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RozPRawy I aRTykuły

Janusz M. Morawski

gospodarka ruchowymi zasobami ciała człowieka w perspektywie systemowej

W pracy przedstawiono pewne niekonwencjonalne podejście do badania ruchu ciała człowieka z wykorzy-
staniem zasobów tkwiących w trzech podstawowych czynnikach: Informacji, Energii i Strukturze. Informacja jest 
kojarzona z działaniem systemu nerwowego i mózgu. Energia odnosi się do zasilania: odżywiania, oddychania 
i krwioobiegu. Struktura ciała jest obszarem, w którym dochodzi do efektywnego kontaktu Informacji i Energii i – 
w ramach narzuconych przez więzy układu szkieletowego – ruch się ostatecznie kształtuje. Wyróżnione trzy za-
soby podlegają oddziaływaniu Otoczenia, które z kolei może być źródłem dodatkowych zasobów i/lub ograniczeń. 
Ostateczne rozwiązanie zadań ruchowych następuje poprzez systemowe powiązanie zasobów lub ich elementów 
w jedną całość, w wyniku czego może pojawić się dodatkowa jakość, tzw. efekt systemowy, o podstawowym zna-
czeniu dla efektywności ruchu. Wysunięto hipotezę, że zasady systemowe tkwią w pewnych naturalnych wzorach 
zachowań gatunku homo sapiens.

Adam Haleczko, Ryszard Jezierski, Leszek Korzewa, Ewa Misiołek, Urszula Włodarczyk

Formy selekcji i identyfikacja talentów przy doborze dzieci do szkolenia sportowego

wprowadzenie. W ramach prowadzonej przez Młodzieżowe Centrum Sportu (MCS) akcji „Więcej sportu dla młode-
go Wrocławia” opracowano projekt badań oceniających możliwości motoryczne wrocławskich dzieci. W dwóch szkołach 
przeprowadzono badania sondażowe. Na ich podstawie przygotowano szczegółowy opis pomiarów, który – przekazany 
kierownictwu MCS – posłużył do przeprowadzenia badań właściwych. Poprzedzony omówieniem podstawowych zasad 
doboru i selekcji dzieci do szkolenia sportowego instruktaż ukazał się w opracowaniu zamieszczonym w 45 numerze 
„Antropomotoryki”. Tam również przedstawiono wyniki badań sondażowych dziesięciolatków. Ze względu na ograniczo-
ną objętość publikacji szersze informacje dotyczące form selekcji i rozpoznawania talentów sportowych zawarto w ak-
tualnym opracowaniu. W przeglądzie piśmiennictwa, związanym tematycznie z zagadnieniem, pominięto wypowiedzi 
autorów zamieszczone we wspomnianej publikacji. 

wstęp. W sporcie wyczynowym stosuje się dwie podstawowe formy przystępowania do jego uprawiania – dobór 
naturalny oraz kwalifikacje za pomocą naukowo opracowanych metod i narzędzi pomiaru. W opracowaniu przed-
stawiono kolejno poglądy zwolenników pierwszej i drugiej formy oraz głosy osób neutralnych, niewyrażających 
skrajnych opinii. Podsumowując przedstawione w dyskusjach stanowiska – zarówno praktyków, jak i teoretyków 
wychowania fizycznego i sportu – redaktor „Sportu Wyczynowego” Andrzej Pac-Pomarnacki stwierdził olbrzymią 
rozbieżność postaw dotyczących stosowania metod naukowych przy identyfikacji talentów sportowych. Niezależ-
nie od tych wypowiedzi szereg autorów podkreśla znaczenie cech odziedziczalnych, szczególną rolę przypisując 
zdolnościom motorycznym, których zakres wytrenowalności zależy od siły kontroli genetycznej tych właściwości 
i genotypu szkolonych osobników.

