor środka masy. Te zmiany ruchu środka 
masy muszą być ściśle skoordynowane z fazą oscylacji 
huśtawki. Eksperyment dotyczył zatem oscylacji (rezo-
nansu) parametrycznych.

Ponieważ szczegółowe wyniki przedstawiono 
w pracy: Niektóre cechy psychomotoryczne młodych 
żeglarzy a poczucie rytmu [26], w tym miejscu przyto-
czymy tylko zasadniczą jej konkluzję. Otóż potwierdziły 
się nasze hipotezy dotyczące istotnego zróżnicowania 
indywidualnych predyspozycji czucia i wykorzystania 
rytmów u badanych dzieci. Stwierdziliśmy znaczącą 
korelację pomiędzy wynikami testu z osiągnięciami 
dzieci w początkowym szkoleniu żeglarskim, opierając 
się przy tym głównie na opinii prowadzącego trenera.

Można przyjąć, że każde z badanych dzieci miało 
wcześniej kontakt z huśtawką. Z pewnością jednak żad-
ne z nich nie dysponowało żadną wiedzą na temat oma-
wianej tu techniki prowadzącej do sukcesu. Można zatem 
stwierdzić, że przedmiotem badań były głównie uzdolnie-
nia wrodzone, względnie umiejętność przyswojenia od-
powiednich nawyków w trakcie pierwszych prób.

Podsumowanie

Ważnym fenomenem, wywierającym niewątpliwie 
wpływ na kształtowanie psychomotoryki człowieka 
jest charakterystyczny zakres częstotliwości, określo-
ny jako rytmy lokomocyjne. W powiązaniu z pasmem 
rytmów lokomocyjnych występuje inny efekt, rezonans, 
którego wykorzystanie warunkuje oszczędności kosz-
tów energetycznych ruchu. Podłoże rytmów lokomocyj-
nych i rezonansu leży głównie w budowie anatomicz-
nej ciała, ale piętno tych efektów znajdujemy również 
w wyższych warstwach systemu psychomotorycznego. 
Źródeł tych powiązań można się dopatrywać w ewolu-
cji gatunku, w trakcie której obie sfery: czuciowa i moto-
ryczna, musiały podlegać ciągłym procesom wzajem-
nej adaptacji.

Podejście bioniki nakazywało poszukiwanie w psy-
chomotoryce człowieka odpowiednika jeszcze innego 
wzoru, znanego ze świata fi zyki i techniki: oscylacji pa-
rametrycznych. Autor żywi nadzieję, że i obecność tego 
wzoru w zachowaniach ruchowych człowieka została 
ewidentnie wykazana na kilku przykładach.

Podkreślmy, że termin „rytm” niekoniecznie musi 
odnosić się do pełnych sekwencji okresowości. Może 



Janusz M. Morawski

– 98 –

on dotyczyć także pojedynczych cykli, w których ma 
miejsce przemiana energii.

Mogą, oczywiście występować osobnicze różnice 
w rytmach lokomocyjnych, zależnych od indywidual-
nych cech somatycznych. Najważniejsze jest jednak 
specyfi czne wyczucie rytmu i umiejętność jego wy-
korzystania. Aczkolwiek te dwa czynniki są zawarte 
w naturalnych predyspozycjach człowieka, jednak dla 
pełnego ich ujawnienia niezbędna jest pewna wiedza 
potrzebna dla racjonalnej selekcji osobników szczegól-
nie uzdolnionych, specyfi cznego treningu i optymalne-
go doboru sprzętu.

Rytmy lokomocyjne znajdują swoje odbicie w este-
tyce. Na przykład, w eseju Muzyka Newtona, czy fi zyka 
Bacha? [27], poza oczywistymi powiązaniami muzyki 
z ruchem ciała, takimi jak taniec (andante – z wło-
skiego: chodząc – to jedna z najczęściej tworzonych 

form muzycznych), poszukiwałem powiązań pomiędzy 
rytmem kroczenia i sekwencjami występowania dyso-
nansów w toku wielogłosowej melodii. Podobnie jak 
w kroczeniu, gdzie koniec każdego kroku jest de facto 
upadaniem, dysonans stanowi swoistą utratę statecz-
ności melodii. Oba te efekty domagają się rozwiązania 
(w kroczeniu – znalezienia nowego punktu oparcia; 
w muzyce – estetycznego spełnienia konsonansowe-
go) i – powtarzane w pewnym rytmie – stanowią siłę 
napędową dla „dziania się”.

Hołdując zasadzie dostępności pracy dla szerokie-
go grona bezpośrednich jej adresatów – zawodników 
i trenerów sportu, pacjentów i instruktorów rehabili-
tacji – nie zapuszczaliśmy się w formalne podstawy 
omawianych efektów, odwołując się raczej do intuicji 
Czytelnika i ilustrując wywody przykładami.
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Autorzy zapoznają czytelników z dorobkiem naukowym prof. Petera Hirtza oraz jego współpracowników 
i uczniów w ramach utworzonego w 1971 r. Koła Naukowego im. N.A. Bernsteina. W artykule przedstawiono 
w zarysie m.in. wyniki badań z lat 1974–1994 nad problematyką rozwoju diagnostyki i struktury koordyna-
cyjnych zdolności motorycznych; właściwości rozwoju motoryki w populacji dzieci, młodzieży, dorosłych oraz 
osób upośledzonych. Impulsem do jego napisania stała się monografia pt. Fenomeny motorycznego rozwoju 
człowieka, opublikowana w roku 2007.

The authors acquaint the readers with the scientific achievements of Professor Peter Hirtz, his colleagues and 
students within the established in 1971 the Scientific Circle of N.A. Bernstein. This article outlines, inter alia, the 
results of research from the years 1974–1994 on development of structure and diagnosis of motor coordination 
abilities; the characteristics of motor development in the population of children, adolescents, adults and people 
with disabilities. The impulse to write the article has become a monograph under the title: Phenomena of human 
motor development, which was published in 2007.

NR 46 2009AN TRO PO MO TO RY KA

 STRESZCZENIE • SUMMARY    

Wstęp

Znany polskim naukowcom głównie z badania koordy-
nacyjnych zdolności motorycznych prof. Peter Hirtz wy-
dał w 2007 roku książkę pt. Fenomeny motorycznego 

rozwoju człowieka  [1], w której uogólnił rezultaty swojej 
dotychczasowej działalności naukowej.

W monografi i podsumowuje głównie wyniki prac 
utworzonego w 1971 roku przez siebie Koła Naukowego 
im. N.A. Bernsteina. Główne wątki działalności nauko-
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wej współpracowników i doktorantów profesora Hirtza 
stanowią badania rozwoju, diagnostyki i struktury 
KZM oraz właściwości rozwoju motorycznego dzieci 
i młodzieży w wieku szkolnym. W publikacji zostały 
również przedstawione wyniki późniejszych badań 
w omawianym zakresie, którymi objęto dzieci przed-
szkolne, młodzież studencką, dorosłych z osobami 
starszymi włącznie, a także populację upośledzonych 
umysłowo. 

W centrum uwagi autora monografi i pozostawało 
ujawnienie wpływu wybranych, a zarazem najbardziej 
istotnych fenomenów rozwoju motorycznego, takich 
jak: zmiany warunków kulturowych, dynamika, sta-
gnacja, regres, wariantywność, stabilność i plastycz-
ność.

Osiągnięte przez członków Koła Naukowego 
Bernsteina rezultaty wspierają się na wielkim i różno-
rodnym materiale empirycznym, włączając w to dwa 
obszerne badania przekrojowe (1974 i 1994) oraz dwa 
unikatowe ośmioletnie (1975–1983) i sześcioletnie 
(1988–1994) badania longitudinalne. W książce opi-
sane są także prace o mniej obszernym charakterze, 
jak również badania wykonane wspólnie z partnerami 
z Polski (Katowice, Warszawa) i Czech (Praga). 

Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie pol-
skiemu czytelnikowi głębi, zakresu i treści badań na-
ukowych przeprowadzonych przez prof. P. Hirtza, jego 
uczniów i kolegów, które mają niezwykłe teoretyczne 
i praktyczne znaczenie dla wszystkich zajmujących się 
problematyką antropomotoryki. Książka składa się ze 
wstępu i sześciu rozdziałów.

Pola zainteresowań badawczych

W rozdziale pierwszym pt. Fenomeny rozwoju moto-
rycznego – wprowadzenie, problematyka, określenie 
celu, a także podstawy teoretyczne (s. 12–31) P. Hirtz 
zauważa, że autorzy współczesnych koncepcji rozwoju 
motorycznego, operując takimi pojęciami, jak: zmiany 
kulturowe (trendy sekularne), dynamika, stagnacja, 
regres, różnice indywidualne i różnorodność, „warian-
tywność i stabilność”, plastyczność, starają się opisać 
współoddziaływanie tych zjawisk na zmiany motoryki 
człowieka. Biorąc pod uwagę różne punkty widzenia, 
w tym historyczny (rozwojowy) i kulturowy, należałoby 
sformułować kilka zasadniczych pytań m.in.: 
 W jaki sposób i w jakim stopniu zmiany motoryki 

uwarunkowane są historycznymi i kulturowymi 
czynnikami? 
 Czy trendy sekularne są zjawiskami stabilnymi? 

 Na ile są one zgodne w obszarze rozwoju fi zycz-
nego z trendami sekularnymi w kształtowaniu się 
motoryki i przejawianiu zdolności sportowych? 
 Czy wyniki badań empirycznych lansujące pogląd 

o pogarszaniu się poziomu funkcji ruchowych dzie-
ci znajdują potwierdzenie?

Dla praktyki sportowej i wychowania fi zycznego nie-
zbędna jest znajomość odpowiedzi na kolejne pytania: 
 Czy wiek, czy może też wcześniej wymienione, tj. 

historyczne i kulturowe czynniki w większym stop-
niu warunkują zmiany zdolności motorycznych? 
 Czy istnieją specyfi czne dla danego wieku postacie 

postępowania ruchowego? 

Profesor Hirtz podkreśla, że analizy te muszą do-
tyczyć pogłębionych relacji między wymienionymi wy-
żej czynnikami, w celu wyjaśnienia w sposób naukowy 
wszystkich indywidualnych różnic w zachowaniu ru-
chowym. Jego zdaniem, opieranie się na uśrednionych 
danych w przypadku osób w średnim, starszym i po-
deszłym wieku nie budzi wątpliwości, w przeciwień-
stwie do populacji dzieci, u których mamy do czynie-
nia z większymi różnicami indywidualnymi. Powołując 
się na wyniki uzyskane przez wielu uczonych (Wollny 
2002, Oerter, Montada 2002 i inni)1, Hirtz twierdzi, że 
informacje na temat związanych z wiekiem specyfi cz-
nych właściwości rozwoju ruchowego są powodem, że 
normy opracowane według kryterium wieku kalenda-
rzowego nie są zgodne z fazami intensywnego rozwoju 
(okresami sensytywnymi).  

Przyczyn tego stanu rzeczy należy upatrywać w nie-
wyjaśnionej do tej pory wielkiej roli indywidualności. Czy 
istnieje typologia rozwoju motorycznego? W jaki sposób 
różnorodne krytyczne sytuacje oddziałują na zmiany 
motoryki? Jak przejawia się wytrenowalność różnych 
zdolności motorycznych i jaka jest granica plastyczno-
ści w różnym wieku? Opierając się na wynikach badań 
longitudinalnych można uzyskać odpowiedzi na te i inne 
pytania. Zdaniem prof. Hirtza, ich rolą jest potwierdzenie 
istniejących teorii i opinii na temat prawidłowości rozwoju 
motorycznego i przygotowanie wniosków dla praktyki. 

Analizę omawianej problematyki Hirtz rozpatruje 
z punktu widzenia dwóch teoretycznych podejść: kon-
tekstualizmu i biopsychospołecznej jedności.

Kontekstualizm oznacza, że indywidualny rozwój 
każdego człowieka kształtuje się w efekcie stymulujące-

1 Wszystkie powołania na autorów pochodzą z omawianej tu mono-
grafi i P. Hirtza Phänomene der motorischen Entwicklung des Menschen 
[Fenomeny motorycznego rozwoju człowieka] opublikowanej w 2007 roku.



Przegląd prac szkoły Profesora Petera Hirtza dotykających problematyki fenomenów rozwoju...

– 103 –

go współoddziaływania różnych czynników: biologicz-
nych, historycznych i społecznych (biogenetycznych 
i egzogennych). Baltes (1990) z kolei rozszerza defi -
nicję kontekstualizmu, posługując się modelem trzech 
czynników. Na równi z biologicznymi i ekonomicznymi 
determinantami wymienia on okres, kulturę i nienorma-
tywne systemy, określające i warunkujące rozwój tak 
zwanych predykatorów (s. 15). Jeśli badaniom poświę-
conym zmianom motoryki w poszczególnych okresach 
rozwojowych poświęcono dostatecznie dużo uwagi, 
to pełnych i wiarygodnych danych o wpływie histo-
rycznych, społecznych i „nienormatywnych” (chorób, 
życia rodzinnego, inne zmiany krytyczne) czynników 
na ten proces jest znacznie mniej. Jakkolwiek wpływ 
tych fenomenów odgrywa wielką rolę w kształtowa-
niu indywidualnej motoryki, to Hirtz podkreśla, że jej 
zmiany w jeszcze większym stopniu zależą od samego 
człowieka.

Kontekstualizm, zdaniem Hirtza, odpowiada zro-
dzonej w latach osiemdziesiątych XX wieku idei bio-
psychospołecznej jedności człowieka.  Poza tym trzy 
wymienione czynniki działają w systemie i w związku 
z tym wykazują silniejsze oddziaływanie niż każdy 
z nich z osobna.

Na osobowość można patrzeć także jako na rozwi-
janie jednolitości złożonego i czuciowego systemu jej 
kompetencji (Wessel 1994). Teoria kompetencji staje 
się jedną z podstawowych w badaniach Hirtza, jego 
uczniów i zwolenników. Pojęcie: competentia w języku 
łacińskim oznacza: miarodajny, uprawniony, mający 
kwalifi kacje. W języku angielskim kompetencję tłuma-
czy się jako: zdolność, możliwość, kwalifi kacje, przy-
datność do czegoś (Lehr 1989). Pojęcie to weszło do 
użytku w latach sześćdziesiątych XX wieku w psycho-
logii rozwojowej (White 1959), gdzie oznacza „możli-
wość wejścia człowieka w interakcję z otaczającym 
światem, pozwalającą mu czuć się dobrze i rozwijać 
się” (Olbrich 1990, s. 8), a zdobywać kompetencje zna-
czy władać otoczeniem. Baltes i Baltes (1989) podkre-
ślają, że kompetencja – to możliwość odpowiedzialne-
go, samodzielnego realizowania dowolnej działalności. 
To sposobność do optymalnego działania i efektywne-
go sterowania sobą w zgodzie z przewidywaną przy-
szłością. Zdobyć kompetencje na podstawie poznania 
własnych możliwości i pojawiających się motywów jest 
jedną z głównych potrzeb człowieka.

Teoretyczne podejścia i modele kompetencji wyja-
śnia się, rozwija i stosuje w zgodzie z różnymi ujęciami  
i w rozmaitych wariantach (por. Kruse 1987; Olbrich 
1990). Szczególnie w badaniach ludzkiej ontogenezy 

Wessel (1994) podkreśla, że osobowość można wy-
jaśnić jako różnorodność jej kompetencji i możliwości 
ich łączenia. Pod pojęciem kompetencji pojmuje on 
podstawową dyspozycję dla zdolności i nawyków na 
danym etapie rozwoju (Wessel 1998). Wszystkie możli-
we kompetencje mają hierarchiczną strukturę, w której 
podstawowymi komponentami są składniki wzrokowe, 
słuchowe, taktylne (dotykowe) i ruchowe. Na ich pod-
stawie formują się kognitywne, wolicjonalne, osobowo-
ściowe, komunikacyjne oraz estetyczne komponenty, 
a na najwyższych poziomach nabywana jest tak zwana 
„temporalna” kompetencja (niezależność wiekowa).

W socjologii kompetencja działania (czynności) 
okazuje się kluczowym pojęciem interaktywnej kon-
cepcji rozwoju (Hurrelmann 1986). Kompetencję dzia-
łania charakteryzuje się jako stan indywidualnej dys-
pozycji i wykorzystanie umiejętności oraz zdolności 
zgodnie z zewnętrzną i wewnętrzną rzeczywistością 
(Hurrelmann 1986, s. 24). O kompetentnym działaniu 
można mówić wtedy, gdy główne, czyli tak zwane ba-
zowe kompetencje są już uformowane (wypracowane) 
i same zapewniają organizację integracji i komunikacji. 
Co za tym idzie – kompetencje  to zdolności i umiejęt-
ności, które pozwalają człowiekowi rozwiązywać złożo-
ne zadania w różnych codziennych działaniach.

Motopedagodzy w ślad za Fischerem (1997) pod-
kreślają szczególne znaczenie wypracowania we 
wczesnych okresach ontogenezy kompetencji bazo-
wych, do których zaliczają: sensoryczne, motoryczne, 
interaktywne, intelektualne i afektywne cechy oraz od-
powiednio: nawyki i zdolności. Dziecko rozwija się pod-
nosząc swoją identyfi kację (kompetencje), zwłaszcza 
wyżej wymienione cechy jakościowe. W psychomoto-
ryce Kiparda koncepcja kompetencji działania również 
odgrywa decydującą rolę. „Kompetencja działania 
oznacza, że dziecko samo sobie stawia cel działania 
i samodzielnie planuje kolejność podejmowanych dzia-
łań służących osiągnięcia tego celu” (Schminder, Fritz 
1997, s. 17). 

W gerontologii każdy okres rozwojowy może być 
scharakteryzowany jako całokształt specyfi cznych 
kompetencji. Reasumując, Hirtz rozpatruje kompeten-
cje jako relatywną konstrukcję, która pojawia się przy 
współudziale wymagań otoczenia zewnętrznego z jed-
nej strony i możliwości jednostki – z drugiej (ryc. 1). Takie 
kompetencje działania przejawiają się przy wykorzysta-
niu i współudziale różnorodnych zasobów człowieka.  

