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1.
 Nie ma lepszego sposobu dowiedzenia słuszności jakiejś teorii, tezy czy racji 

– jak przykład praktyczny. Większość ludzi w Polsce wie kim była Maria Skło-
dowska-Curie - uczoną, która dokonała epokowych odkryć, laureatką nagrody 
Nobla. Mało kto wie natomiast, że była równocześnie miłośniczką sportu i tu-
rystyki. Najpierw była to reakcja spontaniczna, płynąca z radości, jaką przyno-
si poczucie sprawnego ciała, później racjonalna, definiująca wyraźnie korzyści, 
jakie przynosi regularna aktywność fizyczna. Podejmowana w różnych formach, 
z kolarstwem na czele. Gdyby nie uprawianie sportu, mówiła, nie byłabym w sta-
nie pracować tak intensywnie, a mój umysł nie byłby tak sprawny.

Dopiero bliższe poznanie biografii Marii Skłodowskiej-Curie pozwala odna-
leźć w niej wielką entuzjastkę sportowania. Ta Jej postawa to jednocześnie silny 
argument na rzecz roli, jaką może odgrywać aktywność sportowa w życiu czło-
wieka - młodego i dorosłego. 

2.
W dzisiejszych czasach, dzięki nowoczesnym środkom komunikacji następu-

je szybsze upowszechnianie się wiedzy. Także wiedzy o sporcie. Równocześnie 
ciągle przybywa nowych okryć, nowych wynalazków. Pokusa sięgnięcia po nie 
jest bardzo silna. 

Sport jest terenem ostrej rywalizacji, więc innowacyjność, czy to w zakresie 
środków czy metod treningowych, jest w sporcie wysoko w cenie. Mówi się - kto 
szybszy, ten lepszy. Nie zawsze. Lepiej mieć dobre rozeznanie w tym, co jest co, 
co jest jakie, a potem po nie sięgać. 

Jak uniknąć wpadek? Jest tylko jeden realny sposób – wiedza odbiorców in-
formacji. 

Czy wykorzystanie sieci neuronowych do konstrukcji narzędzi, za pomocą 
których trener będzie mógł skuteczniej prowadzić proces treningu, powiedzie 
się – nie wiadomo. Wiele zdaje się na to wskazywać, że – tak. Należy jednak spo-
kojnie weryfikować ich możliwości, w praktyce chodu sportowego i w innych 
dziedzinach sportu.

A posteriori
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3.
Można powiedzieć krótko: jaki nabór (młodzieży chętnej do uprawiania kon-

kretnych dyscyplin sportu) – taka efektywność systemu szkolenia i takie efekty. 
Wydaje się, że tej zależności przyczynowo-skutkowej wciąż nie uświadamiamy. 
Dowodów na to dostarczają wyniki badań przeprowadzone przez pracowników 
Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, ogłoszone w tym numerze. 
Okazało się, że w większości klubów, a były to czołowe kluby w naszym kra-
ju, w sekcjach prowadzących sporty olimpijskie (pływanie, judo, łyżwiarstwo 
szybkie, badminton, tenis stołowy) najczęstszym, żeby nie powiedzieć, jedynym, 
kryterium doboru kandydatów jest chęć uprawiania sportu przez młodego czło-
wieka oraz świadectwo lekarskie, że nie ma co do tego przeciwskazań. O żad-
nych testach pre- czy selekcyjnych, które ujawniałyby predyspozycje kandydata 
na sportowca, które odpowiadają „profilowi dyscypliny sportu”– nie ma mowy. 

Co gorsza, na dalszych etapach szkolenia - ukierunkowanego i specjalnego - 
stwierdzono równie rzadkie przypadki posługiwania się środkami kompleksowej 
selekcji.

4.
Ile cennego materiału można uzyskać z poprawnie przeprowadzonej analizy 

turnieju w grach zespołowych, dowiadujemy się z artykułu Beaty Pluty, w któ-
rym autorka analizuje wyniki turnieju o mistrzostwo Europy w koszykówce męż-
czyzn, jaki odbył się w Polsce w 2009 roku. Jest to materiał różnego rodzaju: 
charakteryzuje grę zespołów, ocenia skuteczność pojedynczych graczy, pozwala 
też określić, jakie elementy gry stanowią istotną wartość dzisiejszej koszykówki. 
Wobec tego, na jakie elementy należy kłaść nacisk w procesie szkolenia.

Byłoby dobrze, aby takie analizy były dokonywane wkrótce po zakończeniu 
ważnej imprezy. Wtedy można by realnie mówić o monitorowaniu rozwoju da-
nego sportu.

5.
Kształcenie i dokształcanie kadr – temat wiecznie aktualny, bo trenerstwo to 

taki zawód, który od jego wykonawców wymaga ustawicznego aktualizowania, 
poszerzania wiedzy oraz nabywania nowych umiejętności.

Obok cech wspólnych poszczególne specjalności trenerskie cechuje pewna 
specyfika. Wskazuje na to artykuł Stanisława Sterkowicza i Szymona Krasickie-
go. Proces dokształcania powinien uwzględniać te dwa aspekty zagadnienia.

6.
1 maja br. zmarła Maria Morawińska-Brzezicka, założycielka i wieloletni dy-

rektor Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie. Placówki tej zazdrościli nam 
wszyscy na świecie, pragnęli się na niej wzorować. Pani Maria była proszona 
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jako konsultantka przy zakładaniu Muzeum Olimpijskiego w Lozannie. Muzeum 
Sportu i Turystyki, oprócz funkcji zasadniczej, jaką jest gromadzenie, opracowy-
wanie i przechowywanie pamiątek sportu polskiego, prowadziło w owym czasie 
aktywną politykę popularyzacyjno-edukacyjną. Projekty ekspozycji stałej oraz 
wystaw czasowych były realizacją koncepcji Pani Marii Morawińskiej-Brzezic-
kiej i wzbudzały zainteresowanie nie tylko odbiorców krajowych. 

Kultura osobista, erudycja, energia, zmysł organizacyjny założycielki i kie-
rowniczki tej placówki powodowały, że Muzeum zyskało prestiż i nawiązało 
współpracę z renomowanymi placówkami muzealnymi w Warszawie, w Polsce 
i za granicą. Silną stroną działalności Muzeum była praca naukowo-badawcza, 
opierająca się na bogatych zbiorach własnych, wśród których wiele pozycji to 
unikaty.

W hołdzie twórczyni Muzeum Sportu i Turystyki, osobie, która przez ponad 
ćwierć wieku kierowała i rozwijała jej działalność, placówka ta winna nosić Jej 
imię.

7.
Tak u nas często bywa; jeszcze na dobre jakaś akcja się nie rozkręci, a już ją 

zwijają… Ledwie zaczęto realizować wysuniętą przez nas przed laty koncepcję 
wzbogacenia naszej literatury polskimi wydaniami wybitnych dzieł światowej 
literatury z zakresu nauk o sporcie, a już słychać, że plan się załamał…

Uważaliśmy i nadal tak uważamy, to jest (był?) jedyny realny sposób dotar-
cia ze sprawdzoną wiedzą do umysłów ludzi, którzy dzięki niej mieliby szanse 
skuteczniej funkcjonować w swoich profesjach. Chodzi tu o pracowników na-
ukowych zajmujących się badaniami i kształceniem, o trenerów i studentów. To 
miało być jak dopływ świeżego, zdrowego powietrza do dawno nie wietrzonego 
pomieszczenia. Zachowajmy przynajmniej cień nadziei, może to tylko „przej-
ściowe kłopoty”.
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Maria Skłodowska-Curie i Piotr Curie na rowerach. - ”Najmilszą naszą roz-
rywką po pracy były wycieczki na rowerach”.
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Rok 2011
Rok Marii 

Skłodowskiej-Curie

W  hołdzie  Marii  Skłodowskiej-
Curie, wielkiej Polce,  uczonej,  dwu-
krotnej  laureatce  Nagrody  Nobla  – 
w dziedzinie fizyki i chemii – z oka-
zji przypadającej w 2011 roku setnej 
rocznicy przyznania Jej Nagrody No-
bla, władze Rzeczypospolitej ogłosiły 
rok 2011 rokiem Marii Skłodowskiej-
Curie. Do  tej  inicjatywy przyłączyły 
się  liczne  instytucje  międzynarodo-
we (ONZ, UNESCO) oraz naukowe, 
uczelnie  i  organizacje  w  kraju  i  za 
granicą.

Osiągnięcia  Marii  Skłodowskiej-
Curie na polu nauki były olbrzymie. 
Pionierskie badania doprowadziły do 
odkrycia  pierwiastków  promienio-
twórczych – polonu i radu. Były one 
możliwe dzięki zdolnościom umysłu, 
siły woli  i charakteru tej kobiety,  to-
rującej w ten sposób innym drogę do 

kariery naukowej i sukcesów. Pośród 
bogatej  aktywności  pozanaukowej 
znajdowało się, o czym mało wiado-
mo, zamiłowanie do sportu i turystyki 
– ugruntowane przekonaniem o zna-
czeniu sprawnego ciała dla sprawno-
ści  umysłu  i  efektywności  w  pracy. 
Niebywała pracowitość i wytrwałość, 
jaką Maria  Skłodowska-Curie  impo-
nowała, była pochodną stałej aktyw-
ności fizycznej podejmowanej w róż-
norodnych  formach.  W  tym  duchu 
przebiegał również proces wychowa-
nia Jej córek.

Życie  Marii  Skłodowskiej-Curie 
stanowi piękny przykład harmonijne-
go połączenia dwóch  sfer  – umysło-
wej i fizycznej. Stanowi przekonujący 
dowód istotnej roli, jaką w życiu czło-
wieka może odgrywać sport.

ap
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Sportowe pasje 
Marii Skłodowskiej-Curie 

(1867-1934)
13 października 2010 roku Senat 

Uniwersytetu Warszawskiego ustano-
wił rok 2011 „Rokiem Marii Skłodow-
skiej-Curie na Uniwersytecie Warszaw-
skim”.

3 grudnia 2010 roku Sejm Rzecz-
pospolitej Polskiej podjął uchwałę 
w sprawie ustanowienia roku 2011 
w Polsce „Rokiem Marii Skłodow-
skiej-Curie” pod honorowym patrona-
tem Prezydenta RP Bronisława Komo-
rowskiego.

19 grudnia 2008 roku, decyzją Or-
ganizacji Narodów Zjednoczonych, na 

wniosek UNESCO oraz IUPAC został 
proklamowany „Międzynarodowy Rok 
Chemii 2011” (The International Year 
of Chemistry 2011). Na rok 2011 przy-
pada również 100 rocznica założenia 
„Międzynarodowego Zrzeszenia Towa-
rzystw Chemicznych”, których bezpo-
średnim następcą stała się „Międzyna-
rodowa Unia Chemii Czystej i Stoso-
wanej” (IUPAC).

29 stycznia 2011 roku, w Wiel-
kim Amfiteatrze paryskiej Sorbony, 
Polska i Francja zainaugurowały ob-
chody poświęcone setnej rocznicy 

Maria Skłodowska-Curie jest jedyną kobietą na świecie, którą 
dwukrotnie uhonorowano Nagrodą Nobla w dwóch różnych 
dziedzinach nauki – fizyki (w 1903 roku) i chemii (w 1911 
roku). Mało wiadomo, jak ważną rolę w jej życiu i życiu jej 
rodziny odegrała aktywność sportowa i turystyczna.

Maria Rotkiewicz
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przyznania Marii Skłodowskiej-Curie 
Nagrody Nobla w dziedzinie chemii.1

W programie obchodów „Roku 
Marii Skłodowskiej-Curie” w Polsce 
zaplanowano liczne konferencje na-
ukowe, konkursy, wystawy, plakaty, 
pokazy filmów oraz prezentacje jej 
życia i  dokonań naukowych. Jesie-
nią 2011 roku odbędzie się uroczysta 
sesja w Sejmie RP oraz wystawa po-
święcona Marii Skłodowskiej-Curie. 
Zamknięcie obchodów Roku Marii 
Skłodowskiej-Curie nastąpi na Zam-
ku Królewskim w Warszawie w dniu 
25 listopada 2011 roku, a zamknięcie 
Międzynarodowego Roku Chemii 
w Brukseli w grudniu 2011 roku.

Patronami Roku 2011 w Polsce 
są również: gdański astronom Jan 
Heweliusz (1611-1687), twórca sele-
nografii, konstruktor różnych instru-
mentów, m.in. zegara wahadłowego, 
autor atlasu nieba i nowych gwiazdo-
zbiorów oraz Czesław Miłosz (1911-
2004), autor zbiorów wierszy, esejów, 
powieści, dzienników i historii litera-
tury polskiej (do 1939 roku); tłumacz 
literatury francuskiej, angielskiej, 
amerykańskiej oraz tekstów biblij-
nych; laureat Nagrody Nobla (1980).

***
Maria Salomea Skłodowska-

Curie (1867-1934) jest najsłynniej-
szą kobietą XX wieku. Była wielką 
uczoną, profesorem Sorbony, dwu-
krotną laureatką Nagrody Nobla 
(w roku 1903 z fizyki i w 1911 z che-

1 Organizatorami obchodów są: Polska 
Akademia Nauk, Ambasada Francuska 
w Polsce, Académie des Sciences.

mii).2 Nazwisko rodziny Curie jest 
nierozerwalnie związane z powsta-
niem jednej z najnowszych dziedzin 
wiedzy przyrodniczej – radiologii.

Wyrazem uznania świata dla osią-
gnięć rodziny Curie w dziedzinie pro-
mieniotwórczości były liczne nagro-
dy i odznaczenia, doktoraty „honoris 
causa” wielu uniwersytetów i oby-
watelstwo honorowe różnych miast. 
Cała rodzina Curie spełniała ważną 
misję w walce o pokój na świecie.

Wspaniałe życie rodziny Curie zna-
lazło odbicie w piśmiennictwie, kore-
spondencji, ekspozycji muzealnej i ki-
nematografii. O ich życiu codziennym 
i badaniach nad promieniotwórczością 
pisała Maria w „Autobiografii”3 i wspo-
mnieniach o Piotrze Curie.4 Do szcze-
gólnie cennych dokumentów należy 
korespondencja między Marią Skło-
dowską-Curie a jej starszą córką 
Ireną Joliot-Curie (1897-1956) 
obejmująca 238 listów, pisanych w la-

2 Wkład Marii Skłodowskiej-Curie do 
nauki, Warszawa 1954; I. Joliot-Curie, Ży-
cie i dzieło Marii Skłodowskiej-Curie, Na-
uka Polska, Warszawa 1954, nr 4; M. Fe-
lauer, Życiorys Marii Skłodowskiej-Curie 
i znaczenie radu w lecznictwie, Warszawa 
1926; J. Simmons, Maria Skłodowska-Cu-
rie (1867-1934) i promieniotwórczość, 100 
najwybitniejszych uczonych wszechczasów, 
z angielskiego tłumaczył Piotr Amsterdam-
ski, Warszawa 1997, s. 115-118.
3 M. Skłodowska-Curie, Autobiografia, 
Warszawa 1959. Autobiografię napisała M. 
Skłodowska-Curie na życzenie amerykań-
skich przyjaciół w roku 1922 i zakończyła 
ją na tym okresie; książka daje jednak do-
statecznie pełny obraz jej osobowości.
4 M. Skłodowska-Curie, Piotr Curie, 
Warszawa 1953, ss. 103. (Przekład Hanny 
Szalay-Szyllerowej).
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tach 1905-1934,5 oraz „Korespondencja 
polska Marii Skłodowskiej-Curie (400 
listów) z lat 1881-1934”.6 Młodsza cór-
ka małżonków Curie – Ewa Curie-La-
bouisse (1904-2007), pianistka i pisar-
ka, wydała najpełniejszą biografię swej 
matki pod tytułem „Madame Curie”,7 
w której połączyła naturalną miłość 
z wielkim podziwem dla jej geniuszu. 
Interesujące wspomnienia o Marii napi-
sali: jej brat Józef Skłodowski (1863-
1937)8 oraz jej siostra Helena Skło-
dowska-Szalay (1866-1961).9

Uczennica Marii Skłodowskiej-
Curie – Eugenia Cotton (1881-1967), 
wybitna uczona i działaczka ruchu 
kobiecego, scharakteryzowała życie 
rodziny Curie na tle ich trudnej pra-
cy naukowej nad promieniotwórczo-
ścią.10 W literaturze polskiej i świato-
5 Marie-Irène Curie, Correspondance. Cho-
ix de lettres (1905-1934), Paris 1974, ss. 348. 
W roku 1978 korespondencja Marii i Ireny 
Curie została przetłumaczona na język polski 
przez Krystynę Dolatowską. Koresponden-
cja Marii Skłodowskiej-Curie z córką Ireną. 
1905-1934. Wybór, Warszawa 1978, ss. 211.
6 Korespondencja polska Marii Skłodow-
skiej-Curie, Warszawa 1994. (Listy do Po-
lek, Polaków i Instytucji polskich).
7 E. Curie, Madame Curie, Paris 1938, ss. 
429; por. wyd. polskie: E. Curie, Maria Curie, 
Warszawa 1958, ss. 358. (Przełożyła z fran-
cuskiego Hanna Szyllerowa). W 2011 roku 
zostanie wznowiona książka Ewy Curie pt. 
„Maria Curie” przez wydawnictwo „Rytm”. 
8 J. Skłodowski, nie opublikowane wspo-
mnienia, GBL. Zbiory specjalne.
9 H. Skłodowska-Szalay, Ze wspomnień 
o Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa 
1958, ss. 75.
10 E. Cotton, Les Curie et la Radioacti-
vité, Paris 1963; E. Cotton, Rodzina Curie 
i promieniotwórczość, Warszawa 1965, ss. 
149. (Z francuskiego tłumaczyła Stanisława 
Dłuska).

wej ukazało się kilkadziesiąt powieści 
biograficznych poświęconych Marii 
Skłodowskiej-Curie i jej odkryciom, 
zwłaszcza w języku polskim, francu-
skim i angielskim.

Do książek tych i korespondencji 
chętnie sięgają scenarzyści i reży-
serzy filmowi, kiedy podejmują się 
przedstawienia fascynującego tema-
tu, jakim było życie sławnej rodziny 
Curie.11

Próbując odtworzyć ślady życio-
we Marii Skłodowskiej-Curie, należy 
również uwzględnić wpływ, jaki na 
jej pracę naukową i życie rodzinne 
wywarła aktywność sportowo-tury-
styczna. Prezentacja zainteresowań 
i osiągnięć Marii Skłodowskiej-Curie 
w zakresie racjonalnego i aktywnego 
wypoczynku nie może być dokona-
na z pominięciem najistotniejszych 
faktów w jej życiu. Tylko bowiem 
w takim ujęciu możliwe jest ukazanie 
wszechstronności, talentu i umiejęt-
ności tej kobiety, która o parę pokoleń 
wyprzedziła swój czas.

Dom rodzinny i edukacja
Maria Skłodowska urodziła się 7 

listopada 1867 roku w Warszawie, 
w domu przy ul. Freta 16, w którym 

11 Życie i twórczość Marii Skłodowskiej-
Curie obrazują dwa filmy telewizyjne pt. 
„Maria i Piotr” (film wyświetlany w Polsce 
w lipcu 1979 r.) oraz „Kobieta godna sza-
cunku” – trzyodcinkowy serial produkcji 
polsko-francuskiej według powieści Fra-
nçoise Giroud, Une femme honorable, Pa-
ris 1981. Książkę przetłumaczyła na język 
polski Janina Pałęcka i wydano ją pt. „Ma-
ria Skłodowska Curie” Warszawa 1987, ss. 
291.
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mieści się obecnie muzeum poświę-
cone jej pamięci.12 Była najmłodszym, 
piątym dzieckiem Władysława Skło-
dowskiego (1832-1902) i jego małżon-
ki Bronisławy z Boguskich.13 W obu 
rodzinach herby przypominały o szla-
checkich korzeniach – Skłodowscy byli 
herbu Dołęga, a Boguscy herbu Topór. 
Jej wszyscy przodkowie wywodzili się 
z ziemi mazowieckiej, w sąsiedztwie 
Łomży. Kolebką rodu Skłodowskich 
była wieś Skłody. Z kolei Boguscy 
wywodzili się ze wsi Boguszyce. Stąd 
też Marię nazywano często „córką ma-
zowieckich równin”.14

Rodzice Marii byli nauczycielami 
o wysokim autorytecie moralnym. Oj-
ciec Marii uczył fizyki i matematyki 
w gimnazjach męskich – rządowych 
i prywatnych, a matka była przełożo-
ną pensji dla panien.15 Od dzieciństwa 

12 Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie – je-
dyne w Polsce, powstało w 1954 roku w War-
szawie z inicjatywy Polskiego Towarzystwa 
Chemicznego, które ma tam swoją siedzibę. 
W roku 1967 – w setną rocznicę urodzin Skło-
dowskiej zostało zreorganizowane. Ekspo-
nuje życie, twórczość i działalność uczonej. 
Współpracuje z „Muzeum Curie” w Paryżu 
w zakresie wymiany materiałów, organizo-
wania wystaw i działalności wydawniczej. 
W roku 1998 Muzeum zorganizowało wysta-
wę pt. „ W stulecie odkrycia radu i polonu”. 
Aktywnie włączyło się w obchody „Roku Ma-
rii Skłodowskiej-Curie – 2011”. Encyklopedia 
Warszawy, PWN, Warszawa 1975, s. 402.
13 Małżonkowie Skłodowscy mieli cztery 
córki: Zofię, która zmarła na tyfus w 15 
roku życia, Helenę, Bronisławę, Marię 
i syna Józefa.
14 T. Kaczorowska, Córka mazowieckich 
równin czyli Maria Skłodowska-Curie 
z Mazowsza, Ciechanów 2007.
15 M. Skłodowska-Curie, Autobiografia,  
op. cit., s. 8.

Maria wychowywała się w atmosfe-
rze nauki. Z domu rodzinnego wynio-
sła także nawyk pracowitości i patrio-
tyzmu, zachowała je przez całe życie.

Największy wpływ na wychowanie, 
osobowość i zainteresowania naukowe 
Marii wywarł ojciec, gdyż matka osie-
rociła ją, kiedy Maria miała zaledwie 
10 lat. Ojciec rozwijał w dzieciach sa-
modzielność i umiejętności w różnych 
dziedzinach; pobudzał ambicje inte-
lektualne, kierował wykształceniem, 
dbał o ich zdrowie i rozwój fizyczny, 
starał się o rozrywki w czasie wolnym. 
Panny Skłodowskie biegle mówiły 
kilkoma językami, potrafiły haftować 
i grać na fortepianie, a także jeździć na 
łyżwach, pływać i tańczyć.16

„Codziennie przed pójściem spać 
gromadził nas ojciec i przerabiał 
z nami ćwiczenia gimnastyczne. Nie-
dziele i święta spędzaliśmy na wyciecz-
kach, poznawaniu miasta, jego zabyt-
ków, zwiedzaniu muzeów i wystaw” 
– wspominała siostra Marii – Helena 
Skłodowska-Szalay (1867-1961).17 
Dzięki temu Maria nabyła na całe ży-
cie nawyk systematycznych ćwiczeń 
fizycznych i zamiłowanie do wycie-
czek pozamiejskich.

Kształciła się początkowo na pry-
watnej pensji żeńskiej Jadwigi Sikor-
skiej 18 (na rogu ulic Marszałkowskiej 
i Królewskiej), a później w III Żeńskim 
16 Fr. Giroud, Maria Skłodowska-Curie, 
Warszawa 1987, s. 22 (z francuskiego prze-
łożyła Janina Pałęcka).
17 H. Skłodowska-Szalay, Ze wspomnień 
o Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa 
1958, s. 14.
18 B. Kuźmiński, Pierwsza żeńska... Szko-
ła im. Królowej Jadwigi w Warszawie, 
Warszawa 1982, s. 13 i 163.
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Gimnazjum Rządowym (przy Krakow-
skim Przedmieściu 36), gdyż szkoły 
prywatne nie mogły wówczas wydawać 
prawomocnych świadectw o edukacji, 
potrzebnych przy ubieganiu się na wyż-
sze studia. Szkoły rządowe były jednak 
całkowicie zrusyfikowane.

Sielskie wakacje i swoboda
Wakacje były dla Marii zawsze 

radosne i urozmaicone, gdyż spędza-
ła je u krewnych na wsi – w dworach 
i majątkach. „Tam płynęło życie swo-
bodnie na starą sielską modłę, tam 
czekały nas gonitwy po lesie i wesoły 
współudział w pracach rolniczych na 
rozległych polach i łąkach”, pisała 
Maria w „Autobiografii”.19

Maria Skłodowska miała piętna-
ście lat, kiedy w czerwcu 1883 roku 
ukończyła gimnazjum, nagrodzona 
złotym medalem. Dalsza nauka, czy 
studia w kraju były niemożliwe, gdyż 
ani Uniwersytet Warszawski, ani Uni-
wersytet Jagielloński nie przyjmo-
wały w tym czasie kobiet na studia. 
Postanowiono więc, że Maria będzie 
wypoczywała przez rok u krewnych 
i znajomych na wsi. Lato spędziła 
najpierw w Zwoli, a potem w Zawie-
przycach, w Lubelskiem. Korzystając 
z dużej swobody i wolnego czasu, 
Maria mogła w pełni poznać uroki 
wiejskiego życia, zabaw i młodości. 
Pobyt w Zawieprzycach odzwiercie-
dla fragment jej listu do przyjaciółki 
19 M. Skłodowska-Curie, Autobiografia, 
op. cit. s. 14; H. Sadaj, Skłodowscy. Przod-
kowie i współcześni Marii Salomei Skło-
dowskiej-Curie, „Roczniki Humanistycz-
ne” t. XXX, 1982, zeszyt 2.

– Kazimiery Przyborowskiej, cór-
ki dyrektora Biblioteki Zamoyskich: 
„Huśtamy się dużo – mocno i wysoko, 
kąpiemy się, nocami chodzimy łowić 
raki (…). Chodzimy często na spacer 
do lasu, gdzie zbiera się kilkanaście 
osób, gramy w serso,20 w palanta, 21 
itp. młodociane zabawy.22 Tam po-
znała również emocje jazdy konnej 
po bujnych łąkach, dosiadając ra-
sowych wierzchowców ze stadniny 
wuja. Wieczorami siadano zwykle 
na tarasie pod wiekową lipą i słucha-
no głosów dzikiego ptactwa, plusku 
wody na młyńskim kole, opowiadano 
legendy.23 Podczas tych wakacji Ma-
ria poznawała też okoliczne zabytki; 
urządzono wycieczkę do Czarnolasu, 
podczas której młodzież zwiedziła 
również kościół w Zwoleniu.

Zimę spędziła u stryjostwa nieda-
leko Skalbmierza, u podnóża Karpat, 
gdzie też zastał ją karnawał, który 
upłynął na zabawach tanecznych i ku-
ligach. Dziewczęta i chłopcy ubierali 
się na tą okazję w krakowskie stroje 
ludowe. Tańczono krakowiaka, obe-
rka i mazura do białego rana. „…Tak 
się już nigdy bawić nie będę – pisała 

20 Serso (z franc. cerceau – czyli obręcz), 
bardzo popularna zabawa dziewczęca w XIX 
wieku, dwu- lub kilkuosobowa, polegająca 
na rzucaniu do partnerki wiklinowych kółek 
i chwytaniu ich na wiklinowe mieczyki.
21 Palant – staropolska gra ludowa, w któ-
rej uczestniczą dwie drużyny (po 10-15 gra-
czy każda), polegająca na wybijaniu małej 
piłki palantowej specjalnym bijakiem, zwa-
nym też palantem.
22 E.Curie, Maria Curie, op. cit,  s. 44.
23 O. Wołczek, Maria Skłodowska-Curie, 
Warszawa 1985, s. 10; T. Kaczorowska, Cór-
ka mazowieckich równin..., op. cit., s. 32-33.
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Maria do swojej siostry Bronisławy 
26 lutego 1884 roku – bo nigdy na 
frakowym balu nie może być tej ocho-
ty i wesołości, jaka tam była”.24

Kulig udał się znakomicie, Maria 
wspominała go potem z największym 
zachwytem w listach do rodzeństwa: 
„Czy bowiem może istnieć na świe-
cie bardziej porywająca zabawa niż 
te wściekłe eskapady w mnóstwo 
sań, w kilkanaście koni, na których 
młodym pannom towarzyszą młodzi 
kawalerowie? Od dworu do dworu 
z dźwiękiem dzwoneczków, chrzęstem 
kopyt, z szalonym przygrywaniem ka-
peli… Już zapalono smolne pochod-
nie, już skrzypce znów tęsknie zawo-
dzą. Jazda! Jazda! Coraz większym, 
coraz huczniejszym orszakiem”.25

W tym czasie Maria zwiedziła 
Kraków i jego liczne zabytki. Prosto 
z Krakowa pojechała wynajętymi na 
Kleparzu furkami do Zakopanego. Po 
raz pierwszy w życiu zobaczyła góry. 
Oczarowały ją granitowe urwiska Tatr 
i ciemna zieleń smreków. Upajała ją 
kryształowa czystość powietrza, cieszył 
trud wędrówek po górskich ścieżkach. 
Cudownie zmienna toń Morskiego Oka 
stała się dla niej na zawsze symbolem 
największego czaru natury. „Pierwsze 
moje wrażenia z gór były bardzo silne. 
Wychowana na równinie zachwycałam 
się wioską tatrzańską, widokiem na 
szczyty, wycieczkami w doliny i do jezior 
podniebnych, noszących tak obrazowe 
nazwy jak „Morskie Oko” – wspomi-
nała Maria w „Autobiografii”.26

24 Korespondencja polska Marii Skło-
dowskiej-Curie, Warszawa 1994, s. 6-7.
25 E. Curie, Maria Curie, op. cit, s. 45-46.
26 M. Curie, Autobiografia, op. cit., s. 14.

Wiosnę i lato 1884 roku Maria 
i jej siostra Helena spędziły w luk-
susowej wiejskiej posiadłości Lu-
dwika hrabiego de Fleury w Kę-
pie, u zbiegu rzek Narwi i Biebrzy 
(w Łomżyńskiem). Żona hrabiego 
była dawną uczennicą Bronisławy 
Skłodowskiej.27 Z Kępy Maria pi-
sała w liście do Kazimiery Przy-
borowskiej: „…To jedno powiem, 
że jest cudownie (…) nie brak nam 
wody, ani do kąpieli, ani do jaz-
dy łódką, co mi sprawia ogromną 
przyjemność. Uczę się wiosłować, 
już nawet spore postępy zrobiłam, 
a kąpiele są znakomite”.28 Maria 
– według relacji jej siostry była 
„projektodawczynią i organizator-
ką najweselszych i najśmielszych 
wybryków”.29

Po latach Maria wyznała, że lu-
biła wakacje u krewnych i przy-
jaciół na prowincji; odwiedziny te 
sprzyjały poznaniu tradycji i sag ro-
dzinnych oraz dostarczały bogatych 
przeżyć. Z tego tak beztroskiego 
młodzieńczego okresu życia wynio-
sła Maria trwałe umiłowanie przy-
rody, roślin i zwierząt, życia i pracy 
na wsi. Ta namiętność do wsi, do 
gór, do przyrody, to zamiłowanie do 
ruchu i aktywnego wypoczynku na 
łonie natury nigdy w niej nie  przy-
gasły; nawyki te przeniosła potem 
na swoje dorosłe życie.

We wrześniu 1884 roku Maria po-
wróciła do Warszawy i została słuchacz-

27 H. Skłodowska-Szalay, Ze wspomnień, 
op. cit., s. 48.
28 E. Curie, Maria Curie, op. cit.,  s. 47.
29 H. Skłodowska-Szalay, Ze wspomnień, 
op. cit. s. 50.
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ką „Uniwersytetu Latająceg”.30 Wykła-
dy obejmowały zagadnienia społeczne, 
filozoficzno-historyczne, pedagogiczne 
i matematyczno-przyrodnicze. Owe 
nielegalne studia miały głęboki wpływ 
na intelekt młodej Marii. Atmosferze 
„Uniwersytetu Latającego” zawdzię-
czała Maria racjonalistyczną postawę 
wobec przyrody i świata. Wyniesio-
ne z niego idee zaowocowały później 
w jej karierze naukowej, kiedy dzieliła 
wspólne z pozytywistami przekona-
nie, że wszystkie twierdzenia i wnioski 
„powinny być poparte możliwymi do 
sprawdzenia dowodami”.31

Szczuki – pierwsza praca
 i pierwsza miłość

Pragnąc zebrać fundusz na studia 
Maria Skłodowska objęła 1 stycznia 
1886 roku posadę guwernantki u rodzi-
ny Żórawskich w majątku Szczuki pod 
Przasnyszem, w dawnej guberni płockiej 

30 „Uniwersytet Latający” – tajna wyższa 
uczelnia żeńska, powstała z żeńskich kółek 
samokształceniowych, zakładanych w 1882 
roku; skupiał setki studentek, przed któ-
rymi były wówczas zamknięte uniwersyte-
ty w Krakowie, Warszawie i Petersburgu. 
Wykłady odbywały się w mieszkaniach pry-
watnych; prowadzili je wybitni intelektuali-
ści warszawscy. W 1906 roku Uniwersytet 
Latający ujawnił się i przekształcił w To-
warzystwo Kursów Naukowych, a w roku 
1919 w Wolną Wszechnicę Polską.

S. Koszutski, Walka młodzieży polskiej 
o wielkie ideały, Warszawa 1926, s. 68.
31 Fr. Giroud, Maria Skłodowska-Curie, 
op. cit., s. 23-24; B. Goldsmith, Geniusz 
i obsesja. Wewnętrzny świat Marii Curie. 
Przełożył z angielskiego Jarosław Szmolda, 
Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2006, 
s. 27.

(obecnie w powiecie Ciechanowskim).32 
Szczuki należały do dóbr Ludwika hra-
biego Krasińskiego. Julian Żórawski 
był dzierżawcą i zarządcą Szczuk (235 
ha). Kochając wieś Maria nie czuła się 
samotna, a chociaż krajobraz tej okolicy 
nie należał do malowniczych, lubiła go 
w każdej porze roku. Interesowała się 
gospodarstwem rolnym, obserwowała 
rozwój roślin i zbóż, chodziła do stajni 
folwarcznych. Latem czas wolny od na-
uki Maria spędzała z dziećmi na space-
rach po lesie, gonitwach po okolicznych 
łąkach, grach w krokieta 33 i w serso, 
jeździła konno lub powozem, kąpała się 
w pobliskiej rzece. Zimą pokryte śnie-
giem rozległe płaszczyzny były pełne 
uroku i zachęcały do długiej jazdy sania-
mi. Do ulubionych atrakcji zimowych 
należało ślizganie się na zamarzniętej 
rzece oraz budowle i rzeźby śniegowe. 
„Pamiętam wspaniały dom ze śniegu, 
który wybudowaliśmy pewnej zimy, kie-
dy śniegu było bardzo dużo; mogliśmy 
siedzieć wewnątrz i wyglądać stamtąd 
na pokryte różowawo-białym puchem 
równiny”, wspominała Maria Skło-
dowska.34

Maria przebywała w Szczukach 
trzy i pół roku (od stycznia 1886 do 

32 M. Skłodowska-Curie, Autobiografia, 
op. cit., s. 17.
33 Krokiet – gra wywodząca się z Anglii 
(croquet), polegała na jak najszybszym 
przetoczeniu kuli krokietowej za pomo-
cą drewnianego młotka o długiej rękojeści 
przez nieduże druciane bramki (20x30 cm) 
w przepisowej kolejności; wygrywała osoba 
bądź drużyna, która pierwsza przetoczyła 
swoje kule przez bramki najmniejszą ilością 
uderzeń, czyli w najkrótszym czasie. 
34 M. Skłodowska-Curie, Autobiografia, 
op. cit., s. 17.
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wiosny 1889 roku). Tam też dojrzewa-
ło w niej mocne postanowienie o pod-
jęciu w przyszłości studiów wyższych 
– w Petersburgu lub w Paryżu. Toteż 
całe wieczory poświęcała na naukę.35 
W Szczukach Maria przeżyła też swo-
ją pierwszą miłość; pokochała z wza-
jemnością Kazimierza Żórawskiego, 
najstarszego syna swoich chlebodaw-
ców. Jednak jego rodzice nie wyrazili 
zgody na ten związek. Maria opuściła 
dom w Szczukach w czerwcu 1889 
roku.36

Po powrocie do Warszawy Maria 
otrzymała posadę nauczycielki do-
mowej u zamożnych państwa Fuch-
sów. Zajęcia z ich dziećmi rozpoczę-
ła w Sopocie, dokąd przybyła 9 lipca 
1889 roku. Zamieszkała wraz z nimi 
w hotelu Szulca; była to ta sama pose-
sja, w której w roku 1858 spędzała wa-
kacje znana poetka – improwizatorka 
„Deotyma” (Jadwiga Łuszczewska).

„W owym Szulc-Hotelu – pisała 
Skłodowska do swej przyjaciółki Ka-
zimiery – nie jest specjalnie zabaw-
nie, na plaży i w Kurhausie spotyka 
się ciągle tych samych ludzi, którzy 
rozmawiają ciągle o tym samym. Mo-
rze wprawdzie jest piękne, a kąpiele 
wprost rozkoszne, jednak gdy nadej-
dzie słota i trzeba siedzieć w domu 
– wszyscy są w takim humorze, że 
gdybym mogła, schowała bym się 

35 M. Skłodowska-Curie, Autobiografia, 
op. cit., s. 18-19.
36 Kazimierz Żórawski (1866-1953) został 
później jednym z wybitnych matematyków 
polskich; był profesorem Uniwersytetu Ja-
giellońskiego, Politechniki Warszawskiej 
i Uniwersytetu Warszawskiego; członek 
Polskiej Akademii Umiejętności.

pod ziemię”.37  Pobyt Marii w Sopo-
cie trwał krótko. Niebawem, wraz ze 
swymi chlebodawcami, powróciła do 
Warszawy.

Zarabiając nadal lekcjami prywat-
nymi Maria przygotowywała się jed-
nocześnie do studiów. Przy Muzeum 
Przemysłu i Rolnictwa na Krakowskim 
Przedmieściu 66 zorganizowano wów-
czas pracownię fizyczną, którą kiero-
wał brat cioteczny Marii Józef Jerzy 
Boguski. Tam właśnie Maria stawiała 
pierwsze kroki w badaniach ekspery-
mentalnych w dziedzinie fizyki i che-
mii. Była to także chęć zaspokojenia 
potrzeby edukacji, tak nierozerwalnie 
łączącej się z jej poglądami o emancy-
pacji kobiet, traktowaną przez nią jako 
jeden z najważniejszych elementów 
postępu społecznego. „Buntownice” 
z pokolenia Marii były przekonane, że 
dowiodą swej intelektualnej równości 
z mężczyznami, jeśli tylko będą miały 
możliwość podjęcia takiej próby. A dro-
ga do tego celu prowadziła przez naukę 
i studia wyższe.38 Był to krótki, ale cie-
kawy i pracowity okres w życiu młodej 
kobiety, gromadzącej różnorodny kapi-
tał intelektualny na całe życie.

Objawienie nowego świata
Przemożne powołanie, a może in-

tuicja kobieca, kazały Marii opuścić 

37 F. Mamuszka, Bedeker Sopocki, 
Gdańsk 1981, s. 188-189.
38 M. Skłodowska-Curie, Autobiografia, 
op. cit., s. 19-20. Na gmachu dawnego Mu-
zeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie, 
przy Krakowskim Przedmieściu 66  widnie-
je tablica pamiątkowa, informująca, że Ma-
ria Skłodowska wykonywała tam pierwsze 
doświadczenia naukowe.
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dom rodzinny i wyjechać na studia. 
Jesienią 1891 roku w wieku 24 lat 
Maria Skłodowska wyjechała do Pa-
ryża i zapisała się na Wydział Mate-
matyczno-Przyrodniczy Sorbony. Z tą 
chwilą rozpoczął się w życiu Marii 
okres wytężonej nauki.

„Wszystko, co widziałam nowego 
i czego się uczyłam, zachwycało mnie. 
Było to jakby objawienie nowego świa-
ta, świata wiedzy, do którego nareszcie 
otwarto mi wolny dostęp”, zwierzała 
się Maria.39 Jedyną jej rozrywką w tym 
czasie były zebrania studenckie, space-
ry w parkach bądź niedzielne wyjazdy 
koleją do małych miejscowości pod 
Paryżem (m.in. do Raincy).

Po dwóch latach studiów Skło-
dowska uzyskała licencjat nauk fi-
zycznych z pierwszą lokatą, a w roku 
1894 licencjat nauk chemicznych 
z drugą lokatą. W czasie przygotowy-
wania się do egzaminów rozpoczęła 
Skłodowska pracę eksperymentalno-
badawczą w laboratorium prof. Ga-
briela Lippmanna (1845-1921).

W tym samym roku Maria pozna-
ła Piotra Curie (1859-1906), obda-
rzonego równym geniuszem jak ona. 
Fizyk Józef Kowalski, profesor Uni-
wersytetu we Fryburgu szwajcarskim, 
zaprosił ją do siebie razem z młodym 
fizykiem paryskim, sławnym już z od-
krycia zjawiska piezoelektryczności 
(pojawienie się napięcia elektrycz-
nego w kryształach pod wpływem 
ciśnienia), dokonanego wspólnie 
z bratem Jakubem Curie, oraz z ba-
dań nad magnetyzmem i nad symetrią 
zjawisk fizycznych. Spotkanie młodej 

39 Op. cit., s. 24.

polskiej intelektualistki i francuskie-
go fizyka było udane, a zachwyt wza-
jemny. Konsekwencje tego spotkania 
były też decydujące dla przyszłego 
życia i kariery naukowej Marii. Była 
ona również obecna w małej sali Sor-
bony, gdy Piotr bronił pracę doktorską 
z magnetyzmu. Piotr Curie odkrył, że 
podatność magnetyczna (paramagne-
tyków) jest odwrotnie proporcjonalna 
do temperatury. To właśnie było „pra-
wo Curie”. „Mała sala Sorbony kryła 
w tym dniu wysokie wzloty myśli ludz-
kiej –   pisała Maria  – tym uczuciem 
cała byłam przepełniona.40

Maria i Piotr zaprzyjaźnili się ze 
sobą, a niebawem doszli do wniosku, 
że żadne z nich nie znajdzie lepszego 
towarzysza życia i nauki. Oboje bo-
wiem widzieli w tym związku zarów-
no radość ze wspólnej pracy, jak i ra-
dość ze wspólnego życia rodzinnego. 
Ich ślub odbył się 26 lipca 1895 roku 
w merostwie w Sceaux; 41 był bardzo 
skromny. Maria miała na sobie prostą 
granatową garsonkę. Na ślub Marii 
i Piotra przyjechali z Warszawy: oj-
ciec Marii – Władysław Skłodowski 
i siostra Helena. Obecni byli rów-
nież Bronisława i Kazimierz Dłu-
scy. Przyjęcie weselne wyprawiono 
w ogrodzie rodziców Piotra w Sce-
aux. Po uczcie gospodarze i goście 
weselni bawili się, grając w „boule” 
(rzuty kulami), starą francuską grę na-
rodową, którą uprawia się do dziś we 

40 M. Skłodowska-Curie, Piotr Curie,  
op. cit., s. 50; Giroud, Maria Skłodowska-
Curie, op. cit., s. 63-64.
41 M. Skłodowska-Curie, Autobiografia, 
op., cit., s. 27.
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Francji.42 Zabawa w boule wyzwoliła 
wśród graczy wiele emocji i ogólnej 
wesołości. Trwała aż do zmierzchu.43

Rower 
– to wolność i przygoda

W prezencie ślubnym Maria i Piotr 
dostali dwa nowe rowery, na których 
wyruszyli w podróż poślubną trwają-
cą aż do końca lata. Rower – to wol-
ność; jechali więc bez określonego 
celu, bez wyznaczonych z góry tras, 
bez poczucia czasu. To była przygoda, 
włóczęga zakochanych nowożeńców 
po Île-de France, historycznej krainie, 
leżącej w środkowej części Basenu 
Paryskiego (Bassin Parisien) – ongiś 
jedno z najstarszych i największych 
księstw średniowiecznej Francji, po-
siadłość Kapetyngów, dynastii panu-
jącej w latach 987-1328. Obszar ten, 
składający się z czterech wielkich 
płatów wysoczyzny wapiennej, został 
rozdzielony szerokimi dolinami Se-
kwany i jej dopływów Oise i Marny, 
stanowiących naturalne szlaki komu-
nikacyjne.

Wędrując na rowerach od wsi do 
wsi i od miasteczka do miasteczka, 
zwiedzali państwo Curie malownicze 
42 Istotą gry są rzuty kulami (franc. bo-
ule – twarde, wewnątrz pełne kule o obj. 
90-110 mm i cięż. 400 g), którą prowadzi 
się w podłużnej alei (dł. 27,5 m i szer. 3-4 
m). Gra polega na rzucaniu kulami tak, aby 
własne kule znalazły się możliwie najbliżej 
kuli mniejszych rozmiarów, zwanej „pro-
siaczkiem” (cochonnet). Liczy się punkty 
za każdą kulę leżącą bliżej prosiaczka; na 
każdego gracza przypadają 3-4 kule.
43 E. Curie, Maria Curie, op. cit., s. 126-
127.

okolice Île-de-France. Nie zrażali się 
prześladującym ich wciąż deszczem, 
bo chroniły ich wielkie gumowe pele-
ryny. Wieczorem przygarniała ich co-
raz to inna gospoda przydrożna, gdzie 
nie było wprawdzie komfortu, ale była 
gorąca zupa, spokój i cisza oraz za-
pewniony nocleg. Jeśli mieli ochotę 
wędrować po skałach, gęstym borem 
lub na przełaj po polnych ścieżynach 
i bezdrożach, zostawiali swoje rowery 
w jakiejś chłopskiej chacie i szli pieszo. 
Rozmaitość krajobrazu Île-de-France, 
a zwłaszcza wędrówki po uroczych 
dolinach pełnych woni pachnących 
roślin, lub po kamienistych wzgórzach 
porosłych wrzosem, zachwycały Ma-
rię i Piotra. Długie wędrówki sprzyjały 
rozmyślaniom i rozmowom o wielkich 
projektach na przyszłość, o doświad-
czeniach i badaniach.44

W tych szczególnych dniach na-
wiązała się między Piotrem a Marią 
najpiękniejsza nić, jaka może łączyć 
mężczyznę z kobietą – głęboka har-
monia serc, ciał i genialnych umy-
słów. Tam, na szlakach turystycznych 
przyzwyczajali się do siebie i do my-
śli, że zawsze będą razem, pracować 
i tworzyć razem, odpoczywać też ra-
zem. Ta podróż poślubna na zawsze 
pozostała najpiękniejszym wspo-
mnieniem w życiu Marii.

We wrześniu 1895 roku małżon-
kowie Curie odkryli lasy w pobliżu 
Chantilly, znanej miejscowości na 
północ od Paryża, z zachowanym 
renesansowym zamkiem i parkiem 
z pawilonami z XVII wieku. Broni-
sława i Kazimierz Dłuscy wynajęli 

44 E. Curie, Maria Curie, op. cit., s. 129-132.
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w okolicy duży dom, do którego na 
okres wakacji zjechała rodzina Marii 
i przybyli rodzice Piotra. 

Z roku 1895 pochodzi znana i czę-
sto reprodukowana fotografia, na któ-
rej Maria i Piotr stoją obok swoich 
rowerów, ubrani w zalecane wówczas 
do jazdy stroje. Maria ma na sobie 
tzw. „strój racjonalny”, składający się 
z ciemnych szarawarów, jasnej bluz-
ki z bufiastymi rękawami i żabotem 
oraz obcisłej kamizelki; głowę zdobi 
słomkowy kapelusz o wąskim rondzie. 
Uważa się, że rower i strój sportowy 
cyklistek zrobiły dla emancypacji 
kobiet więcej niż walczące o równo-
uprawnienie sufrażystki. Maria nale-
żała do pionierek turystyki kolarskiej.

Odkrycie ciał 
radioaktywnych

Po ślubie i wakacjach rozpoczął 
się dla Marii Curie nowy okres życia, 
jakże odmienny od samotnej, studenc-
kiej egzystencji w latach poprzednich. 
Związani miłością i wspólną pracą, 
prawie cały czas spędzali razem. Piotr 
Curie był w tym czasie wykładowcą 
w Miejskiej Szkole Fizyki i Chemii, 
lecz każdą wolną od wykładów go-
dzinę spędzał na badaniach w swoim 
laboratorium szkolnym przy ul. Lho-
mond, a Maria otrzymała pozwole-
nie pracy u niego. On zajmował się 
badaniem kryształów, a ona przygo-
towywała się do egzaminów, upraw-
niających ją do nauczania w szkołach 
żeńskich; jednocześnie kontynuowała 
pracę nad właściwościami magne-
tycznymi stali hartowanej i minera-
łów, którą ogłosiła w 1897 roku. Mał-

żonkowie Curie znajdowali jednak 
trochę wolnego czasu, by bywać na 
spotkaniach Towarzystwa Fizyczne-
go, chodzili regularnie do Théatre de 
l’Oeuvre, a niekiedy na seanse kine-
matograficzne, będące wówczas no-
wością i atrakcją.

Zastanawiając się nad wyborem 
tematu pracy doktorskiej, Maria zwró-
ciła uwagę na świeżo odkryte przez 
Henrie’go Becquerel’a zjawisko sa-
moistnej emisji promieniowania jo-
nizującego przez uran.45 W grudniu 
1897 roku małżonkowie Curie rozpo-
częli badania nad promieniowaniem 
rud uranowych, które doprowadziły 
do odkrycia w 1898 roku nieznanych 
pierwiastków promieniotwórczych; 
18 lipca ogłosili oni odkrycie polonu, 
a 26 grudnia – radu. Polon występo-
wał w połączeniu z bizmutem, wyod-
rębnionym ze smółki uranowej, a rad 
towarzyszył wydobytemu z tego mine-
rału barowi. Odkrycie to zostało doko-
nane na przestrzeni jednego roku, a re-
zultaty zapowiadające początek nowej 
nauki o promieniotwórczości zostały 
osiągnięte w ciągu kilku lat. Było to 
odkrycie epokowe, które wstrząsnęło 
pojęciem o istocie materii.

25 czerwca 1903 roku Maria Curie, 
po przedstawieniu pracy pt. „Badanie 
ciał radioaktywnych” uzyskała tytuł 
doktora nauk fizycznych na Sorbonie, 
a 5 listopada 1903 roku Maria i Piotr 
Curie oraz Antoine Henri Becquerel 
(1852-1908) otrzymali za badania nad 
substancjami radioaktywnymi „Medal 

45 Emisję promieni Becquerel’a Maria 
Curie nazwała radioaktywnością (radioac-
tivité) lub po polsku promieniotwórczością.
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Davy’ego”46 – najwyższe odznaczenie 
naukowe Królewskiego Towarzystwa 
(Royal Society) w Londynie. Rów-
nież w tym samym roku Akademia 
Szwedzka przyznała im Nagrodę No-
bla w dziedzinie fizyki. Maria Curie 
była pierwszą kobietą na świecie, któ-
ra uzyskała to najwyższe wyróżnienie.

Mimo rosnącej sławy, mimo naj-
wyższych odznaczeń i stopni nauko-
wych, małżonkowie Curie nadal pro-
wadzili życie skromne. Dom rodzin-
ny, praca naukowa, wykłady na uni-
wersytecie – to codzienny program 
ich pracowitego życia.

Wycieczki po radość życia
Maria Curie – jako kobieta mądra 

i starannie wykształcona, zdawała 
sobie sprawę z niebezpieczeństwa, 
jakie im zagraża. Do pracy i dalszych 
wynalazków nad promieniotwórczo-
ścią potrzebne im były zdrowie i od-
poczynek. Dlatego w wycieczkach 
rowerowych małżonkowie Curie 
szukali odprężenia i wysiłku fizycz-
nego, które by zrekompensowały ich 
siedzący tryb życia, pozwalały zacho-
wać tężyznę mięśni i ogólną kondy-
cję, a równocześnie poznać piękno 
i historię Francji. Toteż z ogromnym 
entuzjazmem realizowali program 
swoich turystycznych upodobań. 
„Najmilszą naszą rozrywką po pracy 
w dusznym laboratorium były spacery 
bądź wycieczki na rowerach po oko-
licy. (…) Mąż mój lubił przebywać 
na otwartym powietrzu i żywo inte-
resował się roślinami i zwierzętami 
46 Sir Humphry Davy (1778-1829), bry-
tyjski fizyk i chemik.

w lasach i na łąkach. Nie było pra-
wie kąta w pobliżu Paryża, którego 
byśmy nie znali. Ja także kochałam 
wieś i owe wycieczki sprawiały mi 
taką samą przyjemność, odprężając 
przy tym umysł od pracy naukowej”, 
pisała Maria w swojej „Autobiogra-
fii”.47 Obserwując przyrodę odsłaniali 
w niej coraz to nowe uroki, a bogac-
two zmieniającego się krajobrazu cie-
szyło ich wrażliwą na piękno naturę. 
„Te dnie spędzone na łonie natury 
w pięknych okolicach zostawiły nam 
niezatarte wrażenia, które potem lubi-
liśmy wspominać. Radośnie utrwalił 
nam się w pamięci pewien dzień pe-
łen słońca, gdy po długiej i męczącej 
jeździe rowerem pod górę wydostali-
śmy się na świeżą zieleń łąk Aubrac. 
Przebywaliśmy je potem, rozkoszując 
się czystym powietrzem wyżyn. Inne, 
na zawsze żywe wspomnienie zostawił 
nam wieczór, gdy zapóźnieni w mro-
kach wąwozu Truyére, słuchaliśmy 
z zachwytem ludowej piosenki, za-
mierającej gdzieś daleko – na zwolna 
płynącej łodzi. (…) Wróciliśmy potem 
na drogę wiodącą poprzez wyniosłą 
równinę – całą skąpaną w fantazyj-
nych blaskach księżycowych”.48

W niedziele i święta były wyjaz-
dy do rodziców Piotra w Sceaux bądź 
w dalsze okolice Paryża – na południe 
do Fontainebleau, gdzie „brzegi Loing 
– usiane jaskrami – były dla Piotra Cu-
rie przedmiotem zachwytu” lub na pół-
noc do Lasu Compiègne, który „upajał 
nas na wiosnę swoją delikatną zielenią 
i nieskończonymi kobiercami z barwin-
47 M. Skłodowska-Curie, Autobiografia, 
op. cit., s. 29.
48 M. Curie, Piotr Curie, 1953, s. 54-55.
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ków i anemonów”, pisała Maria we 
wspomnieniach o Piotrze.49 Z wycie-
czek tych przywozili całe pęki polnego 
kwiecia i ziół leczniczych, które przez 
następne dni zdobiły i wypełniały wo-
nią łąk ich skromne mieszkanie, stano-
wiąc namiastkę przyrody i przygody.

W czasie letnich wakacji Maria 
i Piotr podejmowali dalekie wyprawy 
kolarskie do malowniczych zakąt-
ków Francji. Poszukując samotności, 
ciszy i nieskrępowanego obcowa-
nia z przyrodą, wędrowali po lasach 
i bezdrożach, błądzili po wzgórzach 
i dolinach, wspinali się na skały, 
zwiedzali tajemnicze groty, kąpali się 
w napotkanych przypadkiem strumy-
kach.50 Noclegi wybierali w coraz to 
innej miejscowości, zatrzymując się 
w wiejskich zajazdach. Nawet, jeśli 
postanowili na dłużej zatrzymać się 
w jakiejś miejscowości, to też wyko-
rzystywali czas, by stamtąd wyruszyć 
na zwiedzanie ciekawych miejsc i za-
bytków, których jeszcze nie znali.

W roku 1896 udali się do wulka-
nicznych gór i wapiennych wąwo-
zów Owernii (Auvergne).51 W 1898 
roku przejechali na rowerach Sewen-
ny (Cévennes),52 w dwa lata później 

49 M. Skłodowska-Curie, Piotr Curie, s. 54.
50 E. Curie, Maria Curie, op. cit. s. 206.
Owernia (Auvergne) – historyczna kraina 
w Masywie Centralnym; okręg górzysty 
(Monts Dore 1886 m); liczne  uzdrowiska ze 
źródłami mineralnymi. Zabytkowe i znane 
miasta: Clermont Ferrand, Vichy.
51 M. Curie, Autobiografia, op. cit. s. 30.
52 Sewenny (Cévennes) – południowo-
wschodnia krawędź Masywu Centralnego 
w środkowej Francji, opadająca stromo ku 
dolinie Rodanu. Najwyższy szczyt Mont 
Lozère (1699 m).

zwiedzili całe wybrzeże normandzkie 
od Hawru do Saint-Valéry-sur Som-
me, a następnie udali się na uroczą 
wyspę Noirmoutier (49 km2). W 1901 
roku byli w Le Pouldu (w Bretanii), 
a w roku 1902 – w Arromanches-Les-
Bains w Normandii; w roku 1903 
zwiedzili ponownie Owernię. Póź-
niej byli jeszcze w Le Tréport, znanej 
miejscowości kąpieliskowej nad Ka-
nałem La Manche, a następnie w Sa-
int Trojean.

Żadna para cyklistów nie przemie-
rzyła w ciągu paru lat tylu dróg i dró-
żek, tylu wrzosowisk i lasów, dolin 
i wzgórz, co Maria i Piotr Curie. By 
móc ich podziwiać za ten turystyczno-
kolarski wyczyn, wystarczy dokładnie 
prześledzić trasę małżonków Curie 
z mapą Francji w ręku. Sto lat temu był 
to wyczyn ogromny, turystyka kolarska 
bowiem dopiero się rodziła. Byłby to 
duży wyczyn również dzisiaj, przy do-
skonalszych drogach i nowoczesnym 
wyposażeniu technicznym pojazdów.

W roku 1899 państwo Curie przy-
jechali do Zakopanego. Zamieszkali 
u rodziny – Bronisławy i Kazimie-
rza Dłuskich. Stamtąd Maria i Piotr 
w towarzystwie krewnych podejmo-
wali krótsze bądź dłuższe wycieczki 
w góry. Początkowo nie podobała się 
Piotrowi ta surowa okolica górska, do-
piero podczas wyprawy na Rysy (2503 
m) tak oczarował go majestat Tatr, że 
wieczorem po powrocie z gór łama-
ną polszczyzną powiedział do Marii: 
„Ten kraj jest bardzo piękny. Rozu-
miem teraz, jak można go kochać”.53 
Dla Marii kochać swój kraj – znaczyło 

53 E. Curie, Maria Curie, 1967, s. 176-177.

03_historia_rotkiewicz.indd   18 9/22/2011   9:41:51 AM



Sportowe pasje Marii Skłodowskiej-Curie (1867-1934) 19

„Sport Wyczynowy” 2011, nr 2/538

również odczuwać pod stopami strome 
ścieżki górskie, wciągać w płuca za-
pach tatrzańskich regli i odpoczywać 
wśród skał po trudach wspinaczki.