Cel. Uzupełnienie informacji o doborze dzieci do szkolenia sportowego z poprzedniej publikacji (45 nr „Antropo-
motoryki”) oraz weryfikacja założeń przyjętych w badaniach sondażowych.

materiał i metody. W 14 wrocławskich szkołach podstawowych przeprowadzono badania dzieci z klas trzecich. 
Opis pomiarów i sposób obliczenia końcowych ocen zamieszczono we wspomnianym opracowaniu. W materiale 
uwzględniono wiek, dane somatyczne i wyniki 5 prób motorycznych 312 chłopców i 307 dziewcząt. 

wyniki. Obliczenia statystyczne wykazały, iż wartości średnich arytmetycznych zasadniczo nie różniły się od 
uzyskanych w badaniach sondażowych. Do znacznie większych różnic w rozsiewie pomiarów przyczyniła się liczba 
szkół objętych badaniami o zróżnicowanym poziomie sprawności uczniów. Bardzo zbliżone wartością do poprzed-
nich badań okazały się korelacje wewnętrzne zastosowanych 5 prób motorycznych. W dążeniu do uproszczenia 
badań na podstawie bardzo wysokich związków zestawu 4-zadaniowego z kompletnym zawierającym 5 prób ten 
ostatni zmniejszono poprzez wyeliminowanie próby wnoszącej najmniej informacji. W ocenie końcowej testów 



oprócz podstawowego wskaźnika iloczynowego zastosowano wskaźnik sumaryczny i punktację w skali T. Ocena 
wskaźnika sumarycznego, szczególnie chłopców, w niewielkim stopniu różniła się od zasadniczej. Najbardziej od 
niej odbiegała ocena wyrażona sumą punktów T. Wysokie wartości związku wskaźnika iloczynowego z motorycz-
nym wskaźnikiem siły względnej pozwalają na stosowanie tego ostatniego jako skróconej i uproszczonej wersji 
oceny zdolności motorycznych.

wnioski. Ze względu na brak adekwatnych testów do oceny zdolności rozluźnienia mięśni, jak również czucia 
rytmu motorycznego traktujemy zastosowany zestaw jako nie w pełni satysfakcjonujący pod względem progno-
stycznym, niemniej ułatwiający dobór do szkolenia sportowego. Jego skuteczność będzie można ocenić po kilku 
latach.

Jerzy Januszewski, Edward Mleczko

Podstawowe cechy somatyczne a sprawność fizyczna chłopców badana  
w konwencji zdrowia w wybranych okresach ontogenezy

wstęp. Problem oceny sprawności fizycznej jest nadal otwarty, pomimo długiego już okresu prowadzenia ba-
dań w celu jego rozwiązania. Chociaż istnieje świadomość potrzeby uwzględniania czynnika rozwojowego w ewa-
luacji coraz nowszych propozycji pomiaru różnych komponentów motoryki człowieka, to sposoby wprowadzenia go 
do relatywizacji sprawności fizycznej w warunkach praktyki szkolnej wydają się dyskusyjne. 

Cel badań własnych. 1. Poznanie roli, jaką odgrywają poszczególne składowe wieku morfologicznego w róż-
nicowaniu wybranych komponentów sprawności fizycznej badanej w konwencji zdrowia. 2. Określenie w głównych 
okresach ontogenezy granicy skuteczności metod relatywizacji poziomu rozwoju podstawowych komponentów 
konwencji zdrowia sprawności fizycznej z wykorzystaniem tradycyjnej formuły oceny wieku morfologicznego. 

materiał. Z liczby 6353 chłopców w wieku kalendarzowym 9–18 lat, przebadanych w latach 1996–2005 w Małopol-
sce, wylosowano po 150 osobników z trzech zespołów utworzonych w grupach wieku 9–10, 13 –14 i 17–18 lat. Tak wy-
selekcjonowaną zbiorowość podzielono na trzy zespoły po 50 uczniów.  Kryterium podziału stanowił poziom wysokości 
i masy ciała. Do analiz statystycznych brano pod uwagę tylko badanych z dwóch skrajnych przedziałów zmienności.  

