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Adam Haleczko, Leszek Korzewa, Ewa Misiołek, Urszula Włodarczyk

W poszukiwaniu prób oceniających rytm motoryczny

Wstęp. W jednej z naszych wcześniejszych prac poświęconych doborowi dzieci do szkolenia sportowe-
go, w zestawie testów określających przygotowanie motoryczne zabrakło prób oceniających poczucie rytmu 
motorycznego oraz zdolności do rozluźniania mięśni. Te dwie składowe motoryki mają istotne znaczenie dla 
diagnozy i prognozy późniejszych osiągnięć dzieci. Rozpatrujemy pierwszą z nich, której wartość, szczególnie 
w nauczaniu i doskonaleniu techniki ruchu, podkreśla szereg autorów. Niewłączenie czucia rytmu do testów 
doboru, mimo tak pozytywnych opinii, wynikało z braku sprawdzonej w praktyce, adekwatnej metody bada-
nia i oceny tej zdolności. Prace Hiriartborde’a z zastosowaniem analizy czynnikowej udowodniły, że nie ma 
w sferze motoryki jednego samodzielnego testu oceniającego tę zdolność. Potwierdziły to badania Raczka 
i Mynarskiego. Wyniki ww. badań wyjaśniają przyczyny niskiej skuteczności stosowanych dotąd narzędzi 
pomiarowych w tej dziedzinie.

Cel pracy. Zebranie informacji o możliwości zastosowania kilku prób motorycznych do oceny czucia rytmu 
motorycznego.

Materiał i metody. Badaniami objęto 83 dzieci obojga płci z klas czwartych dwu szkół podstawowych. 
W analizie uwzględniono wiek metrykalny i morfologiczny uczniów oraz wyniki pięciu prób motorycznych 
stosowanych w ramach doboru do szkolenia sportowego, które uzupełniono dwiema próbami, które jak hipo-
tetycznie przyjęto mogły służyć do badania uzdolnień rytmicznych (boczny step-test i boczny step-test z sy-
gnałami metronomu). Materiał opracowano pod względem statystycznym, obliczając podstawowe wskaźniki 
i korelacje proste. 

Wyniki. Uzyskane dane przedstawiono w czterech tabelach informujących o wielkości, zmienności i związ-
kach przeprowadzonych pomiarów. Analiza korelacji wykazała istotne związki przeskoków bocznych obunóż 
z obu dołączonymi próbami bocznego step-testu, aczkolwiek więzi między tymi dwiema, ocenione za pomocą 
wartości współczynnika korelacji, wahały się w granicach progu istotności. W grupie dziewcząt znaczący 
okazał się związek step-testu z łączną oceną zestawu selekcyjnego testów, przy czym w próbie z metrono-
mem nie zaobserwowano korelacji. We wspomnianej grupie uwagę zwraca istotny związek tej ostatniej próby 
z przejściem drabinek w zwisie, podczas gdy u chłopców współczynnik r zbliżył się jedynie do progu istotności. 
Reasumując, w obu dołączonych próbach, szczególnie u dziewcząt, obserwuje się pewne elementy czucia 
rytmu. Ustępują one jednak pod względem diagnozy próbie przeskoków bocznych obunóż.

Wnioski. Z trzech prób: przeskoków bocznych obunóż i dwóch dołączonych, które przyjęto do badania 
rytmu motorycznego, skutecznym narzędziem do oceny rytmu motorycznego okazuje się tylko pierwsza. Dwie 
pozostałe, mimo niskich związków, dostarczają jednak innych informacji, co potwierdza hipotezę Hiriartborde-
`a o kilku czynnikach składających się na zdolność rytmizacji ruchów. Wymienione próby wymagają dalszych 
prac nad głębszym ich poznaniem i ewentualną możliwością zwiększenia ich trafności.

Ján Junger, Lenka Tlučáková, Róbert Kandráč, Pavol Čech

Wpływ multimodalnego programu ćwiczeń na stabilność postawy osób w starszym wieku

Cel pracy.  Ustalenie wpływu multimodalnego programu ćwiczeń na stabilność postawy osób w starszym 
wieku.

