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1.
Sport i pieniądze to temat, który pojawiając się w prasie ekscytuje opinię 

publiczną. Wysokości transferów, zarobki zawodników światowych lig w grach 
sportowych, boksie, kolarstwie, automobilizmie czy innych sportach są dla 
zwykłego śmiertelnika opowieścią z innego świata. Gorzej, jeśli do tego tematu 
dorzucany jest wątek aferalny – przekupstwa, łapówki.

Tymczasem finanse sportu mogą być traktowane jako naturalny wymiar dzia-
łalności sportowo-biznesowej. Wtedy okazuje się, że do obracania (z sensem 
i zgodnie z prawem) pieniędzmi, budżetami organizacji sportowych, klubów itp. 
potrzebna jest wiedza fachowa. Nie pomoże byle księgowy, ale ekspert od finansów 
sportowych. Takie refleksje przychodzą mi do głowy, gdy przeglądam wznowioną 
niedawno w Stanach, przez wydawnictwo Human Kinetics, książkę pt. „Sport 
Finance”, napisaną przez profesorów, Gila Frieda z wydziału zarządzania i Ste-
vena Shapiro z wydziału finansów i ekonomiki Uniwersytetu New Haven. Przy 
wszystkich różnicach naszego i amerykańskiego sportu i warunków prawnych, jaka 
szkoda, że nie mają szansy zapoznania się z jej treścią nasi działacze sportowi, 
pardon menedżerowie.

2.
O sytuacji na froncie walki z dopingiem w sporcie, zarówno w wymiarze 

globalnym jak i regionalnym (europejskim), dowiadujemy się z kilku publikacji 
zamieszczonych w tym numerze. Sprawozdanie Rafała Piechoty z Sympozjum 
Międzynarodowej Agencji Antydopingowej, jakie odbyło się w połowie maja 
w Lozannie, zawiera wiele mówiącą tezę, mianowicie, że „tradycyjne” środki 
stosowane w zwalczaniu dopingu, oparte przede wszystkim na badaniach kontro-
lnych, przeprowadzanych w trakcie zawodów i poza zawodami, wyczerpały swoją 
skuteczność. Do ścigania „przestępstw dopingowych” trzeba obecnie angażować 
policję, straż graniczną, prokuraturę i inne służby specjalne. Zawodnik, który 
został zakwalifikowany do grupy podejrzanych „dopingowiczów”, nie ma chwili 
spokoju. Musi na bieżąco przekazywać władzom antydopingowym precyzyjne 
informacje o miejscu swego pobytu, żeby grupa kontroli dopingu szybko do nie-
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go mogła dotrzeć. Ten „przechył” w stronę środków prawnych Rafał Piechota 
określa jako „niebezpieczny”. W jakim sensie miałby on być niebezpieczny? 
Czy zagraża prawom obywatelskim? Zapewne wywołuje złe wrażenie, że sport 
to jeden wielki teren przestępczy? No, ale powiedzmy sobie szczerze, jak długo 
można udawać, że wszystko jest w porządku, skoro wiemy, że nie jest? Doping 
ze sportu nie ustępuje.

Nieskuteczna walka z dopingiem pochłania dzisiaj olbrzymie środki. Trzy-
dzieści lat temu, kiedy pełniłem funkcję jednego z dwóch wiceprzewodniczących 
pierwszej Komisji do Walki z Dopingiem, miałem wrażenie, że wydatki ponoszone 
przez nas na ten cel są olbrzymie. Porównując je do wydatków dzisiejszych, 
muszę się przyznać, moja wyobraźnia była uboga. 

Jak wydostać się z tego zaklętego kręgu niemożności? Może trzeba postawić 
inne pytania, niż te, które stawiano w Lozannie, i szukać nowych rozwiązań?

3.
Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, jak zmienił się, urozmaicił i jak uniwer-

salną funkcję pełni dziś trening siłowy. Jest fundamentem w „sportach siłowych”. 
To było i jest oczywiste. Ale jak zmieniły się programy treningu w większości 
sportów pod tym względem. Niemal każda dyscyplina, w większym czy mniejszym 
wymiarze, korzysta z treningu siłowego. Ważne – jak korzysta. Trzeba bowiem 
mieć na względzie nie tylko zasady posługiwania się ćwiczeniami siłowymi, 
ale koniecznie brać pod uwagę inne okoliczności i warunki, aby przyniósł on 
korzyści, a nie szkody, o co nietrudno, zwłaszcza gdy stosowany jest wobec 
młodych zawodników. Dlatego przeglądowy artykuł Krzysztofa Mizery „Niektóre 
czynniki wpływające na skuteczność ćwiczeń siłowych” należy dopełnić lekturą 
komentarza Tomasza Mikulskiego.

4.
Z treningiem szybkościowym jest podobnie, jak z siłowym; jego udział 

w programach treningowych wielu sportów też jest dziś dużo większy. Mówią 
o tym wyraźnie L. E. Bron i V. A. Ferrigno, autorzy książki „Training for Speed, 
Agility and Quickness”, którą naszemu Czytelnikowi przybliża Tadeusz Ruchle-
wicz. Recenzent zachwyca się bogactwem środków treningu szybkościowego, jakie 
oferuje książka, ich systematyką i łatwym dostępem do odpowiedniego wyboru. 
Ja zaś pragnę dodać, że skuteczne stosowanie ćwiczeń wymaga znajomości 
fizjologii wysiłku oraz metodyki treningu (danej dyscypliny sportu). Ma z tym 
związek również sprawa opisana i skomentowana w dziale Korespondencyjne 
rozmowy.

5.
Projektowanie cykli treningowych to jedno z podstawowych zajęć trenera. 

Po tym poznaje się jego klasę, czy posiada twórczą inwencję, czy to, co robi, to 
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schematy. Dziś do tej pracy wykorzystuje się różne technologie, np. teorię sys-
temu. W takiej sytuacji można mieć większą pewność, że proces projektowania 
przebiegnie poprawnie. Jan Kosendiak i Filip Naglak pokazują to na przykładzie 
projektowania cyklu treningowego dla młodych golfistów. W takim ujęciu projekt 
posiada właściwą strukturę merytoryczną i czasową. Każdy jego element, np. kon-
trola efektów treningu, jest umieszczony w odpowiednim miejscu; wiadomo – co 
i w jaki sposób kontrolować. Tego wszystkiego nie da się zapisać na... pudełku od 
papierosów. Takie przypadki rzekomo miały miejsce w dawnych czasach naszego 
sportu, twierdzi Andrzej Dominiak. I takim trenerom zdarzało się święcić nie 
lada sukcesy.

6.
Kiedyś, ktoś z naszych długoletnich Czytelników powiedział, że jak zabraknie 

„Sportu Wyczynowego”, to znowu znajdziemy się na drzewach. Potraktowałem 
tę opinię jako sympatyczną przesadę, ale kiedy pomyślę, że gdyby polskiemu 
odbiorcy miało zabraknąć kontaktu z prezentowanymi na naszych łamach 
książkami, a są to pozycje z najwyższej półki... Przykład z bieżącego numeru. 
Książka Marka Latasha o neurofizjologicznym podłożu ruchów człowieka. Dzięki 
kompetentnej prezentacji tego dzieła przez Wacława Petryńskiego Czytelnik nasz 
czerpie wprost z dorobku nauki światowej, o czym w Polsce głucho.

7.
Zakrzepowa zatorowość żylna – zatorowość płucna – zespół chorobowy, 

o którym sportowcy wiedzą niewiele, albo nic, bo to nas nie dotyczy (ta opinia, 
oczywiście, jest mylna, bo sportowcy też ludzie i chorują na rozmaite choroby) 
okazuje się niebezpieczny, bo zagrażający nie tylko zdrowiu, ale i życiu czło-
wieka (dowody w załączeniu, czyli w opracowaniu Krzysztofa Chrostowskiego), 
Choroba ta jest znana od dawna. Nowe jest wyjaśnienie mechanizmów, jakie 
uczestniczą w jej powstaniu i przebiegu. Na tym przykładzie również obserwować 
możemy postęp, jakiego dokonała nauka. Ot, choćby proces krzepnięcia krwi 
– ile dziś na ten temat wiadomo, jak jest skomplikowany. Tego nie muszą znać 
w szczegółach sportowcy ani trenerzy, ale już lekarze sportowi – na pewno. Także 
wiedza medycznego personelu pomocniczego winna te zagadnienia uwzględniać. 
Okazuje się bowiem, że niektóre czynniki i warunki, w jakich sportowcy znajdują 
się nader często – wywołują zaburzenia różnych procesów w organizmie tych 
młodych, zdrowych ludzi. I o tym należy wiedzieć. W pierwszym rzędzie po to, 
żeby umieć zapobiegać.

A posteriori
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Kryzys finansowy i sport
Kryzys finansowy, który wybuchł w Stanach Zjednoczonych i rozlał się niemal 
na cały świat, odbija się niekorzystnie przede wszystkim na sektorach życia 
gospodarczego, ale i na dziedzinach życia społecznego. Czy i w jakim stopniu 
dotknie sportu, w którym prowadzą działalność rozmaici producenci określonych 
towarów i usług? Zjawisko kryzysu można postrzegać i analizować w perspek-
tywie globalnej i lokalnej, krajowej. 

Z obrazów medialnych, jakie docierają do nas z różnych miejsc na świecie 
i Europy, nie widać, aby gdziekolwiek doszło do jakiegoś totalnego załamania. 
Widownie stadionów piłkarskich czy tenisowych (te można traktować jako wy-
jątki) są przepełnione do ostatniego miejsca, chętnych do kupowania biletów 
i oglądania innych sportowych widowisk też nie brakuje. Nic nie słychać też 
o bankructwach klubów, wprost przeciwnie, renomowane firmy piłkarskie, jak 
gdyby nigdy nic zawierają nowe kontrakty, a kwoty, jakie wymienia się przy tej 
okazji, sięgają monstrualnych wielkości. Gdzie tu kryzys...

Ale to jedna strona medalu. W niektórych państwach sport kwalifikowany jest 
w znacznym stopniu na utrzymaniu państwa. Kryzys finansowy powoduje, jak 
wiadomo, że kurczy się budżet i trzeba ograniczać wydatki. Nie ulega wątpli-
wości, iż pulę środków kierowanych na działalność sportową niektóre państwa 
będą musiały ograniczyć. 

Nas interesuje sytuacja w naszym państwie, sytuacja naszego sportu. Chociaż 
jak dotąd kryzys nie dał się nam mocno we znaki, nie jesteśmy pewni, czy wez-
brana jego fala za chwilę i nas nie obejmie. I czy wskutek konieczności dalszych 
ograniczeń nie będą zagrożone cele figurujące w Programie Rozwoju Sportu, 
np. poprawa pozycji Polski w międzynarodowym współzawodnictwie olim-
pijskim. Mogą przecież ulec pogorszeniu warunki pracy klubów i reprezentacji. 
Obniżenie potencjału, który mieliśmy powiększyć, bo innym sposobem nie można 
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myśleć o awansie w klasyfikacjach olimpijskich, będzie oznaczało zmniejszenie 
naszych szans w światowej rywalizacji.

Inna sprawa to sport niższego szczebla, bardzo ważny, bo powinien stanowić 
zaplecze dla sportu olimpijskiego, ale i ten, który na swoim poziomie pozostaje, 
egzystując z potrzeby lokalnej społeczno-kulturowej. Obydwa te nurty sportu 
mogą się znaleźć w kłopotach, gdyż wsparcie, jakie otrzymują ze środków 
budżetu regionalnego, zapewne skurczą się także.

Co gorsza nie wiemy nic dokładnie – ani kiedy nastąpi apogeum kryzysu, ani ile 
czasu on potrwa. Przedstawiciele nauk ekonomicznych jakby starali się usprawie-
dliwić, tłumaczą, że zjawisko kryzysu jest trudne do jednoznacznej oceny, zarówno 
gdy idzie o przyczyny, charakter, jak i przewidywanie co do przebiegu i czasu 
trwania. Niemniej jednak poszukiwać odpowiedzi warto. Na pewno przydadzą się 
one, jeśli nastąpi konieczność uruchomienia „strategii kryzysowej”. 

Niezależnie od tego, sytuacja jak obecna powinna wymuszać na decydentach, 
na jakim by nie byli szczeblu, bez oczekiwania aż nadejdzie paląca konieczność, 
podejmowanie przemyślanych, racjonalnych, oszczędnych działań. Jak niska 
jest sprawność i ekonomiczność naszego systemu sportu – dobrze wiemy. 

Jeszcze niedawno, pod koniec czerwca, pisze o tym nasz sejmowy sprawoz-
dawca Krzysztof Majer (W parlamencie o sporcie – s. 222), Komisja Kultury 
Fizycznej, Sportu i Turystyki rozpatrywała sprawozdanie z wykonania budżetu 
państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku oczywiście w zakresie 
wyznaczonym przez jej kompetencje, tzn. dotyczącym kultury fizycznej i sportu. 
Nie było poważnych zastrzeżeń, sprawozdanie zostało przyjęte. Ale to sprawa 
minionego roku, dziś sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Jesteśmy po decyzji 
rządu w sprawie nowelizacji budżetu państwa. Wydaje się, że właśnie  na forum 
sejmowej Komisji Kultury Fizycznej i Sportu powinien zostać przedyskutowany, 
przygotowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki program polityki sportowej 
na okres kryzysu.

Do niektórych kwestii z tym tematem związanych odnosi się w rozmowie z re-
dakcją doradca ministra sportu i turystyki profesor Jerzy Smorawiński (czytaj 
– Wywiady, dyskusje – s. 129 ).
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Fot. PAP – Piotr Polak

Przygotowanie siłowe stanowi dziś ważny składnik wyszkolenia zawodników 
uprawiających różne dyscypliny sportu.
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Wstęp
Siła mięśniowa jest czynnikiem decy-

dującym o poziomie osiągnięć w różnych 
dyscyplinach sportu, nie tylko w „spor-
tach siłowych”, takich jak podnoszenie 
ciężarów, trójbój siłowy, kulturystyka, 
czy fitness sylwetkowe, strongman lub 
armwrestling. Niemałe znaczenie odgry-
wa także w sportach walki, niektórych 
konkurencjach lekkoatletyki, gimnastyce 
i grach zespołowych. 

Przygotowanie siłowe stało się trwa-
łym elementem programu treningu wielu 
grup zawodników. Poprzez stosowanie 
odpowiednich ćwiczeń ze sprzętem si-
łowym rozwija się siłę i wytrzymałość 
mięśni, a także ścięgien i więzadeł, 
które wskutek przeciążeń często ulegają 
uszkodzeniom (kontuzje tych elementów 
aparatu ruchu u sportowców należą do 
najczęstszych). 

Skuteczność treningu siłowego zale-
ży od wielu czynników. Na pierwszym 
miejscu wymienia się predyspozycje 
genetyczne zawodników (struktura włó-
kien mięśni szkieletowych, podatność 

Z Instytutu Kultury Fizycznej Akademii im. 
Jana Długosza w Częstochowie.

Uprawianie tzw. sportów siłowych wymaga rozwijania dyspozycji siłowych zawodników. 
Ażeby trening siłowy był skuteczny, muszą być respektowane jego zasady i spełnione 
odpowiednie warunki.

Krzysztof Mizera

Niektóre czynniki
 wpływające na skuteczność 

ćwiczeń siłowych

Teoria treningu 
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na bodźce treningowe, tzw. responders). 
Równie ważną rolę odgrywają metodyka 
treningu oraz czynniki pozatreningowe – 
odnowa potreningowa i odżywianie.

Podstawowe ćwiczenia 
wpływające na rozwój 

dyspozycji siłowych
Praca mięśni jest rezultatem współ-

działania centralnego układu nerwowego 
i układu ruchu. Jej zewnętrznym wyra-
zem jest rozwijana siła. Siła mięśniowa 
lub, ściślej, sprawność siłowa człowieka 
– to zdolność do nadawania przyspie-
szeń, pokonywania oporu zewnętrznego 
lub przeciwstawiania się mu, realizowa-
na kosztem wysiłku mięśni (22, 29).

Wzrost siły mięśni, w sposób względ-
nie ciągły, obserwuje się wraz z wiekiem. 
Jej płciowe zróżnicowanie, w przedziale 
wiekowym 5-13 lat niewielkie, w ko-
lejnych latach życia staje się bardziej 
widoczne. U dziewcząt siła mięśniowa 
wzrasta do około 14. roku życia, zaś 
u chłopców do 18. (52). Rozwój siły 
można stymulować już od 7. roku ży-
cia, za pomocą gier i zabaw ruchowych 
o charakterze siłowym z wykorzystaniem 
ciężaru własnego ciała lub oporu współ-
ćwiczącego (44, 45). Dla dzieci w tym 
wieku niewskazane, czy wręcz niedo-
puszczalne, są ćwiczenia ze sztangą lub 
innym tego rodzaju ciężkim sprzętem, nie 
mówiąc o współzawodnictwie. Kiedy nie 
są jeszcze zakończone procesy kostnienia, 
łatwo można spowodować zahamowanie 
rozwoju kości długich i doprowadzić do 
zniekształcenia ich nasad (48).

Ćwiczenia siłowe mają ogromne zna-
czenie u nastolatków. Badania Faigen-

bauma i wsp. potwierdzają, że racjonalny 
trening siłowy z niewielkim obciążeniem 
i najlepiej przy użyciu maszyn może 
wpłynąć na poprawę sprawności układu 
mięśniowego i sercowo-naczyniowego 
u chłopców w wieku dojrzewania (15).