metody. W grupach wieku kalendarzowego oraz w skrajnych frakcjach badanych obliczono wartości (x–, SD) 
komponentów sprawności fizycznej w ujęciu H-RF. Umożliwiło to znormalizowanie na 0 i 1 wielkości różnic między-
grupowych oraz określenie ich istotności statystycznej.  Do zbadania siły związku między zmiennymi niezależnymi 
(wysokość i masa ciała) i zmiennymi zależnymi (komponenty sprawności fizycznej w ujęciu H-RF) wykorzystano 
metodę korelacji prostej i cząstkowej. Istotność różnic międzygrupowych oraz współczynników korelacji zbadano 
testem  t°-Studenta. 

wyniki badań. Zastosowanie w badaniach własnych korelacji cząstkowej nie pozwoliło stwierdzić znaczącej roli 
wieku kalendarzowego w ustaleniu wieku morfologicznego. Na jego wartość liczbową w badanej grupie chłopców naj-
większy wpływ wywierał wiek masy ciała, a nieco mniejszy wiek wysokości ciała i długość życia. Wiek kalendarzowy 
nie zawsze wpływał na zróżnicowanie komponentów motorycznych i funkcjonalnych badanych.  

wnioski. W celu dokonania relatywnej oceny sprawności fizycznej w ujęciu zdrowia chłopców w wieku ich pro-
gresywnego rozwoju istnieją podstawy do wykorzystania skróconej formuły obliczania ich wieku morfologicznego 
(iloraz wieku masy i wysokości ciała), z pominięciem wieku chronologicznego.

Marzena Jurgielewicz-Urniaż, Jerzy Urniaż

Rozwój somatyczny i motoryczny uczniów pierwszych klas gimnazjalnych z województwa  
warmińsko-mazurskiego na tle badań regionu kujawsko-pomorskiego

Cel badań. Ocena rozwoju somatycznego i motorycznego uczniów pierwszych klas gimnazjalnych w woje-
wództwie warmińsko-mazurskim oraz porównanie uzyskanych wyników z wynikami ich rówieśników z badań  re-
gionu kujawsko-pomorskiego. 



materiał i metody badań. Bazę empiryczną dla prowadzonych rozważań stanowią badania obejmujące 1566 
dziewcząt i 1537 chłopców (rocznik 1992) pierwszych klas gimnazjalnych w województwie warmińsko-mazurskiego 
w I semestrze roku szkolnego 2005/2006 oraz analogiczne wyniki badań z regionu kujawsko-pomorskiego. Bada-
nia zostały przeprowadzone metodą sondażu diagnostycznego. Rozwój somatyczny określono na podstawie wy-
sokości ciała i masy ciała, a rozwoju motorycznego przy pomocy Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej.

wnioski. Analiza danych wskazuje, że rozwój somatyczny młodzieży z regionu warmińsko-mazurskiego jest 
zbliżony do wyników ich rówieśników z badań w regionie kujawsko-pomorskim. Z kolei zarówno dziewczęta, jak 
i chłopcy z regionu warmińsko-mazurskiego wykazali się wyższym poziomem sprawności motorycznej w większo-
ści prób w stosunku do rówieśników z regionu kujawsko-pomorskiego. 

Daniel Puciato, Władysław Mynarski, Michał Rozpara, Bogusława Graczykowska, Bożena Królikowska

Poziom rozwoju morfofuncjonalnego dzieci i młodzieży w wieku 8–16 lat  
w świetle dochodów ich rodzin

Cel pracy. Celem pracy jest określenie związków między budową somatyczną i sprawnością motoryczną dzieci 
i młodzieży a dochodami rodzin, z których się wywodzą.