Materiał i metody. Badaniem objęto 19 kobiet w wieku 62,6 ± 3,05 lat, które zgodziły się uczestniczyć  
w 12-miesięcznym programie ćwiczeń, obejmującym udział w dwu 60-minutowych sesjach treningowych 
tygodniowo, a ukierunkowanym na zwiększenie siły oraz na poprawę wytrzymałości i gibkości uczestniczek. 
Stabilność postawy kobiet zmierzono w trakcie dwu 30-sekundowych prób, przeprowadzonych z oczami 
otwartymi i zamkniętymi, wykorzystując do tego celu urządzenie pomiarowe FiTRO Sway. Wyniki opracowano 
statystycznie za pomocą sparowanego testu t-Studenta oraz testu t-Studenta dla próbek niezależnych.



Wyniki. Po zakończeniu multimodalnego programu ćwiczeń u badanych kobiet stwierdzono poprawę sta-
bilności postawy mierzonej w próbie z oczami otwartymi, równocześnie odnotowano nieznaczny spadek sta-
bilności w podobnym badaniu, prowadzonym bez kontroli wzrokowej. 

Wnioski. Multimedialny program ćwiczeń przyczynił się do poprawy parametrów stabilności postawy 
badanych kobiet, którą mierzono z zachowaniem kontroli wzrokowej. W badaniu prowadzonym bez kontroli 
wzrokowej stabilność postawy uczestniczek pozostała natomiast na zbliżonym poziomie.   

Elżbieta Cieśla, Zdzisław Domagała, Małgorzata Markowska,  
Edward Mleczko, Grażyna Nowak-Starz, Agnieszka Przychodni

Różnice w poziomie biologicznych wskaźników zdrowotnych  
u siedmioletnich dzieci mieszkających w różnych regionach Polski

Cel pracy. Określenie zróżnicowania poziomu rozwoju funkcjonalnego dzieci kończących roczne przy-
gotowanie w szkolnych i przedszkolnych oddziałach „zerowych” do edukacji szkolnej, z regionu tzw. ściany 
wschodniej, do której zaliczono: województwo podkarpackie, lubelskie oraz podlaskie, w porównaniu do ich 
rówieśników z województwa mazowieckiego. Założono, pomimo sygnalizowania zjawiska zanikania gradien-
tów społecznych w rozwoju biologicznym dzieci i młodzieży, że w regionach o niskim tempie rozwoju gospo-
darczego w porównaniu z Polską centralną (dane z 2004–2005 r., opublikowane przez GUS w 2007 r.) zauważa 
się dysproporcje rozwojowe nie tylko w odniesieniu do podstawowych cech somatycznych, lecz także moto-
rycznych – ważnych z punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania dzieci w środowisku rówieśniczym. 

Materiał i metody. Analizie poddano wyniki badań 8415 dzieci mieszkających w wyżej wymienionych 
regionach, w tym 4302 dziewcząt i 4113 chłopców, badanych w miesiącach kwiecień–maj 2006 roku. W 
zakresie sprawności zbadano różne aspekty zdolności kondycyjnych i koordynacyjnych, posługując się wybra-
nymi próbami z testu Eurofit. Przeprowadzone obszerne badania ankietowe posłużyły do zebrania informacji na 
temat środowiska zamieszkania, wykształcenia rodziców, warunków mieszkaniowych oraz rodziny i zdrowia 
sześciolatków. Badania przeprowadzono w ramach projektu badawczego „Dziecko sześcioletnie u progu nauki 
szkolnej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz Budżetu Państwa w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Dane poddano weryfikacji statystycznej. W celu weryfikacji przyjętej hipotezy zasto-
sowano test F-Snedecora. 

Wyniki i wnioski. Wyniki badań wskazują na istotne różnice w poziomie rozwoju wysokości i masy ciała 
oraz niektórych aspektów siły i koordynacji u dzieci zamieszkujących województwa wschodnie w porównaniu 
z ich rówieśnikami z Polski centralnej. 