Lato 1905 roku, w którym mał-
żonkowie odebrali dopiero Nagrodę 
Nobla w Sztokholmie (6 czerwca 
1905 roku),54 spędzili z córkami Ire-
ną i Ewą, najpierw w cichej wiosce 
w St. Rémy-les-Chevreuse, niedale-
ko Paryża, a potem w miejscowości 
nadmorskiej Carolles w Normandii. 
Przyjechała tam również siostra Ma-
rii Helena z córką Hanną. Oprócz 
kąpieli morskich i dalekich space-
rów zwiedzali okoliczne zabytki. Na 
początku sierpnia wszyscy wybrali 
się wozem konnym do Mont-Saint-
Michel, by obejrzeć średniowieczne 
opactwo benedyktynów. Założony 
w X wieku klasztor, wznoszący się 
na szczycie stromej skały, otoczony 
całkowicie morzem podczas przy-
pływów – stanowi jeden z najwięk-
szych cudów Zachodniej Europy. 
Podczas wycieczki oglądali inny 
cud – całkowite zaćmienie słońca, 
które Piotr wyjaśniał wszystkim 
z naukowego punktu widzenia.55 
54 Pierre Curie wygłosił w Sztokholmie 
mowę na temat radu i jego znaczenia dla 
różnych dziedzin nauk. Na zakończenie wy-
powiedział słynne, często cytowane słowa: 
„Można się obawiać, że w rękach zbrod-
niczych rad stanie się narzędziem niebez-
piecznym. (...) Jestem z tych, którzy – tak 
jak Nobel – sądzą, iż ludzkość więcej dobra 
niż zła wyciągnie z nowych odkryć”. S. Ba-
chanek, Na ścieżkach życia Marii Skłodow-
skiej-Curie, Warszawa 2006, s. 63.
55 H. Skłodowska-Szalay, Ze wspomnień, 
op. cit., s. 60-69.; S. Guinn, Życie Marie Cu-
rie, op. cit., s. 319-321; M. Rotkiewicz, Ma-
ria Skłodowska-Curie – wzory aktywnego 

Dziewczęta były pod wielkim wra-
żeniem zjawiska.

Tragizm i osamotnienie
1 października 1904 roku Piotr 

Curie objął katedrę fizyki na Sorbo-
nie, a 3 lipca 1905 roku został przyję-
ty do Académie des Sciences. Krótko 
jednak trwała radość rodzinna z tej 
nominacji.

19 kwietnia 1906 roku Piotr Curie 
zginął tragicznie pod kołami wozu 
ciężarowego na ulicy Dauphine.56 
Maria straciła nie tylko męża i współ-
pracownika badań naukowych, ale 
także wiernego towarzysza „wypraw 
w nieznane”. Od tej chwili spadł na 
nią również cały ciężar wychowania 
nieletnich córek: Ireny, urodzonej 
w roku 1897 i Ewy – w 1904 roku.

Po śmierci Piotra Curie rada Wy-
działu Matematyczno-Przyrodni-
czego Sorbony 13 maja 1906 roku 
powierzyła Marii Curie zajmowaną 
przez jej męża katedrę fizyki.57 Była 
to inicjatywa śmiała jak na owe cza-
sy, kiedy to niewiele kobiet studio-
wało na uniwersytetach, a o powie-
rzaniu im stanowisk wykładowcy na 
uniwersytecie w ogóle nie myślano. 
Maria Curie przyjęła tę propozycję, 
uważając za swoją powinność kon-

wypoczynku [w:] Kobieta i kultura czasu 
wolnego. Wiek XIX i XX. Zbiór Studiów 
pod red. A. Żarnowskiej i A. Szwarca, War-
szawa 2001, Wydawnictwa DiG i Instytutu 
Historycznego Uniwersytetu Warszawskie-
go,  t. VII, s. 325-344.
56 S. Guinn, Życie Marii Curie, Warszawa 
1997, s. 330-332 (przełożyła z języka angiel-
skiego Anna Soszyńska).
57 E. Curie, Maria Curie, op. cit.,  s. 215.
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tynuowanie rozpoczętego wspólnie 
dzieła. Była ona pierwszą kobietą 
wykładającą na Sorbonie.58 Oprócz 
wykładów Maria prowadziła badania 
laboratoryjne nad wydzieleniem czy-
stego radu i określeniem jego ciężaru 
atomowego. W roku 1910 Maria Cu-
rie przedstawiła swą kandydaturę na 
członka Francuskiej Akademii Nauk. 
Wskutek silnej kampanii prowadzo-
nej przeciwko niej przez obóz anty-
feministów, kandydatura jej została 
odrzucona.

W grudniu 1911 roku Szwedzka 
Królewska Akademia Nauk przyznała 
Marii Curie powtórnie Nagrodę Nobla 
w dziedzinie chemii za wyizolowanie 
w stanie czystym radu i określenie 
właściwości tego pierwiastka. Była 
pierwszą dwukrotną noblistką na świe-
cie.59 Nagrodę Nobla w Sztokholmie 
odebrała osobiście. W uroczystej cere-
monii towarzyszyły jej 14-letnia córka 
Irena i siostra Bronisława Dłuska.

W 1912 roku dzięki wysiłkom 
Marii Curie rozpoczęto budowę In-
stytutu Radowego (L’Institut du Ra-
dium) w Paryżu, w którym aż do swo-
jej śmierci kierowała laboratorium 
do badań nad fizyko-chemicznymi 
właściwościami ciał promieniotwór-
czych. Czuwała również nad zorgani-
zowaną przez Towarzystwo Naukowe 
w Warszawie w roku 1913 Pracownią 

58 Wykłady, które Maria Curie wygłasza-
ła w Sorbonie, wydane zostały w 1910 roku 
w książce pt. „Madame Marie Curie. Ra-
dioactivity:”  M. Skłodowska-Curie, Pro-
mieniotwórczość, Warszawa 1953.
59 I. Joliot-Curie, Życie i dzieło Marii 
Skłodowskiej-Curie, „Nauka Polska”, War-
szawa 1954, nr 4, s. 12-13.

Radiologiczną, za pośrednictwem 
swoich asystentów z Polski, m.in. 
Ludwika Wertensteina.

W trosce o zdrowie córek
Maria Curie, chociaż bardzo zajęta 

pracą naukową i dydaktyczną, udzia-
łem w konferencjach i komisjach na-
ukowych we Francji i za granicą, tro-
skliwie czuwała nad harmonijnym – 
intelektualnym i fizycznym rozwojem 
swych córek. Nawyk systematycz-
nych ćwiczeń fizycznych i spędzania 
wolnego czasu na łonie natury wpoiła 
dzieciom od pierwszych lat ich ży-
cia. Krytykowała ówczesny system 
szkolny, który za mało dbał o roz-
wój fizyczny i kulturalny młodzieży, 
zwłaszcza dziewcząt. „Pragnęłam 
bardzo, aby moje dzieci były dobrze 
rozwinięte fizycznie. Przywiązuję 
wielką wagę do spacerów na świeżym 
powietrzu, do gimnastyki i sportów. Tę 
stronę wychowania dziewcząt raczej 
zaniedbuje się we Francji. Dbałam, 
ażeby moje dzieci gimnastykowały 
się regularnie. Starałam się też, aże-
by spędzały wakacje w górach albo 
nad morzem. Wiosłują one i pływają 
doskonale, robią długie wycieczki ro-
werami”, pisała Maria Curie w „Au-
tobiografii”.60 Pierwszą jej troską było 
stworzenie córkom odpowiednich wa-
runków życia, aby rosły zdrowe, silne 
i sprawne. Dbała o to, by miały one 
w domu i w ogrodzie przyrządy gim-
nastyczne (trapez, kółka, liny) i ćwi-
czyły na nich systematycznie. Ponad-
to posyłała je na lekcje gimnastyki do 
60 M. Skłodowska-Curie, Autobiografia, 
op. cit.,  s. 49.
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prywatnego zakładu gimnastycznego; 
dziewczęta bardzo lubiły te lekcje. 
Zalecała im także pracę w ogrodzie 
i hodowanie różnych roślin, traktując 
to zajęcie jako formę rekreacji i odpo-
czynku od nauki szkolnej. Zachęcała 
je do wykorzystywania czasu wolne-
go w sposób najbardziej aktywny, m. 
in. do uprawiania różnych sportów. 
Spędzała z córkami letnie wakacje 
w górach lub nad morzem, gdzie mia-
ły dużo wolnego czasu na aktywność 
sportową; urządzała z nimi dalekie 
wycieczki po okolicy – piesze lub na 
rowerach.

W przypadku, gdy nie mogła towa-
rzyszyć córkom na wakacjach z po-
wodu licznych obowiązków bądź pra-
cy badawczej, zapewniała im pobyt 
w miejscowościach letniskowych nad 
Atlantykiem. W czasie rozłąki utrzy-
mywała z nimi stałą więź korespon-
dencyjną. Zachowany zbiór listów 
między Marią a jej starszą córką Ire-
ną najlepiej świadczy o ich głębokim 
przywiązaniu. Obydwie informowały 
siebie nie tylko o swoich zajęciach, 
ale o najdrobniejszych szczegółach 
dni, jakie spędzały z dala od siebie.61 
Jaką rolę odgrywał sport w wychowa-
niu córek, może świadczyć fakt, że na 
238 listów, aż w 57 listach znajdują się 
wzmianki o ich wielorakiej aktywno-
ści sportowej. Z listów Ireny i książki 
Ewy Curie wynika, że uprawiały one 
rekreacyjnie dziesięć rodzajów spor-
tów: gimnastykę, biegi, pływanie, 
wioślarstwo i żeglarstwo, tenis, kolar-
stwo, jazdę konną, łyżwiarstwo i nar-

61 Korespondencja Marii Skłodowskiej-
Curie z córką Ireną, Warszawa 1978.

ciarstwo. Irena wykazywała większy 
talent sportowy i lubiła uczestniczyć 
w różnych konkursach, organizowa-
nych przez młodzież podczas waka-
cyjnej wilegiatury.

Lato w Tatrach
Latem 1911 roku Maria Curie 

przyjechała z córkami Ireną i Ewą do 
Zakopanego. Zamieszkały w gościn-
nym, stylowym domu Bronisławy 
i Kazimierza Dłuskich przy wybu-
dowanym przez nich w roku 1902 Sa-
natorium Przeciwgruźliczym w Ko-
ścielisku. Maria pomogła finansowo 
w budowie tej placówki. Dom Dłu-
skich był jednym z najważniejszych 
ośrodków życia kulturalnego u stóp 
Tatr. Zagadnienia lecznictwa na Pod-
tatrzu, rozwoju nauki, kultury i sztu-
ki, turystyki górskiej, zachowania 
folkloru góralskiego były przedmio-
tem zainteresowań i działalności Dłu-
skich. W znacznym stopniu dzięki ich 
talentowi twórczemu oraz niespożytej 
energii zbudowany został według pro-
jektu Stanisława Witkiewicza nowy, 
murowany gmach Muzeum Tatrzań-
skiego im. Tytusa Chałubińskiego 
w Zakopanem.

W rodzinnym gronie Maria z cór-
kami odbywały spacery po dolinach, 
jeździły końmi do Morskiego Oka 
i po okolicznych wioskach tatrzań-
skich. W towarzystwie siostrzenicy 
Heleny Dłuskiej i Ireny Pawlew-
skiej – pionierek taternictwa kobie-
cego, chodziły na wycieczki w Tatry. 
Z plecakiem i w ciężkich turystycz-
nych butach, podbitych ćwiekami, 

03_historia_rotkiewicz.indd   21 9/22/2011   9:41:51 AM



Maria Rotkiewicz22

„Sport Wyczynowy” 2011, nr 2/538

Maria kondycją i zręcznością dawała 
przykład córkom; chciała, aby Ire-
na i Ewa pokochały góry tak jak ona 
i nabyły śmiałości w zdobywaniu gór-
skich szczytów.

Jedną z dłuższych wypraw w góry, 
której przewodził znany taternik 
i współzałożyciel. Akademickiego 
Związku Sportowego w Krakowie 
Walery Goetel, była kilkudniowa 
wycieczka do Doliny Niewcyrki, 
między Hrubym Wierchem (2431 m) 
a Krywaniem (2496 m). Niewcyrka 
– to jedna z najpiękniejszych dolin 
tatrzańskich o dzikiej, bujnej roślin-
ności i malowniczym wodospadzie. 
Poświęcili jej swoje wiersze Leopold 
Lewin i Kazimierz Wierzyński. Po 
wyjściu z Kuźnic turyści przeszli 
przez Boczań  (1224 m) na Halę Gą-
sienicową; tam przenocowali w Sta-
rym Schronisku,62 owianym wspo-
mnieniami odkrywczych wypraw 
taternickich. Korzystając z ciepłej, 
księżycowej nocy, „wyskoczyli” nad 
jeden ze Stawów Gąsienicowych. Na-
zajutrz przy pięknej pogodzie wybrali 
drogę przez Zawrat (2159 m) na Świ-
nicę (2301 m). Skalne urwiska Zawra-
tu, jego przejścia uzbrojone w klamry 
i łańcuchy, cieszyły niezmiernie Ire-
nę i Ewę, które po raz pierwszy były 
w górach. Siedmioletnią Ewę poda-
wano sobie miejscami z rąk do rąk, bo 
nie mogła jeszcze dosięgnąć poszcze-
gólnych klamer. Z Zawratu roztoczył 
się przed nimi wspaniały widok głębi 
Tatr. W spojrzeniu Marii odbijał się 
62 „Stare Schronisko” dziś już nie istnie-
jące, użytkowane było w latach 1894-1945; 
stało między schroniskiem Murowaniec 
a Wyżnim Schroniskiem.

zachwyt nad pięknem panoramy ta-
trzańskiej i radość z odprężenia, jakie 
dała jej ta wspaniała górska przygo-
da. Próbowała nawet rozpoznawać 
poszczególne szczyty, przypominając 
sobie niekiedy ich wysokość i nazwy 
otaczających dolin.

Na Świnicę wchodzili już we 
mgle, ale dumni ze zdobycia tego 
majestatycznego szczytu, zwłaszcza 
Maria, Irena i Ewa. „Ten cime (szczyt) 
bardzo mi się podoba, tylko dlaczego 
ma w swojej nazwie coś od „cochon” 
(świnia)?” zapytała z dziewczęcą po-
wagą Irena. Na trzeci dzień szli drogą 
przez Liliowe (1952 m), zbocza Doli-
ny Walentkowej i Wierchcichej na Za-
wory (1879 m). Stamtąd zapuścili się 
w bór Doliny Koprowej. Maria Curie, 
która zawsze lubiła rośliny górskie 
i dobrze je znała, zatrzymywała się 
po drodze, by pokazać córkom tojady, 
goździki i gencjany, mchy i porosty.

Późnym popołudniem, wspiąwszy 
się stromą ścieżką wśród omszałych 
świerków, gęstwiny traw i łanów bo-
rówek, dotarli do Niewcyrki. Potężne 
sylwety Hrubego i Krywania stwa-
rzały niezapomniany w swym uroku 
i swej grozie tatrzański krajobraz. 
„Zabiorę z sobą wspomnienie tego, 
co jest ukryte w cieniu skał – maleńkie 
życie bijące trwale”, wyraziła pięknie 
swój zachwyt Tatrami Maria Curie.63 

W starym szałasie rozbili obóz, 
nazbierali chrustu i rozpalili ogni-
sko, na którym warzyła się „herba” 
i wszelkie pożywienie dla całej gro-
63 E. Curie, Maria Curie, op. cit., s. 245; J. 
S. Jaworski, S. Bachanek, Polskimi ślada-
mi Marii Skłodowskiej- Curie. Warszawa 
2006, s. 58-61.
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madki. Siedząc na progu szałasu, 
przy szumie rwącego opodal potoku, 
Helena Dłuska i Irena Pawlewska 
opowiadały wielkiej uczonej o swo-
ich wspinaczkach na najtrudniejsze 
wierchy, iglice i turnie Tatr, Maria 
natomiast – o swoich wędrówkach 
rowerowych po różnych regionach 
Francji. Do późnych godzin nocnych 
niosły się po Tatrach śmiechy i pie-
śni góralskie rozbawionego bractwa. 
Nazajutrz, kiedy po zwinięciu obozu 
wracali przez góry do Zakopanego, 
niestrudzona Maria szła swym lek-
kim krokiem, rześka i pogodna. Irena 
Pawlewska opisała po latach tę wy-
prawę pt. „Z Marią Curie-Skłodow-
ską w Tatrach” na łamach „Turysty”,64 
a Walery Goetel odtworzył ją na ła-
mach pisma „Wszechświat”. 65

Maria wędrowała z córkami także 
po Alpach. Latem 1913 roku przemie-
rzały szlaki górskie Engadyny (w Al-
pach Szwajcarskich) w towarzystwie 
Alberta Einsteina (1879-1955), wy-
bitnego fizyka, twórcy teorii względ-
ności i jego syna Hansa-Alberta.66 
Godzinami rozprawiano o fizyce na 
alpejskich ścieżkach. „Jedyna, której 
nie zepsuła sława” – mawiał Einstein 
o Marii Curie.

Krajoznawcza i turystyczna ak-
tywność Marii Curie jest cechą szcze-
gólną jej biografii, wyróżniającą ją od 
współczesnych jej ludzi nauki.

64 I.  Pawlewska, Z  Marią Curie-Skło-
dowską w Tatrach, „Turysta” 1954, nr 11.
65 W. Goetel,  Z Marią Skłodowską-Curie 
w Tatrach, „Wszechświat” 1955, nr 10-11, 
s. 258-259.
66 E. Curie, Maria Curie, op. cit., s. 261-262.

Radiologia i wojna
Pierwsza wojna światowa (1914-

1918) przerwała badania naukowe 
Marii Curie, ale zapisała w jej życiu 
kolejną piękną kartę. W latach pierw-
szej wojny światowej Maria Curie 
udowodniła swój wielki patriotyzm. 
Nie mogąc służyć nieszczęsnej mojej 
ojczyźnie, skąpanej we krwi po prze-
szło stu latach cierpień, postanowi-
łam oddać wszystkie siły mej ojczyź-
nie przybranej  – pisała Maria w liście 
do Paula Langevina. Zorganizowała 
ona przy pomocy Czerwonego Krzy-
ża służbę radiologiczną i radiotera-
peutyczną w szpitalach wojskowych. 
Utworzyła około 200 stacji rentge-
nowskich w szpitalach polowych, 
wyszkoliła 150 uczennic ze Szkoły 
Pielęgniarek im. Edith Cavell w Pa-
ryżu do obsługi aparatury radiolo-
gicznej i zorganizowała 20 „lotnych” 
ambulansów, nazywanych les petite 
Curie, docierających do rannych na 
linie frontu. Ponieważ brakowało szo-
ferów, Maria nauczyła się prowadzić 
auto i sama, bądź z córką Ireną, za-
siadała za kierownicą wozu radiolo-
gicznego, by jak najszybciej dotrzeć 
z pomocą. Przydały się Marii Curie 
podczas wojny jej sprawność fizycz-
na i nawyk radzenia sobie w trudnych 
warunkach. Rozdział wojenny swoje-
go życia Maria Curie opisała w książ-
ce pt. Radiologia i wojna (1920 r.).

Fort wiedzy w Bretanii
Maria Curie ogromnie lubiła mo-

rze. Z zachwytem patrzyła na wielkie 
fale oceanu i odwieczną zmienność 
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przypływów i odpływów. W czasie 
letnich wakacji chętnie jeździła z cór-
kami do Bretanii, gdzie w małej spo-
kojnej wiosce L’Arcouëst w pobliżu 
Paimpol nad kanałem La Manche 
kupiła willę z pięknym widokiem na 
morze usiane licznymi wysepkami. 
Osadę nazywano dowcipnie „Fortem 
wiedzy”, gdyż zjeżdżało do niej latem 
wielu znakomitych profesorów Sor-
bony – „entuzjastów kraula i wiosła”. 
Różne dziedziny wiedzy miały tam 
swoich przedstawicieli; przyjeżdżali 
do wioski z rodzinami: historyk Char-
les Seignobos, fizycy Jean Baptiste 
Perrin i Pierre Victor Auger, astro-
fizyk Charles Maurin, chemik An-
dré Louis Debierne, fizjolog Louis 
Lapicque i matematyk Emile Borel. 
Byli wśród nich członkowie Akademii 
Francuskiej i nobliści. Tytuły nauko-
we, medale i nagrody Nobla nie miały 
tu wielkiego znaczenia, gdyż w bretoń-
skim słońcu nie rozmawiano na temat 
wiedzy i osiągnięć naukowych; prze-
ścigano się natomiast w umiejętności 
pływania, wiosłowania i żeglowania. 
Każdy chciał tu pobić własny rekord 
szybkości i odległości. Już wczesnym 
rankiem pod komendą „kapitana” – 
Charlesa Seignobosa  wypływały na 
morze biało-zielone duże łodzie z za-
łogami „marynarzy” i „arcymaryna-
rzy” – czyli znawców zatoki i wartkich 
prądów, na pobliską pustą wyspę Roch 
Vras. Maria wiosłowała najczęściej na 
„dziobie”. Irena i Ewa płynęły z mło-
dzieżą. Lekki wiatr unosił melodię że-
glarskich pieśni, które każde pokolenie 
bywalców L’Arcouëst musiało znać. 
W małej zatoczce koło Roch Vras całe 
towarzystwo zażywało pływania i ką-

pieli. Po latach Ewa Curie tak pisała 
o talencie pływackim matki: „Wspo-
mnienie Marii Curie, pływającej przy 
Roch Vras, w głębokiej, cudnie prze-
zroczystej wodzie, jest jednym z naj-
bardziej uroczych mych wspomnień 
o matce. Nie umie ona crawla ani 
trudgena, które są ulubionymi stylami 
młodego pokolenia, lecz płynie dosko-
nałą żabką, niezwykle wytworną dzięki 
swej wrodzonej harmonii i elegancji 
ruchów. Patrząc na nią, zapomina się 
o siwych włosach, ukrytych pod czep-
kiem, o zmarszczkach na twarzy, lecz 
widzi się tylko i podziwia zręczność 
jej szczupłego, gibkiego ciała, śliczne 
białe ramiona o żywych, niemal dziew-
częcych gestach 67. Po kąpieli morskiej 
Maria lubiła wygrzewać się na słońcu. 
Patrząc od czasu do czasu na cudowny 
krajobraz skał, wody i nieba wzdycha-
ła radośnie: „Jakże tu pięknie!”

W godzinach popołudniowych 
wypływano na dłuższą przejażdżkę 
jachtem „Eglantyną” najczęściej do 
ujścia rzeki Trieux albo na wyspę 
Modez, „…której trawa specjalnie 
się nadaje do „zawodów sporto-
wych” i „Czarnego luda”. Wszyscy 
w nich biorą udział, nawet siedem-
dziesięcioletni Seignobos, a dyplomy, 
medale i nagrody Nobla nie wpływa-
ją na przyznawanie żadnych ulg ani 
„forów” w grze. Laury zdobywają 
uczeni umiejący szybko biegać, mniej 
zręczni muszą się podporządkować 
„wodzom”, bez względu na liczbę ich 
lat, i przy wymianie jeńców są trak-
towani jak szary tłum niewolników.
„…Te dziecinne zabawy i obyczaje 

67 E. Curie, Maria Curie, op. cit.,  s. 288-292. 
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dzikich ludzi, spędzających czas pół-
nago w wodzie i na wietrze, staną się 
później modne na najelegantszych 
plażach. Wtedy jednak budziły one 
wyraźne zgorszenie i krytykę „niewta-
jemniczonych”. Wyprzedziliśmy modę 
na ów nowoczesny prymityw o jakieś 
piętnaście lat, odkryliśmy niefrasobli-
we życie wodniaków, rozkosz kąpieli 
w wodzie i na słońcu, obozowania na 
pustkowiu wysp, sportowego bezwsty-
du, zupełnego braku kokieterii” pisa-
ła Ewa Curie w swej powieści.68

Po wielu latach role się odwróci-
ły; kiedy zdrowie Marii zaczęło pod-
upadać i przygasł zapał do ćwiczeń 
fizycznych, to córki zmuszały matkę 
do ruchu, zabierały ją na długie spa-
cery i wycieczki, wciągały w krąg 
swoich zainteresowań sportowych.

Maria Curie, mimo złego stanu 
zdrowia, pracowała w laboratorium 
do ostatnich chwil swego życia. Do 
końca również współuczestniczyła 
w pracach i zamierzeniach Pracowni 
Radiologicznej i Instytutu Radowego 
w Warszawie, który jej inicjatywie 
i ofiarności zawdzięcza swe powsta-
nie w 1932 roku.69 Z wielkim zainte-
resowaniem śledziła też postępy swej 
córki Ireny Joliot-Curie (1897-1956) 

68 E. Curie, Maria Curie, op. cit.,  s. 293-
294.
69 Obecnie Centrum Onkologii im. Marii 
Skłodowskiej-Curie, przy ul. Wawelskiej 
15. W gmachu Instytutu mają swoją siedzi-
bę „Towarzystwo Instytutu Radowego im. 
Marii Skłodowskiej-Curie” (zał. 1924) oraz 
„Towarzystwo Marii Skłodowskiej-Curie 
w Hołdzie” (zał. 1994). Na skwerze przed 
gmachem znajduje się posąg patronki 
z brązu dłuta Ludwiki Kraskowskiej-Nit-
schowej (odsłonięty 5 września 1935 roku).

i zięcia Frédèrica Joliot (1900-1958), 
kontynuujących rozpoczęte przez nią 
dzieło. 10 grudnia 1935 roku otrzy-
mali oni Nagrodę Nobla w dziedzinie 
chemii za odkrycie zjawiska sztucz-
nej promieniotwórczości.70 Ale tego 
wyróżnienia Maria Curie już nie do-
czekała.

Maria Curie zmarła 4 lipca 1934 
roku w sanatorium w Sancellemoz 
koło Sallanches we Francji. Przyczy-
ną zgonu Marii była złośliwa anemia, 
która rozwinęła się w związku z na-
gromadzeniem się w jej organizmie 
promieni jonizujących, na których 
działanie była wystawiona przez całe 
wypełnione pracą badawczą życie.71 
Została pochowana na cmentarzu 
w Sceaux we wspólnym grobie z Pio-
trem Curie. 20 kwietnia 1995 roku 
prochy Marii i Piotra Curie zostały 
przeniesione do Panteonu Paryskiego, 
dołączając do grona tak wybitnych 
francuskich postaci, jak: Honoré-
Gabriel Riqueti (Comte de Mirabe-
au), Jean-Jacques Rousseau, Emile 
Zola, Victor Hugo, Voltaire (Fra-
nçois-Marie Arouet), Jean-Baptiste 
Perrin oraz Paul Langevin.

W uroczystości wzięli udział: pre-
zydent Francji – François Mitterand 
i prezydent Polski – Lech Wałęsa oraz 
rodzina otoczonej czcią pary naukow-
ców: córka Ewa Curie-Labouisse oraz 
dzieci nieżyjącej już córki Ireny i jej 
męża Frédèrica Joliot-Curie: Hélène 

70 Maria Curie była jedyną kobietą – lau-
reatką Nagrody Nobla aż do roku 1935, kie-
dy została nią uhonorowana jej córka Irena 
Joliot-Curie. 
71 Isabelle Bricard, Leksykon śmierci 
wielkich ludzi, Warszawa 2000, s. 403.
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Langevin-Joliot i Pierre Joliot.
Prezydent Francji François Mit-

terand w swoim przemówieniu po-
wiedział: „Przeniesienie prochów 
Piotra i Marii Curie do naszego naj-
świętszego miejsca jest nie tylko ak-
tem pamięci, a także aktem, w którym 
Francja podkreśla swój szacunek dla 
tych, których tutaj konsekrujemy, dla 
ich wielkości oraz ich życia. Dzisiej-
sza uroczystość jest celowym krokiem 
z naszej strony, aby w zaszczytnej 
historii Panteonu powitać pierwszą 
kobietę. To kolejny symbol przykuwa-
jący uwagę naszego społeczeństwa 
– przykładna walka kobiety, która 
postanowiła wyjść do społeczeństwa 
ze swoimi umiejętnościami, a było 
to społeczeństwo, w którym umiejęt-
ności, naukowe badania oraz obo-
wiązki publiczne zarezerwowane były 
wyłącznie dla mężczyzn”.72

Podsumowanie
Życie Marii Skłodowskiej-Curie 

jest przykładem, jak kobiety na prze-
łomie XIX i XX stulecia torowały 
sobie drogę na studia i katedry uni-
wersyteckie. Jej osiągnięcia na polu 
wiedzy doświadczalnej stanowią do-
wód kobiecych aspiracji i rzetelności 
naukowej, jak również umiejętność 
łączenia kariery naukowej z trybem 
życia obejmującym racjonalny wypo-
czynek i rekreację fizyczną w czasie 
wolnym od pracy. Cała rodzina Curie 

72 B. Goldsmith, Geniusz i obsesja, op. 
cit., s. 5-7

uważała aktywność sportową i tu-
rystykę za ważny element harmonii 
i atrakcyjności życia rodzinnego. Pod 
tym względem wyprzedzili oni swoją 
epokę co najmniej o pięćdziesiąt lat. 
Ich poglądy i postępowanie w życiu 
są dowodem, że aktywność sportowa, 
zwłaszcza na łonie przyrody, sprzyja 
lepszej pracy i zgodnemu życiu w ro-
dzinie. Aktywność turystyczno-spor-
towa Marii Skłodowskiej Curie i jej 
rodziny nabiera symbolicznego zna-
czenia z uwagi na ich wielkość i wy-
bitną osobowość.

Po wielu latach Ewa Curie napisa-
ła: „…Parę cech jednak udało się jej 
nam wpoić na zawsze: zamiłowanie 
do pracy, pewną obojętność na spra-
wy materialne i poczucie niezależno-
ści, które obu nam każe wierzyć nie-
zachwianie, że zawsze i w każdej sytu-
acji będziemy umiały sobie dać radę. 
(…) Na jednym polu odniosła Maria 
zupełne zwycięstwo: obie jej zawdzię-
czamy zdrowie, zręczność, wyrobienie 
sił fizycznych i zamiłowanie do spor-
tów. To się najlepiej – w gruncie rze-
czy – udało tej kobiecie, tak niezwykle 
mądrej i szlachetnej”.73

Również dla pokolenia kobiet 
przełomu XX i XXI wieku – młodych 
i starszych – przykład Marii Skłodow-
skiej-Curie – jak pracować twórczo 
i odpoczywać w czasie wolnym, jak 
kochać przyrodę i ją podziwiać, jak 
być dobrą żoną i czułą, mądrą matką 
– może stanowić drogowskaz życia.

73 E. Curie, Maria Curie, op. cit., s. 249.
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System ekspertowy 
w treningu sportowym

Wymagania współzawodnictwa 
sportowego zmuszają do ciągłego po-
szukiwania nowych rozwiązań, które 
zwiększyłyby efektywność procesu 
treningu. Dotyczy to w równym stop-
niu działań szkoleniowych jak i orga-
nizacyjnych. Do rozwiązywania tych 
problemów należy podchodzić w spo-
sób innowacyjny. Jednym z przykła-
dów takiego podejścia jest próba za-
stosowania nowoczesnych systemów 
komputerowych, zwanych systema-
mi ekspertowymi. 

 Systemy ekspertowe są to progra-
my komputerowe zdolne do wykony-
wania złożonych zadań wymagają-

cych dużego wysiłku intelektualnego 
(1). Zazwyczaj są to systemy regułowe 
wykorzystujące pewien mechanizm 
wnioskowania do wyprowadzenia 
konkluzji. 

Opisany w niniejszym artykule 
system ekspertowy został oparty na 
sztucznych sieciach neuronowych 
(SSN) Jedna z definicji mówi, że 
sztuczna sieć neuronowa jest to układ 
neuronów, w którym wyjścia każdego 
neuronu połączone są poprzez wagi 
z wejściami wszystkich neuronów, 
w tym także z jego własnym wej-
ściem (5). Inna definicja określa sieć 
neuronową jako graficzną notację 

Teoria treningu

Inteligentne systemy informatyczne znajdują rozliczne za-
stosowania. Czy mogą pomóc w modelowaniu treningu?

Krzysztof Przednowek, 
Stanisław Cieszkowski, 
Krzysztof Wiktorowicz
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szerokiej klasy algorytmów matema-
tycznych (4). W sieci neurony tworzą 
układ rozproszony. Bardzo duża licz-
ba połączeń oraz zdolność do rów-
noległego przetwarzania informacji, 
czyni sztuczną sieć bardzo podobną 
do układu nerwowego organizmów 
żywych. Mózg ludzki stanowi pier-
wowzór dla wszystkich SSN, jednak-
że w stosunku do mózgu stanowią one 
znaczne uproszczenie (1, 4, 5). 

Należy podkreślić, iż opracowanie 
systemu ekspertowego wspomagają-
cego trening zawodnika jest proce-
sem złożonym. Po pierwsze, należy 
dotrzeć do wiedzy zawartej w dzien-
niczkach treningowych prowadzo-
nych przez zawodników lub trenerów. 
Następnie, analizując i selekcjonując 
dane w dzienniczkach, należy opra-
cować model takiego systemu. 

Systemy ekspertowe stosowane 
w sporcie mogą spełniać funkcje dorad-
cze. Żaden program komputerowy nie 
jest w stanie zrekompensować braku 
talentu u zawodnika. Taki system może 
jedynie pomagać trenerowi w określeniu 
możliwości jego podopiecznego. Nie 
zmieni on (system ekspertowy) słabego 
pod względem fizycznym i psychicz-
nym zawodnika w sportowego mistrza. 

Sztuczna sieć neuronowa, która 
odwzorowuje zależności istniejące 
między grupami zmiennych wejścio-
wych i wyjściowych oraz posiada 
zdolność do generalizacji może stać 
się użytecznym narzędziem w ręku 
trenera, wspierającym proces mode-
lowania, programowania treningu 
a także w selekcji.

Zagadnienia związane z zastosowa-
niem sieci neuronowych do wspomaga-

nia procesu treningu i selekcji nie mają 
bogatej literatury. Na tym tle wyróżnia-
ją się opracowania I. Ryguły (2, 3). 

Materiał i metoda
Celem niniejszej pracy było 

stworzenie systemu ekspertowego 
wspomagającego trening zawodni-
ków uprawiających chód sportowy. 
Stworzony system miał za zadanie 
przewidzieć rezultat, jaki osiągnie 
zawodnik na dystansach 5 i 10 km 
po specjalnym treningu w fazie tzw. 
bezpośredniego przygotowania star-
towego. Dane treningowe pozyskano 
z dzienniczków treningowych obec-
nych i byłych zawodników uprawia-
jących chód sportowy.

Skonstruowano sieć neuronową, 
która posiadała 50 neuronów w war-
stwie wejściowej, odpowiadających 
zmiennym wejściowym i 2 neurony 
w warstwie wyjściowej, reprezentują-
ce wyjścia systemu. Neurony w war-
stwie wejściowej, oprócz parametrów 
treningowych, zawierały dane o wy-
nikach i parametry zawodnika. Nato-
miast wzorzec wyjściowy stanowiły 
dwa rezultaty uzyskane na dystansach 
5 i 10 km. Dystans 20 km nie był bra-
ny pod uwagę z powodu braku od-
powiednich danych w dzienniczkach 
treningowych. Sieć zawierała także 
jedną warstwę ukrytą, w której liczbę 
neuronów obliczono ze wzoru 

gdzie: nwe –  to liczba neuronów 
w warstwie wejściowej,  nwy – liczba 
neuronów w warstwie wyjściowej. 
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Po podstawieniu danych do wzoru 
otrzymano 10 neuronów w warstwie 
ukrytej, jednakże po przeprowadzeniu 
kilku testów liczbę tę zaokrąglono do 
pierwszej nieparzystej, co znacznie 
poprawiło rezultat uczenia sieci. 

Dzienniczki treningowe zawodni-
ków zostały starannie przeanalizowa-
ne; wybrano z nich odpowiednie dwu-
tygodniowe okresy BPS. W 14-dniowym 
cyklu treningu wykorzystywano po 3 
środki treningowe: OWCH1 (ogól-
na wytrzymałość chodziarska w 1 
zakresie intensywności), OWCH2 
(ogólna wytrzymałość chodziarska 
w 2 zakresie intensywności) i WT 
(wytrzymałość tempowa). Począt-
kowo brano pod uwagę także środek 
treningowy OWCH3 (ogólna wytrzy-
małość chodziarska w 3 zakresie in-
tensywności), jednak po zasięgnięciu 

opinii eksperta uznano, że OWCH3 
jest zbędne. 

Oprócz danych treningowych na 
wejście sieci wprowadzono dane so-
matyczne (wysokość, ciężar ciała) 
oraz rekordy życiowe zawodników na 
5, 10 i 20 km, a także aktualne osią-
gnięcia zawodników na tych dystan-
sach. Wszystkie zmienne opisujące 
czas zamieniono na sekundy. Zrezy-
gnowano z parametru określającego 
wiek, ponieważ nie wszystkie dzien-
niczki zawierały informacje na ten te-
mat. Poniższy fragment tabeli zawiera 
wektory uczące sieć neuronową. 

Wektory uczące  
sieć neuronową

W procesie uczenie użyto 60 wek-
torów, z których większość pocho-

Parametry zawodnika Dzień 1

…

Dzień 14

Re-
zul-

tat na
5 km

Re-
zultat 

na
10 
km

W
a
g
a

W
z
r
o
s
t

Rekord 
życio-

wy  
5 km

Rekord 
życio-
wy 10 

km

Rekord 
życio-
wy 20 

km

Re-
zultat  
teraź-

niejszy 
5 km

Re-
zultat  
teraź-

niejszy 
10 km

Re-
zultat 
teraź-

niejszy 
20 km

O
W
C
H
1

O
W
C
H
2

WT

O
W
C
H
1

O
W
C
H 
2

W
T

kg cm s s s s s s km km s s

64 176 1175 2407 4966 1213 2483 5352 2 0 20 10 0 0 1186 2535

63 176 1175 2407 4967 1186 2535 5461 15 0 0 5 0 0 1198 2584

62 174 1195 2482 5001 1212 2641 5625 6 0 9 6 0 1 1213 2641

60 170 1305 2410 5392 1305 2426 5444 4 0 1 6 0 1 1398 2528

… … … … … … … … … … … … … … … …
65 176 1233 2668 6054 1390 2783 6146 6 0 8 3 0 0 1383 2709

Tabela 1 
Fragment tabeli z wektorami uczącymi sieć neuronową
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dziła z dzienniczków treningowych. 
Wprowadzono jednak kilka wektorów 
obrazujących sytuacje nadzwyczajne, 
np. brak jakiegokolwiek treningu 
podczas BPS. Założono, że brak tre-
ningu spowoduje pogorszenie wy-
ników rzędu 10% na dystansie 5 km 
i 15% na dystansie 10 km. Są to zało-
żenia czysto teoretyczne, nie zostały 
one zweryfikowane w drodze badań.

Wyniki działania systemu eks-
pertowego wspomagającego tre-
ning chodziarza

Działanie sieci przetestowano za 
pomocą 7 zbiorów danych treningo-
wych, nie branych pod uwagę w pro-
cesie uczenia sztucznej sieci neurono-
wej. Wszystkie przypadki wprowa-
dzono do programu i wygenerowano 
dla nich rezultat w chodzie na 5 i 10 
km. Następnie otrzymane rezultaty 
porównano z rzeczywistymi wynika-
mi. W tabeli 2 zestawiono teoretycz-

ne wyniki zawodników na dystansie 5 
km wygenerowane przez SSN z wy-
nikami rzeczywistymi, jakie uzyska-
li oni po treningu w fazie BPS. Błąd 
względny obliczono ze wzoru 

gdzie: Rt – rezultat teoretyczny 
(wygenerowany przez SSN), Rrz – re-
zultat rzeczywisty (osiągnięty przez 
zawodnika).

Największa różnica pomiędzy 
wartością rzeczywistą a wartością 
wygenerowaną przez SSN wynosiła 
112 sekund, co stanowi 7,9% czasu 
zużytego na pokonanie dystansu. Naj-
mniejsza różnica wynosi 4 sekundy 
(0,3%). Średnia różnica z modułów 
różnic wynosi 52 sekundy, średni błąd 
w procentach wynosi ok. 4%. 

błąd = 
R  –  Rt rz

Rrz
* 100%

Lp.
Rezultat rzeczywisty 

na dystansie 5km

Rezultat 
wygenerowany 
przez  sieć na 

dystansie 5 km

Moduł różnicy 
rezultatów

Błąd 
względny

s s s %
1 1389 1440 51 3.6
2 1325 1395 70 5.3
3 1401 1513 112 7,9
4 1427 1492 65 4,5
5 1330 1334 4 0,3
6 1262 1234 28 2,2
7 1428 1465 37 2,6

Średnia wartość: 52 3,77

Tabela 2 
Zestawienie rezultatów teoretycznych i rzeczywistych na dystansie 5 km
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W podobny sposób przedstawiono 
wyniki wygenerowane z rzeczywisty-
mi rezultatami na dystansie 10 km - 
tabela 3.

Okazuje się, że wyniki na dystan-
sie 10 km wygenerowane przez sieć 
są stosunkowo dokładniejsze. Mimo 
że średnia różnica pomiędzy rezul-
tatami była większa, należy pamię-
tać, że chód na dystansie 10 km trwa 
prawie dwa razy dłużej niż chód na 
dystansie 5 km. Stąd też procentowo 
jest istotnie mniejsza, oscyluje na po-
ziomie ok. 3%.

Wynika z tego, że predykcja (prze-
widywanie) rezultatu chodziarza na 
dystansie 10 km jest dokładniejsza. 

Trzeba jednak pamiętać, że sieć 
została nauczona wzorcami zasięgnię-
tymi z dzienniczków treningowych 
zawodników o bardzo wysokim po-
ziomie wytrenowania. Dane testujące 
pochodziły także od tej samej grupy 

zawodników. Jak wiadomo trening 
zawodników o różnych poziomach 
wytrenowania jest bardzo zróżnico-
wany i posiada indywidualny cha-
rakter. Dla potwierdzenia rzetelności 
systemu staje się zatem koniecznością 
przeprowadzenie podobnej analizy 
dla zawodników o niższym poziomie 
wytrenowania, np. juniorów czy po-
czątkujących młodzików. Tego zada-
nia nie podjęliśmy z braku odpowied-
niej dokumentacji treningowej.

Podsumowanie
Analiza wygenerowanych danych 

dotyczących obciążeń treningowych 
chodziarzy w okresie BPS wykazała 
błędy rzędu około 4% w stosunku do 
rezultatów rzeczywistych. 

Igor Reguła prowadził przez dwa 
lata badania 20 16-17-letnich sprinte-
rek, w wyniku których powstała sieć 

Lp.
Rezultat rzeczywisty 
na dystansie 10 km

Rezultat 
wygenerowany 
przez sieć na 

dystansie 10 km

Moduł różnicy 
rezultatów

Błąd  
względny

[s] [s] [s] [%]
1 2675 2721 46 1,7
2 2716 2703 13 0,5
3 2948 2795 153 5,2
4 2959 3093 134 4,5
5 2526 2461 65 2,6
6 2560 2510 50 1,9
7 2725 2767 42 1,5

Średnia wartość: 71.8 2.6

Tabela 3
Zestawienie rezultatów teoretycznych i rzeczywistych na dystansie 10 km
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neutronowa generująca optymalne 
obciążenia treningowe (3, 4). 

Inteligentne systemy informatycz-
ne mogą znaleźć zastosowanie także 
we wspomaganiu podejmowania de-
cyzji o doborze i selekcji kandydatów 
do szkolenia sportowego.

Autorzy niniejszej publikacji pla-
nują kontynuowanie badań dotyczą-
cych modelowania treningu przy po-
mocy inteligentnych systemów kom-
puterowych. W tym celu rozpoczęli 
gromadzenie danych dotyczących ob-
ciążeń w całym cyklu treningu. Maja 
one doprowadzić do stworzenia pro-
gramu komputerowego generującego 
program treningu dla zawodników 
w każdym okresie cyklu. 

Należy jednak pamiętać o tym, 
że systemy takie mają charakter do-
radczy i nie zastąpią doświadczenia 
i wiedzy, jaką posiadać powinien tre-
ner.
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Dobór i selekcja
 w polskich klubach

Etapy szkolenia
a rodzaje selekcji

Poszukiwanie uzdolnionych kan-
dydatów, określenie ich predyspozy-
cji i ocena możliwości, odbywa się na 
przestrzeni całego, wieloetapowego 
procesu szkolenia - od etapu pierw-
szego, wszechstronnego do etapu 
szkolenia specjalnego, mistrzow-
skiego włącznie. Dokonuje się tego 
w oparciu o różne kryteria. Ich rodzaj 
i liczba zależą od rodzaju (charakte-
ru wymagań) dyscypliny sportu oraz 

stopnia wyszkolenia (zaawansowania 
sportowego) zawodnika. 

Proces szkolenia dzielony jest, 
w zależności od koncepcji, na trzy 
lub cztery etapy. Pierwsza uwzględ-
nia: etap wszechstronny, ukierunko-
wany i specjalny, w którym można 
wyróżnić fazy - specjalnego treningu 
bazowego, rozwoju maksymalnych 
możliwości i stabilizacji osiągnięć. 
Druga uwzględnia cztery etapy szko-

Trafna kwalifikacja kandydatów do poszczególnych dyscy-
plin sportu jest pierwszym warunkiem jego przyszłych osią-
gnięć i efektywności szkolenia.
Każdego roku w większości klubów w Polsce odbywa się 
selekcja zawodników do poszczególnych etapów szkole-
nia. Jakie kryteria uwzględniają trenerzy i czy są one ra-
cjonalnie dobrane, czy może ich dobór jest intuicyjny lub 
przypadkowy?

Marcin Siewierski, Jakub Adamczyk, 
Magdalena Grzechnik-Siewierska
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lenia: wszechstronny, ukierunkowa-
ny, specjalny i mistrzowski (7).

W indywidualnych dyscyplinach 
sportu częściej stosowany jest podział 
trzyetapowy (trzystopniowy). Każdy 
z etapów charakteryzuje się własną 
specyfiką i ma do spełnienia swoiste 
zadania, podporządkowane ostatecz-
nym celom. I tak, w etapie szkole-
nia wszechstronnego podstawowym 
zadaniem jest ogólne przygotowanie 
sprawnościowe zawodnika, w trenin-
gu wykorzystuje się środki z różnych 
dyscyplin sportu. W tym etapie do-
chodzi do rozpoznania i rozwijania 
zainteresowań i uzdolnień ruchowych 
młodego zawodnika. W kolejnym 
etapie, szkolenia ukierunkowanego, 
mającym na celu wybór i wstępną 
specjalizację, uwagę przykłada się do 
rozwoju możliwości funkcjonalnych 
organizmu zawodnika oraz kształto-
wania i doskonalenia techniki ruchu, 
co stanowi podstawę dalszego rozwo-
ju sportowego (wyników). Trening 
w etapie szkolenia specjalnego, po 
określeniu zasadniczej specjalizacji, 
nosi charakter indywidualny i wyma-
ga zapewnienia odpowiednich warun-
ków. Wyróżnienie w tym etapie trzech 
faz wiąże się z potrzebą racjonalnego 
zróżnicowania pracy treningowej 
podporządkowanej konkretnym ce-
lom etapowym.

Przed rozpoczęciem szkolenia 
w danym etapie, zawodnicy powin-
ni przejść odpowiednie testy (próby 
sprawności i umiejętności dobrane 
zgodnie z wymaganiami danej dys-
cypliny sportu) i badania morfo-
funkcjonalne. Wyniki takich badań, 
w połączeniu z rezultatem sportowym 

uzyskanym podczas zawodów, służą 
kwalifikacji zawodnika do konkretne-
go etapu szkolenia.

Wyróżnia się trzy rodzaje selekcji 
– naturalną, intuicyjną i komplek-
sową. Pierwsza polega na przyjmo-
waniu do grup ćwiczebnych wszyst-
kich zainteresowanych, z założeniem, 
że ci, którzy nie sprostają wymogom 
szkolenia dobrowolnie zrezygnują 
(zasilą szeregi „sportu dla wszyst-
kich”). Selekcja intuicyjna opiera się 
na doświadczeniu, znajomość dyscy-
pliny i wiedza trenera. Selekcja opar-
ta na wynikach badań medycznych, 
antropologicznych, fizjologicznych, 
psychologicznych nosi miano selekcji 
kompleksowej (8).

Zasady wyboru/doboru rodzaju 
selekcji oraz kryteriów selekcyjnych - 
w zależności od etapu szkolenia i ro-
dzaju dyscypliny sportu - nie zostały 
wyraźnie zidentyfikowane. Przyjmuje 
się, że kompleksowość selekcji po-
winna wzrastać wraz z kwalifikacją 
zawodników do wyższych etapów 
szkolenia. 

W tej sytuacji, uznając za potrzeb-
ne zracjonalizowanie procesu selekcji 
podjęliśmy badania, których celem 
było: określenie działań wchodzą-
cych w jej zakres, poszukiwanie po-
dobieństw i różnic selekcji w różnych 
dyscyplinach sportu, ustalenie zależ-
ności między skutecznością kwalifi-
kacji zawodników a rodzaju kryte-
riów w zależności od etapu szkolenia 
i rodzaju dyscypliny sportu. 

Pierwszym krokiem było usta-
lenie, jakie kryteria oraz rodzaje 
selekcji stosowane są w polskich 
klubach przy wyborze zawodników 
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do indywidualnych dyscyplin spor-
tu - pływania, judo, łyżwiarstwa 
szybkiego, badmintona, tenisa sto-
łowego na każdym z trzech etapów 
szkolenia.

Materiał i metody badań
W badaniach wzięło udział 2 499 

zawodników (1 275 - etap szkolenia 
wszechstronnego, 867 – etap szko-
lenia ukierunkowanego i 357 – etap 
szkolenia specjalnego) trenujących  
w 51 najlepszych klubach (wg ran-
kingu) w Polsce – z pięciu dyscy-
plin sportu (pływanie, judo, łyż-
wiarstwo szybkie, badminton, tenis 
stołowy). W badanych klubach se-
lekcja była przeprowadzana dwu-
krotnie: w makrocyklu rocznym 
2009/2010 (lub roku szkolnym  
w przypadku najmłodszych zawodni-
ków – etap szkolenia wszechstronne-
go).

Wyodrębniono 14 kryteriów se-
lekcyjnych, stosowanych w dyscy-
plinach sportu, z których pochodzili 
badani zawodnicy. Wskazano rodzaj 
kryteriów, określając jednocześnie 
odsetek klubów, które uwzględniały 
każdy z nich w selekcji do poszcze-
gólnych etapów szkolenia (51 klubów 
przyjęto za 100%). 

Określono liczbę stosowanych 
kryteriów (14 kryteriów przyjęto za 
100%) na każdym z etapów szkole-
nia w badanych dyscyplinach sportu. 
Sprawdzono, czy wystąpiły różnice 
(p<0,05) w rodzaju i liczbie stosowa-
nych kryteriów selekcyjnych w za-
leżności od dyscypliny sportu i etapu 
szkolenia.

Zidentyfikowano sposób selekcji 
(naturalny, intuicyjny, kompleksowy) 
stosowany w badanych klubach (dys-
cyplinach sportu).

Dodatkowo przeprowadzono wy-
wiady z trenerami-koordynatorami 
odpowiedzialnymi za przebieg selekcji 
w klubach, dla wyjaśnienia motywów, 
którymi kierowali się przy wyborze 
rodzaju selekcji.

W ilościowym opracowaniu mate-
riału zastosowano obliczenia procen-
towe oraz wartości chi-kwadrat w po-
staci funkcji G, co umożliwiło wska-
zanie różnic w rodzaju stosowanych 
kryteriów, w kolejnych etapach szkole-
nia oraz między dyscyplinami sportu.  
W celu określenia zależności między 
liczbą stosowanych kryteriów se-
lekcyjnych a poziomem sportowym 
badanych zawodników (na podsta-
wie posiadanej klasy sportowej – mi-
strzowskiej, pierwszej i drugiej) ob-
liczono współczynnik korelacji Spe-
armana. Poziom istotności przyjęto 
jako p<0,05.

Wyniki
Niejednorodność kryteriów selek-

cyjnych i sposobu przeprowadzania 
selekcji występuje nie tylko między 
dyscyplinami sportu (gry zespoło-
we - sporty indywidualne), ale także 
w obrębie tej samej dyscypliny spor-
tu. Różnice te to skutek m.in.: wyma-
gań szkolenia, sytuacji ekonomiczno-
finansową klubów, liczebności grup 
sportowych, wiedzy, doświadczenia 
i zaangażowania trenerów prowadzą-
cych selekcję, a także – większej lub 
mniejszej – popularności danej dys-
cypliny sportu. 
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między pierwszym (wszechstron-
nym), a trzecim (specjalnym) etapem 
szkolenia.

Oceny poziomu sprawności fizycz-
nej są także wykorzystywane w róż-
nym stopniu w kolejnych etapach szko-
lenia; większa liczba klubów stosuje to 
kryterium w ocenie predyspozycji za-
wodników w drugim - 54,9%, (I etap 
- 21.6%), niż w III etapie szkolenia 
- 37,3%. Znacznie częstsze stosowa-
nie tego kryterium na etapie szkolenia 
ukierunkowanego, trenerzy uzasadnia-
ją potrzebą oszacowania możliwości 
motorycznych zawodników w związku 
z okresem dojrzewania, w jaki wkra-
czają zawodnicy. Twierdzą oni, że 
jeżeli zawodnik w okresie dojrzewa-
nia prezentuje wyższą niż rówieśnicy 
sprawność fizyczną (w tym sprawność 
specjalną), to można sądzić, iż posia-

W badanych dyscyplinach stoso-
wane są różne procedury selekcyjne, 
odmienne warianty kryteriów. Często 
jedynymi kryteriami są: ocena stanu 
zdrowia, zgoda rodzica lub opiekuna, 
wiek oraz chęć uczestnictwa w zaję-
ciach sportowych. To są kryteria pod-
stawowe (formalne), a mimo to zda-
rza się, że dyskwalifikują kandydatów 
już w pierwszym etapie szkolenia lub 
wykluczają z dalszego uprawiania 
sportu wyczynowo. Część klubów 
wychodzi z założenia, że kryteria for-
malne są niewystarczające w ocenie 
predyspozycji zawodników, dlatego 
stosują kryteria dodatkowe– ocenę 
budowy somatycznej i tempa rozwo-
ju fizycznego (37,3% - I etap szkole-
nia, 29,4% - II etap, 15,7% - III etap). 
Stwierdzono istotne różnice w wy-
korzystaniu dodatkowego kryterium 

Istotne różnice: pływanie vs judo, tenis, badminton, łyżwiarstwo szybkie a- p<0,05;  
Judo vs tenis, badminton, łyżwiarstwo szybkie – b- p<0,05; Tenis vs badminton, łyżwiarstwo 

szybkie – c- p<0,05; Badminton vs łyżwiarstwo szybkie – d- p<0,05.

Ryc. 2. Odsetek kryteriów selekcyjnych stosowanych na trzech etapach szkolenia w pływaniu, judo, 
tenisie stołowym, badmintonie i łyżwiarstwie szybkim.
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da większe możliwości uzyskiwania 
w przyszłości wysokich wyników. 

Na rycinie 2 przedstawiono liczbę 
kryteriów (w odniesieniu do wszyst-
kich możliwych do wykorzystania, 
n=14) stosowanych w selekcji zawod-
ników do etapu szkolenia wszech-
stronnego, ukierunkowanego i spe-
cjalnego w wybranych dyscyplinach 
sportu.

Przy selekcji kandydatów do etapu 
szkolenia wszechstronnego najwięcej 
kryteriów (spośród możliwych, n=14) 
stosowano w sekcjach pływackich 
(41,7%) i judo (37,9%). 

W etapie szkolenia ukierunko-
wanego i specjalnego zmniejsza się 
odsetek wykorzystywanych kryte-
riów, z wyjątkiem kryterium wyni-
ku sportowego, które przez trene-
rów uznawane jest jako podstawowe 

w szkoleniu ukierunkowanym i spe-
cjalnym. Rosnący udział kryterium 
wyniku sportowego w kwalifikacji 
do etapu szkolenia ukierunkowanego  
i specjalnego prezentuje rycina 1. Na 
pierwszym etapie kryterium to nie 
jest stosowane, na drugim – stosuje 
go około 29,4 %, a na trzecim etapie 
47,1% najlepszych klubów w Polsce 
(z wybranych dyscyplin sportu).

Na rycinie 3 przedstawiono rodza-
je selekcji, stosowanej w badanych 
dyscyplinach sportu. Stwierdzono 
istotne różnice (p<0,05) między se-
lekcjonowaniem naturalnym (43,1%) 
i kompleksowym (25,5%).

Z przeprowadzonych badań wy-
nika, że w 43,1% badanych klubów 
selekcja przyjmuje postać natural-
nej. Do szkolenia (głównie na etapie 
wszechstronnym) przyjmowani byli 

Wartości różnią się istotnie 
względem: naturalna vs 
kompleksowa – a- p<0,05; 

Ryc. 3. Rodzaj selekcji 
stosowanej w badanych 
dyscyplinach sportu  
(za 100% przyjęto liczbę 
badanych klubów w danej 
dyscyplinie).
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wszyscy zainteresowani, spełniający 
najczęściej trzy podstawowe, kryteria 
– zaświadczenie lekarskie o dobrym 
stanie zdrowia i barku przeciwwska-
zań do treningu sportowego, zgodę ro-
dziców i odpowiedni wiek (specyfika 
dyscypliny sportu oraz wymogi for-
malne, np. zezwolenie na rozpoczęcie 
nauki w klasie sportowej). W 31,4% 
klubów kwalifikacja odbywała się na 
podstawie wiedzy trenerów lub in-
struktorów, ich doświadczenia, zna-
jomości dyscypliny czy konkurencji 
sportowej. Osoby prowadzące selek-
cję niekiedy dodatkowo wykorzysty-
wały inne kryteria, np. ocenę zaanga-
żowania, systematyczność w treningu 
lub umiejętności (np. pływackie). Se-
lekcja kompleksowa, opierająca się na 
wynikach sprawdzianów, testów i ba-
dań, stosowana była w 25,5% klubów, 
w których wybór zawodników opierał 
się na ocenie ich rozwoju fizycznego, 
budowy somatycznej, sprawności fi-
zycznej (mierzonej różnymi testami), 

analizie dotychczasowych osiągnięć 
sportowych i ocenie dynamiki zmian 
wyniku sportowego (między kolejny-
mi badaniami – odbywającymi się co 
6 miesięcy).

W tabeli 1 przedstawiono odsetek 
kryteriów selekcyjnych, stosowa-
nych w pięciu wybranych dyscypli-
nach sportu oraz odsetek trenujących 
w nich zawodników z klasą mistrzow-
ską, pierwszą i drugą. 

Określając odsetek stosowanych 
kryteriów, za 100% przyjęto wszyst-
kie kryteria selekcyjne (n=14) wska-
zane przez badane kluby.

Zaobserwowano, że w klubach, 
w których jakość selekcji (z uwagi na 
liczbę i rodzaj kryteriów) jest wyż-
sza, trenuje więcej utalentowanych 
zawodników, posiadających klasy 
mistrzowskie. Stwierdzono istotną 
korelację (r=0,49, p<0,05) między 
liczbą i rodzajem stosowanych kry-
teriów a liczbą zawodników z klasą 
mistrzowską trenujących w badanych 

Dyscyplina
% stosowanych 

kryteriów 
selekcyjnych

Odsetek zawodników posiadających klasy

Mistrzowską Pierwszą Drugą

Pływanie 41,3% 7,2% 3,3% 12,2%
Judo 34,0% 5,2% 4,9% 3,6%

Łyżwiarstwo szybkie 31,3% 7,3% 5,9% 4,1%
Badminton 29,1% 2,4% 8,0% 13,1%

Tenis stołowy 23,8% 2,6% 5,8% 6,3%

Tabela 1
 Zależność między liczbą stosowanych kryteriów selekcyjnych w ba-
danych klubach (n=51), a poziomem sportowym zawodników w nich 

trenujących
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klubach. Zależność ta była szczegól-
nie widoczna w sekcjach łyżwiarstwa 
szybkiego (r=0,83) i judo (r=0,85).