materiał  i metody badań. Badaniami objęto 524 uczniów w wieku 8–16 lat, uczęszczających do Miejskiej 
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Miejskiego w Jedlinie-Zdroju. W pracy zastosowano metodę obserwacji bezpo-
średniej uczestniczącej, wykorzystując techniki i narzędzia badań antropometrii oraz diagnostyki motorycznej. Oce-
nie poddano wybrane wskaźniki rozwoju somatycznego: wysokość i masę ciała, fałdy skórno-tłuszczowe (poziom 
otłuszczenia), obliczono także wskaźnik względnej masy ciała (BMI) oraz masę ciała szczupłego (LBM), dokonano 
również pomiaru zakresu ruchów kręgosłupa i stawów biodrowych (skłon dosiężny w przód w siadzie). Oceniono 
następujące składowe potencjału motorycznego badanych dzieci i młodzieży: szybkość ruchów kończyny górnej 
(stukanie w krążki), szybkość lokomocyjną – zwinność (bieg wahadłowy 10×5 m), siłę eksplozywną kończyn dol-
nych (skok w dal z miejsca), dodatkowo na jego podstawie wyliczono maksymalną pracę anaerobową (MPA), siłę 
dynamiczną tułowia (siady z leżenia tyłem), siłę eksplozywną kończyn górnych (rzut 1-kilogramową piłką lekarską). 
Do oceny jakości życia rodzin posłużono się metodą sondażu diagnostycznego, w której narzędziem badań był 
zmodyfikowany kwestionariusz ankiety jakości życia. W opracowaniu wykorzystano jeden ze wskaźników jakości 
życia – poziom własnych dochodów.

wyniki i wnioski. Poziom dochodów rodzin badanej grupy dzieci i młodzieży różnicuje większość analizowa-
nych cech i wskaźników ich budowy somatycznej. Jedynie w grupach żeńskich, w przypadku wskaźnika otłuszcze-
nia ciała (suma 3 fałdów skórno-tłuszczowych) zależności takiej nie zaobserwowano. Najniższym poziomem roz-
woju somatycznego charakteryzują się dzieci i młodzież z rodzin nisko oceniających swoje dochody, najwyższym 
zaś te, których status ekonomiczny jest średni lub wysoki. W przypadku składowych potencjału motorycznego 
podobne zależności odnotowano dla maksymalnej pracy anaerobo wej u obu płci oraz szybkości lokomocyjnej 
w grupach męskich. Średni poziom maksymal nej pracy anaerobowej wzrasta wraz z poprawiającą się oceną sytu-
acji ekonomicznej rodziny. Wysokim poziomem szybkości lokomocyjnej cechują się chłopcy z rodzin oceniających 
swoje dochody jako wysokie, a najniższym – ze średniozamożnych.

Jadwiga Pietraszewska, Anna Burdukiewicz, Justyna Andrzejewska,  
Aleksandra Stachoń, Krystyna Chromik

zróżnicowanie morfologiczne siedmio- i czternastoletnich chłopców  
na tle poziomu rozwoju siły eksplozywnej kończyn dolnych

Cel. Celem pracy jest zbadanie, czy siedmio- i czternastoletni chłopcy, różniący się poziomem rozwoju siły 
eksplozywnej kończyn dolnych ocenianej wynikiem w skoku w dal z miejsca, wykazują znaczące zróżnicowanie 
w zakresie budowy somatycznej oraz innych przejawach zdolności siłowych. 



materiał i metody. Materiał badawczy stanowiły pomiary siedmio- i czternastoletnich chłopców (n = 151) będą-
ce fragmentem badań longitudinalnych. W analizie uwzględniono: wysokość, masę ciała, długość kończyn dolnych, 
szerokości nasad kostnych, obwody ciała, fałdy skórno-tłuszczowe, oraz poziom rozwoju endomorfii, mezomorfii 
i ektomorfii. Do oceny zdolności siłowych wybrano: skok w dal z miejsca, rzut piłką lekarską oraz siłę ścisku ręki. 
Analizę statystyczną przeprowadzono w grupach wydzielonych metodą k-średnich, w której zmienną grupującą 
był wynik skoku w dal. Ocenę zróżnicowania międzygrupowego przeprowadzono wykorzystując jednoczynnikową 
analizę wariancji oraz test Tukeya.