W dalszej części monografi i Hirtz rozpatruje więc 
rozwój ruchowy jako rozwój motorycznych kompetencji 
i ich zasobów. Podkreśla zarazem, że rozwoju tego  nie 
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stanowią głównie „zmiany procesów sterowania i funk-
cjonowania, zależne od wieku”, nie są to również tyl-
ko „zmiany somatycznych właściwości, kondycyjnych 
i koordynacyjnych zdolności, fundamentalnych i spor-
towych umiejętności ruchowych, a raczej, tak jak za-
uważają Willimczik i Conzelmann (1998). Są to raczej 
zmiany zachowania i możliwych związków w sferze two-
rzenia się motorycznej osobowości”. W zależności od 
rodzaju wymagania ze strony obiektywnej rzeczywisto-
ści zadania ruchowego od aktualnej sytuacji, człowiek 
rozwija swoje motoryczne kompetencje, uwzględniając 
indywidualne możliwości w sferze motoryki i psychiki.

Człowiek jest kompetentny ruchowo, kiedy potrafi  
rozwiązywać ruchowe zadania, które rodzą się w śro-
dowisku zewnętrznym. Wymagania i perspektywy za-
leżą od wieku, płci i innych komponentów. Dzieci są 
kompetentne wtedy, gdy w odpowiednim wieku mogą 
wstawać i chodzić, ludzie w podeszłym wieku zacho-
wują kompetencje ruchowe, gdy na przykład mogą sa-
modzielnie chodzić na zakupy, po schodach lub stać 
w kolejce, własnoręcznie wytrzeć sobie stopy, stojąc na 
drugiej nodze.  Zawodniczka wykazuje ruchową kom-
petencję wtedy, gdy realizuje specjalne działania, spe-
cyfi czne dla danej dyscypliny, gdy kieruje sobą zgodnie 
z potrzebą i  sytuacją  osiągając cel. Kompetencje za-
wsze ocenia się z uwzględnieniem wymagań społecz-

no-kulturowych oraz wieku. Wzajemne relacje między 
potrzebami, zasobami i kompetencjami przedstawione 
zostały na rycinie 1. 

W związku z tym kompetencję motoryczną zawsze 
rozpatruje się z punktu widzenia wymagań, celów 
i warunków, jednocześnie z uwzględnieniem kryteriów 
i norm, dlatego ma ona zawsze interindywidualny cha-
rakter.

W części końcowej rozdziału pierwszego Hirtz ana-
lizuje różne fenomeny motorycznego rozwoju (s. 26–
31): zmiany kulturowe, dynamikę, stagnację i regres, 
wariantywność i stabilność, plastyczność.

Do kulturowych zmian zalicza się (Baltes 1990) 
trwałe systemy wartości i ogół wiedzy, których zmia-
na ma miejsce tylko na przestrzeni długiego czasu. Te 
historyczne zmiany w obszarze kultury i środowiska 
dotyczą jednocześnie wszystkich generacji. Jak pod-
kreślają Oerter i Montada (2002), w trakcie szybkich 
zmian społecznych nawet bliskie sobie okresy są źró-
dłem zróżnicowanych bodźców dla rozwoju. To utrud-
nia przedstawienie ogólnych prawidłowości rozwoju 
człowieka. 

W większości zamieszczonych przykładów mowa 
jest o zmianach w rozwoju motoryki i o jej przyspie-
szeniu na przestrzeni dziesięcioleci i stuleci. Informacja 
o tym procesie, czyli o sekularnej akceleracji (przyspie-

Ryc. 1. Wzajemne związki pomiędzy wymaganiami, środkami i kompetencjami wg Hirtza (2007)

Fig. 1. Mutual relationships between requirements, resources and competences according to Professor P. Hirtz (2007)
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szeniu) rozwoju ruchowego w ubiegłym stuleciu, zosta-
ła szczegółowo przedstawiona przez Hirtza w rozdziale 
trzecim (o którym mowa będzie w dalszej części arty-
kułu). Baltes (1990), Roth i Wollny (1999) podkreślają, 
że badania, w których rozpatruje się wpływ epoki i wła-
ściwości kultury na zmiany motoryki człowieka, mają 
ogromne znaczenie zwłaszcza dla zwiększenia możli-
wości przewidywania przyszłych tendencji.

W opinii wielu autorów (Kossakowski 1991; Wessel 
1994; Baltes 1990 i inni) rozwój to zawsze proces z jed-
nej strony podnoszenia się, a z drugiej – obniżania się 
na każdym etapie różnorodnych właściwości, w tym 
również motorycznych. Rozwój jednostki nie ustaje 
nawet wtedy, gdy oddzielne jego cechy nie poprawia-
ją się lub obniżają, gdyż jednocześnie towarzyszy im 
przyrost w innych obszarach. Według Baltes (1990), 
rozwój zawsze ma wielostronny charakter. Przejawia 
się on w motoryczności w postaci dynamiki, stagnacji 
i regresu.

Dynamika odnosi się do tych etapów, w których 
oddzielne właściwości rozwijają się dynamiczniej niż 
w poprzednich i kolejnych okresach życia. Rozwój ten 
może być uwarunkowany procesami biologicznego doj-
rzewania, poprzez znaczne zmiany warunków społecz-
nych, a także przez zmianę celów działalności.

Stagnacja i regres dotyczą tych etapów w życiu 
osobnika, w których rozwój poszczególnych cech na-
gle, czasowo lub stale pozostaje na tym samym pozio-
mie lub ulega obniżeniu. Procesy te mogą być także 
warunkowane biologicznymi i społecznymi czynnikami.

Wariantywność (zmienność) łącznie z omówionymi 
powyżej (Touwen 1984, s. 18) – jest kluczowym poję-
ciem odnoszącym się do rozwoju. Michaelis i Niemann 
(1995) podkreślają, że „wariantywność jest szczególnie 
charakterystyczną cechą normalnego rozwoju dziec-
ka”. Odzwierciedla odrębność przebiegu tego procesu 
u każdego z ludzi, odpowiada za specyfi kę etapów 
w rozwoju indywidualnym, przez co rozwój każdego 
jest niepowtarzalny i nieporównywalny z innymi. Obok 
interindywidualnej wariantywności Touwen (1984) wy-
dziela intraindywidualną i intrafunkcjonalną wariantyw-
ność. 

Jeśli pojęciem interindywidualnej wariantywności 
określa się różnicę między osobnikami w stosunku do 
czasu początku i tempa przebiegu procesów rozwoju 
dowolnej cechy, to intraindywidualna wariantywność  
oznacza, że u jednego i tego samego osobnika od-
dzielne funkcje i cechy rozwijają się w niejednakowym 
tempie. Inter-intraindywidualna wariantywność zależy 
również od zmian w procesie uczenia się motoryczne-

go. Trzeci typ zmienności (intrafunkcjonalną wariantyw-
ność) Touwen (1984) określa jako różnice w czasie wy-
pracowania dowolnej funkcji przez każdego osobnika. 
Ponieważ wariantywność  jest „normalnym” zjawiskiem 
w rozwoju, rodzi się pytanie: Czy w związku z tym moż-
na właściwie mówić o istnieniu stabilnych elementów 
w tym procesie? Można za te elementy uznać tzw. 
hierarchiczne struktury motoryczne (Touwen 1984; 
Michaelis, Kahle, Michaelis 1993), porządek etapów 
w tworzeniu nawyku ruchowego. 

Pod pojęciem stabilności w rozwoju motorycznym 
pojmuje się również względną (inter- oraz intraindywi-
dualną) stabilność, obserwowaną w poziomie zdolności 
motorycznych na przestrzeni wielu lat (Bös i Mechling 
2002). Oerter i Montada (2002) mówią o normatywnej 
lub pozycyjnej stabilności, przy której pozycja osobnika 
po uwzględnieniu rozmieszczenia cechy w grupie wie-
kowej utrzymuje się na stałej pozycji. W takim rozumie-
niu można w grupie wiekowej mówić także o istnieniu 
stabilizacji interindywidualnej. Można wreszcie wyróż-
nić stabilizację rozwoju motorycznego uwarunkowaną 
wiekiem, w związku z czym Roth i Winter (2002, s. 97) 
piszą o „interindywidualnych podobieństwach w rozwo-
ju motorycznym”. 

W określonym przedziale rozwoju ontogenetycz-
nego większość osobników danej populacji ma do 
czynienia z tymi samymi wymaganiami. Źródłem tych 
rozwijających zadań mogą być zmiany biologiczne, 
wymogi pochodzące z zewnątrz, jak i potrzeby oraz 
motywy samej jednostki. Rozpoczęcie nauki szkolnej, 
dojrzewanie płciowe, podjęcie pracy zawodowej, rodzi-
cielstwo, wchodzenie w wiek emerytalny – oto przykła-
dy pobudzających sił, które są związane z określonymi 
typowymi zadaniami rozwoju i które mają warunkować 
również interindywidualne podobieństwa w rozwoju 
motorycznym.

Ważne miejsce w książce wyznacza się ostatniemu 
pojęciu – plastyczności, która ma bezpośrednie zna-
czenie w rozwoju motorycznym. Zdaniem Conzelmann 
(1999), plastyczność to „potencjał, który pozwala osob-
nikom przystosować się do różnych zewnętrznych sytu-
acji dzięki genetycznym predyspozycjom”. W naukach 
o sporcie plastyczność mogłaby być pojęciem wyższe-
go poziomu, obejmującym także tradycyjne pojęcia, 
takie jak zdolność adaptacji, zdolność do uczenia się 
działania motorycznego, podatność na oddziaływania 
treningowe. Są to jakby specyfi czne przejawy plastycz-
ności.

Dawno i jednoznacznie wykazano, że w każdym 
przedziale wieku rozwój ruchowy charakteryzuje się 
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wysoką plastycznością oraz że jego przebieg może 
być poddany modyfi kacji. W związku z tym Hirtz sta-
wia interesujące pytanie o granice wiekowe i przedziały 
plastyczności w ciągu życia. 

Plastyczność – to intraindywidualna zmienność 
w obrębie jakiegoś osobnika, możliwe granice indywi-
dualnego rozwoju, zasoby i jego potencjał, które podno-
szą zdolność do pracy, wspierając się na egzogennych 
oddziaływaniach. Charakteryzuje ona poziom możli-
wych modyfi kacji procesów rozwoju motorycznego. W 
świetle tego autor stawia także pytanie o istnienie tak 
zwanych faz czy okresów sensytywnych. Ogólnie rzecz 
biorąc, są to okresy rozwoju, „w których w porównaniu 
z poprzednimi i następnymi okresami specyfi czne od-
działywania mają maksymalne dodatnie lub negatyw-
ne konsekwencje” (Orter, Montada 2002, s. 35). Są to 
zatem okresy podwyższonej plastyczności. Problemy 
te rozważane są szczegółowo w szóstym rozdziale 
książki.

W drugim rozdziale opisane są badania, przepro-
wadzone przez współpracowników Grajswaldzkiego 
Koła Naukowego im. N.A. Bernsztajna. Fundamentalne 
znaczenie należy tu, jak się wydaje, przypisać: bada-
niom przekrojowym przeprowadzonym w latach 1974 
i 1994 oraz badaniom longitudinalnym z lat 1975–1983 
i 1988–1995. W ich podsumowaniu mowa jest głównie 
o koordynacyjno-ruchowym rozwoju dzieci i młodzieży 
w wieku 7–16 lat, przy czym główny nacisk kładzie się 
na badania porównawcze.  

W analizowanej monografi i opisane są również 
rezultaty badań dzieci przedszkolnych i uczniów szkół 
podstawowych, studentów wszystkich płci, a także do-
rosłych mężczyzn i kobiet w przedziale wieku 19–80 
lat. Trzy ostatnie, a naszym zdaniem najistotniejsze dla 
polskiego czytelnika, nastawione są na wytyczenie teo-
retycznych podstaw koncepcji „motorycznych kompe-
tencji”. Przeprowadzone zostały na różnorodnym mate-
riale doświadczalnym (uczniach szkół podstawowych, 
młodych koszykarzach, osobach starszych i w pode-
szłym wieku) i zawierają niezmiernie interesujące infor-
macje o różnych aspektach rozwoju motorycznego. 

Autor opisuje także rezultaty międzynarodowych 
badań, dokonanych wspólnie z naukowcami polskimi 
(z Katowic, Warszawy) i czeskimi (z Pragi). Przy opisie 
badań przytacza pełne informacje o: nazwiskach auto-
rów (głównie swoich – to uczniowie i współpracownicy 
samego Hirtza), treści, celu i organizacji badań, ilości 
badanych, wykorzystanych metodach (w tym testach 
motorycznych). Przedstawia także formy wdrożenia 
rezultatów oraz źródła, w których znajduje się pełna 

informacja o wykorzystanych testach i procedurach po-
miarowych, w tym również o zastosowanych metodach 
statystycznych. Naszym zdaniem informacja ta jest 
szczególnie przydatna dla pracowników naukowych 
i doktorantów.

Rozdział trzeci monografi i jest zatytułowany 
Sekularna akceleracja, zmiany, warunkowane kulturo-
wymi (społecznymi) czynnikami i rozwój motoryczny (s. 
55–112). Zawarte są w nim pytania o zmiany rozwoju 
somatycznego, kondycyjnych i koordynacyjnych cech 
niemieckich i polskich dzieci oraz młodzieży w XX 
wieku. Przy streszczeniu rezultatów tego i następnych 
rozdziałów skoncentrujemy uwagę czytelników tylko na 
fundamentalnych wnioskach i uogólnieniach autorów 
recenzowanej książki.

Porównanie rezultatów dużej liczby prac niemiec-
kich autorów wyraźnie potwierdza obecność trendu se-
kularnej akceleracji w XX wieku. U młodych mieszkań-
ców miast obserwuje się zwiększenie wysokości ciała 
rzędu 13–16 cm i masy ciała średnio o 6–9 kg (lata: 
1980–1990). U uczniów w starszym wieku szkolnym 
przykładowo przy równym przyroście wysokości ciała 
ujawnia się wyraźna zwyżka masy (średnio do 13 kg).

Porównanie tylko greifswaldzkich badań z ostatnich 
dwudziestu lat potwierdziło również obecność tego 
trendu. Uczniowie w młodszym szkolnym wieku stali 
się o 5% wyżsi (o 6–7 cm) i o 14–16% (o 5–6 kg) ciężsi 
od swoich rówieśników sprzed 20 lat. 

Badania porównawcze polskich dzieci, nastolatków 
i młodzieży (Raczek 1995, 2002) przeprowadzane od 
1965 do 1995 roku, potwierdzają opisane powyżej 
spostrzeżenia. W tym okresie przyrost wskaźników 
wysokości ciała wyniósł 5–10% (9–10 cm), a np. masa 
zwiększyła się o 10% (3–4 kg). Jak widać, średni przy-
rost wskaźników wysokości ciała był wyraźnie wyższy, 
a masy ciała – zauważalnie niższy w porównaniu z od-
powiednimi danymi dzieci z Greifswaldu.

Czeskie i polskie badania z ostatnich czterdziestu 
lat ubiegłego wieku, przeprowadzone na populacji wiej-
skiej i miejskiej, zgodnie potwierdzają obecność przy-
rostu wskaźników wysokości ciała o 5–6 cm (o 5%) 
i masy ciała o 4–6 kg (o 8–10%).  Rezultaty obserwa-
cji greifswaldzkich uczniów z lat 1985–1995 również 
wskazują na przyrost wysokości ciała o 1–3 cm i masy 
o 1–3,5 kg. Porównanie różnych badań z ostatnich 
trzech dekad XX wieku (Bös 2003) także potwierdza 
przyrost wysokości ciała o 3–5 cm (lub o 2%) i masy 
o 3–5 kg (czyli 3%). Przytoczone przykłady jedno-
znacznie obrazują obecność sekularnej akceleracji 
w rozwoju fi zycznym dzieci, nastolatków i młodzieży. 
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Na zakończenie Hirtz dokonuje bilansu, z którego 
wynika, że tempo przyrostu w każdej dekadzie wynosi 
średnio 1–2 cm (wysokość ciała) i 1–2 kg (masy ciała) 
z uwzględnienie wieku i płci, przy czym proces ten trwa 
po dziś dzień. Obserwacje Bösa wskazują na znaczą-
cy dymorfi zm, którego przejawem jest fakt, że w ostat-
nich dziesięcioleciach dziewczynki rosną szybciej niż 
chłopcy, podczas gdy ci ostatni bardziej przybierają 
na masie.  Przyczynia się do tego w opinii niemieckich 
naukowców dojrzewanie płciowe, dlatego dziewczynki 
w wieku 10–12 lat są dzisiaj wyższe i cięższe niż ich 
rówieśnicy.

Wskaźniki procesów psychicznych (percepcji i kon-
centracji uwagi) u dzieci w młodszym wieku szkolnym 
z ostatnich dwudziestu lat ubiegłego stulecia poprawi-
ły się wiarygodnie (pierwsze średnio o 15–25%, dru-
gie o 25–15%), co zgadza się z trendem somatycznej 
sekularnej akceleracji. Wyraźnie obserwowany dalszy 
rozwój wskaźników postrzegania i koncentracji uwagi 
Hirtz objaśnia powiększeniem się zasobu wiedzy i po-
wiązanego z nim podniesienia się ogólnego wykształ-
cenia, a także zwiększeniem wpływu różnych mediów 
i wzrostem ilości wzrokowo-przestrzennych manipula-
cji w grach i codziennej działalności (TV, PC, gry kom-
puterowe itp.). Źródeł tych zjawisk autor dopatruje się 
więc w zmianach treści działań dziecka oraz w zmia-
nach wybranych elementów środowiska kulturowego.

W badaniach przeprowadzonych przed rokiem 
1985 niemal wszyscy uczeni notują przyrosty rezulta-
tów w sferze kondycyjno-motorycznej, co wskazuje na 
zjawisko sekularnej akceleracji. Po tym jednak okresie 
zaznacza się wyraźnie przeciwna tendencja znacz-
nego obniżenia się rezultatów, która dotyczy wszyst-
kich grup wieku. Dla przykładu: wskaźniki biegu na 
60 metrów obniżyły się o 5–15%, rzutu piłką na odle-
głość o 5–20%, czasu biegu na 400 m od siódmego 
do trzynastego roku życia o 3–10%. W najnowszych 
badaniach Dordel (2000) stwierdził, że wskaźniki skoku 
w dal z miejsca obniżyły się jeszcze bardziej znacząco 
(do 30%), a  Bös i Mechling (2002) zarejestrowali takie 
samo obniżenie się rezultatów w teście Burpeego.