Dyskusja 
Dobór i selekcja stanowią ważny 

element systemu szkolenia sporto-
wego. Kryteria selekcyjne, powstałe 
w oparciu o wymogi ogólne oraz spe-
cjalne, jakie narzuca dana dyscyplina 
sportu, mają na celu ocenę przydatno-
ści kandydata lub/oraz stopnia jego 
przygotowania do podjęcia szkolenia 
na danym etapie. Służą też rozpozna-
niu cech wyróżniających kandydata, 
co stwarza przesłanki do podjęcia in-
dywidualnego toku szkolenia dla jego 
pełnego rozwoju sportowego. 

Trafny wybór zawodników zale-
ży w dużej mierze od sposobu selek-
cjonowania (m.in. wyboru rodzaju 
i liczby kryteriów) i zwiększa efek-
tywność szkolenia.

Selekcja będzie trafniejsza, jeśli 
w jej toku ujawnione zostaną różni-
ce w indywidualnym tempie rozwo-
ju zawodników oraz rozwoju (wraz 
z wiekiem) cech motorycznych (siły, 
szybkości, wytrzymałości, gibkości, 
koordynacji) (6). Dlatego jednym 
z ważnych kryteriów selekcyjnych 
jest ocena sprawności fizycznej, 
uwarunkowanej poziomem cech mo-
torycznych kandydatów do uprawia-
nia sportu, m.in. test EUROFIT - Eu-
ropean Test of Physical Fitness).

Potrzebę stosowania oceny spraw-
ności fizycznej przy selekcji zawod-
ników potwierdzają m.in. badania 
przeprowadzone przez Vaeyensa 
i wsp. (10) w grupie 490 piłkarzy 

w wieku 12-16 lat. Autorzy dowiedli, 
że poziom cech motorycznych różni 
się istotnie w zależności od wieku. 
Badani piłkarze, prezentujący wyż-
szy poziom sportowy, przewyższali 
swoich rówieśników w sprawności 
i technice. Porównując wyniki prób 
sprawnościowych i oceny techniki 
w poszczególnych grupach wieko-
wych (12-16 lat) stwierdzono istotne 
różnice w zakresie szybkości, wytrzy-
małości i umiejętnościach technicz-
nych. Szybkość biegowa i technika 
były najwyższe w wieku 13-14 lat, 
a wytrzymałość w wieku 15-16 lat. 

Dobór kryteriów i rodzaju selek-
cji (naturalna, intuicyjna, komplek-
sowa) ma duże znaczenie. Wybrani 
na ich podstawie zawodnicy będą 
poddawani odpowiedniemu (cho-
dzi o jego ukierunkowanie i inten-
sywność) treningowi. Należy jednak 
podkreślić, że zbyt wczesne wpro-
wadzenie specjalnego treningu nie 
służy trafnej identyfikacji utalen-
towanych sportowców. Większość 
tych osób kończy karierę z powodu 
braku postępu osiągnięć po przejściu 
do kategorii seniora. 

Trafny wybór zawodnika nie 
oznacza, że będzie on rychło osiągał 
wysokie wyniki. Predyspozycje ujaw-
niają się w pełni dopiero w wieku 
dojrzałym. Badania zawodników wy-
sokiej klasy w sportach olimpijskich 
w Niemczech pokazały, że 80% tych 
zawodników do 10 roku życia, nie 
brała udziału w zawodach, w wieku 
11-14 lat finalistami zawodów regio-
nalnych było 26% z nich, zaś zawo-
dów krajowych 34%. W wieku 15-18 
lat, 43% badanych zawodników było 
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finalistami mistrzostw Europy junio-
rów, mistrzostw świata lub igrzysk 
olimpijskich. Ten przykład wskazuje 
na potrzebę łączenia treningu i se-
lekcji - kompleksową weryfikację 
stanu aktualnego i prognozę moż-
liwości zawodników. Należy przy 
tym uwzględniać uzyskiwane wyniki 
sportowe oraz zmiany morfo-funk-
cjonalnych. 

Z przeprowadzonych badań wyni-
ka, że podstawowym kryterium selek-
cyjnym na etapie szkolenia specjalne-
go (rozpoczyna się średnio ok. 16 roku 
życia) jest wynik sportowy (w 47% 
badanych klubów). Jednak selekcja 
zawodników przy użyciu tylko wy-
niku sportowego, powinna być sto-
sowana na najwyższym etapie szko-
lenia - specjalnym. Na niższych eta-
pach szkolenia należy kierować się 
oceną rozwoju sprawności fizycznej, 
poziomu umiejętności ruchowych, 
budową somatyczną (1, 2).

Wyniki przeprowadzonych badań 
wskazują, że w 43,1% badanych klu-
bów selekcja opiera się na formalnych 
kryteriach (stan zdrowia, zgoda rodzi-
ca na uczestnictwo w zajęciach oraz 
chęć do uczestniczenia w treningach). 
Tylko w 25,5% badanych klubów se-
lekcjonowano zawodników w sposób 
kompleksowy. Trenerzy tłumaczą ten 
stan złą sytuacją ekonomiczno-finan-
sową. klubach. Zwiększenie wymagań 
selekcyjnych, ich zdaniem, wpłynęło-
by znacząco na zmniejszenie liczby 
szkolonych osób. 

Wnioski
Przeprowadzone badania ujawni-

ły, że w procesie szkolenia dominuje 

selekcja naturalna. Dla przyjęcia do 
większości klubów wystarczy speł-
nienie przez kandydata podstawo-
wych wymogów formalnych. Nale-
żałoby dążyć do stworzenia klubom 
takich warunków, które pozwoliły-
by na zwiększenie zakresu selek-
cji kompleksowej na pierwszych 
dwóch etapach - wszechstronnego 
i ukierunkowanego szkolenia. 

Wyniki badań dowiodły istotną za-
leżność, jaka występuje między liczbą 
stosowanych kryteriów selekcyjnych, 
a poziomem sportowym zawodników 
w nich trenujących. Zależność ta uwi-
doczniła się szczególnie wyraźnie 
w łyżwiarstwie szybkim (r = 0,83) 
i judo (r = 0,85).
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Skuteczność startowa 
reprezentacji narodowych 

w judo na pierwszym 
etapie kwalifikacji  

do Igrzysk Olimpijskich 
2012 r.

Kwalifikacje olimpijskie w judo 
wprowadzono w 1996 roku przed 
igrzyskami olimpijskimi w Atlancie.

Wzrastająca liczba uczestników 
oraz reprezentacji spowodowały ko-
nieczność selekcji zawodników ubie-
gających się o start w najbardziej 
prestiżowej imprezie sportowej (1, 
5). Zasady kwalifikacji do Igrzysk 

Olimpijskich w Londynie 2012 roku 
zostały ogłoszone przez Międzyna-
rodową Federację Judo i rozpoczęły 
się 1 maja 2010 roku, a zakończą 30 
kwietnia 2012 roku (http://www.ijf.
org/). 

Zawodnicy zdobywają punkty do 
rankingu indywidualnego według wy-
znaczonych kryteriów podczas mi-

Można postawić hipotezę, że zawodnicy reprezentacji, 
które stanowią czołówkę po zakończeniu pierwszego eta-
pu kwalifikacji do turnieju olimpijskiego w judo mężczyzn 
w Londynie odegrają dominującą rolę w rywalizacji o me-
dale.

Marek Adam 
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strzostw świata, mistrzostw kontynental-
nych, w turniejach World Masters, Grand 
Slam, Grand Prix i World Cup (http://
www.eju.net/, http://www.ijf.org/). 

W pracy analizowano tzw. sku-
teczność startów reprezentacji mę-
skich w zawodach kwalifikacyjnych 
w pierwszym roku eliminacji. Biorąc 
pod uwagę ilość zdobywanych punk-
tów, ilość osobo-startów i ilość wysta-
wianych zawodników sklasyfikowa-
no reprezentacje według ich skutecz-
ności. Można postawić hipotezę, że 
zawodnicy właśnie tych reprezentacji 
odegrają dominującą rolę w rywaliza-
cji w najbliższych igrzyskach.

Materiał, metoda
Materiał został zebrany podczas 

zawodów wyznaczonych przez Mię-
dzynarodową Federację Judo jako 
kwalifikacyjne do Igrzysk Olimpij-
skich w Londynie. Analizą objęto 

wyniki męskich reprezentacji w: mi-
strzostwach świata, mistrzostwach 
kontynentalnych oraz turniejach kwa-
lifikacyjnych. Dla określenia skutecz-
ności startowej reprezentacji podczas 
analizowanych zawodów zastosowano 
wskaźnik K, pozwalający oznaczyć 
kolejność zajętych miejsc podczas tur-
niejów klasyfikacyjnych (2).

K=K1+K2+K3(+k4)

K1 – klasyfikacja medalowa,
K2 – klasyfikacja punktowa (1 m 
- 9 pkt, 2 m - 5 pkt, 3 m - 3 pkt, 5 
m-1pkt),
K3 – średnia liczba punktów przypa-
dająca na jednego reprezentanta w za-
wodach,
k4 – średnia liczba punktów przypa-
dających na jeden osobo-start. 

W przypadku reprezentacji, które 
w zawodach nie zajęły miejsca 1-5, 

Tabela 1
Klasyfikacja medalowa reprezentacji męskich podczas Igrzysk 

Olimpijskich w latach 1964-2008 

Miejsce Reprezentacja Medale złote Medale 
srebrne

Medale 
brązowe

Razem 
medali

1 JAPONIA 26 7 8 41

2 KOREA 7 12 9 28

3 FRANCJA 6 5 15 26

4 URS* 5 5 13 23

5 HOLANDIA 4 0 8 12

6 POLSKA 3 2 2 7

*reprezentanci URS uczestniczyli w igrzyskach olimpijskich w latach 1964-1988
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o lokacie decydowała liczba wysta-
wionych zawodników (od najmniej-
szej do największej). W zawodach, 
w których istniała możliwość zgło-
szenia dowolnej liczby zawodników 
istniało uzasadnienie wprowadzenia 
wskaźnika K3.

W celu oznaczenia skuteczności 
jednego osobo-startu wprowadzono 
wskaźnik k4 określający średnią licz-
bę punktów przypadających na jeden 
osobo-start.

Tabela 2
 Skuteczność startowa (K) reprezentacji męskich podczas Mistrzostw 

Świata w 2010 roku
Termin Miej-

sce
Ilość 
reprezen-
tacji

Ilość za-
wodników

Zajęte miejsca przez reprezentacje męskie (K)
1 2 3 4 5 6 POL

09-13.09.10 JPN 105 490 JPN FRA KOR GRE BRA NED 102

Tabela 3
 Skuteczność startowa (K) reprezentacji męskich podczas mistrzostw 

kontynentalnych w 2011 roku (PJC, JUA, AJU i EJU)
Termin Miej-

sce
Ilość 
repre-

zentacji

Ilość 
zawodni-

ków

Zajęte miejsca przez reprezentacje męskie (K)
1 2 3 4 5 6 POL

01-03.04.11 MEX 20 94 BRA CUB CAN USA VEN ARG X
05-07.04.11 UAE 30 122 KOR UZB JPN KAZ MGL IRI X
14-17.04.11 SEN 28 112 EGY ALG RSA LBA TUN MAR X
21-24.04.11 TUR 42 255 HUN AZE BIH POR RUS FRA 15

Tabela 4
 Skuteczność startowa (K) reprezentacji męskich podczas IJF World Masters 

Termin Miej-
sce

Ilość 
reprezen-

tacji

Ilość za-
wodników

Zajęte miejsca przez reprezentacje męskie (K)
1 2 3 4 5 6 POL

15-16.01.11 AZE 33 109 AZE RUS MGL KOR GRE UZB 22

Wyniki
Reprezentanci Japonii należą do nie-

kwestionowanych liderów w rywalizacji 
olimpijskiej w judo mężczyzn, a na ko-
lejnych miejscach znalazły się reprezen-
tacje Korei i Francji (tabela 1). Repre-
zentacja Polski jest na wysokim szóstym 
miejscu, mimo że ostatni medal (złoty) 
zdobył w 1996 roku Paweł Nastula. 

 W zawodach kwalifikacyjnych do 
turnieju olimpijskiego w Londynie, 
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oprócz Japonii, dominują reprezen-
tacje Korei, Francji oraz państw po-
wstałych po rozpadzie ZSSR: Rosja, 
Uzbekistan, Ukraina, Gruzja, Ka-
zachstan, Azerbejdżan, Armenia. 
Wysokie pozycje zajmowali również 
reprezentanci Brazylii (tabele 2-7). 

U znacznej części reprezentacji 
wysokiej częstotliwości startów to-
warzyszyła wysoka skuteczności star-
towa podczas zawodów kwalifikacyj-
nych (tabela 8). 

W tabeli nr 8 uporządkowano re-
prezentacje ze względu na wartość 
wskaźnika k4 – skuteczność jednego 
osobo-startu.

Reprezentanci Polski po pierw-
szym roku startów kwalifikacyjnych 

zdobyli 54 punkty (wskaźnik K2) 
w 146 osobo-startach. W zawodach 
uczestniczyło 38 reprezentantów Pol-
ski, wskaźnik indywidualnej skutecz-
ności zawodnika K3 = 1,42, wskaźnik 
skuteczności jednego osobo-startu 
k4= 0,37.

Podsumowanie
Mimo trwającej prawie pięćdzie-

siąt lat rywalizacji o medale olimpij-
skie w judo mężczyzn (od 1964 roku) 
nic nie zapowiada istotnych zmian 
wśród kandydatów do sukcesów 
w Igrzyskach Olimpijskich w Lon-
dynie. Reprezentanci Japonii, mimo 
pewnych „potknięć” podczas mi-

Tabela 5
 Skuteczność startowa (K) reprezentacji męskich podczas  

IJF Grand Slam
Termin Miejsce Ilość repre-

zentacji
Ilość za-
wodników

Zajęte miejsca przez reprezentacje męskie (K)
1 2 3 4 5 6 POL

22-23.05.10 BRA 36 189 JPN BEL CRO RUS NED BRA 15
03-04.07.10 RUS 43 310 JPN RUS BRA KOR UZB FRA 43
11-13.12.10 JPN 50 208 JPN KOR BRA RUS ISR UZB 48
05-06.02.11 FRA 74 306 JPN NED KOR FRA ARM UZB 72

Tabela 6
 Skuteczność startowa (K) reprezentacji męskich podczas Grand Prix

Termin Miejsce Ilość 
reprezen-
tacji

Ilość 
zawodni-
ków

Zajęte miejsca przez reprezentacje męskie (K)

1 2 3 4 5 6 POL

07-09.05.10 TUN 41 223 JPN UKR GER BLR UZB SLO 16
15-16.10.10 NED 36 170 JPN RUS NED GEO ITA POR 16
22-23.11.10 UAE 51 187 RUS GER UZB UKR SLO ITA 28

17-18.12.10 CHN 28 142 RUS MGL FRA EGY BRA SWE 27
19-20.02.11 GER 65 305 JPN BEL USA KOR GER SWE 53
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strzostw świata w latach 2007-2009 
(po zmianie przepisów sportowych 
w latach 2009-2010), dominowali 
w rywalizacji męskich zespołów judo 
(3). Bieżące kwalifikacje wskazują na 
dużą aktywność (częstotliwość star-
tów) i skuteczność zawodników z Ro-
sji. Do wspaniałych tradycji w rywali-
zacji olimpijskiej nawiązali reprezen-
tanci Korei i Francji. Po sukcesie na 
Mistrzostwach Świata w judo w Rio 
de Janeiro w 2007 roku i przed Igrzy-
skami Olimpijskimi w Rio de Janeiro 
(2016 rok), przebojem do światowej 
czołówki wdzierają się reprezentanci 
Brazylii. Nie jest również zaskocze-
niem wysoka aktywność i skutecz-
ność reprezentantów Mongolii, któ-
rzy udanym występem na Igrzyskach 

Olimpijskich w Pekinie nawiązali 
do swoich tradycji w sportach walki 
i sukcesów w judo (4, 6). Reprezenta-
cje Rosji, Francji i Ukrainy w pierw-
szym roku kwalifikacji olimpijskich 
wyróżniły się największą częstotli-
wością startów oraz liczbą sprawdza-
nych zawodników (tabela 8).

Wartość wskaźnika K3, określają-
ca średnią skuteczność startową jed-
nego zawodnika podczas zawodów, 
pozwala ocenić efektywność przy-
gotowania do zawodów. Reprezenta-
cjami, które w najbardziej efektywny 
sposób przygotowały zawodników do 
startów w zawodach eliminacyjnych 
były: Japonia (K3 = 10,04); Rosja 
(K3 = 8,46); Brazylia (K3 = 7,07); 
Korea (K3 = 6,13). Wartość wskaźni-

Tabela 7
 Skuteczność startowa (K) reprezentacji męskich podczas  World Cup

Termin Miejsce Ilość 
repre-
zentacji

Ilość 
zawod-
ników

Zajęte miejsca przez reprezentacje męskie (K)
1 2 3 4 5 6 POL

15-16.05.10 EGY 23 142 RUS AZE FRA TJK EGY CHN nie start.
29-30.05.10 BRA 33 166 RUS BRA MGL GER GEO RUM 13
05-06.06.10 ESP 47 281 JPN BRA LAT CZE GEO FRA 13
12-13.06.10 POR 35 205 FRA GER BRA UKR LAT CZE 12
19-20.06.10 VEN 15 71 USA ARG BRA VEN COL PER nie start.
26-27.06.10 ESA 14 84 BRA USA ARG MEX PER CHI nie start.
24-25.07.10 MGL 17 86 KOR MGL POL RUS JPN USA 3
27-28.08.10 USA 36 163 CAN RUS KOR POR BEL BRA 16
24-25.09.10 KAZ 15 11 RUS KAZ UZB MGL KOR IRI nie start.
02-03.10.10 ITA 39 217 KOR BRA RUS EST GER FRA 10
09-10.10.10 BLR 17 108 RUS BLR LAT ISR FRA UKR 12
12-13.11.10 SAM 16 79 RUS AUS CAN PER SUI USA nie start.
03-04.12.10 KOR 21 133 KOR ROU JPN RUS MGL FRA nie start.
29-30.01.11 GEO 22 163 RUS GEO UKR KAZ HUN BLR nie start.
12-13.02.11 HUN 51 332 JPN MGL BRA HUN MNE RUS 45
26-27.02.11 POL 48 394 FRA ARM GBR ITA RUS POL 6
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ka K3 reprezentantów Polski wynio-
sła - 1,42. 

Wartość wskaźnika k4 określała 
średnią skuteczność jednego osobo-

Tabela 8
 Skuteczność jednego osobo-startu (k4) oraz skuteczność 

jednego zawodnika (K3) podczas pierwszego etapu zawodów 
klasyfikacyjnych męskich reprezentacji judo  do Igrzysk 

Olimpijskich w Londynie w 2012 roku
Miejsce Reprezentacja k4 K3 Ilość 

zawodników
Ilość 

punktów
Ilość osobo-

startów
1 Japonia 2,83 10,04 48 482 170
2 Korea 2,43 6,13 48 294 121
3 Rosja 2,06 8,46 67 586 285
4 Kuba 1,96 5,22 9 47 24
5 Brazylia 1,64 7,07 53 375 229
6 Uzbekistan 1,59 5,53 30 166 104
7 Mongolia 1,13 4,48 48 215 191
8 Egipt 1,13 2,88 33 95 84
9 Francja 1,03 4,08 64 261 253

10 USA 1,00 4,91 33 162 162
11 Niemcy 0,98 4,16 32 133 135
12 Łotwa 0,96 6,90 10 69 72
13 Kanada 0,91 5,38 21 113 124
14 Argentyna 0,91 5,21 14 73 80
15 Grecja 0,89 2,00 16 32 36
16 Algeria 0,86 3,00 12 36 42
17 Azerbejdżan 0,84 2,62 37 97 115
18 Armenia 0,84 3,42 12 41 49
19 Gruzja 0,79 2,35 54 127 161
20 Holandia 0,75 2,52 33 83 111
21 Ukraina 0,71 2,82 60 169 237
22 Kazachstan 0,69 1,74 57 99 144
23 Białoruś 0,68 1,62 34 55 81
24 Węgry 0,63 2,91 35 102 163
25 Australia 0,62 1,65 23 38 61
26 Belgia 0,54 3,8 10 38 70
27 Włochy 0,53 1,81 42 76 143
28 Portugalia 0,43 1,26 35 44 103
29 Chiny 0,41 1,23 40 49 120
30 POLSKA 0,37 1,42 38 54 146

startu i pozwala ocenić efektywność 
selekcji zawodników do zawodów. 
Do reprezentacji, które w najbardziej 
efektywny sposób selekcjonowały 
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zawodników do zawodów elimina-
cyjnych w judo mężczyzn do Igrzysk 
Olimpijskich w Londynie należa-
ły: Japonia (k4 = 2,83); Korea (k4 = 
2,43); Rosja (k4 = 2,02); Kuba (k4 = 
1,96). Reprezentanci Polski uzyski-
wali wartość wskaźnika k4 = 0,37.

Skuteczność reprezentantów Pol-
ski w pierwszym etapie klasyfikacji 
nie była wysoka. W dotychczaso-
wych kwalifikacjach nie wyróżniali 
się również reprezentanci Anglii, oni 
jednak mają zagwarantowany udział 
w igrzyskach jako gospodarze. 

Biorąc pod uwagę wyniki pierw-
szego etapu kwalifikacji olimpijskich, 
kandydatów do medali w nadchodzą-
cych igrzyskach należy upatrywać 
w reprezentantach: Japonii, Korei, 
Rosji, Francji i Brazylii.
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dziewski (red.): Proces doskonalenia trenin-
gu i walki sportowej. Warszawa 2005, Tom 
2., Wydawnictwo AWF, s.172-175.
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3.  Adam M., Smaruj M., Tyszkowski S.: The 
contest effectiveness of the men’s natio-
nal judo team of Japan during the World 
Championships and the Olympic Games 
in the 1956-2010 years, and character of 
their technical-tactical preparation during 
the World Judo Championships 2010., Bal-
tic. 2011

4.   Lipoński W.: Encyklopedia sportów świa-
ta. Poznań 2008, Oficyna wydawnicza Ate-
na.  

5.  Wołowicz J., Błach W., Migasiewicz J.: 
Strategia startowa wybranych reprezentacji 
narodowych we współzawodnictwie między-
narodowym w judo w roku olimpijskim 2000. 
[w:] A. Kuder, K. Perkowski, D. Śledziewski 
(red.): Kierunki doskonalenia treningu i wal-
ki sportowej. Warszawa 2004, Wydawnictwo 
AWF, s. 49-56.

6.   Yeon O.O.: Great Judo Championships of 
the World. London.1993, Ippon Books. 

dr Marek adaM – Zakład Sportów 
walki akademii wychowania FiZycZne-
go i Sportu w gdańSku 

06_teoria_skutecznosc.indd   49 9/22/2011   9:54:39 AM



Beata Pluta50

„Sport Wyczynowy” 2011, nr 2/538

Zasady analizy wyników 
turnieju w zespołowych 

grach sportowych 
Mistrzostwa Europy 

w koszykówce mężczyzn 
2009 r.

Analizę turnieju w zespołowych 
grach sportowych można przeprowa-
dzić stosując różne kryteria. Zakres 
takiej analizy jest uzależniony od po-
siadanych danych, dotyczących star-
tujących zespołów, ich zawodników 
oraz rozegranych meczów. W od-
niesieniu do turnieju Mistrzostw 
Europy w koszykówce mężczyzn 
w 2009 roku dysponowano danymi 

Kompleksowa analiza statystyczna wyników turnieju w ze-
społowych grach sportowych może dostarczyć bogatego 
zbioru informacji dla oceny graczy, zespołów i tendencji, 
jakie występują w grze.

Beata Pluta

o rozegranych meczach w grupach 
A - D w rundzie eliminacyjnej oraz 
meczach rozegranych systemem 
pucharowym o miejsca 1 – 8. Mecz 
składał się z czterech kwart po 10 
min. z 5-minutową dogrywką, jeśli 
po 40 min. gry był remis. W takim 
przypadku dane obejmowały wyni-
ki każdej części meczu oraz wyniki 
końcowe i wyniki dogrywek.
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Artykuł prezentuje koncepcję kompleksowej analizy statystycznej wyni-
ków turnieju w zespołowych grach sportowych, obejmującej następujące za-
gadnienia:
1°  Opis rodzaju i typu turnieju sportowego.
2°  Podział na grupy i system rozgrywek oraz etapy rozgrywek pucharowych.
3°  Charakterystyka rozegranych spotkań.
4°  Analiza statystyczna meczów w rundzie eliminacyjnej.
5°  Analiza statystyczna meczów o miejsca 1- 8.

Materiał i metoda

 Dla potrzeb pracy wprowadzono następujące oznaczenia:
 I – K, II – K, III – K, IV – K, KM – stany meczowe od I-ej do IV-ej kwarty  
oraz końca meczu,
 q – liczba zgłoszonych zespołów do turnieju, zakłada się, że jest to liczba  
parzysta,
 Z = {Z  1, Z2, ..., Zq} – zbiór zespołów biorących udział w turnieju,
 m = m  e + mp – liczba rozegranych łącznie meczów w turnieju, gdzie me – licz-
ba meczów w rundzie eliminacyjnej, mp – w rundzie pucharowej,
 – para wyrażająca k-ty mecz między zespołami Z  i, Zj; i, j = 1, 2, ..., q; i ≠ j dla 
k = 1, 2, ..., q,
„ – pary wyników ktego meczu między zespołami (Z  i, Zj) dla stanów meczo-

wych I – K, II – K, III – K, IV – K, KM,
 M  k = {: , } – dane statystyczne o wynikach k-tego meczu,
 M  1, M2, ..., Mm – ciąg m rozegranych meczów w turnieju.

W przypadku gdyby zachodziła konieczność uwzględniania dogrywek, wów-
czas należałoby wyszczególnić dodatkowy stan meczowy DM – dogrywka me-
czowa, przy czym wynik końcowy ostatniej dogrywki stanowi KM. W turnieju 
EuroBasket 2009’ nie było dogrywek, dlatego też zrezygnowano ze stanu meczo-
wego DM. 

Zgłoszone do turnieju zespoły (q = 16) zostały, w rundzie wstępnej, podzielo-
ne na cztery grupy A – D. 

Do drugiej fazy turnieju (runda kwalifikacyjna) awansowały po trzy zespo-
ły z każdej grupy, z zaliczonymi wynikami spotkań z rundy wstępnej. Zespoły 
z grup A i B utworzyły grupę E, zespoły z grup C i D – grupę F. Każda z drużyn 
rozegrała w tej fazie po trzy spotkania. Do fazy ćwierćfinałowej (runda finałowa) 
awansowały po cztery najlepsze zespoły z grup E i F. W tej fazie turnieju mecze 
rozgrywano systemem pucharowym, co ilustruje następujący schemat:
Gr. E: E1, E2, E3, E4, E5, E6

(B2, A2), (B3, A1), (B1, A3), (A3, B3), (A1, B2), (A2, B1), (B2, A3), (B3, A2), 
(B1, A1)
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Gr. F: F1, F2, F3, F4, F5, F6

(D2, C2), (D3, C1), (D1, C3), (D3, C3), (D1, C2), (D2, C1), (D2, C3), (D3, C2), 
(D1, C1)

1 – 8: 1 – (E1, F4), 2 – (E2, F3), 3 – (E3, F2), 4 – (E4, F1)

(W1, P1) (W2, P2) (W3, P3) (W4, P4)

1 – 4: 1 – (W1, W3), 2 – (W2, W4) 

 (W1’, P1’) (W2’, P2’)

5 – 8: 1 – (P1, P3), 2 – (P2, P4)

(W1”, P1”) (W2”, P2”)

1 – 2: (W1’, W2’), 3 – 4: (P1’, P2’)

5 – 6: (W1”, W2”), 7 – 8: (P1”, P2”). 
Z podanego zestawienia wynika, iż łączna liczba rozegranych spotkań w tur-

nieju wynosi m = 54, gdzie m = mw + mk + mf,  Przy czym mw – liczba meczów 
w rundzie wstępnej, mk – liczba meczów w rundzie kwalifikacyjnej, mf – liczba 
meczów w rundzie finałowej.

Dane o 54 meczach zostały zapisane w bazie danych, zawierającej rekordy 
o następujących polach informacyjnych:

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12

P1 – liczba porządkowa, P2 – etap 
rozgrywek: 1 – grupa A, 2 – grupa B, 
3 – grupa C, 4 – grupa D, 5 – grupa 
E, 6 – grupa F, 7 – miejsca 1-8, P3 – 
zespół Z1, P4 – zespół Z2, P5 – liczba 
punktów uzyskanych przez zespół Z1 
w I–K, P6 - liczba punktów uzyska-
nych przez zespół Z2 w I–K, P7 - licz-
ba punktów uzyskanych przez zespół 
Z1 w II – K, P8 - liczba punktów 
uzyskanych przez zespół Z2 w II – K, 
liczba punktów uzyskanych przez ze-
spół Z1 w III – K, P9 liczba punktów 
uzyskanych przez zespół Z2 w III – 
K, P10 - liczba punktów uzyskanych 
przez zespół Z1 w IV – K, P11 - licz-
ba punktów uzyskanych przez zespół 
Z2 w IV – K, P12 – wynik KM.

Analizując wyniki końcowe spo-
tkań zwraca uwagę fakt, iż tylko je-
den zespół (Grecja) osiągnął wynik 
powyżej 100 punktów. Miało to miej-
sce w grupie eliminacyjnej. W spo-
tkaniach pucharowych tylko raz, 
w meczu Serbii i Słowenii, zespoły 
zdobyły powyżej 90 punktów (mecz 
półfinałowy, wynik 96 : 92).

Za szczególne należy uznać wyniki 
spotkań rozegranych w fazie pucha-
rowej: Grecja - Słowenia 57 : 56 oraz 
Turcja - Grecja 74 : 76, Francja - Grecja 
71 : 69 i Słowenia - Chorwacja 67 : 65. 
Stosunkowo niskie liczby zdobytych 
punktów miały zespoły w meczach: 
Łotwa - Francja 51 :60 (111 pkt.), 
Chorwacja - Rosja 62 : 59 (121 pkt.), 
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Turcja - Hiszpania 63 : 60 (123 pkt.) 
oraz Hiszpania - Serbia 57 : 66 (123 
pkt., mecz w rundzie eliminacyjnej). 
Z kolei najwięcej punktów zdobyły ze-
społy w meczach: Serbia - Słowenia 96 
: 92 (188 pkt.), Izrael - Grecja 80 : 106 
(186 pkt.) oraz Hiszpania - Słowenia 
90 : 84 (174 pkt., dwukrotnie - w fazie 
eliminacyjnej i pucharowej).

Żaden z zespołów nie osiągnął wy-
niku końcowego (KM), który wyra-
żałby dwukrotną punktową przewagę 
nad rywalem. Najwyższą przewagę 
zanotowano w meczu Grecja - Mace-
donia 86 : 54 (32 pkt., 159.3 %) oraz 
Francja - Macedonia 83:57 (26 pkt., 
145.6 %) i Turcja - Bułgaria 94 : 66 (28 
pkt., 142.4 %). W I-K taką przewagę 
punktową osiągnęły tylko trzy zespo-
ły: Francja w meczu z Macedonią (24 
: 9, 15 pkt.), Turcja w meczu z Francją 
(26 : 12, 14 pkt.) oraz Grecja w meczu 

z Macedonią (28 : 13, 15 pkt.). W II-K 
dwukrotną punktową przewagę osią-
gnęło sześć zespołów: Hiszpania 
w meczu z Litwą (25 : 8, 17 pkt.), Gre-
cja w meczu z Chorwacją (32 : 16, 16 
pkt.), Turcja w meczu z Bułgarią (29 : 
13, 16 pkt.), ponownie Francja w me-
czu z Macedonią (25 : 9, 16 pkt.), Ser-
bia w meczu z Rosją (20 : 4, 16 pkt.) 
oraz Łotwa w meczu z Francją (13 : 
3, 10 pkt.) . Z kolei w III-K taka sy-
tuacja dotyczyła zespołów: Hiszpania 
ponownie w meczu z Litwą (24 : 11, 
13 pkt.), Francja w meczu z Chorwa-
cją (22 : 10, 12 pkt.), Słowenia w me-
czu z Polską (22 : 11, 11 pkt.) oraz Sło-
wenia w meczu z Chorwacją (14 : 3, 9 
pkt.). W ostatniej kwarcie także cztery 
zespoły osiągnęły dwukrotną punk-
tową przewagę: Chorwacja w meczu 
z Macedonią (25 : 10, 15 pkt.), Rosja 
w meczu z Turcją (21 : 7, 14 pkt.), Li-

Tabela 1
 Fragment bazy danych o rozegranych meczach ME 2009

Lp.
etap
rozgr

Z1 Z2
I kwarta II kwarta III kwarta IV kwarta KM
Z1 Z2 Z1 Z2 Z1 Z2 Z1 Z2 Z1 Z2

1 1
Mace-
donia

Grecja 13 28 15 24 9 17 17 17 54 86

2 2 Rosja Łotwa 28 21 11 15 19 16 23 16 81 68

3 3
Wlk. 

Brytania
Słowe-

nia
15 27 20 10 12 14 12 21 52 72

… … … … … … … … … … … … … …

52 7 Francja
 Chorwa-

cja
21 12 13 12 12 17 23 21 69 62

53 7 Grecja
Słowe-

nia
16 13 15 11 11 13 15 19 57 56

54 7
Hisz-
pania

Serbia 24 14 28 15 15 15 16 19 85 63
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twa w meczu z Bułgarią (27 : 13, 14 
pkt.) oraz Hiszpania w meczu z Serbią 
(20 : 10, 10 pkt.). Zwraca uwagę fakt, 
iż tak wyraźna dominacja punktowa 
zespołów w poszczególnych kwartach 
najczęściej występowała w rundzie 
meczów eliminacyjnych oraz w rywa-
lizacji finałowej o miejsca 1 – 8.

Analiza statystyczna roze-
granych meczów w rundzie 

wstępnej i kwalifikacyjnej
Analiza statystyczna rundy elimina-

cyjnej została przeprowadzona w dwóch 
wariantach: a) analiza wyników meczo-
wych w grupie wstępnej, b) porównanie 
wyników między grupami E i F.

Do opisu statystycznego meczu 
wykorzystano statystyki: suma - licz-
ba punktów uzyskanych, średnia aryt-
metyczna, odchylenie standardowe, 
współczynnik zmienności wyrażony 
w %, dolna granica typowego prze-
działu zmienności oraz górna granica 
typowego przedziału zmienności.

Analiza wyników meczów
 w rundzie wstępnej

- grupa D
Szczegółowej analizie poddano 

wyniki spotkań rozegranych w run-
dzie wstępnej w grupie D, w której 
występowała reprezentacja Polski. 
Każdy z zespołów rozegrał po 3 

Tabela 2
 Wybrane statystyki dla punktów uzyskanych w grupie D

Kraj Statystyki I–K II–K III–K IV–K KM
x ranga x ranga ranga ranga x ranga

Turcja

suma 67 70 64 64 265
średnia 22,3 3 23,3 1 21,3 2 21,3 1 88,3 1

sd 2,9 3 4,9 1 2,5 1 0,6 4 5,1 2
wsp. zmie 4,5 4 21 2 11,7 2 2,8 4 5,8 1

Polska

suma 74 54 62 55 245
średnia 24,7 1 18 2 20,7 3 18,3 3 81,7 2

odch. stand. 7,5 1 1,7 4 2,5 1 6,7 1 11,2 4
wsp. zmie 30,4 1 9,4 4 12,1 1 36,6 1 13,7 4

Litwa

suma 70 42 53 60 235
średnia 23,3 2 14 4 17,7 4 20 2 78,3 3

odch. stand. 1,5 4 4,4 2 1,5 4 6,2 2 4,9 1
wsp. zmie 6,4 3 31,4 1 8,5 4 31 2 6,3 2

Bułgaria

suma 58 48 70 47 213
średnia 19,3 4 16 3 23,3 1 15,7 4 71 4

odch. stand. 3,8 2 3 3 2,1 3 3,8 3 6,2 3
wsp. zmie 19,7 2 18,8 3 9 3 24,2 3 8,7 3

Łącznie

suma 269 214 249 226 958
średnia 22,4 17,8 20,8 18,8 79,8

odch. stand. 4,4 4,8 2,8 4,8 9,02
wsp. zmie 19,6 27 13,5 25,5 11,3
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spotkania. Dorobek zespołu zo-
stał wyrażony rezultatem spotkań: 
mecz wygrany (2 pkt), przegrany  
(1 pkt), punkty uzyskane (U), punk-
ty stracone (S) w każdej kwarcie 
oraz U i S dla stanu KM. Z uwagi 
na fakt, iż w grach zespołowych wy-
stępuje symetria w punktach uzyski-
wanych i traconych przez zespoły, 
w tabeli 2 przedstawiono dorobek 
punktowy (U) dla poszczególnych 
reprezentacji w układzie I–K, II–K, 
III-K i KM. W kolumnie oznaczonej 
literą r podano rangę danej statysty-
ki wśród zestawionych państw, przy 
czym ranga 1 oznacza najwyższą 
wartość.

Dla średnich punktów uzyskiwa-
nych przez zespół wyróżnia się Tur-
cja Zespół ten miał też niskie war-
tości odchylenia standardowego, co 
wskazuje, że nie tracił dużo punktów. 
Mało stabilnymi średnimi charaktery-
zował się zespół Bułgaria (23.3 w III
–K i 15.7 w IV–K), ponadto najmniej 
punktów uzyskał, a najwięcej stracił 
w tej fazie rozgrywek w porównaniu 
do pozostałych drużyn.

Zespół Litwy wyróżnił się najwięk-
szą różnicą zdobytych punktów mię-
dzy częściami meczu (23.3 w I–K i 14 
w II–K). Reprezentacja Polski uzyska-
ła dość wysokie wartości odchylenia 
standardowego, co wskazuje, że pomi-
mo dużej liczby punktów uzyskanych, 
również dużo punktów traciła (szcze-
gólnie w ostatniej kwarcie).

Łącznie zespoły zdobyły najmniej 
punktów w II-K, a najwięcej w I-K 
spotkań, co można tłumaczyć więk-
szą mobilizacją w celu wypracowania 
przewagi punktowej już na początku 

gry. Średnio na każdą część meczu 
zespoły zdobywały 19.95 punktów, 
79.8 punktów na jeden mecz z odchy-
leniem standardowym 4.2. Tak więc 
za najbardziej typowy przedział moż-
na przyjąć (79.8 – 4.2; 79.8 + 4.2). 

Klasyfikację końcową rozgrywek 
w grupie D podaje tabela 3, w której 
zamieszczono również kolumny U – 
S oraz U/S.

Zespoły Turcji i Polski zdobywa-
ły w meczu przeciętnie - powyżej 80 
punktów, z czego wynika, że Turcja 
zdobywała punkt co 27 s, a Polska co 
29 s, wliczając w to zdobycze z rzu-
tów wolnych. W badanej grupie tylko 
te dwa zespoły miały dodatnią różni-
cę U - S, przy czym przewaga zespołu 
Turcja nad pozostałymi uczestnikami 
grupy D jest wyraźna. 

Dodatkowo przeprowadzono ana-
lizę 6 meczów zespołów wygrywają-
cych i przegrywających: I - K, II - K, 
III – K, IV - K i KM. Wyniki obliczeń 
statystycznych ujmuje tabela 4.

Porównując wartości średniej i me-
diany we wszystkich stanach meczu 
koszykarskiego, należy stwierdzić, iż 
są podobne, co oznacza, że rozkład 

Tabela 3
 Klasyfikacja końcowa rozgrywek 

grupy D

Nr Kraj
Wygrane 

mecze
Śr. U Śr. S U - S U/S

1
2
3
4

Turcja
Polska
Litwa
Bułgaria

3
2
1
0

88,3
81,7
78,3
71

70,3
80

79,7
89,3

54
5
-4
-55

1,26
1,02
0,98
0,79

Suma 6 X X X X
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empiryczny prezentowanych danych 
liczbowych jest prawie symetryczny.

Potwierdzeniem tego faktu są war-
tości współczynników skośności, któ-
re w większości przypadków są nie-
znacznie odchylone od wartości zero-
wej, tylko 1.87 (W, I - K), 1.84 (W, II - 
K), -1.51 (P, II - K), -1.25 (W, III - K), 
1.44 (P, IV - K) oraz 1.03 (W, KM) są 
umiarkowanie wysokie. Z kolei dość 
rozpiętość wartości współczynników 
zmienności jest znaczna, od 4.45 % 
do 27.03 %. Odchylenia standardowe 
we wszystkich częściach meczu i dla 
KM kształtują się od 1.72 (P, IV - K) 
do 9.02 (KM). 

 
Porównanie wyników meczo-

wych między grupami E i F
Analiza porównawcza wyników 

między grupami E i F dotyczyła głów-
nie danych średnich dla różnych sta-
nów meczu. Wyniki testu t-Studenta 
podaje tabela 5.

Test t-Studenta został poprzedzony 
testem F-Fishera o równości warian-
cji, lecz wyniki tego testu w żadnym 
przypadku nie wykazały istotnego 
zróżnicowania wariancji. Zamiesz-
czone w tabeli 5 wartości statystyk 
t-Studenta w żadnym przypadku nie 
wskazują na istotne zróżnicowanie 
odpowiednich średnich.
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Tabela 5
 Wyniki testu t-Studenta

Stan I-PM II-PM KM
Wygrana 0,639 0,457 0,572
Przegrana 0,751 0,719 0,319

Razem 0,868 0,669 0,215
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Analiza statystyczna  
zespołów rywalizujących  

o miejsca 1-8
W tabeli 6 zestawiono liczby roze-

granych spotkań przez zespoły wal-
czące w fazie pucharowej, dla których 
wyróżniono następujące stany warun-
kowe: 

WM – wygrany mecz, PM - prze-
grany mecz, W j-K – wygrana j-K, P 
j-K – przegrana j-K, R j-K – remis 
j-K, gdzie j = I, II, III lub IV kwarta 
meczu.

W kolumnach g i p symbolicznie 
wyrażono sytuacje oznaczające me-
cze rozegrane w grupie wstępnej oraz 
eliminacyjnej i poza grupą (w syste-
mie pucharowym).

Najwięcej spotkań w fazie gru-
powej turnieju rozstrzygnął na swoją 
korzyść zespół Francji (6 zwycięstw), 
z kolei najmniej wygranych odnoto-
wał zespół Chorwacji (3 zwycięstwa). 
Obie reprezentacje w finałowej fazie 
mistrzostw poniosły jednak porażki, 
które uplasowały je odpowiednio na 5 
i 6 miejscu w klasyfikacji końcowej. 
Drużyna mistrza Europy – Hiszpa-
nia, po mniej udanej pierwszej fazie 
mistrzostw (tylko 4 zwycięstwa w fa-
zie grupowej), w finałowej rywaliza-
cji odniosła trzy zwycięstwa. Zespół 
Hiszpanii w rywalizacji turniejowej 
odznaczył się dużą sprawnością dzia-
łań, zwłaszcza w decydującej części 
mistrzostw. Z kolei zespół Turcji, 
po udanej części grupowej (5 zwy-
cięstw), poniósł trzy porażki w finale 
i zajął dopiero 8 miejsce w klasyfika-
cji końcowej. 
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Analizując rozkład wyników po-
szczególnych kwart spotkań, można 
zauważyć, iż np. zespół Hiszpanii 
odniósł najwięcej zwycięstw w fazie 
finałowej w I i II kwartach, lecz także 
aż 5 razy przegrał IV kwartę w fazie 
grupowej. Daje to obraz taktyki gry 
mistrzów Europy, którzy wypracowy-
wali maksymalnie wysoką przewagę 
punktową w I połowie meczu, a w po-
zostałej części kontrolowali wynik 
gry. Interesujące są także „warunko-
we” zdarzenia meczowe, np. wygrane 
spotkanie pod warunkiem prowadze-
nia po trzech kwartach. W przypadku 
zespołu Hiszpanii sytuacja taka miała 
miejsce aż 7 razy, w tym we wszyst-
kich meczach rundy finałowej. 

Tabela 7 zawiera zestawienie śred-
nich kumulowanych z punktów uzy-
skanych (U) i straconych (S) dla czte-
rech zespołów - Hiszpania, Serbia, 
Grecja i Słowenia - które wywalczyły 
w turnieju miejsca 1 - 4. Najwyższa 
średnia kumulowana punktów U za 

cały turniej dotyczyła zespołu Hiszpa-
nii i wyniosła 79.8 pkt. Średnia punk-
tów U zespołu Serbii już od drugie-
go spotkania osiągnęła dość wysoką 
wartość (od 72.8 do 78.5 pkt.) i była 
stabilna. W przypadku reprezentacji 
Grecji wskaźnik ten wykazywał wa-
hania, z wyraźną tendencją spadkową 
w końcowej fazie turnieju. 

Najniższą średnią kumulowanych 
punktów S charakteryzował się zespół 
Słowenii – 68.2 pkt., najwięcej punk-
tów tracił średnio w turnieju zespół 
Serbii – 72.2 pkt. W przypadku Hisz-
panii dwukrotnie wystąpiła sytuacja, 
kiedy U < S, co świadczy o gorszej 
skuteczności rzutowej w początkowej 
fazie mistrzostw, natomiast średnia 
U – S dla tego zespołu za cały turniej 
okazała się najwyższa (10.9 pkt.).

Dla oceny skuteczności rzutowej 
zespołów rywalizujących o cztery 
pierwsze miejsca w turnieju oraz do-
datkowo dla reprezentacji Polski ze-
stawiono wartości wskaźników inten-

Tabela 7
 Średnie kumulowanych punktów uzyskanych i straconych dla zespołów 1 - 4

Kraj U/S 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Hiszpania
U 57 70,5 77 72,75 75 77,5 78,7 79,1 79,8
S 66 71 75,3 72,25 71,8 71,2 70,4 69,6 68,9

U-S -9 -0,5 1,7 0,5 3,2 6,3 8,3 9,5 10,9

Serbia
U 66 73 74,3 75 72,8 75,5 76 78,5 76,8
S 57 63 61,7 64,3 65,2 67,5 67,6 70,6 72,2

U-S 9 10 12,6 10,7 7,6 8 8,4 7,9 4,6

Grecja
U 86 81 89,3 88 83,4 81 80,3 78,3 75,9
S 54 61 67,3 69,5 69,2 69,5 70,1 72,4 70,6

U-S 32 20 22 18,5 14,2 11,5 10,2 5,9 5,3

Słowenia
U 72 76 78,7 79,3 78,6 77 75,6 77,6 75,2
S 52 60,5 70,3 67,3 65,8 66 65,9 69,6 68,2

U-S 20 15,5 8,4 12 12,8 11 9,7 8 7
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sywności punktowej (WS) dla spo-
tkań wygranych i przegranych (tabela 
8). WS dla spotkań wygranych dla ze-
społu Hiszpanii jest wysoki (1.22), co 
oznacza, że na każdy stracony punkt 
zespół ten odpowiadał zdobyciem 
1.22 pkt. Podobne wartości WS uzy-
skały zespoły Serbii, Grecji, Słowenii 
oraz Polski. W meczach przegranych 
niskie wartości WS mają Polska (0.82) 
oraz Serbia (0.84), wartości te są zbli-
żone dla pozostałych zespołów. Re-
prezentacja Polski spotkania wygrane 
kończyła średnio z najniższą różnicą 
U – S, w meczach przegranych tzw. 
punktowa różnica meczowa była naj-
większa (-61 pkt.). 

W tabeli 9 zestawiono dane doty-
czące sumarycznych statystyk odno-
szących się do standardowych skład-
ników gry. Średnio najwięcej punk-
tów w spotkaniu zdobywał zespół 

Hiszpanii (79.8 pkt.), najmniej Łotwy 
(62.3 pkt.). Najwięcej punktów traciła 
średnio w meczu reprezentacja Izra-
ela (91.3 pkt.), drużyna Francji wy-
kazała się najmniejszą średnią liczbą 
punktów straconych (66.8 pkt.). Przy 
analizie skuteczności rzutów za 1, 2 
i 3 punkty zwraca uwagę zespół Ło-
twy, który miał najsłabsze statystyki. 
Najwyższą procentową skuteczność 
rzutów wolnych uzyskał zespół Ser-
bii. Reprezentacja Polski prezentowa-
ła średni poziom skuteczności, lecz 
uzyskała najlepszy średni procent 
w zbiórkach piłki w obronie (26.8). 
W zbiórkach w ataku dominowały ze-
społy Bułgarii (17.3) oraz Hiszpanii 
(11.7). Zespół mistrza Europy, Hisz-
panię wyróżniała także średnia licz-
by asyst, przechwytów oraz bloków 
na mecz. Polski zespół dobre wyniki 
uzyskał w następujących elementach/

Tabela 8
Wskaźniki intensywności punktowej (WS) dla meczów  

wygranych (W) i przegranych (P)
Mecz Statystyki Hiszpania Serbia Grecja Słowenia Polska

W

n 7 6 6 6 2
U 601 484 485 445 176

Śr. U 85,9 80,7 80,8 74,2 88
S 491 427 408 371 153

Śr. S 70,1 71,2 68 61,8 76,5
U - S 110 57 77 74 23
WS 1,22 1,13 1,19 1,2 1,15

P

n 2 3 3 3 4
U 117 196 198 232 269

Śr. U 58,5 65,3 66 77,3 67,3
S 129 234 221 243 330

Śr. S 64,5 78 73,7 81 82,5
U - S -12 -38 -23 -11 -61
WS 0,91 0,84 0,9 0,95 0,82
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wskaźnikach gry – średnia liczba asyst 
oraz bloków, słabsze – w liczbie prze-
chwytów oraz strat piłki w meczu.

Użytecznym sposobem prezen-
tacji działań wieloetapowych zespo-
łu są grafy. Dla opisu tzw. „stanów 
przejścia” w wygranych meczach, 
można zastosować grafy zwane drze-
wem. Graf stanów przejścia wyników 
meczowych dla zespołów rywalizu-
jących o miejsca 1- 4, które zapisano 
w punktach węzłowych grafu, podaje 
ryc. 1.

Na krawędziach grafu zostały 
wymienione nazwy państw, które 
rywalizowały o miejsca 1 - 4. Każdy 
układ węzłów wyraża liczbę wygra-
nych spotkań, w których poziomy 
od 1 do 6 dotyczą meczów rundy 
wstępnej i kwalifikacyjnej, a pozio-
my 7 - 9 meczów rundy rozgrywanej 
systemem pucharowym. Ciekawie 
prezentuje się ścieżka mistrza Euro-
py, zespołu Hiszpanii, który wygrał 
kolejno 5 ostatnich spotkań turnie-
ju.

                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                

            
                                                  SER, GRE, SŁO                         HIS                                                                                                                          
                                                                                                                                                    1 mecz                                           
                                                                                                                                                   
                                              SŁO, GRE                   SER             HIS                                       
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                 2 mecz                            
                                     GRE                             SŁO                                
                                                                                  SER, HIS 
                                                                                                                                                3 mecz  
                     GRE                  SER, SŁO                    HIS                   
                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                  4 mecz                      
                                                                                                                                                                          
                     GRE       SŁO                            SER        HIS                                                                           
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                   5 mecz                           

                                                        SŁO, GRE    SER, HIS                                              

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                6 mecz                    

                                                           SER, SŁO, HIS, GRE         

                                                                                                                                                        7 mecz             

                         HIS, SER                              SŁO, GRE                                                 

                                                                                                                                                           8 mecz            

                HIS                        SER                GRE        SŁO 

                                                                   

                                                                                  9 mecz 
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                                                  SER, GRE, SŁO                         HIS                                                                                                                          
                                                                                                                                                    1 mecz                                           
                                                                                                                                                   
                                              SŁO, GRE                   SER             HIS                                       
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                 2 mecz                            
                                     GRE                             SŁO                                
                                                                                  SER, HIS 
                                                                                                                                                3 mecz  
                     GRE                  SER, SŁO                    HIS                   
                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                  4 mecz                      
                                                                                                                                                                          
                     GRE       SŁO                            SER        HIS                                                                           
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                   5 mecz                           

                                                        SŁO, GRE    SER, HIS                                              

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                6 mecz                    

                                                           SER, SŁO, HIS, GRE         

                                                                                                                                                        7 mecz             

                         HIS, SER                              SŁO, GRE                                                 

                                                                                                                                                           8 mecz            

                HIS                        SER                GRE        SŁO 

                                                                   

                                                                                  9 mecz 
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Ryc. 1. Graf przejścia dla wygranych i przegranych meczów przez zespoły rywalizujące o miejsca 1-4.
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Rycina 2 - dendrogram przygo-
towany metodą Warda (grupowania 
hierarchicznego) pokazuje, w oparciu 
o kryterium „wynik meczu” podo-
bieństwa pomiędzy wybranymi repre-
zentacjami. Grupy skupień wskazują 
zespoły o podobnych wynikach: Buł-
garia, Wielka Brytania, Łotwa, Izrael - 
pierwsze skupienie, drużyny, które od-
padły z turnieju już po fazie wstępnej. 
Polska, Litwa, Niemcy, Macedonia 
– drugie skupienie, drużyny, które od-
padły po fazie kwalifikacyjnej. Hisz-
pania (mistrz Europy) i Chorwacja (VI 
miejsce) – trzecie skupienie. Serbia (II 
miejsce), Grecja (III miejsce), Słowe-
nia (IV miejsce), Francja (V miejsce), 
Rosja (VII miejsce), Turcja (VIII miej-

sce) – czwarte skupienie, drużyny ry-
walizujące w fazie pucharowej.

Przez połączenie dwóch lub 
trzech skupień w węzły, tworzą się 
dwa skupienia – 8 zespołów, które 
uczestniczyły tylko w pierwszej oraz 
w pierwszej i drugiej fazie turnieju 
oraz 8 zespołów walczących w fazie 
pucharowej. 

Dyskusja i wnioski
Głównym zadaniem w procesie 

szkolenia na najwyższym etapie, jest 
doskonalenie dyspozycji zawodników 
do sprawnego udziału we współza-
wodnictwie (2, 3, 8). Zobiektywizo-
wana identyfikacja dotycząca spraw-

Metoda Warda
Odległość  miejska (Manhattan)

Buł
Łot

Wbr
Izr

Pol
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His 1
Cho 6

Tur 8
Sło 4

Ros 7
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Ser 2
Gre 3
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40
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O
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Ryc. 2. Diagram drzewa dla zespołów
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ności działania zawodnika ma znacze-
nie zasadnicze. Informacje tego typu 
mogą być pozyskiwane drogą bezpo-
średniego lub pośredniego monitorin-
gu gry (10). Metoda obserwacji stan-
daryzowanej umożliwia pozyskiwanie 
danych niezbędnych dla określenia 
stopnia niezawodności działania za-
wodników w czasie gry (7, 11, 13). 

Zawody sportowe są centralnym 
elementem procesu szkolenia. W toku 
współzawodnictwa następuje weryfi-
kacja system treningu, jego założeń 
programowych, stosowanych metod, 
przygotowania gracza do działalności 
startowej, doboru i selekcji do zespo-
łu, a także kwalifikacji kadry szkole-
niowej.

Kompleksową analizą turnieju 
EUROBASKET 2009’ objęto gry 
eliminacyjne i, przeprowadzaną sys-
temem pucharowym, rywalizację 
o miejsca 1-8. Wyodrębnienie i obli-
czenie wartości tzw. standardowych 
składników gry (SSG) pozwoliło 
uzyskać obiektywne dane dotyczące 
sprawności działania w grze najlep-
szych zespołów w Europie. 

Należy podkreślić, że celem głów-
nym szkolenia w grach zespołowych 
w etapie mistrzowskim (profesjonal-
nym) jest formowanie zespołu gra-
czy do udziału we współzawodnic-
twie (kontynentalnym i światowym). 
W skład grupy powołuje się więc 
zawodników, którzy już osiągnęli po-
żądaną umiejętność gry, a poprzez do-
skonalenie współdziałania potrafią je 
jeszcze skuteczniej wykorzystać we 
współzawodnictwie (efekt synergii).

Aby trafnie ocenić dyspozycje za-
wodników do współdziałania w czasie 

gry, trener potrzebuje zobiektywizo-
wanych danych identyfikacyjnych. 
Ich zdobycie jest możliwe dzięki za-
stosowaniu kompleksowych, metod 
pozyskiwania ilościowych i jako-
ściowych danych.

Efektywne kierowanie procesem 
szkolenia jest możliwe tylko w oparciu 
o rzetelne, wszechstronne informacje 
dotyczące zawodników i zespołu.

Pozyskany w badaniach materiał 
pozwala określić zmiany, jakie nastę-
pują w grze w koszykówkę mężczyzn 
i jak na tym tle prezentuje się repre-
zentacja Polski. 
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Analiza techniki ataku 
półfinalistów i finalistów

Międzynarodowego 
Turnieju Bokserskiego 

im. Feliksa Stamma 2009 r.

Powstała w bardzo trudnych cza-
sach polska szkoła boksu Feliksa 
Stamma odeszła do historii. Zabrakło 
kontynuatorów, gotowych sprostać 
nowym wyzwaniom. Pięściarstwo 
ulega przemianom, zmieniła się tech-
nika boksowania, zmienił system sę-
dziowania. Chcąc odnosić sukcesy, 
trenerzy i zawodnicy muszą nadążać 
za tymi zmianami, modyfikować cele, 
zadania i metody treningu.

Ocena skuteczność techniki ataku w walce bokserskiej za-
leży dziś od jej „wykrywalności” przez elektroniczny sys-
tem sędziowania.

Sławomir Ślusarczyk

Cel pracy, materiał 
i metoda badań

Celem pracy była analiza, porów-
nanie oraz wskazanie dominującej 
techniki bokserskiej, w odniesieniu 
do kategorii wagowych zawodników, 
w XXVI Międzynarodowym Turnieju 
im. Feliksa Stamma w 2009 roku. 

Analizowano walki półfinałowe 
i finałowe, które zakończyły się wer-
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dyktami punktowymi. W sumie podda-
no analizie 25 walk w 11 kategoriach 
wagowych (czas walki - 3 x 3 min z 1 
min przerwą między rundami). Na 
podstawie bezpośredniej obserwacji 
i analizy zarejestrowanego na płytach 
DVD materiału, określono elementy 
techniki ataku, które były stosowane 
najczęściej, uwzględniając: 

rodzaje zadanych ciosów (pro-• 
ste, sierpowe i z dołu);

ciosy zadane tzw. „ręką wysu-• 
niętą i cofniętą”;

średnią liczbę ciosów zadanych • 
w czasie walk w poszczególnych ka-
tegoriach wagowych;

liczbę i rodzaje stosowanych se-• 
rii ( krótkie i długie);

Kierunek zadanych ciosów • 
(płaszczyzny, głowa, tułów).

Mimo iż sędziowanie elektronicz-
ne wzbudza silne kontrowersje - obo-
wiązuje i nic nie wskazuje na to, aby 
w najbliższym czasie AIBA zdecydo-
wała o powrocie do sędziowania tra-
dycyjnego, na kartach punktowych. 
Bokserom nie pozostaje nic innego, 
jak dostosować sposób prowadzenia 
walki do wymagań sędziowania elek-
tronicznego. Przeprowadzane analizy 
walk bokserskich pozwalają określić 
najczęściej rejestrowane przez sędziów 
i komputer ciosy. Takie informacje 
mogą mieć znaczenie dla wyznaczenia 
kierunku procesu  treningowego. 

Omówienie  
wyników badań

Półfinaliści i finaliści Międzyna-
rodowego Turnieju i. Feliksa Stamma 
w 2009r. zadawali w walce średnio 

113,7 ciosów. Wyraźne dominowa-
ły ciosy proste, średnia ich liczby 
na zawodnika wynosiła 59,5 ciosów. 
Na drugim miejscu znalazły się cio-
sy sierpowe, średnia liczba – 41,5 
ciosów na zawodnika. Najmniejszą 
średnią liczbę uderzeń stanowiły cio-
sy zadawane z dołu – tylko 12,7 na 
zawodnika. 