wyniki. Wśród siedmiolatków nie stwierdzono istotnego zróżnicowania międzygrupowego w zakresie analizo-
wanych cech morfologicznych, z wyjątkiem fałdów skórno-tłuszczowych. Efektem tego jest też wyraźna różnica 
w procentowej ilości tłuszczu i poziomie rozwoju endomorfii. W pozostałych próbach motorycznych znamienne róż-
nice wystąpiły jedynie w ocenie wyników siły ścisku. Chłopcy czternastoletni, należący do trzech skupień, istotnie 
różnią się pod względem wysokości ciała, masywności szkieletu oraz fałdów skórno-tłuszczowych. Również wyniki 
pozostałych prób motorycznych wyraźnie różnicują wydzielone grupy. 

wnioski. Tempo zmian cech somatycznych i wyników prób sprawnościowych jest zróżnicowane. U siedmiolet-
nich chłopców poziom rozwoju siły eksplozywnej kończyn dolnych jest związany z różnicami w otłuszczeniu ciała. 
W okresie pokwitania, oprócz wspomnianego komponentu, dodatkowymi wyznacznikami możliwości siłowo-szyb-
kościowych są wysokość ciała i masywność kośćca. Wraz z wiekiem możliwości funkcjonalne osobnika stają się 
silniej związane z jego strukturą morfologiczną. 

Tomasz Pałka, Grzegorz Lech, Aleksander Tyka, Wanda Pilch, Szczepan Wiecha

wydolność fizyczna i morfologiczna budowa ciała profesjonalnych judoków 
i nietrenujących mężczyzn

Cel pracy.  Zasadniczym celem niniejszych badań jest odpowiedź na pytanie: Czy występują istotne różnice 
w poziomie wskaźników tlenowej i beztlenowej komponenty wydolności fizycznej organizmu zawodników judo 
i osób nietrenujących?

materiał i metody.  Badaniami objęto 7 profesjonalnych judoków występujących w średniej kategorii wagowej, 
o stażu zawodniczym 9–14 lat oraz 13 losowo zakwalifikowanych do grupy kontrolnej mężczyzn nieuprawiających 
wyczynowo sportu. Badani wykonali test stopniowany do odmowy i test oceny wydolności anaerobowej. Wykonano 
oznaczenia wskaźników morfologicznej budowy ciała. 

wyniki. Na podstawie wyników badań stwierdzono, że zawodnicy judo posiadali wydolność tlenową organi-
zmu (VO2max) zbliżoną do nietrenujących mężczyzn. Istotne różnice odnotowano u tych sportowców w poziomie 
wskaźników wydolności anaerobowej (PP i TW), w masie ciała szczupłego (LBM) i w powysiłkowym stężeniu 
mleczanu we krwi (LA). 

wnioski. Na podstawie wyników badań wyciągnięto wnioski, z których wynika, że specyficzny trening judo-
ków istotnie rozwija anaerobową sprawność organizmu, bez zauważalnych zmian w poziomie wydolności tlenowej  
(VO2max).

Wacław Mirek, Edward Mleczko

długookresowe tendencje przemian realizacji obciążeń treningowych w makrocyklu rocznym  
polskich biegaczy na średnich i  długich dystansach w kategorii juniora

Cel  badań. W badaniach własnych postanowiono poddać analizie cechy realizowanego obciążenia trenin-
gowego przez najlepszych biegaczy w kategorii juniora w czterech dekadach przełomu XX i XXI wieku. Zbadano 
zależności miedzy stosowanym obciążeniem (objętość, wskaźnik intensywności) a wynikiem na 800 i 1500 m, który 
są typowymi dystansami dla zawodników rozpoczynających karierę w biegach na średnie i długie dystanse. 

metody. Analizie poddano zrealizowane obciążenia w makrocyklu rocznym. Oceniono siłę związku między 
zastosowanym obciążeniem treningowym a wynikiem na dystansie 800 m i 1500 m.