Zasadniczym celem ćwiczeń siło-
wych jest zwiększenie siły mięśni oraz 
ich masy (hipertrofia). Podstawowymi 
ćwiczeniami angażującymi duże grupy 
mięśni są: przysiady ze sztangą i mar-
twy ciąg, a w przypadku grup mięśni 
o średniej wielkości: wyciskanie oburącz 
sztangi w leżeniu lub w staniu i inne. 
Dwa pierwsze ćwiczenia angażują przede 
wszystkim prostowniki grzbietu, które 
odpowiadają m.in. za utrzymanie pra-
widłowej postawy ciała (38). Przysiady 
ze sztangą rozwijają również siłę i masę 
prostowników ud. Wyciskanie sztangi 
leżąc stymuluje pracę mięśni obręczy 
barkowej i mięśni piersiowych. 

Hamlyn i wsp. (26) badali zaanga-
żowanie poszczególnych mięśni tułowia 
podczas wykonywania przysiadu ze 
sztangą i martwego ciągu. Zapisy EMG 
wskazały, że zaangażowanie części lędź-
wiowo-krzyżowej mięśni prostowników 
grzbietu (lumbar-sacral erector spinae 
– LSES) podczas wykonania 1 przysiadu 
z 80% 1 RM (repetition maximum) prze-
wyższyło zaangażowanie tych mięśni 
podczas wykonywania 1 powtórzenia 
martwego ciągu (80% 1 RM) o 34,5%. 
Ponadto zaangażowanie LSES podczas 
wykonania przysiadu i martwego ciągu 
z obciążeniem równym masie własnego 
ciała wynosiło odpowiednio 56 i 56,6%. 
Podczas wykonania 1 powtórzenia mar-
twego ciągu z obciążeniem 80% 1 RM 
zaangażowanie górnego odcinka lędź-

Krzysztof Mizera
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wiowego mięśni prostowników grzbietu 
(upper lumbar erector spinae – ULES) 
było większe o 12,9% niż podczas wy-
konania przysiadu z obciążeniem 80% 
1 RM. Zaangażowanie ULES podczas 
wykonania przysiadu i martwego ciągu 
z obciążeniem własnego ciała wynosiło 
odpowiednio: 66,7 i 65,5%. Nie zauwa-
żono znaczących zmian w pracy mięśni 
skośnych brzucha (external obliques) 
oraz dolnych części mięśni brzucha 
(lower abdominals) podczas tych ćwi-
czeń. 

Jednak, aby trening siłowy wpłynął 
na wzrost siły i masy mięśniowej, ćwi-
czenia muszą być wykonywane z odpo-
wiednią intensywnością. Fry (18) poda-
je, że hipertrofia mięśni pojawia się przy 
obciążeniu równym 18-35% 1 RM. 

Czynniki determinujące 
wzrost siły i masy mięśniowej

Istotnym czynnikiem warunkującym 
zmiany siły jest temperatura mięśni. 
Badania wykazały, że napięcie mięśni 
zmniejsza się wraz z obniżaniem ich 
temperatury (5). Przy spadku tempera-
tury w mięśniu piszczelowym przednim 
(tibialis interior) z 37°C do 33°C jego 
napięcie obniżyło się o 20% (7). W mię-
śniu przywodzicielu kciuka (adductor 
pollicis) napięcie zmniejszyło się o 50% 
wraz z obniżeniem jego temperatury 
z 36°C do 20°C (43). Z kolei w mięśniu 
trójgłowym ramienia (triceps brachi) 
napięcie obniżyło się o 30% wraz ze 
spadkiem temperatury mięśnia z 36°C 
do 28°C.

Aby mięśnie osiągnęły odpowiednią 
temperaturę, tj. 39°C (34), przed przy-

stąpieniem do ćwiczeń siłowych należy 
zastosować rozgrzewkę. Ma ona bardzo 
istotne znaczenie dla prawidłowego 
funkcjonowania aparatu ruchu. Poprawia 
bowiem krążenie krwi oraz przygoto-
wuje całe ciało do większego wysiłku 
(28). Prawidłowo przeprowadzona roz-
grzewka nie tylko minimalizuje ryzyko 
kontuzji podczas treningu, ale znacząco 
zwiększa efektywność ćwiczeń w jego 
głównej części. Jednakże, aby była ona 
skuteczna, powinna być przeprowadzana 
nie tylko w formie statycznej, jak to ma 
często miejsce, ale przede wszystkim 
w dynamicznej. Kokkonen i wsp. (32) 
zaobserwowali pogorszenie zdolności 
siłowych po rozciąganiu statycznym 
podczas rozgrzewki. W związku z po-
wyższym zasadne wydaje się przeprowa-
dzenie rozgrzewki w formie dynamicznej 
(np. trucht, szybki marsz, wymachy, 
przysiady itp.), zaś dopiero w kolejnym 
etapie zastosowanie rozciągania, tzw. 
stretchingu.

W celu pobudzenia organizmu przed 
ćwiczeniami siłowymi stosowane są 
egzogenne środki farmakologiczne 
lub spożywcze (np. kofeina), które ak-
tywizują poszczególne układy organi-
zmu. Astorino i wsp. (1) wykazali, że 
przyjmowanie przez sportowców kofeiny 
(6 mg/kg) na godzinę przed przystąpie-
niem do ćwiczeń siłowych powoduje 
istotny wzrost (P < 0,05) tętna oraz 
podnosi poziom skurczowego ciśnienia 
krwi (o 8-10 mm Hg), co przyczynia się 
do wzmożenia metabolizmu oraz pobu-
dzenia ustroju. To zaś przekłada się na 
większą efektywność treningu siłowego 
oraz ogranicza zmęczenie mięśni szkie-
letowych, spowodowane intensywnym 
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treningiem. Warto dodać, iż w jednej 
filiżance kawy znajduje się przeciętnie 
od 75 do 125 mg kofeiny. 

Siła mięśniowa uzależniona jest też od 
przekroju poprzecznego oraz proporcji 
włókien mięśniowych. Lepsze rezultaty 
osiąga osoba mająca przewagę szybko-
kurczliwych włókien mięśniowych nad 
wolnokurczliwymi. Badania dowodzą, że 
stosunek włókien typu II do I w mięśniu 
naramiennym u ciężarowców wynosi 
47% do 53%, u kajakarzy odpowiednio 
29% do 71%, a u pływaków 33% do 
67% (54). Największe możliwości gene-
rowania dużej siły mają włókna typu II, 
zwłaszcza IIX unerwiane przez jednostki 
ruchowe FF (Fast Fatigabl, szybkomęcz-
liwe), które unerwiają 30-800 włókien 
i których skurcz i rozkurcz trwa 50 ms. 
Duże znaczenie ma tu koordynacja 
śródmięśniowa, polegająca na pobu-
dzeniu jak największej liczby jednostek 
motorycznych, co objawia się maksymal-
nym napięciem danego mięśnia. Równie 
ważna jest regulacja międzymięśniowa, 
związana z synchronizacją pracy kil-
ku lub kilkunastu grup mięśniowych, 
biorących udział w złożonej czynności 
ruchowej (27, 29). Tempo oraz liczba, 
a także rodzaj aktywowania jednostek 
ruchowych, są zależne (oraz w pewien 
sposób regulowane) od częstotliwo-
ści skurczów tężcowych niezupełnych 
oraz układu wyładowań (potencjałów 
czynnościowych), generowanych przez 
pobudzający je motoneuron. Może zatem 
zmieniać się w 3-4-krotnym zakresie – 
w dużej mierze uwarunkowane jest to 
przez ośrodkowy układ nerwowy. 

Trening siłowy (zajęcia treningo-
we) kulturystów, ciężarowców czy 

trójboistów trwa zwykle 60-120 minut 
(w zależności od fazy okresu przygo-
towawczego). W tym czasie ćwiczący 
musi wielokrotnie podnosić maksymal-
ne, submaksymalne, a nierzadko także 
supramaksymalne ciężary, do dźwigania 
których konieczne jest angażowanie 
szybkich jednostek ruchowych. 

Istotne znaczenie ma tu system re-
krutowania jednostek ruchowych. 
Osoba, mająca znaczną przewagę włó-
kien szybkościowo-siłowych i zdolna 
angażować je w jak największej licz-
bie i przez jak najdłuższy czas, będzie 
osiągała lepsze rezultaty w sportach 
siłowych niż osoba nie mająca takich 
predyspozycji. 

Oprócz struktury włókien mięśnio-
wych i możliwości rekrutowania jedno-
stek ruchowych ogromne znaczenie, wa-
runkujące duże możliwości wysiłkowe, 
mają zasoby źródeł energetycznych – 
fosforanów oraz glikogenu w mięśniach 
i w wątrobie. 

Ćwiczeniom siłowym towarzyszy 
przede wszystkim metabolizm beztle-
nowy, który jako energię wykorzystuje 
adenozynotrifosforan (ATP) mający 
wysokoenergetyczne wiązania fosfo-
ranowe. Ilość ATP jest ograniczona 
(zaledwie 80-100 g), co wystarcza na 
kilka sekund wysiłku maksymalnego. 
ATP jest resyntezowany przy pomocy 
węglowodanów i tłuszczy oraz fosfo-
kreatyny (PC). Stężenie PC w ustroju 
jest 4-6 razy wyższe niż ATP. Okazuje 
się, że spoczynkowe stężenie PC we 
włóknach typu II jest o 5-15% wyższe 
niż we włóknach typu I. Również tempo 
utylizacji substratów energetycznych 
we włóknach szybkościowo-siłowych 
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jest znacznie szybsze (22). Niezwykle 
istotną rolę pełni też glikogen. Ilość 
glikogenu wewnątrzustrojowego jest 
uzależniona od charakteru, intensyw-
ności i czasu trwania wysiłku, a także 
od stopnia wytrenowania, jakości i ilo-
ści spożywanych węglowodanów. Za-
pas glikogenu wątrobowego dorosłego 
mężczyzny, ważącego 70 kg, wynosi 
ok. 70 g, a glikogenu mięśniowego ok. 
450 g. Jednak wykonując trening siłowy 
oraz spożywając dietę wysokowęglowo-
danową można zwiększyć te zasoby do 
135 g w wątrobie i 900 g w mięśniach 
szkieletowych (3, 4). 

Podobnie jak w przypadku PC zawar-
tość glikogenu we włóknach typu II jest 
o ok. 10-25% większa niż we włóknach 
typu I. Zatem osoba, u której w struk-
turze mięśni szkieletowych przewagę 
mają włókna szybkościowo-siłowe, po-
siadająca jednocześnie duże zasoby wy-
sokoenergetycznych fosforanów, będzie 
predysponowana do uprawiania i zdo-
bywania wysokich osiągnięć w sportach 
szybkościowo-siłowych. Nadmienić 
trzeba, iż obniżenie zawartości glikogenu 
również prowadzi do zmniejszenia wy-
dolności beztlenowej. Stan ten następuje 
wówczas, gdy zawartość glikogenu mię-
śniowego osiągnie 30 mmol/kg (norma 
w spoczynku 50-100 mmol/kg).

Restytucja powysiłkowa 
mięśnia szkieletowego

Kiedy ustępuje napięcie mięśniowe, 
uwalnianie jonów Ca2+ zostaje zaha-
mowane, rozpoczyna się zaś ich wy-
chwytywanie przez kanaliki siateczki 
sarkoplazmatycznej (SS). Proces ten 

zapoczątkowuje cykl przemian, w wy-
niku których mięsień przechodzi w stan 
pełnego rozluźnienia (relaksacji). 

Decydujące znaczenie w przebie-
gu relaksacji ma stężenie Ca-ATP-azy 
w zbiornikach końcowych znajdują-
cych się w sarkoplazmie (13). Aktywny 
transport (pompa wapniowa) wapnia do 
kanalików końcowych (SS) wspomaga-
ją również inne białka (parvalbumina, 
kalmodulina, kalsekwestryna) oraz mi-
tochondria, które obniżają poziom Ca2+ 
poprzez przyłączanie reszty wolnego 
Ca2+ szczególnie, gdy tempo ich wy-
chwytywania przez SS jest obniżone.

Według Muntenera i wsp. (39) stę-
żenie parvalbuminy we włóknach typu 
II (FT) jest większe niż we włóknach 
typu I (ST). W procesie relaksacji nie 
bez znaczenia jest ponadto aktywność 
fosfatazy, która jest aktywowana przez 
obniżenie w komórce poziomu wapnia, 
katalizując defosforylację lekkich łańcu-
chów miozynowych (42).

Zdaniem Gurfinkla i wsp. w procesie 
relaksacji po izometrycznym skurczu 
tężcowym w wyizolowanym włóknie 
mięśniowym wyróżnić można dwie fazy: 
wczesną – liniową oraz późną – szyb-
ką (24). Faza wczesna charakteryzuje 
się liniowym zmniejszaniem napięcia 
o około 25%. Względnie stałemu i wol-
nemu spadkowi napięcia mięśnia nie 
towarzyszą zmiany długości sarkome-
rów (14). Proces relaksacji zachodzi 
stopniowo w całym włóknie i nie zależy 
od częstotliwości pobudzania. Jednakże 
w fazie późnej relaksacja nie przebiega 
równomiernie wzdłuż całego włókna. 
Szybki spadek napięcia powiązany jest 
ze zmianą długości sarkomerów. Zależy 

Niektóre czynniki wpływające na skuteczność ćwiczeń siłowych



12

od częstotliwości stymulacji wywołują-
cej napięcie mięśnia (53). 

Przebieg fazy relaksacji po skur-
czu dowolnym jest powiązany również 
z aktywnością mięśni synergistycz-
nych i antagonistycznych. Zwiększenie 
szybkości relaksacji przyspiesza możli-
wość rozwinięcia następnego skurczu, 
co decyduje o skuteczności ruchów 
dowolnych, a to ma istotne znaczenie 
w treningu siłowym.

Metody regeneracji 
potreningowej

Czas regeneracji potreningowej 
zależy od tego, jakie grupy mięśni 
były obciążone wysiłkiem, oraz jak 
intensywna była jednostka treningowa. 
W sporcie wyczynowym zawodnicy 
mają do czynienia z treningami pro-
wadzonymi często, nawet kilkanaście 
razy w tygodniu, co znacząco obciąża 
układ kostno-mięśniowo-stawowy. Aby 
kolejna sesja treningowa była efektyw-
na, mięśnie muszą być zregenerowane, 
a mikrourazy wyleczone. Małe grupy 
(np. dwugłowy, trójgłowy ramienia) na 
regenerację potrzebują około 24 godzin, 
średniej wielkości grupy mięśni, np. 
mięśnie naramienne lub mięśnie klat-
ki piersiowej, mogą regenerować się 
około 48 godzin, natomiast duże partie, 
jak mięśnie ud lub grzbietu, potrzebują 
nawet około 72 godzin (38). Po bardzo 
intensywnym treningu okres regeneracji 
poszczególnych grup mięśniowych może 
wydłużyć się nawet dwukrotnie.

Istotny wpływ na przebieg (tempo) 
procesu restytucji ma forma odpoczyn-
ku. Odpoczynek bierny, jakim jest sen, 

posiada bardzo ważne znaczenie. Wyniki 
badań przeprowadzonych przez Pilisa 
i wsp. (41) wśród sportowców wykazały, 
iż sen stanowi główny sposób regene-
racji potreningowej. Zapotrzebowanie 
na sen jest sprawą indywidualną, prze-
ciętnie wynosi 6-8 godzin na dobę. Dla 
intensywnie trenujących korzystne są 
także krótkie, 20-30 minutowe, drzemki 
w ciągu dnia. 

Drugą formą regeneracji potrenin-
gowej jest forma czynna – aktywność 
fizyczna o niskiej intensywności. Jej 
skuteczności dowiodły eksperymenty 
przeprowadzone jeszcze przez Sie-
czenowa w 1903 roku (tzw. fenomen 
Sieczenowa) (25). Po przyjemnych, 
mało intensywnych, odmiennych pod 
względem charakteru pracy treningowej 
i połączonych najczęściej ze zmianą 
środowiska ćwiczeniach regeneracyj-
nych, następuje poprawa samopoczucia 
zawodnika oraz motywacji do wysiłku 
treningowego.

Skuteczność ćwiczeń treningowych 
po aktywnym wypoczynku jest o 22% 
wyższa niż wtedy, kiedy odpoczynek 
przebiegał w formie biernej. Forma ta 
przeciwdziała też monotonii treningu, 
zwłaszcza w okresach intensywnego 
przygotowania czy trwających długo 
zawodów. 

Skuteczność aktywnej formy regene-
racji potreningowej potwierdziły badania 
Miki i wsp. (37), wskazując na wzrost 
aktywności mięśni szkieletowych (zapis 
elektromiograficzny) w trakcie kolejnej 
sesji treningowej. Okazuje się, że dla 
zmęczonych mięśni najkorzystniejszą 
formą odnowy są spokojne ćwiczenia 
z minimalnym obciążeniem (gra w te-
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nisa, marsz, jazda na rowerze itp.), 
wykonywane przez zawodnika z chęcią 
i przyjemnością.

Odżywianie a rozwój siły
 i masy mięśniowej

Trening siłowy bez dostarczenia 
organizmowi zawodnika odpowiednich 
ilości składników budulcowych i ener-
getycznych oraz płynów nie przyniesie 
oczekiwanych efektów, a może nawet 
powodować niepożądane skutki zdrowot-
ne. Rozwój siły czy masy mięśniowej nie 
jest możliwy bez spożywania odpowied-
nich ilości białek i węglowodanów, które 
potęgują syntezę białek kurczliwych. 