Asta Šarkauskienė

Wpływ realizacji dwuletniego programu zajęć pozalekcyjnych  
z wychowania fizycznego na sprawność fizyczną dzieci w wieku 11–13 lat

Cel pracy. Ustalenie wpływu treści realizowanego w ciągu dwu lat programu pozalekcyjnego kształcenia 
fizycznego na sprawność fizyczną dzieci w wieku 11–13 lat.

Materiał i metody. Badaniem objęto 239 dzieci. Biorąc pod uwagę wcześniejsze uczestnictwo w pozalek-
cyjnych zajęciach z wychowania fizycznego, uczniów z eksperymentalnych oraz kontrolnych grup przydzielono 
do jednej z trzech podgrup: E1 i K1, E2 i K2, E3 i K3, obejmujących uczniów, którzy stale uczestniczyli w pozalekcyj-
nych zajęciach z wychowania fizycznego w szkole (E1 i K1); uczniów, którzy uczestniczyli w pozalekcyjnych za-
jęciach z wychowania fizycznego poza szkołą, a także brali udział w szkolnych imprezach sportowych i rekrea-
cyjnych (E2 i K2); uczniów, którzy brali udział jedynie w szkolnych imprezach sportowych i rekreacyjnych (E3 i K3).

Zastosowano eksperyment pedagogiczny, analizę dokumentów, testowanie, analizę statystyczną; wdrożo-
no również metody i formy nauczania aktywizujące dzieci. Eksperyment pedagogiczny trwał dwa lata. Treści 



programowe dobrano w taki sposób, żeby konsekwentnie rozwijać wiedzę uczniów, ich umiejętności i posta-
wę. Na początku, w połowie i pod koniec badań przeprowadzono cztery testy diagnozujące sprawność fizyczną 
uczestników, tj. ćwiczenia z siadania i wyciągania się, skłony w leżeniu, zwisy, chód/bieg na 1 milę.

Wyniki. Wyniki trzech testów dziewczynek z grupy E1 oraz wyniki czterech testów chłopców z grupy E1 
były znacząco statystycznie istotnie (p < 0,05) wyższe od wyników młodszych nastolatków z grupy K1. Wskaź-
niki trzech testów grupy dziewczynek oraz chłopców z grupy E2 były statystycznie znacząco (p < 0,05) wyższe 
niż uzyskane przez uczniów z grupy K2. Wskaźniki trzech testów grupy dziewczynek E3, a chłopców – jednego 
testu były statystycznie znacząco (p < 0,05) wyższe niż uzyskane przez uczniów z grupy K3.

Wnioski. Badanie wykazało pozytywny wpływ sformułowanej treści kształcenia na sprawność fizyczną 
nie tylko nastolatków, którzy stale uczestniczyli w kształceniu fizycznym, realizowanym w szkole (grupa E1), ale 
także tych uczniów, którzy jedynie częściowo (grupy E2 oraz E3) doświadczyli wpływu tego kształcenia. 

Paweł Chmura, Andrzej Rokita, Marek Popowczak, Ireneusz Cichy

Reakcje układu krążenia w czasie lekcji wychowania fizycznego  
u uczniów pierwszej klasy szkoły podstawowej

Cel pracy. Analiza częstości skurczów serca u siedmioletnich dzieci, jako reakcja układu krążenia na zaba-
wy ruchowe o charakterze bieżnym w czasie zajęć z wychowania fizycznego.

Materiał i metody. Badaniem objęto grupę 100 siedmiolatków, uczniów pierwszej klasy szkoły pod-
stawowej. W trakcie zajęć z wychowania fizycznego rejestrowano częstość skurczów serca za pomocą 
urządzenia Polar Team 2 System firmy Polar w czasie pięciu kolejnych zabaw o charakterze bieżnym. Po 
każdej zabawie zastosowano 1-minutową przerwę w celu regeneracji organizmu. Badanie poprzedziło uzy-
skanie pisemnej zgody rodziców uczestniczących w nim dzieci. Wszyscy uczniowie mieli również aktualne 
zaświadczenia lekarskie.