Aktualnie obowiązujący system 
sędziowania elektronicznego prefe-
ruje silne ciosy pojedyncze proste 
i sierpowe zadawane z dystansu i po 
nich, ewentualnie, krótkie serie, co 
zwiększa prawdopodobieństwo zare-
jestrowania takiego ciosu i uzyska-
nia korzystnej punktacji końcowej. 
W trakcie szkolenia trenerzy i zawod-
nicy koncentrują się na ciosach pro-
stych gdyż szybko i łatwo można wy-
prowadzać je z dystansu. Cios zadany 
„wysuniętą ręką” traktowany jest naj-
częściej jako zwód i nie jest zalicza-
ny przez sędziów. Po ciosie prostym 
„wysuniętą” ręką zawodnicy zadają 
najczęściej cios prosty ręką „cofniętą” 
w głowę rywala, co daje największe 
szanse zaliczenia celnego ciosu przez 
sędziów. Po tym zawodnik może 
szybko i bezpiecznie wrócić do pozy-
cji wyjściowej i, poprzez odpowied-
nie dystansowanie i pracę nóg, znów 
przeprowadzić skuteczny atak. Wielu 
zawodników z byłego bloku ZSRR 
stosuje też „markowanie” ciosu lewą 
ręką, a następnie, po wykonaniu obro-
ny, ręką „cofniętą” zadaje cios prosty 
w głowę przeciwnika, kończąc akcję 
ciosami sierpowymi w głowę. To jest 
akcja niezmiernie trudna, składa się 
bowiem z wielu elementów i wyko-
nana w tempo (ryc. 1). 
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Pięściarze rezygnują z zadawania 
ciosów w bliskim dystansie, najczę-
ściej klinczując, ponieważ takie ciosy 
nie dają oczekiwanej zdobyczy punk-
towej. 

Ciosy z dołu zadawane były spora-
dycznie, praktycznie nie są one w ogó-

le rejestrowane przez sędziów. Stano-
wiły raczej element pokazu kunsztu 
bokserskiego zawodnika, umiejętności 
zadawania ciosów w różnych płasz-
czyznach, w różnym tempie i rytmie, 
podnosząc widowiskowość walki (ale 
w sytuacji bezpiecznej przewagi punk-
towej nad przeciwnikiem). 

Natomiast krótkie serie, złożone 
z 2-3 ciosów, które zadaje się obiema 
rękoma w różnych płaszczyznach, 
tempie, rytmie i z różną siłą, łączą 
ciosy proste, sierpowe i z dołu. Dy-
namika i szybkość zadawanych cio-
sów oraz trudność ich przewidywania 
przez przeciwnika, daje zawodnikowi 
szansę przełamania obrony przeciw-
nika i postawienia go w trudnym de-
fensywnym położeniu.

Znaczną rolę odgrywały zadawane 
z dystansu krótkie serie, składające się 
z 2-3 ciosów, średnia liczba serii krót-
kich w walce wynosiła 38,29 (ryc. 2).

Krótkie serie stanowiły najczę-
ściej połączenie ciosów prostych 
i sierpowych, zadawanych w głowę 
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Ryc. 1. Średnia liczba ciosów zadanych tzw. 
„wysuniętą” i „cofniętą” ręką w walce.

47.5

6.2

52.5

10.2

49.6

9.7

44.3

8.5

41.6

4.3

38.5

8.2

40.4

6.2

37

6.9

29

2.5

35

1.1

30

1.5
0

20

40

60

80

100

48kg 54kg 60kg 69kg 81kg +91kg

serie krótkie serie długie

Ryc.2. Średnia liczba serii krótkich i długich, zadanych w walce przez półfinalistów i finalistów 
Międzynarodowego Turnieju im. Feliksa Stamma w 2009 r., z podziałem na kategorie wagowe.

08_teoria_slusarczyk.indd   68 9/22/2011   9:57:58 AM



Analiza techniki ataku półfinalistów i finalistów Międzynarodowego ... 69

„Sport Wyczynowy” 2011, nr 2/538

przeciwnika. Tylko sporadycznie, 
podczas „zamknięcia” przeciwnika 
w narożniku ringu, podczas walki 
w półdystansie lub zwarciu, zada-
wane były ciosy z dołu, szczególnie 
w tułów przeciwnika. Nie miały one 
na celu powiększenia dorobku punk-
towego, raczej osłabienie przeciwni-
ka i odebranie mu ochoty do dalszej 
walki. Serie długie, składające się z 4 
i więcej ciosów, stanowiły średnio 
tylko 15,19 akcji zadawanych przez 
zawodnika. Taki sposób prowadzenia 

walki nie przynosił zdobyczy punkto-
wych, natomiast szybko i łatwo mar-
notrawił siły zawodnika. Długie serie 
były stosowane głównie przez dobrze 
wyszkolonych zawodników (tab. 1).

Rywalizacja 
rosyjsko - polska 

W rywalizacji rosyjsko-polskiej 
zdecydowane zwycięstwa odnosili 
pięściarze rosyjscy. Wśród ciosów za-
dawanych przez Rosjan: ciosy proste 

Kategoria wagowa
(kg)

Ciosy proste
 (o)      (c)     (%)

Ciosy sierpowe
 (o)     (c)      (%)

Ciosy z dołu
(o)     (c)      (%)

Zarejestrowane 
punkty (suma)

papierowa – 48 kg 350 84 24 245 77 31,4 109 71 65,1 39

musza – 51 kg 576 151 26,2 550 139 25,2 139 65 46,7 52

kogucia – 54 kg 590 138 23,3 438 99 22,6 110 54 49 44

piórkowa – 57 kg 459 111 24,1 409 104 25,4 171 75 43,8 38

lekka – 60 kg 484 97 20 346 76 21,9 109 48 44 40

lekkopółśrednia – 64 kg 486 104 21,3 204 53 25,9 114 83 72,8 34

półśrednia – 69 kg 410 89 21,7 299 87 29 100 61 61 28

średnia – 75 kg 355 119 33,5 267 92 34,4 120 44 36,6 16

półciężka – 81 kg 359 104 28,9 225 75 33,3 221 87 39,3 52

ciężka – 91 kg 375 93 24,8 269 67 24,9 69 21 30,4 25

superciężka  + 91 kg 369 82 22,2 219 49 22,3 116 58 50 19

Tabela 1
  Skuteczność (celność) ciosów z podziałem na kategorie wagowe 

(o – ogółem, c – celne, %)
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stanowiły średnio 94,5; sierpowe - 72 
ciosy; z dołu - 36 ciosów; 36 krótkich 
serii (składających się z 2-3 ciosów) 
oraz 9,7 długich serii (4 i więcej cio-
sów), (tab. 2). 

Polscy pięściarze zadawali w wal-
ce średnio: 70 ciosów prostych; 53 
ciosy sierpowe; 19 ciosów z dołu; 27,5 
krótkich serii oraz 3 długie serie. Naj-
częściej stosowanymi przez pięściarzy 
rosyjskich i polskich elementami tech-

niki ataku były silne pojedyncze ciosy 
proste i sierpowe, zadawane w głowę 
przeciwnika oraz krótkie i długie serie 
ciosów z dystansu w różnych płasz-
czyznach i tempie. Ich liczba u przed-
stawicieli obu stron była zbliżona. Ro-
sjanie przewyższali Polaków wszech-
stronnością i lepszym „czytaniem” 
walki. Zadawali zdecydowanie więcej 
ciosów z dystansu, boksowali swoim 
stylem (ryc. 3).

Tabela 2
Ilość ciosów (prostych, sierpowych, z dołu) oraz serii (krótkich i długich) za-

dawanych przez zawodników rosyjskich (o – ogółem, c – celne)

Nazwisko
Kraj –  Rosja

Kategoria 
wagowa

Ciosy 
proste

(o)     (c)

Ciosy 
sierpowe
(o)     (c)

Ciosy            
z dołu

(o)     (c)

Serie 
krótkie
(o)     (c)

Serie 
długie

(o)    (c)
Punkty

Wisłan
Datchaev kogucia 122 31 118 29 15 4 56 11 15 3 8

Ilia
Maksimow piórkowa 58 27 91 26 41 11 32 9 9 2 11

Eduard
Husejnow lekka 96 33 38 19 20 6 30 8 8 3 9

Aleksander 
Iwanow lekkopółśrednia 102 43 29 42 32 5 26 10 7 4 8

Nazwisko
Kraj –  Polska

Kategoria 
wagowa (kg)

Ciosy 
proste

(o)     (c)

Ciosy 
sierpowe
(o)     (c)

Ciosy            
z dołu

(o)     (c)

Serie 
krótkie
(o)     (c)

Serie 
długie

(o)    (c)
Punkty

Rainchold 
Bromboszcz kogucia 67 9 101 13 26 5 51 5 3 – 1

Dawid
Jania piórkowa 69 11 52 17 15 2 19 2 7 1 4

Michał
Syrowatka lekka 70 14 13 2 21 9 18 3 – – 6

Tomasz
Mazur lekkopółśrednia 74 7 46 10 14 1 22 2 2 1 1
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Ryc. 3. Średnia liczba ciosów (prostych, sierpowych, z dołu) oraz serii (krótkich i długich) zadawa-
nych przez zawodników rosyjskich i polskich w walkach półfinałowych i finałowych.

Trzeba zauważyć, że polscy pię-
ściarze zadawali średnio zbliżoną 
liczbę ciosów prostych: Rainchold 
Bromboszcz – 67; Dawid Jania – 
69; Michał Syrowatka – 70; To-
masz Mazur – 74 (ryc. 4). Można 

Ryc. 4. Średnia ilość ciosów (prostych, sierpowych, z dołu) oraz serii (krótkich i długich) zadawa-
nych przez zawodników polskich.

przypuszczać, że trener reprezentacji 
polski i sztab szkoleniowy popełnili 
błąd podchodząc szablonowo do tre-
ningu techniczno-taktycznego i nie 
dostosowali go do indywidualnych 
możliwości każdego zawodnika. 

Ryc. 5. Średnia ilość ciosów (prostych, sierpowych, z dołu) oraz serii (krótkich i długich) zadawa-
nych przez zawodników rosyjskich.
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Za tym stwierdzeniem przemawia 
liczba zdobytych punktów przez 4 
polskich zawodników – 12, co daje 
średnio 3 punkty na zawodnika. Na-
tomiast 4 rosyjskich zawodników - 
Wisłan Datchaev; Ilia Maksimow; 
Eduard Husejnow; Aleksander 
Iwanow – zdobyło w walkach z Po-
lakami 36 punktów co świadczy 
o wyraźne wyższej skuteczności 
i lepszym dostosowaniu techniki 
ataku do elektronicznego systemu 
sędziowania (ryc. 5). 

Należy jednak pamiętać, że licz-
ba celnych ciosów, zadanych przez 
bokserów, nie pokrywa się z liczbą 
ciosów zarejestrowanych w syste-
mie „sędziowania elektronicznego”. 
W praktyce znaczna liczba celnych 
ciosów nie jest rejestrowana (punkto-
wana). 

Podsumowanie 
i wnioski

Po przeprowadzonej analizie ele-
mentów techniki ataku stosowanych 
przez zawodników w XXVI Mię-
dzynarodowym Turnieju im. Feliksa 
Stamma, można stwierdzić, iż najczę-
ściej stosowane były silne ciosy pro-
ste, zadawane w głowę ręką „cof-
niętą” oraz ciosy proste i sierpowe 
w seriach krótkich, składających 
się z 2-3 ciosów zadanych w głowę 
z dystansu. Taką sytuacje kreuje elek-
troniczny system rejestracji ciosów. 
Powoduje on, że trenerzy i zawodni-
cy dopasowują sposób prowadzenia 
walki i rozwiązania taktyczne do wy-
magań elektronicznego punktowania. 
Zawodnik, po zadaniu ciosu w głowę 

przeciwnika, stara się wykonać obro-
nę czynną (tułowiem), polegającą na 
odchyleniu lub wykonaniu odskoku, 
i ponawia atak. Takie rozwiązanie 
zwiększa szanse zawodnika na otrzy-
manie punktu. 

Na ilość wykonywanych okre-
ślonych elementów techniki ma 
wpływ  podział zawodników na 
kategorie wagowe. Zawodni-
cy lżejszych kategorii wykonują 
większą liczbę elementów techni-
ki (głównie ciosów), niż bokserzy 
cięższych kategorii. 

Należy zaznaczyć, że nie były 
punktowane ciosy proste podwójne, 
zadawane tą samą ręką „wysuniętą” 
w głowę. Służą one raczej do skró-
cenia dystansu i zadania ciosu pro-
stego ręką „cofniętą” w głowę lub 
w tułów przeciwnika. Zawodnicy 
często szybko skracali dystans po-
przez wykonanie doskoku i zadaniu 
dwóch ciosów prostych w głowę 
przeciwnika, cios zadany ręką „wy-
suniętą” traktowany był jako zwód, 
który miał utorować drogę do zada-
nia ciosu ręką „cofniętą” w głowę 
przeciwnika. 

Zdecydowanie więcej zadawa-
no ciosów w głowę niż w tułów, 
stosowano więcej serii krótkich 
niż długich. To również świadczy 
o przystosowaniu stylu walki do 
„elektronicznego sędziowania”. Jest 
to zjawisko niekorzystne, ponieważ 
sędziowanie powinno nadążać za 
zmianami w technice walki, a nie 
odwrotnie!
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Czy wioślarzom 
potrzebny jest trening 

koncentracji uwagi?
Historia wioślarstwa mężczyzn 

w Polsce bogata jest w osiągnięcia na 
imprezach najwyższej rangi. Nieco 
inaczej wygląda sytuacja w wioślar-
stwie kobiet. Do roku 2009 kobie-
ty nie zdobyły medalu na imprezie 
o randze pucharu świata. Czy bra-
kowało talentu, wiedzy trenerskiej, 
środków finansowych, a może kon-
centracji u zawodniczek? Dziś już 
nie rozstrzygniemy tego dylematu, 
choćby z tego względu, że na wynik 
sportowy wpływa bardzo wiele róż-
nych czynników.

Wyścig wioślarski na dystansie 2,000 m trwa średnio sie-
dem minut, co oznacza, że osoba niećwicząca koncentracji 
nie jest w stanie w pełni skupić się w tak długim przedziale 
czasowym.

Piotr Gronek, Tomasz Schefke, Marcin Witkowski

Odnotujmy jednak, że w roku 
2009 kobiety zdobyły historyczne 
medale, najpierw brązowy na pu-
charze świata w Banyoles (dwójka 
podwójna Julia Michalska, Agata 
Gramatyka), a następnie pierwsze 
miejsce w dwójce podwójnej (Julia 
Michalska, Magdalena Fularczyk). 
Wkrótce potem zawodniczki zdoby-
ły mistrzostwo świata. Te osiągnięcia 
warte są dostrzeżenia, nie tylko ze 
względu na sam fakt zdobycia meda-
li na imprezie o najwyższej randze, 
ale także z powodu poprzedzającej je 

Porady psychologiczne
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jakościowej zmiany w programie tre-
ningowym. Jeden z autorów artyku-
łu (trener kadry olimpijskiej kobiet 
wioseł krótkich Marcin Witkowski) 
włączył do programu treningowego 
zajęcia z koncentracji uwagi. Były 
to dodatkowe jednostki treningowe 
w okresie przedstartowym, w ramach 
których zastosowano stosunkowo 
trudną metodę, z którą zetknięcie się 
nieubłaganie ukazywało niedosko-
nałości zawodniczek w tym zakre-
sie. Względnie proste układy ruchów 
dobrano jednak w taki sposób, że 
ich nieuważne wykonanie niechyb-
nie kończyło się popełnieniem błędu 
i niezbicie ukazywało zawodnicz-
kom ich niedoskonałości w zakresie 
uwagi. 

Czy siedem minut to dużo, 
czy mało?

Jeśli przyjąć, że wyścig na 2,000 
m trwa średnio siedem minut, to już 
na samym początku należy stwier-
dzić, że z punktu widzenia zjawisk 
uwagi jest to długi okres i osoba nie 
ćwicząca koncentracji, nie jest w sta-
nie w pełni skupić się w tak długim 
przedziale czasowym. Kiedy kilka 
lat temu wykonaliśmy w Zakładzie 
Fizjologii badania nad koncentra-
cją u studentów poznańskiej AWF, 
okazało się, że tylko nieliczni umieli 
skoncentrować się w czasie powyżej 
trzech minut. Trzy minuty było wyni-
kiem dobrym, a średni czas koncen-
tracji lokował się znacznie poniżej 
trzech minut. Należy podkreślić, że 
zadanie badanych osób dotyczyło 

koncentracji w trakcie ćwiczenia ru-
chowego, gdyż w sporcie interesuje 
nas niemal wyłącznie koncentracja 
związana z ruchem. Koncentrowanie 
się w bezruchu w pozycji siedzącej 
lub leżącej bywa w sporcie przydatne 
jedynie w wyjątkowych okoliczno-
ściach. 

Z tego względu we wspomnianym 
programie treningowym znalazł się 
szereg ćwiczeń ruchowych, których 
z zasady nie daje się wykonać bez 
maksymalnego ogniskowania na nich 
uwagi, a moment, w którym koncen-
tracja spada, skutkuje natychmiasto-
wym błędem w wykonaniu ćwiczenia 
i niemożliwością jego kontynuowa-
nia. Warto nadmienić, że rozpoczęcie, 
a następnie systematyczna realizacja 
programu ćwiczeń koncentracji uwa-
gi przypomina próbę uruchomienia 
samochodu z rozładowanym akumu-
latorem. Porównanie do akumulatora 
jest o tyle uprawnione, że ćwiczenia 
koncentracji zazwyczaj są swoistym 
”ładowaniem akumulatora małym 
prądem”, a więc powoli, stopniowo 
i systematycznie. Nie da się z tego 
zrobić jednym potężnym doładowa-
niem. 

Czym jest uwaga?
Pisaliśmy już o tym kilkakrotnie, 

więc tylko w skrócie przypomnijmy, 
że w ujęciu prezentowanym m.in. 
przez profesora Z. Czajkowskiego 
[1], uwaga jest „skupieniem świa-
domości (procesów poznawczych), 
w sposób dowolny lub mimowolny, 
na określonym przedmiocie, czynno-
ści, sytuacji, zdarzeniu czy zjawisku”. 
W istocie można by tak rozumianą 
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uwagę zastąpić określeniem koncen-
tracja i ewentualnie doprecyzować 
- koncentracja uwagi. Zastanówmy 
się, na jakich przedmiotach, czynno-
ściach, sytuacjach, zdarzeniach lub 
zjawiskach powinien umieć zogni-
skować swoją uwagę wioślarz? 

Pomoże nam w tym choćby skró-
towe określenie tej pięknej dyscypli-
ny sportu. Przyjmijmy skrótowo, że 
wioślarstwo polega na wprowadzeniu 
w ruch łodzi pływającej po wodzie 
przy użyciu siły mięśni wioślarza uży-
wającego wioseł jako dźwigni prostej. 
Wioślarz siedzi plecami do kierunku 
ruchu łodzi na wózku, który porusza 
się po szynach wzdłuż osi podłużnej 
łodzi. Za wyjątkiem konkurencji indy-
widualnych w łodzi znajdują się także 
inni wioślarze, a w osadach ze sterni-
kiem, także dodatkowa osoba pełniąca 
właśnie tę funkcję. Regaty wioślarskie 
rozgrywane są na spełniających okre-
ślone normy akwenach, na wytyczo-
nych bojami torach o długości dwóch 
kilometrów. W jednym biegu wioślar-
skim udział bierze sześć osad. Oznacza 
to, że wioślarz powinien objąć uwagą: 
łódź, wiosła, wodę, swoją osobę (siłę 
nacisku mięśni, stan organizmu, od-
dech, stopień zmęczenia, itp.), part-
nerów, rywali, tor (w tym linię startu 
i mety). Do tego zestawu należałoby 
dodać jakże istotne komendy sędziów 
(zwłaszcza na starcie) oraz komunika-
ty podawane trenera, przemieszczają-
cego się w trakcie wyścigu rowerem 
po nabrzeżu.

Jednak obok właściwego ukierun-
kowania uwagi równie istotna jest jej 
odpowiednia intensywność. Podkreśla 
to Railo [2], który stwierdza, że uwa-

gę można określić jako „intensyw-
ne myślenie (aktywność myślową) 
dotyczące ograniczonego obszaru, 
z jednoczesnym wyłączeniem innych 
obszarów”. Przyjrzyjmy się bliżej za-
gadnieniu intensywności uwagi, którą 
to cechę można określić także jako 
natężenie lub stopień skupienia. 

Uprośćmy nieco sprawę i zastąp-
my słowo intensywność (szeroki 
zakres możliwości) włączeniem lub 
wyłączeniem (1 vs. 0). Powszechnie 
przyjmuje się, że uwaga znajduje się 
przez cały czas w pozycji on czyli jest 
„włączona” (1), a stan wyłączony (0) 
dotyczy snu lub pewnych szczegól-
nych okoliczności, takich jak niektóre 
stany padaczkowe etc. W istocie nale-
żałoby się zastanowić, czy nie jest nie-
co inaczej i czy podczas codziennych, 
często rutynowych i mechanicznych 
wręcz czynności, nie znajduje się ona 
co najwyżej w pozycji stand by? Czy-
li, innymi słowy mówiąc, jej inten-
sywność jest tak niska, że w zasadzie 
bliska zera, a znaczna intensywność 
uwagi pojawia się rzadko i utrzymuje 
jedynie przez krótki czas. 

Takie wnioski wypływają choć-
by ze wspomnianych wyżej badań 
przeprowadzonych z dużą grupą stu-
dentów w zakresie ich zdolności do 
koncentracji uwagi. Skoro znaczną 
intensywność uwagi (towarzyszącą 
właściwemu wykonywaniu ćwiczenia 
uwagowego) większość z nich osiąga-
ła co najwyżej przez około 3 minuty, 
to można przyjąć, że należy mówić 
o czasowej względności świadomości 
– stosunkowo niewielkiej ilości czasu 
spędzanej w sposób uważny (skon-
centrowany) względem rozległego 
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czasu, w którym uwaga jest rozpro-
szona i niezbyt intensywna. 

Ta ograniczoność czasowa skon-
centrowanej uwagi związana jest 
z niezwykle istotną cechą, jaką jest jej 
mobilność (niestabilność). Z jednej 
strony umożliwia ona tzw. przerzut-
ność czyli błyskawiczne jej przeno-
szenie się z jednego procesu na drugi, 
z obiektu na obiekt, z czynności na 
czynność, z obrony na atak, z jednej gry 
na drugą, z jednego ćwiczenia/zadania 
ruchowego na inne, z jednego warian-
tu taktycznego na inny, z jednej sza-
chownicy na drugą (w przypadku gry 
symultanicznej) itp. Niestety, z drugiej 
strony, niezwykła mobilność tego wła-
śnie modułu aparatu intelektu, jakim 
jest uwaga sprawia, że statystycznie 
rzecz ujmując - uwaga często nie znaj-
duje się w optymalnym dla większości 
sytuacji sportowych położeniu czyli 
w „teraźniejszości”. Nieustannie prze-
nosi się ona w przestrzeni (z obiektu na 
obiekt) i w czasie (pomiędzy przeszło-
ścią a przyszłością). Dlatego właściwe 
zaprojektowanie ćwiczeń powinno 
uwzględniać sposoby ściągania jej do 
teraźniejszości i zogniskowanie na 
istotnych dla powodzenia obiektach, 
czy wykonywanym procesie a nie, 
przykładowo, na analizie (przeszłość) 
lub fantazjach (przyszłość). Do tych 
sposobów zaliczyć należy między in-
nymi stosowanie nowych bodźców, 
podwyższanie złożoności struktural-
nej zadawanych ruchów, zwiększa-
nie wymagań co do precyzji ruchów, 
wprowadzanie istotnych konsekwencji 
popełnienia błędu. 

Większy stopień nowości sytu-
acji, a mniejszy stopień znajomości 

(poznania, wyuczenia, czy zautoma-
tyzowania) danej czynności, obiektu, 
przedmiotu, otoczenia/terenu, powo-
duje, że np. kierowcy poruszający się 
w nowym dla siebie terenie znacznie 
baczniej (intensywniej) obserwują 
drogę i znaki, niż kierowcy wielokrot-
nie pokonujący dany odcinek, którzy 
jeżdżą „na pamięć”. Z tego względu 
w treningu wioślarek stosowano na 
każdych zajęciach nowe ćwiczenia, 
tak, by zawodniczki nie wpadały 
w rutynę i za każdym razem pracowa-
ły z nowym materiałem. 

Poniżej prezentujemy przykłado-
we autorskie ćwiczenie na koncen-
trację uwagi dla dwójki wioślar-
skiej. Zawodniczki wiosłując liczą 
pociągnięcia wioseł. Jednak nie czy-
nią tego zwykłym sposobem, tj.: raz, 
dwa, trzy, cztery, pięć, sześć itd., np. 
do 100, lecz, posługują się liczeniem 
z tzw. „przesunięciem”. Polega ono 
na posługiwaniu się jedynie cyframi 
1, 2, 3, 4, przy czym zachowując ko-
lejność, po każdych czterech cyfrach, 
rozpoczyna się „z przeskokiem” od 
kolejnej według następującego sche-
matu: 1,2,3,4/2,3,4,1/3,4,1,2/4,1,2,3...
.1, 2, 3, 4/2, 3, 4, 1... itd. Zawodniczki 
liczą w myślach, a jedynie wymawia-
ją na głos cyfrę raz, ale, co istotne, 
czynią to naprzemiennie szlakowa 
i noskowa. 

Wyższy stopień złożoności struk-
turalnej wykonywanych czynności 
zazwyczaj wymaga wyższego po-
ziomu uwagi, np. salto ze śrubą jest 
czynnością bardziej złożoną pod 
względem strukturalnym i wyma-
ga większej koncentracji, niż prosty 
wznos ramion w górę. W praktyce 
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treningu uwagi stosujemy znacznie 
prostsze elementy niż salto ze śrubą, 
ale zamierzony efekt uzyskujemy 
w nieco inny sposób, a mianowicie 
- poprzez niezależne wykonywanie 
różnych ruchów w odmiennym tem-
pie przez różne segmenty ciała. W du-
żym uproszczeniu przypomina to grę 
na perkusji, kiedy każda kończyna 
wykonuje uderzenie w innym rytmie. 

Jeszcze inny sposób na podnosze-
nie koncentracji uwagi, to stawianie 
wyższych wymagań co do precyzji 
działania, np.: marsz po linie wymaga 
większej precyzji działania niż marsz 
po równoważni gimnastycznej, czy 
marsz po szerokim chodniku; kop-
nięcie piłeczki pingpongowej wyma-
ga większej precyzji działania, niż 
kopnięcie piłki nożnej, czy piłki pla-
żowej; trafienie strzałą z łuku w sam 
środek tarczy wymaga większej pre-
cyzji działania niż trafienie w tarczę 
w ogóle, czy trafienie w ścianę, na 
której tarcza ta jest zawieszona; tra-
fienie w nadlatującą piłkę kijem ba-
seballowym, czy kijem hokejowym 
wymaga większej precyzji działania, 
niż uderzenie jej mającą większą po-
wierzchnię rakietą tenisową; trafienie 
kulą z broni myśliwskiej do szybko 
i w sposób trudny do przewidzenia 
przemieszczającego się obiektu wy-
maga większej precyzji działania niż 
trafienie do nieruchomego celu.

Równie istotna w podwyższaniu 
poziomu uwagi jest stawka podejmo-
wanego działania, w tym konsekwen-
cje ewentualnego popełnienia błędu. 
Zauważmy, że inne są następstwa błę-
du, i zazwyczaj także inny poziom in-
tensywności uwagi, w przypadku mar-

szu po linie nad przepaścią i marszu 
po równoważni gimnastycznej, inne 
są także konsekwencje w przypadku 
nie trafienia piłką w bramkę podczas 
treningu, a inne podczas serii rzutów 
karnych w finale Ligi Mistrzów. 

Innym ważnym przejawem uwa-
gi jest jej zakres (pojemność) [3]. 
Decyduje ona o liczbie obiektów lub 
cech obiektów, które można objąć 
i kontrolować jednym aktem uwa-
gi, spośród których można wybrać 
optymalny wariant reakcji. Determi-
nuje to także liczbę czynności, któ-
re można jednocześnie wykonywać 
w danym czasie w sposób bezbłędny. 
Określa również wielkość obszaru, 
który można kontrolować jednym 
aktem uwagi – zdolność do objęcia 
uwagą większego obszaru w piłce 
nożnej będzie większa, niż w pił-
ce ręcznej, koszykowej, siatkowej. 
Z tego samego względu w tenisista 
winien dysponować większym za-
kresem uwagi niż grając w squasha, 
czy tenisa stołowego.

Należy podkreślić jeszcze jedną 
cechę uwagi jaką jest trwałość, która 
decyduje o skuteczności i dokładno-
ści czynności wykonywanych w dłuż-
szym przedziale czasu. W sporcie 
stosowane są pewne praktyczne mia-
ry, służące pośredniej ocenie trwało-
ści uwagi: czas trwania bezbłędnego 
działania lub możliwie niewielka 
liczba błędów i niedokładności odno-
towanych w danym czasie. 

Ze względu na tę właśnie cechę, 
wioślarki każdorazowo kończyły za-
jęcia siedmiominutowym ćwiczeniem 
uwagowym,  czyli w czasie mniej 
więcej trwania wyścigu na 2 000 m. 
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Jak w praktyce ćwiczyć  
uwagę?

Ćwiczenia z zakresu treningu kon-
centracji można w zasadzie traktować 
jako element pracy typu body-mind 
(ciało-umysł). Oznacza to, że w przy-
padku zastosowanej przez nas me-
tody, zadanie w postaci ćwiczenia 
fizycznego wymusza ogniskowanie 
uwagi i wzmacnia jej intensywność, 
a nie odwrotnie. Ponadto wskazuje, 
że ciało jest traktowane instrumental-
nie, podmiotem jest umysł, a dokład-
nie jedna z jego zdolności, jaką jest 
uwaga. 

Problem z uwagą w sporcie polega 
głównie na tym, że u sportowca nale-
ży wytworzyć zachowania i działania 
maksymalnie automatyczne i mecha-
niczne, by ich powtarzalność i sku-
teczność była jak najwyższa. Z kolei 
automatyzm działań stoi w sprzecz-
ności z ogniskowaniem uwagi oraz jej 
intensywnością. Sportowcy często są 
w stanie „wyłączyć się” w takim stop-
niu, że wykonując zadaną czynność 
(np. wiosłowanie) mogą o niej w ogó-
le nie myśleć. Jest ona wykonywana 
w sposób nieuważny, automatyczny. 
Dlatego w celu doskonalenia uwa-
gi wskazane jest, naszym zdaniem, 
włączenie do programu oddzielnego 
treningu zajęć, w których zawodni-
cy mieliby sposobność zetknąć się 
z ćwiczeniami wykluczającymi moż-

liwość wykonania zadania zachowań 
automatycznie i mechanicznie. Na ile 
uda im się później, podczas zawodów 
połączyć obie te sytuacje razem, zale-
ży już wyłącznie od indywidualnych 
predyspozycji oraz wewnętrznej mo-
tywacji podczas treningu. 

Warto zastanowić się nad wprowa-
dzeniem do programu studiów (także 
Akademii Trenerskiej) zajęć z kon-
centracji, której trzeba się uczyć, 
mniej więcej, tak, jak każdej innej ce-
chy motorycznej – w sposób planowy 
i systematyczny. 
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Młodzi adepci sportu
wobec łamania 

zakazu dopingu 
Celem prezentowanych w niniej-

szym artykule badań było poznanie 
stanu świadomości młodych spor-
towców na temat odpowiedzialności 
za stosowanie dopingu oraz opisanie 
różnic płciowych w tym zakresie.

Inspiracją dla tej pracy są obser-
wacje i sugestie z psychologicznej 
analizy, którą przeprowadzono po 
incydencie dopingowym na Igrzy-
skach Olimpijskich w Pekinie, kiedy 
to polskim kajakarzom odebrano 4-te 
miejsce zdobyte w finale, ponieważ 
test kontroli antydopingowej u jedne-
go z nich wykazał wynik pozytywny 
(10). 

Analiza ta ujawniła, że, w myśleniu 
młodych sportowców zauważa się jed-
noznaczność sądów, że istnieje logiczny 
związek między tym, gdzie postrzega 
się źródło zaistniałej sytuacji, a pod-
miotem odpowiedzialnym. Uzyskane 
dane wskazywały, że z punktu widze-
nia młodych obserwatorów nie ma 
mowy, aby incydent dopingowy nosił 
znamiona ryzyka losowego – w więk-
szym stopniu zależał on od sprawcy 
uwikłanego w daną sytuację, w dużo 
mniejszym zaś stopniu od splotu nie-
korzystnych okoliczności. 

Cytowane badania sugerowały, że, 
racjonalne postrzeganie współzależno-

Psychologia sportu

Zjawisko dopingu głównie rozpatrywane jest w aspekcie 
wiedzy o środkach dopingujących. W mniejszym stopniu 
interesowano się tym, czym jest ono uwarunkowane i jakie 
procesy psychologiczne mogą tłumaczyć tak ryzykowne 
decyzje zawodnika.

Helena Mroczkowska
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ści przyczynowo-skutkowych „wpad-
ki” dopingowej, do pewnego stopnia 
świadczy o idealizowaniu rzeczywi-
stości przez młodych sportowców. 

Bezpośrednim impulsem do bada-
nia, którego wyniki i omówienie znaj-
dują się w tej pracy, było wydarzenie 
na Igrzyskach Olimpijskich w Vanco-
uver, którego „bohaterką” stała się pol-
ska narciarka-biegaczka. W około dwa 
tygodnie po biegu na 30 km, w którym 
zdobyła wysokie 11 miejsce – pozy-
tywne testy antydopingowe zakwestio-
nowały wynik i sukces naszej biegacz-
ki. Analiza próbek A i B potwierdziła 
obecność erytropoetyny (EPO). 

W kontekście tego wydarzenia, za-
sadniczym celem badania było pozna-
nie stanu świadomości o tym incyden-
cie młodych adeptów sportu – tzn. czy 
i w jakim stopniu „wpadka dopingowa” 
świadczy o winie i odpowiedzialności 
zawodniczki. Uzyskane dane mogą też 
mówić o czymś ogólniejszym – o doj-
rzałości etycznej i społecznej młodych 
sportowców, o poczuciu tolerancji 
bądź braku zgody na łamanie norm, 
a również o pojmowaniu przez młode 
pokolenie wolności i odpowiedzialno-
ści za swoje czyny bądź też poczuciu 
bycia sterowanym przez struktury spo-
łeczne czy sportowe (4,7). Otwartym 
pozostaje pytanie: czy w tym zakresie 
istnieją różnice w postawach przedsta-
wicieli płci. Z jednej strony kobiety są 
większymi realistkami, niż mężczyźni 
i w mniejszym stopniu ulegają iluzji 
wpływania na otoczenie. Z drugiej zaś 
strony, dane empiryczne wskazują na 
słabe związki między sądami moralny-
mi i postawą moralną a zachowaniem 
(9 ,11).

Przy stawianiu badanym obser-
watorom sytuacji złamania zakazu 
dopingu pytań „na gorąco” ważne są 
uwarunkowania zewnętrzne, one de-
cydują o formie i sposobie prowadze-
nia obserwacji psychologicznych (2). 

Po pierwsze, ważny jest zakres 
nagłośnienia ocenianego zdarzenia. 
Sprawa „wpadki dopingowej” pol-
skiej biegaczki była powszechnie 
znana i szeroko komentowana – mło-
dzi ludzie, których badano byli w peł-
ni świadomi co i kogo oceniają.

Po drugie, ważny jest czas prze-
prowadzenia analizy psychologicznej, 
który z założenia powinien wyprze-
dzać oficjalne wyjaśnienia i oświad-
czenia. Dystans czasowy i związane 
z tym „szumy” informacyjne bezpo-
średnio kształtują sądy oceniające ob-
serwatorów2.

Po trzecie, należy zaznaczyć, że 
zakres analizy zawężono do świado-
mego aktu użycie przez zawodniczkę 
środka dopingowego. Przyjęto założe-
nie, że intencjonalność czynu pociąga 
za sobą odpowiedzialność moralną 
i prawną (3, 18, 14).

Materiał 
Metody badawcze

Badania ankietowe przeprowa-
dzono w trzech terminach: w przecią-
gu 6 tygodni od ogłoszenia wyników 
badań antydopingowych, kiedy nie 

2  W momencie pisania tej pracy. osoby 
uwikłane w „incydent dopingowy”, w tym 
i sama zawodniczka, całkowicie zanegowały 
świadome branie dopingu. Prokuratura od-
mówiła wszczęcia postępowania w sprawie 
wykrycia sprawcy incydentu dopingowego.
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było jeszcze oficjalnego werdyktu ani 
oświadczenia w tej sprawie.

Przebadano grupę siatkarzy (N-44) 
oraz grupę zawodniczek uprawiają-
cych sporty walki (taekwondo, boks, 
judo (N-32). Obie grupy – chłopców 
i dziewcząt, były w zbliżonym wieku 
(średnia ~17 lat) i podobnym stażu 
zawodniczym (średnia ~6 lat).

Przy zachowaniu anonimowości 
odpowiedzi zastosowano ekspery-
mentalną technikę ankietową pt. „Per-
cepcja ryzyka stosowania dopingu”. 
Spośród uzyskanych danych wyko-
rzystano zbiór informacji, dotyczący 
procentowych rozkładów odpowie-
dzialności za incydent dopingowy 
dwóch podmiotów, tj. zawodniczki 
i sztabu szkoleniowo-medycznego. 
Zadaniem respondenta było określe-
nie na skali 0-100% zakresu przypisy-
wanej odpowiedzialności (winy) dla 
każdego z podmiotów, mierzonych 
niezależnie od siebie.

Analizę statystyczną wyników 
przeprowadzono przy pomocy testu 
różnic dla prób zależnych (2).

Wyniki
Poniższa tabela przedstawia dla 

każdej płci rozkłady częstości typo-
wania odpowiedzialności w obrębie 
wydzielonych przedziałów. W celu 
zobrazowania różnic wyodrębniono 
przedziały ekstremalne (0; 100%), 
które wchodzą również w zakres są-
siadujących z nimi przedziałów odpo-
wiedzialności. 

Przeciętna wielkość odpowie-
dzialności (winy) przypisanej zawod-

niczce za świadome stosowanie do-
pingu w percepcji zarówno chłopców, 
jak i dziewcząt jest wysoka, zbliżona 
i oscyluje wokół ~75% wartości.

Aby zobrazować polaryzację są-
dów oceniających, dokonano uprosz-
czonego dychotomicznego podziału 
winy ocenianej zawodniczki na małą 
i średnią (do 50%) oraz powyżej prze-
ciętnej (od 51-100%). Okazało się, 
że w grupie chłopców ~18% sądów 
mieściło się w kategorii małej i śred-
niej odpowiedzialności, pozostałe 
~82% w granicach ponadprzeciętnej 
odpowiedzialności i winy. W grupie 
dziewcząt stosunek ten jest zbliżony 
i wynosi ~22% do ~78%.

W kolejnej analizie sprawdzono 
częstość typowania ekstremalnych 
sądów oceniających. Okazuje się, że 
całkowite uwolnienie zawodniczki od 
odpowiedzialności i winy, zarówno 
w percepcji dziewcząt, jak i chłop-
ców, miało miejsce w dwóch przy-
padkach (dosłownie 1 respondent 
w każdej grupie). Z kolei, obarczanie 
zawodniczki całkowitą, pełną (100%) 
odpowiedzialnością, za świadomy akt 
stosowania dopingu wygląda inaczej 
u przedstawicieli każdej płci. Dziew-
częta znamiennie rzadziej skłonne są 
do tak surowych sądów (p < 0,05) 
niż chłopcy. Wśród męskich respon-
dentów ~41% uznaje pełną odpowie-
dzialność zawodniczki za „incydent 
dopingowy”, wśród dziewcząt zaled-
wie ~16% i są to różnice znamienne.

Analogiczny rozkład odpowie-
dzialności i winy sprawdzono w od-
niesieniu do drugiego podmiotu 
poddanego osądowi przez młodych 
sportowców, tzn. sztabu treningowo-
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medycznego (SzT-M). Przeciętna 
wielkość odpowiedzialności przypi-
sana temu podmiotowi okazuje się 
znacząco (choć nie znamiennie) niż-
sza, niż przypisywana zawodnicz-
ce. Prawidłowość tę obserwuje się 
zwłaszcza w percepcji i ocenie dziew-
cząt – stosunek przeciętnej odpowie-
dzialności zawodniczki versus SzT-M 
wynosi jak ~72% do 49%. W grupie 
chłopców stosunek ten wynosi jak 
76—65%. Z kolei przy dychotomicz-
nym podziale winy na małe i średnie 
(do 50% i powyżej 50%), rozkłady te 
dla obu płci są względnie zrównowa-
żone, analogicznie jak w przypadku 
oceny zawodniczki, choć znacząco 
niższe – w grupie dziewcząt jest to 

stosunek ~56 – 44%, w grupie chłop-
ców ~41 – 59%.

Mimo liczbowych podobieństw 
w rozłożeniu odpowiedzialności SzT
-M przez Przedstawicieli obu płci na 
poniżej i powyżej przeciętnej, okazu-
je się, że proporcje te mają odmienny 
wektor dla dziewcząt i chłopców – ci 
ostatni przejawiają większy kryty-
cyzm wobec ocenianego podmiotu. 

Złagodzenie sądów oceniających 
SzT-M, jeszcze bardziej niż odnośnie 
do oceny odpowiedzialności zawod-
niczki, uwidacznia się przy zesta-
wieniu ekstremalnych opinii o winie 
– bądź jej braku. Okazuje się, że obie 
płcie równie rzadko jak zawodniczkę, 
uwalniają SzT-M od całkowitej odpo-

Tabela 1 
Rozkład odpowiedzialności za incydent dopingowy w percepcji  

dziewcząt (N-32) i chłopców (N-44)
                Liczebność
Przedziały
odpowiedzialności

Odpowiedzialność 
Zawodniczki

Odpowiedzialność Sztabu 
Trenin.-Med.

Dziewczęta Chłopcy Dziewczęta Chłopcy
0% 1

3,13%
1

2,3%
2

6,25%
1

2,3%
0-25% 1

3,13%
3

6,8%
8

25,0%
4

9,1%
26-50% 6

18.75%
5

11,4%
10

31,25%
14

31,8%
51-75% 8

25,00%
11

25,0%
8                
                    25,0% 

7
15,9%

76-100% 17
53,12%

25
56,8%

6
18,75%

19
43,2%

100% 5
15,6%

18
40,9%*

2
6,25%

8
18,2%*

Σ średniej 72,35±23,8 76,4±27 49,07±29,1 65,6±27

*p < 0,05
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wiedzialności za zaistniałą sytuację 
(nadal pozostaje to faktem jednostko-
wym). 

W percepcji dziewcząt i chłop-
ców całkowitą (100%) odpowie-
dzialnością za zaistniały incydent 
dopingowy w znacząco mniejszym 
stopniu obarczany był SzT-M. Przy 
zestawieniu sądów o pełnej wi-
nie dwóch ocenianych podmiotów, 
w grupie chłopców wynosi to ~ 41% 
(zawodniczka) i 18% (SzT-M), nato-
miast w grupie dziewcząt ~15% (za-
wodniczka) i ~6%  (SzT-M) – są to 
różnice znamienne. 

Mimo łagodzenia przez przed-
stawicieli obu płci opinii o odpowie-
dzialności, większą polaryzację sądów 
o winie SzT-M obserwuje się w grupie 
męskiej. W grupie dziewcząt zauważa 
się względnie wyrównane rozłożenie 
sądów o różnym zakresie odpowie-
dzialności SzT-M, a ponadto ilość są-
dów ekstremalnych, tj. zerowych i stu-
procentowych, jest taka sama - jed-
nostkowa (~6%). W grupie chłopców, 
znamiennie częściej zakres winy SzT
-M mieści się w przedziale powyżej 
75% odpowiedzialności, niż w prze-
dziale poniżej 25%. Z kolei, stosunek 
sądów ekstremalnych wynosi jak ~2% 
(zerowa odpowiedzialność) do ~18% 
(100% odpowiedzialność).

Przedstawiciele obojga płci 
w równym stopniu unikają sądów 
uniewinniających, niezależnie od 
ocenianego podmiotu. W nierównym 
jednak stopniu unikają sądów w pełni 
obarczających winą któregokolwiek 
z podmiotów. Większa polaryzacja, 
jednoznaczność i krytycyzm ocen 
opisuje postawę chłopców.

Większa ostrożność i rezerwa 
dziewcząt, w porównaniu do chłop-
ców, w ferowaniu najsurowszej oce-
ny utrzymuje się na tym samym po-
ziomie, niezależnie od ocenianego 
podmiotu. W przybliżeniu, stosunek 
sądów o całkowitej winie ocenianych 
podmiotów w percepcji dziewcząt 
i chłopców obrazuje poniższa rycina 
(ryc. 1) (jako 100% przyjęto sądy eks-
tremalne – pełnej odpowiedzialności 
przedstawicieli obojga płci traktowa-
nych łącznie).

Dyskusja i wnioski
Przedstawiona powyżej analiza 

danych miała na celu rozpoznanie za-
kresu odpowiedzialności dwóch pod-
miotów uczestniczących w incyden-
cie dopingowym w percepcji i osądzie 
młodych adeptów sportu, dziewcząt 
i chłopców. Okazało się, że całkowi-
te uwolnienie od odpowiedzialności 
i winy „bohaterki” incydentu, jak i jej 
sztabu trenersko-medycznego jest 
zjawiskiem jednostkowym. Nie może 
być mowy, aby którykolwiek z oce-
nianych podmiotów był bez winy. 
Nie zmienia to faktu, że w odniesie-
niu do SzT-M obserwuje się znaczą-
ce złagodzenie sądów oceniających 
(w porównaniu do oceny zawodnicz-
ki), zwłaszcza w percepcji i postawie 
młodych zawodniczek. Jego wyrazem 
jest znaczne zmniejszenie przypad-
ków obarczania SzT-M pełną 100% 
odpowiedzialnością za zaistniały in-
cydent.

Zgodnie z teorią atrybucji o zakre-
sie odpowiedzialności decyduje inten-
cjonalność sprawcy czynu. Jeśli tak, 

010_pschologia_mroczkowska.indd   85 9/22/2011   9:59:48 AM



Helena Mroczkowska86

„Sport Wyczynowy” 2011, nr 2/538

to w ocenie młodych ludzi związek 
winy i intencji SzT-M jest znacząco 
słabszy, niż ta sama zależność w od-
niesieniu do zawodniczki. Obserwa-
cja ta potwierdza znane w psychologii 
zjawisko błędnego spostrzegania, tzw. 
inklinacja atrybucyjna – przy wyja-
śnianiu przez obserwatora intencji 
„aktora” przecenia się jego czynniki 
osobowe (tkwiące w aktorze), niedo-
cenia się zaś czynników sytuacyjnych 
– zewnętrznych wpływów (3, 14).

Porównując oceny przedstawicieli 
obojga płci okazuje się, że niezależnie 
od ocenianego podmiotu, dziewczęta 
i chłopcy w równym stopniu unikają 
sądów uniewinniających. W nierów-
nym jednak stopniu unikają sądów 
w pełni obciążających winą który-
kolwiek z podmiotów. W percepcji 
chłopców silniejsza polaryzacja i jed-
noznaczność ujawniają się w więk-
szym krytycyzmie wobec ocenianych 
podmiotów. Większa rezerwa i ostroż-
ność w ferowaniu najsurowszej oceny 
w postawie dziewcząt (relatywnie do 
chłopców) utrzymuje się na tym sa-
mym poziomie, niezależnie od oce-

nianego podmiotu. Potwierdzałoby to 
doniesienia z literatury o większym 
przyzwoleniu na łamanie norm etycz-
nych przez kobiety w porównaniu do 
mężczyzn oraz o relatywnie większej 
rozbieżności między deklaracją etycz-
nych przekonań a postępowaniem 
kobiet (7, 9). Nie można również wy-
kluczyć, że miał na to wpływ rodzaj 
dyscyplin sportu – odmiennych dla 
każdej płci. Ze względu na małe do-
świadczenie sportowe badanych oraz 
mało liczne grupy, problem ten pomi-
nięto. 

Uzyskane dane jeszcze wyraźniej 
potwierdzają doniesienia z wcześniej-
szych badań oraz badań przeprowa-
dzonych na mniejszych grupach, że 
z punktu widzenia młodych obserwa-
torów incydent dopingowy nie nosi 
znamion ryzyka losowego – jest in-
tencja, jest decyzja, jest egzekutor 
i wykonawca tej decyzji. Wiedza, 
zarówno ta zdroworozsądkowa jak 
i eksperymentalna, mówi, że człowiek 
generalnie przecenia własną swobodę 
wyboru działania i zakres kontroli nad 
zdarzeniami tak długo, dopóki nie do-
świadczy negatywnych skutków tego 
działania. W przypadku zdarzeń nie-
korzystnych występuje tendencja od-
wrotna – zdecydowane niedocenianie 
swoich możliwości wyboru działania 
i kontroli nad zdarzeniami oraz zrzu-
canie odpowiedzialności za negatyw-
ne skutki na przyczyny zewnętrzne, 
nie dające się modyfikować ani kory-
gować (17, 18). 

W pewnym sensie, uzyskane dane 
wpisują się w powyższy sposób my-
ślenia i potwierdzają wcześniejsze 
sugestie, że młodzi ludzie idealizują 

Dziewczęta

Chłopcy

p < 0,05
Ryc. 1. Stosunek sądów o 100% winie dwóch 
ocenianych podmiotów w percepcji dziewcząt 
i chłopców.
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i upraszczają obraz rzeczywisto-
ści opierając się na przekonaniu, 
że świat jest sprawiedliwy (3, 8). 
Z kolei, wiara w sprawiedliwy świat 
prowadzi do swoistych zniekształceń 
naszych sądów o zdarzeniu w powią-
zaniu z ogólniejszym przekonaniem, 
że ludzi spotyka to, na co zasługują 
i zasługują na to, co dostają. Taka 
wiara pozwala traktować otaczającą 
rzeczywistość jako stabilną, przewi-
dywalną, a nawet dającą się kontrolo-
wać, co jest oczywistą utopią.

W intencji autorki, badania miały 
dostarczyć informacji nie tylko o etycz-
nej i społecznej dojrzałości młodych 
ludzi, o poczuciu odpowiedzialności 
zarówno zawodniczki, jak i struktur ze-
wnętrznych, ale także o poczuciu wol-
ności i autonomii. Czy młodzi ludzie, 
umiejscowieni w strukturach sporto-
wych, mają poczucie niezależności, 
czy też odwrotnie – poczucie bycia ste-
rowanymi i kontrolowanymi przez in-
nych, do tego powołanych (1,6). Wszak 
bolączką współczesnego sportu wyczy-
nowego jest depersonalizacja; za cenę 
sukcesu młody sportowiec rezygnuje 
z osobistej podmiotowości na rzecz by-
cia sterowanym przez innych, co w psy-
chologii określa się stanem„wyuczonej 
bezradności (5). Uświadamianie pre-
sji wywieranej przez środowisko, czy 
struktury to środowisko reprezentują-
ce, świadczy o dostrzeganiu przez\ za-
wodników zaniedbań, małej dbałości 
o ogólnospołeczne normy i tworzenie 
aury „wynikowej” – zwycięstwo za 
wszelką cenę.

Prezentowane w pracy dane po-
chodzą z badań małej grupy i z tego 
powodu muszą być traktowane z dużą 

ostrożnością – mimo to, w świetle 
założeń teorii atrybucji, skłaniają do 
refleksji i do dalszego rozpoznawania 
tej problematyki. W pracy badano pro-
ces wnioskowania o już zaistniałym 
zjawisku. Ten rodzaj myślenia stano-
wi racjonalną podstawę do działania 
w przyszłości – wyjaśnia, co osoba ob-
serwująca i oceniająca zrobiłaby w po-
dobnej sytuacji, w podobnych okolicz-
nościach. Z tego względu tak ważne 
są wszelkie dane, które przybliżą zro-
zumienie psychologicznych mechani-
zmów ulegania pokusom dopingu .
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Samorząd terytorialny
- zadania w sferze
 kultury fizycznej

Struktura powołanego w roku 
1990 samorządu terytorialnego nie 
pokrywała się z siatką zasadniczego 
podziału terytorialnego kraju. Sa-
morząd terytorialny utworzono na 
szczeblu gminy, pozostawiając na 
poziomie województwa całość zadań 
publicznych w kompetencji wojewo-
dy jako przedstawiciela rządu w te-
renie. 

Najwyższym w hierarchii źródeł 
prawa aktem normatywnym, w któ-
rym odnajdujemy odniesienie do 
samorządu terytorialnego jest Kon-
stytucja z 2 kwietnia 1997 r. Ustawa 
zasadnicza powierza samorządowi 

terytorialnego wykonywanie za-
dań publicznych. Gminy korzystają 
z konstytucyjnej ochrony wynikającej 
z zasady domniemania na ich rzecz 
kompetencji do realizowania zadań 
publicznych, które nie zostały zastrze-
żone ustawowo dla innych organów 
władzy publicznej. Taka gwarancja 
nie obejmuje jednostek samorządu te-
rytorialnego szczebla ponadlokalne-
go, których aktualna struktura i liczba 
szczebli jest kształtowana w drodze 
ustawy 2.

2   Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r. (Dz. 
U. z 1997 r.  Nr 78,  poz. 483)

Prawo sportowe 

Proces transformacji ustrojowej spowodował, że w Polsce 
ukształtował się system samorządu terytorialnego. Obejmu-
je on trzy szczeble - gminę, powiat i województwo. Jakie 
miejsce, wśród licznych zadań samorządu, zajmują sprawy 
kultury fizycznej?

Michał Klisiński, Marcin Szwaja
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Celem urzeczywistnienia zapisów 
konstytucji podjęto pracę nad stwo-
rzeniem systemu samorządu teryto-
rialnego na szczeblu ponadlokalnym 
i regionalnym. W dniu 5 czerwca 1998 
r. przyjęto ustawy określające ustrój 
samorządu powiatowego i samorządu 
województwa. Jednocześnie pozosta-
wiono ustawę z dnia 14 marca 1990 
r. o samorządzie terytorialnym, której 
regulacje od 1 stycznia 1999 r. odnosi-
ły się tylko do samorządu gminnego. 
Było to związane z wprowadzeniem 
w tym dniu trójstopniowego podziału 
administracyjnego kraju. 

Umocowanie  
prawno-ustrojowe gminy  

do wykonywania zadań  
w sferze kultury fizycznej 

Ustawodawca umożliwia gmin-
nym jednostkom samorządu teryto-
rialnego przyjęcie form właściwych 
dla realizacji ich zadań. Determinują 
one strukturę powołanych przez gmi-
nę jednostek organizacyjnych, zakła-
dów budżetowych oraz spółek komu-
nalnych realizujących cele publiczne. 
Ustawa o samorządzie gminnym z 8 
marca 1990 r. wymienia i porządkuje 
zadania gminy, w katalogu umieszcza 
jedynie najważniejsze. Ustawodaw-
ca wymieniając „zadania”, wskazuje 
cele, które ma osiągnąć gmina oraz 
określa kierunki działań obejmujące 
zakres spraw podlegających właści-
wości samorządu. Ustawodawca nie 
wprowadził pojęcia „kompetencje”, 
którym określa się zespół praw i obo-
wiązków przypisanych do organu ad-

ministracji publicznej.3 Realizacja za-
dań publicznych oznacza - zaspokaja-
nie zbiorowych potrzeb wspólnoty 
samorządowej, ukierunkowanych na 
dobro wspólne mieszkańców gminy. 
Realizacja tych zadań nie wyklucza 
możliwości działania poza formami 
prawa publicznego, korzystania z in-
stytucji prawa cywilnego. Zakres za-
dań gminy obejmuje wszystkie zada-
nia publiczne o znaczeniu lokalnym, 
które nie zostały zastrzeżone na rzecz 
innych organów władzy publicznej. 
Kompetencje organów gminy okre-
ślają właściwość organu stanowią-
cego lub wykonawczego, która jest 
realizowana w  drodze  decyzji admi-
nistracyjnych lub  stanowienia  aktów 
prawa miejscowego. Doktryna prawa 
samorządowego stanowi, że upraw-
nienia przynależą danemu organowi 
i nie mogą być przekazywane na rzecz 
innego organu.4 Zastrzeżone do wła-
ściwości rady gminy kompetencje są 
jej wyłączną prerogatywą i brak jest 
podstaw prawnych do ich przeniesie-
nia na rzecz organu wykonawczego. 

W klasyfikacji zadań gminy wy-
różnia się zadania własne oraz za-
dania zlecone z zakresu administracji 
rządowej. Te pierwsze gmina reali-
zuje z własnej inicjatywy i na wła-
sną odpowiedzialność przy pomocy 
środków pochodzących z dochodów 
własnych. Należą tu zadania obliga-
toryjne, których obowiązek realiza-
cji nakłada ustawa oraz zadania do-
3  Z. Leoński, Ustrój i zadania samorzą-
du terytorialnego, [w:] Samorząd w Pol-
sce. Istoty, formy, zadania, red. S. Wy-
krętowicz, Poznań 2004, s. 129-131
4   Z. Leoński, op cit, s. 132
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browolne przejmowane przez gminę 
w ramach porozumienia zawartego 
z jednostką samorządu terytorialnego 
szczebla powiatowego lub wojewódz-
kiego. 

W latach 1996 - 2010 zakres zadań 
gminy w obszarze kultury fizycznej 
określała ustawa z dnia 18 stycznia 
1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. 
z 1996 r. nr 25 poz. 113). Definiowa-
ła ona kulturę fizyczną jako część 
kultury narodowej, do której do-
stęp jest wolny bez względu na płeć, 
wiek, wyznanie, rasę oraz stopień 
i rodzaj niepełnosprawności. Usta-
wa stanowiła, że zadania w obszarze 
kultury fizycznej jednostki samorządu 
terytorialnego realizują jako zadania 
własne. 

W stosunku do poszczególnych 
działów kultury fizycznej działalność 
jednostek samorządu terytorialnego 
nosiła różnych charakter. Dla wycho-
wania fizycznego samorząd winien 
tworzyć warunki dla realizacji pro-
gramu. W sferze rekreacji ruchowej 
do jego zadań należało organizowa-
nie zajęć, imprez sportowo-rekreacyj-
nych i turystycznych, zapewnienie 
kadry instruktorów do prowadzenia 
zajęć rekreacyjnych, a także rozwija-
nie usług, tworzenie i udostępnianie 
bazy sportowo-rekreacyjnej, prowa-
dzenie wypożyczalni sprzętu sporto-
wego i turystycznego, organizowanie 
nauki pływania oraz dbanie o bez-
pieczeństwo i higienę prowadzonych 
zajęć. Zadania dotyczące rehabilita-
cji ruchowej były realizowane przez 
placówki ochrony zdrowia. Regulacje 
prawne dotyczące zadań jednostek 
samorządu terytorialnego w sferze 

sportu zostały przeniesione do nowe-
go aktu normatywnego.

Przyjęta przez Sejm dnia 25 
czerwca 2010 r. ustawa o sporcie jest 
częścią polskiego porządku prawne-
go od dnia 16 października ubiegłego 
roku. Określa ona ramy prawne upra-
wiania i organizowania sportu. Tylko 
w jednym miejscu ustawy znalazło 
się odniesienie do kultury fizycznej. 
Ustawodawca w przepisie artykułu 
drugiego stwierdza, że na kulturę fi-
zyczną składają się elementy takie 
jak sport, wychowanie fizyczne i re-
habilitacja ruchowa. W tym zesta-
wieniu zabrakło działu „rekreacja”, 
który był obecny w poprzednich ak-
tach normatywnych. 