Sekularna akceleracja w sferze osiągnięć kondy-
cyjno-sportowych, obserwowana do połowy lat osiem-
dziesiątych, zmieniła się w ciągu ostatnich dwu dekad 
w zjawisko sekularnego regresu. Przyczyn tego stanu 
upatruje się we wspomnianej zmieniającej się treści 
działalności dzieci i młodzieży i w stałym obniżaniu się 
ilości wykonywanych przez nią ćwiczeń. „Dzieciństwo 
znajduje się dzisiaj – jak zaznacza Hirtz – w procesie 
modernizacji i indywidualizacji” (s. 92). Przede wszyst-

kim ma na to wpływ „kondensacja rygorów życia”. 
Analizując osiągnięcia w sferze kondycyjno-motorycz-
nej, możemy mówić o ostrym przejściu ze zjawiska se-
kularnej akceleracji do zjawiska sekularnego regresu. 
Oba te fenomeny rozwoju ruchowego zasługują na 
podwyższoną uwagę i ocenę. 

W porównaniu z kondycyjnymi predyspozycjami 
osiągnięć, dla których to do połowy lat osiemdziesią-
tych ubiegłego wieku właściwe było zjawisko sekular-
nej akceleracji, a w późniejszych latach – regresu lub 
stagnacji, koordynacyjne predyspozycje, zwłaszcza 
przy ukierunkowanych ćwiczeniach w wychowaniu fi -
zycznym i w treningu młodych sportowców, wykazują 
dalszy przyrost. Przyrost koordynacyjnych osiągnięć 
w testach „w defi cycie czasu” do połowy lat dziewięć-
dziesiątych stanowi np. 5–9%. Jednocześnie, w prze-
ciwieństwie do rozwoju kondycji w odniesieniu do ko-
ordynacji, zachował się opisany wcześniej trend z ubie-
głego dziesięciolecia (lata 1975–1985). 

Z innych „testów oceniających koordynację” wyni-
ka potwierdzona wzrostowa tendencja tylko u dzieci 
i nastolatków do trzynastego, czternastego roku życia, 
gdy w późniejszych okresach ontogenezy w zależności 
od specyfi ki zadań koordynacyjnych – mamy już tylko 
do czynienia ze stagnacją, a także regresem, przy 
czym u płci żeńskiej jest on jeszcze bardziej wyraźny 
niż u mężczyzn. Jednak również w tym przypadku (tj. 
koordynacyjnych predyspozycji osiągnięć), chociaż nie 
tak wyraźnie jak ma to miejsce w sferze predyspozycji 
kondycyjnych, obserwuje się stopniowe obniżanie się 
rezultatów. Wykazano, że dziewczynki i chłopcy, którzy 
osiągali wysokie rezultaty w obszarze zdolności koor-
dynacyjnych w okresie od 1990 do 2000 roku, utrzy-
mali przyrost rezultatów, a ci, którzy mieli niskie oceny 
w analizowanym dziesięcioleciu, wyraźnie pogorszyli 
swoje wyniki.

W ostatnich badaniach dzieci przystępujących 
do nauki odnotowano zdecydowanie niższe rezultaty 
w testach sfery koordynacyjno-motorycznej, niż nawet 
u młodzieży badanej w latach osiemdziesiątych ubie-
głego wieku. Interesujące, że w odróżnieniu od grupy 
predyspozycji kondycyjnych w obszarze koordynacyj-
nym wyraźniej ujawniła się tendencja do zbliżenia się 
osiągnięć płci żeńskiej i męskiej.

Uogólniającą informację o rozwoju parametrów 
somatycznych, wskaźników psychicznych funkcji, kon-
dycyjnych i koordynacyjnych predyspozycji chłopców 
i dziewczynek od siódmego do dwunastego roku życia, 
określonych w 1995 roku na tle identycznych danych 
z lat 1974–1975, które przyjęto za 100%, przedstawio-
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no na rycinie 2. Widać na niej wyraźnie przemiany, 
zachodzące w ostatnich dwudziestu latach ubiegłego 
wieku. U dziewczynek i chłopców częściowo ujawniły 
się zbieżne tendencje. Największe przyrosty sięgają-
ce bez mała 20% miały miejsce we wskaźnikach masy 
ciała, poziomie spostrzegania i koncentracji uwagi. I tak 
np. dzieci są wyższe o 5% i o tyle wyższe rezultaty 
osiągają we wskaźnikach koordynacji w warunkach de-
fi cytu czasu. W tym czasie średnie rezultaty w sferze 
kondycyjnej wyraźnie zmniejszyły się: szybkość biegu 
o 5%, wytrzymałości o 10% i możliwości szybkościo-

wo-siłowe (test rzutu piłka na odległość) o 15–20% 
(por. ryc. 2). 

Jak Hirtz wyjaśnia opisane wyżej zjawiska? Co ta-
kiego zaszło w sferze kulturowo-społecznej człowieka 
po połowie osiemdziesiątych lat ubiegłego wieku, kiedy 
to wyraźnie ujawnił się trwający do dzisiaj sekularny fe-
nomen „regres-retardacja”, podczas gdy do tego okre-
su miała miejsce „sekularna akceleracja”? 

Somatyczna akceleracja zwolniła wprawdzie tem-
po, ale jeszcze się nie zakończyła, nadal trwają pro-
gresywne procesy psychiczne w sferze postrzegania 

Ryc. 2. Rozwój somatycznych, psychicznych (percepcja, koncentracja) oraz kondycyjnych i koordynacyjnych predyspozycji od siódmego 
do dwunastego roku życia u chłopców i dziewcząt w 1995 roku w porównaniu do danych z 1974 r. (przyjętych za 100%)

Fig. 2. Development of such predispositions as: somatic, psychological (perception, concentration) as well as related to coordination 
and physical health condition, observed in year 1995 among boys and girls at the age of 7–12 and then compared to the data from 
year 1974 (regarded as 100 percent)
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i koncentracji uwagi. Ich przyczyn, zdaniem Hirtza, 
należy upatrywać w obszarze motorycznej działalności 
dorastającego pokolenia. Ogólnie rzecz biorąc, złożyło 
się na to ograniczenie ćwiczeń, będące konsekwen-
cją „kondensacji otaczającego świata”, „technicyzacji”, 
zmniejszenia się przestrzeni ruchowej lub „urbaniza-
cji”, spotęgowane wpływem wszechobecnych mediów.  
Hirtz, za przykładem Fölling-Albers (1997), powtarza, 
że „dzieciństwo znajduje się w procesie modernizacji 
i indywidualizacji”. Datujący się na schyłek lat osiem-
dziesiątych XX wieku boom badawczy pod hasłami: 
„świat dzieciństwa”, „życie dziecka”, „odmienić dzieciń-
stwo” pokazał, że winne temu są głównie negatywne 
zjawiska, takie jak na przykład: obniżanie się  liczby 
urodzeń, wzrost liczby rodzin z jednym rodzicem, wzra-
stająca liberalizacja norm wychowawczych, zmiana 
sportowego zachowania i zmiana szeregu zajęć w cza-
sie wolnym,  zmiana hierarchii środków oddziaływa-
nia (media), wzrost znaczenia zadań intelektualnych 
(Fölling-Albers 1997).

Powinniśmy – jak zaznacza autor – zmienić i zmo-
dernizować otoczenie kulturowe rosnącego pokolenia, 
mówić o zmianie sposobu życia i jego wpływie na mo-
torykę rozwijającego się dziecka.

Profesor Hirtz zwraca również uwagę na dwa inne 
fenomeny rozwoju motorycznego dorastających poko-
leń. Po pierwsze, porównując rezultaty rówieśników – 
dziewcząt i chłopców – w 1975 i 1995 roku, zanotował 
zbliżenie się rezultatów dziewcząt i chłopców w sferze 
kondycyjnych, koordynacyjnych i psychicznych właści-
wości jednostki, co objaśnia zmianą stylu życia męż-
czyzn i kobiet w państwie niemieckim. Po wtóre, zwra-
cając uwagę na zachodzące zmiany struktury i treści 
motoryki dzieci, a także zmiany w środowisku, Hirtz 
postuluje opracowanie nowego charakteru motorycznej 
kompetencji. 

Czwarty rozdział monografi i jest zatytułowany 
Nieciągłości w rozwoju motorycznym – dynamika, sta-
gnacja i regres (s. 113–144). Owe „nieciągłości” lub 
również „inkontynuacje” rozpatruje się w literaturze 
przedmiotu (Kossakowski 1991; Touwen 1984) jako 
odchylenia w rozwoju motorycznym, które zaprzeczają 
jego prostoliniowemu i konsekwentnemu przebiegowi. 
Te osobliwości – dynamika, stagnacja, regres – jak 
również wszystkie inne prawidłowości rozwoju moto-
rycznego człowieka, analizuje Hirtz precyzyjnie na pod-
stawie własnego bogatego materiału empirycznego, 
poczynając od badań dzieci przedszkolnych w wieku 
3,5 lat, a kończąc na przebadanych osiemdziesięcio-
letnich „starcach”. Ku jakim to najbardziej ogólnym pra-

widłowościom prowadzi nas autor i jakie rekomendacje 
wynikają z zebranych faktów? 

Najbardziej intensywny (dynamiczny) rozwój sfery 
koordynacyjno-motorycznej zachodzi wg Hirtza w okre-
sie przedszkolnym i w młodszym wieku szkolnym, a faza 
stagnacji i dalej regresu ma miejsce w okresie dojrze-
wania płciowego. Na tę specyfi kę rozwoju motoryczne-
go niejednokrotnie zwracali uwagę nie tylko niemieccy, 
ale także polscy uczeni. Podobnie zresztą sygnalizowali 
potrzebę najwszechstronniejszego wykorzystania środ-
ków i metod kształtowania zdolności koordynacyjnych 
właśnie w tych okresach rozwojowych. Hirtz zauważa 
jednak, że fakt istnienia tych sprzyjających rozwojowi 
przedszkolaków i uczniów podstawówek tendencji jest 
niedostatecznie efektywnie wykorzystywany w praktyce. 
Skutkiem tego są opisane w trzecim rozdziale wskaźni-
ki ilustrujące obniżanie się koordynacyjnych osiągnięć 
dzieci, nastolatków i młodzieży w końcu XX wieku.

Prześledzenie indywidualnych właściwości roz-
woju KZM dziewcząt i chłopców w fazie dojrzewania 
płciowego jednoznacznie prowadzi do wniosku, że 
odpowiednie wykorzystanie środków i metod w proce-
sie działalności sportowej skutkuje dalszym postępem 
rozwoju tych zdolności. Szczególne korzyści przynosi 
ukierunkowanie treningu koordynacyjno-motorycznych 
zdolności realizowanego do i w trakcie dojrzewania 
płciowego, które jednoznacznie przeciwdziała pojawie-
niu się stagnacji lub regresu. 

Rozwój motoryczny osiąga swoje apogeum u chłop-
ców i dziewcząt między piętnastym a dwudziestym 
trzecim rokiem życia. Obserwowaną w tym czasie sta-
gnację ocenia się pozytywnie. Niepokoi jednak ujaw-
niająca się w tym wieku tendencja regresu, zwłaszcza 
u młodych dziewczynek, co jest związane z ich niedo-
stateczną aktywnością ruchową.

Hirtz podkreśla, że aż do pięćdziesiątego roku ży-
cia w rozwoju różnych psychofi zjologicznych funkcji 
warunkujących motorykę utrzymuje się stagnacja. 

Wskazuje to na długotrwałe, znaczące możliwości 
człowieka do realizacji odpowiednich typów działal-
ności. Obserwowany regres motoryki osób starszych 
i w podeszłym wieku przejawia się tym wyraźniej, im 
większe wymagania stawia się ich zdolnościom kon-
dycyjnym. Doprowadza do tego głównie obniżenie 
się aktywności ruchowej. Proces regresu w obszarze 
motorycznym może zahamować regularne uprawianie 
ćwiczeń fi zycznych przez ludzi starszych. 

W rozdziale piątym wyjaśnione zostają fenomeny 
stabilności i wariantywności (zmienności) w rozwoju 
motorycznym (s. 145–204).
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Zmienność i stabilność – to dialektyczne prze-
ciwieństwa, para pojęć, która także charakteryzuje 
rozwój motoryki człowieka. W teoriach nauczania 
i rozwoju jednostki zasada zmienności i stabilności jest 
jedną z czołowych. Formy stabilności w motorycznym 
rozwoju Hirtz pokazuje na przykładach: opanowywania 
umiejętności przez dzieci od siódmego do dziesiątego 
roku życia, zmian współzależności wskaźników soma-
tycznych i kondycyjnych na przestrzeni 30 lat, czynni-
ków stabilności między koordynacyjnymi zdolnościami 
motorycznymi (na przestrzeni 30 lat), stabilności wa-
runkowanej wiekiem, intraindywidualnej stabilności 
wskaźników młodych koszykarzy w fazie dojrzewania 
płciowego, przejawów stabilności wskaźników rozwoju 
fi zycznego i kondycyjnych zdolności dzieci sześcio- do 
dwunastoletnich na tle unormowanych danych. 

Formy zmienności w rozwoju motorycznym objaśnia 
autor, tak jak formy stabilności, posługując się bogatym 
i różnorodnym aparatem pojęciowym, w którym wyko-
rzystuje materiał własny i przejęty od innych autorów, tj. 
doniesienia na temat:
1) inter- oraz intrafunkcjonalnej zmienności wskaź-

ników kondycyjnych i koordynacyjnych zdolności 
dzieci i nastolatków od siódmego do szesnastego 
roku życia; 

2) interkulturowej zmienności na podstawie specyfi ki 
rozwoju różnych koordynacyjnych zdolności nie-
mieckich i czeskich dzieci w wieku od 8 do 14 lat; 

3) inter- oraz intraindywidualnej zmienności w rozwoju 
różnych koordynacyjnych i kondycyjnych zdolności 
chłopców i dziewcząt od szóstego do trzynastego 
roku życia z uwzględnieniem również różnego stop-
nia biologicznej dojrzałości;

4) interidywidualnej zmienności u trenujących dzieci;
5) inter- i intraindywidualnej zmienności w sferze koor-

dynacyjno-motorycznej dzieci przedszkolnych z ni-
skim i nieprzeciętnie wysokim poziomem rozwoju; 

6) inter- oraz intraindywidualnej zmienności opanowy-
wania umiejętności ruchowych u uczniów w młod-
szym wieku szkolnym; 

7) wariantywności w kognitywno-ruchowym rozwoju 
uczniów młodszych klas. 

Jakie konkluzje wynikają z przeprowadzonej przez 
Hirtza analizy?

Hirtz przede wszystkim pisze o interindywidualnej 
stabilności, która uzależniona jest od podobnych bio-
logicznych i/lub społecznych determinantów, czego 
przykładem jest stabilność uwarunkowana wiekiem 
rozwojowym dziecka. Tego typu stabilność ma miejsce 

niezależnie od rocznika populacji (sekularna stabil-
ność), od różnych wpływów kulturowych (interkulturowa 
stabilność), niezależnie od metody badań (przekrojowe 
lub lognitudinalne), a także niezależnie od wykorzysta-
nych sportowo-motorycznych testów. Względnie stabil-
ne, rok po roku, mogą pozostawać także motoryczne 
wskaźniki zdolności. Tak wysoka stabilność wskaźni-
ków wykazana została zwłaszcza dla rzutu piłką na 
odległość i dla wielu szybkościowo-siłowych i szybko-
ściowych rezultatów dzieci i nastolatków. Jeśliby mówić 
o osiągnięciach w obszarze koordynacji, to wysoka sta-
bilność cechuje wskaźniki koordynacji ruchowej w wa-
runkach defi cytu czasu („bieg na zwinność”), natomiast 
wskaźniki precyzji, które charakteryzują zdolności do 
różnicowania kinestetycznego i rytmu, nie odpowiadają 
tak wysokim kryteriom. 

Uczeń Hirtza Kopelmann (5.2.1) wykazał przykłado-
wo obecność stabilności w odniesieniu do hierarchicz-
nej struktury elementarnych umiejętność ruchowych 
w przeciągu okresu młodszego wieku szkolnego.  Mimo 
podniesienia się parametrów budowy ciała w okresie 
dojrzewania płciowego, Glasauer (s. 24) potwierdził 
intraindywidualną stabilność w strukturze możliwości 
nastolatków lub stabilności profi lu ich kompetencji.

Opierając się na współczesnych badaniach longi-
tudinalnych, uznał fakt „normatywnej lub pozycyjnej 
stabilności”, czyli zachowania pozycji dzieci w wie-
ku szkolnym w rozkładzie motorycznych przejawów 
w obrębie wiekowej grupy. W większości przykładów 
w procesie rozwoju indywidualnego utrzymywała się 
ta sama pozycyjna (rangowa stabilność), przy czym 
u młodzieńców przejawiała się ona wyraźniej niż u płci 
żeńskiej. Większa stabilność jest charakterystyczna 
dla wskaźników osiągnięć w sferze kondycyjnej niż ko-
ordynacyjnej.

Te formy stabilności, przejawiają się w rozwoju mo-
torycznym, przebiegając na tle wysokiej inter- oraz in-
traindywidualnej wariantywności, która z jednej strony 
jest uzależniona od różnych endogennych, genetycz-
nych przesłanek, z drugiej zaś – od zróżnicowanych 
wpływów społecznych, krytycznych zdarzeń życio-
wych, nienormalnych warunków życia, i wreszcie mają 
na nią również wpływ różne aspekty (objętość, inten-
sywność i jakość) aktywności (w tym również sporto-
wej). Wszystkie te elementy prowadzą do wysokiej 
inter- oraz intraindywidualnej wariantywności w moto-
rycznym rozwoju dzieci, nastolatków i młodzieży. 

W rezultacie potwierdzono, że w rozwoju rucho-
wych zdolności dzieci, nastolatków i młodzieży charak-
terystyczna jest wyraźna inter- oraz intrafunkcjonalna 
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zmienność. Nawet w obrębie identycznego kręgu kul-
turowego daje się zauważyć oscylację średnich ocen 
w trakcie rozwoju. W zależności od różnorodnych wa-
runków życiowych na przebadanych dzieciach w młod-
szym wieku szkolnym północnych Czech i Niemiec 
udało się częściowo wykazać, że istnieje między tymi 
populacjami wyraźna różnica rezultatów w sfery moto-
rycznej, jak również różne tempo ich rozwoju (interkul-
turalna zmienność).