Określenie dziennej dawki przyjmo-
wania białka u sportowców uprawiają-
cych konkurencje siłowe zależy od wieku 
zawodnika, dyscypliny sportu oraz okre-
su treningu. Metabolizm białka podczas 
wysiłku fizycznego i bezpośrednio po 
jego zakończeniu związany jest z charak-
terem, czasem trwania i intensywnością 
pracy. Bezpośrednie zmiany metabolicz-
ne białek, zachodzące w trakcie wysiłku 
i tuż po nim, mają taką samą tendencję 
we wszystkich rodzajach ćwiczeń si-
łowych (11). Jednakże ilość spożywa-
nego białka przez kulturystów, trójbo-
istów siłowych i ciężarowców powinna 
oscylować w granicach 1,7-3,0 g/kg  
masy ciała/dzień (33), a niekiedy nawet, 
3,5 g/kg masy ciała/dzień (12). 

Podczas kilkutygodniowego inten-
sywnego treningu siłowego zaobserwo-
wano u ćwiczących znaczne obniżenie 
masy komórek mięśniowych przy dzien-
nej dawce białka wynoszącej 0,8-1 g/kg 
masy ciała/dzień (51). Według Tarnopol-

sky’ego i wsp. możliwe jest  utrzymanie 
dodatniego bilansu azotowego przez 
dłuższy czas, pod warunkiem spożycia 
białka w ilości 3 g/kg masy ciała (50). 
Badania przeprowadzone na rumuńskich 
ciężarowcach wykazały 5% wzrost siły 
i 6% wzrost masy mięśniowej, gdy 
dzienne spożycie białka wzrosło z 2,2 g 
do 3,5 g/kg masy ciała/dzień (12).

Duże znaczenie w treningu siłowym 
posiadają również węglowodany, któ-
re – obok białek – stanowią materiał 
budujący masę mięśniową, a ponadto 
w dużej mierze odpowiadają za re-
generację organizmu po intensywnej 
jednostce treningowej. Węglowodany, 
głównie glikogen mięśniowy i wątrobo-
wy, obok fosforanów są, jak wspomniano 
wcześniej, źródłem resyntezy ATP, czyli 
źródła energii wykorzystywanej w wy-
siłkach beztlenowych, np. w wyciskaniu 
sztangi z dużym obciążeniem. Ilość 
zmagazynowanego glikogenu u prze-
ciętnego sportowca pokrywa wydatek 
energetyczny rzędu 1200-1300 kcal. 
Według Jeukendrupa i Aldreda (30) 
zasoby zmagazynowanego w organizmie 
glikogenu oscylują w granicach 450 g 
i mogą zabezpieczyć 3-godzinny wysiłek 
ciągły o intensywności 70-80% VO2max. 
(6). Dorosły wysportowany mężczyzna, 
ważący 70 kg, posiada zapas glikogenu 
wątrobowego w ilości około 70 g, nato-
miast mięśniowego w ilości około 450 
g. Jak wspomniano wcześniej, zasoby te 
przy stosownej wysokowęglowodanowej 
diecie mogą wzrosnąć do około 1200 g, 
co według Shimomury i wsp. następuje 
w związku ze zjawiskiem superkom-
pensacji (odbudowy z nadwyżką) (47). 
Spożywanie węglowodanów przez za-
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wodników uprawiających sporty siłowe 
jest uzależnione od masy ciała i rodzaju 
wykonywanego treningu, ale przyjmuje 
się, że w dni treningowe dawka węglo-
wodanów powinna wynosić przeciętnie 
6-7 g/kg masy ciała/dzień i 4 g/kg masy 
ciała/dzień w dni nietreningowe (33).

Spożywanie tłuszczów, celem do-
starczenia energii sportowcom uprawia-
jącym dyscypliny siłowe, zdaje się być 
bezcelowe, bowiem zasoby tłuszczowe 
organizmu są bardzo duże i umożliwiają 
czerpanie z nich energii przez wiele dni, 
nawet w warunkach głodu całkowitego.

Największe ilości wody, bo aż 75%, 
kumulowane są w mięśniach. Nawad-
nianie organizmu podczas wysiłków 
fizycznych ma szczególne znaczenie, 
gdyż utrata płynów ustrojowych za-
ledwie w ilości 2% masy ciała może 
zaburzyć szereg funkcji fizjologicznych 
organizmu, które z kolei obniżają jego 
możliwości wysiłkowe o około 10% (9). 
Utrata wody odpowiadająca 5% masy 
ciała powoduje obniżenie wydolności 
fizycznej o 30%, natomiast utrata 15% 
zasobów wody organizmu człowieka jest 
przeważnie śmiertelna (20). 

Towarzyszące intensywnym trenin-
gom siłowym znaczące nasilenie proce-
sów metabolicznych wzmaga produkcję 
dużych ilości ciepła w ustroju, co z kolei 
wymaga intensyfikacji procesów odda-
wania ciepła, głównie poprzez pocenie. 
Pamiętać należy, że z każdym gramem 
glikogenu związane jest około 2,7 g 
wody, która zostaje uwolniona podczas 
procesów utleniania tego substratu ener-
getycznego. W trakcie intensywnego 
wysiłku, który wymaga zużycia około 
1200 kcal, blisko 80% energii może 

pochodzić z glikogenu. Podczas takiej 
pracy zostaje uwolnione około 800 ml 
wody (10). Przed rozpoczęciem ćwiczeń 
należy profilaktycznie spożyć około 
400 ml wody, zaś podczas intensywnych 
ćwiczeń zaleca się uzupełnianie wody 
w ilości 500 ml na każde 30 minut wy-
siłku. Uzyskanie całkowitej równowagi 
wodno-elektrolitowej następuje w ciągu 
co najmniej 24 godzin, co oznacza, że 
czysta woda może też być zastąpiona 
preparatami o charakterze wodno-elek-
trolitowym i wodno-energetycznym, 
co korzystniej wpłynie na organizm 
sportowca. W dużej mierze przyspieszy 
to proces regeneracji oraz zapobiegnie 
zaburzeniom funkcji fizjologicznych. 
Aby napój dobrze i szybko wchłaniał 
się z przewodu pokarmowego, powinien 
mieć osmolalność zbliżoną do osmo-
lalności płynów ustrojowych. Ponadto 
korzystne jest stosowanie komercyjnych 
napojów przygotowanych na użytek 
sportowców. Zawierają one węglowoda-
ny w stężeniu 6-8% (60-80 g/l). Napoje 
te zawierają również niewielką ilość 
elektrolitów, lecz ich obecność, zwłasz-
cza sodu, może być korzystna przy dużej 
utracie potu (49).

Podsumowanie i wnioski 
Kształtowanie siły mięśniowej sta-

nowi obecnie istotny element treningu 
w wielu dyscyplinach sportu, nie tylko 
typowo siłowych, jak kulturystyka, pod-
noszenie ciężarów, trójbój siłowy i inne. 
Aplikowany jest także uprawiającym 
sporty walki, piłkarzom, lekkoatletom 
oraz tenisistom i gimnastykom. Dyspo-
zycje siłowe stanowią bowiem zasadni-
czy składnik sprawności fizycznej.

Krzysztof Mizera
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Ażeby trening siłowy przyniósł od-
powiedni efekt, muszą być spełnione 
pewne warunki. W pierwszym rzędzie 
musi być on specyficzny, tzn. dosto-
sowany do wymagań uprawianej przez 
zawodnika dyscypliny czy konkurencji 
sportu, jego wieku i przygotowania oraz 
okresu w cyklu rocznego treningu.

Efekty treningu siłowego zależą po-
nadto od postępowania pozatreningo-
wego. Chodzi tu o prawidłową odnowę 
i regenerację sił oraz związane z tym 
– racjonalne odżywianie.
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Niektóre czynniki wpływające na skuteczność ćwiczeń siłowych

Więcej nie zawsze znaczy lepiej, 
czyli w sprawie spożycia białka

 w sportach siłowych

Praca Krzysztofa Mizery „Niektóre czynniki wpływające na skuteczność ćwi-
czeń siłowych” kompleksowo i zwięźle ujmuje zagadnienia związane z treningiem 
siłowym, zarówno w aspekcie sportów stricte siłowych, jak również innych dyscyplin 
sportowych, korzystających z tego rodzaju treningu uzupełniająco. Autor podkreśla 
znaczenie odpowiedniego doboru ćwiczeń siłowych do wymagań zawodnika, jego 
wieku, płci, stanu wytrenowania, z uwzględnieniem specyfiki uprawianej dyscypli-
ny, okresu w cyklu treningowym itd. Są to absolutnie fundamentalne zasady, które 
muszą być przestrzegane przez trenera. Ze szczególną uwagą musi on odnosić się 
do zajęć prowadzonych z dziećmi i w okresie dojrzewania. Ciąży bowiem na nim 
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odpowiedzialność nie tylko za rozwój dyspozycji sprawnościowych w tym okresie, 
ale i za prawidłowy rozwój i zdrowie podopiecznych „na całe życie”. Presja na uzy-
skiwanie wysokich wyników w coraz młodszym wieku ma być jednym z czynników 
postępu w sporcie wyczynowym, jednak wiąże się z ryzykiem naruszenia granicy 
fizjologicznego rozwoju młodzieży.

Osobnego komentarza wymagają zalecane w pracy ilości spożycia białka dla 
zawodników dyscyplin o wybitnie siłowym charakterze. Wartość 3 g/kg masy ciała 
na dobę (Autor cytuje dodatkowo pracę, w której z powodzeniem stosowano 4 g/kg 
masy ciała) jest wysoce dyskusyjna. Stoi bowiem w sprzeczności z obecnie przyję-
tymi zaleceniami, zarówno w Polsce (Medycyna sportowa pod red. Jegier, Nazar, 
Dziak 2005), jak i na świecie (Textbook of Work Physiology, red. Astrand, Rodahl, 
Stromme 2003). Dzienne spożycie białka przez sportowców dyscyplin siłowych po-
winno utrzymywać się na poziomie 1,5-1,7 g/kg. Okresowo może zachodzić potrzeba 
zwiększenia spożycia białka do wartości podawanej przez Autora, jednak w sytuacjach 
wyjątkowych i przejściowo, na przykład w okresie intensywnego budowania masy 
mięśniowej. Najczęściej ma to miejsce w początkowej fazie treningu siłowego. Kiedy 
budowa ciała zawodnika jest już ukształtowana, należy powrócić do normalnego 
spożycia białka. W tym miejscu najczęściej popełniany jest błąd, zawodnik pozostaje 
na wysokich dawkach białek, jak cytowane przez Autora. Nie przynoszą one mu 
korzyści, jedynie przeciążają organizm (musi metabolizować nadmiar związków 
azotowych). Do tego trzeba dodać powszechną praktykę korzystania ze sztucznych 
suplementów. Po kilku latach negatywne skutki zdrowotne są nieuchronne. 

Warto jeszcze przytoczyć najświeższe oświadczenie Amerykańskiego Towarzy-
stwa Dietetycznego, wydane w marcu 2009 r. wspólnie z kanadyjskimi dietetykami 
oraz Amerykańskim Towarzystwem Medycyny Sportowej („Journal of the Ame-
rican Dietetic Association” 2009, 109, 3, s. 509-24). Mówi się w nim, że zalecane 
sportowcom wyczynowym dzienne spożycie białka wynosi 1,2-1,4 g/kg dla sportów 
wytrzymałościowych, a 1,2-1,7 g/kg dla dyscyplin siłowych. Widać wyraźnie, jak 
dalece odbiega od wartości 4 g/kg. Dawka białka, co podkreślają dobitnie Autorzy 
oświadczenia, zależy od intensywności treningu oraz wielu innych zmiennych, jak 
płeć czy wiek zawodnika.

Z racji ograniczonego dostępu do konsultacji fizjologów lub dietetyków na tre-
nerach najczęściej spoczywa ciężar decyzji co do diety zawodnika. Jest to bardzo 
trudne zadanie, jeśli uwzględnić dodatkowo presję ze strony firm produkujących 
suplementy oraz środowiska: innych zawodników, „doradców-specjalistów” i trenerów 
(wszyscy oni szermują hasłem – im więcej, tym lepiej). Nie należy jednak ulegać temu 
lobbingowi. Pamiętajmy, odciążony od nadmiaru substratów białkowych organizm 
będzie miał więcej energii i szybciej będzie się regenerował. 

Tomasz Mikulski

Teoria treningu
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Wprowadzenie
Przez system rozumiemy odpowied-

nio złożony zbiór lub układ obiektów, 
tak powiązanych lub zrelatywizowa-
nych, że tworzą jedność lub całość 
i przez to wykazują nowe właściwości 
(18, s. 109). Istota systemu zawiera się 
w tym, co podkreślane jest od czasów 
Arystotelesa, że całość jest czymś wię-
cej niż sumą części.

Myśl systemowa w drugiej połowie 
XX wieku wkroczyła do wielu dziedzin 
nauki. Podsuwa bowiem nowe koncep-
cje i punkty widzenia, prowadząc do 
nieoczekiwanych rozwiązań. Weszła 
również do nauk o kulturze fizycznej 
i do teorii sportu (4, 12, 13, 21). Zdaniem 
J. Morawskiego (18, s. 112) w dzisiej-
szych czasach podejście systemowe jest 
niejako obowiązujące, należy do „do-
brego tonu”. Bywa także nadużywane. 
Nie każdy bowiem schemat blokowy czy 
„kompleksowy” okazuje się przejawem 
myślenia systemowego.

Projektowanie systemów treningu, z wykorzystaniem metod modelowania poszcze-
gólnych elementów, może być sposobem usprawniania, optymalizowania treningu 
sportowego.

Jan Kosendiak, Filip Naglak

Metody systemowe
w projektowaniu

 cykli treningowych 
(makrocykl treningu młodych golfistów)

„Sport Wyczynowy” 2009, nr 2/530

Z Akademii Wychowania Fizycznego we 
Wrocławiu.
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Trening sportowy
 jako system

Proces treningu można opisać jako 
system ze sprzężeniem zwrotnym, 
w którym wyróżniamy następujące ele-
menty (10) (ryc. 1):
X – wejścia – całokształt oddziaływań, 

jakim poddawany jest zawodnik. 
Jest to zmienna niezależna, a ściślej 

Z≡{Z`;Z”}, negatywne, czyli za-
kłócenia (Z’) oraz pozytywne, czyli 
wzmocnienia (Z”), 

Y* – to zbiór skwantyfikowanych para-
metrów wyznaczających cele działa-
nia systemu.
Różnica pomiędzy efektem trenin-

gowym a celem ε = │Y-Y*│ stanowi 
dodatkową informację wejściową (ryc. 1 
– pętla sprzężenia zwrotnego). 

Ryc. 1. Systemowe ujęcie trenin-
gu sportowego (10).

Jan Kosendiak, Filip Naglak

y = f(x, z, ε) x – wejście
y = f(x, z, y, y*) y – wyjście
równania różniczkowe y*– cel
 z – zakłócenia

ε = │y - y*│

x

z

y y*
f

– zbiór zmiennych niezależnych, 
czyli tych parametrów treningowych, 
których wartości mogą być skwan-
tyfikowane (wyrażone liczbowo). 
Mówimy, oczywiście, o obciążeniach 
treningowych.

Y – wyjścia – to mierzalne skutki tre-
ningu (efekty), które przekładają się 
na wynik sportowy.

F – operator – funkcja charakteryzu-
jąca właściwości procesu treningu 
– opisuje model zależności efektów 
treningu od obciążeń.

Z – oddziaływania otoczenia wpływa-
jące na efekt treningu (Y), na które 
trener i zawodnik nie mają wpływu. 

Zależności występujące w tym sys-
temie opisuje równanie różniczkowe 
o postaci: Ý= F (X, Z, Y, Y*)

Nauki systemowe 
a projektowanie

Gasparski (6) pisze, że ogólnym 
językiem projektowania jest mode-
lowanie;  językami szczegółowymi 
różnych rodzajów projektowania są 
języki odpowiednich nauk stosowanych. 
Modelowanie nazywamy modelowa-
niem systemowym, gdyż zazwyczaj 
podmiotem modelowania są systemy 
złożone. Jest ono metodą upraszcza-
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nia sytuacji występujących w realnym 
świecie, stosowaną w celu zwiększenia 
szans ich przezwyciężenia.1 Projek-
towanie jest fazą pośrednią między 
badaniami a praktyką. Jest to końcowy 
etap procesu badawczego, a zarazem 
początkowy etap procesu realizacyjnego 
(6). Projekt jest więc czymś w rodzaju 
modelu praktycznego. Tworzenie mo-
deli praktycznych jest tłumaczeniem 
twierdzeń ogólnych na język praktyki, 
język konkretnych zastosowań. Jest też 
projektowaniem nowych przypadków, 
dla których prawdziwe są twierdzenia 
ogólne i jednocześnie wynalazczością, 
czyli projektowaniem rzeczy, których 
przedtem nie było (5). Ponieważ, jak 
wspomniano powyżej, proces treningu 
posiada cechy systemu, podlegać może 
modelowaniu systemowemu. Projek-
towanie z wykorzystaniem metod 
modelowania poszczególnych ele-
mentów może być sposobem badania 
i usprawniania (optymalizowania) 
treningu sportowego.

Istota projektowania 
systemów treningowych

 – modelowanie cykli treningu
Projektowanie procesu treningu 

jest jednym z podstawowych zadań 
trenera. Ta umiejętność należy do 
podstawowych wyznaczników jego 
wykształcenia, a polega na wykonaniu 
szeregu kolejnych czynności, których 
efektem jest zbiór danych tworzących 

model cyklu treningu. Zawiera on 
zestaw założeń, uwarunkowań, celów 
oraz środków, które prowadzą do re-
alizacji celów. Model ten powinien być 
stworzony dla konkretnego zawodnika, 
a nie dla grupy treningowej, a tym 
bardziej dla dyscypliny sportu. Mo-
del nie powinien zawierać rozwiązań 
szczegółowych, np. doboru środków 
treningowych (11).