wyniki. Analiza obciążeń treningowych biegaczy z lat sześćdziesiątych, osiemdziesiątych i początku XXI wieku 
dowodzi że: 1. Ekstensywny wzrost obciążenia treningowego (zwłaszcza w latach osiemdziesiątych) nie miał prze-
łożenia na uzyskane wyniki w biegach średnich w kategorii juniora. Zawodnicy w dalszych latach kariery sportowej 
specjalizowali się w biegach długich. 2. Współcześnie można zauważyć tendencję do intensyfikowania procesu 
treningowego młodych biegaczy w kategorii juniora, która nie prowadzi do wyraźnej poprawy wyniku w biegach 
średnich. Można ją uważać za czynnik sprawczy zauważonej rezygnacji z wyczynowego uprawiania biegów przez 
badanych.  

wnioski. Największa skutecznością na wynik w biegu na 800 m i 1500 m odznaczał wariant intensywne-
go obciążenia treningowego w rocznym cyklu szkoleniowym. W ustaleniu skuteczności obciążenia treningowego 
w kategorii juniora oprócz doświadczenia trenerskiego i dorobku teorii sportu powinno się wykorzystywać również 
aktualną wiedzę naukową. 

Piotr Makar, Alicja Pęczak-Graczyk, Grzegorz Bielec, Stanisław Przybylski

zwiększenie skuteczności indywidualnej techniki pływania 
 jako kryterium rozwoju wyników sportowych

Cel pracy. Celem badań było dokonanie analizy zmienności techniki pływania w trzyletnim cyklu szkolenia oraz 
porównanie składowych techniki z wartościami uzyskanymi w warunkach startowych przez  zawodniczkę klasy 
mistrzowskiej.

materiał i metody. W badaniach wzięła udział zawodniczka K.U., specjalizująca się w stylu grzbietowym, me-
dalistka mistrzostw świata i Europy juniorów. W trzyletnim cyklu szkolenia wykonano 20 prób maksymalnej prędko-
ści pływania na dystansie 25 m stylem grzbietowym. Na podstawie zapisu wideo obliczono podstawowe zmienne 
kinematyczne. Do obliczeń korelacji pomiędzy zmiennymi zastosowano współczynnik Pearsona.

wyniki. W czasie trzyletniego cyklu szkolenia zaobserwowano u zawodniczki stałą poprawę maksymalnej 
prędkości pływania. Wzrost prędkości był istotnie skorelowany ze wzrostem częstości cyklu ruchowego i z indek-
sem techniki. Nie wykazano istotnych zależności pomiędzy długością cyklu ruchowego a prędkością pływania.  
W warunkach startowych najwyższe wartości indeksu techniki zawodniczka uzyskała podczas wyścigu na 100 m.

wnioski. Bieżąca kontrola zmiennych kinematycznych jest niezbędna w treningu pływackim. Systematyczna 
i obiektywna ocena techniki pływania pozwala dostosować indywidualne obciążenia treningowe dla rozwoju mak-
symalnej prędkości pływania. 

Janusz Maciaszek, Monika Stefaniak, Renata Śleboda

wpływ częstotliwości podejmowania treningu tai chi na sprawność funkcjonalną 
 mężczyzn w wieku starszym

Cel badań. Celem badań było określenie wpływu częstości podejmowania treningu tai chi przez mężczyzn 
w wieku starszym na poziom zmian sprawności funkcjonalnej oraz na wyrażone poprzez BMI zmiany w zakresie 
proporcji wagowo-wzrostowych.