Wysoka inter- oraz intraindywidualna zmienność 
rozwoju ruchowego została stwierdzona na podstawie 
dwu longitudinalnych greifswaldzkich badań, w których 
uwzględniono między innymi związki z wiekiem biolo-
gicznym, tempem dojrzewania, zmianami proporcji cia-
ła, poziomem wydolności fi zycznej, wpływami społecz-
nymi, dodatkowymi zajęciami sportowymi i innymi. 

Glasauer (5.3.4) potwierdza istnienie wysokiej inte-
rindywidualnej zmienności w poziomie zasobów i w pro-
fi lach kompetencji, tak „dobrych” jak i „słabych” młodych 
koszykarzy i potwierdza interesujący fakt istnienia po-
tencjalnych możliwości i mechanizmu kompensacji.

Pomijając podobieństwo w uzewnętrznianiu się, 
Ludwig (5.3.5) na podstawie analizy klastrowej dowio-
dła także obecności wysokiej inter- oraz intraindywidu-
alnej zmienności w sferze koordynacyjno-motorycz-
nych zdolności dzieci przedszkolnych, u których udo-
kumentowano opóźnienia w rozwoju i które odznaczały 
się wysokimi wskaźnikami przyrostu koordynacyjnych 
zdolności motorycznych.

Na podstawie własnych badań Kopelmann (5.3.6) 
ustalił, że ustanowienie fundamentalnych umiejętności 
u dzieci w młodszym wieku szkolnym nie przebiega 
jednakowo, a przeciwnie – charakteryzuje się wysoką 
inter- oraz intraindywidualną zmiennością.

I wreszcie Nüske (5.3.7) na podstawie rezultatów 
swoich badań wykazał także obecność wysokiej inter- 
oraz intraindywidualnej zmienności w rozwoju sfery ko-
gnitywno-motorycznej (antycypacja, zdolność do roz-
wiązywania zadań motorycznych) dzieci w młodszym 
wieku szkolnym w zależności od, na przykład, objętości 
i rodzaju aktywności ruchowej.

Opisane empirycznie potwierdzone formy stabil-
ności i zmienności powinno się brać pod uwagę we 
wszystkich działaniach pedagogicznych. 

Ostatni, szósty rozdział monografi i poświęcono fe-
nomenowi tzw. plastyczności  (s. 205–230). Przejawy 
plastyczności w rozwoju motorycznym analizuje Hirtz 
na materiale: 
1) ekstremalnych (najwyższych i najniższych) ocen, 

rezultatów osób uprawiających sport i danych 

z eksperymentów pedagogicznych na dzieciach, 
nastolatkach, młodzieży i dorosłych w różnym wie-
ku i różnej płci (6–70 lat);

2) formowania się umiejętności ruchowych u dzieci 
w młodszym wieku szkolnym; 

3) rezultatów eksperymentalnych badań o ukierunko-
wanym kształtowaniu zdolności koordynacyjnych 
u dorosłych z upośledzeniem umysłowym; 

4) odkrycia rezerw i motorycznych kompetencji osób 
w starszym i podeszłym wieku. 

Argumentacje i propozycje Hirtza odnoszące się do 
plastyczności można sprowadzić do przedstawionych 
poniżej fundamentalnych stwierdzeń.

Badanie rezerw rozwoju motorycznego dorastają-
cego pokolenia na podstawie rezultatów i analizy dyna-
miki rozwoju parametrów ruchowych dzieci, nastolatków 
i młodzieży aktywnie zajmującej się sportem w czasie 
pozalekcyjnym (po 4 godziny w tygodniu) pokazało, że 
wyższe oceny w sferze motoryki (głównie w obszarze 
KZM) przyznawano młodym ludziom do chwili, gdy 
wchodzili oni w okres dojrzewania płciowego, wtedy 
bowiem pojawiała się faza „stagnacji” i poziom tych 
wskaźników w nie przewyższał stwierdzonego wcze-
śniej. Hirtz ujawnił, że na tle zwiększania się wysokości 
ciała różnica średnich rang wskaźników motoryki cały 
czas się obniża.

Uprawiający sport w porównaniu z osobnikami nie-
trenującymi charakteryzowali się zdecydowanie najwyż-
szymi wskaźnikami czasu reakcji prostej. Odznaczali 
się również wyższymi osiągnięciami w przejawianiu 
się koordynacji (czucie rytmu, częstotliwość ruchu, 
koordynacja w warunkach defi cytu czasu). Wieloletnie 
eksperymenty pedagogiczne z akcentem położonym 
na koordynację ruchów potwierdziły jednoznacznie fakt 
znacznych możliwości (rezerw) w rozwoju wszystkich 
możliwych KZM dzieci w młodszym i w pierwszej po-
łowie średniego wieku szkolnego (do 11–12 lat życia). 
Ten fragment rozwoju jest „okresem sensytywnym” dla 
tej grupy zdolności. Osiągnięty w tym wieku wysoki 
stopień KZM, o czym świadczą trwające dziesięć lat 
badania longitudinalne autora i jego współpracowni-
ków, „zostaje na całe życie” (s. 229). Problem „okresów 
sensytywnych” nie był jednak w omawianej monografi i 
rozpatrywany, gdyż stał się już wcześniej przedmiotem 
rozważań autora (Hirtz zwraca tu uwagę tylko na swoje 
prace: Hirtz, Starosta 1989; 2002; Hirtz 2002). 

Interesujące dane o plastyczności KZM uzyskano 
na podstawie eksperymentów z zastosowaniem róż-
nych elastycznych form edukacji i wychowania, wyko-
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rzystywanych w ciągu całego dnia, które prowadziły 
do podniesienia sprawności fi zycznej i autentycznego 
podniesienia się wskaźników koordynacyjnego przygo-
towania.

Specjalne programy w ramach szkolnych lekcji 
wychowania fi zycznego ukierunkowane na poprawie-
nie czucia rytmu są także nader charakterystycznym 
przykładem przejawiania się plastyczności w sferze 
motoryki u dzieci i nastolatków. O tym, jak plastycznym 
momentem był rozwój motoryki w grupie młodych ludzi 
informuje eksperyment Schielke (1983), prowadzony 
w grupie studentów. W porównaniu ze stanem począt-
kowym poziom ich koordynacyjnego przygotowania po 
przeprowadzeniu eksperymentu wzrósł o ponad 20%.

Westphal (1998) przeprowadził badania na próbie 
osób starszych i w podeszłym wieku (seniorzy), w któ-
rych wykazał wysoki zasób plastyczności w kształto-
waniu motoryki u tych osób, o czym zaświadcza osią-
gnięcie wiarygodnego przyrostu zdolności równowagi.

Kopelmann (6.3) z kolei wykazał obecność szero-
kiego spektrum w indywidualnym tempie opanowania 
ruchowych kombinacji i różną dynamikę w przejawia-
niu plastyczności, właściwą motorycznemu uczeniu się 
dzieci w młodszym wieku szkolnym. 

W badaniach przeprowadzonych przez Ludwig (6.4) 
w obszarze KZM na populacji dorosłych osób z niedo-
rozwojem umysłowym wykazano także wyraźne istnie-
nie plastyczności.

Eisfeld (6.5) natomiast zwrócił uwagę na intere-
sujący fakt obecności ruchowej plastyczności u osób 
starszych i w podeszłym wieku, zwłaszcza wtedy gdy 
w ciągu dnia wykorzystują one posiadane zasoby przy 
przezwyciężaniu złożonych zadań ruchowych. 

W badaniach prof. Hirtza i jego uczniów, które 
oczywiście nie wyczerpują tej problematyki, wykazano 
istnienie wysokiej plastyczności w rozwoju ruchowym 

na przestrzeni całego życia, zaznaczając równocze-
śnie, że bez wyjaśnienia tego zjawiska analiza pra-
widłowości i specyfi ki rozwoju ruchowego człowieka 
byłaby niepełna. 

Zakończenie

Omawiana tu monografi a wnosi nieoceniony wkład 
w rozwój europejskiej i światowej antropomotoryki 
(kinezjologii), a jej autorzy przedstawili nowy, świeży 
pogląd na fenomen rozwoju motorycznego człowieka. 
Nic zatem dziwnego, że książka ta powinna stać się 
obowiązkową lekturą nauczycieli, studentów, doktoran-
tów, czyli wszystkich tych, którzy ze względów zawo-
dowych i edukacyjnych są zainteresowani omawianymi 
zagadnieniami. Materiał empiryczny i refl eksje autor-
skie w niej zawarte powinny także znaleźć kontynuację 
w nowych podręcznikach. Należy jeszcze dodać, że 
walory poznawcze tej bogatej w treści merytoryczne 
publikacji dopełnia 172 ilustracji i 7 tabel, które same 
w sobie stanowią nieocenioną wartość dla każdego 
badacza. 

Na koniec jeszcze jedna uwaga. Dobrze byłoby, 
gdyby analizy podjętych w monografi i problemów i od-
krytych zależności dotyczących motorycznego rozwoju 
człowieka wspierały się nie tylko na materiale empi-
rycznym zebranym przez autorów monografi i lub ich 
niemieckich kolegów, lecz również uwzględniały dane 
uzyskane w trakcie badań przez ludzi nauki z innych 
państw europejskich, z Azji i Ameryki. Tam bowiem 
także zebrano obfi ty i różnorodny materiał badawczy 
dotyczący wszystkich omawianych wyżej zagadnień. 
Zdajemy sobie jednak sprawę, że przygotowanie takiej 
monografi i jest dziełem niełatwym i pozostanie zada-
niem dla kolejnych pokoleń kinezjologów.  

PIŚMIENNICTWO • LITERATURE               

[1] Hirtz P & Forschungszirkel „N.A. Bernstein“: Phänomene 
der motorischen Entwicklung des Menschen. Schorndorf, 
Hofmann-Verlag, 2007.
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JĘZYKA NASZEGO WSPÓLNEGO DAJ NAM DZISIAJ… 

GIVE US THIS DAY OUR COMMON LANGUAGE…

Wacław Petryński*

**dr, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice, ul. Harcerzy Września 3 

Słowa kluczowe: nazewnictwo, kultura fizyczna, język ojczysty, wielojęzyczność, psy-
cholingwistyka, literatura naukowa

Key words: onomastics, physical culture, mother tongue, multilingualism, psycholin-
guistics, scientific literature 

Autor polemizuje ze stereotypem myślowym, że tylko rodzimi użytkownicy języka są predestynowani do 
tego, aby tworzyć terminy naukowe w języku ojczystym. Udowadnia ponadto, że wielojęzyczność zapobiega 
konstruowaniu niespójnych wzorców językowych lub powstawaniu błędów słowotwórczych, których przykłady 
odnajdujemy choćby na gruncie amerykańskiej literatury naukowej. Autor – zgodnie z ustaleniami psycholingwi-
stów – zwraca uwagę na fakt, iż język jest nie tylko narzędziem do opisu, ale także środkiem do budowy systemu 
nauki. W takim systemie jakość języka ma decydujący wpływ na kondycję nauki, której nadrzędnym zadaniem 
jest dokładne odwzorowanie rzeczywistości za pomocą abstrakcyjnych, symbolicznych, niematerialnych ele-
mentów: słów, niezbędnych do prezentacji teorii i modeli. Konieczna staje się zatem troska o język publikacji 
naukowych oraz powołanie stałego komitetu do spraw nazewnictwa w naukach o kulturze fizycznej. 

The author argues with the stereotypic opinion that only native speakers have all the makings of notion inven-
tors in their mother tongue. Moreover, he proves that multilingualism prevents the scientists from constructing 
incoherent linguistic patterns or word-formation lapses, and as a good example of both he quotes American 
scientific literature. According to the achievements of psycholinguistics, the author stresses, that the language 
is not a passive tool of description, but actually, it is a main factor in science building system. In such a system, 
the quality of language determines to great extent the quality of science as a whole. The main task of science is 
accurate reproduction of reality with the use of abstract, symbolic, immaterial items: words, being the means of 
presenting of theories and models. All that was mentioned above leads the author to conclusion that it is neces-
sary to take care of grammar and style as well as to appoint an international terminology committee compiling 
international encyclopedic dictionary grounded on physical culture.  

Na początku było Słowo…
św. Jan

NR 46 2009AN TRO PO MO TO RY KA

 STRESZCZENIE • SUMMARY    

W numerze 28 „Antropomotoryki” ukazał się artykuł 
prof. Wacława Osińskiego pt. Sprawność fi zyczna a ba-
dania nad motorycznością człowieka: sporu o konstrukt 
podstawowy wcale nie ciąg dalszy. Umocnił mnie on 
w przekonaniu, że słuszność ma pewien Barbarzyńca 
z pałacu nauki, który swoje felietony zwykł był kończyć 
zdaniem: „Poza tym uważam, że należy pilnie powołać 

stały komitet zajmujący się nazewnictwem w naukach 
o kulturze fi zycznej”. Okazuje się bowiem, że nie tylko 
pospolici barbarzyńcy, ale również profesorowie mają 
trudności ze… zrozumieniem siebie nawzajem! Innymi 
słowy, w naszej dziedzinie język naukowy nie spełnia 
funkcji komunikacyjnej, z czego wynika, iż nie jest 
możliwe spełnianie drugiej jego podstawowej funkcji: 
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reprezentatywnej. Krótko mówiąc – nie spełnia żadnej 
funkcji, co sprowadza go na poziom pierwszego układu 
sygnałów, czyli odbieranych słuchem podłużnych fal 
dźwiękowych niemających żadnego symbolicznego 
znaczenia.

Kilka lat temu dwaj moi koledzy – dziś już młodzi 
profesorowie – poprosili mnie o przejrzenie pewnego 
tekstu angielskiego. Dodajmy, że obaj znakomicie po-
sługują się językiem Szekspira. Kiedy zgłosiłem pew-
ne zastrzeżenia, okazało się, że kwestionuję sformu-
łowania samego Richarda A. Schmidta! Wzbudziło to 
powszechną wesołość, a mnie naraziło na sromotę. 
W tym czasie miałem jednak na koncie kilkadziesiąt 
opublikowanych tłumaczeń i wydany w PWN encyklo-
pedyczny słownik polsko-angielski, po pewnym więc 
czasie ozwała się we mnie iście barbarzyńska zuchwa-
łość i nakazała bliżej przyjrzeć się rzeczonemu teksto-
wi. Analizując go starannie i stopniowo doszedłem do 
przekonania – które wówczas wydawało mi się para-
doksalne – że rację… mam ja, a nie słynny Schmidt! I to 
w zakresie nazewnictwa angielskiego!!! Był to przełom 
w moim podejściu do nauki w ogólności, a dokonań in-
nych uczonych w szczególności: wyzbyłem się wszel-
kich kompleksów w stosunku do wielkich tego świata, 
co pozwoliło mi postrzegać problemy naukowe z więk-
szą ostrością.

W swym pierwotnym podejściu, że „obcy wiedzą 
lepiej”, nie byłem zresztą odosobniony. Kiedyś, przed 
opublikowaniem jednej z moich prac poświęconych 
problemom nazewnictwa w pewnym renomowanym 
piśmie naukowym, otrzymałem długą, wyczerpującą 
recenzję, krytykującą moje zastrzeżenia m.in. dlatego, 
że zdaniem recenzenta „Anglicy i Niemcy potrafi ą lepiej 
uporządkować swój język niż Polacy”.

To z pozoru oczywiste stwierdzenie jest, moim zda-
niem, co najmniej dyskusyjne. W „Antropomotoryce” 
opublikowano niegdyś moje dwa duże tłumaczenia 
z niemieckiego, potem jedno z angielskiego, a także 
artykuły, które wymagały ode mnie dość staranne-
go przeanalizowania tekstu rosyjskiego. Mam zatem 
pewien pogląd na to, jak działa słowo na styku kilku 
języków narodowych. Zakresy znaczeniowe poszcze-
gólnych pojęć nie pokrywają się, inny jest też sposób 
ich zastosowania, inna budowa wypowiedzi… Krótko 
mówiąc, napotykamy sporo różnic na poziomie seman-
tyki i syntaktyki, a nawet pragmatyki. Na marginesie: 
zauważmy, że wśród uczonych parających się języ-
kiem przekładoznawcy wyraźnie podkreślają swoją od-
rębność i nie pozwalają się „zaszufl adkować” wspólnie 
z językoznawcami. Na przykład tylko ludziom praktycz-

nie i teoretycznie zajmującym się przekładami nie wyda 
się paradoksem stwierdzenie, że zbyt dobra znajomość 
języka… może niekiedy utrudnić tłumaczenie!

Bodaj najwybitniejszy współczesny polski tłumacz, 
Robert Stiller, niezwykle trafnie stwierdził niegdyś, że 
„bez wielojęzyczności nie ma porządnego myślenia”. 
Kontynuując tę myśl należałoby dodać, że bez porząd-
nego myślenia nie ma nauki (nie piszę „porządnej”, 
gdyż nauka z defi nicji musi być porządna; jeśli nie jest 
porządna – nie może być nauką). Nawiasem mówiąc, 
w kontekście przytoczonej maksymy rodzi się prze-
korna myśl: Czy dobry Bóg rzeczywiście pokarał ludzi 
mieszając im języki na wieży Babel? Przecież w sferze 
umysłu wielość języków tworzy podobną rozmaitość 
jak ta, z której biologicznie ukształtował się człowiek. 
Można by zatem rzec, iż różnorodność biologiczna 
wpłynęła na wyodrębnienie się naszego gatunku w ra-
mach rodziny hominidae, natomiast różnorodność języ-
kowa – przynajmniej w pewnym stopniu – odpowiada 
za nadanie człowiekowi przydomka: sapiens.  