W związku z uchyleniem poprzed-
niej ustawy, problemy innych niż 
sport elementów kultury fizycznej zo-
stały bez prawnej regulacji. 

Ustawa o sporcie zawiera w jed-
nym rozdziale normy dotyczące zasad 
wspierania sportu przez organy władzy 
publicznej, w tym samorząd terytorial-
ny. Takich zapisów brakowało w po-
przednim akcie normatywnym. Usta-
wodawca wskazuje, że środki wsparcia 
finansowego mogą służyć realizacji 
określonych celów publicznych, m.in.: 
prowadzeniu szkolenia sportowego, 
zakupom sprzętu sportowego lub po-
kryciu kosztów organizacji zawodów 
sportowych. Dotacja może być prze-
znaczona na pokrycie poniesionych 
przez kluby kosztów eksploatacji lub 
dzierżawy obiektów sportowych, oraz 
wynagrodzeń kadry szkoleniowej. Wy-
mienione w ustawie cele nie wyczerpu-
ją katalogu zadań, na które mogą być 
przeznaczane środki z dotacji. 
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W nowej ustawie została utrzyma-
na, znana z poprzedniej ustawy o kul-
turze fizycznej z 1996 r., instytucja 
rady sportu jako organu opiniodaw-
czego przy jednostkach samorządu 
terytorialnego. Tworzenie ich jest do-
browolne i zależy od woli władz sa-
morządowych. Jest to zmiana w sto-
sunku do uregulowań poprzedniej 
ustawy, w której powoływania takich 
organów było obligatoryjne Nie ule-
gły zmianie funkcje rad sportu, któ-
rych najważniejszym celem jest opi-
niowanie strategii gmin, powiatów 
i województw w sferze sportu. Mają 
one również głos doradczy w sprawie 
budżetu jednostki samorządu teryto-
rialnego w części dotyczącej kultury 
fizycznej oraz tworzenia programów 
rozwoju bazy sportowej. 

Nowa ustawa podtrzymała zapi-
sany w uchylonej ustawie o kulturze 
fizycznej obowiązek współdziałania 
przez samorząd gminny z Wodnym 
Ochotniczym Pogotowiem Ratun-
kowym (WOPR) i Górskim Ochot-
niczym Pogotowiem Ratunkowym 
(GOPR). 

Gminy w celu realizacji zadań 
w sferze kultury fizycznej tworzą 
ośrodki sport i rekreacji. Funkcjonu-
ją one najczęściej w formie zakładów 
budżetowych lub spółek użyteczności 
publicznej. Jako zakłady budżetowe 
pokrywają koszty swojej działalności 
z przychodów własnych, natomiast 
w przypadku, gdy wydatki są wyż-
sze, deficyt jest pokrywany z dota-
cji przedmiotowej. Z kolei ośrodki 
sportu i rekreacji funkcjonujące jako 
spółki kapitałowe posiadają osobo-
wość prawną i winny przestrzegać 

obowiązku funkcjonowania zgodnie 
z rachunkiem ekonomicznym. 

Wykonanie zadań publicznych 
gmina może również powierzać or-
ganizacjom pozarządowym i innym 
podmiotom wymienionym w ustawie  
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o  działalno-
ści pożytku publicznego i wolontaria-
cie (Dz. U. z 2003 r. nr 96 poz. 873). 
Powyższy akt normatywny określa 
sfery pożytku publicznego i zasa-
dy wspierania zadań w tym zakresie 
przez władze publiczne. Jednostka 
samorządu terytorialnego każdego 
szczebla może współpracować w sfe-
rze kultury fizycznej z organizacjami 
pozarządowymi, które nie są jednost-
kami sektora finansów  publicznych 
i nie działają w celu osiągnięcia zy-
sku, w tym fundacjami, stowarzysze-
niami lub jednostkami nie posiadają-
cymi osobowości prawnej. Jednostka 
samorządu terytorialnego może zlecić 
organizacji pozarządowej lub innemu 
podmiotowi, uprawnionemu na mocy 
ustawy o pożytku publicznym i wo-
lontariacie, realizację części lub cało-
ści zadania publicznego wraz z prze-
kazaniem całości lub części środków 
finansowych na ten cel. Wybór re-
alizatora zadania publicznego w sfe-
rze kultury fizycznej musi odbyć się 
w drodze otwartego konkursu  ofert. 

Funkcje samorządu 
 powiatowego w sferze  

kultury fizycznej
Katalog ustawowych zadań po-

wiatu, w odróżnieniu od zadań gminy, 
jest zamknięty, a jego zmiana może 
być dokonana wyłącznie w drodze 
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aktu normatywnego rangi ustawy. 
Art. 4 ustawy o samorządzie powiato-
wym z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz. U. 
z 2001 r., nr 142, poz. 1592) określa, 
że jednostki samorządu terytorialnego 
tego szczebla wykonują zadania pu-
bliczne o charakterze ponadgminnym 
w zakresie kultury fizycznej i turysty-
ki. Główne zadanie powiatu w zakre-
sie kultury fizycznej polega na two-
rzeniu warunków prawno-organi-
zacyjnych i ekonomicznych dla jej 
rozwoju oraz organizowaniu rekre-
acji ruchowej na obszarze objętym 
właściwością jednostki samorządu 
powiatowego. Do 2005 r. starosta 
sprawował nadzór nad działalnością 
stowarzyszeń kultury fizycznej ma-
jących swoją siedzibę na, terenie po-
wiatu, jako zadanie zlecone z zakresu 
administracji rządowej. Kontrolował 
działalność wymienionych powyżej 
podmiotów według trybu i zasad, któ-
re w odrębnych przepisach prawnych 
określał minister właściwy dla spraw 
kultury fizycznej. Uprawnienia staro-
sty obejmowały m.in.: wystąpienie do 
nadzorowanej organizacji z żądaniem 
usunięcia stwierdzonych uchybień, 
udzielenie ostrzeżenia lub zawiesze-
nia w czynnościach członków władz 
stowarzyszenia. Starosta mógł, korzy-
stając z przysługującego uprawnienia, 
wystąpić do sądu z wnioskiem o za-
stosowanie następujących środków 
nadzorczych: 

zawieszenia wykonania uchwały 1. 
władz stowarzyszenia kultury fizycz-
nej i jej uchylenia; 

zawieszenia w czynnościach władz 2. 
organizacji; 

zawieszenia działalności stowarzy-3. 

szenia lub rozwiązania go i wykreśle-
nia z  rejestru.

Kompetencja nadzorcza starosty 
nad działalnością stowarzyszeń kultu-
ry fizycznej została zniesiona z dniem 
1 września 2005 r. W gestii tego orga-
nu pozostało nadal prowadzenie ewi-
dencji uczniowskich klubów sporto-
wych. Zadanie to jest określone w art. 
4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. 
o sporcie. Ustawodawca w tym przy-
padku zachował kompetencję staro-
sty, którą wcześniej określała ustawa 
o kulturze fizycznej z 1996 r. Podtrzy-
mał również, istniejący od początku 
funkcjonowania samorządu powiato-
wego, obowiązek współdziałania jed-
nostek tego szczebla podziału teryto-
rialnego kraju z WOPR i GOPR. 

Tak jak w przypadku gmin, orga-
nami opiniodawczymi w sferze kul-
tury fizycznej w powiatach, są rady 
sportu. Zniesiono obligatoryjność ich 
tworzenia w każdej jednostce samo-
rządu terytorialnego.

W celu wykonywania zadań wła-
snych, powiat może tworzyć jednost-
ki organizacyjne lub zawierać umowy 
w partnerstwie z innymi podmiotami. 
Jednostka samorządu powiatowego 
może, na wniosek gminy, przekazać 
jej prowadzenie zadań z zakresu swo-
jej właściwości.5

Powiat, tak jak jednostki samo-
rządu terytorialnego innych szczebli, 
może zlecać wykonanie części zadań 
organizacjom pozarządowym lub in-
nym podmiotom, ustawowo zastrze-
żonych dla niego. Zakres i zasady 

5   J. Boć, Powiat. Z teorii, kompetencje, ko-
mentarz., Kraków, s. 57.
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współpracy powiatu z organizacjami 
pozarządowymi określa wspomnia-
na już ustawa o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie. W celu 
zharmonizowania działań tworzone 
są roczne programy współpracy jed-
nostek samorządu terytorialnego z or-
ganizacjami pozarządowymi. 

Zadania województwa  
samorządowego w sferze  

kultury fizycznej 
Ustrój, strukturę zadań oraz orga-

nizację województwa samorządowe-
go reguluje ustawa z 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie województwa (Dz. U. 
z 2001 r., nr 142, poz. 1590 ze zm.). 
Stanowi ona, że regionalną wspólnotę 
samorządową tworzą wszyscy miesz-
kańcy terytorium województwa. Za-
kres działania samorządu wojewódz-
twa nie może naruszać samodzielności 
jednostek samorządu terytorialnego 
szczebla lokalnego i ponadlokalne-
go6. Organy samorządu województwa 
nie są organami nadzoru oraz kontroli 
wobec powiatu i gminy. Katalog za-
dań samorządu województwa zawiera 
artykuł 14 ustawy. W zakresie zadań 
powierzonych do realizacji samorzą-
dowi województwa kultura fizyczna 
i turystyka traktowana jest jako jeden 
dział. Katalog zadań województwa 
jest precyzyjnie określony i odebra-
nie lub przekazanie nowego zadania 
może być dokonane wyłącznie na 
drodze ustawy. 

W celu realizacji zadań publicz-
nych samorząd województwa może 

6   Z. Leoński, op cit., s. 137.

tworzyć wojewódzkie samorządowe 
jednostki organizacyjne lub zawie-
rać umowy z innymi podmiotami 
zabezpieczając środki finansowe na 
ich wykonywanie. Ustawa dopusz-
cza również możliwość tworzenia 
przez województwo w tym celu spół-
ki z ograniczoną odpowiedzialnością 
lub spółki akcyjnej. Województwo 
może zawierać porozumienia z inny-
mi województwami lub jednostka-
mi samorządu terytorialnego innego 
szczebla o przekazaniu prowadzenia 
zadań o charakterze publicznym. Wo-
jewództwa mogą tworzyć lub przy-
stępować do stowarzyszeń jednostek 
samorządu terytorialnego, w skład 
których wchodzą inne jednostki sa-
morządu terytorialnego tego szczebla, 
gminy lub powiaty. Sformalizowanie 
stowarzyszenia wymaga udziału co 
najmniej trzech jednostek, które peł-
nią rolę założycieli. Ustawa wymienia 
piętnaście kategorii zadań wojewódz-
twa, tworzących zamknięty katalog, 
do którego zmiany mogą być wpro-
wadzone wyłącznie w drodze ustawy. 
Są to m.in. zadania w obszarze kul-
tury fizycznej w skali regionalnej. 
Jedną z form takich działań jest 
powierzanie realizacji zadań w tym 
zakresie stowarzyszeniom sporto-
wym w drodze procedury konkur-
sowej. Zadania mogą być również  
realizowane poprzez wojewódzkie 
jednostki organizacyjne, np. regio-
nalne ośrodki sportu i rekreacji. 

Zadania w sferze kultury fizycznej 
są realizowane przez samorząd wo-
jewódzki jako zadania własne. Wo-
jewództwa mogą tworzyć w sferze 
użyteczności publicznej spółki kapi-
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tałowe, których zakres zadań może 
obejmować również elementy kultury 
fizycznej, takie jak rekreacja czy re-
habilitacja ruchowa. 

Zakres i zasady współpracy wo-
jewództwa z organizacjami pozarzą-
dowymi w zakresie kultury fizycznej 
określa, tak jak w przypadku gminy 
i powiatu, ustawa o działalności po-
żytku publicznego i wolontariacie. 
Szczegółowy opis działań realizowa-
nych wspólnie z tymi podmiotami za-
wiera roczny program współpracy. 

Od powstania samorządów na 
szczeblu województw, funkcje ciał 
społeczno-doradczych w zakresie 
spraw kultury fizycznej spełniały 
w regionach interdyscyplinarne sto-
warzyszenia kultury fizycznej wcho-
dzące w skład Polskiej Federacji 
Sportu Młodzieżowego7. Pełniły one 
funkcje przysługujące radom sportu 
na szczeblu gmin i powiatów. Nowa 
ustawa, poza wprowadzeniem zasady 
dobrowolności powoływania orga-
nów opiniodawczych w sferze kultu-
ry fizycznej, ujednoliciła ich formułę 
prawną stanowiąc, że na wszystkich 
szczeblach samorządu terytorialnego 
prawo do wykonywania tych funkcji 
posiada rada sportu. 

Nadzór nad realizacją zadań pu-
blicznych, realizowanych przez samo-
rząd województwa, sprawuje Prezes 
Rady Ministrów i wojewoda, a w ob-
szarze gospodarki finansowej Regio-
nalna Izba Obrachunkowa. Środki 
nadzorcze mogą być stosowane wy-

7   Art. 18b ustawy z dnia 18 stycznia 
1996 r. o kulturze fizycznej,  (Dz. U. 
z 1996 r., nr 25, poz. 113)

łącznie w przypadkach określonych 
ustawami i w oparciu o kryterium 
zgodności prowadzonej działalności 
z przepisami prawa. 

Podsumowanie
Okres dwudziestu lat transformacji 

ustrojowej w Polsce umożliwił wypra-
cowanie spójnego systemu samorzą-
du terytorialnego, obejmującego trzy 
szczeble zasadniczego podziału teryto-
rialnego kraju: gminę, powiat i woje-
wództwo. Ustrojowe akty normatyw-
ne określiły zasady i zakres realizacji 
przez te jednostki zadań publicznych. 
W zakresie zadań własnych znajdują 
się również zadania w sferze kultu-
ry fizycznej. Ich realizacja przebiega 
w określonych warunkach i formach, 
także we współpracy z organizacjami 
pozarządowymi. Ustawa o sporcie, 
która weszła w życie w ubiegłym roku, 
rozszerza autonomię jednostek samo-
rządu terytorialnego w zakresie finan-
sowego wspierania działań na rzecz 
upowszechniania kultury fizycznej. 
Buduje to nową perspektywę w zarzą-
dzaniu publicznym funkcjami sportu 
na szczeblu lokalnym i regionalnym. 

Piśmiennictwo
Akty normatywne
Ustawa z dnia 14 marca 1990 r. o samorzą-

dzie gminnym, (Dz. U. z 1990 r. nr 16, 
poz. 95)

Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kultu-
rze fizycznej, (Dz. U. z  2001, nr 81, poz. 
889)

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o krajo-
wym rejestrze sądowym, (Dz. U. z 2001 
nr 17 poz. 209)
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Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzą-
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Czynności i kompetencje 
zawodowe trenerów 

narciarstwa biegowego 
i judo

Biegi narciarskie należą do grupy 
sportów zimowych, tzw. konkurencji 
wymiernych, ale wyniki zawodów 
nie są porównywalne ze względu na 
zmienność warunków, w jakich są 
rozgrywane (profil tras, warunki po-
godowe, temperatura powietrza, ro-

dzaj śniegu itp.) Wysiłek zawodnika 
podczas zawodów w biegach narciar-
skich nosi charakter wytrzymałościo-
wy i wymaga szczególnie wysokiej 
wydolności fizycznej, a zwłaszcza 
sprawności przemian tlenowych. 
Wartości maksymalnego poboru tle-

Kształcenie i doskonalenie 

           
       w sporcie 

Biegi narciarskie charakteryzuje szereg specyficznych uwa-
runkowań (wewnętrznych i zewnętrznych), które istotnie 
rzutują na specyfikę procesu szkolenia zawodników. Nar-
ciarstwo biegowe – podobnie jak inne sporty – szybko się 
zmienia. Zmiany dotyczą współzawodnictwa, treningu, tech-
niki oraz innych sfer. Ich charakter i zakres stanowi o aktu-
alnym profilu wymagań wobec zawodników. Wiedza w tym 
zakresie winna znajdować odbicie w kompetencjach zawo-
dowych trenera narciarstwa. 

Stanisław Sterkowicz, Szymon Krasicki

012_ksztalcenie_sterkowicz.indd   97 9/22/2011   10:04:33 AM



Stanisław Sterkowicz, Szymon Krasicki98

„Sport Wyczynowy” 2011, nr 2/538

nu w odniesieniu do masy ciała (VO2 
max/kg/min) czołowych narciarzy-
biegaczy przekraczają 80 ml O2/
kg (w indywidualnych przypadkach 
sięgają poziomu około 95 ml O2/kg/
min). Odnośnie do najlepszych bie-
gaczek wartość tego parametru waha 
się w granicach 70-75 ml O2/kg/min 
(3). Jednak nawet wysokie wartości 
przemian tlenowych nie gwarantują 
sukcesów i zwycięstw w zawodach. 
Biegacz narciarski musi także dys-
ponować odpowiednim poziomem 
wydolności beztlenowej. Udział ener-
gii wytwarzanej w procesach beztle-
nowych zależy od długości dystansu 
biegowego; w biegu na 5 km kobiet 
wynosi on 20-25%, a w maratonie (50 
km) mężczyzn zaledwie 5%. 

Zmienność intensywności wy-
siłku – dyktowana zróżnicowanym 
profilem trasy –wymaga od zawod-
nika umiejętności takiego regulowa-
nia tempa biegu, aby nie dopuścić do 
gwałtownego pogorszenia warunków 
wewnętrznych ustroju i obniżenia 
efektywności jego pracy.

Bieg narciarski w formie współza-
wodnictwa podczas zawodów stawia 
duże wymagania układom oddycha-
nia i krążenia. Sprawność obu tych 
układów uczestniczących w pobo-
rze, transporcie i przekazywaniu tle-
nu pracującym mięśniom – istotnie 
warunkuje rozwinięcie i utrzymanie 
określonej prędkości biegu. W przy-
gotowaniu narciarza-biegacza, obok 
wydolności fizycznej, S. Krasicki 
(4) wymienia przygotowanie siłowe. 
Jego wpływ wzrasta systematycznie  
od czasu pojawienia się techniki łyż-
wowej, w latach 80. zeszłego wieku. 

Stosowanie tej techniki pozwala po-
konywać trasę biegu o około 12-15% 
szybciej niż przy pomocy techniki 
klasycznej. 

Biegi narciarskie to konkurencje 
techniczne. Opanowanie techniki 
biegu różnymi stylami - klasycznym 
i łyżwowym w stopniu możliwie do-
skonałym – pozwala zwiększyć pręd-
kość biegu, a równocześnie obniżyć 
koszt energetyczny wysiłku na trasie.

Dobre przygotowanie taktyczne 
narciarza-biegacza wyraża się w prak-
tyce skutecznym rozgrywaniem bie-
gów

Wymienione powyżej zasadnicze 
elementy charakteryzujące współ-
czesne biegi narciarskie i wymaga-
nia, jakie stawiają one zawodnikom 
ubiegającym się o czołowe pozycje 
we współzawodnictwie światowym, 
a także, dokonujące się nieustannie, 
zmiany (w sprzęcie, technice biegu, 
treningu, odżywianiu itd.), zwięk-
szają jednocześnie zakres i poziom 
wymagań wobec trenerów biegów 
narciarskich. O zależnościach po-
między kompetencjami zawodowymi 
trenerów a poziomem osiągnięć ich 
podopiecznych brak jest informacji 
w literaturze przedmiotu.

Cel pracy
Celem naszych badań było zebra-

nie opinii kadry szkoleniowców (tre-
nerów, instruktorów) narciarstwa bie-
gowego w sprawie ważności poszcze-
gólnych elementów mistrzowskiego 
wyszkolenia narciarza-biegacza. I, po 
drugie, uzyskanie opinii szkoleniow-
ców w sprawie struktury ich kom-
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petencji zawodowych. W praktyce 
oznaczało to zebranie od responden-
tów odpowiedzi na dwa pytania: 

1. Jaki jest udział poszczegól-
nych elementów wyszkolenia (przy-
gotowania) w mistrzostwie sporto-
wym narciarza-biegacza?

2. Jakie jest znaczenie różnych 
czynności (kompetencji) zawodo-
wych trenera w osiągnięciu mistrzo-
stwa przez narciarza-biegacza? 

Sformułowano również dwie hi-
potezy: 

H1. Poszczególne strony wyszko-
lenia zawodnika (przygotowania do 
zawodów) w różnym stopniu decydują 
o jego sukcesie,

H2. Hierarchia czynności zawo-
dowych (kompetencji) specjalistów 
narciarstwa biegowego – jest specy-
ficzna.

Materiał i metody
Badania przeprowadzono wśród 32 

instruktorów i trenerów narciarstwa 
biegowego podczas specjalistycznej 
konferencji w Zakopanem (listopad 
2007 r.). Wiek respondentów wynosił 
średnio 43,8 ± 8,1 roku, staż trenerski 
15,6 ± 10,8 roku. Dwadzieścia jeden 
osób legitymowało się wysokimi wy-
nikami swoich zawodników (w kon-
kurencjach indywidualnych oraz 
sztafetach). W badaniach opinii kadry 
szkoleniowej zastosowano kwestio-
nariusz G. S. Tumaniana (8) w wer-
sji polskiej S. Sterkowicza. Obejmu-
je on 20 pytań dotyczących znaczenia 
różnych czynności zawodowych, od 
których zależy wyszkolenie zawodni-
ka klasy mistrzowskiej. Responden-

ci udzielali odpowiedzi odnośnie do 
każdej czynności w skali od 1 (bardzo 
ważna) do 4 (nieważna). Udział róż-
nych stron przygotowania zawodnika 
w osiągnięciu sukcesu sportowego 
szacowali w procentach. 

W opracowaniu danych zastoso-
wano metody statystyki opisowej, 
wykorzystano program STATGRA-
PHICS Centurion v. XV. Obliczono 
współczynnik korelacji między oce-
nami poszczególnych stron przygo-
towania zawodnika. Zastosowano 
analizę skupień czynności zawodo-
wych metodą tzw. Furthest Neigbor 
(Complete Linkage) – City-Block). 
Skupienia grupują czynności zawo-
dowe o podobnych charakterystykach 
(ocenach standaryzowanych). Każda 
czynność zawodowa była następnie 
łączona z najbardziej podobną do 
niej, tworząc nową grupę. Z kolei, do 
tej grupy przyłączana była podobna 
grupa. Ten proces był powtarzany do 
utworzenia 3 większych grup.

W porównaniu wagi czynności 
zawodowych kadry szkoleniowej 
narciarstwa i judo zastosowano rangi 
powiązane, wyliczając średnią aryt-
metyczną rang pierwotnych.

Wyniki badań
Udział poszczególnych 

elementów wyszkolenia 
w osiągnięciach  

narciarza-biegacza
Największe znaczenie w wyszko-

leniu narciarza-biegacza przypisywa-
ne jest przygotowaniu sprawnościo-
wemu oraz technicznemu, które, we-
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dług opinii badanych, łącznie decy-
dują w 57% o poziomie osiągnięć za-
wodnika. Mniejszy wkład - zdaniem 
respondentów - mają: budowa ciała 
(10,9%), przygotowanie psychicz-
ne (9,7%), przygotowanie taktyczne 
(9,5%), teoretyczne (6,9%) oraz do-
świadczenie (5,1%). Inne czynniki 
stanowią około 1%.

Duża zmienność oszacowania 
(min-max) poszczególnych stron 
przygotowania narciarza-biegacza 
uzasadniała celowość obliczenia ko-
relacji, które wskazują współzależno-
ści między nimi oraz, ewentualnie, na 
możliwość kompensacji. Stwierdzo-
no, że ci specjaliści, którzy wysoko 
cenili przygotowanie sprawnościowe 
niżej, na ogół szacowali niżej zna-
czenie przygotowania psychicznego 
(r = -0,54), taktycznego (r = -0,51) 
oraz innych czynników (r = -0,42). 
Przygotowanie taktyczne (ryc.1) do-

datnio wiązało się natomiast z przy-
gotowaniem teoretycznym zawodnika 
(r = 0,67) oraz, dodatkowo, z innymi 
czynnikami wpływającymi na osią-
gnięcie sukcesu sportowego (r=0,58) 
(ryc. 1).

Im niższe znaczenie przywiązy-
wali badani do budowy ciała, tym 
wyżej oceniali przygotowanie spraw-
nościowe (-0,41), psychiczne (-0,40) 
i techniczne (-0,36). Przygotowanie 
psychiczne wiązało się natomiast do-
datnio z doświadczeniem (0,38). 

Czynności zawodowe trenera 
narciarstwa biegowego

W tabeli 1 przedstawiono staty-
styki opisowe 20 czynności zawodo-
wych kadry szkoleniowej narciarstwa 
biegowego.

Na podstawie kryterium mediany 
za bardzo ważne uznano 10 czynności 
zawodowych, 9 – za ważne, a jedną – 
za mniej ważną. 

Kierując się wartościami średnimi 
stwierdzić można, że respondenci na 
pierwszym miejscu klasyfikują kiero-
wanie przygotowaniem fizycznym za-
wodnika, na drugim – planowanie tre-
ningu, na trzecim kierowanie przygo-
towaniem technicznym, na czwartym 
– kontrolę treningu i stanu organizmu 
zawodnika, a na piątym – przeprowa-
dzanie naboru i selekcji. 

W pojedynczych przypadkach ba-
dani niektóre czynności uznawali za 
nieważne. Największe zróżnicowanie 
opinii dotyczyło takich czynności, 
jak: organizowanie i sędziowanie za-
wodów oraz dokumentacji i sprawoz-
dawczości (ranga 18 ex aequo), jak 
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Ryc.1. Diagram korelacyjny oceny znaczenia 
przygotowania teoretycznego i taktycznego 
w opinii kadry szkoleniowej w biegach nar-
ciarskich.
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Tabela 1 
Czynności zawodowe kadry szkoleniowej narciarstwa biegowego 

w opinii znawców tej dyscypliny sportu
Czynności zawodowe Ranga Mediana SD
Kierowanie przygotowaniem fizycznym zawodni-
ka (KierPFiz) 

1 1,03 1,0 0,18

Planowanie procesu treningowego (PlanTr) 2 1,06 1,0 0,35
Kierowanie przygotowaniem technicznym 
(KPTECH)

3 1,09 1,0 0,39

Kontrola treningu i stanu organizmu zawodnika 
(KontTren)

4 1,22 1,0 0,42

Przeprowadzanie naboru i selekcji (Nab i Sel) 5 1,25 1,0 0,51
Organizacja pracy wychowawczej w grupie 
(OrgPWych)

6 1,38 1,0 0,55

Kierowanie przygotowaniem wolicjonalnym/
motywacją (KierPWol)

6 1,38 1,0 0,55

Kierowanie przygotowaniem taktycznym 
(KPTakt)

8 1,41 1,0 0,71

Rozwiązywanie problemów organizacyjnych 
związanych z treningiem (RozwProbOrg)

9 1,53 1,0 0,72

Podwyższanie kultury osobistej zawodników 
(PodwKultZaw) 

10 1,56 1,5 0,62

Kierowanie wychowankami na zawodach  
(Kier na Zaw)

11 1,66 2,0 0,70

Organizacja procesu odnowy i wypoczynku  
(Org Odnow)

12 1,69 2,0 0,69

Udzielanie pierwszej pomocy (PierwPom) 13 1,72 2,0 0,68
Nadzór nad wychowankami w edukacji szkolnej 
(Nadz w EdSzkol)

13 1,72 2,0 0,68

Organizacja obozów sportowych (OrgOboz) 15 1,75 2,0 0,67
Kierowanie teoretycznym przygotowaniem 
zawodnika (KierTeorPZ)

16 2,03 2,0 0,69

Przygotowanie trenerów-pomocników i sędziów 
(Przyg Tr i S)

17 2,13 2,0 0,79

Organizacja i sędziowanie zawodów (Org i SZaw) 18 2,16 2,0 0,81
Prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości 
(Dok i Spr) 

18 2,16 2,0 0,95

Prowadzenie badań do prac metodyczno-
naukowych (ProwBad)

20 2,56 3,0 0,84
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również prowadzenia badań do prac 
naukowo-metodycznych (ranga 20).

Jak ukazuje rycina 2, występują 
3 skupienia czynności zawodowych 
trenera. 

Z lewej strony najszybciej łączą 
się w kompleksy takie czynności, jak: 
kierowanie przygotowaniem fizycz-
nym i planowanie treningu oraz kiero-
wanie przygotowaniem technicznym. 
Do tej grupy przyłączają się również 
czynności z końca listy, tj. kierowa-
nie przygotowaniem teoretycznym 
zawodnika oraz prowadzenie doku-
mentacji i sprawozdawczości. Wąska 
grupa, umiejscowiona w środkowej 
części ryciny, obejmuje najmniej 
ważne czynności w opinii responden-
tów. Grupa czynności z prawej strony 
obejmuje: kierowanie wychowankami 
na zawodach, organizację odnowy 
biologicznej, udzielanie pierwszej 
pomocy przedmedycznej, organizację 

obozów sportowych, nadzór nad edu-
kacją wychowanków, podwyższanie 
kultury osobistej zawodnika. Te czyn-
ności, na wyższym poziomie, wiążą 
się z rozwiązywaniem problemów or-
ganizacyjnych treningu (zapewnienie 
warunków materialno-technicznych, 
żywienie, budowa urządzeń, baza).

Dyskusja
Specjaliści zajmujący się kształce-

niem trenerów wśród znaczących ról 
w tym zawodzie eksponują: naucza-
nie (skuteczne przekazywanie wia-
domości i umiejętności), trenowanie 
(poprawianie sprawności wychowan-
ków), motywowanie (generowanie 
pozytywnych postaw), dyscyplinowa-
nie (z użyciem systemu nagród i kar), 
funkcję menedżerską, administracyj-
ną, doradczą i naukową (zbieranie 
i opracowywanie danych przy roz-
wiązywaniu problemów treningu itp.) 
(2). Kompetentne wykonywanie 
czynności zawodowych przez trene-
ra jest podstawą prawidłowo pro-
wadzonego szkolenia zawodnika.

Dobry trener regularnie prowadzi 
samoobserwację i, co pewien czas, 
dokonuje analizy i samooceny: wła-
snych umiejętności (tego co i jak 
robi), wiedzy (co wie i rozumie), oso-
bowości (kim jest), swojej filozofii 
zawodu (w co wierzy, do czego jest 
przekonany) oraz narzędzi, jakimi się 
posługuje (czy wzbogaca swój warsz-
tat szkoleniowy) (5).

Zajmując się kształceniem trene-
rów i konsultacją zawodników w róż-
nych dyscyplinach sportu (Szymon 
Krasicki – narciarstwo, Stanisław 
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Ryc.2. Skupienia czynności zawodowych tre-
nera narciarstwa biegowego (w dole wykresu 
zaznaczono rangi).
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Tabela 2
Rangi czynności zawodowych w opinii trenerów narciarstwa bie-

gowego i judo
Czynności zawodowe Narciarstwo 

(ranga)
Judo 

(ranga)
Kierowanie przygotowaniem fizycznym zawodnika  
(KierPFiz) 

1 9

Planowanie procesu treningowego (PlanTr) 2 1,5

Kierowanie przygotowaniem technicznym (KPTECH) 3 1,5

Kontrola treningu i stanu organizmu sportowca (KontTren) 4 3,5

Przeprowadzanie naboru i selekcji (Nab i Sel) 5 18,5

Organizacja pracy wychowawczej w grupie (OrgPWych) 6,5 7

Kierowanie przygotowaniem wolicjonalnym/motywacją 
(KierPWol)

6,5 5

Kierowanie przygotowaniem taktycznym (KPTakt) 8 3,5

Rozwiązywanie problemów organizacyjnych związanych 
z treningiem (RozwProbOrg)

9 7

Podwyższanie kultury osobistej sportowców (PodwKultZ) 10 11

Kierowanie wychowankami na zawodach (Kier na Zaw) 11 7

Organizacja procesu odnowy i wypoczynku (Org Odnow) 12 7

Udzielanie pierwszej pomocy (PierwPom) 13,5 14,5

Nadzór nad wychowankami w edukacji szkolnej  
(Nadz w EdSzkol)

13,5 12

Organizacja obozów sportowych (OrgOboz) 15 14,5

Kierowanie teoretycznym przygotowaniem zawodnika 
(KierTeorPZ)

16 10

Przygotowanie trenerów-pomocników i sędziów (Przyg Tr i S) 17 13

Organizacja i sędziowanie zawodów (Org i SZaw) 18,5 20

Prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości  
(Dok i Spr) 

18,5 16,5

Prowadzenie badań do prac metodyczno-naukowych 
(ProwBad)

20 18,5

Uwaga: w porównaniu zastosowano rangi wiązane
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Sterkowicz – sporty walki) doszliśmy 
do wniosku, że istnieje potrzeba sil-
niejszego powiązania treści progra-
mowych kształcenia kadry szkole-
niowej z czynnościami zawodowymi 
(uwzględniając ich rangi). Uznali-
śmy, że analiza opinii przedstawicie-
li tego środowiska rzuci dodatkowe 
światło na ten problem. Porównania 
opinii reprezentantów różnych dyscy-
plin sportowych zawiera tabela 2.

Planowanie i kontrola procesu 
treningowego uznane zostały za pod-
stawowe czynności zawodowe szko-
leniowców, niezależnie od dyscypliny 
sportu, jaką reprezentują. Kolosalna 
różnica (13 pozycji) dzieli natomiast 
znaczenie przypisywane naborowi 
i selekcji (Nab i Sel). Zdaniem szko-
leniowców działania te znacznie waż-
niejsze są w narciarstwie niż w judo. 
Duża różnica (o 8 pozycji) dotyczy 
także oceny kierowania przygotowa-
niem fizycznym zawodnika (KierP-
Fiz), wyższą rangę nadają mu trenerzy 
narciarstwa niż judo. Przygotowanie 
fizyczne, obejmujące przygotowanie 
sprawnościowe można kształtować 
poprzez trening i budowę ciała tylko 

w pewnym zakresie (wysokość ciała 
koreluje silnie z masą ciała). Ocena 
udziału przygotowania taktycznego 
w osiągnięciach sportowych (por. 
tab. 3) wskazywałaby, że kierowanie 
przygotowaniem taktycznym powin-
no mieć większe znaczenie w judo 
niż w narciarstwie biegowym. Od-
mienne opinie mogą mieć związek 
z tym, że w narciarstwie biegowym 
taktyka dotyczy głównie kwestii od-
powiedniego rozkładu sił na trasie 
(1), podczas gdy w sportach walki 
dzieli się jeszcze na: taktykę ataku, 
obrony, kombinacji (6).

Wnioski 
Znaczenie poszczególnych ele-1. 
mentów mistrzowskiego wyszko-
lenia narciarza-biegacza i judoki 
– w opinii specjalistów reprezen-
tujących te dyscypliny sportu, jest 
zbliżone, ale nie takie samo.

Wyraźniejsze różnice dotyczyły 2. 
rang nadawanych czynnościom za-
wodowym (kompetencjom) powią-
zanych w bardziej złożone kom-
pleksy działań trenerów.

Tabela 3 
Czynniki sukcesu sportowego w narciarstwie biegowym oraz judo

Czynniki sukcesu sportowego Narciarstwo biegowe (%) Judo  (%) [9]

Przygotowanie sprawnościowe 35,3 14,2
Przygotowanie techniczne 21,6 23,4
Budowa ciała 10,9 14,8
Przygotowanie psychiczne 9,7 20,1
Przygotowanie taktyczne 9,5 18,0
Przygotowanie teoretyczne 6,9 7,1
 Inne 6,1 2,4
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Kompensacje trenerów dotyczą-3. 
ce każdej ze sfer szkolenia mają 
istotne znaczenie dla efektywności 
kierowanego przez nich procesu 
szkolenia 

Kompetencje zawodowe muszą 4. 
podlegać stałej aktualizacji i we-
ryfikacji. W wielu dyscyplinach 
sportu następują poważne zmiany, 
które trener musi dobrze znać, ro-
zumieć i stale dopasowywać swoje 
kompetencje zawodowe do wyma-
gań sportu.

Dokształcanie trenerów musi, 5. 
głównie w zakresie treści progra-
mowych, odpowiadać bieżącym 
wymaganiom sportu.
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Wspinaczka sportowa 
- rola i znaczenie 

przygotowania 
wytrzymałościowego 

Pojęcie zdolności wytrzyma-
łościowe nie doczekało się jedno-
znacznej definicji, która zadawalało-
by możliwie szerokie spektrum osób 
zainteresowanych tą problematyką. 
Na ogół przyjmuje się, iż jest to zdol-
ność do kontynuowania długotrwałej, 
pracy o określonej intensywności, bez 
obniżania efektywności działań, przy 
podwyższonej odporności na zmęcze-
ni (15, 22, 23, 30). Wynika z tego, że 

wytrzymałość fizyczna jest strukturą 
złożoną, a jej poziom warunkowany 
jest szeregiem czynników, zarówno 
fizjologicznych, jak i psychicznych. 
Wspomniane wewnętrzne uwarunko-
wania wytrzymałości wynikają wprost 
z tzw. wydolności fizycznej organi-
zmu, która określa potencjał ustroju 
ukierunkowany na energetyczne za-
bezpieczenie mięśnia oraz tolerancję 
na zmiany zmęczeniowe i szybką ich 

Biomechanika sportu

Jakie miejsce w hierarchicznym układzie czynników deter-
minujących poziom sportowy wspinacza zajmują dyspozy-
cje wytrzymałościowe?

Robert Staszkiewicz, Robert Rokowski

013_biomechanika_staszkiewicz.indd   107 9/22/2011   10:32:48 AM



Robert Staszkiewicz, Robert Rokowski108

„Sport Wyczynowy” 2011, nr 2/538

likwidację (7, 11). Jak widać, wydol-
ność fizyczna oraz wytrzymałość, 
mimo wspólnych uwarunkowań od-
noszą się do różnych poziomów zja-
wiska: pierwsze pojęcie określa bio-
logiczny potencjał, drugie – stopień 
jego efektywnego wykorzystania.

Jak wiadomo, jednym z najlepszych 
wskaźników służących ocenie poziomu 
wydolności fizycznej jest maksymal-
ny pobór tlenu ( maxOV 2

& ). Wskaźnik 
ten umożliwia przewidywanie reakcji 
organizmu na obciążenia wysiłkowe 
w szerokim ich zakresie (11). Rów-
nocześnie wiemy, że w dyscyplinach 
sportu, w których czas wysiłku jest 
relatywnie długi, istotną rolę odgrywa 
tzw. wydolność tlenowa (aerobowa). 
Z kolei, w konkurencjach cechują-
cych się znaczną intensywnością oraz 
krótkim czasem trwania wysiłku, zna-
mienną rolę odgrywa tzw. wydolność 
beztlenowa (anaerobowa).

Zdaniem wielu praktyków i teo-
retyków, wspinaczka sportowa, tak 
w wersji zawodniczej jak i skałkowej, 
wymaga posiadania przez zawodni-

ka wysokiego potencjału wytrzyma-
łościowego (3, 6, 8, 9, 13). Czas trwa-
nia konkurencji na sztucznej ścianie 
wynosi ok. 6 minut. W skałkach ów 
wysiłek może trwać nawet kilkadzie-
siąt minut (tyle trwało przejście eks-
tremalnie trudnej drogi wspinaczko-
wej o nazwie „Mortal Combat” i trud-
ności 8c w skali francuskiej, przez Y. 
Hirayamę). 

Klasyfikując wysiłek wspinaczko-
wy ze względu na czas jego trwania, 
można hipotetycznie założyć, że 
wspinacze powinni odznaczać się 
ponadprzeciętnymi wartościami 
wskaźników wydolności tlenowej. 
Jednak badania nie potwierdzają 
jednoznacznie powyższej hipotezy. 

badania
poziom zawodniczy rodzaj 

testu
maxOV 2

&

[ml/kg/min]skala amerykańska skala francuska

Watts i Drobish [28] 5.8–5.11b 5b–7a bieżnia 50,5

Wilkins i wsp. [29] >5.12 7b bieżnia 55,2

Billat i wsp. [1] ≥5.12a 7b bieżnia 54,8

Sheel i wsp. [20] 5.12a–5.14c 7b–9a cykloregometr 45,5

Tabela 1
Średnie wartości maxOV 2

&  u wspinaczy sportowych w czasie wysiłków 
na bieżni i cykloergometrze wg Wattsa [27]. Dane w tabeli uszerego-

wano od najniższego do najwyższego poziomu zawodniczego1

1  Skala trudności wspinaczki tzw. „amery-
kańska” oznaczona  jest cyframi od 5.2 do 
5.15. W celu szczegółowego określenia trud-
ności wspinaczki liczby przedzielono litera-
mi a, b, c, d. Natomiast skala „francuska” 
operuje liczbami od 1 do 9. W celu szcze-
gółowego określenia trudności obok liter a, 
b, c dodawane są jeszcze znaki „+”.Droga 
w stopniu 5.15b lub 9b jest obecnie rekor-
dem pokonanych trudności technicznych  
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Dane zamieszczone w tabeli 1 wska-
zują, że zawodnicy uprawiający wspi-
naczkę na najwyższym światowym 
poziomie, podczas testów biegowych 
oraz cykloergometrycznych, osiągają 
średnie wartości maxOV 2

&  (w grani-
cach od ok. 45 ml/kg/min do ok. 55 
ml/kg/min). Odpowiadają one wyni-
kom uzyskiwanym przez młodych, 
zdrowych studentów (7).

W tym miejscu wydaje się celo-
we przytoczenie typowych wartości 
omawianego parametru ( maxOV 2

& ) 
u ludzi. Żołądź (6) ocenia poziom 15 
ml/kg/min jako najniższy, umożliwia-
jący pełną niezależność lokomocyj-
ną, podczas gdy przedstawiciele tzw. 
konkurencji wytrzymałościowych, 
o najwyższym kwalifikacjach (biegi 
długodystansowe, kolarstwo szoso-
we) uzyskują wartości maxOV 2

&  rzędu 
70-80 ml/kg/min.

Przytoczone wartości maxOV 2
&   

wskazują, iż wysokokwalifikowani 
zawodnicy uprawiający wspinacz-
kę sportową odznaczają się prze-
ciętnymi wartościami wskaźników 
wydolności tlenowej.

Wielkości pochłaniania tlenu 
w warunkach testów typowych dla tej 
konkurencji sportowej ( maxOV 2

& ), a tak-
że w czasie rywalizacji sportowej na 
ścianie wspinaczkowej, zamieszczono 
w tabeli 2. Wyraźnie widać, iż warto-
ści maxOV 2

&  podczas wspinaczki są zna-
cząco niższe od maksymalnych war-
tości ( maxOV 2

& ) notowanych podczas 
standardowych prób wysiłkowych 
(jedyny wyjątek to wyniki badań Bo-
otha i wsp. (2).

Billat i wsp. (1) zastosowali test 
w szczególny sposób angażujący 

kończyny górne (tzw. „pulling test”), 
którego schemat zaprezentowano na 
ryc. 1. Średnia wartość  maxOV 2

&  u wspi-
naczy sportowych kształtowała się na 
poziomie 20 ml/kg/min, co stanowiło 
niespełna 50% maksymalnego po-
boru tlenu w tej grupie zawodników. 
Także w czasie wysiłków startowych, 
tzw. wspinanie z dolną asekuracją2,

maxOV 2
&  u wspinaczy kształtowało się 
na niskim poziomie w stosunku do 
2  Rywalizacja we wspinaczce odbywa 
się w kilku konkurencjach, a jedną 
z nich jest wspinanie „na trudność”. 
Ta forma wspinaczki polega na tym, że 
zawodnik wpina się w kolejne punkty 
asekuracyjne, a w razie odpadnięcia 
następuje lot do ostatniego punktu 
(tzw. wspinanie z dolną asekuracją). 
Przeciwieństwem tej formy wspinania 
się, jest wspinaczka z górną asekura-
cją – dotyczy to konkurencji „na szyb-
kość”. Wówczas, lina jest zawieszona 
z góry. Podczas gdy zawodnik wspina 
się, luz na linie jest stale wybierany 
przez asekuranta, niwelując ryzyko 
ewentualnego lotu.

Ryc. 1. Schemat stanowiska pomiarowego sto-
sowanego w próbie „pulling test”; wg (1).
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maxOV 2
& , jakie zawodnicy uzyskiwa-
li w próbach na bieżni czy cykloergo-
metrze.

Analizując dane z tabeli 2 warto 
zwrócić uwagę na tendencję wyni-
ków badań Sheela i wsp. (20) oraz 
Mermiera i wsp. (14). Wzrostowi 
wielkości  odpowiada wzrost trudno-
ści wspinaczki. Z kolei, w badaniach 
Wattsa i wsp. (26) zaobserwowa-
no, że w trakcie wspinaczki poziom 

maxOV 2
&  początkowo zwiększa się, 
a po ok. 100 s, mimo wzrostu trud-
ności wspinaczki, ulega stabilizacji. 
Warto podkreślić, że tego typu zja-
wisko dotyczy zazwyczaj organizmu 
człowieka kontynuującego ciężki wy-
siłek fizyczny, na co wskazuje m.in. 
Żołądź (7). Na podstawie średnich 
wartości  (tab. 2) w typowych dla tej 

dyscypliny wysiłkach (20 – 31 ml/kg/
min), według typologii Jaskólskiego 
(10), można omawianą aktywność 
ruchową określić jako średnio inten-
sywną. Należy jednak z ostrożnością 
podchodzić do oceny intensywności 
wysiłku na podstawie tylko jednego 
wskaźnika. Przyjmując bowiem inne 
kryterium (np. tętno lub stężenie kwa-
su mlekowego), według tej samej ty-
pologii, albo opierając się na innych 
danych (11), intensywność wysiłku 
wyczynowych wspinaczy musiałaby 
być sklasyfikowana zupełnie inaczej!

Nie jest wykluczone, że niskie 
wartości maxOV 2

&  u wspinaczy są efek-
tem specyficznego, wieloletniego tre-
ningu. Żołądź (7) wymienia znaczną 
liczbę czynników wpływających na 
wielkość pochłanianego przez orga-

Badania Rodzaj testu tw maxOV 2
&

Billat i wsp. [1] „pulling test” bd 22,3
Booth i wsp. [2] „fast climbing”1 bd 43,8

Watts i wsp. [26] wspinaczka na sztucznej ścianie 
o trudnościach 5.12b/7b

2,34 24,7

Watts i wsp. [28] wspinanie na ściankach 
o rożnej trudności – do 102 
stopni nachylenia ściany 
„treadwall”.

4,00 29,5-31,7

Sheel i wsp. [20] wspinanie na trzech drogach 
o różnym stopniu trudności 

1,50-3,50
20,1 – łatwa
22,7 – trudna

Mermier i wsp. [14] wspinanie po drogach o rożnym 
stopniu trudności do 5.11+/7a bd

20,7 – łatwa
21,9 – średnio trudna
24,9 – trudna

Tabela 2
Średnie wartości maxOV 2

&  [ml/kg/min] oraz czas wysiłku (tw) [min], 
w specyficznych dla wspinaczki testach (bd – brak danych)
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nizm tlenu i zestawia je w czterech 
grupach, podkreślając znaczenie me-
chanizmów warunkujących transport 
tlenu do mitochondriów. Podczas 
wspinaczki, przepływ krwi jest za-
zwyczaj utrudniony ze względu na 
znaczący udział izometrycznej pra-
cy mięśni szkieletowych. W świe-
tle wymienionych uwag wydaje się, 
że wysoki poziom sportowy mogą 
osiągnąć tylko ci spośród zawodni-
ków, którzy charakteryzują się wy-
soką efektywnością mechanizmów 
transportowych, nawet w czasie 
względnie krótkich chwil rozluź-
nienia mięśni przed wykonaniem 
kolejnych chwytów na ścianie wspi-
naczkowej.

Komentarza wymagają wyniki ba-
dań Bootha i wsp. (2), który podaje 
wysokie, jak dla wspinaczy, wartości  

maxOV 2
&  (43 ml/kg/min). Autorzy ci w no-

watorski sposób próbowali zmierzyć 
tzw. „specific climb maxOV 2

& ”. Do tego 
celu wykorzystali trenażer, którym 
była specjalnie skonstruowana ścian-
ka wspinaczkowa. Jednak wątpliwość 
budzi metoda zwiększania obciążenia 
w trakcie próby – zwiększanie pręd-
kości wspinaczki. Należy podkreślić, 
że podczas wspinania się prędkość 
maleje, zaś trudność wspinaczki wzra-
sta ze względu na malejące wielkości 
chwytów, większe odległości pomię-
dzy nimi, rosnące przewieszenie drogi 
wspinaczkowej, przedłużający się czas 
rywalizacji. Dlatego, jak się wydaje, 
trudno nazywać specyficznym wspi-
naczkowym poborem tlenu, poziom  

maxOV 2
&  zmierzony przez Booth i wsp. (2).

Na podstawie wartości maxOV 2
&  noto-

wanych u najlepszych na świecie za-

wodników uprawiających wspinacz-
kę sportową, można przyjąć, iż w wa-
runkach sportowej rywalizacji w tej 
dyscyplinie, wielkość poboru tlenu 
kształtuje się na względnie niskim 
poziomie. Równocześnie można po-
stawić tezę, że w trakcie wspinacz-
ki początkowo dominują procesy 
tlenowe, a wraz ze wzrostem trud-
ności, zwiększa się udział metaboli-
zmu beztlenowego. Przypuszczalnie 
jest to związane z lokalnym charakte-
rem wysiłku mięśniowego, niewielką 
prędkością wspinania i rosnącą trud-
nością wykonywanego zadania ru-
chowego. W naszych badaniach (16) 
dowiedliśmy, że dla efektywnego 
wspinania się mają znaczenie izome-
tryczne skurcze mięśni. Okazuje się, 
że reakcja na wysiłki statyczne zależy 
od siły skurczu mięśni, nie wykazując 
równocześnie istotnej zależności od 
zapotrzebowania na tlen (11).

Tezę, o zmianie dominującego typu 
przemian energetycznych podczas walki 
sportowej we wspinaczce, z tlenowego 
na beztlenowy, zdają się także potwier-
dzać badania, w których mierzono po-
ziom kwasu mlekowego po wspinaczce 
o różnej skali trudności (tab. 3). Łatwo 
dostrzec, że trudniejsza technicznie wspi-
naczka zawsze wiązała się z wyższym 
stężeniem kwasu mlekowego (LA). 

Sheel i wsp. (20) dokonując po-
miarów wydolności tlenowej w trak-
cie wspinaczki, zaobserwowali znacz-
ną dysproporcję pomiędzy wzro-
stem częstości skurczów serca (HR) 
oraz wielkością pochłaniania tlenu  
( maxOV 2
& ). Otóż, o ile tętno w czasie wy-

siłku wspinaczkowego było bliskie (od 
66% do 80%) wartościom, które uzy-
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skiwane są w czasie testów maxOV 2
& , 

to poziom maxOV 2
&  sięgał jedynie – 45% 

do 67% maxOV 2
& . Zjawisko to należy 

wiązać ze specyfiką pracy mięśniowej 
w trakcie wspinaczki, która generuje 
znaczne ilości mleczanu. Wysoki po-
ziom tego metabolitu drażni zakoń-
czenia nerwowe. Przekroczenie ich 
progu pobudzenia wywołuje impuls, 
który dociera do ośrodka w CUN i, 
w dalszej kolejności, wpływa na przy-
spieszenie pracy serca. Ów odruch 
metaboliczny, powodujący wzrost 
ciśnienia krwi i przyspieszoną pracę 
serca, wspomniani badacze określili 
mianem metaboreflexu. Zwiększenie 
siły opisywanego odruchu podczas 
wspinaczki może być skutkiem selek-
tywnego angażowania zespołów mię-
śniowych. Wiadomo, że przy takim 
samym poborze tlenu, większe przy-
rosty HR występują podczas pracy 
wykonywanej przez małe grupy 

mięśni (np. kończyn górnych), ani-
żeli podczas pracy dużych zespołów 
mięśniowych (np. kończyn dolnych) 
(7). Mechanizm ten wyjaśnia, więk-
sze zmiany obserwowane w układzie 
krążenia podczas wysiłków statycz-
nych, aniżeli w warunkach dynamicz-
nych (10). Wysiłek wspinaczkowy 
nie aktywizuje w maksymalny sposób 
układu krążenia i oddychania, i dlate-
go poziom maxOV 2

&  w trakcie wspinaczki 
osiąga relatywnie niskie wartości. Te 
spostrzeżenia dodatkowo tłumaczą 
stwierdzone wartości stężenia kwa-
su mlekowego w trakcie wspinaczki 
o wzrastającym stopniu trudności.

Jak wiadomo ruch wspinacza na 
ścianie związany jest ze specyficzną 
pracą rąk. Chwyty rozmieszczone 
na ścianie zazwyczaj umożliwiają 
jedynie zaczepienie się o nie palicz-
kami paznokciowymi. Wymaga to 
odpowiedniej siły mięśni zginaczy 

Badania Trudność 
wspinaczki

LA
[mmol/l] tw tBl uwagi

Billat i wsp. [1] 5.12a/7b
5,75
4,3

3-5 min
3,3-4,15 min

3 min
techniczna

fizyczna
Watts i wsp. [28] przewieszenie 5,9 bd 1 min 102° 
Watts i wsp. [26] 5.12b/7b 6,8 bd 1 min bd
Watts i wsp. [25] 5.12a/7b 6,1 12,9±8,5 min 1 min bd

Booth i wsp. [2] 5.10d/6b 4,5 7,36±0,5min bd
wspinanie 
w skałkach

Schofl i wsp. [19] przewieszenie
4,8
4,9
3,5

6,18 min
6,3 min
8,5 min

1 min
30°
20°
10°

Tabela 3
Średnie stężenie kwasu mlekowego (LA) po wspinaczce o różnym 

stopniu trudności    (tw – czas wysiłku, tBl- czas po wysiłku, w którym 
pobierano krew, aby oznaczyć stężenie mleczanu)
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palców, a szczególnie tych mięśni, 
które posiadają przyczepy końco-
we na trzecich paliczkach (zginacze 
głębokie palców) (18). To dlatego, 
siła mięśni jest istotnym czynnikiem, 
warunkującym jakość wspinaczki, 
a wysoki poziom siły specjalnej pal-
ców rąk (mocny punkt zaczepienia 
w ścianie) jest czynnikiem szczegól-
nie wyróżniającym wspinaczy (16). 
Siłowy charakter wysiłku wspinacz-
kowego o znacznej ilości izometrycz-
nych skurczy mięśni, lokalność tego 
wysiłku i względnie niewielka pręd-
kość wspinania, powodują, że jednym 
z czynników decydujących o skutecz-
ności działania jest wysoki poziom 
siły angażowanych grup mięśni. 
Wydaje się, iż we wspinaczce odgry-
wa znaczącą rolę odporność mięśni 
szkieletowych na zmęczenie. 

Wskazywali na to m.in. Szopa 
i wsp. zalecając analizę zmian poziomu 
siły mięśniowej w skurczu izometrycz-
nym, jako najbardziej wiarygodnym ze 
sposobów oceny tej dyspozycji (23). 
Warto przy tym dodać, iż wspominany, 
specyficzny wysiłek wspinaczkowy ma 
charakter przerywany – najpierw na-
prężenie, potem rozluźnienie. Dlatego 
do pomiarów wytrzymałości mięśnio-
wej u wspinaczy stosowane są testy 
izometryczne oraz próby pośrednie, 
ciągłe i przerywane, a pomiar dokony-
wany jest w sposób relatywny i absolut-
ny. Tego rodzaju próby mają wskazać 
szybkość i wielkość spadku siły, co 
może wskazywać na postępujące zmę-
czenie mięśni, warunkujących wykona-
nie danego ruchu wspinaczkowego.

O tym, że jednym z głównych 
czynników powodujących zmęczenie 

jest wzrost stężenia kwasu mlekowe-
go (LA) wiadomo od dawna. W od-
niesieniu do wspinaczki problematy-
ką tą zajmowali się Watts i wsp. (25) 
i stwierdzili (na podstawie testów 
dynamometrycznych), iż spadek siły 
znamiennie koreluje z wysokim po-
ziomem LA (współczynnik korelacji 
r= 0,76). Fergusson i Brown (4), któ-
rzy dla oceny wytrzymałości mięśni 
zastosowali dynamometr dłoniowy, 
nie odnotowali istotnych statystycz-
nie różnic pomiędzy grupą wspinaczy 
i grupą kontrolną w warunkach testu 
ciągłego (utrzymywanie, do odmowy, 
siły o wartości 40% Fmax), natomiast 
istotne różnice pojawiły się, gdy cha-
rakter wysiłku zmienił się z ciągłego 

Badania Trudność 
wspinaczki HR

Sheel i wsp. [20]
5.11c 144±14

5.10c 129±13

Mermier i wsp. [14]

5.11+ 163±15

5.9 155±15

5.6 142±19

Wats i wsp. [26] 5.12b 148±16

Billat i wsp. [ 1]
5.12a 176±14

5.12a 159±14

Booth i wsp. [2] 5.10d 157±8

Tabela 4
Częstotliwość skurczów serca w cza-

sie wspinaczki o różnej trudności 
(±SD) - na podstawie zestawienia 

Sheel (21).
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na przerywany (5 s naprężenia izome-
trycznego i 2 s rozluźnienia) (tab. 5).

Opierając się na wnioskach pły-
nących z badań Fergussona i Brow-
na, można przyjąć, że wyczynowi 
wspinacze odznaczają się większą 
odpornością mięśni przedramion na 
zmęczenie, co wskazuje na wyższy 
poziom wytrzymałości tych mięśni. 
Natomiast utrzymanie wysokich moż-
liwości siłowych, może być determi-
nowane zdolnością szybkiej regene-
racji w czasie chwilowych rozluźnień 
mięśni kończyny górnej.

W tym miejscu nasuwa się kolejne 
pytanie: jakie procesy umożliwiają 
ową szybką regenerację? Zjawisko 
to ma charakter złożony, ale szereg 
przesłanek wskazuje, iż na poziomie 
lokalnym jest ono ściśle związane 
z atrybutami wytrzymałości tlenowej. 
Z jednej strony będzie to większa 
gęstość sieci naczyń włosowatych, 
zapewniających sprawniejszy trans-
port tlenu do pracujących mięśni oraz 
odprowadzanie szkodliwych meta-

bolitów z mięśni. Z drugiej strony, 
podwyższony poziom mioglobiny 
w pracujących mięśniach, umożli-
wiający im przyswojenie większej 
objętości tlenu dostarczonego przez 
krew. Fergusson i Brown zauważyli 
u wyczynowych wspinaczy w trakcie 
testowego wysiłku, znacząco niższe 
ciśnienie krwi (25 mmHg) niż grupa 
kontrolna (48 mmHg). Takie wyniki 
mogą świadczyć o lepszym unaczy-
nieniu mięśni przedramion w grupie 
zawodników. Znaczenie metabolizmu 
tlenowego na poziomie lokalnym po-
twierdzają także pośrednio badania 
Vigouroux i wsp. (24). Wspinacze 
w wysiłku testowym, który polegał 
na zaciskaniu dynamometru w ryt-
mie 5 sekund napięcia i 5 sekund roz-
luźnienia, osiągali stan równowagi 
czynnościowej przy obciążeniu 60% 
Fmax. Grupa kontrolna stan równo-
wagi osiągnęła przy obciążeniu 50% 
Fmax. (fot. 1 i ryc. 2).