Należy zdecydowanie odrzucić prze-
konanie, że obciążenia treningowe można 
zaplanować na cały makrocykl trenin-
gowy, nawet ćwiczenia, które mają być 
wykonane w każdej jednostce zajęć. 
Sugestie tego typu wciąż jeszcze poja-
wiają się w literaturze. Problem tkwi w 
tym, że gdy tak szczegółowo podchodzi 
się do planowania obciążeń, zazwyczaj 
głównym celem treningu staje się reali-
zacja planu. Ponadto nie jest możliwe 
przewidzenie, jak zawodnik w danej 
fazie cyklu będzie reagował na zapla-
nowane dużo wcześniej obciążenia. 
Szczegółowe planowanie wszystkich 
działań na długi dystans nie sprawdziło 
się w ekonomii ani w polityce, nie ma 
też racji bytu w sporcie. Możliwe jest na-
tomiast i konieczne projektowanie, które 
sprowadza się do określenia struktury 
celów oraz sposobów i warunków ich 
realizacji (1). 

Algorytm
 procesu projektowania 
systemów treningowych

Projektowanie cyklu treningu polega 
na wykonaniu następujących kroków 
algorytmu projektowania (11):

1Mała encyklopedia logiki. Wrocław 1970. 
Ossolineum.

Metody systemowe w projektowaniu cykli treningowych (makrocykl ...)
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• zdefiniowaniu współzawodnictwa 
w danej dyscyplinie sportu pod 
kątem wymagań, jakie stawia ono 
sportowcowi, aby mógł on osiągać 
sukces;

• pełnej charakterystyki zawodnika, 
którego projekt dotyczy, będzie ona 
następnie podstawą wyznaczenia 
struktury celów treningu oraz doboru 
środków dla ich osiągnięcia;

• opracowaniu struktury celów treningu, 
sformułowaniu zamierzeń i odpowia-
dających im celów głównych, okre-
śleniu celów pośrednich, wyznaczeniu 
zadań, które sportowiec w danym 
cyklu powinien zrealizować;

• zbudowaniu struktury czasowej tre-
ningu (struktura makrocyklu, me-
zocykli, mikrocykli), która służyć 
będzie realizacji sformułowanych 
celów treningu;

• zdefiniowaniu i sklasyfikowaniu 
środków treningowych, które służyć 
będą realizacji celów oraz opraco-
waniu strategii ich wykorzystania w 
poszczególnych elementach struktury 
czasowej cyklu;

• zaprojektowaniu systemu kontroli 
procesu treningu, adekwatnego do 
struktury jego celów, w myśl zasa-
dy, że nie ma powodu do mierzenia 
czegokolwiek w procesie treningu, 
jeśli wyniki pomiaru nie mogą być 
z niczym skonfrontowane i wykorzy-
stane do optymalizowania kierowania 
procesem treningu;

• precyzyjnemu zaprojektowaniu dzia-
łań logistycznych, których celem jest 
zapewnienie zewnętrznych warunków 
realizacji celów.

Niniejsze opracowanie stanowi przy-
kład wykorzystania metody modelowa-
nia systemowego do zaprojektowania 
cyklu treningu (rocznego makrocy-
klu) dla młodych golfistów.

Model
 makrocyklu treningowego

 młodych golfistów
Czas jest jednym z najważniejszych 

czynników w sporcie. Najważniejsze 
imprezy sportowe rozgrywane są cy-
klicznie, w terminach wyznaczonych 
z wieloletnim wyprzedzeniem. Np. 
igrzyska olimpijskie rozgrywane są 
co cztery lata, a ich dokładny termin 
znany jest osiem lat wcześniej. Rów-
nież w golfie najważniejsze i najbar-
dziej prestiżowe turnieje rozgrywane 
są regularnie od ponad stu lat, a ich 
terminy są niezmienne. Konsekwencją 
tego stanu rzeczy jest to, że zawod-
nik, który dąży do uzyskania sukcesu, 
zmuszony jest do zaprezentowania 
w maksymalnym stopniu swoich umie-
jętności i możliwości dokładnie w dniu 
zawodów głównych. W sporcie o suk-
cesie decyduje nie tyle (nie tylko) 
osiągnięcie maksymalnego wyniku, 
ale uzyskanie tego rezultatu w ściśle 
określonym czasie i miejscu.

Periodyzacja treningu
 a jego cele 

Wyznaczając cele treningowe określa-
my zazwyczaj dwa parametry. Pierw-
szy odpowiada na pytania – ile lub o ile? 
– czyli jaką wartość poziomu wytreno-

Jan Kosendiak, Filip Naglak



23

wania sportowiec ma osiągnąć lub o jaką 
się poprawić. Drugim parametrem celu 
jest odpowiedź na pytanie – kiedy? 

Jeżeli uznamy, że struktura celów 
treningu jest podstawą tworzenia 
projektu jego systemu, to terminy 
realizacji poszczególnych celów wyzna-
czą jego strukturę czasową. Przyjmuje 
się, że centralnym punktem makrocyklu 
treningu jest termin zawodów głów-
nych. W klasycznym podejściu do pe-
riodyzacji (2, 15, 16, 19) przyjmuje się, 
że makrocykl, czyli pełny cykl, składa 
się z okresu przygotowawczego, star-
towego i przejściowego. Podział ma-
krocyklu na okresy – przygotowawczy, 
startowy i przejściowy jest konsekwen-
cją wyznaczania różnych, co do jakości,  
celów.

Okres przygotowawczy to część 
makrocyklu, której celem jest budowanie 
potencjału wydolnościowego, sprawno-
ściowego, technicznego, taktycznego 
oraz psychicznego danego zawodnika. 
Starty w zawodach w tym okresie są 
dopuszczalne, jednak mają wyłącznie 
charakter szkoleniowy. 

Zupełnie inny charakter mają cele 
okresu startowego. Powinny one wy-
rażać wartość sportowca w trakcie za-
wodów. Uzyskany wcześniej potencjał 
wydolnościowo/sprawnościowy powi-
nien zostać przekształcony w mak-
symalny wynik. Szczególnie dotyczy 
to startu głównego lub serii startów  
głównych.

W okresie przejściowym chodzi 
o świadomą readaptację – po to, aby 
obciążenia treningowe stosowane w ko-
lejnym cyklu mogły być skuteczne. 

Cel w dyscyplinie o tak skompli-
kowanej strukturze, jak golf, jest wie-
lowymiarowy. Sportowiec w dążeniu 
do mistrzostwa musi realizować cały 
szereg różnorodnych celów cząstko-
wych, stąd konieczność poprzedzenia 
celu głównego celami pośrednimi. 
Cele pośrednie realizowane są w kolej-
nych mezocyklach. Najmniejszymi ich 
elementami są mikrocykle. Czas ich 
trwania jest krótki (najczęściej jeden 
tydzień). Mikrocykl tygodniowy jest 
w dużym stopniu zdeterminowany ty-
godniowym rozkładem zajęć sportowca 
czy rozkładem zawodów. 

W niniejszej pracy podjęliśmy próbę 
opracowania projektu rocznego ma-
krocyklu treningowego dla juniorów 
uprawiających grę w golfa w Polsce. 
Kierowały nami dwie przesłanki. Tego 
typu struktury nie były dotąd w ten 
sposób projektowane i realizowane. Jeśli 
chodzi o publikacje fachowe, to praca 
Knighta (7), która dotyczy tego zagad-
nienia, odnosi się do elity dorosłych gra-
czy amatorów w Australii, gdzie klimat 
pozwala, by gra w golfa była możliwa 
przez 12 miesięcy w roku. W Polsce 
nie ma takiej możliwości. Dlatego przy 
opracowaniu struktury całorocznego 
treningu dla polskich golfistów należy 
uwzględnić krajowe warunki, a jedno-
cześnie uzyskać poprawę ich  pozio-
mu sportowego. Opracowany projekt 
dotyczy szkolenia młodych golfistów. 
Zawodnicy najwyższej klasy, zdolni 
osiągać międzynarodowe sukcesy, będą 
zmuszeni dostosować się do standardu 
światowego – środków treningu i metod 
ich wykorzystywania itd. 

Metody systemowe w projektowaniu cykli treningowych (makrocykl ...)
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Model 
 makrocyklu treningu

Struktura makrocyklu ukazana na 
ryc. 2, zgodnie z założeniami projektu, 
zawiera 20-tygodniowy okres przygoto-
wawczy, 25-tygodniowy okres startowy 
i 7-tygodniowy okres przejściowy. 
Makrocykl uwzględnia terminy reali-
zacji celów głównych, za które uznano 
3 turnieje.
• Mistrzostwa Europy Juniorów (33. ty-

dzień makrocyklu),
• Mistrzostwa Polski Juniorów (32. ty-

dzień makrocyklu),
• Turniej Deutsche Bank Pro-Am 

w Krakowie (27. tydzień makrocy-
klu).
Pozostałe turnieje tworzące kalen-

darz startów traktowane są jako zawody 
drugiej rangi.

Ze względu na klimat w Polsce oraz 
różne cele przygotowania motorycznego, 
technicznego i taktycznego młodych 
golfistów okres przygotowawczy po-
dzielono na cztery mezocykle. Celem 
mezocyklu wprowadzającego (MWP), 
trwającego cztery tygodnie, było wdro-
żenie sportowca do regularnych obciążeń 
po okresie roztrenowania. Mezocykl ten 
kończy się kompleksowymi badaniami 
lekarskimi. 

Kolejny mezocykl – przygotowa-
nia ogólnego (MPO) – rozpoczyna się 
dwutygodniowym zgrupowaniem kon-
dycyjnym (np. w Szklarskiej Porębie, 
na wysokości około 900 m.n.p.m.). Jego 
cele to dalsze kształtowanie wytrzy-
małości tlenowej, siły i wytrzymałości 
siłowej. Po zakończeniu zgrupowania 
realizacja tych celów kontynuowana 

jest przez cztery kolejne tygodnie. Me-
zocykl kończy się sprawdzianem kon-
trolującym przygotowanie motoryczne 
zawodnika.

Rozpoczynający się w lutym pięcio-
tygodniowy mezocykl przygotowania 
ukierunkowanego (MPU) składa się 
również z dwóch faz. W pierwszej, 
podczas zagranicznego zgrupowania (np. 
w Portugalii), główny akcent położony 
będzie na transformację przygotowania 
motorycznego w siłę, precyzję i powta-
rzalność uderzeń. Przez kolejne trzy ty-
godnie cele te będą realizowane również 
podczas treningu w Polsce, o ile pozwolą 
na to warunki pogodowe. Faza druga to 
kontynuowanie obciążeń kształtujących 
wytrzymałość, wytrzymałość siłową oraz 
siłę, przy czym w większym wymiarze 
wykorzystane będą takie formy treningu 
ukierunkowanego, jak doskonalenie 
„gry długiej” czy ćwiczenia na trenaże-
rach. Mezocykl ten zakończony zostanie 
sprawdzianem ukierunkowanym (Test 
Pelza). 

Ostatnim mezocyklem okresu przy-
gotowawczego jest mezocykl przed-
startowy (MPST) – trwający 5 tygodni. 
Jego celem jest kształtowanie i dosko-
nalenie umiejętności gry. Ze względu 
na warunki klimatyczne Polski propo-
nuje się realizację dwóch pierwszych 
mikrocykli tego mezocyklu w formie 
zagranicznego zgrupowania treningowe-
go w miejscu o sprzyjającym klimacie 
i dobrej infrastrukturze do gry w golfa 
(np. w Hiszpanii). Mezocykl ten kończy 
się sprawdzianem w postaci gry kontro-
lnej na 18 dołkach. 

25-tygodniowy okres startowy po-
dzielono na cztery mezocykle. Mezo-

Jan Kosendiak, Filip Naglak
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cykl startów kontrolnych (MSTK) 
zawiera siedem jednotygodniowych 
mikrocykli. W mezocyklu tym przewi-
duje się minimum trzy starty kontro-
lne, a także zgrupowanie treningowe 
specjalistyczne, przygotowujące do 
pierwszego startu głównego (Deutsche 
Bank Pro-Am), który jednocześnie peł-
ni rolę kontrolną dla tego mezocyklu. 
Kolejny mezocykl to mezocykl star-
towy I (MS-I), pełniący jednocześnie 
funkcję mezocyklu bezpośredniego 
przygotowania startowego (BPS). Po 
badaniach lekarskich, serii startów w 
turniejach oraz konsultacjach treningo-
wych zawodnik realizuje cele główne, 
startując w Mistrzostwach Polski (MPJ) 
oraz Mistrzostwach Europy Juniorów 
(MEJ), a na zakończenie mezocyklu 
w Międzynarodowych Mistrzostwach 
Polski Amatorów (MMPAm). Po serii 
startów proponuje się 5-tygodniowy 
mezocykl przejściowy (MPRZ) w wa-
runkach krajowych. Przypada on na 
okres wakacji szkolnych, proponuje 
się zawodnikom trzytygodniowy indy-
widualny trening podtrzymujący ich 
przygotowanie motoryczne, a następnie 
doskonalenie dyspozycji do gry podczas 
2-tygodniowego zgrupowania treningo-
wego (np. w Kołczewie). 

Okres startowy w warunkach polskich 
kończy się 6-tygodniowym mezocyklem 
startowym drugim (MS-II), podczas 
którego młody zawodnik doskonali swo-
je umiejętności gry w cotygodniowych 
turniejach.

Makrocykl kończy 7-tygodniowy 
okres przejściowy, charakteryzują-
cy się umiarkowanymi obciążeniami 
o wszechstronnym charakterze, których 

celem jest roztrenowanie i jednocześnie 
podtrzymywanie dyspozycji układów 
ruchu i krążenia. 

Założenia do modelowania 
mikrocykli treningowych

Zgodnie z założeniami, wszystkie 
mikrocykle, będące elementem prezen-
towanej struktury czasowej, są mikrocy-
klami tygodniowymi. Uzasadnione jest 
to dwoma przesłankami:
• turnieje golfowe organizowane są 

w układzie tygodniowym;
• sportowcy, dla których przeznaczo-

ny jest prezentowany makrocykl, są 
uczniami szkół średnich, w których 
dominuje tygodniowy rozkład zajęć 
szkolnych, a zajęcia treningowe po-
winny być dostosowane do nauki.
Ryciny 3-11 prezentują struktury 

modelowe kolejnych mikrocykli. 
Należy zwrócić uwagę na parametry 

opisujące daną jednostkę:
• Typ jednostki – w każdym mikrocy-

klu wyróżniamy jednostki:
— główne (G), podczas których sto-

sowane są największe obciążenia, 
których charakter jest zgodny z ce-
lem mezocyklu, w którym umiesz-
czony jest dany mikrocykl;

— przygotowawcze (P), podczas 
których doskonalone są konkretne 
dyspozycje motoryczne, technicz-
ne lub taktyczne; 

— podtrzymujące (Po) – jednostki 
o niewielkich obciążeniach, któ-
rych zadaniem jest utrzymanie 
aktualnego poziomu zdolności 
motorycznych, a także umiejęt-
ności technicznych;

Jan Kosendiak, Filip Naglak
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— regeneracyjne (R), których celem 
jest stymulowanie i regulacja pro-
cesów restytucyjnych. 

• Rodzaj jednostki – ze względu na 
charakter obciążeń można wyróżnić. 
— ogólne (O), w których przeważa-

ją obciążenia odbiegające swoją 
strukturą ruchu oraz energetyką 
wysiłku od czynności występują-
cych w danej dyscyplinie sportu; 

— ukierunkowane (U) – ćwiczenia 
stanowiące elementy lub frag-
menty czynności ruchowych cha-
rakterystycznych dla danej dys- 
cypliny; 

— specjalne (S) – zawodnik realizu-
je obciążenie w postaci gry w róż-
nych formach (gra właściwa, gra 
kontrolna, gra umowna, gra zada- 
niowa);

Akcent – w każdej jednostce realizo-
wane są różne cele, dotyczyć one mogą 
kształtowania poszczególnych zdolności 
motorycznych, doskonalenia techniki, 
taktyki gry oraz sfery mentalnej zawod-
nika. Cel, który dominuje, nazywamy 
akcentem. W niniejszym opracowaniu 
wykorzystano jednostki treningowe o nas- 
tępujących akcentach: 

— S (siła) – kształtowanie zdolności 
siłowych (siła statyczna, dyna-
miczna, moc itp.)

— W (wytrzymałość) – różne odmia-
ny wytrzymałości (wytrzymałość 
tlenowa, beztlenowa glikolitycz-
na, beztlenowa fosfagenowa)

— WS (wytrzymałość siłowa) – 
kształcenie zdolności do wielo-
krotnego pokonywania oporów 
zewnętrznych

— T (technika) – doskonalenie sposo-
bu wykonywania czynności rucho-
wych w golfie, aby w optymalny 
sposób wykorzystywać przygoto-
wanie motoryczne zawodnika do 
realizacji celów gry 

— TT (taktyka) – golfista zdobywa 
wiedzę i umiejętności podejmowa-
nia optymalnych decyzji w trakcie 
gry

— TEOR (teoria) – poświęcona na 
współpracę z psychologiem oraz 
omawianie z trenerem teoretycz-
nych aspektów gry w golfa

— AW (aktywny wypoczynek) – po-
dejmowanie małych lub umiarko-
wanych wysiłków fizycznych, któ-
rych charakter znacznie odbiega 
od wysiłku specyficznego dla gry 
w golfa

— ODN (odnowa) – sportowiec pod-
dawany jest zabiegom fizykotera-
peutycznym (terapia wodna, terapia 
prądem, terapia manualna, terapia 
dźwiękiem) w celu przyspieszenia 
przebieg procesów regeneracyjnych 
po wcześniejszych wysiłkach.