Wspomniane rozmycie znaczeniowe nadaje wpraw-
dzie językowi pewną malowniczość, niekiedy wręcz 
poetycką, ale odbiera to, co w nauce jest konieczne 
niczym tlen: jednoznaczność. Ściślej rzecz ujmując – 
pewna niejednoznaczność umożliwiająca rozmaite in-
terpretacje jest wręcz pożądana na granicy Znanego 
i Nieznanego, czyli w obszarze fi lozofi i, w której tkwią 
wszak korzenie wszystkich dziedzin nauki. Jednakże 
nauka – wg hasła ze Słownika języka polskiego – to 
„ogół wiedzy ludzkiej ułożonej w system zagadnień, 
wyrażonej w sądach prawdziwych i przypuszczeniach; 
dyscyplina badawcza odnosząca się do pewnej dzie-
dziny rzeczywistości”. Dodajmy, że głównym budulcem 
nauki jest słowo. Wymienione w defi nicji pojęcie „sys-
tem” oznacza zaś strukturę wysoce uporządkowaną, 
a do tego absolutnie niezbędna jest jednoznaczność 
słowa. W obszarze fi lozofi i – tam, gdzie tworzy się 
hipotezy – pewna niejednoznaczność umożliwiająca 
rozmaite interpretacje jest wprawdzie wręcz niezbęd-
na, ale w obszarze nauki, gdzie uporządkowana wie-
dza powinna tworzyć jednolity system, słowo powinno 
już mieć ścisłe znaczenie. Można by je porównać do 
zaprawy murarskiej: w trakcie budowania gmachu nau-
ki owa zaprawa musi ona być plastyczna, by móc ów 
gmach łatwo, racjonalnie kształtować. Trzeba jednak, 
by po skrzepnięciu była twarda, tak aby ów gmach był 
solidny i by można było na nim bezpiecznie wznosić 
kolejne, wyższe piętra.

Właśnie słowo, jako syntetyczny, symboliczny no-
śnik treści stało się jednym z fi larów myślenia abstrak-
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cyjnego (drugim było postrzeganie czasu jako uniwer-
salnego czynnika porządkującego kolejność zdarzeń), 
które zapewniło gatunkowi Homo sapiens niebywały 
sukces ewolucyjny. Dlatego w naszej kulturze koja-
rzone jest ono nie tyle nawet z człowieczeństwem, ile 
wręcz z boskością. Za pomocą słowa można tworzyć 
i niszczyć, a nawet zabijać. Z tak potężnym narzędziem 
należy się więc obchodzić bardzo ostrożnie.

Wróćmy jednak na grunt nauki naszej powsze-
dniej. Na całym świecie większość publikacji powsta-
je dziś w języku angielskim. W tym samym numerze 
„Antropomotoryki”, w którym swój artykuł opublikował 
prof. Osiński, znalazło się również moje sprawozdanie 
z konferencji „Motor Control 2004”, a w nim taki oto 
fragment:

Nie ulega wątpliwości, że najpotężniejszym języ-
kiem współczesnej nauki jest angielski i że fakt ten 
nakłada na uczonych angielskojęzycznych szczególną 
odpowiedzialność za czystość i jednoznaczność języka 
nauki. Każda niespójność w nazewnictwie angielskim 
zostaje bowiem natychmiast odwzorowana i spotęgo-
wana w innych językach narodowych. Niestety, uczeni 
amerykańscy – bo oni głównie kształtują język współ-
czesnej nauki – nie chcą uznać tej swojej odpowiedzial-
ności. Ponieważ zaś pewne niespójności w nazewnic-
twie wyraźnie widać dopiero z perspektywy języków 
narodowych, więc konieczne wydaje się powołanie 
stałego międzynarodowego komitetu zajmującego się 
nazewnictwem w nauce o ruchach człowieka, lub na-
wet szerzej – w całej kulturze fi zycznej.

Nie jest to stwierdzenie gołosłowne. Kiedy nieco 
wcześniej w rozmowie z pewnym wybitnym uczonym 
amerykańskim zarzuciłem mu niestaranność języko-
wą, początkowo próbował zupełnie zbagatelizować 
ten problem. Później uznał wprawdzie moje racje, ale 
umniejszył ich znaczenie, twierdząc, że w rozmowach 
między sobą „amerykańscy uczeni wiedzą, o czym 
mówią”. Pozostawmy tę wypowiedź bez komenta-
rza, gdyż odzwierciedla ona bardziej stan umysłów 
w kraju MacDonalda i coca-coli niż rzeczywiste po-
trzeby wszystkich uczonych. Niektórzy z nich pracują 
wszak poza granicami ziem odkrytych przez Kolumba. 
Angielski – o czym była już mowa – jest bez wątpie-
nia najpotężniejszym językiem współczesnej nauki, 
a więc uczeni wyłącznie angielskojęzyczni są w nieco 
gorszej sytuacji niż my. Nic nie zmusza ich bowiem 
do wielojęzyczności, która jest – jako rzecze Robert 
Stiller – podstawą porządnego myślenia. Dlatego wła-
śnie uważam, że nie miał racji wspomniany wcześniej 
recenzent jednej z moich prac, gdy pisał, iż: „Anglicy 

i Niemcy potrafi ą lepiej uporządkować swój język niż 
Polacy”. 

Z drugiej strony ten sam mechanizm działa i w od-
niesieniu do naszego nazewnictwa. Żywe kontakty pol-
skiej antropomotoryki z motor control i Bewegungslehre, 
przede wszystkim w postaci bezpośrednich spotkań 
z uczonymi zagranicznymi, są nam więc potrzebne ni-
czym tlen. Celem każdej konferencji międzynarodowej 
nie powinno być zatem jedynie mechaniczne nieledwie 
przedstawianie jakichś prac, które można potem wyka-
zać w jakimś dorobku, ale jej najważniejszą częścią 
– na którą należy przeznaczyć odpowiednio dużo 
czasu – powinny być wszelkiego rodzaju dyskusje czy 
„okrągłe stoły”.

Język może stworzyć swoiste getto intelektualne. 
W psycholingwistyce znana jest teoria Sapiro i Whorfa, 
wedle której właśnie język kształtuje sposób postrzega-
nia świata. Innymi słowy, nie tylko istnieje coś takiego, 
jak charakter narodowy, ale w dodatku jego korzenie 
tkwią właśnie w języku. W innych naukach mamy do 
czynienia z podobnymi poglądami. Na przykład jeden 
z najwybitniejszych współczesnych matematyków, 
René Thom, uważa, że człowiek naukę odkrywa. Inny 
wybitny myśliciel, Ilya Prigogine, jest natomiast zdania, 
że człowiek naukę tworzy. Jeżeli przyjmiemy tę drugą 
hipotezę, to będzie oznaczać, że kształt nauki zależy 
jedynie do tego, jakim językiem owa rzeczywistość zo-
staje opisana. Jeżeli zatem nie będziemy mieli solidne-
go, wspólnego języka – to nie będziemy mieli solidnej, 
wspólnej nauki, lecz mnóstwo wątłych, anemicznych 
„nauczek” (zwanych niekiedy „szkołami”). Nie jest to by-
najmniej moja obserwacja: to jeden z najwybitniejszych 
współczesnych umysłów, Karl Popper, stwierdził, że:

[…] uniwersytety w sposób zupełnie głupi pokawał-
kowały wiedzę na różne wyspecjalizowane dziedziny: 
każda, bez żadnej konieczności, zamknięta została 
w swym rytuale i w swym słownictwie. Trzeba prze-
ciwstawić się tej fragmentacji nauki [podkr. moje – 
WP]. 

Zauważmy, że wskutek istnienia wspomnianych 
„szkół” mamy do czynienia z takim „pokawałkowaniem” 
również wewnątrz tej samej – formalnie – dziedziny 
nauki. W rezultacie nawet wybitni skądinąd uczeni, ale 
należący do różnych „szkół”, mają problemy z jedno-
znacznym porozumieniem się. Co więcej, taka „szkoła” 
może bardzo łatwo przekształcić się w umysłowe getto, 
stając się dla nauki jedynie bezużytecznym balastem, 
a obowiązujący w środowisku uczonych savoir vivre nie 
pozwala pełnym głosem zawołać, że oto ten czy ów 
cesarz jest w istocie nagi.
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Jak wynika ze wspomnianego na wstępie artykułu 
prof. Osińskiego, poruszone tu problemy nie są jedynie 
pustym „fi lozofowaniem”, ale bezpośrednio oddziału-
ją na pracę uczonych i rozwój nauki. Podstawowym 
obowiązkiem każdego uczonego powinno być wobec 
tego staranne pielęgnowanie czystości, przejrzysto-
ści i treściwości słowa. O to, by w nauce nie używać 
słów pustych, zaapelowali już twórcy Akademickiego 
Kodeksu Wartości (z Królewskiego Miasta Krakowa!). 
Przypomnijmy:

Nauka to domena nadzwyczajnej solidności, pre-
cyzji, rzetelnego stosunku do faktów, do osiągnięć 
poprzedników oraz do języka [podkr. moje – WP], 
w którym buduje się teorie i w którym przekazuje się 
wiedzę.

Czystości formalnej powinna strzec – przynajmniej 
teoretycznie – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 
oraz ustawa z dnia 7 października 1999 roku o języku 
polskim. Przypomnijmy interesujące z naszego punktu 
widzenia uregulowania. Artykuł 27 Konstytucji wyja-
śnia:

W Rzeczypospolitej Polskiej językiem urzędowym 
jest język polski. Przepis ten nie narusza praw mniej-
szości narodowych wynikających z ratyfi kacji umów 
międzynarodowych.

Natomiast w ustawie o języku polskim znajdujemy 
następujące zapisy:

Art. 3.1. Ochrona języka polskiego polega w szcze-
gólności na:

1) dbaniu o poprawne używanie języka i doskona-
leniu sprawności językowej jego użytkowników 
oraz na stwarzaniu warunków do właściwego 
rozwoju języka jako narzędzia międzyludzkiej 
komunikacji,

2) przeciwdziałaniu jego wulgaryzacji,
3) szerzeniu wiedzy o nim i jego roli w kulturze,
4) upowszechnianiu szacunku dla regionalizmów 

i gwar, a także przeciwdziałaniu ich zanikowi,

5) promocji języka polskiego na świecie,
6) wspieraniu nauczania języka polskiego w kraju 

i za granicą.
2. Do ochrony języka polskiego są obowiązane 

wszystkie organy władzy publicznej oraz instytucje 
i organizacje uczestniczące w życiu publicznym. 

Nie ma wątpliwości, że uczelnie i instytuty są „orga-
nizacjami uczestniczącymi w życiu publicznym”, z cze-
go wynika jednoznacznie, że są obowiązane do ochro-
ny języka polskiego. Jednakże powołanie KOMITETU 
NAZEWNICTWA w dziedzinie sterowania ruchami (lub 
nawet w całej kulturze fi zycznej), ustalającego nie tyl-
ko reguły porozumiewania się uczonych w Polsce, ale 
również starannie dopasowującego język nauki rodzi-
mej do słownika światowego – ba, czynnie współtwo-
rzącego taki powszechny słownik, i to koniecznie en-
cyklopedyczny! – wydaje się również coraz bardziej 
palącą koniecznością! Bo prosząc: „języka naszego 
wspólnego daj nam dzisiaj…” możemy wprawdzie do-
znać łaski, ale wypracować ów język musimy w pocie 
czoła sami.

W „Antropomotoryce” nie uchodzi wprawdzie 
wspominać o jakimś Barbarzyńcy, ale usunąwszy ową 
nikczemną postać w cień, ponownie wydobądźmy na 
światło dzienne głoszoną przezeń z uporem myśl:

Poza tym uważam, że należy pilnie powołać sta-
ły komitet zajmujący się nazewnictwem w naukach 
o kulturze fi zycznej!

By jednak w naszym piśmie ostatnie słowo nie 
należało do indywiduum obcego intelektualnie śro-
dowisku Królewskiego Miasta Krakowa, parafrazując 
słowa Poety (którego twórczość jest zapewne obca 
Barbarzyńcy), dodajmy: niech słowo zawsze słowo 
znaczy! Bo nie jest to jedynie kwestia elegancji wy-
powiedzi, ale podstawowy warunek istnienia i rozwoju 
nauki!
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AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA 
CZY AKTYWNOŚĆ RUCHOWA?

PHYSICAL ACTIVITY OR MOTOR ACTIVITY?

Józef Drabik*

**prof. dr hab., Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. J. Śniadeckiego w Gdańsku

Motto:
Aktywność ruchowa albo inaczej aktywność fi zyczna
(cytat z pewnej pracy habilitacyjnej z centralnej Polski)
Czy  rzeczywiście?

Słowa kluczowe: aktywność fizyczna, aktywność ruchowa, ćwiczenie fizyczne, kultura 
fizyczna, definicje
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W artykule cytuje się fragmenty z różnych prac naukowych i dokumentów. Celem tego cytowania jest 
przedłużenie wcześniej rozpoczętej dyskusji wokół dwóch podstawowych pojęć z kultury fizycznej – aktywności 
fizycznej i aktywności ruchowej. Okazuje się, że utożsamianie tych pojęć jest wielce problematyczne.

In the article, some scientific works and documents are quoted. The aim of this quotation is to extend earlier 
initiated discussion around two basis terms from the field of physical culture: physical activity and motor activity.  
It becomes apparent that conflation of these two terms is highly problematic.

NR 46 2009AN TRO PO MO TO RY KA

 STRESZCZENIE • SUMMARY    

W niniejszym tekście nie będę się pastwił nad za-
pisami typu: „ruch i wysiłek fi zyczny”, „wartości wysiłku 
fi zycznego i ruchu”, dywagacjami na temat „uprawiają-
cych sport i aktywnych fi zycznie” itp. bredniami w pra-
cach wielce naukowych, zwykle pozytywnie opinio-
wanych przez recenzentów. Wydawało mi się, że już 
wystarczająco dużo napisałem na ten temat na łamach 
„Antropomotoryki” w 2006 i 2008 roku. Okazuje się 
jednak, że jest inaczej. Wracam zatem do motta, by 
przywołać część argumentów już wyłożonych i dodać 
nowe, posiłkując się wyborem „złotych myśli” z różnych 
opracowań bardzo naukowych. W wynajdywaniu tych 
„myśli” nie natrudziłam się zresztą nadmiernie.

Aktywność jako „zdolność do intensywnego działa-
nia”, jako „czynny udział w czymś” [1] – to proces i jako 
taki jest w świecie organicznym przejawem życia. Stąd 

Arystotelesowska konstatacja: „ruch to życie”. Ruch 
to także pierwsza mowa ludzka u początku ewolucji 
człowieka i jego ontogenezy. Życie naszego ciała jest 
równoznaczne z aktywnością – życiem każdej komórki, 
narządu i układu. To właśnie ta aktywność formalnie 
dzieli nasz świat na ożywiony i martwy. Ten pierwszy 
jest aktywny na każdym poziomie struktury organizmu 
– naszego ciała.

W naukach o kulturze fi zycznej chodzi o zwięk-
szoną aktywność całego organizmu, uwidocznioną 
głównie przez aktywność układu ruchu, utożsamianą 
z wykonywaniem ćwiczeń fi zycznych – o aktywność 
fi zyczną. Aktywność, o której mowa, jest ukierunkowa-
ną ruchową aktywnością człowieka, biologicznie i spo-
łecznie determinowaną potrzebą podtrzymywania ho-
meostazy, zapewnieniem morfologicznych, fi zjologicz-
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nych, biochemicznych i psychologicznych warunków 
realizacji genetycznych i socjokulturowych programów 
ich rozwoju w ontogenezie [2]. Aktywność fi zyczna jest 
wobec tego – w odróżnieniu od aktywności ruchowej, 
w której czynności ruchowe mogą być mechaniczne, 
automatyczne [3] i bezmyślne – celowo ukierunkowa-
na. W naukach o kulturze fi zycznej ukierunkowana jest 
przede wszystkim na zdrowie, a tylko czasem – na wy-
nik sportowy. A zatem, jeśli jest taka, to musi być jed-
nocześnie podporządkowana określonym działaniom 
jej wykonawcy. Osiągnięcie owej celowości wymaga 
odpowiedniej procedury – metodologicznego postępo-
wania, ta zaś – na ogół – nauczyciela, instruktora, tre-
nera. Piszę: na ogół, ponieważ realizacja tej celowości 
nie zawsze wymaga osobowego wsparcia z zewnątrz. 
Wystarczy samowiedza metodologiczna wykonawcy – 
uczestnika treningu zdrowotnego lub sportowego.

W świetle tego wywodu dyskusyjna może okazać 
się cytowana często w piśmiennictwie światowym de-
fi nicja: „aktywność fi zyczna to praca mięśni charakte-
ryzująca się ponadspoczynkowym wydatkiem energii” 
[4], a tym bardziej inna: aktywność fi zyczna to wydatek 
energii [5]. Tym samym charakteryzuje się bowiem każ-
da aktywność ruchowa, a w niej też czynności ruchowe 
bezmyślne, mimowolne, a nawet celowe. Nam jednak 
nie chodzi o jakikolwiek cel. Celem gospodyni krząta-
jącej się po kuchni jest przygotowanie obiadu. Celem 
działkowicza jest np. wiosenne przycięcie drzewka. 
Celem właściciela samochodu jest umycie swego 
pojazdu z użyciem szczotki i wody. W każdym z tych 
przypadków zaangażowane są mięśnie i wydatkowana 
jest energia. Zawsze też mamy do czynienia z aktyw-
nością ruchową, ale brak tu wytyczonego celu, charak-
terystycznego dla kultury fi zycznej, przede wszystkim 
– utrzymania lub poprawy wskaźników zdrowia. 

Tego rodzaju aktywność habitualna musiałaby 
trwać odpowiednio długo, by wspomniany cel osiągnąć 
(dużo drzewek do przycięcia i dużo samochodów do 
umycia). Z ponadspoczynkowym wydatkiem energii 
mamy też do czynienia np. podczas drapania się po 
plecach, machania ręką lub nogą oraz podczas sie-
dzenia na stołku, bo spoczynkowy wydatek odbywa się 
w zasadzie tylko podczas spokojnego leżenia (na mar-
ginesie – w trakcie którego winniśmy mierzyć częstość 
tętna spoczynkowego). 

Przytoczona defi nicja dotyczy więc aktywności 
ruchowej i fi zycznej. Zauważmy jednak, że ww. au-
torzy defi niują physical activity, a nie motor activity. 
Aktywność fi zyczna to coś więcej niż aktywność rucho-
wa. Ta pierwsza jest ukierunkowana na konkretny cel 

zdrowotny lub sportowy i wymaga ponadto zaangażo-
wania świadomości, ta druga – niekoniecznie. Dodajmy, 
że aktywność fi zyczna może też być ukierunkowana 
na inne cele, np. produkcyjne, czego przykładem są 
wielokrotnie powtarzane czynności ruchowe drwala, 
robotnika, rolnika, górnika itd. W kulturze fi zycznej ten 
produkcyjny aspekt aktywności fi zycznej nas jednak 
nie interesuje.