Ponadto badania MacLeoda 
i wsp. (12), w których zastosowano 
nowatorską metodę spektroskopii bli-
skiej podczerwieni (NIRS), pozwo-
liły ustalić, że wspinacze dysponują 
większą ilością tlenu we krwi podczas 
chwilowych rozluźnień ręki, niż oso-
by nie uprawiające wspinaczki. Na 
rycinie 3 przedstawiono wyniki testu, 
który polegał na zaciskaniu dynamo-
metru z siłą 40% F max w rytmie: 
10 sekund napięcia izometrycznego 
i 3 sekundy rozluźnienia pomiędzy 
skurczami mięśni. Analizując te wy-
niki, nietrudno zauważyć, że w czasie 
próby wspinacze mieli istotnie więcej 
oksyhemoglobiny niż grupa kontrol-
na. Opóźnienie wystąpienia zmęcze-

Tabela 5
Czas wykonywania dynamome-

trycznych prób testowych (s) 
o charakterze wytrzymałościowym 
w wysiłku ciągłym i przerywanym; 

wg. Fergussona i Browna (4).

wysiłek 
ciągły

wysiłek 
przerywany

wspinacze 140 853*
gr. kontrolna 122 420*

* istotna statystycznie różnica p<0,05.
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nia, można także wiązać z większą ak-
tywnością enzymów biorących udział 
w procesie utleniania oraz z większą 
liczbą mitochondriów, która pozwala 
na uruchomienie w komórce większej 
liczby punktów przemian metabolicz-
nych – brak jednak bezpośrednich do-
niesień na ten temat.

Na technicznie trudnej drodze 
wspinaczkowej niełatwo jest za-
chować korzystny bilans pomiędzy 
produkcją szkodliwego metabolitu, 
a jego usuwaniem. W związku z tym 
dochodzi do zaciągania długu tleno-
wego. Dlatego należy przypuszczać, 
że kontynuacja wysiłku wspinaczko-
wego będzie zależała bezpośrednio od 
tolerancji na wysokie stężenie mle-
czanu i równowagi kwasowo - zasa-
dowej. Tezę tę potwierdzają, do pew-
nego stopnia, wyniki badań Schöfla 

Fot. 1. Stanowisko pomiarowe wg Viouroux 
i wsp. (24)

Ryc. 2. Wycinek badań wytrzymałościowych (24)

Ryc. 3. Zmiany ilości HbO2 w czasie chwilo-
wych rozluźnień ręki – test przerywany, obcią-
żenie 40% Fmax – 10 s skurcz izometryczny 3 
s rozluźnienie ręki (start - początek wysiłku, 
mid point - połowa wysiłku, end - koniec wy-
siłku; wg (12).

* istotna statystycznie różnica p<0,05).
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i wsp. (19), którzy u zawodników po-
konujących trudniejsze testowe drogi 
wspinaczkowe rejestrowali wyższe 
stężenie LA, niż u zawodników, któ-
rzy wspinali się do odmowy, jednak 
po łatwiejszych drogach.

Reasumując: dotychczasowe bada-
nia wskazują, że opóźnienie wystąpie-
nia zmęczenia w trakcie wspinaczki 
jest związane zarówno ze sprawno-
ścią metabolizmu tlenowego na po-
ziomie lokalnym, jak i beztlenowego 
umożliwiającego zaciąganie dużego 
długu tlenowego oraz z wysoką tole-
rancją na zaburzenia homeostazy.

Z punktu widzenia procesu tre-
ningowego ważne jest uzyskanie 
odpowiedzi na pytanie o znaczenie 
wytrzymałości mięśniowej we wspi-
naczce sportowej na różnych pozio-
mach wyszkolenia. W tym miejscu 

warto zacytować ekspercki sąd Gu-
idiego (5), który dość kategorycznie 
wskazuje na istotną rolę, jaką peł-
nią zdolności wytrzymałościowe we 
wspinaczce sportowej, w konkurencji 
na trudność (ryc. 4). Jego zdaniem 
zdolności wytrzymałościowe wraz 
z siłowymi, to podstawowe deter-
minanty ruchu wspinaczkowego. 
Równocześnie można zauważyć, 
że czynnik wytrzymałości ogólnej 
posiada znacząco niższą rangę, od 
wytrzymałości specjalnej. Wymowa 
tej opinii jest jednoznaczna: to wy-
trzymałość specjalna (zdolność do 
wykonywania przedłużającego się, 
specyficznego dla konkurencji wysił-
ku) jest czynnikiem dominującym. 
Analizując wspomnianą rycinę, na-
leży jednoznacznie zauważyć, iż opi-
suje ona wybrane determinanty suk-

Ryc. 4. Znaczenie wytrzymałości we wspinaczce sportowej na tle innych czynników determinują-
cych sukces sportowy w konkurencji na trudność (difficulte): (m. in.: Resistance – „wytrzymałość 
specjalna”, Force – siła, Relach./Recup. – szybka regeneracja w trakcie wysiłku, Endu/Gnle –  tzw. 
„wytrzymałość ogólna”); na podstawie Guidi [5].
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cesu sportowego we wspinaczce na 
trudność, i to w ich obrębie dokonano 
wartościowania. Powyższa uwaga sta-
je się wyraźniejsza w świetle ustalenia 
znaczenia w tej hierarchii np. strategii 
– niska ranga tego czynnika nie ozna-
cza wcale, iż jest on bez znaczenia, 
ale świadczy o jego niższym wpływie 
na wynik od wytrzymałości.

Podobne w swej wymowie są 
wyniki badań przeprowadzonych 
przez Rokowskiego i Tokarz (17), 
którzy do oceny wytrzymałości mię-
śniowej zastosowali specyficzne te-
sty motoryczne, wykonywane przez 
badanych do odmowy. W zestawie 
znalazły się m.in. różnego rodzaju 
zwisy na listwach o zmiennej grubo-
ści, a także podciągnięcia i zwisy na 
drążku. Na podstawie uzyskanych 
wyników, zamieszczonych w tabeli 
6, uznali, że wspinacze wyczynowi 
charakteryzują się zdecydowanie 
wyższym poziomem specjalnej 
wytrzymałości mięśniowej niż oso-

by uprawiające wspinaczkę rekre-
acyjnie.

Kontynuując dyskusję o roli wy-
trzymałości mięśniowej we wspinacz-
ce, warto zadać pytanie: czy w jedna-
kowym stopniu determinuje ona 
skuteczność wspinaczy na różnych 
poziomach wyszkolenia? Na tak 
sformułowane pytanie próbowali od-
powiedzieć Rokowski i Tokarz (30). 
Stosując testy sprawności specjalnej 
ustalili, że w grupie początkujących 
wspinaczy ich poziom jest determi-
nowany głównie przez komponent 
siły (R2pop. = 61%). Inaczej przed-
stawiał się układ zmiennych w grupie 
zaawansowanej. Oprócz siły (R2pop. 
= 37%), wynik sportowy był istotnie 
determinowany przez czynnik wy-
trzymałości mięśniowej na poziomie 
R2pop. = 35%.

Warto przy tym zaznaczyć, że zdol-
ności wytrzymałościowe specjalne 
oceniane były m.in. za pomocą dwóch 
testów: zwis do odmowy na 2,5 cm 

Tabela 6
Wyniki testów motorycznych charakteryzujących wytrzymałość 

specjalną zaawansowanych i początkujących wspinaczy (d, d% - 
bezwzględne i względne różnice międzygrupowe) (17).

początkujący zaawansowani d d%

zwis na 2,5cm listwie [s] 29,2±20,8 80,9±20,2 51,9 63,91***

zwis na 4 cm listwie [s] 46,3±21,1 103,2±32 56,9 55,14***

zwis na drążku [s] 148±69 240±68 92 38,34***

maksymalna ilość 
podciągnięć na drążku

11±4,5 22,7±3,4 11,7 51,55*** 

*** istotna statystycznie różnica p>0,001.
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listewce i zwis do odmowy na wy-
prostowanych ramionach na drążku. 
Analiza czynnikowa wykazała, że oba 
testy mierzyły wytrzymałość specjal-
ną, z tym, że - ze względu na mniejsze 
obciążenie - test drugi był miernikiem 
wytrzymałości długiego czasu (silnie 
związaną ze sprawnością metabolizmu 
tlenowego), a pierwszy krótkiego cza-
su (z wytrzymałością beztlenową).

Wnioski
W treningu wytrzymałości we 

wspinaczce sportowej proponuje się:
1.  Stosowanie długich wysiłków o ni-

skiej intensywności, nastawionych 
na powiększanie sieci naczyń kapi-
larnych, których czas trwania może 
wynosić nawet kilkadziesiąt minut.

2.  Wykonywanie intensywnych wspi-
naczek, nastawionych na poprawę 
sprawności metabolizmu tlenowego, 
zarówno w formie powtórzeniowej, 
jak i interwałowej. W metodzie po-
wtórzeniowej winny zawierać się 
wysiłki, w czasie których zawodnik 
wykonuje 45-70 ruchów wspinacz-
kowych, zaś odpoczynek pomiędzy 
seriami powinien być kompletny. 
W metodzie interwałowej, wspinacz 
wykonywać powinien 20-45 ruchów, 
a przerwa pomiędzy powtórzeniami 
wynosić powinna maksymalnie dwu-
krotność czasu trwania wysiłku.

3.  Intensywne wspinaczki popra-
wiające pojemność mechanizmu 
mleczanowego (glikogenowego) 
w formie powtórzeniowej oraz in-
terwałowej. Pierwszą z nich, cecho-
wać winny bardzo intensywne, 20-
40 ruchowe wysiłki, z kompletną 

przerwą pomiędzy powtórzeniami. 
W metodzie interwałowej zaleca 
się wysiłki skomponowane z 15-30 
ruchów wspinaczkowych, z krótką 
przerwą pomiędzy kolejnymi po-
wtórzeniami (wynoszącą od 1 do 3 
razy czasu trwania ćwiczenia).
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Igrzyska olimpijskie jako 
produkt marketingowy 

Odbiór społeczny i efekty 
ekonomiczne Igrzysk 

Olimpijskich w Pekinie

Igrzyska Olimpijskie (IO) są nie 
tylko największą sportową imprezą 
na świecie, lecz także zjawiskiem 
o wymiarze społecznym, kulturowym 
i ekonomicznym. Od samego począt-
ku miały one bardzo silne wsparcie 
marketingowe, finansowane były 
głównie z przychodów reklamowych. 

Ostatnia reklama pojawiła się w 1924 
roku, w czasie Igrzysk VIII Olim-
piady w Paryżu, od tego czasu areny 
igrzysk są wolne od reklam.

Podstawowymi celami marketin-
gowej działalność MKOl, są m.in.: 

zagwarantowanie niezależności • 
finansowej ruchowi olimpijskiemu,

Sport i polityka

Igrzyska olimpijskie – najważniejszy element ruchu olimpij-
skiego – stały się produktem marketingowym, którego war-
tość systematycznie wzrasta. Czy to oznacza, że na orga-
nizacji igrzysk olimpijskich łatwo jest zarobić? – odpowiedź 
przynosi poniższy tekst.

Grzegorz Godlewski, Anna Bodasińska

014_sport_polityka.indd   120 9/22/2011   10:34:52 AM



Igrzyska Olimpijskie jako produkt marketingowy 121

„Sport Wyczynowy” 2011, nr 2/538

kreowanie długoterminowej • 
polityki gwarantującej finansowanie 
organizacji przyszłych igrzysk olim-
pijskich,

pozyskiwanie środków finan-• 
sowych i ich redystrybucja do wszyst-
kich członków ruchu olimpijskiego,

zagwarantowanie transmi-• 
sji z przebiegu igrzysk olimpijskich 
w otwartych kanałach telewizyjnych 
i umożliwienie w ten sposób swo-
bodnego odbioru przekazu na całym 
świecie,

zapobieganie niekontrolowanej • 
komercjalizacji igrzysk olimpijskich, 

ochrona prawa własności sym-• 
boliki olimpijskiej,

współpraca z komercyjny-• 
mi partnerami na polu promocji idei 
olimpijskiej (9):

Fundamentalnym narzędziem 
marketingu olimpijskiego jest The 
Olympic Programme (TOP). Został 
on wykreowany przez MKOl w 1985 
roku. Nastąpiło to przed Igrzyska-
mi Olimpijskimi w Seulu i Calgary. 
Głównym założeniem programu stało 
się, z jednej strony, scentralizowanie 
marketingu olimpijskiego, zaś z dru-
giej – dywersyfikacja programu spon-

sorskiego, zakładająca przydzielenie 
tytułu sponsorskiego wyłącznie jed-
nej firmie z danego sektora usługowe-
go lub produkcyjnego. 

Program TOP odniósł ogromny 
sukces, dochód z jego realizacji pod-
czas olimpiady 1985-1988 wzrósł z 95 
mln. USD do 600 mln. USD w czasie 
olimpiady 2001-2004.

Współuczestnictwo w programie 
olimpijskim przynosiło jego sponso-
rom znaczące korzyści, w tym:

możliwość zaprezentowania no-• 
wych produktów, usług i technologii,

sponsorowanie igrzysk olim-• 
pijskich stało się ogólnoświatową 
platformą marketingową,

pozytywny wizerunek igrzysk • 
olimpijskich był przenoszony na 
sponsora, koła olimpijskie to jeden 
z najlepiej rozpoznawalnych symboli 
na świecie.

Międzynarodowy Komitet Olim-
pijski zainicjował także badania, któ-
re miały na celu określenie siły marki 
olimpijskiej. Realizowano je w 10 
krajach (USA, Brazylia, Meksyk, Ja-
ponia, Francja, Niemcy, Indonezja, 
Grecja, Rosja, Chiny) na grupie liczą-
cej 5 500 osób obojga płci (ryc. 1).

Ryc. 1. Znajomość wybranych marek światowych. Źródło: MKOl, http://www.sponsoring.pl
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Spośród ogólnie znanych marek, 
koła olimpijskie były najbardziej 
rozpoznawalne, zaś kojarzenie ja-
kiejkolwiek marki z tym olimpijskim 
atrybutem automatycznie przyczynia-
ło się do podniesienia jej autorytetu.

Najczęściej wymieniane przez ba-
danych kwestie dotyczące skojarzeń 
z igrzyskami olimpijskimi były nastę-
pujące: duch rywalizacji; pokojowy; 
uczestnictwo; jedność; inspiracyjny; 
fair play; najlepszy z najlepszych; 
dziedzictwo. Każdy z wymienionych 
atrybutów wyraża pozytywne emocje 
i skojarzenia i przekłada się na wi-
zerunek, podmiotu zaangażowanego 
w sponsorowanie olimpijskie. 75% 
respondentów uważało za słuszne 
łączenie sponsoringu z igrzyska-
mi olimpijskimi pod warunkiem, że 

pomaga on w  ich kontynuacji, 76% 
wykazało szacunek dla mecenasów 
sponsorujących takie przedsięwzię-
cia, a 79% wskazywało na fakt, że 
sponsorzy olimpijscy powinni łączyć 
reklamę i promocję z ideą olimpijską 
(8). Trzeba zaznaczyć, że badania do-
tyczyły mieszkańców państw, w któ-
rych odbyły się zawody olimpijskie.

Igrzyska olimpijskie – najważ-
niejsza część ruchu olimpijskiego 
– stają się dokładnie zdefiniowa-
nym i doskonale sprzedającym 
się produktem marketingowym. 
Wartość owego produktu, a także 
atrybutów z nim związanych (tj. 
koła olimpijskie, hymn, motto, 
ogień olimpijski) to argumenty do-
ceniane przez ogromne światowe 
korporacje (tab. 1).

Tabela 1
Porównanie wartości igrzysk olimpijskich oraz wybranych marek 

globalnych

Marka Cechy pozytywne Atrybuty 
wyróżniające Ograniczenia

DISNEY magiczny, 
zabawny, rodzinny

ale... komercyjny
amerykański
zorientowany na zyski

NIKE zdrowy styl 
życia, ambitny, 
wpływowy

ale... arogancki/agresywny
na pokaz
materialistyczny

AMERYKAŃSKI 
CZERWONY  
KRZYŻ UNICEF

honorowy, 
altruistyczny, 
pokojowy

ale... jednowymiarowy
bierny
cichy/mało widoczny

IGRZYSKA 
OLIMPIJSKIE

konkurencyjne, 
uroczyste, 
pełne szacunku, 
pokojowe

pokojowe 
interdyscyplinarne 
wielokulturowe

brak

Źródło: MKOl, http://www.sponsoring.pl
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Społeczno-ekonomiczne 
skutki organizacji Letnich 

Igrzysk Olimpijskich  
w Pekinie

Decyzja MKOl o przyznaniu Peki-
nowi praw do organizacji IO w 2008 
roku wywołała szereg kontrowersji. 
Zachodnia opinia publiczna podawała 
w wątpliwość zasadność rozgrywania 
najważniejszych, światowych zawo-
dów sportowych w kraju, któremu 
daleko do standardów demokratycz-
nych, zaś prawa człowieka łamane są 
nagminnie. Na  wybór miasta-gospo-
darza igrzysk z pewnością wywarły 
wpływ międzynarodowe korporacje, 
którym zależało na ugruntowaniu 
swojej pozycji na chińskim rynku 
i dalszym pomnażaniu zysków.

Inną kwestią jest znaczenie, jakie 
igrzyska olimpijskie miały dla chiń-
skiego społeczeństwa i władz. Stano-
wiły one niepowtarzalną okazję mar-
ketingową oraz polityczną. Z kilku 
powodów:

- Sprawne, przeprowadzone z roz-
machem igrzyska miały odwrócić 
uwagę zachodniej opinii publicznej 
od codziennych problemów Chin oraz 
pomóc wykreować nowy wizerunek 
kraju - przyjaznego zagranicznym go-
ściom oraz propagatora pokoju; 

- Komunistyczna Partia Chin 
(KPCh) przy okazji igrzysk lansowa-
ła tezę o jedności Chin z Tajwanem 
i Tybetem jako integralnymi częścia-
mi państwa, tzw. „One China Poli-
cy” (6).

-  Chiny potwierdzały w ten spo-
sób status światowego mocarstwa. 
Kogo stać dzisiaj na taki wydatek. 

Koszt sportowych inwestycji wyniósł 
ok. 2,5 mld. dolarów (13). 

- Dodatkowe przesłanie to glory-
fikacje chińskiego modelu społeczno-
politycznego i konkluzja: do zorgani-
zowania igrzysk olimpijskich nie są 
niezbędne demokratyczne struktury 
państwa.

- Sukces sportowy i organizacyjny 
miał wzmocnić legitymizację władzy 
i zwiększyć poparcie społeczne.

- Wynik sportowy reprezentacji 
Chin stanowił dla kierownictwa par-
tii sprawę priorytetową. Od momentu 
przyznania Pekinowi statusu miasta-
gospodarza igrzysk, niemal wszyscy 
chińscy reprezentanci zostali skosza-
rowani w doskonale wyposażonych 
ośrodkach treningowych i poddani 
intensywnemu procesowi szkolenio-
wemu. Presja zwycięstwa w  klasy-
fikacji medalowej oraz wyprzedzenie 
największego rywala – Stanów Zjed-
noczonych – była niezwykle silna.

Decyzja o przyjęciu na siebie 
obowiązków organizatora igrzysk 
olimpijskich pociągnęła za sobą nie 
tylko budowę nowych obiektów spor-
towych, zaplecza gastronomicznego, 
hoteli, parkingów, miejsc rozrywki, 
ale także rekonstrukcji i moderniza-
cji obiektów kulturowych, historycz-
nych, wartych odwiedzenia przez za-
granicznych turystów. 

Na ceremonię Inauguracji Igrzysk 
do Pekinu przybyli szefowie najwięk-
szych mocarstw, Nicolas Sarkozy – 
prezydent Francji, George W. Bush 
– prezydent Stanów Zjednoczonych 
oraz Yasuo Fukuda – premier Japo-
nii. Nie zabrakło również Władimira 
Putina. Był to jeszcze jeden dowód, 
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że Chiny to zbyt ważny uczestnik 
globalnej rozgrywki politycznej, aby 
można było go zignorować. Jednak 
przedstawiciele władz niektórych 
państw nie zjawili się w Pekinie. Za-
brakło m.in. prezydenta i premiera 
Polski – Lecha Kaczyńskiego i Do-
nalda Tuska, Włoch – Silvio Ber-
lusconiego, a także prezydent Litwy 
Valdas Adamkusa oraz premiera 
Wielkiej Brytanii Gordona Browna.

Po igrzyskach olimpijskich państwo-
gospodarz igrzysk zwykle przeżywało 
okres ekonomicznego spowolnienia. 
Dowodzą tego obserwacje poczynione 
na przestrzeni ostatnich 50 lat. Mimo 
to, Fan Gang – doradca chińskiego rzą-
du i dyrektor National Economic Rese-
arch Institute – był optymistą. Uważał, 
iż Chiny będą kontynuować szybki 
wzrost. W opinii banku inwestycyjnego 
Morgan Stanley na 11 przypadków od 
1956 r. tylko w jednym (Atlanta 1996) 
udało się uniknąć spowolnienia gospo-
darki rozbudzonej olimpijskimi inwe-
stycjami. Jednak, jak twierdzą anality-
cy, dla kontynuowania gospodarczego 
sukcesu po zgaśnięciu olimpijskiego 
znicza ma pozycja miasta-gospodarza 
igrzysk w gospodarce kraju. Zarów-
no Seul, Barcelona jak i Sydney miały 
relatywnie duże znaczenie dla całych 
gospodarki w efekcie wyhamowanie 
boomu inwestycyjnego odbiło się nie-
korzystnie na koniunkturze w Korei, 
Hiszpanii i Australii. Z kolei znaczenie 
Atlanty dla gospodarki amerykańskiej 
było drugorzędne, dlatego nie odczuła 
ona żadnego poolimpijskiego spowol-
nienia.

Eksperci zwrócili także uwagę na 
to, że Chińczycy wydawali pieniądze 

na inwestycje dość rozważnie, bez 
zaciągania gigantycznych kredytów, 
które spłacaliby przez długie lata. 
Obiekty olimpijskie z powodzeniem 
służą 17 mln  mieszkańców Pekinu, 
w którym brakowało infrastruktury 
sportowej i rozrywkowej. Inaczej niż 
w Atenach, gdzie olimpijskie obiekty 
z 2004 r. stoją bezużyteczne. 

W komunikacie rządowego Biu-
ra Kontroli Państwowej wydanym 
19 czerwca 2009 r. podano, że kosz-
ty operacyjne igrzysk olimpijskich 
i paraolimpijskich (związane bezpo-
średnio z ich przeprowadzeniem) wy-
niosły 19,3 mld yuanów (ok. 2,8 mld  
USD), podczas gdy wpływy (przede 
wszystkim z tytułu transmisji tele-
wizyjnych i radiowych, praw marke-
tingowych, biletów wstępu, olimpij-
skich pamiątek, monet i znaczków 
pocztowych) osiągnęły wielkość 20,5 
mld yuanów (3,0 mld USD). Podane 
koszty nie uwzględniały wydatków 
na inwestycje infrastrukturalne, roz-
budowę lotnisk, sieci dróg czy metra, 
a także – na przygotowanie do igrzysk 
(budowę i modernizację) 36 obiektów 
sportowych na zawody i 66 dla celów 
treningowych. Budowa sportowych 
aren chińskiej stolicy pochłonęła ogó-
łem 19,5 mld yuanów (2,9 mld USD), 
z czego sam reprezentacyjny Stadion 
Narodowy, nazwany „Ptasim gniaz-
dem”, kosztował aż 3,1 mld yuanów 
(czyli 455 mln USD) (7).

Kluczową sprawą przy organizacji 
tak wielkich imprez jak igrzyska olim-
pijskie, jest bezpieczeństwo uczest-
ników, zaproszonych gości oraz tu-
rystów. Na te cele trzeba wyasygno-
wać poważne środki. Chiny uważały 
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terroryzm za największe zagrożenie 
dla zawodów olimpijskich. W związ-
ku z tym nawiązano międzynarodową 
współpracę, w której uczestniczyły 
USA, Niemcy, Izrael, a także służby 
specjalne innych państw (4).

Pomimo stale poprawiających się 
wskaźników ekonomicznych, a tak-
że ogólnie przyjaznego klimatu do 
współpracy gospodarczej Państwo 
Środka jest postrzegane z rezerwą 
przez społeczeństwa, a także elity 
intelektualne Zachodu. Jest to reak-
cja na panujący w Chinach totalitar-
ny reżim, represjonowanie opozycji 
i dziennikarzy, stosowanie tortur 
i kary śmierci, nieludzkie warunki 
pracy, a także sprawy Tybetu, Taj-
wanu oraz sekty Falun Gong. Jednak 
w percepcji pekińskich igrzysk na Za-
chodzie można było dostrzec pewien 
dualizm. Świat biznesu nie bacząc na 
stosunki panujące w Chinach, wspie-
rał finansowo organizatorów igrzysk, 
licząc na pomnożenie zainwestowa-
nych środków.

W okresie trwania igrzysk olim-
pijskich nie doszło do eskalacji prze-
mocy, ale też władze Chin nie mogły 
sobie pozwolić na powtórkę masa-
kry z wydarzeń na placu Tiananmen 
(5). Dopuszczenie do manifestacji 
na szerszą skalę oznaczałby dla nich 
klęskę w zabiegach o nowy wizerunek 
Chin. Byłaby to także klęska MKOl, 
który zaryzykował przyznając igrzy-
ska Pekinowi (19).

Zarówno przedmiotem nacisku 
społecznego jak i troski ze strony 
władz Chin były sprawy związane 
z ochroną środowiska. Wydano roz-
porządzenie nakazujące zakładom 

przemysłowym, producentom i usłu-
godawcom zmniejszenie emisji zanie-
czyszczeń. Na okres trwania igrzysk, 
w Pekinie zostały zamknięte zakłady 
powodujące największe zagrożenie 
dla środowiska. Powietrze miało być 
czyste, a poziom hałasu znacznie 
zmniejszony. Zarządzenie to dotyczy-
ło okręgu pekińskiego, sąsiadujących 
z nim prowincji Shanxi i Shandong, 
nadmorskiego miasta Tianjin, a także 
leżącego na północy Mongolii We-
wnętrznej regionu autonomicznego. 
Pekin miał nadzieję, że Igrzyska sta-
ną się dobrą okazją do wdrożenia na 
dłuższą metę ekologicznych rozpo-
rządzeń. Miało w tym pomóc wpro-
wadzenie nowych przepisów – od 
ograniczenia używania plastikowych 
torebek po restrykcje w fabrykach 
przemysłu ciężkiego, elektrowniach 
i hutach. Ze względu na igrzyska pro-
dukcję, na okres 2 miesięcy, wstrzy-
mało 150 cementowni położonych 
w obrębie pekińskiej aglomeracji. 
Do zakończenia igrzysk paraolim-
pijskich, czyli do połowy września, 
w stolicy Chin obowiązywał także 
bezwzględny zakaz wykonywania 
prac budowlanych, a nawet remon-
towych. Jednakże jakość powietrza 
w Pekinie zależała w znacznym stop-
niu także od sąsiednich prowincji (4). 

Refleksje końcowe
Igrzyska olimpijskie są bez wąt-

pienia potężną marketingową machi-
ną zdolną do wykreowania i utrwale-
nia pozytywnego wizerunku ich or-
ganizatora w skali międzynarodowej, 
co przekłada się zwykle na jego ogól-

014_sport_polityka.indd   125 9/22/2011   10:34:52 AM



Grzegorz Godlewski, Anna Bodasińska126

„Sport Wyczynowy” 2011, nr 2/538

nogospodarczy sukces. Skala poczy-
nionych inwestycji i społecznych ini-
cjatyw potrzebnych do ich realizacji 
także niesie ze sobą pokaźny ładunek 
emocji i powoduje, z jednej strony, 
powstawanie zarówno silnych więzi 
narodowych, z drugiej zaś – aktywi-
zuje ruchy narodowych mniejszości, 
które szukają okazji, aby wykorzy-
stać medialne zainteresowanie całe-
go świata. Tak też było w przypadku 
Chin. 

Dokonując oceny zjawisk wywo-
łanych działaniami władz Chin doty-
czących igrzysk olimpijskich, należy 
pamiętać o różnicach w postrzeganiu 
rzeczywistości przez mieszkańców 
krajów europejskich i Państwa Środ-
ka. Nie chodzi tu o  sprawy ustrojowe, 
ale kulturę, sposoby zachowań i style 
życia. 
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Kongresy, konferencje 

1.
Współorganizowana przez Radę 

Europy, Uniwersytet w Rennes (2) 
oraz Uniwersytet Techniczny w Ma-
drycie konferencja była już trzecim 
interdyscyplinarnym seminarium, 
przeprowadzonym w tej formule 
w stolicy francuskiego regionu Bre-
tania. Tym razem zgromadziła ona 
kilkudziesięciu ekspertów z zakresu 
antropologii, prawa, filozofii, a także 
socjologii, psychologii oraz pedago-
giki. W czasie dwudniowego spotka-
nia starali się oni odpowiedzieć na 
pytania o sprzeczny charakter prak-
tyk dopingowych z zasadami praw 

Praktyki dopingowe pozostają w sprzeczności z prawami 
człowieka, czy jednak uzasadnione jest, i na ile, ogranicza-
nia tych praw w imię walki z dopingiem w sporcie?

Prawa człowieka i doping
Konferencja  

międzynarodowa
Rennes, 24-25 marca 2011 r.

człowieka, jak również o możliwość 
uzasadnionego ograniczania tych 
ostatnich w imię walki z dopingiem 
w sporcie. W tym celu przygotowa-
no i przedstawiono szereg wystąpień, 
dotyczących różnych aspektów tema-
tu „prawa człowieka i doping”.

W ramach konferencji odbyło się 
kilka sesji plenarnych oraz dwa pa-
ralelne panele warsztatowe. Każda 
z części spotkania poprzedzona była 
wprowadzeniem i zakończona rundą 
pytań. Za prowadzenie debaty odpo-
wiadali moderatorzy. Funkcję tę peł-
nili przedstawiciele Rady Europy lub 
Uniwersytetu w Rennes (2).
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2.
Sesja otwierająca konferencję 

odbyła się 24 marca. Inauguracji tej 
części spotkania dokonał Sébastien 
Semeril, wicemer Rennes. Przypo-
mniał, iż poprzednie dwa semina-
ria, dotyczące przemocy oraz etyki 
w sporcie, odbyły się w stolicy Breta-
nii odpowiednio w 2007 i 2009 r. Na-
wiązując do tematu tegorocznej kon-
ferencji, podkreślił potrzebę ochrony 
prawa do prywatności zawodników 
z jednej strony oraz konieczność za-
pewnienia efektywnej walki z dopin-
giem w sporcie z drugiej. W dalszej 
kolejności uczestników spotkania 
przywitali Daniel Gilles, zastępca 
przewodniczącego Rady Regionu 
Bretanii oraz Raymonde Sechet, za-
stępca przewodniczącego Rady Na-
ukowej Uniwersytetu w Rennes (2). 
Pierwszy opowiadał przede wszyst-
kim o walorach turystycznych regio-
nu, zachęcając do jego odwiedzenia 
w czasie wolnym. Z kolei pani pro-
fesor przybliżyła zebranym historię, 
a także obecną strukturę uczelni, bę-
dącej gospodarzem i współorganiza-
torem konferencji. Szczególną uwagę 
zwróciła na zaangażowanie studen-
tów w jej przygotowanie.

Na zakończenie sesji otwarcia 
głos zabrał Ralf-René Weingärtner, 
dyrektor ds. Młodzieży i Sportu Rady 
Europy. Przypomniał on działania, 
jakie od lat Rada Europy podejmuje, 
tak w obszarze sportu, w tym walki 
z dopingiem, jak i praw człowieka. 
Zwłaszcza w kontekście tego dru-
giego mógł pochwalić się znacznymi 
osiągnięciami, z konwencją o ochro-
nie praw człowieka i podstawowych 

wolności na czele. Przy tej okazji 
wspomniał, iż niedługo grono stron 
konwencji powiększy się o Unię Eu-
ropejską, która na podstawie Traktatu 
z Lizbony finalizuje prace nad przy-
stąpieniem do tej umowy wielostron-
nej. Przypomniał też, iż z podobnym 
zamiarem nosi się Unia w zakresie 
Konwencji Antydopingowej Rady 
Europy.

3.
Merytoryczną część konferencji 

zapoczątkowała debata ogólna. W tym 
fragmencie spotkania zaprezentowa-
li się dr Luis Horta, przewodniczą-
cy Grupy Monitorującej Konwencję 
Antydopingową Rady Europy oraz 
Klaudiusz Ryngielewicz, kierownik 
sekcji w Europejskim Trybunale Praw 
Człowieka.

Horta rozpoczął wystąpienie od 
przypomnienia przesłanek, leżących 
u podstaw walki z dopingiem. Okre-
ślił proceder stosowania substancji 
i metod zabronionych jako poważnie 
zagrażający zdrowiu zawodników, 
stanowiący przeszkodę dla uczciwej 
rywalizacji, a przede wszystkim jako 
sprzeczny z wartościami etycznymi, 
bronionymi również przez Radę Eu-
ropy. Następnie wymienił działania 
w ramach Światowego Programu 
Zwalczania Dopingu, które często 
wskazywane są jako nie dające się 
pogodzić z zasadami ochrony praw 
człowieka. Wspomniał zatem o obo-
wiązku informowania przez zawodni-
ków o miejscu ich pobytu, systemie 
kontroli dopingowych poza zawoda-
mi, a także o przekazywaniu danych 
wrażliwych w procesie przyznawania 
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wyłączeń dla celów terapeutycznych 
(TUE), programie paszportu biolo-
gicznego oraz o zarządzaniu wyni-
kami kontroli i analiz próbek fizjolo-
gicznych zawodników. 

Następnie Horta uzasadniał, że 
działania te są konieczne dla zagwa-
rantowania efektywności w walce 
z dopingiem w sporcie. Przy tej oka-
zji przypomniał, iż obowiązek infor-
mowania przez zawodnika o jego 
miejscu pobytu oraz program kontroli 
dopingowych poza zawodami zostały 
wprowadzone ze względu na mecha-
nizm działania niektórych substancji 
zabronionych, które w organizmie 
utrzymują się bardzo krótko, a któ-
rych efekt działania jest długotrwały 
(np. EPO). Wykrycie stosowania tego 
typu substancji jest możliwe tylko 
dzięki systematycznemu monitoro-
waniu miejsca pobytu zawodników 
i poddawaniu ich niezapowiedzianym 
kontrolom. Horta z tych samych po-
wodów bronił też programu paszportu 
biologicznego. Z kolei w przypadku 
przekazywania przez zawodników 
danych wrażliwych, dotyczących ich 
stanu zdrowia, przypomniał, że jest 
to niezbędny element procesu przy-
znawania wyłączeń dla celów tera-
peutycznych. Daje on zawodnikom 
możliwość uprawiania sportu, przy 
jednoczesnym zachowaniu przysłu-
gującego im konstytucyjnego prawa 
do opieki medycznej. Natomiast od-
nosząc się do problemu zarządzania 
wynikami kontroli, a ściślej rzecz bio-
rąc, do publikowania danych zawod-
ników, w przypadku których stwier-
dzono naruszenie reguł antydopingo-
wych, przyznał, że poszukiwać tu na-

leży takich rozwiązań, które z jednej 
strony spełniłyby rolę prewencyjną, 
a z drugiej w jak najmniejszym stop-
niu naruszałyby prawo zawodnika do 
prywatności. Prelegent zasugerował, 
że można zrezygnować z publikowa-
nia nazwy substancji, której obecność 
stwierdzono w organizmie zawodnika, 
a podawać do wiadomości tylko jego 
nazwisko i okres pozbawienia prawa 
udziału w rywalizacji sportowej.

Horta odniósł się też do kwestii 
dogmatycznych, przypominając, że 
konwencja praw człowieka i podsta-
wowych wolności nie tylko potwier-
dza prawo człowieka do poszanowa-
nia życia prywatnego i rodzinnego 
(art. 8 ust. 1), ale i przewiduje możli-
wość jego ograniczenia (art. 8 ust. 2). 
Pośród przesłanek ograniczenia odna-
leźć można ochronę zdrowia i moral-
ności, co leży też u podstaw całego 
systemu zwalczania dopingu w spo-
rcie. Zdaniem prelegenta ograni-
czenia praw człowieka są nie tylko 
dopuszczalne, ale i niezbędne, jeśli 
służą ochronie ważniejszego dobra, 
jak życie i zdrowie. Z tych właśnie 
powodów przeprowadza się kontrole 
bagażów na lotnisku, czy wprowadza 
się obowiązek zapinania pasów bez-
pieczeństwa w pojazdach mechanicz-
nych, choć odbywa się to kosztem 
prywatności obywateli. W sporcie, 
zdaniem Horty, podobnie jak w in-
nych obszarach działalności człowie-
ka, chodzi o odnalezienie i utrzyma-
nie równowagi. Jej właśnie poszuki-
wać też należy między zwalczaniem 
dopingu a ochroną praw człowieka.

Drugi głos wprowadzający nale-
żał do Klaudiusza Ryngielewicza. 
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Wykorzystując swoje doświadczenie 
zawodowe, związane z pracą w Euro-
pejskim Trybunale Praw Człowieka, 
dokonał on przeglądu tych działań 
w ramach zwalczania dopingu w spo-
rcie, które w kontekście konwencji 
o ochronie praw człowieka i pod-
stawowych wolności, mogą budzić 
wątpliwości co do ich legalności. 
Większość z nich, jak poinformował, 
była już przedmiotem rozpoznania 
Trybunału na podstawie skarg indy-
widualnych, w tym składanych przez 
zawodników. 

Ryngielewicz odniósł się m.in. 
do prawa zawodników do domnie-
mania ich niewinności w kontaktach 
z mediami (informacja o wykryciu 
w organizmie zawodnika substancji 
zabronionej jest często upubliczniana 
jeszcze przed orzeczeniem przez or-
gan dyscyplinarny o wymiarze kary), 
a także do zakazu powtórnego karania 
za ten sam czyn (łac. ne bis in idem), 
co w kontekście odpowiedzialności 
karnej za stosowanie kokainy, a na-
stępnie odpowiedzialności kontrakto-
wej wobec klubu i odpowiedzialności 
dyscyplinarnej sygnalizowane było 
w skardze do Trybunału, złożonej 
przez rumuńskiego piłkarza Adria-
na Mutu. Odnosząc się ponownie do 
gwarancji rzetelnego procesu, okre-
ślonych w art. 6 konwencji, prelegent 
wspomniał również o skargach doty-
czących statusu prawnego Trybunału 
Arbitrażowego ds. Sportu w Lozan-
nie, kwestionujących jego niezawi-
słość i bezstronność. W tym miejscu 
przypomniał, iż Trybunał ten jest 
pośrednio finansowany i zarządza-
ny przez Międzynarodowy Komitet 

Olimpijski. Kwestia ta została pod-
niesiona m.in. w skardze Larisy Ła-
zutiny, rosyjskiej narciarki-biegaczki.

Następnie prelegent odniósł się do 
szeregu kwestii, związanych z ochro-
ną danych osobowych, w tym do kon-
cepcji zgody na przetwarzanie danych 
w związku z kontrolą dopingową, czy 
do okresu przechowywania danych, 
uzyskanych przy realizacji procedur 
antydopingowych oraz do obowiąz-
ku informowania o miejscu pobytu 
zawodnika. Przypomniał, iż w syste-
mie prawnym Rady Europy standardy 
ochrony danych osobowych wyzna-
czają postanowienia konwencji nr 
108 o ochronie osób w związku z au-
tomatycznym przetwarzaniem danych 
osobowych.

Konkludując swoje wystąpienie, 
Ryngielewicz podkreślił, iż zasada pro-
porcjonalności jest i będzie kluczem 
do oceny legalności działań państw, 
w tym również w obszarze zwalcza-
nia dopingu w sporcie. W przypadku 
bowiem, kiedy ograniczenie prawa 
(np. do prywatności) jest na podstawie 
konwencji dopuszczalne z uwagi na 
uprawniony cel (np. ochronę moralno-
ści i zdrowia), oznacza to, że państwa 
mogą użyć jedynie takich środków 
prawnych, które są niezbędne dla osią-
gnięcia owego celu.

4.
Po zakończeniu sesji ogólnej od-

były się dwa paralelne panele warsz-
tatowe. Odbywały się one pod hasłem 
Etyka, deontologia, nauka i zwalcza-
nie dopingu: transparentność zawod-
ników? Przemówienie wprowadzające 
wygłosił prof. Fabien Ohl z Uniwer-
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sytetu w Lozannie. Odwołał się on do 
szeregu kwestii, będących następnie 
przedmiotem obu paralelnych części 
konferencji.

Pierwszy panel warsztatowy mo-
derował i nad przebiegiem dyskusji 
w jego trakcie czuwał dr Luis Horta. 
Jako pierwsza z grona prelegentów 
zaprezentowała się prof. Maria José 
Mosquera Gonzalez z Katolickie-
go Uniwersytetu im. św. Antoniego 
w Murcji, która wspólnie z Antonio 
Sanchezem Pato z tego samego ośrod-
ka akademickiego przygotowała wy-
stąpienie na temat Modelu edukacji 
fair play i przeciwko przemocy w spo-
rcie oraz codziennym życiu. W dalszej 
kolejności głos zabierali: prof. Gary 
Tribou (Uniwersytet w Strasburgu) 
na temat Etyka, doping a argumenty 
ekonomiczne, a także Frédéric Boz-
zi (Komitet Tenisa Stołowego fran-
cuskiego departamentu Côtes d’Ar-
mor), poruszając problem Jaka ety-
ka w walce z dopingiem? Następnie 
zagadnienie pod tytułem Czy prawa 
człowieka dotyczą też uprawiających 
sport kobiet? przedstawił Gilles Le-
cocq (Uniwersytet w Reims).

Szczególnie interesujące wystą-
pienie miało miejsce na zakończenie 
pierwszego panelu. Przygotowała je 
i zaprezentowała Ivona Potzaichin, 
reprezentująca rumuńską Narodową 
Agencję Antydopingową. Nawiązała 
ona do budzącego wiele kontrowersji 
tematu Prawa człowieka a obowią-
zek informowania przez zawodników 
o ich miejscu pobytu. Tezy zapre-
zentowane w czasie wystąpienia za-
czerpnięto z badania ankietowego za-
wodników rumuńskich, ilustrującego 

wpływ obowiązku informowania na 
ich życie prywatne. Badaniem objęto 
osoby zgrupowane w narodowej puli 
zawodników na potrzeby kontroli do-
pingowej (nRTP). Ankieta składała 
się z siedemnastu pytań. Prelegentka 
przedstawiła wyniki badania, przyta-
czając odpowiedzi na poszczególne 
pytania. I tak, 44% ankietowanych 
przyznało, że z technicznego punktu 
widzenia wypełnianie obowiązku in-
formowania o miejscu pobytu nie na-
stręcza im wielu trudności, zaś blisko 
27% było przeciwnego zdania (reszta 
ankietowanych udzieliła odpowiedzi 
„nie wiem”). Ponad 2/3 ankietowa-
nych uznało, że mechanizm informo-
wania o miejscu pobytu jest dla nich 
akceptowalny z uwagi na konieczność 
skutecznej walki z dopingiem. Ponad 
połowa uznała, że postanowienia na 
ten temat powinny się znaleźć rów-
nież w zrewidowanym Kodeksie An-
tydopingowym, który będzie obowią-
zywał od 2015 r. Z kolei blisko 60% 
ankietowanych zawodników uznało, 
że obowiązujące rozwiązanie, zgod-
nie z którym w czasie jednej zadekla-
rowanej godziny na dobę zawodnicy 
muszą być dostępni dla kontroli do-
pingowej w zadeklarowanym miej-
scu, jest zbyt uciążliwe. 24% ankie-
towanych uznało też, że obowiązek 
informowania o miejscu pobytu po-
winien dotyczyć jedynie zawodników 
odsuniętych od udziału w rywalizacji 
sportowej (np. w efekcie kontuzji lub 
kar dyscyplinarnych), zaś 67,3% opo-
wiedziało się za ograniczeniem do-
stępności dla kontroli tylko do czasu 
spędzanego na obiektach sportowych. 
Ponadto, 58,7% ankietowanych uwa-
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ża, że podawanie informacji o miej-
scu pobytu poza obiektami sporto-
wymi narusza ich prywatność. 61,3% 
poddanych badaniu zawodników jest 
zdania, że kontrole poza zawodami są 
konieczne, zaś 96% uważa za uzasad-
nioną ideę kontroli jako taką.

Powyższe badanie dowodzi, jak 
małą wiedzą na temat swoich upraw-
nień w procesie kontroli dopingowej 
dysponują ankietowani zawodnicy. 
Większość z nich uznała informowa-
nie o miejscu pobytu poza obiektami 
sportowymi za naruszenie ich pry-
watności, a sam mechanizm „jednej 
godziny” za zbyt uciążliwy, podczas 
gdy istnieje możliwość zadeklaro-
wania miejsca pobytu w tym właśnie 
czasie w trakcie treningu na obiekcie 
sportowym. Trudno wyjaśnić, dlacze-
go tak wielu zawodników decyduje 
się na deklarowanie „jednej godziny” 
w swoim czasie wolnym. Być może 
wpływ na to mają czynniki pozaspor-
towe. Tego rodzaju spostrzeżeniami 
z uczestnikami spotkania podzieli-
li się obecni na sali przedstawiciele 
Światowej Agencji Antydopingowej.

Podsumowania pierwszego pane-
lu warsztatowego na plenum dokonał 
wybrany przez organizatorów spra-
wozdawca tej części spotkania, dr 
Rodrigo Pardo z Uniwersytetu im. 
Camilo José Cela w Madrycie.

5.
Drugi panel warsztatowy, który 

moderował prof. Hassane Zouhal, 
przeznaczono wyłącznie dla francu-
skojęzycznych uczestników konfe-
rencji. Informację na temat przebiegu 
wystąpień w tej części spotkania prze-

kazano wszystkim jego uczestnikom 
dopiero za sprawą dra Jeana-Nicola-
sa Renaud, sprawozdawcy panelu.

Na inaugurację drugiej warsztato-
wej sesji wystąpień zaprezentowali się 
Guillaume Richard, Bernard An-
drieu i Marc Morieux (Uniwersytet 
w Nancy), próbujący odpowiedzieć 
na pytanie Czy doping technologicz-
ny jest prawem człowieka? Następnie 
głos zabierali: Jean-Christophe La-
pouble (Instytut Nauk Politycznych 
w Bordeaux), referując zagadnienie 
Informacje o miejscu pobytu zawod-
nika: poważne zagrożenie dla życia 
prywatnego? oraz Patrick Chevallier 
(założyciel organizacji „100% Sport 
Pur”, dedykowanej prewencji w wal-
ce z dopingiem), który przedstawił 
własny Program edukacyjny w celu 
zapobiegania i zwalczania dopingu 
w sporcie, a także ponownie Maria 
José Mosquera Gonzalez, wspólnie 
z Antonio Sanchezem Pato, w wy-
stąpieniu, poświęconym Przyczynom 
agresywnych zachowań i oszukań-
czych praktyk w sporcie (w tym do-
pingowych). Na zakończenie tego 
panelu warsztatowego w temacie 
Zawodnicy i sieci powiązań – doping 
w kolarstwie i nowe formy jego orga-
nizacji zaprezentował się Bertrand 
Fincoeur (Uniwersytet w Liege).

 6.
Drugi dzień konferencji odbywał 

się pod hasłem: Międzynarodowa 
walka z dopingiem – współpraca na 
szczeblu globalnym i nowe zagrożenia 
dla sportu. W jakim miejscu będzie an-
tydoping w roku 2015? We wprowa-
dzeniu do dyskusji, jaką zaplanowano 
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w czasie dwóch późniejszych sesji 
plenarnych, próbę odpowiedzi na tak 
prowokacyjnie sformułowane pytanie 
podjęli kolejno przedstawiciele Rady 
Europy, Komisji Europejskiej oraz 
Światowej Agencji Antydopingowej.

Jako pierwszy głos zabrał Mar-
kus Adelsbach, szef Sekretariatu 
Konwencji Antydopingowej Rady 
Europy. Rozpoczął od przedstawienia 
dość kontrowersyjnej wizji dopingu 
w 2015 r., który opanował sport do 
tego stopnia, że dla stosujących go za-
wodników organizowane są specjalne 
igrzyska. Jak zaznaczył, do tego spo-
łeczność międzynarodowa nie może 
dopuścić. Dlatego konieczna jest in-
tensyfikacja wysiłków państw i ru-
chu sportowego, przy wsparciu Rady 
Europy i na podstawie przyjętej w jej 
ramach Konwencji Antydopingowej, 
których celem będzie sport wolny od 
dopingu. Jako realne cele do osiągnię-
cia w 2015 r. wymienił przystąpienie 
Unii Europejskiej do Konwencji An-
tydopingowej oraz udział Rady Eu-
ropy w pracach nad rewizją Kodeksu 
Antydopingowego WADA. Przyznał, 
że sporo trudności nastręcza określe-
nie konkretnego miejsca, w którym 
walka z dopingiem będzie się znajdo-
wała za kilka lat, gdy idzie o pierwszą 
linię frontu, a więc wyścig między za-
wodnikami stosującymi doping i po-
magającą im machiną przemysłu do-
pingowego a ludźmi walczącymi po 
przeciwnej stronie barykady. Przyznał 
jednak, że bez względu, jakie to bę-
dzie miejsce, należy za wszelką cenę 
zagwarantować, by walka ta była nie 
tylko wiarygodna, ale i przyodziana 
w „ludzką twarz”.

Kolejne wystąpienie przygotował 
Jacob Kornbeck, pracownik Wydzia-
łu ds. Sportu Komisji Europejskiej. 
Skupił się w nim na roli Unii Euro-
pejskiej w międzynarodowej współ-
pracy na rzecz zwalczania dopingu 
w sporcie. Odwołał się do przygoto-
wanych przez Komisję dokumentów 
pozalegislacyjnych, tj. białej księgi 
na temat sportu oraz komunikatu, 
zatytułowanego „Rozwijanie euro-
pejskiego wymiaru sportu”. W obu 
walka z dopingiem zajmuje kluczo-
we miejsce. Wspomniał też o wsz-
czętych przez Komisję działaniach 
przygotowawczych (ang. Prepara-
tory Actions), polegających na dofi-
nansowaniu sportowych projektów 
transgranicznych, w tym dotyczących 
walki z dopingiem. Przypomniał po-
nadto o wyrażonym w komunikacie 
zamiarze przystąpienia Unii do Kon-
wencji Antydopingowej Rady Euro-
py. Kornbeck wyraził również opinię, 
iż w przyszłości walki z dopingiem 
coraz większą wagę będzie się przy-
wiązywało do problemu praw zawod-
ników jako praw podstawowych (ten 
termin w terminologii unijnej używa 
się na oznaczenie praw człowieka). 
Z tego względu, jak poinformował, 
Unia Europejska w swoich działa-
niach kładzie coraz większy nacisk 
na dialog społeczny, w tym z zawod-
nikami w ramach ruchu sportowego. 
Na zakończenie, podobnie jak przed-
mówcy z Rady Europy, Kornbeck 
podkreślił znaczenie kryterium pro-
porcjonalności dla oceny legalności 
działań państw członkowskich, rów-
nież w obszarze walki z dopingiem 
w sporcie.
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Na zakończenie tej części kon-
ferencji głos zabrał Olivier Niggli, 
dyrektor ds. prawnych Światowej 
Agencji Antydopingowej. Rozpoczął 
od przedstawienia aktualnego krajo-
brazu walki z dopingiem jako punktu 
wyjścia dla oceny, gdzie może się ona 
znajdować w 2015 r. Mówił o klu-
czowej roli współpracy między pań-
stwami i ruchem sportowym, w którą 
zaangażowane są też organy ścigania 
i służba celna. Wspomniał o legalnym 
w wielu państwach charakterze handlu 
substancjami zabronionymi, którymi 
obrót nie jest penalizowany. Podkre-
ślał wreszcie rolę współpracy z prze-
mysłem farmaceutycznym jako jedy-
nego sposobu na uniknięcie sytuacji, 
w której leki w fazie testów trafiają na 
rynek substancji zabronionych. Do-
pełniając opisu, przypomniał o coraz 
bardziej wyrafinowanym postępowa-
niu stosujących doping zawodników 
(np. użycie wyjątkowo małych da-
wek substancji) i o coraz wyższych 
kosztach walki z dopingiem, zarówno 
prawnych, jak i logistycznych.

Niggli pośród wyzwań, jakim mię-
dzynarodowa współpraca antydopin-
gowa będzie musiała sprostać do 2015 
r., wymienił konieczność wyposażenia 
przez państwa organów ścigania i służ-
by celnej w kompetencje do działania 
przeciwko procederowi handlu sub-
stancjami zabronionymi, jak również 
potrzebę współpracy transgranicznej 
i wymiany informacji śledczych mię-
dzy tymi służbami a organizacjami 
antydopingowymi. Mówił też o po-
trzebie dalszego prowadzenia kontroli 
dopingowych, jednak w bardziej racjo-
nalny sposób, przede wszystkim jako 

kontroli ukierunkowanych. Pomocny 
w tym względzie ma się okazać pro-
gram paszportu biologicznego. Stąd 
wyzwaniem będzie obniżenie jego 
kosztów w przyszłości. 

Na zakończenie, w odpowiedzi 
na powtarzane kilkukrotnie zarzuty 
o sprzeczny z zasadami praw czło-
wieka charakter obowiązku informo-
wania przez zawodników o ich miej-
scu pobytu, prelegent przywołał przy-
kłady orzeczeń sądów krajowych, 
w których sprzeczność ta nie zastała 
potwierdzona.

7.
W dalszej części konferencji od-

były się dwie sesje plenarne. Pierwszą 
z nich moderował i nad jej przebiegiem 
czuwał Peter de Klerk, przewod-
niczący funkcjonującego w ramach 
Rady Europy Europejskiego Komi-
tetu Ad Hoc ds. WADA (CAHAMA). 
Rolę sprawozdawcy tej części spotka-
nia organizatorzy zdecydowali się po-
wierzyć Torbenowi Hoffeldtowi, na 
co dzień przedstawicielowi duńskiej 
administracji w Grupie Monitorują-
cej Konwencję Antydopingową Rady 
Europy oraz CAHAMA. Sprawozda-
nia z przebiegu obu sesji plenarnych 
zaplanowano po ich zakończeniu.

Inauguracyjne wystąpienie w tej 
części spotkania przypadło w udziale 
byłemu profesjonalnemu kolarzowi, 
autorowi książki „Nu dans mes bot-
tes”, stanowiącej swoistą spowiedź 
zawodnika. Patrick Beon, bo o nim 
mowa, zatytułował swoje wystąpie-
nie Trasa kolarza, który stosował do-
ping. Opowiedział w nim, podobnie 
jak i w książce, o swojej karierze oraz 
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o kontaktach z procederem dopingo-
wym, najpierw jako zawodnik, a na-
stępnie jako menedżer profesjonalne-
go teamu. W związku z tym ostatnim 
zajęciem, jako aktywny trybik do-
pingowej machiny, trafił do aresztu. 
Opowiedziana przez niego historia, 
choć miała na celu przedstawienie 
prelegenta jako ofiary systemu, do-
wiodła w istocie, że system ten oparty 
jest na dobrowolności uczestnictwa. 
Beon, który wycofał się z kolarstwa 
rzekomo zdegustowany stosowaniem 
dopingu, powrócił do niego w roli, 
której niegdyś nienawidził. Nie wpły-
nęło to pozytywnie na jego wiary-
godność jako osoby, prezentującej się 
w czasie tej konferencji. Wystąpienie 
swoje prelegent zakończył informacją 
o prowadzonych przez niego akcjach 
edukacyjnych w szkołach, podczas 
których stara się przekonać dzieci 
i młodzież o negatywnych skutkach 
stosowania dopingu.

Następnie głos zabrał Walter Pal-
mer, Sekretarz Generalny organizacji 
EU Athletes, reprezentującej interesy 
zawodników. Swoje wystąpienie za-
tytułował Walka z dopingiem i prawa 
człowieka z perspektywy zawodnika. 
Opowiedział w nim o postrzeganiu 
mechanizmu kontroli dopingowej 
przez reprezentowanych przez siebie 
sportowców. Zwrócił uwagę, iż biu-
rokratyzacja tych procedur, a także 
znaczna ingerencja w życie prywatne 
zawodników (choćby obowiązek od-
dawania próbki moczu w obecności 
innej osoby), potęgują u zawodników 
uczucie braku zaufania do całego 
mechanizmu. Dodatkowo, dane sta-
tystyczne ilustrujące liczbę pozytyw-

nych przypadków (stwierdzających 
obecność w organizmie zawodnika 
substancji zabronionej lub stosow-
nie metody zabronionej) w stosunku 
do ogólnej liczby przeprowadzonych 
kontroli, wywołują przekonanie o nie-
skuteczności systemu. Palmer wspo-
mniał też o iluzorycznym charakterze 
reprezentacji zawodników w komi-
sjach zawodniczych organizacji an-
tydopingowych. Jego zdaniem osoby 
w nich zasiadające nie reprezentują 
interesów zawodników, a skupiają się 
na współpracy z organizacją antydo-
pingową, w której działają, podczas 
gdy interesy obu tych grup są najczę-
ściej przeciwstawne. Wszystko to, jak 
zaznaczył prelegent, wywołuje wśród 
zawodników przekonanie, że mecha-
nizm zwalczania dopingu w sporcie 
nie jest ich sprzymierzeńcem, a wro-
giem, i to bez względu, na to czy sto-
sują oni doping, czy nie.

W dalszej części sesji plenarnej 
głos zabierali: Eric Dugas (Uniwer-
sytet w Paryżu (1)), który w wystąpie-
niu postawił sobie pytanie: Zawodni-
cy i nie zawodnicy: których uznać na-
leży za dopingowych „przestępców”? 
oraz Teresa Gonzalez i Noémi Gar-
cia (Uniwersytet Techniczny w Ma-
drycie) w temacie Ze studiów nad 
historią dopingu w Hiszpanii, a także 
Mathieu Verly (Uniwersytet Nanter-
re La Défense w Paryżu Zachodnim), 
który zreferował zagadnienie Proce-
dury antydopingowe w sporcie: czy 
cel uświęca środki?

Dwa ostatnie wystąpienia w tej 
części spotkania okazały się wyjąt-
kowo interesujące. Pierwsze z nich, 
autorstwa Nenada Dikica, dyrektora 
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serbskiej Narodowej Agencji Antydo-
pingowej, nosiło prowokacyjny tytuł 
Lekarze sportowi: czy pomyłki są za-
wsze przypadkowe, czy może powinny 
być one karane? Prelegent w swoim 
wystąpieniu opisał szereg przypad-
ków, w których zaniedbanie ze strony 
lekarza doprowadziło do stwierdze-
nia naruszenia reguł antydopingo-
wych przez zawodnika. W większości 
z nich lekarze pozostawali bezkarni. 
Szczególnie zapada w pamięć przy-
padek Andrei Râducan, rumuńskiej 
gimnastyczki, która w wieku 17 lat 
utraciła olimpijskie złoto i srebro 
z powodu obecności w organizmie 
pseudoefedryny. Substancja zawar-
ta była w środku przeciwbólowym 
(Nurofen), zapisanym przez lekarza, 
opiekującego się kadrą rumuńskich 
gimnastyczek. Choć w tym przypadku 
osoba ta została wykluczona z kręgów 
sportowych, a sama zawodniczka nie 
została pozbawiona prawa do udzia-
łu w rywalizacji sportowej, to jednak 
skutek pomyłki lekarza był dla gim-
nastyczki wyjątkowo dotkliwy (utrata 
medali). Dlatego Dikic, jako aktywny 
lekarz sportowy, nawoływał do suro-
wego karania lekarzy we wszystkich 
przypadkach, kiedy ich zachowanie, 
czy to niedbalstwo, czy lekkomyśl-
ność, prowadzi do naruszenia reguł 
antydopingowych.