• Forma treningu oznacza rodzaj ćwi-
czeń wykonywanych podczas danej 
jednostki treningowej. Poszczególne 
formy opisane są w legendach pod 
każdą ryciną obrazującą kolejny mi-
krocykl.

Projektowanie systemu 
kontroli procesu treningu

Kontrola treningu stanowi ostat-
nie stadium każdego procesu treningu, 
a jej wyniki stanowią punkt wyjścia 
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 Kontrola  
procesu treningu

 pomiar porównanie decyzja

 efekty porównanie  udoskonalenie 
 treningowe efektów treningu 
  z celami treningu (optymalizacja)

Tabela 1 

Schemat procesu kontroli treningu (8).

Tabela 2 

Typy efektów bieżących treningu (8).

Efekty bieżącego treningu  
(nietrwałe)

• pomiar objętości obciążeń treningowych 
w jednostce treningowej (objętość, intensywność)

• pomiar reakcji organizmu na obciążenie podczas 
jednostki treningowej

• pomiar jakości wykonania zadań w danej 
w jednostce treningowej

• pomiar szybkości restytucji po ukończeniu  
jednostki treningowej

Tabela 3 

Typy efektów kumulatywnych 
 (trwałych) treningu (8).

Efekty kumulatywne  
(trwałe)

• pomiar poziomu wytrenowania
• testy maksymalne
• wyniki startów kontrolnych i głównych

• pomiar poziomu procesów adaptacyjnych
• testy standardowe (17) 
• testy determinujące parametry obciążeń 

treningowych

dla nowych założeń i celów. Powinna 
ona polegać na porównaniu uzyskanych 
wyników (efektów) z założeniami, co 
powinno mieć wpływ na wprowadzenie 
odpowiednich modyfikacji w całym pro-
cesie szkolenia (tab. 1). Metody kontroli 
efektów bieżących treningu różnią się od 
metod kontroli efektów kumulacyjnych 
(trwałych), jednak na sam proces kontro-
li składają się zawsze te same trzy ele-
menty: pomiar, porównanie i decyzja. 
Pomiarowi podlegają efekty (bieżące, 
kumulatywne), które następnie są po-
równywane z założeniami danego cyklu 
(makro-, mezo- czy mikrocyklu lub 
jednostki treningowej) i to porównanie 
decyduje o zmianach procesu treningu, 
w celu jego optymalizacji (lepszy dobór 
obciążeń, zmiany struktur czasowych 
itd.). Takie rozumienie pojęcia kontroli 
bazuje na poglądach Zaciorskiego i wsp. 
(22), Ważnego (21), Pszczołowskiego 
(20), Carla (3), Łasińskiego (14), Za-
tonia (23) i innych. 

Rodzaje efektów bieżących treningu 
ukazano w tabelach 2 i 3.

Kontrola efektów treningu zależy 
od:
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• etapu treningu – wstępnego, podsta-
wowego lub specjalnego (mistrzow-
skiego);

• okresu treningu – przygotowawczego, 
startowego lub przejściowego;

• celów treningu – maksymalizacja czy 
ekonomizacja;

• dyscypliny sportu – czy przygotowa-
nie fizyczne jest celem samym w so-
bie czy tylko środkiem do osiągnięcia 
sukcesu?
Tutaj zajmujemy się kadrą narodową 

juniorów, a więc zawodnikami będącymi 
na etapie podstawowym treningu, pod-
czas okresu przygotowawczego i star-
towego. 

Model
 systemu kontroli treningu 

młodych golfistów
Kontrola efektów bieżących obejmo-

wać powinna ocenę:
• objętości obciążeń poprzez pomiar 

czasu treningu, liczby wykonanych 
uderzeń i rozegranych dołków;

• intensywności treningu poprzez 
pomiar częstości skurczów serca 
(HR);

• jakości wykonywania aktu ruchowe-
go i dokładności jego powtarzania, 
poprzez analizę zapisów wideo; 

• skuteczności procesów restytucyj-
nych.
Aby ocenić efekty kumulatywne, 

zaproponowano serię testów:
A – wynik uzyskany w zawodach;
B – wynik gry kontrolnej na 18 doł-

kach ;
C – wynik gry kontrolnej na 27 lub 36 

dołkach;

D – wynik testu Pełza;
E – percentage error index (wg Pelza) 

dla kijów typu iron oraz woods;
F – wyniki testu puttowania wg Nagla-

ka;2

G – test siły dynamicznej – rzut kulą 
4 kg w przód i w tył przez głowę oraz 
pięcioskok z miejsca;

Tabela 4 

Rodzaje testów dla młodych graczy 
w golfa, przeprowadzanych w kolejnych 
mezocyklach okresu przygotowawczego.

 mezocykl data kontrola

 MWP 28.11.05-25.12.05  G, H, I

 MPO 26.12.05-05.02.06 G, H, I

 MPU 06.02.06-12.03.06 D, E, F

 MPST 13.03.06-16.04.06 C, D, E, F

2Test F polega na puttowaniu bez widocznego 
dołka. Zawodnik z miejsca uderzenia obser-
wuje dołek, po czym pomiędzy nim a dołkiem 
umieszczona jest zasłona uniemożliwiająca 
obserwację dołka i linii toczenia się piłki. Po 
uderzeniu zaznacza na karcie miejsce, gdzie 
jego zdaniem zatrzymała się piłka. Im większa 
zgodność zaznaczeń gracza z rzeczywistym 
miejscem zatrzymania się piłki, tym większa 
ilość punktów. Test wykonujemy z odległości 
2 oraz 3 metrów. 
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H – laboratoryjny test wydolności bez-
tlenowej (Wingate);

I – pomiary fałdów skórno-tłuszczo-
wych.
W tabelach 4 i 5 przedstawiono sche-

maty kontroli efektów kumulatywnych. 
Wskazano, w których mezocyklach 
mogą i powinny być stosowane po-
szczególne próby i testy pomiarowe.

Podsumowanie
Prezentowany model cyklu trenin-

gowego dla młodych golfistów jest 
symulacją sytuacji rzeczywistej. Nie 
jest on realizowany w praktyce, jednak 
opiera się na rzeczywistych założeniach. 
Nie zawiera indywidualnych rozwiązań, 
ponieważ nie został sporządzony z myślą 
o konkretnych zawodnikach. Celem pra-

cy było ukazanie, jak za pomocą metod 
systemowych, poprzez określenie założeń 
teoretycznych i opracowanie wskazówek 
praktycznych, można sporządzać pro-
jekty dla konkretnych osób, warunków  
i sytuacji. 

Gra w golfa staje się w Polsce co-
raz bardziej popularna. Jednak wzrost 
poziomu sportowego golfistów będzie 
zależał od rozwoju myśli teoretycznej 
i metodycznej dotyczących treningu 
w tej dyscyplinie. Podnoszenie kwali-
fikacji – powiększanie zasobu wiedzy 
i umiejętności jej wykorzystania do 
skutecznego rozwiązywania proble-
mów metodycznych i innych – jest 
obowiązkiem zawodu trenerskiego. Ten 
wymóg w pełnym zakresie odnosi się 
także do trenerów golfa.
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Wprowadzenie
Przygotowanie taktyczne stano-
wi główną część wykształcenia 
zawodnika szermierki. Jest naj-
trudniejsze, ale zarazem przynosi 
najwięcej korzyści w praktyce.

Witalij Arkadjew  

W walce szermierczej nie wystarczy 
poprawnie i szybko wykonać jakiś ruch 
czy ciąg ruchów, ale trzeba wiedzieć, 
które działanie wybrać, jak i kiedy je 

zastosować w walce z czynnie prze-
ciwdziałającym przeciwnikiem. Ocenę 
sytuacji, ruchów i zamiarów przeciwni-
ka trzeba niekiedy wykonać w ułamku 
sekundy. 

Każdy początkujący szermierz od-
czuwa wielką trudność, kiedy przycho-
dzi do pierwszej walki z przeciwnikiem, 
nie bardzo wie, który ruch, jak i kiedy 
zastosować, przy czym jego uwaga jest 
skupiona bardziej na tym, jak wykonać 
dane działanie, a nie na tym, które dzia-

W różnych dziedzinach sportu występują pewne podobieństwa i cechy wspólne, ale rów-
nież bardzo istotne różnice. W sportach walki i grach sportowych ważną rolę odgrywają 
liczne nawyki czuciowo-ruchowe otwarte typu poznawczo-ruchowego i bezpośrednia 
walka z przeciwnikiem. Niezmiernie ważne są szybkość i trafność postrzegania, szybkość 
reagowania, wyczucie zaskoczenia, myślenie operacyjne, różne właściwości uwagi oraz 
umiejętności taktyczne. 

Zbigniew Czajkowski

Stosowanie umiejętności 
technicznych i taktycznych 

w walkach szermierczych (1)

We wszystkich sportach walki taktyka odgrywa ważną rolę, 
ale w szermierce, przy odpowiednim  wyszkoleniu technicznym, 

jej rola jest najważniejsza.
Jurij urałow

„Sport Wyczynowy” 2009, nr 2/530
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łanie zastosować w danej sytuacji. Po  
wielu walkach – zarówno w trakcie 
zaprawy, jak i w zawodach – szermierz 
uczy się nie tylko wykonania, ale odpo-
wiedniego doboru działania. Stopniowo 
rozwija umiejętność oceny ruchów, 
umiejętności i zamiarów przeciwnika, 
co pozwala na wybranie odpowiedniego 
działania w danej sytuacji taktycznej. 
Uczy się również stopniowo nie tylko 
działań właściwych, ale również przy-
gotowawczych. 

Wybór właściwego działania stano- 
wi chyba najbardziej podstawową tak-
tyczną umiejętność szermierza. Jest 
to związane z szybkością i trafnością 
postrzegania, wyczuciem zaskoczenia 
i różnymi właściwościami uwagi (natę-
żenie, zakres, wybiórczość, podzielność, 
przerzutność). 

Taktykę w szermierce można krótko 
określić jako umiejętne zastosowanie 
działań szermierczych, zarówno przy-
gotowawczych jak i właściwych, tak 
aby uniknąć otrzymania trafienia, 
a zadać je przeciwnikowi. Bardzo 
prosto mówiąc jest to umiejętność 
stosowania techniki w walce. Nieco 
dokładniej można ją określić jako sto-
sowanie przez szermierza jego wszyst-
kich technicznych i taktycznych umie-
jętności, wykorzystywanie zdolności 
wysiłkowych i zbornościowych, zdol-
ności psychoruchowych, właściwości 
uwagi, odpowiedni poziom pobu-
dzenia i motywacji osiągnięć w celu 
uzyskania jak najlepszego wyniku. 
Taktyka jest oczywiście ściśle zwią-
zana z techniką i innymi czynnikami 
zaprawy i walki. Szczególnie ważną 
umiejętnością jest wyczucie zasko- 
czenia. 

Technika i taktyka
Jest sprawą oczywistą,  że szer-
mierz w walce może stosować 
tylko taką taktykę, na którą 
pozwala mu jego technika.

Raoul Cléry

Opanowanie i bogactwo techniki, sta-
nowiącej podstawę bogatej i skutecznej 
taktyki, pozwala szermierzowi zasko-
czyć przeciwnika nie tylko szybkością 
i sprawnością wykonania, ale również 
różnorodnością działań. Bogaty zasób 
opanowanych działań, bogata i różno-
rodna technika umożliwia szermierzowi 
różne taktyczne „zagrywki” bardziej 
skuteczne oraz bardziej zaskakujące dla 
przeciwnika.

Różne pomysły i rozwiązania tak-
tyczne wymagają opanowania szerokiej 
technicznej bazy. W szermierce technika, 
oparta na otwartych nawykach czuciowo-
ruchowych typu poznawczo-ruchowego, 
nie jest celem samym w sobie, ale służy 
jako podstawa psychologicznego i tak-
tycznego przygotowania zawodnika. Do-
skonałe opanowanie techniki, w wąskim 
tego słowa znaczeniu, nie zapewnia szer-
mierzowi powodzenia w zawodach. Tech-
nika, chociaż ważna i istotna, musi być 
połączona ze zdolnościami wysiłkowymi, 
zbornościowymi, zaletami umysłowymi 
i umiejętnościami taktycznymi. 

Szermierz w walce nie powinien 
myśleć o tym, jak wykonać dane dzia-
łanie, ale musi skupić swoją uwagę na 
bacznej obserwacji przeciwnika i wybo-
rze właściwych działań w odpowiedniej 
sytuacji. Dlatego też technika czy umie-
jętności techniczne szermierza powinny 
być bardzo dobrze opanowane, różno-
rodne i zmienne. Poziom umiejętności 

Zbigniew Czajkowski
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technicznych i ich zasób – podobnie jak 
umiejętności postrzegania, myślenia, wy-
czucie zaskoczenia – wywierają wpływ 
na styl walki i taktyczne umiejętności 
szermierza. 

W rozwoju i doskonaleniu taktyki 
pomagają: 
— wysoki stopień opanowania i auto-

matyzacji ruchów i ich oszczędne, 
sprawne i celowe wykonywanie,

— umiejętność, w trakcie wykonywania 
ruchu, uwzględniania czasu, odległo-
ści i całej sytuacji taktycznej (otwarte 
nawyki czuciowo-ruchowe, przystoso-
wane do zmiennych i często niespo-
dziewanych sytuacji),

— szybkość ruchu, właściwy rytm, zdol-
ność przyspieszania lub zmiany kie-
runku ruchu, 

— szybkość i trafność stosowania róż-
nych odmian odpowiedzi czuciowo-
ruchowych,

— wysoki poziom zborności oraz zdol-
ność do stosowania i wykonania okre-
ślonego ruchu z odpowiednią szybko-
ścią i w różnoraki sposób, zależnie od 
sytuacji,

— umiejętność panowania nad skurczem 
i rozkurczem mięśni w odpowiednim 
czasie,

— umiejętność płynnego stosowania 
złożonych działań opartych na wy-
branych pojedynczych ruchach,

— swoista wytrzymałość szermierza i jej 
różne przejawy; zwalczanie zmęcze-
nia mięśniowego, czuciowego, umy-
słowego i uczuciowego,

— zdolność odtworzenia umysłowego 
obrazu działania,

— wysoka jakość procesów neurofizjolo-
gicznych związanych z wykonaniem 
i zastosowaniem określonych działań 

szermierczych w walce (wybiórczość 
i trafność postrzegania, dokładność 
i szybkość postrzegania, różne wła-
ściwości uwagi – skupienie, zakres, 
podzielność, przerzutność etc.), my-
ślenie operatywne (pamięć etc.).
Do najważniejszych czynników w tak- 

tyce należą:
— zdolność oceny w ułamku sekundy 

sytuacji na planszy (szybkość i do-
kładność postrzegania na wyższym, 
pojęciowo-ruchowym, poziomie),

— zdolność do zastosowania działania 
nieprzewidzianego przez przeciwni-
ka i zaskoczenia go wyborem sytu- 
acji i rodzaju działania.
Zastosowanie zaskakującego i nie-

przewidzianego przez przeciwnika dzia-
łania utrudnia mu przewidzenie sposobu 
wykonania, szybkości i prawdziwych 
zamiarów szermierza. Usiłując trafić 
przeciwnika, unikając jednocześnie otrzy-
mania trafienia, trzeba wyprzedzić po-
strzeganie, myślenie i ruchy przeciwnika. 
We florecie i szabli szermierz stara się 
zyskać prawo pierwszeństwa w ocenie 
sędziego (ostatnio prowadzi to do nad-
używania zasad umownych). W szpadzie 
natomiast trzeba być dosłownie szyb-
szym w postrzeganiu, wyborze działania 
i jego wykonaniu od przeciwnika. Ko-
nieczność zadania trafienia w „dobrym 
czasie” oznacza nie tylko szybkość 
ruchu, ale również, i przede wszystkim, 
bardziej wybiórcze, dokładne i szybsze 
przetwarzanie informacji. Aby wygrać, 
szermierz musi myśleć szybciej i po-
strzegać więcej i dokładniej niż jego 
przeciwnik. Powolność postrzegania, 
myślenia i wyboru działania powoduje 
większe zagrożenie niż powolność ru-
chów. 

Stosowanie umiejętności technicznych i taktycznych w walkach szermierczych 
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Jest niezmiernie ważne dla szermie-
rza w walce zbliżyć się do przeciwnika 
w sytuacji dla niego (przeciwnika) bar-
dzo niewygodnej. Ogólnie celem wielu 
działań przygotowawczych na planszy 
jest zbliżenie się do przeciwnika na „kry-
tyczną” odległość, utrzymując inicjatywę 
i możliwość zakończenia działania, kiedy 
przeciwnik ma obniżony poziom uwagi, 
utracił równowagę, jest skupiony na 
przygotowaniu własnego natarcia, albo 
jest zaskoczony nagłą zmianą rytmu lub 
odległości.

Jest rzeczą również niezmiernie waż-
ną umieć przewidzieć ruch przeciwnika, 
jego zamiary nie zdradzając swych wła-
snych. Taktyczne mistrzostwo szermie-
rza w dużym stopniu zależy od zasobu 
i jakości działań przygotowawczych, 
zapewniających bardziej skuteczne 
stosowanie działań właściwych, „praw-
dziwych” działań, którymi chce zadać 
trafienie. 