Defi niując aktywność fi zyczną w kulturze fi zycznej 
nie wystarczy wskazać na jakikolwiek wydatek ponad-
spoczynkowy. Tu wydatek powinien być taki, by po 
pewnym czasie skutkował przede wszystkim efektami 
zdrowotnymi, bo te stanowią o sensie kultury fi zycznej. 
W tym kontekście można również zastosować podobną 
uwagę do innej defi nicji aktywności fi zycznej: „to wy-
siłek fi zyczny, czyli praca mięśni szkieletowych wraz 
z całym zespołem towarzyszących jej czynnościowych 
zmian w organizmie” [6]. Do tych zmian, niewielkich 
wprawdzie, ale jednak obserwowalnych, dochodzi 
również podczas baraszkowania niemowlęcia, mycia 
samochodu, wiosennego przycinania drzewek i owe-
go drapania się po plecach. Bliższa prawdy defi nicja 
aktywności fi zycznej w kulturze fi zycznej, obejmująca 
również sport wyczynowy – nierzadko odległy od zdro-
wia – mogłaby zatem brzmieć następująco: to praca 
mięśni szkieletowych charakteryzująca się specy-
fi cznie ukierunkowanym, skutecznym dla uczest-
ników poszczególnych działów kultury fi zycznej 
wydatkiem energii. Kiedy zachodzi taki wydatek? To 
już zupełnie inny problem, ale nie jedyny. 

Przygotowując ankiety na temat aktywności fi zycz-
nej społeczeństwa pytania adresujemy nie tylko do 
respondentów będących uczestnikami różnych dzia-
łów kultury fi zycznej. Do tej grupy nie należy bowiem 
np. uczeń dojeżdżający codziennie kilka kilometrów 
rowerem do szkoły czy dochodzący do pracy dorosły. 
Mimo to obaj systematycznie i świadomie powtarzają 
zaplanowane wysiłki fi zyczne cechujące się dużym 
wydatkiem energii i spełniające postulat zdrowotny. 
Obaj są wobec tego aktywni fi zycznie. A zatem wcześ-
niej zaproponowana defi nicja dotycząca tylko kultury 
fi zycznej nie jest w pełni uniwersalna. Wydaje się, że 
wystarczy tu pewna modyfi kacja defi nicji Caspersena 
[4]: aktywność fi zyczna to celowo zaplanowana 
i wielokrotnie powtarzana praca mięśni, charak-
teryzująca się wydatkiem energii powodującym 
zmęczenie. W tak rozumianej aktywności fi zycznej 
mieści się rąbanie drewna, kopanie działki, odśnieża-
nie szufl ą, maszerowanie, pływanie, bieganie, granie 
w piłkę itd. Oczywiście stopień zmęczenia może być 
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różny i należałoby go raczej odpowiednio określać niż 
doprecyzowywać.

„Aktywność ruchowa nauczyciela podczas lekcji 
pływania” (cytat z grantu). Czy jest to zapis prawidłowy? 
Nauczyciel obserwując pływających chodzi brzegiem 
basenu, gestykuluje, zatrzymuje się, pokazuje jakiś 
szczegół techniczny itd. To jest właśnie jego aktywność 
ruchowa. Zapis autora projektu jest prawidłowy, czego 
nie można z kolei powiedzieć o tytule książki z 1972 
roku, autorstwa skądinąd bardzo szanowanych bada-
czy, Profi laktyczne znaczenie zwiększonej aktywności 
ruchowej człowieka [7]. Takie znaczenie może mieć 
nie tyle suma owych ruchów, nawet ich dużej liczby 
i szybciej wykonywanych („zwiększona aktywność”), 
wspomnianego nauczyciela na basenie, ile czynności 
ruchowe systematycznie, wielokrotnie i o odpowiednim 
obciążeniu powtarzane, tj. ćwiczenia fi zyczne, ile więc 
raczej aktywność fi zyczna. Czy aktywność ruchową 
nauczyciela na basenie można jakoś precyzyjniej oce-
nić? Musielibyśmy wtedy oceniać cechy wykonywa-
nych ruchów – ich płynność, tempo, obszerność, rytm. 
Czy kiedykolwiek to czynimy? Zwykle oceniamy inten-
sywność, objętość, koszt energetyczny – wszystko to 
za pomocą jednostek fi zycznych, np. czasu, długości, 
energii. Oceniamy zatem nie aktywność ruchową, ale 
aktywność fi zyczną, choćby dlatego, że używamy od-
powiednich jednostek miar.

 „Pomiar aktywności ruchowej podczas meczu” 
(cytat z grantu). Autorzy, którzy zamierzają to zrobić, 
nie zdradzają niestety swojej „tajnej broni”. Uważają, 
że recenzent grantu nie musi za wiele wiedzieć o meto-
dzie.  Jestem bardzo ciekaw, jak „zmierzą” np. podanie 
piłki do partnera, chwyt piłki, uderzenie piłki podbiciem 
stopy, przyjęcie piłki głową (na marginesie – tego ostat-
niego należy raczej unikać, bo w Karolinska Institutet 
wykazano, że wtedy „mózg się kurczy”) itd., itd. A oni 
zamierzają to wszystko „mierzyć”, Należy tylko życzyć 
powodzenia. Jeśli chcą to czynić, to zapewne jed-
nostkami fi zycznymi, ewentualnie liczbą tych wykony-
wanych działań. Pamiętać jednak powinni, że za każ-
dym np. chwytem piłki będzie to inny, także w sensie 
aktywności zawodnika, chwyt. Nie ma pojedynczego 
narzędzia do oceny (nie mówiąc już o pomiarze) ak-
tywności fi zycznej, które spełniałoby jednocześnie 
kryterium rzetelności, trafności i użyteczności [8]. Ta 
opinia, mimo że od jej sformułowania upłynęło 20 lat, 
jest nadal aktualna. Tak mi się wydaje, chociaż może 
nie jestem na bieżąco.

Trochę inne zastrzeżenia trzeba mieć do zapisu, 
tym razem habilitanta: „Wpływ aktywności ruchowej 

na sprawność i wydolność fi zyczną”. Uprzejmie pytam: 
Jaki wpływ mogą tu mieć opisane zachowania nauczy-
ciela na pływalni? Nawet przekładając te zachowania 
na wydatek energetyczny (a będzie on bardzo niewiel-
ki), trudno byłoby udowodnić ich wpływ na „sprawność 
fi zyczną”, a tym bardziej na „wydolność fi zyczną”, jak-
kolwiek autor te pojęcia rozumie.

Na pewnym stołecznym wydziale turystyki i re-
kreacji, z ambicjami doktoryzowania z nauk o kultu-
rze fi zycznej, jest bardzo poważna „Katedra Teorii 
i Metodyki Aktywności Ruchowej” oprócz „Katedry 
Antropomotoryki”. Jeśli według pomysłodawców jest 
metodyka aktywności ruchowej, to zapewne powinna 
być też metodyka aktywności intelektualnej, politycznej, 
edukacyjnej, seksualnej (tu chyba że, za przeprosze-
niem, w sensie technik sic!) i wielu innych aktywności. 
Niemowlę jest bardzo aktywne ruchowo – macha rącz-
kami, przewraca się z boku na bok, siada, raczkuje itd... 
Czy jest aktywne fi zycznie? W sensie angażowania fi -
zycznej swojej strony – tak. Wyprowadzony na spacer 
pies też jest bardzo aktywny ruchowo (jego właściciel 
zwykle mniej). Człowiek na co dzień wykonuje mnóstwo 
ruchów, w tym, jak wcześniej wspomniałem – mimowol-
nych, bezmyślnych, fi zjologicznych. Jest aktywny rucho-
wo. Czy w kulturze fi zycznej chodzi o taką aktywność? 
Jaka tu może być metodyka tej aktywności? Drapanie 
się po plecach to też aktywność ruchowa. Czy jest ja-
kaś specjalna metodyka tego drapania i jego pomiar? 
To „Katedra Antropomotoryki” zajmuje się teorią aktyw-
ności ruchowej w sensie np. etapów rozwoju ruchowego 
dziecka, czy w ogóle człowieka w ontogenezie. Ten roz-
wój rozpoczyna się i kończy bardzo nieporadną aktyw-
nością ruchową. Czy ma ona metodykę?

Czy w tym kontekście cytat z innej pracy habilitacyj-
nej: „aktywność ruchowa powoduje przyrosty wymia-
rów liniowych” jest wiarygodny? Czy znane są dowody 
naukowe, że aktywność fi zyczna, a tym bardziej aktyw-
ność ruchowa (ta opisana przykładowo wyżej, łącznie 
z drapaniem) wydłuża np. kończyny dolne?

Czy zapis w pewnych planach naukowych tego sa-
mego ambitnego wydziału: „metodyka motoryczności” 
jest do przyjęcia? Czy „całokształt przejawów i uwarun-
kowań oraz zachowań i potrzeb ruchowych człowieka” 
– co głosi jedna z defi nicji motoryczności [9] – może 
mieć metodykę? Metodykę może mieć nauczanie jakie-
goś rodzaju zachowań motorycznych (przejawów) czło-
wieka, np. metodyka nauczania skoków narciarskich, 
a nie motoryczności.

A oto tytuł innej pracy: Aspekty motoryczności i ak-
tywności ruchowej. Pomijając „aspekty” (nie do przy-
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jęcia w tytule), trzeba tu postawić dwa podstawowe 
pytania w jednym: Czy autor tego tytułu wie, co napi-
sał i co robi jeszcze w środowisku kultury fi zycznej? 
Nie rozwodząc się – wyrazem motoryczności jest ak-
tywność ruchowa lub/i aktywność fi zyczna. Nie ma 
motoryczności bez aktywności.

W Polsce przyjęliśmy, jak dotychczas (bo projekt 
ustawy o sporcie z 5 marca 2009 roku  przewiduje tyl-
ko trzy działy – bez rehabilitacji ruchowej), że mamy 
kulturę fi zyczną i jej cztery działy. Nie mamy działów 
kultury ruchowej, jeśli nawet takowa jest. Aktywność fi -
zyczna jest jednocześnie aktywnością ruchową, ale ta 
druga nie musi być tą pierwszą. Będzie po wypełnieniu 
jej ćwiczeniami fi zycznymi – systematycznie powtarza-
nymi aktami ruchowymi ukierunkowanymi na konkret-
ny cel. Wspólnym polem jednej i drugiej aktywności 
jest tylko podłoże biologiczne (procesy energetycz-
ne, źródła energetyczne). Różni je natomiast podłoże 
psychospołeczne (cele, motywacje, procesy myślowe, 
świadomość) i podłoże strukturalne działań ruchowych 
(ćwiczenia fi zyczne vs. ruchy epizodyczne, bezplanowe 
i o chaotycznej, przypadkowej strukturze składowych 
obciążenia fi zycznego). We wszystkich działach kultury 
fi zycznej mamy aktywność ukierunkowaną i oceniamy 
ją najczęściej jednostkami fi zycznymi. Raczkowania 
niemowlęcia nie oceniamy takimi jednostkami. Aktyw-
ności fi zycznej nawet „uzbrojonej” w jednostki fi zycz-
ne jednak raczej nie mierzymy, a właśnie oceniamy. 
Owszem, zmierzymy np. odległość w kilometrach, ale 
nigdy nie zmierzymy do końca zaangażowania orga-
nizmu, w tym psychicznego, we włożony wysiłek po-
konania tych kilometrów. Nawet sport tester – poprzez 
częstość, a raczej częstotliwość skurczów serca (nie 
mówiąc już o tętnie jako parametrze obwodowym) – 
nie oddaje całej prawdy o zaangażowaniu organizmu 
w wysiłek.

W kulturze fi zycznej nie ma miejsca na aktywność 
bezmyślną. Aktywność ruchowa nie musi być świado-
mie celowa – zachowania ruchowe niemowlęcia nie są 
takowe. Aktywność fi zyczna występuje we wszystkich 
działach kultury fi zycznej. Różni się tylko specyfi ką 
celów, zakresem, intensywnością, rodzajem, formą, 
a także kontekstem psychologicznym [10]. Dotyczy to 
również rehabilitacji ruchowej. Nazwa tego działu kul-
tury fi zycznej i medycyny podkreśla wyjątkową rolę 
ruchu wśród innych środków rehabilitacji. Ruch jest tu 
jednak zaplanowany i powtarzany. Mamy tu więc ćwi-
czenia fi zyczne składające się na aktywność fi zyczną 
osoby niepełnosprawnej. Człowiek w mnogości swoich 
ruchów podtrzymujących życie jest aktywny ruchowo. 

Z chwilą ich celowego powtarzania i ewentualnie pod-
porządkowania ocenie, najlepiej miarami fi zycznymi, 
jest jednocześnie aktywny fi zycznie. Oczywiście, do 
bycia aktywnym fi zycznie nie jest konieczna ta ocena.

Nasi przodkowie byli bardzo aktywni ruchowo. Ich 
aktywność wymuszona była potrzebami konsump-
cyjnymi, prokreacyjnymi, a potem produkcyjnymi [11]. 
Z  perspektywy ewolucji człowieka, aktywność ruchowa 
jest niewątpliwie pierwotna w stosunku do aktywności 
fi zycznej. Aktywność ruchowa jest integralnym składni-
kiem kompleksowego procesu adaptacji w ciągu ewo-
lucyjnym człowieka [12] i jednocześnie formą zachowa-
nia o znaczeniu biologicznym i kulturowym [5]. Dzisiaj 
tylko względy zdrowotne (sporadycznie – sportowe) 
nakazują nam być aktywnymi. Względy produkcyjne są 
marginalne. Ze względów zdrowotnych nie wystarczy 
być aktywnym ruchowo. Te względy wymagają pewne-
go, teoretyczno-praktycznego paradygmatu tej aktyw-
ności ruchowej, co przeobraża ją w aktywność fi zycz-
ną, np. 5×30×130. Filozofi a ukierunkowana na zdrowie 
zawarta w tych zupełnie przykładowych liczbach czyni 
z tej prawie codziennej aktywności ruchowej jej wysu-
blimowaną postać – aktywność fi zyczną. Stała się taką 
po przyjęciu nie tylko miar fi zycznych, ale także spe-
cyfi cznych dla kultury fi zycznej celów. Zupełnie innego 
paradygmatu wymaga trening sportowy.

Zamienne stosowanie terminów: aktywność rucho-
wa i aktywność fi zyczna wydaje się zatem nieuzasad-
nione, a nawet niedopuszczalne. Podobnie jak niedo-
puszczalne jest zestawienie w spisie treści poważne-
go czasopisma naukowego – „Wychowanie Fizyczne 
i Sport” np. z 2006 roku w numerze 3 tytułu: Aktywność 
fi zyczna dziewcząt..., a tuż poniżej: Aktywność rucho-
wa nauczycieli... W obu pracach zastosowano tę samą 
metodę sondażu! Pewnym usprawiedliwieniem tego 
potknięcia może być tylko fakt, że patronat Polskiej 
Akademii Nauk nad tym periodykiem wygasł w 2004 
roku...  

Przypomina to równie niefrasobliwe utożsamia-
nie sprawności ruchowej ze sprawnością fi zyczną. 
Tymczasem sprawność ruchowa oznacza, jak wiadomo, 
możliwość wykonywania różnych ruchów, umiejętność 
władania własnym ciałem, podczas gdy sprawność fi -
zyczna – najogólniej – poziom tych umiejętności, ale 
też i poziom możliwości organizmu. Do oceny tego po-
ziomu, jak i do poziomu aktywności fi zycznej, potrzeb-
ne są jakieś miary. Są to, powtórzmy, najczęściej miary 
fi zyczne – jednostki czasu, długości. Takich miar nie 
ma w sprawności ruchowej. Trudno o nie też w aktyw-
ności ruchowej. To nie zwiększenie aktywności rucho-
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wej ludności, ale zwiększenie aktywności fi zycznej jest 
pierwszym celem operacyjnym Narodowego Programu 
Zdrowia, edycji 1996–2005. Mówimy i piszemy na ogół 
o zdrowotnym znaczeniu aktywności fi zycznej, nie zaś 
aktywności ruchowej. Promujemy aktywność fi zyczną, 
a nie tylko aktywność ruchową. Zależy nam na odpo-
wiedniej (to już inny temat) aktywności fi zycznej, a nie 
aktywności ruchowej społeczeństwa, chociażby dla-
tego, że „człowiek o małej aktywności fi zycznej powi-
nien być traktowany jako osobnik o mniejszej wartości 
i z objawami degeneracji [Kayser 1963, za: 7].

Zmierzając ku końcowi, podkreślmy, iż w kulturze 
fi zycznej mamy do czynienia głównie z aktywnością 
fi zyczną – physical activity, a nie motor  activity, z roz-
powszechnieniem aktywności fi zycznej – prevalence 
of physical activity, a nie prevalence of motor activity, 
z korzyściami i ryzykiem aktywności fi zycznej – bene-
fi ts and risk of physical activity, a nie – benefi ts and risk 
of  motor  activity.  O tym warto pamiętać, jeśli chcemy, 
by nas rozumiano poza granicami Polski. Jeśli nawet 
w przytoczonych wcześniej wywodach są jakieś punkty 
dyskusyjne (a może być ich kilka), to w tym akapicie 
trudno byłoby je wskazać. 

Na dodatek mamy nauki o kulturze fi zycznej, a nie 
o kulturze ruchowej i tytuły naukowe z tychże nauk, 
nie zaś z nauk o kulturze ruchowej. Pamiętajmy o tym 
wszyscy, łącznie ze mną, bo jeszcze do przedwczoraj 

ja także żyłem w niepełnej świadomości (patrz moje 
prace, zwłaszcza te z końca lat dziewięćdziesiątych).

Na zakończenie pragnę przypomnieć, że opisa-
na aktywność jest kluczowym pojęciem w kulturze 
fi zycznej, gdyż to właśnie od aktywności rozpoczyna 
się alfabet kultury fi zycznej. Alfabet zaś stoi u źródeł 
porozumiewania się. Jego nieznajomość lokuje osoby 
na peryferiach grupy użytkowników wspólnego języka, 
odbiera jasność ich myślom. Wtedy zaczynają się pa-
noszyć brednie – głoszone i pisane. Jedne i drugie są 
niebezpieczne, bo tworzą całe kolonie następnych, już 
zmutowanych bredni. A takie mutanty mają właściwo-
ści rakotwórcze, w tym przypadku oczywiście dla nauk 
o kulturze fi zycznej. 