Wyniki. Maksymalną średnią częstość skurczów serca, czyli 192,2 ± 14,5 uderzeń/min, stwierdzono 
w piętnastej minucie zajęć. Podczas pierwszych 3 gier odnotowano znaczący wzrost (P ≤ 0,001) skurczów 
serca w stosunku do wartości spoczynkowej. Zastosowane obciążenia fizyczne w kolejnych dwu zabawach 
spowodowały spadek badanego parametru. Najniższą średnią częstość skurczów serca, tj. 142,6 ± 16,8 ude-
rzeń/min, zarejestrowano podczas przerwy między trzecią i czwartą zabawą.

Wnioski. Przeprowadzone badania wykazały dużą zmienność intensywności wysiłku w czasie poszczegól-
nych zabaw o charakterze bieżnym. Świadczy o tym sinusoidalny przebieg zmian częstości skurczów serca 
uczestników badania. Najwyższą średnią wartość uderzeń serca odnotowano w trzeciej zabawie, co może 
wskazywać na maksymalną stymulację układu sercowo-naczyniowego. Tempo procesów regeneracyjnych 
po pierwszych trzech zabawach o charakterze bieżnym było do siebie podobne, ale po zakończeniu czwartej 
zabawy bieżnej zachodziło wyraźnie wolniej, to zaś mogłoby świadczyć o rosnącym zmęczeniu uczestników.

Anna Poznańska, Joanna Stożek, Zuzanna Filar, Katarzyna Filar-Mierzwa

Rola zajęć rytmiczno-tanecznych w kształtowaniu rozwoju fizycznego  
i muzycznego dzieci w wieku przedszkolnym

Wstęp. Zajęcia taneczne przy muzyce wpływają wszechstronnie na rozwój dziecka, kształcą zarówno jego 
sprawność ruchową, jak i muzyczną. Szczególnie jest to istotne we wczesnym okresie nauczania, kiedy można 
kierunkowo kształtować efektywność jego ruchów i wrażliwość muzyczną, podwyższając w ten sposób sku-
tecznie jego predyspozycje. 

Cel pracy. Celem pracy jest określenie wpływu zajęć tanecznych i rytmicznych na rozwój motoryczny 
i muzyczny dzieci w wieku przedszkolnym.



Materiał i metody. Badaniom poddano 90 dzieci w wieku 6 lat. Wszystkie dzieci (42 dziewczynki i 48 chłop-
ców) uczęszczały do krakowskich przedszkoli, a część z nich uczestniczyła w dodatkowych zajęciach tanecznych, 
rytmicznych lub w obu tych formach. U dzieci oceniono sprawność fizyczną i zdolności muzyczne. Sprawność 
motoryczną dzieci określono na podstawie wybranych testów „Eurofitu”. Pomiaru zdolności muzycznych dokona-
no testem – Średnia Miara Słuchu Muzycznego Erwina E. Gordona. Badanych podzielono na grupy ze względu na 
uczestniczenie w dodatkowych zajęciach (tanecznych, rytmicznych, obu) lub brak aktywności.

Wyniki. Pod względem zdolności motorycznych najlepsze wyniki w ponad połowie badanych cech uzyska-
ły dzieci z zajęć tanecznych. Najlepsze wyniki w teście melodii i rytmu uzyskały dzieci uczęszczające na zajęcia 
taneczno-rytmiczne.

Wnioski. Dodatkowa stymulacja zarówno w postaci zajęć tanecznych, jak i muzycznych w zdecydowany 
sposób sprzyja lepszemu rozwojowi motorycznemu i muzycznemu badanych dzieci. Zajęcia taneczne mogą 
spełniać prawidłową rolę w kształceniu poczucia rytmu u dzieci w wieku przedszkolnym. 