Szermierką zajmuję się ponad 70 lat 
i obserwując wiele ważnych zawodów 
międzynarodowych doszedłem do wnio-
sku, że wybitni szermierze wykazują 
opisane niżej cechy i umiejętności. Naj-
częściej stosowane skuteczne działania 
są stosunkowo niezłożone (pojedyncze 
natarcia, natarcia z jednym zwodem, 
natarcia z działaniem na żelazo, zasłona 
odpowiedź, pojedyncze przeciwnatarcia, 
krótkie starcia). Pojedyncze natarcie, 
szczególnie proste, zastosowane w pierw-
szym zamiarze, jest bardzo skuteczne, 
chociaż jego zastosowanie jest trudne. 
Skuteczność takiego natarcia zależy od 
wyczucia zaskoczenia, szybkości, do-
kładności i przyspieszenia końcowego 
ruchu. „Prostoty” stylu i ruchów nie 
należy utożsamiać z ubogą, jednostronną 

lub prymitywną techniką. Prostota i pro-
stactwo to zdecydowanie nie to samo! 

W trakcie ćwiczeń jednakże trzeba 
stosować nie tylko stosunkowo proste, 
ale również złożone, działania, ponieważ 
stosowane od czasu do czasu okazują się 
bardzo skuteczne, a ponadto stanowią 
świetny środek kształtowania i dosko-
nalenia wielu umiejętności technicznych 
(ciągłość działań, dokładność ruchów, 
wyczucie rytmu i szybkości, pojętność 
ruchowa, przystosowanie ruchowe etc.)

Wielcy szermierze wykazują nie tyl-
ko prostotę, ale również różnorodność 
działań. Różnorodność działań i tak-
tyki oznacza następujące właściwości: 
dużą liczbę i różnorodność stosowanych 
działań, zmienne stosowanie działań za-
czepnych, obronnych, zaczepno-obron-
nych, pojedynczych i złożonych etc., 
różne sposoby wykonania tego samego 
działania zależnie od sytuacji, sprytne 
stosowanie działań przygotowawczych, 
zmienne stosowanie działań przewidzia-
nych, nieprzewidzianych i częściowo 
przewidzianych (otwarte oczy i zmiana 
zamiaru w toku działania), różne wybory 
działania w takiej samej sytuacji taktycz-
nej, zarówno w działaniach zaczepnych, 
jak i w obronie.

Różnorodność działań szermierczych 
– zarówno przygotowawczych, jak i wła-
ściwych – myli przeciwnika. Przeciw-
nik nie wie, jakiego działania może się 
spodziewać w danej sytuacji. To pozba-
wia go pewności i zwiększa trudność 
w planowaniu jego własnych działań. 
Warto to podkreślić, ponieważ niektórzy 
trenerzy i szermierze sądzą, że dla sku-
tecznego udziału w zawodach wystarczy 
jedynie znać i stosować kilka dobrze 
opanowanych działań. Taki ograniczony 

Zbigniew Czajkowski
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zasób opanowanych działań prowadzi do 
jednostronności szermierza i nie sprzyja 
skutecznemu działaniu z licznymi prze-
ciwnikami o różnym stylu walki i boga-
tym zasobie działań. 

Szeroki zasób opanowanych działań 
szermierczych i pomysłów taktycznych, 
stosowanych z powodzeniem w walce 
przez szermierza, oczywiście nie wyklucza 
stosowania swoich ulubionych działań. 
Szermierze więc, zarówno w trakcie ćwi-
czeń, jak i w zawodach, nie powinni prze-
sadnie polegać tylko na swoich ulubionych 
działaniach, co mogłoby prowadzić do 
utraty czynnika zaskoczenia i skostnienia 
zasobów stosowanych działań. Przesadne 
stosowanie małego zasobu ulubionych 
działań w walkach ćwiczebnych i zawo-
dach może spowodować, że działania te 
stają się „odruchowo-przymusowymi” 
i mogą być stosowane w niewłaściwych 
sytuacjach taktycznych. 

Ważną cechę wybitnych szermierzy 
stanowi ich wysoce charakterystyczny styl 
walki i umiejętność stosowania różnorod-
nych działań przygotowawczych i właści-
wych. Obserwując technikę i styl walki 
wielkich szermierzy można rozpoznać 
wpływ danej szkoły szermierczej, a nawet 
poszczególnych trenerów. Ponadto na styl 
i taktykę walki danego szermierza wpływ 
wywierają: wymiary jego osobowości, 
cechy temperamentu, właściwości uwagi, 
szybkość i trafność postrzegania i wiele 
innych cech osobniczych. 

W zaprawie szermierza staramy się 
uczyć i doskonalić podstawowe poło-
żenia, ruchy i działania szermiercze. 
Chcemy zapewnić opanowanie przez 
zawodnika poprawnych nawyków czu-
ciowo-ruchowych techniki szermierczej. 
Uczymy zawodników typowych postaw 

i ruchów nie po to, aby każdy szermierz 
walczył w taki sam sposób, ale po to, aby 
zawodnik mógł wypracować swój indy-
widualny styl walki zgodnie z jego cha-
rakterem, temperamentem, budową ciała 
i całą osobowością. Fechtmistrz powinien 
pomagać zawodnikowi w wypracowaniu 
jego własnego stylu walki. 

Różni szermierze wykazują różne style 
walki i różnorodną taktykę. W zawodach 
międzynarodowych czołowi szermierze 
wykazują często bardzo odmienny styl 
walki i różnorodne umiejętności tech-
niczne i taktyczne. Należy jednak prze-
strzec przed chęcią ślepego naśladowania 
wielkich mistrzów, ponieważ technika 
i taktyka, która zapewnia powodzenie 
jednemu szermierzowi może być całkiem 
nieskuteczna dla innych. 

Budowa ciała, cechy przyrodności, 
różne cechy układu nerwowego, zdol-
ności wysiłkowe i zbornościowe, wy-
miary osobowości, właściwości uwagi, 
szybkość to ważne czynniki w budowie 
własnego stylu walki i taktyki danego 
zawodnika. Jest rzeczą oczywistą, na 
przykład, że tylko szermierz z silnym, 
ruchliwym i zrównoważonym tempera-
mentem, z wielką ruchliwością procesów 
neurofizjologicznych może opierać swój 
styl i taktykę walki na błyskawicznej 
zaradności ruchowej, stosując działania 
nieprzewidziane, częściowo przewidzia-
ne i przewidziane i oparte na różnych 
odmianach odpowiedzi czuciowo-rucho-
wych. Z drugiej strony, flegmatyk, który 
nie jest bardzo szybki i którego procesy 
psychiczne są powolne i mało ruchliwe, 
musi opierać swój styl walki i taktykę na 
dokładnej obserwacji przeciwnika i dzia-
łaniach przewidzianych, często w drugim 
zamiarze. 

Stosowanie umiejętności technicznych i taktycznych w walkach szermierczych 
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Rodzaje
 działań szermierczych

Z chwilą, kiedy szermierz opa-
nował budowę podstawowych 
ruchów szermierczych, działal-
ność jego traci swój pierwotny, 
fizyczny charakter, a staje się 
bardziej ćwiczeniem umysło-
wym. Technika i taktyka – to 
najważniejsze składniki treningu 
szermierza.

Michel Alaux

Działania szermiercze najogólniej 
możemy podzielić na działania przy-
gotowawcze, ułatwiające zastosowanie 
działań właściwych, oraz działania 
właściwe. Celem działań właściwych jest 
trafienie przeciwnika i uniknięcie jego 

trafienia. Znane są różne nazewnictwa 
i różne podziały działań szermierczych 
w różnych krajach i szkołach. Wielką 
wadą większości tych podziałów jest ich 
niespójność oraz brak logicznych kryte-
riów. Przed wieloma laty opracowałem 
nowy podział działań szermierczych wy-
różniając: podstawowy podział działań 
szermierczych, podział taktyczny – na 
podstawie sposobów stosowania i wy-
boru działań w walce.

Oba te podziały przedstawiają ryciny 
1 i 2. Ryzykując oskarżenie o zarozumial-
stwo zacytuję słowa Dawida Tyszlera, 
znakomitego przed laty zawodnika i tre-
nera, autora kilku podręczników szermier-
ki, obecnie profesora Moskiewskiego In-
stytutu Kultury Fizycznej: Podział działań 

Ryc. 1. Podstawowy podział działań szermierczych.

Zbigniew Czajkowski

Działania szermiercze

 przygotowawcze właściwe

 rozpoznanie działania działania działania 
  zaczepne zaczepno-obronne obronne

 ukrywanie natarcia linia zasłony 
 własnych zamiarów   

 wprowadzenie  odpowiedzi,  przeciwnatarcia uniki  przeciwnika w błąd przeciwodpowiedzi 

 wpływanie na zamiary  odmiany wznawianych  obrona 
 i ruchy przeciwnika działań zaczepnych  odległością

 utrudnianie przeciwtempa 
  

 manewrowanie
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szermierczych – podstawowy i taktyczny 
– wprowadzony przed laty przez Zbignie-
wa Czajkowskiego jest bardzo logiczny, 
przejrzysty i ma ogromne znaczenie prak-
tyczne. Z tych podziałów wynika, że jed-
no i to samo działanie szermiercze, taki 
sam ciąg ruchów, może być wynikiem 
zupełnie różnych pomysłów taktycznych 
i sposobów zastosowania w walce. Na 
przykład przeciwtempo może być zasto-
sowane jako działanie przewidziane w 
drugim zamiarze, działanie o nieznanym 
zakończeniu („otwarte oczy”), działanie 
ze zmianą zamiaru w toku działania.

Na styl walki i oblicze taktyczne za-
wodnika przemożny wpływ wywierają: 
szkoła szermiercza i system szkolenia, 
osobowość i metody szkoleniowe wy-
chowawcy i trenera bezpośredniego, 
osobowość samego zawodnika. Stosując 
różne zasady podziału można wyróżnić 
różne, skrajne typy taktyczne szermie-

rzy (występują, oczywiście, liczne typy 
mieszane). Ze względu na stosunek do 
sportu, treningu, walki i zawodów oraz 
motywację osiągnięć można wyróżnić 
typ „wojownika”, „technika” i „bojaź-
liwego”. 

Ze względu na zasób i wybór sto-
sowanych działań można wyróżnić na-
stępujące typy: szermierz o bogatym 
zasobie działań i szermierz o ubogim 
zasobie działań; szermierz czynny i szer-
mierz bierny; szermierz działań prze-
widzianych i szermierz błyskawicznej 
improwizacji; szermierz o taktyce współ-
działania i szermierz o taktyce „przeci-
nania”; szermierz działań zaczepnych 
i szermierz działań obronnych; szermierz 
ostrożny i ryzykancki; szermierz opano-
wany i szermierz pobudliwy; szermierz 
wszechstronny i szermierz jednostronny. 
Typy te dokładnie opisałem w wielu 
swoich książkach.

Ryc. 2. Stosowanie działań (nawyków czuciowo-ruchowych) w walce – różne sposoby wyboru działania.

Stosowanie umiejętności technicznych i taktycznych w walkach szermierczych 

    Działania stosowane  
    w walce

  Działania     Działania częściowo 
  przewidziane    przewidziane

    Działania  
    nieprzewidziane

 I zamiar  II zamiar  o nieznanym  ze zmianą decyzji  
     zakończeniu  w toku działania
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„Sport Wyczynowy” 2009, nr 2/530

Wstęp
W systemie współzawodnictwa spor-

towego najważniejsze imprezy – mi-
strzostwa świata, mistrzostwa Europy 
– stanowią znakomite pole obserwacji 
badawczych. W grach sportowych, ta-
kich jak piłka nożna, dostarczają bie-
żących informacji do charakterystyk 
gry w wykonaniu najlepszych piłkarzy 
i zespołów. Działalność meczowa za-
wodników światowej elity, w jej różnych 
wymiarach (taktycznym, technicznym, 
motorycznym), dostarcza swoistych 
wzorców. Powinny one stanowić punkt 
docelowy procesu szkolenia piłkarskiego 
na kolejnych jego etapach.

Informacje zdobyte w trakcie ob-
serwacji gry najlepszych zawodników 
i zespołów umożliwiają sporządzenie 
modelu gry. Pozwala on określić profil 
wymagań, jakie gra w jej aktualnej po-
staci stawia zawodnikom. Stąd powinna 
prowadzić droga do podjęcia prac nad 
metodyką treningu, czyli sposobami 
osiągania poszczególnych celów. Taka 
koncepcja wydaje się najwłaściwsza 
do zapewnienia dalszego rozwoju piłki 
nożnej. W myśl tej koncepcji postępują 
wiodące zespoły piłkarskie, opierając 
proces szkolenia na danych wynikają-
cych z analizy zawodów, przetwarzania 
ich i wdrażania do praktyki treningowej, 
gier kontrolnych i zawodów. 

Obserwacja zmian struktury i skuteczności gry w piłkę nożną należy do podstawowych 
obowiązków teoretyków i metodyków treningu tej dyscypliny sportu. Jej wyniki powinny 
służyć weryfikacji ocen co do kierunku zmian, tendencji i rozwiązań stosowanych przez 
najlepsze drużyny na świecie, a w dalszej kolejności określaniu i opracowywaniu pro-
gramów treningu. Dotyczy to szczególnie gry w piłkę nożną kobiet, które stosunkowo 
niedawno przystąpiły do jej uprawiania w formie w pełni wyczynowej.

Andrzej Soroka

Analiza podań piłki
 w meczach finałowych 

VI Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Kobiet (Anglia 2005) 
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Obserwacje i analizy gry męskich 
zespołów klubowych i reprezentacyjnych 
prowadzili m. in. Bergier (1); Koźmin 
(10); Szwarc (16); Wrzos (21); a za gra-
nicą Carey (5), Jinshan (9); Loy (12); 
Kunh (11). Ten nurt badawczy, w od-
niesieniu do gry w piłkę nożną zespołów 
kobiecych, prezentowali m.in. Bergier, 
Soroka (4, 14) i Szwarc (17). 

Piłka nożna kobiet
 – krótka historia 

W Anglii w II połowie XIX wieku do 
programów nauczania w szkołach i na 
uczelniach wprowadzono grę w piłkę 
nożną kobiet. Odtąd zainteresowanie 
tą grą wśród kobiet systematycznie 
wzrastało. W 1884 roku zarejestrowano 
pierwszy klub piłki nożnej kobiet pod 
nazwą British Ladies Football Club, 
a rok później rozegrany został pierwszy 
oficjalny mecz z udziałem pań pomiędzy 
północą a południem Anglii zakończony 
wygraną północy 7:1. Do pierwszego 
międzynarodowego spotkania kobiet 
doszło dopiero w 1920 roku. W Preston 
w Anglii miejscowy zespół Dick Kerr`s 
Ladies pokonał reprezentację Francji 2:0. 
Mecz wzbudził wielkie zainteresowanie. 
Grę kobiet przyszło podziwiać 25 tysięcy 
widzów. Po niewątpliwym propagando-
wym sukcesie tego meczu zaskoczeniem 
była decyzja wydana w grudniu 1921 
roku przez Angielską Federację Piłki 
Nożnej zakazująca kobietom rozgry-
wania meczów piłkarskich. Zakaz zo-
stał cofnięty dopiero w 1971 roku (8). 
W 1972 roku Europejska Federacja Piłki 
Nożnej po przeprowadzonych analizach 
stwierdzających, iż w 22 krajach Europy 

kobiety grają w piłkę nożną, włączyła 
żeński futbol w swoje struktury. To był 
początek ekspansji piłki nożnej kobiet. 
Dzisiaj miliony dziewcząt na całym 
świecie, zrzeszonych w 129 krajowych 
federacjach, uczestniczy w regularnych 
rozgrywkach (18).

Międzynarodowe 
współzawodnictwo kobiet

 w piłce nożnej
Wielkim propagatorem, a zarazem 

inicjatorem powołania do życia cy-
klicznych turniejów z udziałem najlep-
szych kobiecych drużyn świata, które 
wyłaniałyby najlepszą z nich na okres 
czterech lat, był dr Joao Havelange, 
ówczesny prezydent FIFA. Organizato-
rem pierwszego turnieju o mistrzostwo 
świata – listopad 1991 roku – została 
Chińska Republika Ludowa, w której 
futbol kobiecy od lat osiemdziesiątych 
XX wieku cieszy się wielką popular-
nością (15). Dotychczas rozegrano pięć 
turniejów o prymat w świecie. Po dwa 
razy zwyciężały zawodniczki USA i Nie-
miec, które od 2007 roku są aktualnymi 
mistrzyniami świata. 

Również od 1991 roku oficjalnie 
rozgrywane są finały mistrzostw Europy, 
które zastąpiły rozgrywki pod nazwą 
Europejski Turniej Piłki Nożnej Kobiet. 
Aż pięciokrotnie najlepszym zespołem 
Europy okazywała się drużyna Niemiec, 
jest ona również aktualnym mistrzem. 
Dopełnieniem wielkiej kariery futbolu 
kobiecego było włączenie go do pro-
gramu igrzysk olimpijskich. Olimpijska 
inauguracja nastąpiła w 1996 roku, 
w Atlancie.

Analiza podań piłki w meczach finałowych VI Mistrzostw Europy...
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Dlaczego analiza podań piłki?
W tym artykule zajmujemy się ana-

lizą podań piłki. Są one bowiem pod-
stawowym elementem techniczno-tak-
tycznym w prowadzeniu gry w piłkę 
nożną. Bez skutecznych podań piłki nie 
sposób zapewnić realizowanie założeń 
taktycznych, ani odpowiedniej szybkości 
i płynności akcji (23). Podania stanowią 
niemal połowę wszystkich czynności 
zawodnika z piłką (7). 