Dlatego należy się dziwić, że nikt władny nie pod-
jął dotychczas stale ponawianego z południa Polski 
na łamach „Sportu Wyczynowego” apelu do środowi-
ska kultury fi zycznej: „że należy pilnie powołać sta-
ły komitet, zajmujący się nazewnictwem w naukach 
o kulturze fi zycznej”. Pisałem o tym w 34. numerze 
„Antropomotoryki” z 2006 roku. Pisali też inni w 37. nu-
merze tegoż periodyku z 2007 roku [13].

Przytoczone cytaty mogą sugerować zwłaszcza 
tym, którzy chętnie sami zwą się naukowcami, potrze-
bę rozpoczęcia edukacji na nowo od pierwszej litery 
alfabetu kultury fi zycznej.

[1] Doroszewski W (red.): Słownik języka polskiego. Warsza-
wa, PWN, 1997. 

[2] Balsewicz WK: Ontokinezjologia człowieka. Moskwa, 
Teorija i Praktika Fiziczeskoj Kultury, 2000.

[3] Nowocień J: Kompetencje komunikacyjne polskich i nie-
mieckich instruktorów rekreacji fi zycznej w ich autoocenie. 
Kultura Fizyczna, 2008; 1–2: 1–11.

[4] Caspersen CJ, Powell KE, Christenson GM: Physical 
activity and physical fi tness: defi nitions and distinctions 
for health-related research. Public Health Reports 1985; 
2: 126–131.

[5] Malina RM: Aktywność fi zyczna a rokowanie długowiecz-
ności. Medicina Sportiva, 2002, vol. 6 (1): 9–16. 

[6] Kozłowski S, Nazar K: Wprowadzenie do fi zjologii klinicz-
nej. Warszawa, PZWL, 1995.

[7] Romanowski W, Eberhardt A: Profi laktyczne znaczenie 
zwiększonej aktywności ruchowej człowieka. Warszawa, 
PZWL, 1972.

[8] LaPorte RE, Montoye HJ, Caspersen CJ: Assessment 
of physical activity in epidemiologic  research: problems 

and prospects. Public Health Reports, 1985; 100, 2: 
131–146.

[9] Raczek J, Teoria motoryczności w systemie nauk o kul-
turze fi zycznej. Antropomotoryka 1989; 1: 5–18.

[10] Supiński J, Supińska U, Hajndrych T: Aktywność fi zyczna 
i jej miejsce w kulturze fi zycznej; w M. Krawczyński (red.): 
Psychologiczne konteksty aktywności fi zycznej człowieka. 
Gdańsk, Ateneum – Szkoła Wyższa w Gdańsku, 2008, 
15–26.

[11] Grabowski H: O wychowaniu fi zycznym – poważnie. 
Kultura Fizyczna, 2003; 11–12:1–4.

[12] Malina RM: Physical activity in early and modern popula-
tions: an evolutionary view; w Physical Activity in Early and 
Modern Populations (The American Academy of Physical 
Education). Champaign, Human Kinetics Publishers, 
1987: 1–12.

[13] Starosta W, Petryński W: Wybrane problemy nazewnic-
twa międzynarodowego w nauce o ruchach człowieka. 
Antropomotoryka 2007; vol. 17; 37: 31–41.

PIŚMIENNICTWO • LITERATURE               





RECENZJE
REVIEWS





– 127 –

NR 46 2009AN TRO PO MO TO RY KA

“FIECHTOWANIJE – MOJA ŻYZŃ”, 
CZYLI RZECZ O JULENIE I. URAŁOWIE1 

„FENCING – MY LIFE” OR ABOUT JULEN I. URALOV

Zbigniew Czajkowski*

* dr, Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach

Wprowadzenie

Nie tak dawno jeden z trenerów przywiózł mi z zawo-
dów w Budapeszcie wspaniały podarek od mego do-
brego znajomego Julena Isaakowicza Urałowa. Ten 
były zawodnik i reprezentant ZSRR, a następnie zna-
komity trener, sędzia międzynarodowy, działacz oraz 
wielki znawca i entuzjasta szermierki pewnością nale-
ży do grona osób, które walnie przyczyniły się do nie-
bywałych sukcesów szermierki ZSRR, Rosji i Ukrainy. 
Urałow ofi arował mi swoją biografi ę: Fiechtowanije – 
moja żyzń z miłą dedykacją: „Zbigniewu Czajkowskomu 
s uważanijem i lubowju” [1]. Przeczytałem tę książkę 
jednym tchem, z niesłabnącym podziwem i zaintereso-
waniem. Jej Autor opisuje bowiem dzieje niebywałego 
rozwoju szermierki w ZSRR i na Ukrainie, przybliża 
również czytelnikowi swój własny, obfi tujący w niezwy-
kłe przeżycia, przygody, wzloty i upadki oraz osiągnię-
cia sportowe życiorys, związany z szermierką, ale nie 
tylko. Ponieważ treść książki jest niezmiernie bogata 
i różnorodna, opisując moje wrażenia skupię się przede 
wszystkim na tych wątkach biografi i Urałowa, które są 
dla nas ciekawe i pouczające, czyli:
• na tym, jak doszło do tak wspaniałych osiągnięć 

szermierzy radzieckich po wojnie;
• na pracy, przeżyciach, poglądach i wynikach spor-

towych Autora i jego uczniów.

Na wstępie należy wyjaśnić, że w okresie między-
wojennym szermierka radziecka pozostawała w całko-
witej izolacji od reszty świata, poza jednym, jedynym 
wyjątkiem – spotkaniem z Turcją, które odbyło się 

1 Urałow J: Fiechtowanije – moja żyzń. Odessa, Widawniczyj Centr „Studija Negicijant”, 2004.

w 1935 r. Związek Szermierczy ZSRR nie należał do 
FIE, w Kraju Rad obowiązywały także nieco inne prze-
pisy dla poszczególnych broni, a oprócz fl oretu, szpady 
i szabli uprawiano tam również szermierkę sportową 
na bagnety [2]. Po wojnie, w 1952 r., przed olimpiadą 
w Helsinkach, Związek Szermierczy ZSRR przystąpił 
do FIE, a szermierze radzieccy wzięli udział (zresztą 
bez powodzenia) w igrzyskach helsińskich. Pierwszym 
krokiem szermierzy ZSRR w kierunku wprowadzenia ra-
dykalnych zmian były wspólne zgrupowania w Moskwie 
i Leningradzie, na które zaproszono w listopadzie 1951 
r. szermierzy węgierskich, a następnie, w kwietniu 1952 
r., szermierzy polskich. Wówczas poznałem Urałowa 
oraz najwybitniejszych trenerów i zawodników ZSRR.

Szkoleniowcy, zawodnicy oraz działacze radziec-
cy z wielką pasją, dociekliwością i zapałem starali się 
zgłębić tajniki nowoczesnej szermierki sportowej. Sam, 
jako zawodnik i wielki entuzjasta szermierki, a później 
jako trener, brałem udział we wspólnych ćwiczeniach, 
naradach, konferencjach, dyskusjach zawodników i tre-
nerów polskich i radzieckich. 

Na zgrupowaniu w 1951 r., gdy Wasilij Andrejewicz 
Arkadjew, trener i jeden z późniejszych twórców zna-
komitej szkoły radzieckiej, zapytał słynnego szko-
leniowca węgierskiego dra Belę Baya, kiedy w jego 
opinii szermierka radziecka osiągnie międzynarodowy 
poziom, otrzymał następującą odpowiedź: „Doceniając 
wasz entuzjazm, dociekliwość, pracowitość, rozmach 
w działaniu, to już chyba za jakieś dziesięć lat” (innym 
razem przewidywał nawet, że za jakieś dwadzieścia 
lat). Tymczasem, ku zdumieniu wszystkich, szermierka 
radziecka w ciągu kilku następnych lat osiągnęła po-
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ziom światowy i prześcignęła poziomem, rozmachem 
i wynikami czołowe potęgi o wieloletnich tradycjach, 
takie jak Włochy, Francja czy Węgry.

Wkrótce szermierze radzieccy mogli pochwalić się 
zdumiewająco dobrymi wynikami na mistrzostwach 
świata i na kolejnych igrzyskach olimpijskich. Wprost 
nie do wiary, ale w drugim półwieczu XX w. z różnych 
mistrzostw świata i olimpiad przywieźli ponad sto czter-
dzieści złotych medali, czyli znacznie więcej niż wspo-
mniane już potęgi szermiercze. Często bywało i tak, 
że na osiem konkurencji (indywidualny fl oret, szpada, 
szabla mężczyzn i drużynowe oraz fl oret kobiet) szer-
mierze ZSRR zdobywali sześć złotych i dwa srebrne 
medale. Nieraz zdarzało się np. we fl orecie kobiet, że 
wszystkie medale, tj. złoty medal w drużynie i trzy me-
dale indywidualne, zdobywały zawodniczki radzieckie. 
Po igrzyskach w Helsinkach udało się im wyszkolić tu-
ziny znakomitych fechmistrzów i całe plejady znakomi-
tych zawodników we wszystkich broniach [3–4].

Jak wcześniej wspomniałem, z Julenem Urałowem 
poznaliśmy się podczas pierwszego wspólnego 
zgrupowania polsko-radzieckiego oraz zawodów 
w Moskwie i Leningradzie. Potem spotykaliśmy często 
podczas kolejnych zawodów. Urałow, wraz z dwoma 
innymi trenerami z ZSRR, uczestniczył także w kursie 
trenerów, który prowadziłem w Cetniewie w roku 1973. 
Wspólnie zwiedzaliśmy wtedy gdańską starówkę i ka-
tedrę w Oliwie. Zabrałem go też do kina na fi lm Hubal 
i pamiętam, jak był wstrząśnięty sceną wejścia Hubala 
do kościoła wraz z żołnierzami. Powiedział wówczas 
zdumiony: „U nas pokazanie takiej sceny byłoby nie-
możliwe”. Podczas zawodów w Kijowie to on opro-
wadzał mnie po mieście, pokazując i opisując różne 
zabytki. Kijów nazywał „swoim rodzinnym i najpięk-
niejszym miastem”. Prowadziliśmy częste i ożywione 
dyskusje „szermierczo-szkoleniowe”, podczas których 
wykazywaliśmy najczęściej zdumiewającą zbieżność 
poglądów. 

Kilka faktów z życia Julena Urałowa 

Ojciec Julena Urałowa był ofi cerem wojsk wewnętrz-
nych MSW, a jego matka także pracowała w NKWD. 
Do szkoły uczęszczał w Kijowie. Tam również przeżył 
pierwszy wielki wstrząs, kiedy w roku 1937 nastąpiły 
masowe aresztowania niewinnych ludzi. W tym cza-
sie bezpośredni przełożony wydał ojcu Julena rozkaz, 
aby następnego dnia rano aresztował swego przyja-
ciela, o którym wiedział, że jest niewinny. Nie mogąc 
się z tym pogodzić, ojciec Urałowa pojechał nocą do 

Moskwy i przedstawił sprawę swemu przyjacielowi, 
a równocześnie wyższemu rangą zwierzchnikowi. Ów 
powiedział, że rozkazu aresztowania nie może odwo-
łać, ale może przenieść go do Kotłasu, gdzie będzie 
nadzorował pracę więźniów przy budowie torów kolejo-
wych. Nawiasem mówiąc, znam tę okolicę, gdyż w roku 
1941 jechałem po tychże torach do łagru w Workucie. 
W 1938 r. aresztowano brata matki, który był zastęp-
cą przewodniczącego komitetu obwodowego partii, 
a Urałową zwolniono z pracy. Zaczęła wówczas udzie-
lać lekcji francuskiego.

Po napaści Niemiec na ZSRR rodzina Urałowów, 
bez ojca, który przebywał w Kotłasie, ewakuowała się 
do Nowosybirska. Jako młodzieniec Julen zgłosił się na 
ochotnika do armii i brał udział w słynnej bitwie pod 
Stalingradem. Po stalingradzkiej klęsce Niemiec skie-
rowano go do szkoły ofi cerskiej wojsk ochrony pogra-
nicza. Tutaj, w ramach zajęć wychowania fi zycznego, 
zaczął uprawiać szermierkę pod kierunkiem znanego, 
starego fechmistrza Michaiła Sazonowa. Szermierką 
Urałow był oczarowany i każdą wolną chwilę poświę-
cał na ćwiczenia szermiercze we wszystkich broniach, 
czyniąc zdumiewające postępy.

Po skróconym kursie został ofi cerem wojsk 
ochrony pogranicza i wziął udział w walkach z „ban-
dytami z Zachodniej Ukrainy”, jak nazywał członków 
UPA. Na tym froncie przeżył niesamowite przygody, 
biorąc udział m.in. w walkach w okolicach Lwowa 
i Tarnopola. 

Po zakończeniu wojny powrócił do Kijowa i w roku 
1945 wziął udział w mistrzostwach ZSRR we Lwowie, 
walcząc we wszystkich broniach. Przez kilka lat studio-
wał w Leningradzie. Był wielokrotnym mistrzem ZSRR 
w różnych broniach, w tym drużynowym mistrzem 
Ukrainy, Leningradu, zrzeszenia „Dynamo” i zespołu 
„wojennych sił”. Był też wielokrotnym indywidualnym 
mistrzem Ukrainy i Leningradu w różnych broniach. 

Jako zawodnik uczestniczył w igrzyskach olim-
pijskich w Helsinkach. Na igrzyska w Rzymie przybył 
już jako trener, a w kolejnych igrzyskach – w Tokio, 
Meksyku, Monachium i Montrealu – brał udział jako 
sędzia międzynarodowy, pełniąc ponadto funkcję ob-
serwatora i trenera. Uczestniczył jako trener w licznych 
zgrupowaniach szkoleniowych zrzeszenia, reprezen-
tacji Ukrainy i zespołu ZSRR. Nauczał wielu zawodni-
ków, w tym tak znanych, wybitnych medalistów olim-
pijskich i mistrzostw świata, jak G. Kriss, W. Putjanin,  
I. Witebski, J. Czyż, P. Ignatow. E. Żłudko, W. Bykow 
i wielu, wielu innych. W tzw. międzyczasie ukończył 
studia w Leningradzkim Instytucie Kultury Fizycznej 
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(odpowiednik naszej AWF), gdzie oczywiście pilnie zaj-
mował się szermierką.

Po przejściu na emeryturę pracował jako trener 
w zrzeszeniu sportowym „Spartak” i w dalszym ciągu od-
nosił liczne sukcesy szkoleniowe. Był zapraszany jako tre-
ner na wszystkie zgrupowania kadry narodowej, udzielał 
lekcji lewą i prawą ręką we wszystkich broniach, chociaż 
szczególnie upodobał sobie fl oret. Nawiasem mówiąc, 
panuje u nas moda ścisłej specjalizacji trenera w jednej 
broni. Osobiście uważam, że ograniczenie się tylko do 
jednej broni „zawęża widnokręgi”, sprzyja zasklepieniu, 
utrudnia poszukiwanie nowych metod, nowych rozwiązań 
szkoleniowych i nowych pomysłów taktycznych. 

Trener Urałow bardzo pilnie obserwował zawody, 
szczególnie mistrzostwa świata oraz igrzyska olimpij-
skie, sporządzał dokładne zapisy i wysnuwał odpowied-
nie wnioski ze swych obserwacji. Dlatego jego książka 
zawiera bardzo żywe, dokładne opisy kolejnych wiel-
kich zwodów i nawet poszczególnych walk wybranych 
zawodników.

Mimo że był wielkim patriotą ZSRR – chociaż pod 
koniec pobytu w ZSRR dostrzegał wiele ujemnych zja-
wisk – Julen Urałow już od kilku lat pracuje w Izraelu. 
Swój przyjazd do Izraela nazwał „repatriacją”. Tam też 
dopiero zaczął się uczyć jidysz i hebrajskiego.  

Julen Urałow: osobowość, poglądy, metody, 
system szkolenia i wychowania

1. Motywacja zawodników i szkoleniowców

Biorąc pod uwagę stosunki panujące w ZSRR, niski po-
ziom życia, liczne ograniczenia itp., uważa się dziś po-
wszechnie, że jednym z głównych impulsów działania 
w sporcie trenerów i zawodników radzieckich były tzw. 
motywy zewnątrzpochodne, a to uzyskanie paszportu, 
a to wyjazdy za granicę czy też zdobycie odpowiednie-
go mieszkania, stypendium, nagrody. 

Obcując przez kilkadziesiąt lat ze sportowcami 
radzieckimi odnosiłem wrażenie, że było jednak ina-
czej [6], co niektórym może wydać się zaskakujące. 
Oczywiste stawało się bowiem ich umiłowanie szer-
mierki, radość czerpana z uprawiania tej dyscypliny 
sportu, chęć dokładnego poznania jej istoty oraz wola 
osiągania wysokich wyników w zawodach.  Zdarzały 
się również przypadki wykorzystywania np. chęci zdo-
bycia „kwartiry” dla pozyskania zawodnika oraz prze-
niesienia go do innego miasta i zrzeszenia sportowego, 
ale były to przypadki odosobnione. Na ogół trenerzy, 
działacze i szermierze radzieccy wykazywali ogromny 

zapał, dociekliwość. Godzinami rozmawiali o szermier-
ce, ćwiczeniach, metodach treningu, oddziaływaniu wy-
chowawczym i cały czas starali się uczyć i wprowadzać 
ulepszenia do organizacji oraz sposobów prowadzenia 
zaprawy. Przypomnijmy, że w Związku Radzieckim wy-
dano dziesiątki znakomitych podręczników szermierki, 
w tym szczególnie liczne i wartościowe książki Witalija 
Arkadjewa. Julen Urałow był tak zauroczony szermier-
ką, że początkowo nie dostrzegał wielu nader ujemnych 
zjawisk w działalności Związku Szermierczego ZSRR 
(zgodnie z prawidłowością odkrytą przez Victora Hugo 
„nikt nie jest tak ślepy, jak ten, kto nie chce widzieć”).

2. Teoria i praktyka szermierki

Pierwszym „otwarciem oczu” na jednostronność poglą-
dów w okresie powojennym było wspomniane już spo-
tkanie i wspólne ćwiczenia z szermierzami węgierskimi. 
Do czasu tego spotkania zawodnicy i trenerzy radziec-
cy przypisywali magiczne właściwości wszechstronnej 
(ogólnej, podstawowej) sprawności wysiłkowej (stąd 
słynne ćwiczenia „ogólnorozwojowe”). Lekcja zbiorowa 
zaczynała się od godzinnych ćwiczeń ogólnorozwojo-
wych, niemających wiele wspólnego z szermierką, na 
co Węgrzy patrzyli ze zdumieniem. 