Ostatnie w tej części wystąpie-
nie, zatytułowane Walka z dopingiem 
w sporcie poprzez przywracanie do 
społeczeństwa zawodników, wobec 
których stwierdzono jego stosowanie: 
wyzwania natury prawnej i wielo-
znaczności wokół projektu „Windop”, 
przygotowali wspólnie Alexandra 

Veuthey, Christophe Jaccoud, 
Dominique Malatesta oraz Yann 
Hafner, naukowcy z Uniwersytetu 
w Neuchatel. Pierwsza z wymienio-
nych reprezentowała zespół badaw-
czy w czasie konferencji. Przybliżyła 
ona uczestnikom spotkania szczegóły 
prowadzonego w Szwajcarii projek-
tu, którym objęci zostali również za-
wodnicy z Włoch i Hiszpanii. Celem 
przedsięwzięcia, jak podkreślała pre-
legentka, jest budowanie tolerancji 
w stosunku do zawodników, którzy 
popełnili przewinienie dopingowe 
i chcieliby normalnie funkcjono-
wać w społeczeństwie. Współpraca 
w ramach projektu pozwala też im 
samym zrozumieć, gdzie popełnili 
błąd, a także przyznać się przed sobą, 
co zdaniem Veuthey bywa trudne, że 
ponoszą winę, często wyłączną, za to, 
w jakiej znaleźli się sytuacji.

8.
Druga sesja plenarna rozpoczęła 

się od zwyczajowego przedstawienia 
jej moderatora i sprawozdawcy. Rolę 
pierwszego przyjął na siebie Stani-
slas Frossard, przedstawiciel Posze-
rzonej Częściowej Umowy na temat 
Sportu (EPAS) Rady Europy, nato-
miast zadania sprawozdania przebie-
gu sesji po jej zakończeniu podjął się 
dr Stephane Heas. Jako pierwsza 
spośród prelegentów głos zabrała 
Cecilia Keaveney, członek Zgroma-
dzenia Parlamentarnego Rady Europy 
(Podkomisja ds. Młodzieży i Sportu). 
W swoim wystąpieniu zajęła się ona 
kwestią na pierwszy rzut oka niezwią-
zaną z tematem konferencji, a miano-
wicie Potrzebą walki z ustawianiem 
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wyników zawodów sportowych. Jak 
się jednak okazało, praktyki te swo-
im charakterem bardzo przypominają 
proceder dopingowy. Stąd prelegent-
ka postulowała o podjęcie w tym za-
kresie podobnych, zdecydowanych 
działań. Przy tej okazji przybliżyła 
prowadzone w Radzie Europy prace 
nad rekomendacjami oraz ewentualną 
konwencją w przedmiocie zwalczania 
ustawiania wyników zawodów spor-
towych.

Kolejne wystąpienie, przygotowa-
ne przez zespół badawczy z Uniwer-
sytetu w Paryżu (X) w składzie: Hen-
rique Rodas, Charles-Eric Adam 
oraz Cédric Dechef, zatytułowano 
Kiedy to zawodnicy dyskutują o do-
pingu w Internecie. Prelegenci przed-
stawili w nim wyniki przeprowadzo-
nej przez siebie analizy dyskusji, jakie 
na internetowych forach toczą zawod-
nicy, a w których pojawia się słowo 
„doping”. Głównie były to strony, 
dotyczące medycyny sportowej oraz 
serwisy dla kulturystów. Co ciekawe, 
w dyskusjach tych słowo „etyka” po-
jawiało się równie często co zagadnie-
nia natury prawnej. W dalszej analizie 
prelegenci skupili się na konkretnych 
kontekstach odwołania do etyki w ra-
mach prowadzonych przez zawodni-
ków dyskusji.

Równie interesujące okazały się 
wyniki analizy medialnej przedsta-
wione przez kolejnego prelegenta, 
Rodrigo Pardo z Uniwersytetu Ca-
milo José Cela w Madrycie. Swo-
je wystąpienie zatytułował Sprawy 
Contadora i Dominguez: różny stan-
dard traktowania przez hiszpańskie 
media. Przeanalizował on doniesienia 

prasowe, pojawiające się w Hiszpanii 
na przestrzeni ponad czterech miesię-
cy w kontekście dopingowej wpadki 
dwóch znanych zawodników, kolarza 
Alberto Contadora i lekkoatletki Mar-
ty Dominguez. Oboje w Hiszpanii 
przed wybuchem afer dopingowych 
cieszyli się statusem supergwiazd 
oraz dużą sympatią ze strony kibiców. 
Pardo przeanalizował doniesienia 
prasowe na temat obojga, i to w kilku 
płaszczyznach. Po pierwsze, finan-
sowej. O Contadorze pisano przede 
wszystkim w kontekście zagrożenia, 
jakie dla sponsoringu w kolarstwie 
spowodowała jego dopingowa wpad-
ka. O Dominguez jako o osobie, która 
zarobiła dużo pieniędzy dzięki dopin-
gowi. Po drugie, przeanalizował kwe-
stię poparcia politycznego w przy-
padku doniesień na temat obojga za-
wodników. Okazało się, że w obronie 
Contadora występowali zarówno po-
litycy, z premierem na czele, jak i ofi-
cjele sportowi. Natomiast Dominguez 
nie doświadczyła tego rodzaju po-
parcia w mediach. Co więcej, zdjęcia 
lekkoatletki publikowane wówczas 
w prasie stylizowały ją na przestęp-
cę (czarne okulary, brak makijażu, 
głownie zdjęcia robione z ukrycia), 
podczas gdy sprawa Contadora ilu-
strowana była zdjęciami z okresu jego 
największych sukcesów sportowych. 
Podając również inne przykłady, Par-
do dowiódł, że występowała znaczna 
różnica w standardzie traktowania 
obojga zawodników przez media. Jak 
poinformował, sytuację tę częściowo 
można tłumaczyć uprzywilejowaną 
pozycją, jaką pośród innych sportów 
cieszy się w Hiszpanii kolarstwo.
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W następnej kolejności w tej czę-
ści konferencji głos zabierali jeszcze: 
prof. Dominique Bodin (Uniwersytet 
Techniczny w Madrycie), stawiając 
w swoim wystąpieniu prowokacyj-
ne pytanie Czy doping powinien zo-
stać zalegalizowany? oraz wspólnie 
Christophe Brissonneau i Fabien 
Ohl w temacie Zróżnicowane poli-
tyki antydopingowe na przykładzie 
Szwajcarii, Belgii i Francji oraz roz-
ważania natury etycznej, a także Julie 
Demeslay (Uniwersytet Nanterre La 
Défense w Paryżu Zachodnim), refe-
rując zagadnienie Międzynarodowej 
harmonizacji mechanizmów kontroli 
zawodników w kontekście prawa unij-
nego. Na zakończenie drugiej sesji 
plenarnej zaprezentowali się również 
Guillaume Darrioumerle (Uniwer-
sytet w Paryżu II. Panthéon-Assas) 
w wystąpieniu zatytułowanym Pomię-
dzy ochroną praw człowieka a walką 
z dopingiem: CAHAMA – unikalna 
i wpływowa struktura, a także Eric 
Pechillon (Uniwersytet w Rennes 1, 
podejmując temat Zawodnik – nad-

człowiek i „podobywatel”: czy trzeba 
rezygnować z indywidualnych swobód 
i wolności w imię udziału w rywaliza-
cji sportowej?

9.
Po wysłuchaniu sprawozdań z obu 

sesji plenarnych, które odbyły się 
w czasie drugiego dnia konferencji, 
informację na temat przebiegu całego 
spotkania przedstawił jego sprawoz-
dawca generalny, Rodrigo Pardo. 
Następnie głos zabrali przedstawiciele 
organizatorów konferencji, celem jej 
podsumowania. Uczynili to wspólnie 
Markus Adelsbach oraz prof. Domi-
nique Bodin. Obaj podkreślali wagę 
spotkania i podejmowanych w jego 
ramach tematów oraz wysoki poziom 
prezentowanych wystąpień. Wyrazili 
też nadzieję na kontynuowanie idei 
przewodniej konferencji poprzez dal-
sze kontakty między jej uczestnika-
mi.

Rafał Piechota
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Pod dość pompatycznym  tytułem 
Pathway to Coaching Excellence (Co-
aching na drodze ku doskonałości) pod 
koniec kwietnia odbyło się w Kolonii 
międzynarodowe sympozjum poświę-
cone systemom kształcenia trenerów, 
jakie funkcjonują w różnych pań-
stwach świata. Organizatorem sym-
pozjum była Akademia Trenerska 
w Kolonii (Trainerakademie Köln), 
przy współpracy z Międzynarodową 
Radą ds. Edukacji Trenerów (ICCE 
- The International Council for Coach 
Education) oraz Europejską Siecią 
Nauki o Sporcie, Edukacji i Zatrud-
nienia (ENSSEE – The European Net-
work of Sport Science, Education and 
Employment (ENSSEE)

 Wśród organizacji zajmujących 
się sprawami kształcenia i doskonale-
nia zawodowego trenerów na świecie 
główne role pełnią dwie wspomniane 
wyżej: ICCE oraz ENSSEE. W 1996 
roku Unia Europejska zleciła ENS-
SEE zadanie opracowania raportów 
na temat oceny szkoleń, kwalifikacji 
i zatrudnienia w dziedzinie sportu. 
Organizacja ta podejmuje wysiłki na 
rzecz zwiększenia mobilności i wy-
miany studentów, kadry dydaktycznej 
i profesjonalistów w obrębie sportu. 
ENSSEE dąży też do ujednolicenia 

Coaching
w procesie doskonalenia

Międzynatrodowe seminarium,  
Kolonia, 24-27 kwietnia 2011 r.

systemów kształcenia i dokształcania 
kadr sportu oraz rozszerzenia wymia-
ny informacji pomiędzy organizacja-
mi odpowiedzialnymi za edukację 
i prowadzenie badań w sporcie.

Międzynarodowa Rada ds. Eduka-
cji Trenerów (ICCE) jest organizacją 
non-profit, a jej misją jest promocja 
zawodu trenera jako międzynarodowej 
profesji. Dążenie do poprawy jakości 
szkolenia kadr specjalistów dla sportu 
w przypadku ICCE posiada wymiar 
globalny. Podniesienie kompetencji tre-
nerów oznacza dla sportowców na ca-
łym świecie korzystanie z najnowszej 
wiedzy metodycznej i zwiększenie ich 
szans w drodze do sukcesu. ICCE dąży 
do stworzenia sieci międzynarodowych 
organizacji odpowiedzialnych za do-
skonalenie zawodowe trenerów oraz 
wspieranie naczelnych wartości, takich 
jak: uczciwości, integracja i tolerancja.

 Konferencja w Kolonii zainicjo-
wana przez dwie wymienione organi-
zacje stworzyła możliwość zapozna-
nia się z modelami kształcenia trene-
rów w różnych państwach. 

*
W trakcie wystąpień omówiono 

systemy kształcenia trenerów w Niem-
czech, Szwajcarii, Kanadzie, Bułgarii, 
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Wielkiej Brytanii. Prezentowano naj-
lepsze rozwiązania systemowe doty-
czące kształcenia kadr szkoleniowych, 
działań wspierających uzyskiwanie 
dodatkowych kwalifikacji i umiejętno-
ści przez trenerów, a także problemy 
związane z identyfikacją talentów. 

 John Bales (prezes ICCE) przed-
stawił program „Own the podium”, 
który wprowadzono w Kanadzie przed 
Igrzyskami Olimpijskimi w Vanco-
uver. Jego celem było zdobycie przez 
reprezentantów gospodarza igrzysk jak 
najwyższej pozycji w klasyfikacji me-
dalowej. Główne założenia programu 
obejmowały: pomoc finansową (okres 5 
lat), stworzenie grupy analityków i me-
nedżerów oraz określenie priorytetów 
dla dyscyplin sportu, trenerów i zawod-
ników. Stworzono także grupy naukow-
ców-doradców i system motywacyjny. 
W Vancouver reprezentacja Kanady 
zdobyła 26 medali, zajmując pierwsze 
miejsce w klasyfikacji generalnej.

Pat Duffy, profesor Leeds Metro-
politan University, a jednocześnie peł-
niący funkcję vice przewodniczącego 
europejskiej części ICCE, w swoim 
wystąpieniu przedstawił relację z pra-
cy nad stworzeniem podstaw dla uzy-
skania kwalifikacji w zawodzie trenera 
– w ujęciu globalnym. Statystycznie 
rzecz ujmując, największy procent 
w procesie pracy trenerskiej stanowią 
wolontariusze, następnie trenerzy za-
trudnieni na część etatu i wreszcie tre-
nerzy pełnoetatowi. Tworzą oni różne 
grupy, począwszy od takich, którzy 
uczą młodzież podstawowych umiejęt-
ności sportowych, poprzez pracujących 
z regularnie uprawiającymi sport, do 
opiekunów jednostek utalentowanych. 

Systemy kształcenia trenerów w po-
szczególnych państwach różnią się 
(najczęściej dotyczy to liczby godzin 
edukacji i praktyki, niezbędnej do zdo-
bycia odpowiedniej kwalifikacji). Aby 
móc rozpoznać kompetencje i kwalifi-
kacje trenerów, P. Duffy proponuje po-
służyć się poniższym modelem:

Aby dokładniej określić nabyte 
kwalifikacje proponuje się wprowadze-
nie definicji takich pojęć, jak: doświad-
czenie; wiedza trenerska (interpersonal 
and intrapersonal konowledge) wyko-
rzystywane do kształtowania i rozwoju 
umiejętności zawodnika, budowania 
zaufania w konkretnym kontekście na-
uczania. Wyróżnia 3 typy nauczania: 
Inter-personal - metody stosowane 
w pracy z grupami dzieci i młodzieży 
uprawiających sport dla celów rekre-
acji. Professional - metody pracy z wy-
korzystaniem nauk o sporcie oraz trzeci 
typ Intra-presonal - trener rozwoju oso-
bistego. W procesie samokształcenia 
trenera ważną rolę odgrywa doświad-
czenie w sporcie, doświadczenie nabyte 
w pracy z zawodnikami, kursy i szkole-
nia podnoszące kwalifikacja w danym 
sporcie. Należy promować dobre prak-
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tyki powiązań między systemem spor-
towym a edukacją.

 Zdefiniowanie podstawowych ról 
i programów nauczania, zrozumie-
nie procesów rozwoju zawodowego 
trenerów jest punktem wyjścia do 
dalszej analizy modelu kształcenia. 
Już niebawem światło dzienne ujrzy 
wstępny raport obejmujący wyniki 
prac nad tym zagadnieniem. Nato-
miast końcowej publikacji możemy 
spodziewać się w 2013 roku, podczas 
światowej konferencji trenerów.

 System ustawicznego kształcenia 
funkcjonujący w Szwajcarii prezento-
wał Adrian Buergi. To rozwiązanie 
przypomina działania wykonywane 
w ramach projektu Akademii Trener-
skiej w Polsce. Obejmuje ono osoby 
o różnym poziomie kwalifikacji i wie-
dzy, pracujące w obrębie sportów uzna-
wanych za „narodowe”. Program korzy-
sta ze znacznego finansowego wsparcia 
rządu. W procesie kształcenia wykorzy-
stuje się najbardziej efektywne formy, 
program kończy się egzaminem. 

Z dużym zainteresowaniem wy-
słuchano prezentacji Danieli Dashev 
z Narodowej Akademii Sportu w Sofii. 
System edukacji w Bułgarii przebie-
ga na 4 poziomach kwalifikacyjnych: 
asystent trenera, trener, senior trener 
i senior trener dla drużyn narodowych. 
Do uzyskania kwalifikacji na najwyż-
szym poziomie prowadzi długa droga; 
aby osiągnąć uprawnienia trenera kadry 
narodowej trzeba mieć za sobą co naj-
mniej 10 lat pracy w zawodzie popartej 
sukcesami oraz ukończone studia wyż-
sze ze specjalizacją w danej dyscyplinie 
sportu. Dodatkowo trenerzy są zobo-

wiązani do udziału w różnego rodzaju 
kursach, seminariach organizowanych 
przez federacje sportowe i akredytowa-
ne organizacje wspierające edukację.

*
 Spotkanie w Kolonii było również 

okazją do dyskusji na tematy zatrudnie-
nia trenerów, badań i innowacji, a także 
zarządzania wiedzą. W oparciu o zdo-
byte doświadczenia (najlepsze prakty-
ki) i wiedzę zostaną opracowane propo-
zycje rozwiązań w tym zakresie do roz-
ważenia przez państwa członkowskie 
oraz krajowe organizacje sportowe. 

Akademia Trenerska została przy-
jęta do grona organizacji zrzeszonych 
w ICCE. Dzięki temu mamy moż-
liwość udziału w dyskusji na forum 
międzynarodowym problemów, przed 
jakimi staje społeczność trenerska, 
m.in.: zasady uznawania kompetencji 
i kwalifikacji trenerskich.

Nie bez znaczenia jest też możli-
wość, aby Polska myśl trenerska była 
prezentowana na arenie międzynarodo-
wej. Mamy sukcesy sportowe, a niektóre 
rozwiązania naszego systemu kształce-
nia trenerów, mogą okazać się interesu-
jące dla innych państw, nie tylko euro-
pejskich.

*
Adresy stron organizacji wspiera-

jących zawód trenera:
www.enssee.eu - The European 

Network of Sport Science, Education 
& Employment (ENSSEE)

www.icce.ws - The International 
Council for Coach Education (ICCE)

Piotr Marek
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Trener – zawodnik
Zawodnik – trener

n Banałem trąci stwierdzenie, że 
od relacji trener – zawodnik zależy 
cały efekt ich współpracy – wyni-
ki sportowe i to kim stać się może 
zawodnik po wyjściu z tej roli. Te 
relacje noszą inny charakter, gdy 
zawodnikiem jest młody chłopiec 

czy dziewczyna, inny, gdy zawod-
nik jest dojrzały w sensie sporto-
wym i osobowym…

– Tak, młody sportowiec wymaga 
czegoś więcej niż li tylko treningu fi-
zycznego, a mianowicie kształtowania 

Rozmowa z dr Markiem Graczykiem psychologiem sportu

Wywiady, dyskusje

Zaufanie to podstawowy czynnik dobrej współpracy w spo-
rcie. Trzeba tylko pamiętać o tym, że zaufanie jest procesem 
- nieustannie podlega próbom.

Marek Graczyk – absolwent Katolickiego Uniwersyte-
tu Lubelskiego doktoryzował się w Akademii Wychowania 
Fizycznego w Warszawie w 1993 r. Jako psycholog sportu 
pracował m.in. w Instytucie Sportu, CWKS „Legia” oraz 
AWF Warszawa. Jest kierownikiem Zakładu Nauk Społecz-
nych Katedry Nauk Humanistycznych AWFiS w Gdańsku 
oraz koordynatorem ds. psychologii w Centralnym Ośrodku 
Medycyny Sportowej w Warszawie. Sprawuje funkcję prze-
wodniczącego Zespołu ds. psychologii w Polskim Komite-
cie Olimpijskim. Od 2009 realizuje projekt przygotowania 

mentalnego, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
„SIOKO – Silna i odporna Kadra Olimpijska Londyn 2012”. Również od 2009 
roku jest wiceprzewodniczącym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
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jego całej postawy psychospołecznej, 
w której postawa sportowa czy star-
towa, np. jako „fightera” (zawodnika 
startowego) czy „demonstratorsa” 
(zawodnika treningowego) paradok-
salnie stanowi tylko jej niewielką 
część. Dlatego na trenerze spoczywa 
obowiązek kształtowania odpowied-
nich cech wolicjonalno-charakterolo-
gicznych, zgodnie z zasadą: „jeśli źle 
zapniesz pierwszy guzik, następnych 
już się nie uda prawidłowo zapiąć”. 
Na etapie szkolenia początkowego 
trener musi być również wychowaw-
cą, który tworzy odpowiednią uczu-
ciowość, motywację wewnętrzną, 
sposób myślenia i percepcji rzeczy-
wistości, system wartości i atrybucji, 
aktywność oraz modelowanie jego 
zachowań i sposobów komunikacji 
(zgodnie z definicją kształtowania po-
stawy psychospołecznej - MG)

n Relacje pomiędzy trenerem 
a zawodnikiem na żadnym etapie 
szkolenia sportowego, od fazy 
wstępnej po mistrzowską, nie po-
winny być takie, jak w zakładzie 
pracy pomiędzy pracownikiem 
a kierownikiem, choć tu i tam cho-
dzi o sukces osób i instytucji - są 
bliższe, mniej formalne…

– Myślę, że bardziej trafne byłoby 
porównanie do instytucji edukacyj-
nych, tzn. relacji nauczyciel - uczeń 
w szkole podstawowej, gimnazjalnej 
i licealnej oraz wyższych uczelniach, 
student - profesor. Nawet jeśli jest to 
najmniejsza grupa, czyli tylko dwu-
osobowa, ma ona charakter zarów-
no formalny (hierachiczny ze ściśle 

określonymi normami i zasadami 
funkcjonowania) jak i nieformalny 
(uczuciowy). Ten drugi zasadniczo 
różni relacje trenera i zawodnika od 
relacji kierownik - pracownik. A więc 
sport to bardziej instytucja wycho-
wawcza, to „szkoła życia, przeżycia 
i osiągania sukcesów, czyli realiza-
cji swojego potencjału na poziomie 
podstawowym, średnim oraz wyższym 
(MG)”. Wiele narodów zna tę starą 
prawdę, że najlepszym sposobem wy-
chowania społeczeństwa jest sport.

n Wydaje mi się, że podstawowym 
warunkiem dobrej współpracy tre-
nera z zawodnikiem jest – zaufanie 
wzajemne. Zawodnik ufa trenerowi, 
że ten pragnie i umie prowadzić go 
do sukcesów, a trener jest przeko-
nany o możliwościach zawodnika 
i wierzy w jego chęci…

– Zaufanie to podstawowy czynnik 
dobrej współpracy. Tylko, że zaufanie 
jest procesem. Mówi się często: „mam 
zaufanie do kogoś”, ale, tak napraw-
dę, zaufanie nieustannie podlega two-
rzeniu, a w sporcie, jak w żadnej innej 
dziedzinie życia, wzajemne zaufanie 
jest poddawane ciągłym próbom. 
Dlatego rozpadają się nagle najlepsze 
teamy sportowe i trudno nam zrozu-
mieć, co się stało. Najczęściej jest to 
związane z utratą zaufania. Ale mamy 
w sporcie także zespoły, które trwają 
latami, pomimo trudnych momentów, 
gdyż scala je wzajemne zaufanie. Na 
marginesie, starsi i doświadczeni tre-
nerzy wiedzą, że największym, choć 
bardzo utajonym, wrogiem zaufania 
jest rutyna. 
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n W sporcie nie da się na dłuż-
szą metę ukryć, kto jest jaki, ile 
jest naprawdę wart. Bezpośred-
nie, niemal codzienne obcowanie 
ze sobą, a zwłaszcza zachowanie 
w sytuacjach trudnych, ekstremal-
nych, pozwala zweryfikować opi-
nie o każdej ze stron – trenerze 
i zawodniku…

– Tak naprawdę „sport jest poligo-
nem ludzkich możliwości, fizycznych, 
psychicznych i społecznych (MG)”. 
Dlatego w takich „bojowych” wa-
runkach nic nie da się ukryć. Sport 
ujawnia wszelkie słabości, weryfikuje 
bezlitośnie kompetencje, ale również 
kształtuje siłę i odporność psychicz-
ną (mental toughness) stanowiące 
bazę sukcesów sportowych. Nigdy 
nie zapomnę zdarzenia, które opo-
wiedziała mi kiedyś trenerka łyżwiar-
stwa figurowego, kiedy zapalił się jej 
„maluch”, spokojnie wysiadła z nie-
go, podbiegła do najbliższego domu 
i poprosiła o kubeł wody. I ugasiła 
pożar zachowując zimną krew, choć 
wtedy, na początku lat 90., uznawana 
była raczej za osobę nerwową. Ludzie 
sportu lepiej adaptują się do sytuacji 
trudnych i posiadają większe możli-
wości mobilizacji psychofizjologicz-
nej podczas funkcjonowania w stresie 
niż inni, niezwiązani ze sportem. 

 
n Trener buduje swój prestiż na 
osiągnięciach swoich wychowan-
ków. Brak postępu wyników, nie-
powodzenia i porażki stanowią 
dotkliwy cios dla obu stron. To są 
typowe, choć nie jedyne sytuacje 
trudne, jakie występują w sporcie. 

Obie strony są wówczas zaintere-
sowane w wyjaśnieniu przyczyn 
takich sytuacji. Ale bywa, że opi-
nie są rozbieżne i wtedy w tym 
układzie powstają napięcia. To 
zupełnie zrozumiałe, bo gra toczy 
się o wielką stawkę – tytuły mi-
strzów, medale, nagrody, a czas 
jest w sporcie wartością bezcen-
ną – po pierwsze jest to w życiu 
człowieka okres krótki, a po drugie 
- to nieprawda, że każdą straconą 
szansę można odrobić…

– Dlatego niezwykle ważną umie-
jętnością psychologiczną jest optymi-
styczny styl atrybucji, który pozwala 
uchronić się przed „wyuczoną bez-
radnością” nawet w sytuacjach naj-
większego niepowodzenia. Polega on 
na tym, że niepowodzenie traktowane 
jest jako coś chwilowego, przemijają-
cego, o tzw. niskiej stałości. Również 
zasięg tego niepowodzenia nie powi-
nien być odczuwany jako zbyt szero-
ki, tzn. lepiej jest wypunktować błędy 
czy niedoskonałości, niż stwierdzić: 
wszystko było źle. Ważne jest także, 
aby porażek czy błędów nie traktować 
w kategoriach obniżających poczucie 
własnej wartości, tylko w kategoriach 
umiejętności i zaangażowania, które 
są w miarę kontrolowane. Pesymi-
styczny styl wyjaśniania przyczyn 
porażek i sukcesów jest bardzo szko-
dliwy dla trenera i zawodnika, gdyż 
prowadzi do „samosprawdzającej się 
przepowiedni” i nie pozwala osiągać 
sukcesów. Prof. Martin Seligman, 
propagator psychologii pozytyw-
nej, na przełomie lat 70. i 80. stanął 
na czele rządowej komisji mającej 
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zbadać przyczyny epidemii depresji 
w Stanach Zjednoczonych. Wyniki 
badań jego zespołu wykazały, że pe-
symistyczny styl atrybucji powstaje 
najczęściej w dzieciństwie i wynie-
siony jest ze środowiska domowego. 
Prof. Seligman opracował tzw. trening 
kognitywny, który pozwala zacho-
wać optymizm nawet w sytuacjach 
dotkliwych porażek. Z treningu tego 
korzystają sportowcy i ich trenerzy. 
Pierwszym znanym sportowcem, któ-
ry go przeszedł był amerykański mul-
timedalista w pływaniu Matt Bion-
di. Trening kognitywny jest na tyle 
skuteczny, że dzięki niemu można 
w ciągu trzech tygodni zmienić swój 
pesymistyczny styl wyjaśniania przy-
czyn niepowodzeń na optymistyczny. 
Pierwszym etapem jest nabycie umie-
jętności rozpoznawania swoich myśli, 
szczególnie w sytuacji niekorzystnej 
oraz pozbycie się myśli i słów, które 
posiadają silny ładunek pesymizmu, 
np. masakra, wtopa czy totalne dno. 
W drugim etapie ćwiczy się umie-
jętność przełamywania „ruminacji”, 
czyli myślenia, a właściwie przeżu-
wania błędu. W ostatnim etapie, na 
podstawie modelu ABC: trudność, 
przekonanie, skutek uczy się tworze-
nia atrybucji optymistycznych, czyli 
korzystnych i mobilizujących w sytu-
acji popełnionego błędu czy niepowo-
dzenia. Optymizm jest podstawowym 
elementem postawy IPOGS czyli In-
tegralnej Postawy Optymalnej Goto-
wości Startowej i powinien cechować 
zarówno trenera, jaki i zawodnika. 
Pozwala on uniknąć wielu konflik-
tów, a także podnieść istotnie poczu-
cie własnej skuteczności. Przyjmując 

założenie, że „stan postartowy jest 
początkiem przedstartowego”, ważne 
jest, z czym trener zostawia zawodni-
ka po porażce. Czy tylko z poczuciem 
winy, niższości, czy może także z ja-
kimś potencjałem do następnego star-
tu. To samo tyczy się sukcesu. Czy za-
wodnik może go odczuwać w katego-
riach własnego sprawstwa, czy wręcz 
przeciwnie, sukces ten mało zależał 
od jego umiejętności i zaangażowa-
nia, a był dziełem przypadku, splotu 
okoliczności losowych i czynników 
zewnętrznych. Starożytni filozofowie 
twierdzili, że „jesteśmy tym, co my-
ślimy i mówimy”, niech więc „myśli 
będą skrzydłami sukcesu” trenerów 
i ich podopiecznych.

n W praktyce sportu wykształ-
ciły się pewne modele układu: 
trener – zawodnik, nazwijmy je 
umownie – grupowy i indywidual-
ny. W pierwszym przypadku pod 
opieką trenera pozostaje, więk-
sza lub mniejsza, grupa zawodni-
ków (im wyższy poziom sportowy, 
tym mniejsze powinny być grupy 
szkoleniowe, choć w zespołowych 
grach sportowych jest to niemożli-
we), w drugim – troską trenera jest 
osoba i sprawy jednego zawodni-
ka. Sytuacja tego drugiego trene-
ra jest dużo bardziej komfortowa, 
ale tego pierwszego bardziej bez-
pieczna; w razie nieporozumień, 
niesubordynacji zawodnika może 
wnioskować o wymianę składu ze-
społu.

– Niezależnie od układu i ilości 
zawodników, trener powinien trakto-
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wać swoich podopiecznych w sposób 
podmiotowy. Traktowanie zawodni-
ków w sposób instrumentalny, czyli 
przedmiotowy, według zasady Ma-
chiavelliego: „cel uświęca środki”, 
jest najczęstszym źródłem konfliktów. 
Wyróżniamy kilka stylów kierowania 
zawodnikiem czy zespołem sporto-
wym. Styl skierowany głównie na do-
bro zawodnika, tzw. „dobry ojciec”, 
styl skierowany li tylko na wyniki, 
tzw. „dyktator” oraz style pośrednie 
- od tzw. „atrapy”, czyli trenera chcą-
cego tak naprawdę tylko dotrwania do 
końca kontraktu, poprzez tzw. „biuro-
kratę”, gromadzącego mnóstwo wy-
ników przeróżnych badań, dokumen-
tów, który widzi swojego zawodnika 
czy zespół przez wykresy, profile czy 
schematy, do „maksymalisty”, dla 
którego wyniki sportowe są bardzo 
ważne i priorytetowe, ale potrafi być 
także „dobrym ojcem”. Wyniki badań 
wskazują na ten ostatni styl, jako naj-
bardziej efektywny w sporcie. 

n Bywa, że układy trener – zawod-
nik utrzymują się latami, pomiędzy 
tymi osobami dochodzi do bliskiej 
zażyłości, a gdy jest to układ mę-
sko-damski, bywa, że więzi mają 
jeszcze inny charakter…. Czy ta-
kie układy są korzystne, z punktu 
widzenia efektywności współpracy 
i skuteczności kierowania proce-
sem treningu?

– Po pierwsze, standardy świato-
we zakazują takich związków i trener 
może być pociągnięty do odpowie-
dzialności karnej, jeśli zostanie mu 
udowodnione współżycie z zawod-

niczką w okresie krótszym niż dwa lata 
od zakończenia ich współpracy spor-
towej. Ale, tak naprawdę, to bardzo 
trudny temat, gdyż wykracza on poza 
układ trener - zawodniczka. Historia 
pokazuje, że związki, które rodzą się 
na bazie takiej współpracy, często są 
korzystne z punktu widzenia sporto-
wego (np. Irena Szewińska) i trwałe, 
prowadzące do założenia szczęśli-
wej rodziny. Choć są także przykła-
dy dramatów osobistych, burzliwych 
rozstań, tak jak to bywa w życiu. My-
ślę, że podstawowe pytanie, na któ-
re powinien odpowiedzieć zarówno 
trener, jak i zawodniczka to: ile osób 
z ich najbliższego otoczenia będzie 
pokrzywdzonych tym związkiem. 
Z etycznego punktu widzenia waż-
na jest także różnica wiekowa, która 
określa poziom świadomości zawod-
niczki, choć sprawy sercowe bardzo 
trudno w pełni kontrolować. Jednakże 
układ nieformalny trener - zawodnik 
zawsze jest narażony na manipulację 
uczuciową. Jest to szczególnie nieko-
rzystne w sportach zespołowych, bo 
zawsze prowadzi do faworyzowania 
wybranki i historia pokazuje, że jest 
to najczęstszym źródłem konfliktów 
w zespole oraz, poprzez obniżenie 
wyników sportowych, początkiem 
końca zarówno kierowania zespołem 
jak i tego związku. Natomiast nie 
znam przypadku układu trenerka - za-
wodnik, który miałby jakieś korzystne 
odniesienia, czy to z punktu widzenia 
sportowego czy osobistego.

n Jest zrozumiałe, że wieloletnia 
współpraca, w której nie braku-
je napięć i stresów, może dopro-
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wadzić do stanu, kiedy strony są 
sobą wzajemnie silnie zmęczone, 
stan taki określa się mianem „wy-
palenia”. Chyba nie ma wówczas 
sensu za wszelką cenę ratować 
takiego układu, bo raczej mała jest 
nadzieja, że wszystko wróci do 
normy…

– Utrzymywanie układu na siłę nie 
ma sensu, bo obie strony nie dość, że 
stracą do siebie resztki zaufania, to 
jeszcze szacunek. A wtedy wszystko, 
co było dobre podczas tej współpra-
cy zostanie pogrzebane. Może nawet 
dojść do tego, że jedna lub obie strony 
w ogóle stracą ochotę do pracy w spo-
rcie. Inną sprawą jest to, że niełatwo 
jest zastąpić trenera, z którym odnosi-
ło się sukcesy. Najczęściej bywa tak, 
że zawodnik jest zachwycony innym 
podejściem, nowymi środkami trenin-
gowymi itp., ale wyników sportowych 
brak. I to doprowadza do rezygnacji, 
którejś ze stron. Zwykle tacy zawod-
nicy, jeśli nie zrezygnują ze sportu, 
to cały czas zmieniają trenerów, po-
szukując tego, który mógłby zastąpić 
tego, z którym współpraca przyniosła 
najlepsze rezultaty sportowe. 

n W przygotowaniach do Igrzysk 
Olimpijskich w Londynie władze 
sportowe postanowiły, całkiem 
słusznie, stworzyć jak najlepsze 
warunki tym osobom, które pragną 
startować w zawodach olimpijskich 
i rokują realne nadzieje na walkę 
o olimpijskie podium. Umożliwiono 
zawarcie indywidualnych kontrak-
tów z zawodnikami, przydzielając 
im spore środki na realizację planu 

przygotowań. Nie dopatrzono jed-
nak pewnych szczegółów i niektó-
rzy zawodnicy poczuli się całkowi-
cie niezależni w podejmowaniu de-
cyzji – co do planu treningowego, 
startów w zawodach, uczestnictwie 
w przedsięwzięciach nie związa-
nych z przedmiotem kontraktu 
a mogących zakłócić tok przygo-
towań lub udaremnić osiągnięcie 
celu oraz współpracy z trenerem. 
Szkoda, gdyby z takich powodów 
dobry pomysł nie wypalił…

– No tak, wszystkie nowe pomysły 
i projekty weryfikuje życie, bo stara 
prawda mówi, że „błędów nie popeł-
nia tylko ten, kto nic nie robi”. Dla-
tego ważne jest, aby widzieć błędy 
i stale udoskonalać projekt. Taka po-
prawka dotyczyłaby np. podpisywa-
nia kontraktów wspólnie z trenerami, 
ze stosownymi uwarunkowaniami. 
Aktualnie koordynuję projekt przy-
gotowania mentalnego do Londynu 
„SIOKO – Silna i Odporna Kadra 
Olimpijska Londyn 2012”, współfi-
nansowany przez Europejski Fundusz 
Społeczny, stąd znane mi są trudno-
ści, które powstają w czasie realizacji 
nowatorskich rozwiązań. Ale trzeba 
odważnie stawiać czoła wyzwaniom 
i nie bać się przyznawać do błędów 
czy uchybień.

n Co należałoby uczynić, aby, nie 
przez przypadek, ale zawsze do-
bry trener pracował z utalentowa-
nym zawodnikiem?

– Myślę, że w większości przypad-
ków tak jest. W Polsce nie mamy za 
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wielu trenerów, bo praca i życie trene-
ra nie jest łatwe. Wielu przedwcześnie 
odchodzi z zawodu, przegrywając ze 
skutkami pracy pod presją i w ciągłym 
stresie, jak ostatnio Ryszard Świerad, 
twórca największego sukcesu pol-
skich zapasów. Nie ma także usta-
wy o zawodzie trenera sportowego. 
Wydaje mi się, że jeśli trener, młody 
czy starszy, odniósł znaczące sukcesy 
w kraju i na świecie, to na pewno jest 
dobrym trenerem. Aby stał się bardzo 
dobrym, powinien mieć możliwość 
uczestnictwa w programach ustawicz-
nego kształcenia, choćby takiego, ja-
kim jest Akademia Trenerska. Wiado-
mo, że nie każdy trener nadaje się do 
szkolenia początkowego i na odwrót 
- nie każdy trener nadaje się do pracy 

z mistrzami olimpijskimi. Mamy taki 
potencjał trenerski, jaki mamy, chodzi 
więc o jak najlepsze jego wykorzysta-
nie. I tu bardzo ważną rolę powinny 
spełniać okręgowe związki sportowe 
poprzez aktywną promocję sportu, 
znajdywanie talentów, umożliwianie 
im rozwijania się poprzez prace z naj-
lepszymi trenerami okręgu, organizo-
wanie systemu rywalizacji sportowej 
itd. Jeśli tak się stanie, to za 10 lat, nie 
powinniśmy się martwić o wynik na-
szych orlików - Mistrzostwa Świata 
w Piłce Nożnej w 2022 będą nasze. 

Rozmawiał:  
Andrzej Pac-Pomarnacki

Warszawa-Gdańsk, w lipcu 2011 r.
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Biomechanika sportu
- z angielskiego na polski

W  ubiegłym  roku  ukazała  się  po 
polsku  książka  poświęcona  biome-
chanice sportu.  Jest anonsowana  jako 
podręcznik  dla  studentów  wychowa-
nia  fizycznego,  ale  może  zaintereso-
wać  także  innych odbiorców –  trene-
rów,  uczelnianych  biomechaników 
i teoretyków treningu. Jeden z autorów 
prof. Adrian Lees nosi tytuł doktorem 
honoris causa Akademii Wychowania 
Fizycznego w Warszawie. 

Treść książki została ujęta w roz-
działy  zwane  sekcjami.  Poszczegól-
ne sekcje, od A do F, poświęcone są 
wybranym  zagadnieniom  z  zakresu 
mechaniki  klasycznej  przeplatanym 
przykładami  z  zakresu  biomechaniki 
ruchów sportowych. 

Rozdział pierwszy, czyli Sekcja A, 
zawiera anatomiczny opis ruchu oraz 
przegląd  wielkości  kinematycznych 
opisujących różne formy ruchów (ru-

chy  prostoliniowe,  ruchy  obrotowe, 
graficzne obrazowanie ruchów, przy-
kłady  zastosowania  rachunku  róż-
niczkowego i całkowego).

Sekcja B poświęcona  jest  dyna-
mice ruchu postępowego, czyli siłom, 
które  stanowią  przyczyny  ruchów. 
W tym rozdziale omówiono m.in. za-
sady dynamiki, pęd i popęd siły, dzia-
łanie siły ciężkości, siłę tarcia a także 

Nowe książki

Paul Grimshaw, 
Adrian Lees, Neil 
Fowler, Adrian 
Burden: Biomechanika 
Sportu – Krótkie 
wykłady. Tłumaczenie 
z języka angielskiego: 
Mirosław Łukaszewski, 
Wacław Petryński. 
Wydawnictwo 
Naukowe PWN. 
Warszawa 2010.

Omawiany poniżej podręcznik biomechaniki sportu, napisa-
ny dla studentów wychowania fizycznego, być może bardziej 
przydatny okaże się dla wykładowców tego przedmiotu.
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rzut  ukośny.  Podobnie  jak  w  sekcji 
A  zamieszczono  podstawowe  rów-
nania  z  zakresu  dynamiki  oraz  ryci-
ny  i przykłady rozwiązywania zadań 
z tej dziedziny.

Dynamika ruchu obrotowego (Sek-
cja C), opisana na 84 stronach, obej-
muje zagadnienia związane z przyczy-
nami  ruchów  obrotowych  (moment 
siły),  moment  bezwładności,  zasadę 
zachowania  momentu  pędu.  W  tym 
rozdziale przedstawiono także pojęcia 
środka  ciężkości  ciała  i  środka masy, 
problematykę równowagi ciał oraz in-
formacje na temat oceny sił mięśni i sił 
w stawach człowieka.

Ostatni  rozdział  (Sekcja D),  po-
święcony  także  mechanice  klasycz-
nej, prezentuje m.in. zasadę zachowa-
nia energii, pracę, moc, mechaniczne 
właściwości  materiałów,  zderzenia 
i wybrane zagadnienia z zakresu me-
chaniki płynów.

Należy  podkreślić,  że  wszystkie 
wymienione rozdziały (sekcje) zawie-
rają  liczne odniesienia do biomecha-
niki  sportu,  przykłady  rozwiązywa-
nia  zagadnień, odpowiednio dobrane 
ryciny oraz zestawienia  tabelaryczne 
wielkości mechanicznych lub biome-
chanicznych. 

Dwa  kolejne  rozdziały,  tj.  sekcje 
E i F, dotyczą  praktycznych  aspek-
tów  stosowania  mechaniki  do  opisu 
ruchu sportowego. 

Sekcja E poświęcona jest biome-
chanicznej  analizie  chodu  i  biegu, 
skokom i rzutom oraz pływaniu. Pod 
koniec  rozdziału  omówiono  także 
mechanizmy urazów. 

Sekcja F zawiera opis metod ba-
dawczych  takich  jak:  analiza  video, 

optoelektroniczna analiza ruchu, reje-
stracja sił na platformach dynamogra-
ficznych, EMG, dynamometria izoki-
netyczna i inne.

Książka  zawiera  także  dodatki 
(diagramy  sił,  kryteria  próbkowania, 
przekształcenia algebraiczne i wybra-
ne  zagadnienia  trygonometrii)  oraz 
indeks używanych terminów.

Obok  bogatego  materiału  ilustra-
cyjnego w książce znajdujemy  także 
zestawienie  wielkości  i  równań  nie-
zbędnych dla analizy ruchów sporto-
wych.

***
Paul Grimshaw, jeden z autorów, 

pisze  w  przedmowie,  że  podręcznik 
to dzieło nowatorskie gdyż „omawia 
wszystkie podstawowe zagadnienia 
biomechaniki w taki sposób, że może 
stanowić punkt wyjścia do zastoso-
wań lub dalszych badań w tej dziedzi-
nie. Dla wykładowców stanowi tekst 
źródłowy, który może być podstawą 
szczegółowych wykładów, zajęć labo-
ratoryjnych i ćwiczeń w grupach”.

Szukając odniesień do pozycji tego 
typu  a naszym  rynku można by wy-
mienić wznowioną niedawno książkę 
nieżyjącego już profesora Krzysztofa 
Ernsta z Uniwersytetu Warszawskie-
go  „Fizyka Sportu”.  Z  tym,  że  ona 
jest z wyższej półki.

Natomiast  „Biomechanika Spor-
tu”, obok niezaprzeczalnych walorów, 
zawiera  jednak  sporo  błędów,  które 
wyraźnie obniżają jej ocenę. Sądzę, że 
błędy  te  mają  swoje  źródło  zarówno 
w tekście oryginalnym, jak i w tłuma-
czeniu,  a  także  w  pracy  korektorów. 
Większość błędów wynika z niedosko-
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nałej znajomości polskiej terminologii 
anatomicznej  i  biomechanicznej.  Już 
w części poświęconej anatomicznemu 
opisowi ruchu (Sekcja A) definicje ta-
kich pojęć jak pronacja, koślawość, oś 
pionowa (zamiast oś podłużna), ruch 
kolisty  itp. pozostawiają wiele do ży-
czenia. Przykład: objaśnienia przepro-
stu w stawie kolanowym  - „Przy ru-
chach tego rodzaju mówi się też nieraz 
o przeproście. Chodzi tu o ustawienie 
kończyny, przy którym prostowania 
jej nie zaprzestano w porę i segmenty 
przemieściły się poza naturalny zakres 
tego ruchu. Pojęcie to też nie zawsze 
jest jednoznaczne w odniesieniu do 
różnych części ciała. Na przykład przy 
zginaniu nogi w stawie biodrowym 
mamy fazę ruchu, w której udo zbli-
ża się do tułowia, a więc i do osi cia-
ła...” Trudno  zrozumieć  to  objaśnie-
nie, komu przypisać winę – autorom, 
tłumaczom? Na rycinie, na którą przy 
tej definicji powołują się autorzy, po-
kazany jest rysunek człowieka a jeden 
z  napisów  ma  postać:  „prostowanie 
nogi w udzie”. Dziwne, bo podpis pod 
ryciną jest prawidłowy (Rys.A1.2. Zgi-
nanie  i  prostowanie  kończyny w  sta-
wie biodrowym). Kolejny przykład ze 
strony 5. „.stopnie swobody to liczba 
zmiennych potrzebna do opisu ruchu 
lub położenia układu (na przykład 
ruch kolana ma sześć stopni swobo-
dy)”. Nie wiadomo o co tu chodzi, czy 
kolano jest bryłą sztywną czy punktem 
geometrycznym, bo przecież para bio-
kinematyczna, jaką tworzą udo i pod-
udzie ma z biedą 2 stopnie swobody.

Na stronie 256, przy opisie prona-
cji stopy użyto  terminu powięzie po-
deszwowe, co  jest  tłumaczone w na-

wiasie jako więzadła i ścięgna. Otóż 
powięzie  nie  są  ani  więzadłami  ani 
ścięgnami.  Nie  należy  też  nazywać 
więzadła  pobocznego  piszczelowego 
kolana  więzadłem  pobocznym  przy-
środkowym (s. 285, 287), bo w języ-
ku polskim nie ma takiej nazwy. Gło-
wa  kości  ramiennej  nie  jest  główką, 
element o  takiej  nazwie  znajduje  się 
na drugim końcu tejże kości (s. 295). 

„Grzechów”  terminologicznych 
jest  znacznie więcej,  np. „prostowa-
nie ręki w stawie ramieniowym”, „oś 
obrotu w stawie (gdzie wytwarzany 
jest moment siły)”. 

Przy  opisie  chodu  i  biegu  mamy 
znowu  wiele  nieścisłości,  np.  defi-
nicje cyklu chodu  i kroku  są pomie-
szane: „Przesunięcie ciała w jednym 
pełnym okresie, na przykład od ze-
tknięcia prawej pięty do następnego 
zetknięcia pięty prawej stopy z podło-
żem, nazywamy cyklem kroku”. W ję-
zyku  angielskim  stosuje  się  na  takie 
przesunięcie termin stride a nie step, 
a więc błędna definicja dotyczy cyklu 
chodu  a  nie  kroku. W  oparciu  o  tak 
sformułowaną  definicję  cyklu  chodu 
powstaje kolejne nieporozumienie, bo 
kilka wierszy  niżej  napisano,  że  od-
ległość  przebywana  przez  człowieka 
w  jednym  cyklu  kroków  to  długość 
kroku. Byłaby to prawda, ale definicja 
cyklu kroku jest niepoprawna a całość 
wyjaśnień jest nie do przyjęcia.

Na  stronie  247  jest mowa o  cho-
dzie  normalnym  i  nienormalnym. 
W języku polskim nie używa się tych 
terminów;  jest  chód  fizjologiczny, 
chód  z  przesadą  fizjologiczną  albo 
chód  patologiczny. Aby  jeszcze  bar-
dziej zagmatwać obraz chodu autorzy 
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(bądź  tłumacze)  stosują  zamiennie 
pojęcia  krok i wykrok,  raz mówi  się 
o długości kroku  a  potem,  na  tej  sa-
mej stronie, 1 cykl kroku dzieli się na 
2 wykroki. 

Przy  biomechanicznym  opisu 
biegu  (s.  252  i  253),  podobnie  jak 
w przypadku chodu, czynności zwią-
zane z biegiem składają się z ciągu 
kroków, w których ruch do przodu 
odbywa się wskutek kolejnego stawia-
nia lewej i prawej stopy na podłożu. 
Taki styl (?) ruchu określa się mianem 
chodu. Można go uważać za ruch cy-
kliczny (powtarzalny), który określa 
się mianem cyklu chodu. Cykl chodu 
w trakcie biegu dzieli się...itd., itd.

Nie wiadomo skąd pochodzą dane 
dotyczące działania stawu skokowego 
podczas  chodu  i  biegu.  Podane war-
tości są raczej mało prawdopodobne: 
„Ugięcie podeszwowe przy oderwa-
niu palców od podłoża jest (w biegu) 
wyraźnie większe niż w chodzie; osią-
ga 200 w porównaniu z 50 w chodzie”. 
Na podstawie własnych badań chodu 
kilkunastu osób, przy użyciu systemu 
Vicon, mogę stwierdzić, że w momen-
cie  zakończenia  odbicia  notowano 
w  stawie  skokowo-goleniowym  kąt 
ponad 300, na dodatek wielkość tego 
kąta była zależna od prędkości chodu 
(zwiększała się), co sugeruje, że pod-
czas biegu zgięcie podeszwowe stopy 
może być jeszcze większe.

Znacznie  mniej  błędów  występu-
je  w  rozdziałach  poświęconych  bio-
mechanicznym  opisom  ruchu.  Ale 
i tu można spotkać wyraźne pomyłki. 
Przy  biomechanicznym  opisie  skoku 
(s.  260)  widnieje  recepta  na  oblicze-
nie  wysokości  wyskoku  sugerująca, 

że  wystarczy  podzielić  prędkość  od-
bicia  podniesioną  do  kwadratu  przez 
przyspieszenie ziemskie. Jak wiadomo 
dzielić należy przez podwojone przy-
spieszenie  ziemskie,  co  zresztą  po-
prawnie zapisano na stronie 263, gdzie 
za to dla zaznaczenia symbolu prędko-
ści użyto  litery u  zamiast  tradycyjnej 
v. Można oczywiście  używać dowol-
nego  symbolu,  ale  jesteśmy  przecież 
przyzwyczajeni  od  szkoły  podstawo-
wej, że zapis energii kinetycznej ciała 
wygląda tak: a nie:. Określanie skoku 
w dal jako skok poziomy nie  jest naj-
szczęśliwsze (s. 264). Wprawdzie skok 
w dal nie jest skokiem pionowym, ale 
ma  charakter  rzutu  ukośnego,  a  nie 
rzutu poziomego. 

Przy  opisie  pływania  autorzy  su-
gerują,  że  85%  siły  napędowej  wy-
twarzają  poruszające  się  w  wodzie 
ręce,  nie zaznaczając o jaki styl cho-
dzi (można się domyślać, że nie jest to 
na pewno styl klasyczny). Przy opisie 
ruchu rąk pływaka używa się określe-
nia siła oporu zamiast siła reakcji, co 
może być mylące, bo nazwę siła opo-
ru  (np.  czołowego)  zarezerwowano 
dla  siły  hamującej  pływaka.  Nacisk 
rąk pływaka na wodę skierowany do 
tyłu wywołuje powstanie siły reakcji 
ośrodka, a nie siły oporu. 

Przy  okazji  omawiania  strojów 
pływackich  i  ich  wpływu  na  wyni-
ki  sportowe  pływaków  można  prze-
czytać  na  stronie  362  taki  fragment: 
„Gdy w roku 1875 Mathew Webb po-
konywał Kanał La Manche, miał na 
sobie kostium pływacki o wadze 4,55 
kg. Jednoczęściowy strój pływacki 
firmy Speedo, w którym występowali 
pływacy na igrzyskach olimpijskich 
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w Atenach w 2004 roku, ważył jedynie 
0,09 kg, czyli tylko 98% wagi kostiu-
mu w 1875 roku”. Jak widać z obli-
czeń  autorów  niewiele  się  zmieniło 
od  1875  roku,  kostium  stał  się  lżej-
szy zaledwie o 2%. Nie wspomnę, że 
podawanie  ciężaru  (wagi)  w  kg  jest 
niestosowne w podręczniku z zakresu 
biomechaniki. 

***
Po  lekturze  Biomechaniki Sportu 

zastanawiałem  się  komu  ją  polecać? 
Myślę,  że  głównie  wykładowcom 
biomechaniki, oni na pewno zauważą 

błędy i skorzystają z tych części, któ-
re  są  dobrze  napisane. Obawiam  się 
polecać ją studentom (może niektóre 
rozdziały).  Jedno  jest  pewne  -  ko-
nieczna jest errata, a  jeśli dojdzie do 
nowego  wydania,  powinno  być  ono 
przejrzane (dokładnie) i poprawione.

Tadeusz Ruchlewicz

Dr TaDeusz ruchlewicz jesT biome-
chanikiem, kierownikiem Zakładu 
biomechaniki w akaDemii wychowa-
nia Fizycznego w krakowie.
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W drugiej połowie 2008 roku sta-
raniem Międzynarodowego Towarzy-
stwa  Naukowego  Gier  Sportowych 
i Wydziału Wychowania  Fizycznego 
i  Fizjoterapii  Politechniki  Opolskiej 
ukazała się książka pt. „Zabawy i gry 
ruchowe w kształtowaniu piłkarzy 
nożnych” autorstwa  Aleksandra 
Stuły. Książka  ta składa się z ośmiu 
rozdziałów,  liczy  207  stron  tekstu, 
236 rycin przedstawiających przebieg 
(zróżnicowanych w treści i ze wzglę-
du na cel) gier i zabaw oraz 3 stresz-
czenia (w języku polskim, angielskim 
i niemieckim). Wykaz piśmiennictwa 
zawiera 33 pozycje (krajowe i zagra-
niczne). 

Trzy pierwsze rozdziały zawierają 
definicje  i pojęcia związane z przed-
miotem pracy oraz przedstawiają me-
todykę  prowadzenia  zajęć  treningo-
wych z wykorzystaniem gier i zabaw 
ruchowych.  Ponadto  zapoznają  czy-
telnika  z  zasadami  obowiązującymi 
przy doborze zestawów gier  i zabaw 
w odniesieniu do celu, jakiemu mają 
służyć.

W  następnych  4  rozdziałach 
przedstawiono na  rycinach  i opisano 
236 gier i zabaw ruchowych przydat-
nych,  zdaniem  autora,  w  szkoleniu 
piłkarzy  o  różnym  zaawansowaniu 
sportowym.  W  każdym  z  tych  roz-
działów  zebrano  zabawy  i  gry  ru-
chowe  ukierunkowane  na  określony 
przedmiot  nauczania  lub  treningu. 
Autor  uporządkował  gry  i  zabawy 
według stopnia trudności, poczynając 
od gier i zabaw przygotowujących do 
zajęć szkoleniowych, poprzez kształ-
tujące sprawność fizyczną i doskona-
lące specjalne umiejętności ruchowe, 
aż  do  nauczania  i  doskonalenia  gry 
w piłkę nożną. Każda z gier i zabaw 
zawiera prosty opis oraz  schemat  jej 
przeprowadzenia. Podano też podsta-

Aleksander 
Stuła 
Zabawy i gry 
ruchowe 
w kształtowaniu 
piłkarzy nożnych,  
Wrocław 2008, 
MTNGS

Zabawy i gry ruchowe
 w nauczaniu gry 

w piłkę nożną 
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wowe wymagania  i  zasady  (miejsce, 
czas,  liczba  uczestników,  przebieg 
gry lub zabawy oraz wskazówki i wa-
rianty prowadzonych działań). 

W rozdziale ósmym przedstawio-
no wybrane  gry  uzupełniające,  takie 
jak: futsal, piłka nożna plażowa, siat-
kówka  nożna  plażowa,  rugby  plażo-
we,  footbag,  mini  piłka  nożna.  Gry 
te zdobywają coraz większą popular-
ność, będąc jednocześnie doskonałym 
środkiem  uzupełniającym  właściwy 
proces szkolenia piłkarzy.

Książka  pomaga  nie  tylko  w  na-
uczaniu  gry  (walor  metodyczny), 
ale  także  urozmaicaniu  treści  zajęć 
treningowych, wzbogacając  je  o  do-
znania psychiczne (wpływ na rozwój 

cech  wolicjonalnych,  osobowości). 
W ten sposób nauczanie staje się holi-
styczne – kompleksowo oddziałujące 
na młodego gracza.

Książka  ta  może  służyć  jako  po-
radnik  dla  instruktorów  i  trenerów 
piłki nożnej, nauczycieli wychowania 
fizycznego,  szkoleniowców  pokrew-
nych dyscyplin sportowych.

Henryk Duda
 

Książkę można nabyć w Księgarni 
Sportowo-Medycznej  we Wrocławiu 
(www.sportowo-medyczna.pl).
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Dziwny język  
psychologii sportu

O uwadze jeszcze inaczej

W każdej wymianie  poglądów dobrze  jest wiedzieć,  o  czym  się mówi.  Przedmiot 
dyskusji należy możliwie dokładnie ustalić na samym początku rozważań. Gdy tego nie 
dokonamy, rozmowa rychło zboczy z tematu. 

W psychologii w ogóle, a w psychologii sportu szczególnie, wiele nazw i pojęć wzię-
tych jest z języka potocznego (złość sportowa, wyobrażenia, lęk, ukierunkowana agresja 
itp.) i dopiero po wprowadzeniu ich do rozważań, usiłuje się im nadać definicje. To spra-
wia, że definicji jest tyle, ilu zgłębiających zagadnienie psychologów i bardzo utrudnia 
wymianę poglądów.

Na szczęście UWAGA jest pojęciem powszechnie zrozumiałym, a także prosto i jasno 
zdefiniowanym  (1). Wszystkie  zamieszczone dotąd w „Sporcie Wyczynowym” wypo-
wiedzi na jej  temat świadczą jednocześnie, że mowa jest o  tym samym, choć z różnie 
rozłożonymi akcentami.

Moim zdaniem, UWAGA jest jedną z najważniejszych dyspozycji w ludzkim działa-
niu. W sporcie, tak w treningu, jak i w zawodach, ma znaczenie decydujące o skutecznym 
wykonywaniu czynności właściwych dla dyscypliny czy konkurencji. UWAGA – zdol-
ność skupienia świadomości na wybranej sytuacji, wyróżnia jednostkę wybitną od 
przeciętnej i jest sprawnością informacyjną człowieka. 

Rozważania  psychologiczno-kinezjologiczne  goszczące  ostatnio    na  stronicach 
„Sportu Wyczynowego” są bardzo ciekawe  i pouczające. Ale,  „między wierszami” 
daje się wyczuć słabość nauki  (w tym przypadku psychologii). Jest nią brak odpo-
wiedzi  na  pytanie:  jakie i gdzie, w działaniu homeostatu, jest przejście proce-

Korespondencyjne  

         
         

rozmowy

„Jak mówię – baczność, to znaczy, 
że musicie stać śmierno!”

(Stary kapral, weteran bitwy pod Lenino)
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sów informatycznych w energetyczne? Jak dotąd, znajduje się ono poza zasięgiem 
obiektywnych  badań  naukowych. Możemy  tylko  snuć  hipotezy  i  domniemania,  na 
podstawie zewnętrznych obserwacji zachowań ludzkich, ślizgając się po powierzchni 
zjawisk. 