Za skuteczne można uznać takie 
podanie, które ułatwia partnerowi otrzy-
mującemu piłkę zdobycie pola gry lub 
bramki (13).

Cel badań
Celem pracy było określenie – w wy-

miarze ilościowym i jakościowym – 
podań piłki w grze kobiet podczas Mi-
strzostw Europy w 2005 roku. Analiza 
zebranego materiału miała wskazać, 
jakie rodzaje podań były najbardziej 
istotne i najczęściej stosowane w grze 
przez najlepsze europejskie zespoły. 

Podjęto też próbę określenia, czy 
pomiędzy poszczególnymi formacjami 
drużyny występują różnice w struktu-
rze ilościowej i jakościowej podań pił-
ki oraz czy zachodzą związki pomię-
dzy celnością podań a innymi elemen- 
tami. 

Hipotetycznie założono, że pomiędzy 
formacjami różnice występują zarówno 
w strukturze ilościowej, jak i jakościo-
wej podań, oraz że zawodniczki po-
szczególnych formacji stosują „swoiste 
rozwiązania”.

Interesujące wydaje się porówna-
nie tych elementów gry u mężczyzn 

i kobiet. Można przypuszczać, iż 
kobiety, jakkolwiek starają się dopa-
sować swą grę do wzorca gry męskiej, 
z powodu różnic w poziomie rozwoju 
dyspozycji motorycznych są zmuszo-
ne poszukiwać własnych rozwiązań. 
Potwierdzenie tej tezy oznaczałoby, 
że racjonalnym działaniem szkole-
niowym byłoby opracowanie opty-
malnego kobiecego wzorca treningu 
piłkarskiego. 

Materiał i metody badań 
Materiału badawczego dostarczyły 

obserwacje 15 (wszystkich) spotkań 
rozegranych w czasie finałów VI Mi-
strzostw Europy w Anglii w 2005 roku. 
Obserwacją objęto 130 zawodniczek, 
a jej łączny czas wyniósł 1380 minut 
gry.

Postępowanie metodologiczne po-
legało na tym, że zarejestrowane na 
płytach DVD z przekazu telewizyjnego 
mecze odtwarzano i analizowano we-
dług koncepcji zaprojektowanego przez 
autora „arkusza obserwacji” oraz przy 
użyciu odpowiednich programów kom-
puterowych. 

W pracy podjęto próbę analizy podań 
ze względu na:
a) kierunek: prostopadłe, poprzeczne, 

ukośne, do tyłu;
b) odległość (zasięg): krótkie – do 10 

metrów, średnie – od 11 do 25 me-
trów, długie – powyżej 25 metrów;

c) sposób wykonania (szybkość wy-
konania): bez przyjęcia (podania 
szybkie), po przyjęciu (podanie śred-
nio szybkie), po prowadzeniu lub 
dryblingu (podanie wolne), po stałym 
fragmencie gry; 

Andrzej Soroka
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d) wysokość podania (płaszczyznę): 
dołem – wykonane po podłożu, pół-
górne – na wysokość do 150 cm, 
górne – powyżej 150 centymetrów 
W określeniu stopnia i kierunku 

powiązań celności podań z poszczegól-
nymi elementami wykorzystano współ-
czynnik korelacji liniowej Pearsona, 
po uprzednim sprawdzeniu związku 
liniowego pomiędzy zmiennymi i ich 
mierzalnością. Za statystycznie istotne 
uznano korelacje, których prawdopodo-
bieństwo przypadkowości było mniejsze 
od 0,05.

Wyniki badań
1. Ogólna charakterystyka

 podań piłki
W turnieju finałowym Mistrzostw 

Europy zawodniczki w 15 rozegra-
nych meczach wykonały 13 417 podań, 
z czego 9579 celnych. Średnio na mecz 
przypadło 447 podań wykonanych przez 
drużynę, w tym 319 dokładnych. Średni 
współczynnik celności osiągnął poziom 
71,4% (tabele 1-2).

Najczęściej stosowano zagrania pro-
stopadłe. Zbliżona liczba podań miała 

Tabela 1 

Analiza kierunku i zasięgu podań piłki.

 
Parametry

 Kierunek podań Zasięg podań

 podań pop-  prosto-   od 11  Ogółem 
  rzeczne ukośne padłe do tyłu do 10 m do 25 m 25 m i > 

Ogółem 2865 3148 5382 2022 3924 7075 2428 13417

Celne 2215 2137 3404 1821 3009 5265 1315   9579

Współczynnik  
celności (%) 77,3 67,9 63,3 90,1 76,7 74,4 54,2 71,4

udział (%) 21,4 23,5 40,1 15,0 29,3 52,7 18,0 100

Tabela 2 

Analiza celności podań piłki w zależności od sposobu wykonania i wysokości.

 Sposób podań Wysokość podań

 Parametry bez  po po po    Średnia 
 podań przyjęcia  przyjęciu dryblingu stałych    podań 
  piłki piłki lub pro- fragmen- dolne półgórne górne w meczu 
    wadzeniu  tach gry     

Ogółem 6732 2904 2279 1510 8244 2281 2902 447

Celne 4392 2221 1716 1250 6611 1146 1522 319

Współczynnik  
celności (%) 65,2 76,5 75,3 82,8 80,2 50,2 51,4 71,4

udział (%) 50,2 21,6 17,0 11,2 61,4 17,0 21,6 100

Analiza podań piłki w meczach finałowych VI Mistrzostw Europy...
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kierunek ukośny i poprzeczny, naj-
mniej wykonano podań do tyłu, choć 
to one osiągnęły najwyższą celność. 
Zawodniczki zazwyczaj wykonywały je 
w celu prowadzenia gry zachowawczej 
i destrukcyjnej. Asekuracyjny charakter 
podań poprzecznych także był powo-
dem znacznie wyższej ich celności niż 
podań ukośnych i o kierunku prosto-
padłym, wykonywanych często w bez-
pośrednim kontakcie z przeciwnikiem  
(tabela 1).

Ponad połowa podań piłki miała za-
sięg średni. Częste zastosowanie miały 
również zagrania krótkie. Najrzadziej 
stosowano podania technicznie najtrud-
niejsze, o zasięgu ponad 25 metrów, a ich 
celność była znacznie niższa od pozosta-
łych rodzajów podań (tabela 1).

Co drugie zagranie było wykonywane 
w sposób szybki, czyli bez przyjęcia piłki. 
Trzeba tu zaznaczyć, że jest to element 
technicznie trudny, o czym świadczy 
także najniższy wskaźnik celności. Jeśli 
jednak wykonany jest w sposób dokładny 
i szybki, to akcję ofensywną cechuje duża 
dynamika, dzięki czemu możliwe jest za-
skoczenie przeciwnika. Znacznie rzadziej 
zawodniczki stosowały podania po przyję-
ciu i po prowadzeniu piłki lub dryblingu, 
należały one jednak do najdokładniejszych. 
Najmniejszy udział w „strukturze podań” 
posiadały podania po stałych fragmentach 
gry. Te zagrania odznaczały się najwyższą 
celnością. Wysoka precyzja wykonania 
tego elementu technicznego wiąże się 
niewątpliwie z brakiem bezpośredniego 
kontaktu z przeciwnikiem (tabela 2).

Tabela 3 

Wieloaspektowa analiza podań piłki.

 Parametry podań Wartość korelacji *

 poprzeczny 0,65

Kierunek 
 ukośny 0,70

 prostopadły 0,89

 do tyłu 0,43

 do 10 metrów 0,76

Zasięg  od 10 do 25 metrów 0,89

 powyżej 25 metrów 0,77

 bez przyjęcia piłki 0,81

Sposób wykonania
 po przyjęciu piłki 0,61

 po prowadzeniu lub dryblingu 0,50

 po stałym fragmencie gry 0,47

 dolna 0,89

Płaszczyzna wykonania półgórna 0,47

 górna 0,69

* współczynniki korelacji są istotne przy p<0,05

Andrzej Soroka
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Zawodniczki zdecydowanie prefe-
rowały grę dołem. Podania w tej płasz-
czyźnie charakteryzowały się znacznie 
wyższym współczynnikiem celności 
niż zagrania półgórne i górne. Podania 
górne miały nieznacznie większy udział 
w strukturze niż półgórne, jednak celność 
w obu przypadkach była na zbliżonym 
poziomie (tabela 2).

Badając siłę związku podań celnych 
stwierdzono bardzo wysoką korelację 
z celnością podań o zasięgach śred-
nich, wykonanych w płaszczyźnie dolnej 
i kierunku prostopadłym oraz w poda-
niach bez przyjęcia piłki, o zasięgach 
do 10 metrów i ponad 25-metrowych. 
Korelację wysoką wykazano w poda-
niach o kierunku ukośnym i poprzecz-
nym, w płaszczyźnie górnej. Korelacja 
przeciętna, lecz istotna statystycznie, 
wystąpiła w zagraniach do tyłu, po pro-
wadzeniu piłki lub dryblingu i podaniach 
w płaszczyźnie półgórnej (tabela 3).

2. Podania piłki w formacjach
W analizowanych meczach turnieju 

zawodniczki formacji obrony wyko-
nały 6140 podań, co stanowiło 45,2% 
wszystkich podań, pomocy – 5403, 
40,2%, piłkarki ataku wykonały 1901 
podań, co stanowiło 14,2%. Należy tu 

wziąć pod uwagę fakt, iż drużyny grały 
systemem 1-4-4-2 Wszystkie formacje 
odznaczały się zbliżoną celnością podań, 
z tego względu autor pominął ocenę ich 
efektywności (tabela 4).

Linia obrony ponad połowę podań 
wykonała w kierunku prostopadłym. Za-
wodniczki tej formacji preferowały za-
grania na średnie odległości, bez przyjęcia 
piłki i w płaszczyźnie dolnej. Piłkarki linii 
pomocy nieznacznie częściej podawały 
piłkę prostopadle i na odległości średnie. 
Podobnie jak w przypadku zawodniczek 
formacji obronnej podania najczęściej 
były wykonywane bez przyjęcia piłki 
i w płaszczyźnie dolnej. Rozkład podań 
formacji ataku, jeśli chodzi o kierunek, był 
symetryczny, bez wyraźnej przewagi jakie-
gokolwiek ich rodzaju. Ponad połowa za-
grań była kierowana na krótkie odległości, 
podobnie jak u obrończyń i pomocniczek 
podania wykonywano bez przyjęcia piłki 
i w płaszczyźnie dolnej (ryc. 1).

Różnice wystąpiły pomiędzy for-
macjami w podaniach poprzecznych, 
których najwięcej wykonały zawodnicz-
ki ataku, natomiast najmniej formacji 
obrony. Również podania ukośne nie 
były często wykonywane. Największy ich 
udział wykazano w grze formacji pomocy. 
Znaczne różnice w liczbie podań pomię-

Tabela 4

Analiza podań piłki w poszczególnych formacjach zespołu.

 Parametry podań Formacja

 obrona pomoc atak Ogółem

Ogółem 6140 5403 1901 13444

Celne 4388 3804 1397   9589

Współczynnik celności (%) 71,5 70,4 73,5 71,3

udział (%) 45,6 40,2 14,2 100

Analiza podań piłki w meczach finałowych VI Mistrzostw Europy...
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dzy formacjami wystąpiły w zagraniach 
prostopadłych i do tyłu (ryc. 1). Podobna 
sytuacja miała miejsce w zasięgach po-
dań. Formacja obrony wykonała najwięcej 
zagrań na średnie i dalekie odległości, 
natomiast najmniej o zasięgach krótkich. 
Zawodniczki drugiej linii ponad połowę 
podań wykonały na średnie odległości, 
natomiast znacznie mniej o średnich 

i dalekich zasięgach. W grze napastni-
czek rzadko stosowane były podania na 
dalekie odległości, podania o zasięgach 
krótkich stanowiły połowę wszystkich 
wykonanych zagrań (ryc. 2).

Napastniczki najczęściej stosowały 
podania bez przyjęcia piłki i po prowadze-
niu lub dryblingu. Zawodniczki formacji 
pomocy preferowały zagrania po przyjęciu 

Andrzej Soroka

Ryc. 1. Kierunek podania piłki w poszczególnych formacjach zespołu.

Ryc. 2. Odległość podania piłki w poszczególnych formacjach zespołu.
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piłki oraz po stałych fragmentach gry, naj-
mniej wykonując podań po prowadzeniu 
piłki lub dryblingu. Obrończynie natomiast 
najczęściej wykonywały podania bez przy-
jęcia. Zbliżony udział w strukturze miały 

podania po przyjęciu piłki i po prowadze-
niu lub dryblingu (ryc. 3).

Zawodniczki formacji ataku najczę-
ściej podania wykonywały w płaszczyź-
nie dolnej. Mniejszą liczbę podań tego 

Analiza podań piłki w meczach finałowych VI Mistrzostw Europy...

Ryc. 3. Rodzaje podania piłki w poszczególnych formacjach zespołu.

Ryc. 4. Płaszczyzna podania piłki w poszczególnych formacjach zespołu. 
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Tabela 6 

Siła związku celności zagrań w wieloaspektowej analizie podań piłki w formacji pomocy.

 Parametry podań Wartość korelacji *

 poprzeczny 0,63

Kierunek  ukośny 0,76

 prostopadły 0,85

 do 10 metrów 0,63

Zasięg od 10 do 25 metrów 0,91

 powyżej 25 metrów 0,68

Sposób wykonania
 bez przyjęcia piłki 0,79

 po przyjęciu piłki 0,60

Płaszczyzna wykonania
 dolna 0,87

 górna 0,67

* współczynniki korelacji są istotne przy p<0,05

rodzaju wykonały pomocniczki, natomiast 
najmniej zawodniczki formacji obrony, 
choć co drugie podanie w ich wykona-
niu było grane dołem. Podań półgórnych 

Tabela 5 

Siła związku zagrań celnych w wieloaspektowej analizie podań piłki we formacji obrony.

 Parametry podań Wartość korelacji *

 poprzeczny 0,63

Kierunek ukośny 0,76

 prostopadły 0,85

 do 10 metrów 0,63

Zasięg  od 10 do 25 metrów 0,91

 powyżej 25 metrów 0,68

 bez przyjęcia piłki 0,79

Sposób wykonania  po przyjęciu piłki 0,60

 po prowadzeniu lub dryblingu 0,45

 po stałym fragmencie gry 0,52

 dolna 0,87

Płaszczyzna wykonania  półgórna 0,40

 dolna 0,67

* współczynniki korelacji są istotne przy p<0,05

i górnych najwięcej wykonały piłkarki 
linii obrony, natomiast napastniczki podań 
tego rodzaju wykonały dwa razy mniej od 
obrończyń (ryc. 4).

Andrzej Soroka
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Tabela 7

Siła związku celności zagrań w wieloaspektowej analizie podań piłki formacji ataku.

 Parametry podań Wartość korelacji *

 poprzeczny 0,85

Kierunek  ukośny 0,58

 prostopadły 0,53

 do 10 metrów 0,71

Zasięg  od 10 do 25 metrów 0,54

 powyżej 25 metrów 0,57

Sposób wykonania
 bez przyjęcia piłki 0,82

 po przyjęciu piłki 0,76

Płaszczyzna wykonania
 dolna 0,82

 górna 0,60

* współczynniki korelacji są istotne przy p<0,05

Badanie korelacji podań celnych 
wykonanych przez formację obrony wy-
kazało, że oprócz podań do tyłu związek 
korelacji wystąpił we wszystkich anali-
zowanych przypadkach. Prawie idealna 
korelacja wystąpiła w przypadku podań 
o zasięgach średnich, a bardzo wysoka 
w zagraniach o kierunku ukośnym i pro-
stopadłym, bez przyjęcia piłki i dolnych 
(tabela 5). 

Analiza korelacji podań celnych wy-
konanych przez formację pomocy poka-
zuje, że nie wystąpiła ona przy podaniach 
do tyłu, po przyjęciu piłki i po stałych 
fragmentach gry oraz podaniach pół-
górnych. Związki korelacyjne miały 
mniejszą siłę niż w przypadku formacji 
obrony. Bardzo wysoka korelacja wy-
stąpiła tylko w podaniach bez przyjęcia 
piłki i półgórnych (tabela 6). 

Badając relacje pomiędzy celnością 
podań w formacji ataku stwierdzono, iż 
wysoka korelacja wystąpiła pomiędzy 
podaniami poprzecznymi o zasięgu do 

10 metrów, bez przyjęcia piłki, po sta-
łych fragmentach gry, oraz zagraniach 
w płaszczyźnie dolnej. Związków ko-
relacyjnych z celnością nie wykazały 
podania prostopadłe, po przyjęciu piłki 
i po prowadzeniu lub dryblingu oraz 
podania wykonane w płaszczyźnie pół-
górnej (tabela 7).

Podsumowanie i wnioski
1. Podczas turnieju o Mistrzostwo Eu-

ropy kobiet w 2005 roku zawod-
niczki wykonywały w trakcie meczu 
średnio 447 podań, w tym celnych 
319. Współczynnik celności osiągnął 
71,4% i był niższy od uzyskanego 
przez zawodniczki USA i Chin pod-
czas Igrzysk Olimpijskich w 1996 
roku – 79,2% (2) i piłkarki w Mi-
strzostwach Świata do lat 19 w 2004 
roku – 73,3% (3).