Dariusz Gierczuk, Vladimir Lyakh, Aneta Gierczuk

Zmiany poziomu koordynacyjnych zdolności motorycznych  
u zapaśników stylu klasycznego w wieku 12–19 lat

Wstęp. Poznanie oraz określenie poziomu rozwoju koordynacyjnych zdolności motorycznych (KZM) na róż-
nych etapach szkolenia sportowego pozwala na lepsze sprecyzowanie środków i metod przygotowania koor-
dynacyjnego w wieloletnim procesie treningowym, przez co możliwe staje się efektywniejsze usprawnianie 
i szybsze osiąganie mistrzostwa sportowego. 

Cel badań. Ustalenie zmian poziomu rozwoju poszczególnych KZM u zapaśników stylu klasycznego w prze-
dziale wieku 12–19 lat.

Materiał i metody. W badaniach wzięło udział 32 zapaśników z Uczniowskiego Klubu Sportowego ,,Dwój-
ka” i Szkoły Mistrzostwa Sportowego z Radomia, którzy zostali podzieleni na 8 grup wiekowych: 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18 i 19 lat. Ocenie poddano poziom 14 wskaźników charakteryzujących 7 zdolności koordynacyjnych 
podczas trzyletnich badań ciągłych. 

Wyniki i wnioski. Ustalono, że rozwój ocenianych KZM zapaśników stylu klasycznego w wieku 12–19 
lat ma odmienną dynamikę oraz indywidualny charakter. Największe zmiany poziomu KZM wystąpiły w wie-
ku 12–13 oraz 16–17 lat. W pierwszym okresie odnotowano wyraźny rozwój wszystkich ocenianych KZM, 
w drugim – głównie zdolności równowagi ciała, dostosowania motorycznego i różnicowania kinestetycznego. 
Wykazano również, że do dziewiętnastego roku życia nadal kształtuje się szybka reakcja, a ponadto – równo-
waga ciała oraz rytmizacja ruchów.

Przemysław Bujas, Dariusz Tchórzewski, Janusz Jaworski

Wielkość asymetrii wskaźników siłowych i szybkościowo-siłowych kończyn dolnych  
u narciarzy zjazdowców

Wstęp. Asymetria funkcjonalna w sporcie jest zjawiskiem, które w istotny sposób wpływa na wynik. W 
symetrycznych dyscyplinach sportu – w indywidualnych przypadkach – jest bowiem przyczyną trudności 
w osiąganiu sukcesów, a jej wysoki poziom może stanowić podłoże licznych kontuzji. 

Cel pracy. Zbadanie poziomu asymetrii funkcjonalnej kończyn dolnych u narciarzy alpejczyków.
Materiał i metody. W badaniach, w trakcie których określono poziom asymetrii w zadaniach ruchowych 

wymagających ujawnienia się zdolności kondycyjnych, wzięły udział 3 dziewczęta i 8 chłopców. Badanymi 
wskaźnikami były: siła maksymalna i względna rozwijana w warunkach skurczu izometrycznego (prostowniki 
stawu kolanowego i biodrowego) oraz kinematyczne wskaźniki opisujące wyskok CMJ na platformie. Wyniki 
analizowano oddzielnie dla kończyny dominującej i niedominującej.



Wyniki. Współczynniki asymetrii u większości badanych oscylują wokół wartości 10% lub ją przekraczają, 
przy czym kierunek asymetrii wskazuje na silniejsze mięśnie prostowniki lewego stawu kolanowego. Osoby 
o silniejszej asymetrii mięśni prostowników stawu kolanowego charakteryzują się mniejszą asymetrią pro-
stowników stawu biodrowego. Analiza średnich wskazuje na istotne różnice pomiędzy wskaźnikami okre-
ślonymi dla stawów biodrowych i brak takich różnic dla stawów kolanowych. Analiza wyskoku wskazuje na 
wartości SI (symmetry index) na poziomie lub powyżej 20%, co świadczy o znaczącej asymetrii. Jej kierunek 
potwierdza dominację lewej kończyny dolnej.