Dlatego rzadko, w poniższym tekście, używam słów: „psychika”, „psychiczny”, bo 
„psyche” oznacza duszę, a od spraw duchowych jest wiara, nie nauka.

To na trenera właśnie spada niewdzięczny i trudny obowiązek poszukiwania wspo-
mnianego „przejścia”. Dlatego wszystkie poniższe uwagi dotyczą praktyki treningu, któ-
ra prowokuje pytania, a nie daje jednoznacznych, „kategorycznych” odpowiedzi.

UWAGA, jak wspomniano wyżej, należy do sprawności obszaru informacyjnego ho-
meostatu. W praktycznym działaniu obszary informacyjny i energetyczny są nierozerwal-
nie ze sobą powiązane. Nie potrafię wyróżnić środka treningowego, formy czy metody, 
która byłaby tylko energetyczną lub tylko informacyjną. Każde ćwiczenie zawiera w so-
bie  oddziaływanie w  obu  obszarach, w  różnych  proporcjach  i  treściach, w  zależności 
od uprawianej konkurencji i celu postawionego do osiągnięcia. Dodajemy, że dzieje się 
tak od początku uprawiania sportu przez kogokolwiek, więc „Nie wolno nigdy ćwiczyć 
nieuważnie (podkr. -  AD), niestarannie, ponieważ taki stosunek do ćwiczeń utrwala 
się bardzo szybko i staje się zgubnym przyzwyczajeniem” (1). 

W procesie treningu kształcimy więc cechy i sprawności motoryczne (obszar ener-
getyczny) oraz technikę i taktykę (obszar informacyjny), a w tym UWAGĘ - skupienie 
świadomości na sytuacjach i istotnych bodźcach występujących w uprawianej dyscy-
plinie sportu. Im wyższy poziom sportowy, tym UWAGA poddawana jest coraz trudniej-
szym próbom - tak w treningu, jak przede wszystkim w zawodach. Zatem: - Czy w kształ-
ceniu i doskonaleniu procesów i cech informacyjnych (UWAGA) w treningu sportowym, 
można stosować słownictwo i pojęcia, takie jak w obszarze energetycznym?

Sądzę, że nie tylko można ale i trzeba. Bowiem używane w tzw. treningu mental-
nym zwroty (np. strategia radzenia sobie ze stresem, techniki relaksacyjne czy wizualiza-
cja) nie znaczą w praktyce nic, bez wprowadzenia podstawowych w treningu sportowym 
takich pojęć, jak – forma, środki, metody, objętość, intensywność. 

W kształtowaniu UWAGI można stopniować intensywność procesów informacyjnych 
przy pomocy odpowiednich środków treningowych po  to, aby zawodnik nie  tylko do-
strzegł sposobność do działania, ale także wykonał stosowną odpowiedź ruchową. Przy-
kłady z szermierki: w lekcji indywidualnej ćwiczone jest działanie zwane „na otwarte 
oczy”. Ćwiczący rozpoczyna akcję energicznie i kończy w zależności od reakcji trenera. 
A ma zapowiedziane trzy możliwości, trzy różne reakcje. Trener zaznacza – teraz ćwiczy-
my dwie możliwości: albo-albo, intensywność średnia. A teraz trzy: albo-albo-albo, przy 
pełnej bojowej szybkości (intensywność bardzo wysoka). Drugim przykładem może być 
tzw. loteryjka a lá Borsody (1).

Podczas ćwiczeń wytrzymałościowych prowadzonych metodą interwałową (pływa-
nie czy bieg) obciążenie może być wyższe niż na zawodach. To da się wyliczyć dość 
łatwo. Czy jednak ćwiczenie UWAGI w treningu może mieć większą lub równą zawo-
dom intensywność? Tego, niestety nie wiemy. Nie da się zmierzyć dostępnymi metodami. 
Sytuacji  i  okoliczności,  jakie mogą wystąpić w  trakcie  zawodów nie można  stworzyć 
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sztucznie. Włączają się bowiem dwa czynniki, które w wysokim stopniu wpływają nie 
tylko na UWAGĘ, ale i na inne aspekty działania homeostatu. Są nimi: emocja (oddziały-
wanie korelatora na homeostat) (3) i zmęczenie psychiczne (2), które ja pozwalam sobie 
nazwać zmęczeniem informacyjnym. Jedno i drugie powstaje z bardzo różnych powo-
dów, pod wpływem rozmaitych bodźców. W dużej mierze są to czynniki pozatreningowe, 
pozasportowe. Mamy na nie nikły wpływ lub żadnego. Ale to są już „opowieści z innej 
bajki”, jak sądzę daleko wykraczające poza temat.

Andrzej Damianiak
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20 lat Karawany do Marzeń  
Wandy Rutkiewicz  

Wystawa w Muzeum  
Sportu i Turystyki

Rok 2010 zapisał się szczególnie 
w historii himalaizmu kobiecego. 
Po raz pierwszy kobieta zakończyła 
kompletowanie wejść na 14. najwyż-
szych szczytów Ziemi, uzyskując ty-
tuł pierwszej zdobywczyni „Korony 
Himalajów”. Została nią 37-letnia 
Hiszpanka Edurne Pasaban 17 maja 
2010 roku (wraz z osiągnięciem swo-
jego ostatniego szczytu z kolekcji 
ośmiotysięczników – Shisha Pangmy 
8013 m n.p.m.). Niecały miesiąc wcze-
śniej, 27 kwietnia, tytuł ten warunko-
wo przyznano Oh Eun-Sun z Korei 
Południowej, jednak wątpliwości 

związane z jej wejściem w 2009 roku 
na Kangczendzongę (8598 m n.p.m.) 
nie pozwoliły na utrzymanie przez nią 
tego prestiżowego tytułu.2 Nie wnika-
jąc w niuanse wyścigu pań po „Koro-
nę Himalajów”, zdobycie jej stało się 
faktem. To doniosłe wydarzenie Mu-
zeum Sportu i Turystyki w Warsza-
wie odnotowało wystawą poświęconą 

2  W wyniku śledztwa, prowadzonego przez 
portal Explorersweb, zakwestionowano 
wejście Oh Eun-Sun na wierzchołek  Kang-
czendzongi w 2009 r. i tym samym pierw-
szą kobietą z „Koroną Himalajów” została 
Edurne Pasaban.

Sport, kultura, sztuka

Wyzwanie rzucone przez Wandę Rutkiewicz przed dwudzie-
stu laty – zdobycie „Korony  Himalajów” - było olbrzymie, nie 
na miarę tamtej epoki.
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prekursorce światowego himalaizmu 
kobiecego, wspaniałej polskiej alpi-
nistce - Wandzie Rutkiewicz, która 
już 20 lat temu postawiła sobie za cel 
zgromadzenie wszystkich wierzchoł-
ków „wielkiej czternastki”. Chciała 
być trzecim alpinistą w świecie (po 
Reinholdzie Messnerze i Jerzym 
Kukuczce) a pierwszą kobietą, która 
zdobędzie „Himalajski Diadem”.

Jej pomysł narodził się po zdoby-
ciu Gasherbrum I (8068 m n.p.m. 16 
lipca 1990 roku - pierwsze wejście 
kobiece z Ewą Panejko-Pankiewicz), 
kiedy miała na swoim koncie już sześć 
ośmiotysięczników, w tym dwa naj-
wyższe: Mount Everest (8848 m n.p.m. 
– 16 października 1978 roku - trzecie 
kobiece wejście po Japonce Yunko 
Tabei i Tybetance Phantog; pierwsze 
polskie wejście) i K2 (8611 m n.p.m. 
– 23 czerwca 1986 roku – pierwsze 
w świecie wejście kobiece; pierwsze 
polskie wejście).3 Swój plan nazwa-
ła „Karawana do marzeń” (”Caravan 
to Dreams”). Zakładał on zdobycie 
ośmiu pozostałych ośmiotysięczników 
w krótkim 12-16-miesięcznym okre-
sie. Wanda zamierzała w ten sposób 
raz zdobytą klimatyzację wykorzystać 
do serii wejść non-stop na zaplano-
wane szczyty. Prospekty ze szczegó-
łowym kalendarzem wypraw ukazały 
się z datą 19 marca 1991 roku. 

Program „Karawana do marzeń” 
szybko się załamał. W sumie uda-
3 Pozostałe szczyty ośmiotysięczne zdo-
byte przez W. Rutkiewicz: Nanga Parbat 
/8125 m/ , zespół kobiecy – 1985 r; Shisha 
Pangma  /8013 m/; - 1987 r.; Gasherbrum II 
/8035 m/, wyprawa kobieca – 1989 R.; Cho 
Oyu /8153 m/  - 1991 r.; Annapurna /8091 
m/ - 1991 r.

ło się Wandzie Rutkiewicz zdobyć 
osiem a może dziewięć ośmiotysięcz-
ników. Zaginęła bowiem przy wej-
ściu na swój dziewiąty wierzchołek 
ośmiotysięczny – Kangczendzongę 
(8598 m n.p.m.). Ostatni raz była wi-
dziana 12 maja 1992 roku. Do szczytu 
brakowało jej około 200 metrów.

Czy „Karawana do marzeń” Wan-
dy Rutkiewicz była możliwa do zre-
alizowania? Znawcy problematyki 
twierdzą, ze od początku był to plan 
nierealny, że nie uwzględniał m.in. wa-
runków pogodowych i wyczerpania sił 
organizmu człowieka. Na pewno wy-
zwanie rzucone przez „Polkę o ude-
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rzającej urodzie i energii”4 (fot. 1) było 
ogromne i niezwykle trudne, skoro do-
piero po dwudziestu latach udało się je 
zrealizować pierwszej kobiecie; moż-
na powiedzieć, ze nie na miarę tamtej 
epoki, ale czy zupełnie nierealne?

W latach siedemdziesiątych i osiem-
dziesiątych XX wieku Wanda Rutkie-
wicz była najlepszą himalaistką świata. 
Nazywano ją „pierwszą damą świato-
wego himalaizmu”. Jej sukcesy daleko 
wyprzedzały osiągnięcia innych czoło-
wych alpinistek świata tego okresu. Jó-
zef Nyka w 10. rocznicę jej zaginięcia 
tak napisał: ”Historyczne miejsce Wan-
dy określą przyszłe lata, już dziś można 
jednak powiedzieć, że w żeńskim wyda-
niu himalaizmu zajmuje ona pozycję nr 
1, której nigdy nie straci. Nie ma już do 
zdobycia szczytów rangi Gasherbrum 
III, na które mogłyby wejść rywalki, nie 
ma drugiej najtrudniejszej góry świa-
ta K2, na której mogłyby stanąć jako 
pierwsze. W biegu po 8-tysięczniki do-
robiła się ich ośmiu wtedy, kiedy pozo-
stałe panie nie mogły przekroczyć licz-
by trzy.” 5 Wyprzedzała więc znacznie 
swoją epokę w dziedzinie alpinizmu. 
Taki jej obraz jest przedstawiony na 
wystawie „20 lat Karawany do marzeń 
Wandy Rutkiewicz” 

***
Zamierzeniem autorki wystawy 

było szersze spojrzenie na tę wybitną 
postać, na jej miejsce zarówno w spo-

4 Tak charakteryzował W. Rutkiewicz 
znany angielski dziennikarz – Richard 
Cowper  
5 Józef Nyka „Wanda Rutkiewicz. To już 
10 lat”. Biblioteczka Historyczna „Głosu 
Seniora”, Warszawa 2002,    s. 12.

rcie, jak i w kulturze. Nie wszystkie 
wątki dało się dostatecznie zilustrować 
eksponatami. Ich uzupełnieniem i roz-
winięciem zajęli się bliscy i przyjaciele 
Wandy Rutkiewicz podczas uroczyste-
go otwarcia wystawy, które odbyło się 
w Muzeum Sportu i Turystyki w War-
szawie w dniu 13 maja 2011 roku, tj. 
w 19 rocznicę jej zaginięcia.

O Wandzie opowiadali: Michał 
Błaszkiewicz (jej brat); Ewa Panej-
ko-Pankiewicz (alpinistka, główna 
jej partnerka w realizacji programu 
„Karawana do marzeń”); Ewa Matu-
szewska (autorka książek o polskich 
alpinistach, w tym dwóch o Wandzie 
Rutkiewicz: „Karawana do marzeń” 
i „Uciec jak najwyżej”); Henryk Wa-
niek (malarz, autor ulubionego obra-
zu Wandy „Latające góry”).

Wernisaż wystawy był istotnym 
punktem uroczystego otwarcia XVIII 
Przeglądu Filmów Alpinistycznych 
im. Wandy Rutkiewicz, który odby-
wał się w Muzeum w dniach 13-15 
maja 2011 roku. Festiwale filmowe 
imienia polskiej alpinistki Muzeum 
Sportu i Turystyki organizuje od 1993 
roku, tj. od pierwszej rocznicy jej za-
ginięcia. Staramy się w ten sposób 
podtrzymać pamięć o Wandzie Rut-
kiewicz, jako wybitnej himalaistce, 
która przez wiele lat utrzymywała 
twórcze kontakty z naszym Muzeum. 
Ich wyrazem była m.in. wystawa „Po-
lka na szczycie świata”, zorganizowa-
na w roku 1979, przy współudziale 
zdobywczyni Everestu, a także kartka 
z wyprawy „Shisha Pangma 1987”, 
która jest wzruszającym dowodem 
pamięci Wandy Rutkiewicz, Jerzego 
Kukuczki i innych uczestników eks-
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pedycji o Muzeum.  Kartka, wysłana 
z Kathmandu, została zaadresowa-
na: „Muzeum Sportu , ul. róg Żwir-
ki i Wigury i Wawelskiej, Warszawa, 
Poland-Europe” i … doszła.  Aktu-
alnie można ją oglądać na wystawie 
(fot. 2).

Po zaginięciu Wandy Rutkiewicz 
kontakty z Muzeum podtrzymywa-
ła jej rodzina; honorowymi gośćmi 
Przeglądów Filmów Alpinistycznych 
byli: Maria Błaszkiewicz – mama 
Wandy, Michał Błaszkiewicz – brat 
i Mikołaj Błaszkiewicz – bratanek. 
Dwukrotnie Muzeum otrzymało od 
nich pamiątki po naszej alpinistce 
(w 2002 roku - przy okazji X PFA 
i w roku 2010). Większość z nich 
można obejrzeć na wystawie „20 lat 
karawany do marzeń Wandy Rutkie-
wicz”, na której została zaprezento-
wana przede wszystkim działalność 

wspinaczkowa Wandy, związana ze 
zdobywaniem magicznych ośmioty-
sięczników.

Klimat wystawy podkreśla namiot 
firmy „Mountain  Gemini” stojący na 
tle fantasmagorycznego krajobrazu 
górskiego (w ostrej kolorystyce błęki-
tu), zaprojektowanego na podstawie  
wspomnianego już obrazu Henryka 
Wańka „Latające góry”, a także bęb-
ny ładunkowe oraz kolekcja kamieni 
przywiezionych przez Wandę Rutkie-
wicz z najwyższych gór świata.

Wzrok przyciągają również kolo-
rowe plakaty z wypraw narodowych 
i zagranicznych, w których uczestni-
czyła polska alpinistka, w tym kilka 
z ekspedycji na K2 w 1986 r. oraz 
afisz zapowiadający projekt „Kara-
wany do marzeń”.

Istotnym uzupełnieniem tej części 
ekspozycji są materiały archiwalne: 
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prospekty z wypraw, korespondencja 
pisana odręcznie przez Wandę, bile-
ty samolotowe oraz inne dokumenty 
z wypraw.

Szczególnie bogato na wystawie 
został zaprezentowany sprzęt wspi-
naczkowy: liny, drabinki, uprzęże, 
czekany, narty, różnorodne karabin-
ki i haki, a także sprzęt fotograficz-
ny i filmowy używany przez Wandę 
Rutkiewicz w latach 1970-1990. 
(fot.3)

Ciekawie przedstawia się też 
kolekcja odzieży, obuwia, czape-
czek i plecaków naszej alpinistki – 
wszystko w ostrej kolorystyce: żółci, 
czerwieni i błękitu. Szczególne miej-
sce w tej kolekcji zajmują koszulki 
Wandy z jej ekspedycji w Himala-
je i Karakorum, m.in. AKG Poland 

Gasherbrum II, czy też wykonane 
specjalnie dla wypraw realizowa-
nych w ramach projektu „Karawana 
do marzeń”, z napisami: Kathmandu 
Caravan to Dreams Cho Oyu Expe-
dition’91, Kathmandu Caravan to 
Dreams Annapurna Expedition’91. 
Jest też koszulka ze słynnym hasłem 
„A Women’s Place is on Top” 6. Licz-
ne egzemplarze sprzętu i odzieży są 
sygnowane przez firmę VauDe, która 
była jedną ze sponsorów Wandy Rut-
kiewicz.

Pokaźną część wystawy zajmują 
nagrody, odznaczenia i wyróżnie-
nia krajowe i zagraniczne, którymi 
była honorowana Wanda Rutkiewicz 

6  Hasło rzucone przez Arlene Blum – ame-
rykańską alpinistkę w czasie kobiecej wy-
prawy na Annapurnę w 1978 r.
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nie tylko jako wybitna alpinistka, 
ale również za sukcesy, które od-
nosiła w dyscyplinach sportu wcze-
śniej uprawianych: lekkiej atletyce 
(pchnięcie kulą, skok wzwyż, rzut 
oszczepem) i siatkówce. Wśród od-
znaczeń państwowych na wystawie 
widnieje Krzyż Kawalerski Orderu 
Odrodzenia Polski (nadany Wan-
dzie Rutkiewicz przez Radę Państwa 
w 1979 roku). Medal Za Wybitne 
Osiągnięcia Sportowe Wanda Rut-
kiewicz otrzymała siedmiokrotnie, 
w tym trzy razy Złoty. 

Wśród licznych nagród zdobytych 
w alpinizmie pięknie prezentuje się 
Puchar Ministra Spraw Zagranicz-
nych z napisem „Wandzie Rutkiewicz 
- pierwszej Polce, która zdobyła Mo-
unt Everest, 1978”. Pokaźna kolekcja 
pucharów, dyplomów i odznak ukazu-
je Wandę również jako utalentowaną 
automobilistkę - odnoszącą sukcesy 
w rajdach samochodowych.

Ponadto na wystawie można spo-
tkać ślady z życia prywatnego alpi-
nistki - kilka pamiątek osobistych, 
ulubiony serwis do kawy z inicjałami 
W.R., odręczne zapiski oraz zdjęcia. 
Dokumentacja fotograficzna pochodzi 
ze zbiorów Rodziny Wandy Rutkie-
wicz, z archiwum Polskiego związku 
Alpinizmu oraz z kolekcji Muzeum 
Sportu i Turystyki. Pamiątki przeka-
zane przez Państwa Błaszkiewiczów 
zostały uzupełnione kilkoma pracami 
artystycznymi pochodzącymi z ko-
lekcji prywatnych osób, dla których 
Wanda stanowiła inspirację w ich 
działalności twórczej. Wśród nich 
jest obraz „Góra Wandy” autorstwa 
Ryszarda Kowalewskiego (alpini-

sty, malarza), przedstawiający Wandę 
Rutkiewicz w okowach lodu Kang-
czendzongi. Obraz ten po raz pierw-
szy został zaprezentowany w 2008 
roku podczas XV Przeglądu Filmów 
Alpinistycznych im. Wandy Rutkie-
wicz odbywającego się pod hasłem 
„Kangczendzonga polska góra”

Na wystawie można również zo-
baczyć rysunek satyryczny Marka 
Koneckiego „No to królowa na K2!” 
z 1988 roku, który wraz z plakatami 
i strojem Wandy z tej wyprawy - przy-
pomina o przypadającej w tym roku 
25. rocznicy pierwszego kobiecego 
wejścia na K2. którego autorką była 
Wanda Rutkiewicz.

Miłym akcentem na otwarciu wy-
stawy było przekazanie przez Pio-
tra Pustelnika do zbiorów Muzeum 
kurtki marki VauDe i nart firmy Ato-
mic, które początkowo należały do 
Wandy Rutkiewicz, a później służyły 
panu Piotrowi (pomimo, że kurtka 
damska!), gdyż Wanda sprezentowa-
ła jemu obie te rzeczy. Tak więc Mu-
zeum otrzymało eksponaty o podwój-
nej wartości, gdyż ich właścicielami 
były dwie znakomitości świata alpini-
stycznego.

***
Podsumowując dwumiesięcz-

ny okres trwania wystawy należy 
stwierdzić, że spełniła ona założone 
cele nie tylko w sensie przypomnie-
nia sylwetki wybitnej polskiej alpi-
nistki i popularyzacji jej osiągnięć, 
ale również w aspekcie szerszej 
edukacji. Służył temu specjalny pro-
gram przygotowany przez Muzeum, 
który w połączeniu z filmami, wysta-
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wą i quizami stworzył młodzieży ze 
szkół, które za patronów mają „ludzi 
gór” możliwość pogłębienia znajo-
mości historii polskiego alpinizmu. 
Czynnik rywalizacji, wprowadzony 
przez quizy oraz nagrody, ufundo-
wane przez firmy: HiMountain i Pa-
ker (sponsorów XVIII PFA) dodały 
atrakcyjności temu przedsięwzięciu. 
Ponadto Muzeum objęło patronat - 
obok „National Geographic Polska” 
oraz Ministerstwa Sportu i Tury-
styki - nad projektem edukacyjnym 
„Zdobywamy polskie góry”, przy-
gotowanym i podjętym do realizacji 
przez Gimnazjum im. Jana Pawła II 

w Sycowie. Młodym miłośnikom gór 
życzymy powodzenia w tym ambit-
nym przedsięwzięciu. Może w przy-
szłości, właśnie wśród nich narodzi 
się gwiazda na miarę bohaterki na-
szej wystawy, która podejmie próbę 
kontynuacji niedokończonego przez 
Wandę Rutkiewicz programu „Kara-
wana do marzeń”.

 Wiesława Wiśniewska

WiesłaWa WiśnieWska – MuzeuM Spor-
tu i turyStyki w warSzawie, kuStoSz 
w dziale edukacji i proMocji
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Pożegnania

Maria 
Morawińska-Brzezicka
(1917 – 2011)

1 maja br. zmarła dr Maria Morawiń-
ska-Brzezicka - założycielka i wielolet-
ni dyrektor Muzeum Sportu i Turystyki 
w Warszawie. Kierowała Muzeum przez 
ponad ćwierć wieku. Dzięki Jej niestru-

Fot. Tomasz Prażmowski
Ze zbiorów Muzeum  
Sportu i Turystyki w Warszawie.

dzonym działaniom placówka ta wzbogaciła swe zbiory i rozwinęła 
działalność badawczą oraz edukacyjną. Muzeum Sportu i Turystyki 
w Warszawie stało się wzorcową placówką, znaną nie tylko w kraju, 
ale i za granicą. Muzeum Sportu i Turystyki odegrało ważną rolę 
w pielęgnowaniu tradycji polskiego sportu.

Redakcja „Sportu Wyczynowego” zwróciła się do ministra sportu, 
Adama Giersza o nadanie Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie 
imienia Marii Morawińskiej-Brzezickiej. Byłby to wyraz pamięci 
i uznania dla Jej dokonań.

Redakcja
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Synergia

Termin pochodzenia greckiego, 
oznacza współdziałanie, którego efekt 
jest większy niż suma oddzielnych 
działań pojedynczych. Synergiczność 
działań można przedstawić prostym 
zapisem: 2+2=5. 

Efekt synergiczny powstaje dzięki 
kooperacji i synchronizacji działań 
pojedynczych osób, zaangażowanych 
w działanie zespołowe.

Termin synergia ma zastosowanie 
w wielu dziedzinach, m.in. w psycho-
logii, farmakologii, nauce, energety-
ce, a także w teorii zespołowych gier 
sportowych. 

Encyklopedia nauk o sporcie

         
        i

 medycyny sportowej 

Efekt synergiczny trener może 
uzyskać ucząc zawodników odpo-
wiednich zachowań w określonych 
działaniach (ofensywnych, defen-
sywnych) w trakcie gry za pomocą 
ćwiczeń treningowych. Przy doborze 
zawodników do zespołu, oprócz ich 
indywidualnych kwalifikacji i dyspo-
zycji, trener, aby uzyskać efekt syner-
giczny, kieruje się również ich zdol-
nością do współdziałania. (w obrębie 
formacji).

(a)
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Budżet państwa na rok 2011, część 25-Kultura fizyczna, 
część 40-Turystyka oraz Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej 

i Fundusz Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów.
Na posiedzeniu w dniu 16 marca br. Komisja wysłuchała informacji na temat układu 

wykonawczego budżetu państwa na rok 2011 w zakresie sportu i turystyki, którą przed-
stawili: minister sportu i turystyki Adam Giersz, podsekretarz stanu w Ministerstwie 
Sportu i Turystyki Katarzyna Sobierajska oraz zastępca dyrektora w departamencie 
ekonomiczno- finansowym Anna Klimek-Krypa.

W ustawie budżetowej na rok 2011 w części 25-Kultura Fizyczna wydatki budżeto-
we zaplanowano w kwocie 1.010.235 tys. zł., natomiast w części 40-Turystyka,wydatki 
w kwocie 48.313 tys. zł.

Wydatki w części Kultura fizyczna przeznaczone są m.in. na: finansowania programu 
wieloletniego pn. ”Przygotowanie i wykonanie przedsięwzięć Euro 2012”, kontynuowa-
nie programu „Moje boisko-Orlik 2012”, zadania sportu wyczynowego i powszechnego 
oraz program wieloletni pn. ”Przygotowanie, obsługa i sprawowanie Przewodnictwa Pol-
ski w Radzie Unii Europejskiej w drugiej połowie 2011 r.”

Wydatki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zaplanowano na 565,380 tys. zł, z cze-
go 565,000 tys. zł na przebudowę, remonty i dofinansowanie obiektów sportowych oraz 
rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych. 

Wydatki Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów zaplanowa-
no na 14,500 tys. zł, z czego 14,496 tys. zł na dofinansowanie zajęć sportowych dla 
uczniów.

W dyskusji posłowie wykazali zainteresowanie wysokością kosztów pobytu polskich re-
prezentantów w ośrodkach COS, planami finansowymi i inwestycyjnymi COS, utrzymaniem 
Stadionu Narodowego po Euro 2012 oraz nakładami na promocję sportu polskiego i Polski.

 Posłowie także pytali o wysokość tegorocznego budżetu Spółek PL.2012 oraz NCS, 
jak będą dofinansowane imprezy rangi mistrzostw Świata i Europy seniorów w 2011 roku 
oraz o wysokość finansowania programów: „Klub Londyn 2012 Polska” i nowego pro-
gramu budowy lodowisk „Białe Orliki”.

Ocena realizacji inwestycji sportowych w Polsce 
w latach 2007-2010. Plany inwestycyjne na lata 2011-2012 

z uwzględnieniem inwestycji strategicznych  dla polskiego sportu.
 Informację na posiedzeniu Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki w dniu  

17 marca br. przedstawił sekretarz stanu w ministerstwie sportu i turystyki Ryszard 

W parlamencie 

         
       o

 sporcie

Poniżej przedstawiamy omówienie wybranych prac i posie-
dzeń Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki w okresie 
drugiego kwartału br.
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Stachurski oraz dyrektor Departamentu Infrastruktury Sportowej Ministerstw Sportu 
i Turystyki Urszula Stróżańska.

Wskazali oni, że w 2010 roku realizowane były m.in. programy inwestycyjne o szcze-
gólnym znaczeniu dla sportu, Wojewódzkie wieloletnie programy rozwoju bazy sporto-
wej, Budowa ogólnodostępnych boisk wielofunkcyjnych, Budowa pełnowymiarowych 
płyt piłkarskich oraz Budowa boisk piłkarskich „Blisko-boisko”.

Ponadto zrealizowano 941 umów o dofinansowanie zadań inwestycyjnych, a 512 
umów zostało rozliczonych.

Do najważniejszych inwestycji strategicznych realizowanych w 2010 zaliczyli m.in.: 
przebudowę skoczni narciarskiej Skalite, modernizację toru wioślarskiego w Wałczu oraz 
remont hali sportowej w Spale  oraz modernizacje stadionu lekkoatletycznego w AWFiS 
w Gdańsku. Plany inwestycyjne na 2011 rok zakładają dofinansowanie programów woje-
wódzkich o szczególnym znaczeniu dla sportu na łączną kwotę 367 250 tys. zł. W związ-
ku ze spadkiem przychodów Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej resort nie jest w sta-
nie oszacować wielkości środków na zadania inwestycyjne w roku 2012.

Dyskusja dotyczyła m.in. kosztów skoczni Wisłą-Malinka, przyczyn przesunięcia 
środków z inwestycji wojewódzkich na strategiczne oraz utrzymania toru kolarskiego 
w Pruszkowie i perspektyw inwestycji w COS Zakopane. 

Uregulowania prawne dotyczące bezpieczeństwa finałowego 
turnieju UEFA EURO 2012 

Na posiedzeniu Komisji w dniu 11.maja br Adam Giersz - Minister Sportu i Tu-
rystyki, Adam Rapacki - podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
i Administracji, przedstawili propozycje zmian prawnych w zakresie bezpieczeństwa na 
imprezach masowych. W związku z nasilającymi się ekscesami pseudokibiców, zwłasz-
cza na stadionach piłkarskich oraz zbliżającym się turniejem Euro 2012 należy podjąć 
dodatkowe środki zapobiegawcze. Nowe rozwiązania winny się mieścić w ramach zinte-
growanego systemu bezpieczeństwa. Praktyczne zmiany dotyczyć będą zasad ubiegania 
się o akredytację na imprezę sportową oraz poszerzenia uprawnień do posiadania i prze-
trzymywania danych o osobach, które mogą zakłócać porządek publiczny. 

Posłowie zwrócili uwagę na nieobecność przedstawicieli PZPN na posiedzeniu Ko-
misji, którzy byli bezpośrednio odpowiedzialni za organizację meczu finałowego o Pu-
char Polski w Bydgoszczy.

Podnosili sprawę zakazu stadionowego i braku skutecznego egzekwowania prawa 
w zakresie bezpieczeństwa na imprezach masowych, zastanawiali się nad stworzeniem 
Centralnego Rejestru Przestępców Stadionowych oraz możliwością zwiększenia wymo-
gów koncesyjnych dla firm ochroniarskich.

Posłowie pytali także o wysokość środków finansowych znajdujących się w gestii Po-
licji przeznaczonych na walkę z bandytyzmem na stadionach i czy decyzja Policji w spra-
wie wydania zgody na organizację  imprezy masowej może być wiążąca i ostateczna.

 Komisja zaleciła stałe monitorowanie zjawisk związanych z pseudokibiców na sta-
dionach piłkarskich i poza nimi.

Krzysztof Majer
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W trakcie jednej z moich barbarzyńskich internetowych dyskusji z prof. Craigiem A. 
Wrisbergiem – jednym z autorów (drugim był prof. Richard A. Schmidt) książki, którą 
niedawno przetłumaczyłem na polski1 – otrzymałem odeń tekst dr Bernarda K. Forsche-
ra, opublikowany w renomowanym czasopiśmie „Science”. Nosi on tytuł „Chaos in the 
Brickyard” i chętni, by się z nim zapoznać, bez trudu mogą dotrzeć do tekstu oryginal-
nego w internecie. 

Spróbujmy pokrótce streścić myśl dr Forschera. Na wstępie Autor pisze:

Dawno temu, wśród czynności i zajęć człowieka było takie, które określano mia-
nem badań naukowych. Ci, którzy je wykonywali, byli zwani naukowcami. Jed-
nakże w istocie ludzie ci byli budowniczymi gmachów, zwanych objaśnieniami lub 
prawami, przez układanie cegieł, zwanych faktami. 

Po  zbudowaniu  przenośni  naukowo-cegielniczo-architektonicznej  całkowicie  za-
nurza się w świecie budowniczych gmachów i producentów cegieł. O jakości gmachu 
decydowała  fachowość  i  staranność  układania  cegieł.  Jeśli  budowniczy  czynili  to  źle, 
wówczas gmach – nawet zbudowany z najlepszych cegieł – walił się w gruzy. Jednakże 
właśnie  jakość  cegieł  była  czynnikiem decydującym niejako u  samych podstaw o  so-
lidności budynku. Początkowo budowniczy sami wytwarzali więc swoje cegły. Było to 
trudne i kosztowne, ale w skali ogólnej opłacalne, gdyż wytwarzali tylko tyle i tylko takie 
cegły, jakie były im potrzebne. Dom budowali zaś według pewnej abstrakcyjnej wizji, 
zwanej hipotezą lub teorią.

1  Schmidt R.A., Wrisberg C.A., Czynności ruchowe człowieka. Uczenie się i wykonywanie w różnych sytu-
acjach, Warszawa 2009, wyd. COS.

O naturze chaosu
Nauka jest zbudowana z faktów, niczym dom z kamieni.  
Ale zbiór faktów nie jest nauką bardziej niż kupa kamieni – domem.

Henri Poincaré

Barbarzyńca w pałacu 

         
        n

auki

Esej ten składa się z dwóch części. Pierwszą stanowi stresz-
czenie opowieści, zaczerpniętej z pewnego naukowego źró-
dła, a drugą komentarz do niej. Ciekaw jestem czy ktoś do-
myśli się, z jakiego okresu pochodzi owa opowieść?
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W miarę rozwoju cywilizacji ludzkość wymyśliła jednak podział pracy i narodził się 
zawód wytwórców cegieł. Dzięki temu architekci mogli całkowicie poświęcić się wzno-
szeniu domów, gdyż cegieł zaczęli im dostarczać cegielnicy. Budowa nowych gmachów 
ruszyła wówczas z kopyta. Cegielnicy szybko jednak poczuli swoją „mocarstwowość” 
i zapomnieli o tym, że ich zadaniem jest wspomaganie budowniczych. Uznali, że wytwa-
rzanie cegieł jest zadaniem co najmniej równie ważnym jak wznoszenie z nich użytecz-
nych gmachów. W końcu kupa kamieni z cytatu Henri Poincaré – stanowiącym motto 
niniejszego felietonu – stała się dla nich ważniejsza niż dom.

Cegieł zaczęło przybywać w zastraszającym tempie. Nie wszystkie, nawet jeśli były 
znakomitej jakości, nadawały się do budowy domów. Ponieważ jednak cegielnictwo sta-
ło się osobnym rzemiosłem, więc wśród cegielników kryterium jakości pracy stała się 
liczba wytworzonych cegieł. W takiej sytuacji do zawodu tego nieuchronnie zakradła się 
bylejakość. Co więcej, wszystkie cegły – solidne i byle jakie, potrzebne i nie – trzeba było 
gdzieś składować. Pojawiły się i zaczęły rozrastać ogromne place składowe. Nawet jeśli 
znajdowały sie na nich cegły przydatne do budowy gmachów, to ich odszukanie stało się 
trudne i czasochłonne. Zapomniano o podstawowym celu rozdziału zawodów budowni-
czego i cegielnika, którym miało być wszak ułatwienie pracy tego pierwszego.

Ponieważ wytwarzanie cegieł było stosunkowo łatwe, a przynosiło taki sam prestiż 
i korzyści  jak wznoszenie gmachów, więc nastąpiło zjawisko, które dr Forscher opisał 
następująco:

Niestety, zawód budowniczych niemal zanikł. Znalezienie właściwej cegły na dany 
gmach stało się trudne, gdyż trzeba było szukać wśród bardzo wielu innych cegieł. 
Trudne stało się również znalezienie działki pod gmach, gdyż teren był zasłany 
luźnymi cegłami. Nie mniej trudne stało się ukończenie użytecznego gmachu, gdyż 
zanim zdołano położyć fundamenty, były one zasypywane lawiną przypadkowych 
cegieł. A najsmutniejsze było to, że nie podjęto najmniejszych nawet wysiłków, aby 
zachować rozróżnienie między zwykłą kupą cegieł a prawdziwym gmachem.

Przedstawiony tu w skrócie esej przywołuje na pamięć pewien rysunek Andrzeja Mlecz-
ki. Widać na nim dżentelmena w okularach, który z poważną miną wygłasza tekst: „Na po-
czątku był chaos... który rozwija się sukcesywnie”. Jest to wyraźna aluzja do słynnego dzie-
ła Hoimara von Ditfurtha „Na początku był wodór”. Zauważmy, że słowo „sukcesywnie” 
oznacza wprawdzie „kolejno, stopniowo”, ale fakt, iż kojarzy się ze słowem „sukces”, na-
biera tu wyraźnie ironicznego wydźwięku. Bo przecież zadaniem nauki jest wprowadzanie 
do wiedzy porządku i ograniczanie – najbardziej jak to tylko możliwe – obszaru chaosu. 

 Esej dr Bernarda K. Forschera powstał w 1963 roku, czyli niemal pół wieku temu. Do 
dziś  sytuacja, o której pisze,  znacznie  się pogorszyła. Komputery  i nowoczesna aparatura 
umożliwiły taśmowe produkowanie poprawnych naukowo wyników bez jakiegokolwiek 
wkładu intelektualnego badacza. Wystarczy jedynie stosować jakąś uznaną metodologię 
badań. Powstała więc olbrzymia i potężna grupa czcicieli „oryginalnych danych doświadczal-
nych”, którzy obecnie wyznaczają kurs rozwoju nauki. Kamieniami milowymi na ich drodze 
są stopnie i tytuły naukowe, które stały się nie skutkiem, lecz celem ich działalności. Aby je 
osiągnąć (a wraz z nimi osobistą pomyślność), nie trzeba rozwijać nauki, wystarczy jedynie 
spełnić arbitralnie ustalone kryteria. W naukach o kulturze fizycznej  jest  to – przywołując 
poetykę eseju dr Forschera – liczba wytworzonych cegieł, a nie jakość zbudowanego z nich 
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gmachu. Ba, dopóki z cegieł nie zbuduje się gmachu, nie można sprawdzić ich jakości! Jeżeli 
więc w pracach cegielników pojawia się bylejakość, pozostaje ona zupełnie bezkarna dopóty, 
dopóki ktoś nie spróbuje z ich cegieł wznieść jakiegoś gmachu. Architektów jest zaś niewielu 
i na wszelki wypadek są oni... tępieni! Kiedy zatem ktoś próbuje zbudować gmach z cegieł, 
których własnoręcznie nie wyprodukował, zostaje wyklęty. Zauważmy, że uczeni walczą, nie-
kiedy bardzo zaciekle, o pieniądze nie na rozwiązywanie problemów, ale na badania. Uczci-
wi – aby zapewnić sobie pewien dopuszczalny margines błędu, gdyż wchodzenie na jakiś 
dziewiczy intelektualnie teren zawsze wiąże się z ryzykiem. Nieuczciwi – by móc czerpać 
wymierne korzyści z pracy łatwej, jałowej i pozornie tylko naukowej.

Nawet praca tych uczciwych może jednak pójść na marne. Psycholog Gerd Gigeren-
zer, dyrektor Max-Planck-Institut für Bildungsforschung w Berlinie, pisze:

Przed kilkoma laty spędziłem dzień i noc we wspaniałej bibliotece, czytając ze-
szyty „Journal of Experimental Psychology” z lat dwudziestych i trzydziestych 
dwudziestego stulecia. Wiele współczesnych badań blednie w porównaniu z róż-
norodnością metod i analiz statystycznych, szczegółowością danych dotyczących 
pojedynczych przypadków, a nie jedynie jakichś wartości średnich, a także staran-
nością doboru uczestników badań opisanych w owych dawnych artykułach. Przy-
gnębiło mnie jednak to, że niemal wszystkie owe bardzo staranne prace zostały 
dziś zapomniane. Większość z nich zawiera zgromadzone dane bez wspierającej 
je teorii. Dane bez teorii są jak dzieci bez rodziców: rokowania ich przeżycia są 
mizerne. Czy chcemy płodzić takie właśnie dzieci?2

Nie we wszystkich dziedzinach nauki  tak się dzieje. Na przykład w fizyce czy chemii 
zgodnie współpracują ze sobą teoretycy-architekci i doświadczalnicy-cegielnicy. Co więcej, 
dzięki pracy teoretyków poszerzył się zakres obowiązków doświadczalników. Muszą oni nie 
tylko wyprodukować odpowiednie cegiełki, ale  również sprawdzić  jakość gmachu wznie-
sionego przez architektów. Jednakże kierunki rozwoju wyznaczają ci drudzy. Na przykład 
w latach sześćdziesiątych fizyk teoretyk Peter Higgs – architekt – ubzdurał sobie, że gdyby 
istniał pewien bozon, to można by wyjaśnić, w jaki sposób cząstki elementarne zyskały masę. 
By to sprawdzić, fizycy doświadczalni – wytwórcy cegieł – wielkim nakładem sił i środ-
ków zbudowali Wielki Zderzacz Hadronów, za pomocą którego być może – podkreślam: być 
może – zdołają wykazać słuszność bądź niesłuszność idei Higgsa. Jeśli okaże się ona słuszna, 
marzyciel Higgs bez wątpienia stanie się jednym z najpoważniejszych kandydatów do Nagro-
dy Nobla. Podobnie jak wcześniej inni architekci, którzy nie zajmowali się w ogóle wytwa-
rzaniem cegieł: Albert Einstein, Erwin Schrödinger, Werner Heisenberg, Louis de Broglie czy 
Wolfgang Pauli. Ten ostatni był tak wielkim teoretykiem, że – jak głosiła fama – ponoć sama 
jego obecność w jakimś mieście sprawiała, że przestawały się udawać wszelkie doświadcze-
nia fizyczne. Ale mimo tego znalazł się w elitarnym gronie noblistów!

Zauważmy, że w fizyce budowniczy gmachów i wytwórcy cegieł szanują się nawza-
jem i współpracują ze sobą harmonijnie. Teoretycy szukają w bezładnym z pozoru świe-
cie swoistych „jąder porządku”, zwanych w teorii chaosu „atraktorami”. Dzięki uczciwej 
pracy naukowej w pobliżu tych atraktorów gęstość prawdy narasta, a gdy osiągnie odpo-
wiedni poziom, powstały wskutek tego procesu twór zyskuje nazwę teorii. Doświadczal-
nicy sprawdzają zaś, czy owe atraktory faktycznie działają, czyli – czy teoria sprawdza 
2 Gigerenzer G.: Surrogates for Theory, „APS Observer” 2009, 22, 2.
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się w praktyce. Dzięki ich współpracy technicy – kolejna grupa włączona w harmonij-
ną budowę lepszego jutra – mogli zbudować procesor, laser, telewizor, reaktor jądrowy 
i parę innych podobnych drobiazgów. 

W ćwierć wieku po felietonie Forschera francuski dziennikarz Guy Sorman opubliko-
wał wywiad3 z wybitnym matematykiem René Thomem, który stwierdził:

Od XVII wieku nauka nowożytna możliwa jest tylko w takiej mierze, w jakiej po-
stęp teoretyczny wyprzedza eksperyment. Wielkich osiągnięć nie zawdzięczamy już 
odkrywaniu nowych faktów, ale jawią się one raczej jako nowe sposoby myślenia 
lub interpretowania (podkr. moje – WP) faktów już znanych. Dziś dzieje się od-
wrotnie, handlarze informacją popychają świat naukowy ku coraz to nowym na-
dziejom i kolekcjonowaniu faktów, ku obserwacji bez refleksji (...) Tam, gdzie nie 
ma refleksji teoretycznej, wiedza jest tylko zbiorem archiwaliów.

Zobaczmy, jak to wygląda w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej. Kilka lat temu w ka-
towickiej AWF gościł zaprzyjaźniony, wybitny profesor ze Stanów Zjednoczonych. Kiedy 
w luźnej,  towarzyskiej rozmowie zapytaliśmy go, co  trzeba mieć, aby w Stanach zostać 
cenionym uczonym, odparł bez chwili wahania: Musisz mieć dobre laboratorium! Czyli 
nie głowę do wyjaśniania zawiłości w otaczającym nas świecie, ale urządzenia do ta-
śmowej produkcji „oryginalnych danych doświadczalnych”. W 2007 roku w Belgra-
dzie prof. Paavo Komi, twórca i dyrektor legendarnego laboratorium w Jyväskylä, wygłosił 
interesujący wykład o wynikach prac  tegoż  laboratorium. Wśród wielu komputerowych 
slajdów znalazł  się  jeden – słownie:  jeden! – zawierający stwierdzenie, że wszystkie  te 
dane doświadczalne są „naszym dziedzictwem dla przyszłych pokoleń”. Richard Schmidt 
i Timothy Lee w słynnej książce „Motor Control and Learning. A Behavioral Emphasis. 
Fourth Edition” (Human Kinetics, Champaign, 2005, s. 282) tak piszą o dorobku pioniera 
zastosowań metod statystycznych w kulturze fizycznej, Edwina Fleishmana:

Prace Fleishmana stanowią dziedzictwo, które może stać się podwalinami przy-
szłych wysiłków mających na celu rozwiązanie problemów przewidywania (możli-
wości ruchowych człowieka – WP). 

Uwaga: nie rozwiązania tych problemów, tylko podjęcia wysiłków w celu ich roz-
wiązania! Krótko mówiąc, w naukach o kulturze fizycznej zajmujemy się głównie nie 
szukaniem atraktorów, ale rozszerzaniem obszaru chaosu. Czego zatem dokonali kapłani 
tych nauk, i to na całym świecie?

Wprawdzie odpowiedź na to pytanie jest widoczna gołym okiem, ale w kulturze fi-
zycznej nadal ochoczo produkuje się mnóstwo „oryginalnych danych doświadczalnych”. 
Mając dobre laboratorium można to bowiem czynić łatwo, a potem bez trudu rozliczyć 
grant. Z drugiej zaś strony w wydanej ostatnio książce Joachima Raczka „Antropomoto-
ryka. Teoria motoryczności człowieka w zarysie” (Wydawnictwo Lekarskie PZWL, War-
szawa 2010, s. 290) czytamy:

Deficyty dotyczą zwłaszcza teorii i modeli opisu kontroli motorycznej. Pojawiają 
się natomiast regularnie rodzime próby ich modyfikacji i „ulepszania”. Zabiegi 
modyfikacyjne nie wychodzą jednak poza krąg „zabawy w klocki”, sprowadzają 

3  G. Sorman, Prawdziwi myśliciele naszych czasów, Warszawa 1993, Czytelnik, s. 61
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się bowiem do dodawania do oryginalnych modeli – kółek, prostokącików i strza-
łek. To są działania niewystarczające, nawet jeśli są okraszane fantazyjnymi, efek-
townymi wywodami, świadczą o bystrości myślenia (podkr. moje – WP), pisane są 
kwiecistym stylem i wzmacniane są nazwiskami Wielkich. O wartości modyfikacji 
musi przesądzać empiryczna weryfikacja.

Tych słów nie napisał jakiś laik, tylko jeden ze sterników polskich nauk o kulturze fi-
zycznej w kilku ubiegłych dziesięcioleciach. Przyjrzyjmy się dokładniej temu cytatowi.

Mamy w nim przede wszystkim pogardę dla działań rodzimych. Jego autor wyraźnie też 
nie rozumie, że w nauce – np. w matematyce, fizyce czy technice – owe „kółka, prostokąciki 
i strzałki” są ważnymi nośnikami myśli. Mieszkamy wszak w jakichś domach, jeździmy jaki-
miś samochodami, korzystamy z jakichś komputerów – tę listę można by przedłużać niemal 
w nieskończoność. Zbudowanie tego wszystkiego byłoby niemożliwe bez wyrażania twór-
czej myśli w postaci „kółek, prostokącików i strzałek”. Każdy matematyk, fizyk i technik wie, 
że opis słowny, liczbowy i graficzny ujawnia bądź uwypukla nieco inne cechy przedmiotu, 
procesu czy zjawiska, a zatem owe „kółka, prostokąciki i strzałki” w znacznym stopniu przy-
czyniają się do naukowego zrozumienia świata4. Ba, spośród trzech wymienionych kodów 
– graficznego, słownego liczbowego – właśnie ten pierwszy jest dla człowieka niejako najbar-
dziej naturalny! Dla kogoś, kto zajmuje się antropomotoryką – obejmującą wszak przetwarza-
nie informacji w celu sterowania ruchami – powinno to być szczególnie oczywiste. 

Czytajmy dalej. Tworzone wzorce „wzmacniane” są nie nazwiskami, lecz myślami 
Wielkich, a  to bynajmniej nie  to samo! Ostatnie zdanie  jest zaś w  istocie strzałem we 
własne kolano. Bo droga do  empirycznej weryfikacji wiedzie przez utworzenie  teorii, 
a wytwórcy cegieł na ogół nie docierają do tego etapu. Co zatem w ostatnich kilku dzie-
sięcioleciach empirycznie zweryfikowali – w sferze poznawczej, a nie jedynie w dzie-
dzinie stwierdzenia faktów lub co najwyżej wykrycia powierzchownych prawidłowości5 
– czciciele „oryginalnych danych doświadczalnych” w naukach o kulturze fizycznej?

Ale w przytoczonym cytacie znajdują się również słowa, które szczególnie zaznaczy-
łem, świadczące o wysoce „naukowej” pogardzie dla... bystrości myślenia! Mamy więc 
w kulturze fizycznej sytuację przypominającą poszukiwania Prosiaczka przez Kubusia 
Puchatka. Wielu uczonych z uporem szuka postępu naukowego w domku doświadczal-
nym, ale – ponieważ bez refleksji teoretycznej można w nim znaleźć jedynie zbiór archi-
waliów – im bardziej szukają tam owego postępu, tym bardziej go tam nie ma.

Ponadto uważam, że należy pilnie powołać stały komitet zajmujący się nazewnic-
twem w naukach o kulturze fizycznej!

4  W dziele prof. Janusza Morawskiego „Człowiek i technologia. Tajniki wzajemnych uwarunkowań” 
(Wyższa Szkoła Humanistyczna, Pułtusk, 2005) znajduje się rozdział zatytułowany „Zagadnienie przy-
czyna-skutek. Rysowanie problemów”.

5  Zauważmy, że większość poważnych czasopism naukowych oczekuje od uczonych prac zbudowanych 
według schematu „wstęp – metody – wyniki – omówienie wyników – wnioski”. Formalnie prace odpo-
wiadają wprawdzie na ogół temu wzorcowi, ale zwykle zawierają pewne nadużycie intelektualne: mia-
nem „wniosków” określają nie wyniki oryginalnego rozumowania, lecz zwykłe stwierdzenie faktów.
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Rotkiewicz M.: Maria Skłodowska-
Curie’s passion for sport

The author presents the extensive es-
say in which she traces the life of Maria 
Skłodowska-Curie. She describes chrono-
logically scientist’s childhood, home, ba-
sic education, studies in Paris, scientific 
work and discoveries, which made her 
famous all over the world and resulted 
in highest prices. However, sport and 
tourism were important to her at nearly 
all stages of her and her family life. Un-
veiling this issue, not commonly known, 
makes the great merit of the author of the 
article. 

Przednowek K. et al.: Expert system 
in sport training

The authors present the expert system 
of training support in racewalking. The 
aim of the system is prediction of the ath-
lete’s results at 5 and 10 km distance after 
given direct starting preparation. 

The artificial neuronal net has been 
used to system development. The data 
from athletes’ training diaries were used 
in the process of neural net learning. The 
system error in relation to actual results 
amounted to ca. 4%.

Siewierski M. et al.: Preference and 
selection in Polish clubs. The training 
stages vs. varieties of selection

The aim of the work has been deter-
mination of selection criteria and selec-
tion methods in leading clubs to swim-
ming, judo, speed skating, badminton, 
and table tennis sections, both by nov-
ices’ selection and at further stages of 
athletes’ training.

The 2499 athletes of 51 best clubs in 
the country have been examined (1275 at 

Summary

overall training, 867 at directed training 
and 357 at specific training stage) 

The greatest number of criteria was 
adopted by qualification to directed train-
ing stage (ca. 39.1% of all criteria), the 
smallest – by qualification to specific 
training stage (ca. 27%). The highest per-
centage of selection criteria was adopted 
in swimming (ca. 41.3%) and judo (ca. 
34%) sections. The significant relation 
has been determined between the number 
of selection criteria and sport qualifica-
tions of athletes. This relation was espe-
cially clear in speed skating (r = 0.83) and 
judo (r = 0.85).

Adam M.: Starting effectiveness of 
male judo national teams at first stage of 
qualifications for Olympic Games 2011 in 
London

Olympic qualification makes the ba-
sic condition for admitting an athlete to 
Olympic Games. In judo the period of 
qualification contests for Olympic Games 
in London lasts from 1st May 2010 until 
30th April 2012. In the first year of qualifi-
cations 120 male national representations 
took part in competitions.

Basing on results of qualification 
competitions, author evaluates the start-
ing effectiveness of particular teams and 
considers their chances in Olympic com-
petitions.

Pluta B.: The rules of analyses of 
tournament results in team sport games. 
Eurobasket 2009

Author shows the principles of various 
statistic analyses methods (tables, graphs) 
used in the sport team games tournaments. 
The calculations have been made with the 
spreadsheet STATISTICA.
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The main goal of the analysis was 
evaluation of best athletes’ and teams’ 
efficiency on the basis of standard game 
elements. The calculations enable predic-
tion of development directions of basket-
ball and evaluation of the position of Pol-
ish team in Europe.

Klisiński M., Szwaja M.: The func-
tions of local government in the sphere of 
physical culture

Authors discuss the tasks of local 
government units in the sphere of physi-
cal culture in the context of new structure 
of public assignments in the three-level 
administration division in Poland. The 
analysis included legal norms in law acts 
which constitute the local government of 
municipality, county and voivodeship. 
The authors discussed, too, the regula-
tions of legal acts, where the assignments 
of public government in the field of phys-
ical culture are listed, especially Sport 
Law of 25 July 2010.

Staszkiewicz R., Rokowski R.: Sport 
climbing – function and significance of 
endurance preparation

The authors present the review paper 
aimed at explanation of hypotheses about 
significance of endurance abilities in the 
whole fitness of a sport climber. To verify 
the consequent hypotheses, the authors 
look for references in researches of for-
eign authors (majority of references are 
foreign works). They present also the re-
sults of their own experiments.

In the final part of the paper there are 
presented conclusions, i.e. practical cues 
on climber endurance training. It should 
include both long-lasting efforts of low 
intensity and intensive climbing, which 
improve the potentialities of glycogen 
path of energy transformation.
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Роткевич M.: Спортивные пассии 
Марии Склодовской-Кюри 

Обширное эссе, в котором автор 
следует жизненными путями Марии 
Склодовской Кюри, показывая в хро-
нологическом порядке ее детство, ро-
дительский дом, начальное образова-
ние и обучение в Париже, научные ра-
боты и открытия, которые принесли ей 
мировую славу и наивысшие награды. 
Мотивом, присутствующим почти на 
всех этапах жизни Марии Склодовской 
Кюри и ее семьи, является увлечение 
спортом и туризмом. Открытие этой 
неизвестной широко стороны жизни 
Великого Ученого, является заслугой 
Автора статьи.

 
Пшедновек К. и др.: Экспертная 

система в спортивной тренировке 
Авторы представляют систему эк-

спертной поддержки тренировок для 
спортивной ходьбы. Задачей системы 
является прогноз результата спортсме-
на по спортивной ходьбе на 5  и 10 км 
по заданной тренировке НСП (непос-
редственная стартовая подготовка).

Для построения системы приме-
няется искусственная нейронная сеть. 
В процессе изучения нейронной сети 
используются данные из тренировоч-
ных дневников спортсменов. Ошибка 
системы по отношению к реальным 
результатам составляет около 4%.

Северски М. И др.: Набор и селек-
ция в польских клубах. Этапы обучения 
и виды селекции

Целью работы является определе-
ние селекционных критериев и видов 
селекции, используемых в известных 
клубах при наборе спортсменов в сек-
ции плавания, дзюдо, конькобежно-

Peзюмe

го спорта, бадминтона и настольного 
тенниса, а также на очередных этапах 
обучения.

Обследовано 2499 спортсменов 
(1275 на этапе всестороннего обуче-
ния, 867 на этапе направленного обу-
чения и 357 на специальном этапе) 
тренирующихся в 51 наилучших клу-
бах государства. 

 Наибольшее количество критериев 
применялось при квалификации для 
этапа направленного обучения (около 
39,1% от всех критериев), наимень-
шее – для этапа специального обуче-
ния (около 27%). Наибольший процент 
селекционных критериев применялся 
в секциях плавания (около 41,3%) и 
дзюдо (около 34%).Установлена су-
щественная зависимость между коли-
чеством использованных селекцион-
ных критериев и спортивным уровнем 
тренирующихся в клубах спортсменов. 
Эта зависимость особо выражена в 
конькобежном спорте (r=0,83) и дзюдо 
(r=0,85).

Aдам М.: Стартовая эффектив-
ность национальных мужских сборных 
по дзюдо на первом этапе квалифика-
ции к Олимпийским Играм 2012 г. в 
Лондоне.

Получение олимпийской квалифи-
кации является условием допуска к 
олимпийским соревнованиям. Квали-
фикационные соревнование для Олим-
пийских Игр в Лондоне проводятся с 
1.05.2010 г. по 30.04.2012 г. В первом 
квалификационном году участвова-
ло более 120 мужских национальных 
сборных. 

Автор, используя результаты квали-
фикационных соревнований, оценивает 
стартовую эффективность отдельных 
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команд и, на этом основании, делает 
суждения об их шансах на олимпийс-
ких соревнованиях.

Плута Б.: Принципы анализа ре-
зультатов турнира в командных спор-
тивных играх.  Чемпионат Европы по 
баскетболу среди мужчин 2009 г. 

В работе указаны принципы ста-
тистического анализа турнира в коман-
дных спортивных играх, с использо-
ванием разной техники – табулярной, 
графической. Расчеты производились 
при помощи калькуляционного листа 
STATISTICA.

Главной целью анализа является 
оценка правильности действий команд 
и игроков в играх наилучших команд, 
с использованием стандартных состав-
ляющих игры (ССИ). 

С учетом полученных результатов, 
можно сделать выводы относительно 
развития баскетбола в Европе и оце-
нить, как на этом фоне представлена 
сборная Польши.

Клисиньски М., Швайя М.: Фун-
кции территориального самоуправле-
ния в сфере физической культуры 

Статья определяет задачи субъек-
тов территориального самоуправления 
в сфере физической культуры, в свете 
изменений в структуре общественных 

задач по введению трехступенчатого 
административного деления государс-
тва. Анализ объемлет правовые нор-
мы, содержащиеся в законах регулиру-
ющих самоуправление гмины, повята 
и воеводства. Рассматриваются также 
записи нормативных актов, определя-
ющих задачи государственной власти в 
сфере физической культуры, в том чис-
ле закон о спорте от 25 июня 2010 г. 

Сташкевич Р. Роковски Р.: Спор-
тивный альпинизм – роль и значение 
воспитания выносливости

Обзорная статья, целью которой 
является сделать заключение о значе-
нии способностей выносливости для 
эффективности действий спортивного 
альпиниста. Для верификаци авторы 
ищут соответствия в исследованиях за-
рубежных авторов (большая часть ли-
тературы – это зарубежные позиции). 
Приводят также результаты собствен-
ных экспериментов.

 Работа заканчивается рекоменда-
циями – практическими указаниями, 
касающимися тренировок выносли-
вости альпинистов, в которых долж-
но найтись место, как длительные 
нагрузки с низкой интенсивностью, 
так и интенсивные нагрузки, улуч-
шающие емкость глюкогенового ме-
ханизма. 
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W przypisie do artykułu pt. Rozwój biegów maratońskich w Polsce – rys historyczny 
(s. 109) pominięto informację, że pierwszym pracodawcą dr Patrycji Rąglewskiej, współ-
autorki artykułu, jest Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Zakład Fizykote-
rapii i Odnowy Biologicznej.
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