materiał i metody. Do udziału w eksperymencie przyjęto 30 zdrowych mężczyzn w wieku 65–82 lat (x– = 72 ± 4,8 
lat). W pierwszej grupie eksperymentalnej „A” znalazło się 21 mężczyzn, którzy przez 4 miesiące uczęszczali syste-
matycznie 2 razy w tygodniu na zajęcia fizyczne. Drugą grupę eksperymentalną „B” stanowiło 9 mężczyzn trenujących 
nieregularnie, zwykle raz w tygodniu. Obie grupy „A” i „B” uczestniczyły w takim samym treningu tai chi. Przed i po 
czteromiesięcznym treningu dokonano pomiarów: siły mięśni kończyn dolnych, zwinności/równowagi dynamicznej, 
wytrzymałości tlenowej, gibkości dolnej części ciała. Wykorzystano próby zawarte w „Senior Fitness Test” [Rikli i Jones 
2001]. Ponadto zmierzono wysokość i masę ciała. Następnie obliczono wskaźnik masy ciała BMI. 

wyniki  i wnioski. Spośród pięciu uwzględnionych w pomiarach zmiennych, tj. siły mięśni kończyn dolnych, 
zwinności/równowagi dynamicznej, wytrzymałości tlenowej, gibkości dolnej części ciała i BMI wyniki tylko jednej – 



zwinności/równowagi dynamicznej – zmieniały się w statystycznie istotnie różnym stopniu (p < 0,05) w grupie „A” 
niż w grupie „B”. W prowadzonym eksperymencie wykazano, że różnica częstotliwości udziału w treningu tai chi 
na poziomie jeden lub dwa razy w tygodniu nie ma dużego znaczenia dla zmian sprawności fizycznej u mężczyzn 
w wieku starszym. Zarówno grupa trenującą systematycznie dwa razy w tygodniu (grupa „A”), jak i uczestnicząca 
w zajęciach tylko raz w tygodniu (grupa „B”) osiągały zbliżone rezultaty.

PRaCE PRzEglądowE

Wacław Petryński

o cmentarzyskach faktów i pseudoproblemie Bernsteina

W pracy nawiązano do artykułu prof. J. Morawskiego na temat zastosowań bioniki w antropomotoryce. Wskaza-
no na niezbędność rozwijania prac teoretycznych, gdyż samo gromadzenie faktów doświadczalnych nie zaowocuje 
postępem w naukach o kulturze fizycznej, zwłaszcza w najbardziej teoretycznej z nich antropomotoryce. W nauce 
o sterowaniu ruchami człowieka uzasadnione jest odwołanie się do systemowego, pięciopoziomowego modelu 
Bernsztejna. Celowe jest też powołanie się na pseudoproblem Bernsztejna i zbudowanie wzorca przetwarzania in-
formacji sterowania ruchami przez człowieka, składającego się z bloków „uwaga”, „umysł” i „rozwaga”. Takie ujęcie 
pozwala zakreślić granice znaczeniowe terminów: uwaga, umysł, rozwaga, świadomość, instynkt, inteligencja i in-
tuicja w ich zastosowaniach w antropomotoryce. Przedstawiono opracowany przez I. Mielczuka model „sens-tekst”, 
który po niezbędnych dostosowaniach może okazać się przydatny w analizie pracy umysłu podczas sterowania 
ruchami. Omówiono pojęcia „wytrenowalność” i „wyćwiczalność”, a także problem opisu dynamiki systemu w uję-
ciu teorii systemów. Wskazano na niekorzystne skutki bezkrytycznego stosowania narzędzi statystycznych (zdol-
ności ruchowe, inteligencja płynna i skrystalizowana). Na podstawie powyższych analiz przedstawiono granice 
stosowalności poszczególnych metod badawczych oraz wskazano na konieczność rozwoju metod teoretycznych 
w naukach o kulturze fizycznej.

PolEmIkI I dySkuSjE

Józef Drabik

aktywność fizyczna jako przejaw patriotyzmu

Po wyjaśnieniu podstawowych pojęć, tj. aktywności fizycznej i patriotyzmu, autor uzasadnia tytuł pracy. Ak-
tywność fizyczna może być przejawem postawy patriotycznej. Jest bowiem swoistym aktem odwagi, powinnością 
wobec innych i darem dla nich, przywracaniem godności, wyrazem troski o państwo oraz warunkiem zdrowia 
publicznego.