Z jeszcze większym zdziwieniem obserwowali za-
wodnicy i trenerzy radzieccy rozgrzewkę, ćwiczenia 
sprawnościowe i szermiercze zawodników węgierskich. 
Ćwiczenia sprawnościowe były u Węgrów połączone – 
lub raczej ściśle związane – z ćwiczeniami szermier-
czymi i prowadzone bardzo swobodnie z wykorzysta-
niem różnych metod. Wiele ćwiczeń stanowiły gry i za-
bawy, ponadto w ćwiczeniach szermierczych zwracano 
uwagę na dokładność, wybór działania, a w znacznie 
mniejszym stopniu – na szybkość wykonania ruchów. 
Szermierze radzieccy, przekonani o swojej wyższości, 
odczuli ogromne rozczarowanie, kiedy w spotkaniu dru-
żynowym ponieśli druzgocącą klęskę we wszystkich 
broniach. Wysoka porażka z Węgrami była dla szko-
leniowców i zawodników ZSRR wielkim wstrząsem. 
Wtedy też pytanie: „Cóż wart jest nasz atleta w porów-
naniu z umiejętnością fechtowania?” – stało się punk-
tem wyjścia głębszych przemyśleń i decyzji. 

Urałow tak pisze na ten temat: „[…] opanowaliśmy 
nieźle technikę. Dla nas było jasne, jak wykonywać 
dane działanie i trafi ać przeciwnika, ale nie potrafi li-
śmy wybrać sytuacji odpowiedniej do jego wykonania; 
jak się okazało, kiedy jest nie mniej ważne niż jak. 
Atletyzm i ogólna sprawność ruchowa nie pomagały 
nam ukrywać celu naszych działań, a Węgrzy z łatwo-
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ścią na podstawie różnych oznak przewidywali nasze 
zamiary. Nie dysponowaliśmy umiejętnością postrze-
gania w trakcie walki. I jeszcze o wielu, wielu nowych 
rzeczach dowiedzieliśmy się na tym naszym pierwszym 
wspólnym zgrupowaniu”.

3. Znaczenie lekcji indywidualnej

Trenerzy radzieccy, a wśród nich Urałow, szczegól-
ne znaczenie przypisywali lekcjom indywidualnym. 
Zalecali przy tym realistyczne warunki ich prowadzenia 
i nauczania nie tylko w przypadku określonych działań 
bronią, ale także ich stosowania w zmiennych warun-
kach walki, przy czynnie przeciwdziałającym przeciw-
niku. Jest to bardzo ważne i – chociaż wydaje się tak 
logiczne i oczywiste – nader często mamy do czynienia 
z lekcjami, w trakcie których fechtmistrz wykonuje dzi-
waczne, manieryczne, „nieprawdziwe”, niezagrażające 
ruchy: podstawia ramię lub pierś do trafi enia albo pod-
bija broń ucznia (uczeń nie uczy się wówczas popraw-
nego osadzania pchnięcia, a ponadto „samoczynnie”, 
bezwiednie wyłącza skupienie uwagi). 

Przytoczmy opinię Urałowa na ten temat: „W lek-
cjach indywidualnych starałem się stwarzać takie sy-
tuacje taktyczne, jakie występują w prawdziwej walce, 
przy czym jeżeli Grisza wprowadzał jakieś improwiza-
cje, ja to popierałem. Jest sprawą bardzo ważną po-
zwalać na rozwijanie twórczej fantazji ucznia, uczyć go 
inicjatywy i umiejętności zmiennego działania zależnie 
od rozwoju sytuacji taktycznej”.

4. Kilkudniowe zgrupowania

Urałow był przeciwnikiem krótkich, kilkudniowych 
zgrupowań, na których przeprowadzano jedynie walki 
ćwiczebne, bez dodatkowych ćwiczeń i bez lekcji in-
dywidualnych. Nadmiar walk – bez innych ćwiczeń – 
prowadzi do znużenia, przy czym jeżeli stale walczy się 
z liczeniem trafi eń, to zawodnicy nie próbują stosowa-
nia nowych działań i zawężają swój zasób stosowanych 
działań. Jeżeli walczy się ciągle bez liczenia trafi eń, to 
prowadzi do znudzenia i braku bojowości. 

Jak sądzi Urałow: „Bez systematycznych ćwiczeń 
i bez lekcji indywidualnych nie może być mowy o jakim-
kolwiek postępie. Nie można przecież nazwać zgrupo-
waniem szkoleniowym przyjazdu na dwa dni czołowych 
szermierzy w jednym z rodzajów broni i przeprowadza-
nia z nimi wyłącznie ćwiczebnych zawodów. Walki, wal-
ki... i więcej nic”. Te słowa powinni uważnie przeczytać 
i starannie zapamiętać niektórzy nasi trenerzy.

5. Współpraca i empatia

Julen Urałow bardzo przeżywał walki swoich uczniów, 
wysoko cenił współpracę i współodczuwanie (empa-
tię) trenera z zawodnikiem, stawiał przed nim konkret-
ne zadania szkoleniowe i wynikowe. Na Młodzieżowe 
Mistrzostwa Świata w miejscowości Płowdiw (Bułgaria), 
pojechał już jako trener zespołu Izraela. Swojemu 
uczniowi Hrisze wyznaczył zadanie zdobycie medalu mi-
strzostw. Po bardzo zaciętych i dramatycznych walkach 
jego wychowanek zdobył brązowy medal. Urałow tak 
to ocenił: „Nawet kiedy stałem na najwyższym podium 
chwały jako mistrz ZSRR, nie odczuwałem takiego wzru-
szenia, jak teraz, kiedy mój uczeń nagrodzony został 
brązowym medalem i podniesiono fl agę Izraela”. 

6. Szermierka jako pasja

Stosunek Julena Urałowa do szermierki (tak jak do 
wszystkiego, czym się zajmował) był pełen zapału, 
dociekliwości, intelektualny i przy tym bardzo wszech-
stronny. Szermierka – to jego pasja i dlatego z przyjem-
nością działał w klubie czy zrzeszeniu sportowym. 

W pracy z kadrą pilnie obserwował ćwiczenia i za-
wody, przemyśliwał nad doskonaleniem procesu zapra-
wy. Najpierw sam z entuzjazmem ćwiczył jako zawod-
nik, potem udzielał lekcji i prowadził ćwiczenia zbiorowe 
jako trener. Brał udział w licznych dyskusjach i konfe-
rencjach metodycznych, w pracy w klubach, w szkole-
niu kadry zrzeszenia, Ukrainy, ZSRR, a ostatnio Izraela. 
Ponadto był sędzią międzynarodowym i organizatorem 
zawodów oraz akcji szkoleniowych. Z wielką pasją i za-
pałem propagował sport szermierczy.

7. Autorytet Urałowa

Biografi a i doświadczenie życiowe Urałowa, przeżycia 
wojenne i inne, działalność na polu szermierki jako za-
wodnika, trenera, sędziego, działacza w dużym stopniu 
przyczyniły się do zbudowania jego autorytetu. Był sza-
nowany, poważany i lubiany przez trenerów i zawodni-
ków, często zwracano się do niego o radę w sprawach 
trudnych i konfl iktowych.

8. Obserwacja źródłem sukcesu

W szermierce w różnych krajach i na różnych pozio-
mach nader często występuje „fi ksacja czynnościowa”, 
czyli stosowanie metod, form, sposobów prowadzenia 
ćwiczeń, które przed laty miały swoje uzasadnienie, 
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a obecnie są anachroniczne i mało skuteczne – m.in. ze 
względu na wyższy poziom wiedzy, nowe doświadczenia, 
zmiany przepisów oraz stylu i taktyki walki szermierczej, 
a także wprowadzenie nowych sposobów rozgrywania 
zawodów i nowoczesnej aparatury do sędziowania. 
Mam tu na myśli takie przeżytki, jak sposoby zadawa-
nia pchnięcia oparte na metodach sprzed wieków, kiedy 
nie było jeszcze aparatu elektrycznego do sędziowania, 
stosowanie „nieprawdziwych” ruchów przez fechtmistrza 
– udzielanie lekcji zawodnikowi bez maski, stałe prowa-
dzenie ćwiczeń pracy nóg bez broni itd. 

Urałow jest zdecydowanym przeciwnikiem przesta-
rzałych metod, stale poszukuje nowych, logicznych, 
skutecznych rozwiązań. Dlatego pilnie obserwuje 
wszystkie zawody, ćwiczenia i skrupulatnie zapisuje 
swoje spostrzeżenia i wnioski. Kiedy pewien trener 
zapytał go raz, co sądzi o jego sposobie prowadzenia 
lekcji indywidualnej, Urałow odpowiedział „Ta lekcja nie 
różni się niczym od lekcji, jaką dawałeś pięć lat temu”. 
W słowach tych zawierała się oczywiście krytyka.  

Kiedy po dłuższej przerwie w wyjazdach na zawody 
zagraniczne, spowodowanej osiedleniem się w Izraelu, 
po kilku latach wyjechał na wielki turniej szpadowy do 
Heidenheim, szczególnie pilnie i wnikliwie oglądał walki 
i lekcje różnych trenerów. Potem napisał: „Ten wyjazd 
miał dla mnie ogromne znaczenie. Zrozumiałem jak 
wiele jeszcze muszę przemyśleć i co muszę zmienić 
w mojej działalności trenerskiej”. 

Niestety, wielu naszych trenerów nie wykazuje 
takiej postawy. W swych lekcjach indywidualnych i in-
nych ćwiczeniach powtarzają z zaskakującym uporem 
oczywiste błędy. O takich trenerach znany fechtmistrz 
amerykański, pięciokrotny olimpijczyk Michael Marx 
napisał: „Muszę się przyznać, że złości mnie, kiedy 
widzę, jak trener udziela lekcji w identyczny sposób, 
jak jego trener przed 20–30 laty, lub gdy robi coś, co 
właśnie przyszło mu do głowy”. 

9. Zasada indywidualizacji

Urałow w pełni docenia i rozumie zasadę indywidu-
alizacji, i to zarówno w odniesieniu do trenerów, jak 
i zawodników. Oznacza to m.in., że funkcjonując w ra-
mach pewnej szkoły trener adaptuje jej poglądy, me-
tody, sposoby postępowania do swojej osobowości. I 
tak mimo pewnych oczywistych i ogólnie przyjętych 
zasad radzieckiej szkoły szermierki, poszczególni tre-
nerzy – w określonych granicach – stosowali właściwe 
sobie metody nauczania. Klasycznym, rzucającym się 
w oczy przykładem odmienności poglądów oraz me-

tod nauczania i wychowania oraz kierowania procesem 
zaprawy są dwaj wybitni trenerzy, wychowawcy wielu 
medalistów mistrzostw świata i igrzysk olimpijskich – 
Witalij Arkadjew i Iwan Manajenko [7]. 

Urałow również dostosowywał wprowadzane 
przez siebie metody treningu do swej osobowości 
oraz – przede wszystkim – starał się nauczać techniki 
i taktyki biorąc pod uwagę budowę cielesną, wymiary 
osobowości, cechy przyrodności, skłonności taktycz-
ne poszczególnych zawodników. Podkreślał z wielkim 
zadowoleniem i dumą, że np. wybitni fl oreciści ra-
dzieccy – jak np. Midler, Żdanowicz, Putiatin, Syssykin 
– mimo pewnych wspólnych cech i przynależności do 
jednej szkoły, byli indywidualnościami. Na znaczenie 
i konieczność indywidualizacji metod szkolenia i stylu 
kierowania zwraca uwagę znane powiedzenie Michaiła 
Ozolina: „Każdy wielki trener kroczy własną drogą”. 
Jednym z takich wielkich trenerów jest bez wątpienia 
Autor omawianej książki – Julen Urałow.

Nawiasem mówiąc, zawodników o silnej i wybitnej 
osobowości trudno jest wtłoczyć w jeden, zunifi kowa-
ny system poglądów, zaprawy, stylu walki i taktyki. 
Przekonaliśmy się o tym dobitnie w latach pięćdzie-
siątych, kiedy naszych szablistów szkolił Janos Kevey, 
stosujący – w odróżnieniu od przedstawicieli tradycyj-
nej szkoły węgierskiej – wyjątkowo brutalny i prymityw-
ny, szablonowy sposób szkolenia. A jednak nasi czo-
łowi szabliści pozostali sobą i każdy na planszy i poza 
planszą był inny, przy czym właśnie w walce potrafi li 
skutecznie wykorzystywać swoje odmienne, oryginalne 
cechy, umiejętności i skłonności taktyczne.

10. Cechy dobrego trenera 

Rozwój szermierki – jak i innych dziedzin sportu – za-
leży od wielu czynników (takich jak organizacja sportu 
w danym kraju, fi nanse, zasobność obywateli, pomoc 
władz państwowych, związków zawodowych, organiza-
cji społecznych), przy czym szczególnie istotnym czyn-
nikiem jest poziom wykształcenia, wiedza, umiejętności 
praktyczne, motywacja i style kierowania trenerów. Na 
sytuację tej dyscypliny sportu w ZSRR, a co za tym idzie 
– na niebywały rozwój i międzynarodowe sukcesy ra-
dzieckich szermierzy, obok zjawisk pozytywnych, takich 
jak pomoc państwa, związków zawodowych, wojska 
czy uczelni, a także negatywnych, tj. wykorzystywania 
sportu do indoktrynacji ideologicznej i celów propagan-
dowych, niebagatelny wpływ wywarli trenerzy. 

W panteonie sławnych i zasłużonych trenerów, 
obok Witalija Arkadjewa, Iwana Manajenki [7], Dawida 
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Tyszlera, Lwa Kuzniecowa i całej plejady innych, od-
najdujemy również Julena Urałowa, który odegrał wiel-
ką rolę dla rozwoju szermierki ZSRR i Ukrainy. Jego 
sukcesy są tym bardziej godne podkreślenia i podziwu, 
że nic nie przychodziło mu łatwo, że w życiu natykał 
się na wiele przeszkód. Wspominałem pokrótce tylko 
o niektórych z nich. Przypomnę w tym miejscu o jesz-
cze jednym przykrym wypadku. Kiedy aresztowano 
naszego Jerzego Pawłowskiego, w jego notatniku zna-
leziono adresy Midlera i Urałowa. To wystarczyło, aby 
wstrzymać im paszporty na kilka lat. 

Zakończenie

Postęp, rozwój i sukcesy szermierzy ZSRR, Rosji 
i Ukrainy są godne podziwu, tym bardziej, jeśli weźmie 
się pod uwagę, w jak w trudnych warunkach przystąpili 
do FIE i nawiązali kontakt z szermierką międzynarodo-
wą. Już po kilku latach prześcignęli takie potęgi szer-
miercze, jak Włochy, Węgry czy Francja. Wystarczy 
wspomnieć, że np. z igrzysk olimpijskich w 1972 roku 
każdy uczestnik zespołu ZSRR wracał do domu z me-
dalem olimpijskim lub że na XXI olimpiadzie szabliści 
ZSRR zdobyli nie tylko drużynowe złoto, ale komplet 
medali indywidualnie. W 1961 r. na mistrzostwach 
świata w Turynie zespół ZSRR (wszystkie bronie), który 
zdobył 4 złote, 2 srebrne i 2 brązowe medale, w punk-
tacji medalowej zajął bezapelacyjnie pierwsze miejsce, 
plasując się z liczbą 28 punktów przed Polską (15 punk-
tów) i Węgrami (11 punktów).

Jak już wspomniałem, wielka w tym zasługa radziec-
kich trenerów, ich umiłowania szermierki, pracowitości, 
dociekliwości, ciągłego poszukiwania nowych i bardziej 
skutecznych rozwiązań w procesie zaprawy i wychowa-
nia. O roli trenerów tak pisze sam Urałow: „W ogóle uwa-
żam, że poziom rozwoju jakiejkolwiek dziedziny sportu 
zależy przede wszystkim od trenerów. Utalentowane 
dzieci znajdują się w każdym mieście i w każdej wsi, 
trzeba się tylko nimi odpowiednio zająć”.

Książkę Julena Urałowa gorąco polecam trenerom 
szermierki i nie tylko. Można się z niej naprawdę wiele 
nauczyć, gdyż skłania do przemyśleń i wyciągania twór-
czych wniosków, a także wyzwala podziw dla Autora, 
jego poglądów, pracy i osiągnięć, pamiętać bowiem 
trzeba, że pracował często w niesłychanie trudnych wa-
runkach. Należy jeszcze koniecznie podkreślić, że Julen 
Urałow, przy całej swojej fascynacji szermierką, miał 
również inne, wszechstronne i bogate zainteresowania. 
Przede wszystkim kochał literaturę piękną i rozczytywał 
się w poezji, bardzo lubił muzykę i nieźle się na niej znał, 
uwielbiał wycieczki i zwiedzanie miast, pereł architektu-
ry, muzeów. Podczas wyjazdów na zagraniczne zawody, 
oczywiście poza samymi zawodami, które bardzo pilnie 
i wnikliwie obserwował, wiele godzin – nawet kosztem 
odpoczynku i snu – poświęcał na zwiedzanie.

Swoje wspomnienia i rozważania, swoje opowieści, 
w których m.in. opisuje dokładnie przebieg różnych 
zawodów, a nawet pojedynczych walk decydujących 
o olimpijskich medalach, Autor tak kończy: „Poka daju 
uroki – żywu” („Dopóki udzielam lekcji – żyję”.)
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• Praca może być zespołowa, ale w skład zespołu nie może wchodzić sa mo dziel ny 

pra cow nik nauki.

Kryteria oceny prac konkursowych:
• Praca musi mieć charakter badawczy.
• Temat pracy musi jednoznacznie dotyczyć dy dak ty ki wychowania fi zycz ne go.

Jury Konkursu:
tworzy trzech samodzielnych pracowników AWF we Wro cła wiu, tj.
• Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą,
• Kierownik Katedry Dydaktyki WF,
• Kierownik Zakładu Pływania.

Posiedzenie jury odbędzie się 24 kwietnia 2010 roku, a wyniki konkursu zo sta ną 
podane do wia do mo ści wszyst kich uczestników Konkursu.

Nagrodzona będzie jedna praca (dyplom oraz nagroda fi nan so wa – 1 000 zł net-
to).

Nagroda zostanie wręczona na inauguracji roku akademickiego Akademii Wy cho-
wa nia Fizycznego we Wrocławiu.