Wnioski. Młodzi narciarze alpejczycy charakteryzują się zaznaczoną asymetrią obszaru zdolności siłowych. 
Może to być przeszkodą dalszego ich rozwoju, a zarazem wyznaczać kierunek dalszego postępowania skon-
centrowanego na symetryzacji. 

Szymon Krasicki, Janusz Brudecki, Magdalena Wójciak

Sportowe aspekty narciarstwa wysokogórskiego

Cel pracy. Impulsem do podjęcia badań, których celem była charakterystyka narciarstwa wysokogórskiego, 
a zwłaszcza jego sportowej odmiany, był wzrost popularności tej dyscypliny sportów zimowych w ostatnich latach. 

Materiał i metody. W badaniu, które prowadzono posługując się autorskim kwestionariuszem ankiety, 
wzięło udział 109 osób z Polski i Słowacji, uprawiających rekreacyjnie bądź zawodniczo narciarstwo wysoko-
górskie. Analiza literatury przedmiotu oraz wyniki badań ankietowych wykazały, iż w definiowaniu narciarstwa 
wysokogórskiego należy uwzględnić jego sportową odmianę, której uprzednio nie wyróżniano.

Wyniki. W odniesieniu do sportowego uprawiania narciarstwa wysokogórskiego coraz liczniejszy udział 
w zawodach pośrednio świadczy o pojawieniu się tendencji wzrostowej. Na podstawie badań dotyczących 
sportowej odmiany narciarstwa wysokogórskiego wykazano także, iż polscy zawodnicy charakteryzują się 
młodszym wiekiem oraz krótszym stażem niż Słowacy, którzy prezentują wyższy poziom sportowy. Przygoto-
wania do sezonu zimowego narciarzy w Polsce rozpoczynają się później i trwają krócej niż w Słowacji. 

Wnioski. Respondenci wskazują, iż dalszy rozwój narciarstwa wysokogórskiego wymaga poprawy warun-
ków organizacyjnych i finansowych, do czego przyczyni się m.in. włączenie naszych najważniejszych zawo-
dów do cyklu Pucharu Świata. 

Józef Bergier, Barbara Bergier, Zofia Kubińska

Czas wolny a aktywność fizyczna pielęgniarek

Cel pracy. Przedstawienie badań nad aktywnością fizyczną pielęgniarek w zależności od ilości wolnego 
czasu, którym dysponują. Zakłada się, że badane pielęgniarki mają do dyspozycji niewielką ilość wolnego 
czasu, co wpływa na ich aktywność fizyczną. 

Materiał i metody. W badaniu udział wzięły 123 osoby studiujące na kierunku pielęgniarstwo. Wykorzy-
stano Międzynarodowy Kwestionariusz Aktywności Fizycznej (IPAQ) – wersja długa. 

Wyniki. Otrzymane rezultaty wskazują, iż zróżnicowanie poziomu aktywności fizycznej zależy od ilości 
wolnego czasu, jakim dysponują respondentki. Uczestniczki badania, które deklarowały wystarczającą ilość 
wolnego czasu, wykazywały najwyższy poziom aktywności fizycznej (5.075 MET), natomiast pielęgniarki, któ-
re miały zbyt mało wolnego czasu lub stwierdzały brak czasu wolnego, wykazywały się niższym poziomem 
aktywności fizycznej, odpowiednio 4,813 i 4,477 MET. 

Wnioski. Większość badanych wykazywała małą ilość wolnego czasu i wysoki poziom aktywności fizycz-
nej. Osoby, które miały więcej wolnego czasu, wykazywały się wyższym poziom aktywności fizycznej i uzy-
skały lepsze wyniki w większości ćwiczeń fizycznych (sport i rekreacja), w intensywnej aktywności fizycznej 
i w chodzeniu.



Robert Girandola

Globalna otyłość w XXI wieku: przyczyny, zapobieganie, leczenie

Otyłość jest dziś uznawana za problem ogólnoświatowy, z którym borykają się zarówno społeczeństwa kra-
jów gospodarczo nierozwiniętych, jak i uprzemysłowionych. Według danych szacunkowych już 500 milionów 
mieszkańców naszego globu cierpi na otyłość (BMI > 25). Światowa Organizacji Zdrowa (WHO) prognozuje, 
iż do 2015 roku liczba ta wzrośnie do 2,3 miliarda osób [1]. Medyczne i finansowe obciążenia okażą się w przy-
szłości nie do podźwignięcia. W artykule omówiono przyczyny epidemii otyłości, a także wskazano możliwe 
środki zaradcze.

Wiesław Osiński, Robert Szeklicki

Rozwój gerokinezjologii: jedno z najpilniejszych wyzwań dla nauk o kulturze fizycznej

W artykule scharakteryzowano najpierw dane demograficzne dotyczące starzenia się ludności oraz konse-
kwencje tego zjawiska. Na podstawie przeprowadzonych dla 27 państw Unii Europejskiej (UE) obliczeń progno-
zuje się, iż liczba osób w wieku od 0 do 14 lat oraz osób w wieku 65+ w stosunku do liczby osób w tzw. wieku 
produkcyjnym (15–64 lat) w roku 2060 wyniesie odpowiednio: 25,0% oraz 53,5%. Polska będzie wobec tego 
krajem o najwyższym wśród państw UE odsetku osób powyżej 65. roku życia (36,18%). Bardzo intensywnie 
rozwijają się obecnie badania ukierunkowane na prewencję przedwczesnej funkcjonalnej niewydolności oraz 
zwiększenie długości i jakości życia. W artykule uzasadniono również potrzebę wspierania aktywności fizycz-
nej (AF) osób starszych zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), przedstawiono także 
konsekwencje sedenterii trybu życia oraz zalecenia do programów aktywności fizycznej dla osób starszych.

Pomimo niepokojących prognoz, w Polsce nie nadaje się należytej rangi sprawom troski o zdrowie, aktyw-
ności fizycznej oraz zagadnieniom stylu życia osób w wieku starszym. Opieka geriatryczna jest niedoceniana, 
a liczba geriatrów w porównaniu z innymi krajami europejskimi jest drastycznie niska. Problemy AF osób 
starszych winny być rozpatrywane w sposób całościowy na poziomie parlamentu, rządu oraz lokalnym. Nie 
są w tym zakresie realizowane wytyczne UE. Istnieje zatem pilna potrzeba rozwoju kształcenia kadr przygoto-
wanych do realizacji programów AF osób starszych oraz wydatnego zintensyfikowania na te potrzeby badań 
naukowych. Warto też upowszechnić w Polsce funkcjonujący w kilku krajach termin „gerokinezjologia” [1] na 
określenie dyscypliny naukowej ukierunkowanej na rozpoznanie, w jaki sposób aktywność fizyczna wpływa 
na różne aspekty zdrowia i na samopoczucie, a także skoncentrowanej na kwestiach organizacji i wspierania 
programów aktywności fizycznej osób starszych.

Włodzimierz Starosta

Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość nauki o ruchu człowieka  
(na przykładzie monografii „Human Movement Science – Anthropokinesiology”)

Opublikowano już wprawdzie wiele prac poświęconych żywotnym aspektom ludzkiej motoryczności, 
a mimo to nieliczne z nich ujmują antropokiniezjologię jako całość. Tę lukę zdaje się wypełniać jedna z omawia-
nych poniżej monografii, w której zagadnienia te zostały wszechstronnie zaprezentowane, z uwzględnieniem 
zmian, które zachodzą ostatnio w sferze ludzkiej aktywności fizycznej oraz ich konsekwencji dla zdrowia, dłu-
gości i jakości życia. Wspiera się ona wprawdzie na efektach dociekań badawczych jednego autora, to jed-
nak udział międzynarodowego grona znakomitych współpracowników gwarantuje prezentację mało znanych 
faktów z dziejów nauki o ludzkim ruchu w różnych krajach. Istotnego znaczenia nabiera również statystyczne 
ujęcie przebiegu ewolucji tej nauki w świecie, które wykazuje „tradycjonalizm” czy też „konserwatyzm” euro-
pejski we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań.