2. W strukturze ilościowej najwyższą 
pozycję zajmują podania prostopa-
dłe, o średnim zasięgu, bez przyjęcia 
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piłki i wykonywane w płaszczyźnie 
dolnej.

3. Najwyższą celnością odznaczały się 
podania do tyłu, zagrywane po sta-
łych fragmentach gry i płaszczyź-
nie dolnej. Do preferowanych przez 
zawodniczki należały podania: po 
stałych fragmentach gry, po przyjęciu 
piłki i po dryblingu lub prowadzeniu 
oraz grane w płaszczyźnie dolnej. 

4. Siła związków korelacyjnych różnych 
rodzajów podań piłki z ich celnością 
była zróżnicowana. 

5. Celność podań wykonanych przez 
zawodniczki różnych formacji była 
zbliżona. Rozbieżności wystąpiły przy 
podaniach prostopadłych, których 
zawodniczki linii obrony wykonały 
najwięcej. Napastniczki najczęściej 
operowały podaniami krótkimi, szyb-
kimi i granymi dołem. Tak znaczna 
ilość podań wykonanych do tyłu 
przez piłkarki formacji ataku miała 
związek z często stosowanymi poda-
niami na tzw. „ścianę”, do wychodzą-
cych na wolną pozycję zawodniczek 
linii pomocy oraz obrończyń włą-
czających się do akcji ofensywnych. 
Piłkarki tej formacji (ataku) częściej 
od innych, a zwłaszcza od obrończyń, 
pozostawały dłużej w posiadaniu pił-
ki (prowadzenie piłki lub drybling). 
Największa uniwersalność cechowała 
poczynania pomocniczek, u których 
stwierdzono znaczną ilość podań 
o średnich zasięgach, granych po pro-
wadzeniu lub dryblingu, w płaszczyź-
nie dolnej, powiązanych z wysoką  
celnością. 

6. Z celnością podań we wszystkich 
formacjach silne związki przejawiały 

zagrania bez przyjęcia piłki i w płasz-
czyźnie dolnej. U zawodniczek for-
macji obrony najwyższą celność mia-
ły podania prostopadłe i o średnich 
zasięgach. U napastniczek podania  
poprzeczne. 

7. Poznanie struktury ilościowej i jako-
ściowej podań piłki, jakie wykonały 
zawodniczki światowej elity podczas 
gier turniejowych o Mistrzostwo Eu-
ropy, pozwala lepiej scharakteryzo-
wać ich grę także od strony wyma-
gań techniczno-taktycznych. Wiedza 
ta powinna zostać wykorzystana przy 
budowie modelu gry kobiet w pił-
kę nożną i programowaniu zajęć 
treningowych, czyniąc je bardziej 
racjonalnymi (odpowiadającymi wy-
maganiom gry) i skutecznymi.
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Wstęp
Piłka nożna należy do dyscyplin 

sportu, w których zawodnicy dwóch 
zespołów, mając względem siebie prze-
ciwstawne cele, walczą w bezpośrednim 
kontakcie fizycznym, według ściśle okre-
ślonych reguł, wykorzystując strategię 
i taktykę. O wyniku gry decyduje przy-

gotowanie motoryczne (kondycyjne), 
techniczne, taktyczne oraz psychofizycz-
ne graczy. Działalność piłkarzy w trakcie 
gry odznacza się dużą dynamiką, niesza-
blonowością i acyklicznością oraz zróż-
nicowaną intensywnością wysiłku. Gra 
prowadzona jest w niestałych warunkach 
zewnętrznych i wymaga zespołowości 
działania (3).

Współczesne szkolenie piłkarza to 
złożony proces, oparty na dorobku 

Z Zakładu Teorii i Metodyki Piłki Nożnej AWF 
w Krakowie.

Trening w piłce nożnej kształtować powinien te zdolności zawodnika, które umożliwiają 
mu realizację zadań, przypisanych poszczególnym formacjom podczas gry. W formie in-
dywidualnej trening stosowany jest wobec obrońców, napastników, pomocników, a przede 
wszystkim bramkarzy.

Grzegorz Jakubiszyn, Henryk Duda

Analiza działań z piłką 
bramkarzy 

najlepszych reprezentacji 
Mistrzostw Świata 

w piłce nożnej w 2006 roku 

„Sport Wyczynowy” 2009, nr 2/530
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naukowym fizjologów, biochemików 
i psychologów oraz teoretyków i meto-
dyków treningu, a także proces oparty 
na doświadczeniu trenerów – prakty-
ków. Planowanie i realizacja proce-
su treningowego przez trenerów musi 
przebiegać w oparciu o analizę gry 
(walki) sportowej. Znajomość struktury 
gry najlepszych zespołów, pod kątem 
rodzaju i liczby wykonywanych czynno-
ści, jak i skuteczności podejmowanych 
działań przez zawodników, pozwala na 
określenie podstawowych wymagań 
modelowych gry i stosowanie w tre-
ningu środków adekwatnych do tych 
wymogów (1).

Racjonalizacja treningu w piłce 
nożnej wymaga również uwzględnie-
nia zadań, jakie zawodnicy poszcze-
gólnych formacji mają do wykonania 
podczas gry, a w konsekwencji tego 
na stosowaniu indywidualnego tre-
ningu dla obrońców, napastników, 
pomocników, a przede wszystkim dla 
bramkarzy. 

Specyfika gry bramkarza, ze względu 
na jego pozycję na boisku i możliwość 
gry rękami, wymaga specjalistycznego 
szkolenia, uwzględniającego elementy 
techniki i taktyki oraz przygotowania 
motorycznego i psychicznego. Rola za-
wodnika strzegącego bramki we współ-
czesnej grze w piłkę nożną nie ograni-
cza się tylko do interweniowania przy 
strzałach czy wyłapywania piłki zagranej 
z boku (tzw. dośrodkowań). Bramkarz 
asekuruje linię obrony ustawioną da-
leko od własnej bramki, uczestniczy 
w rozgrywaniu ataku pozycyjnego 
oraz, co bardzo ważne, inicjuje atak 
szybki poprzez dalekie i dokładne po-

dania piłki do partnerów (6). Należy 
przy tym pamiętać, że gra na bramce 
wymaga niezwykłej odpowiedzialności 
i błyskawicznego samodzielnego podej-
mowania decyzji (2). 

Niniejsza praca ma na celu przed-
stawienie struktury ilościowej i jako-
ściowej działań bramkarza z piłką 
w oparciu o analizę gry bramkarzy 
najlepszych drużyn finałowego turnie-
ju o Mistrzostwo Świata w Niemczech 
w 2006 roku.

Materiał
 i metoda badań

Materiał do niniejszej pracy stanowi-
ły nagrania wideo transmisji telewizyj-
nych meczów rozegranych w czerwcu 
i lipcu 2006 roku w Niemczech. Ana-
lizie ilościowej i jakościowej poddano 
czynności z piłką wykonywane przez 
bramkarzy reprezentacji, które zajęły 
cztery czołowe miejsca w końcowej 
klasyfikacji. Włoch (Gianluigi Buffon), 
Francji (Fabien Barthez), Niemiec 
(Jens Lehmann) i Portugalii (Ricar-
do). Łącznie przeanalizowano 24 spo-
tkania, od fazy grupowej do finału. 
Każdy z ocenianych bramkarzy wystąpił 
w pełnym wymiarze czasowym w 7 me-
czach (z wyjątkiem Lehmanna, którego 
w wyjściowym składzie reprezentacji 
Niemiec w meczu o III miejsce zastąpił 
Oliver Kahn). 

Do oceny gry bramkarzy wykorzy-
stano arkusze obiektywnej obserwacji 
(3) (tab. 1-2), w których odnotowywano 
w odpowiednich rubrykach liczbę wy-
konanych przez nich czynności z piłką, 
z uwzględnieniem zastosowanej techni-
ki oraz skuteczności każdej czynności. 

Analiza działań z piłką bramkarzy najlepszych reprezentacji Mistrzostw Świata...
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Tabela 1

Arkusz obserwacyjny do oceny ilościowej i jakościowej czynności z piłką 
wykonywanych przez bramkarza w działaniach defensywnych.

 
Rodzaj czynności

 Czynności 
% skuteczności

 
 skuteczne (1) nieskuteczne (2) łącznie (3)
I. Chwyt i przechwycenie
1. Chwyt piłki
1.1. Chwyt bez upadku
1.1.1. Po strzale
1.1.2. Po przyjęciu
1.1.3. Inne
1.2. Chwyt z upadkiem
2. Przechwycenie piłki
2.1. Bez upadku
2.2. Z upadkiem
II. Wypchnięcie piłki
1. Bez upadku
1.1. Jednorącz
1.2. Oburącz
2. Z upadkiem
2.1. Jednorącz
2.2. Oburącz
III. Piąstkowanie piłki
1. Bez upadku
1.1. Jednorącz
1.2. Oburącz
2. Z upadkiem
2.1. Jednorącz
2.2. Oburącz
IV. Interwencja sytuacyjna
1. Obrona sytuacyjna strzału
2. Obrona w sytuacji 1:1
3. Rzut pod nogi
4. Wybieg i wybicie piłki
5. Obrona rzutu karnego
Łącznie
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Jako kryterium oceny skuteczności dane-
go działania uznano zażegnanie bezpo-
średniego zagrożenia bramki. Uzyskane 
dane wykorzystano do obliczenia śred-
niej liczby czynności z piłką wykony-
wanych w meczu, z wyszczególnieniem 
rodzajów czynności, oraz do oblicze-
nia procentowej skuteczności każdego  
działania. 

Wyniki badań
Spośród obserwowanych bramkarzy 

najwięcej czynności z piłką w meczu 
wykonywał Ricardo – 45,15, a najmniej 

Barthez – 40,28, przy średniej, wyno-
szącej 43,27 czynności/mecz. W działa-
niach wszystkich zawodników wyraźnie 
przeważają czynności ofensywne nad 
defensywnymi. Tendencja ta utrzymuje 
się od momentu zmiany przepisów – 
możliwości zagrywania piłki ręką przez 
bramkarza – wprowadzonych w 1992 
roku. 

Zakaz chwytu piłki podanej od part-
nera z drużyny spowodował całkowite 
odwrócenie proporcji między działania-
mi w bronieniu i atakowaniu (2, 4-7) 
(tab. 3).

Tabela 2 

Arkusz obserwacyjny do oceny ilościowej i jakościowej czynności z piłką 
wykonywanych przez bramkarza w działaniach ofensywnych.

 
Rodzaj czynności

 Czynności 
% skuteczności

 

 skuteczne (1) nieskuteczne (2) łącznie (3)

I. Zagranie piłki ręką

1. Wyrzut piłki

1.1. Zamachem dolnym

1.2. Zamachem bocznym

1.3. Zamachem górnym

II. Zagranie piłki nogą

1. Rzut od bramki

2. uderzenie po chwycie piłki

2.1. Z rąk

2.2. upuszczonej (półwolej)

2.3. Leżącej

3. uderzenie piłki z akcji

3.1 Po przyjęciu

3.2 Bez przyjęcia

4. Stałe fragmenty gry

III. Inne zagranie

Łącznie
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Charakterystyka
 czynności bramkarzy z piłką
 w działaniach defensywnych

Wszyscy oceniani bramkarze naj-
częściej stosowali chwyty piłki – naj-
częściej Barthez (17,73% wszystkich 
czynności z piłką), a najmniej – Ricardo 
(17,08%). Wśród chwytów piłki zdecy-
dowanie dominowały chwyty bez upad-
ku. Największą różnicę zaobserwowano 
u Lehmanna (z upadkiem – 16,09%, bez 
upadku – 1,15%), natomiast najmniejszą 
u Ricardo (z upadkiem – 13,91%, bez 
upadku – 3,17%). U wszystkich zawod-
ników najwięcej chwytów bez upadku 
miało miejsce po niedokładnym podaniu 
przeciwnika bądź po zagraniu od part-
nera. Chwyty bez upadku po strzałach 
były nieliczne, a najczęściej wykonywał 
je Buffon (3,24%).

Przechwycenia piłki stanowiły dru-
gą, pod względem częstości stosowania, 
grupę interwencji obronnych. Najwięcej 
razy ten element wykonywał Barthez 
(6,03% wszystkich czynności z piłką), 
natomiast najrzadziej Ricardo (4,12%). 
Wszyscy obserwowani bramkarze zdecy-
dowanie częściej wykonywali przechwy-
cenia bez upadku niż z upadkiem.

Wypchnięcia i piąstkowania pił-
ki stosowane były sporadycznie. Sto-

sunkowo najwięcej wypchnięć wyko-
nał Ricardo (3,5%), najmniej Barthez 
(0,72%). Francuski bramkarz wykonał, 
z kolei, najwięcej razy piąstkowanie 
piłki (2,83%). Najrzadziej ten element 
techniki stosował Lehmann – 0,76% 
wszystkich czynności z piłką.

Najwięcej interwencji sytuacyjnych, 
w stosunku do wszystkich czynno-
ści z piłką, wykonał Jens Lehmann 
(6,14%), a wynikało to, między innymi, 
z częstszego niż u pozostałych bram-
karzy interweniowania w sytuacjach 
1x1 oraz poza własnym polem karnym 
(tabela 4).

Porównując średnią skuteczność 
interwencji obronnych bramkarzy 
stwierdzono, że zdecydowanie naj-
wyższy stopień skuteczności działań 
defensywnych uzyskał Buffon (93,5%). 
Lehmann i Ricardo prezentowali zbliżo-
ną dokładność działań w obronie (od-
powiednio: 88,0% i 88,3%), natomiast 
najniższą skuteczność wykazał Barthez 
(84,3%).

Gianluigi Buffon dokładniej od pozo-
stałych zawodników wykonywał chwyty 
(98,1%) i przechwycenia piłki (100%), 
uzyskując średnią skuteczność tych 
elementów na poziomie 98,5%. Za nim 
uplasował się Lehmann, który niską sku-
teczność przechwyceń (85,7%) zrekom-

Tabela 3

Średnia liczba czynności z piłką wykonywanych w meczu przez bramkarzy 
czołowych reprezentacji na Mistrzostwach Świata w Niemczech w 2006 roku.

 
Czynności

 G. Buffon F. Barthez J. Lehmann Ricardo Ogólnie

 x- % x- % x- % x- % x- %

W obronie 13,14 29,77 12,71 31,56 13,83 31,79 13,44 29,77 13,28 30,69

W ataku 31,00 70,23 27,57 68,44 29,67 68,21 31,71 70,23 29,99 69,31

Łącznie 44,14 100,00 40,28 100,00 43,50 100,00 45,15 100,00 43,27 100,00
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Tabela 4

Średnia liczba czynności w bronieniu oraz ich udział (w %) 
 we wszystkich czynnościach z piłką wykonanych przez bramkarzy 

 czołowych reprezentacji podczas Mistrzostw Świata w Niemczech w 2006 roku.

 
Czynność

 G. Buffon F. Barthez J. Lehmann Ricardo Ogólnie
 x- % x- % x- % x- % x- %
I. Chwyt i przechwycenie 9,43 21,36 9,57 23,76 9,83 22,6 9,57 21,2 9,6 22,19
1. Chwyt piłki 7,57 17,15 7,14 17,73 7,5 17,24 7,71 17,08 7,48 17,29
1.1. Chwyt bez upadku 6,57 14,88 6,29 15,62 7,0 16,09 6,28 13,91 6,54 15,12
1.1.1. Po strzale 1,43 3,24 0,57 1,42 0,83 1,91 1,14 2,53 0,99 2,29
1.1.2. Po przyjęciu 0,43 0,97 0,86 2,14 0,17 0,39 0,43 0,95 0,48 1,11
1.1.3. Inne 4,71 10,67 4,86 12,06 6,0 13,79 4,71 10,43 5,07 11,72
1.2. Chwyt z upadkiem 1,00 2,27 0,85 2,11 0,5 1,15 1,43 3,17 0,94 2,17
2. Przechwycenie piłki 1,86 4,21 2,43 6,03 2,33 5,36 1,86 4,12 2,12 4,90
2.1. Bez upadku 1,57 3,56 1,86 4,62 1,83 4,21 1,43 3,17 1,67 3,86
2.2. Z upadkiem 0,29 0,66 0,57 1,42 0,50 1,15 0,43 0,95 0,45 1,04
II. Wypchnięcie piłki 1,14 2,58 0,29 0,72 1,00 2,30 1,58 3,50 1,00 2,31
1. Bez upadku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 0,76 0,29 0,64 0,15 0,35
1.1. Jednorącz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 0,64 0,07 0,16
1.2. Oburącz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 0,76 0,00 0,00 0,08 0,19
2. Z upadkiem 1,14 2,58 0,29 0,72 0,67 1,54 1,29 2,86 0,85 1,96
2.1. Jednorącz 0,43 0,97 0,14 0,35 0,5 1,15 0,57 1,27 0,41 0,95
2.2. Oburącz 0,71 1,61 0,14 0,35 0,17 0,39 0,72 1,59 0,44 1,01
III. Piąstkowanie piłki 1,14 2,58 1,14 2,83 0,33 0,76 0,86 1,9 0,87 2,01
1. Bez upadku 1,00 2,27 0,43 1,07 0,00 0,00 0,57 1,27 0,5 1,15
1.1. Jednorącz 0,43 0,97 0,14 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,32
1.2. Oburącz 0,57 1,29 0,29 0,72 0,00 0,00 0,57 1,27 0,36 0,83
2. Z upadkiem 0,14 0,32 0,71 1,76 0,33 0,76 0,29 0,64 0,37 0,86
2.1. Jednorącz 0,00 0,00 0,14 0,35 0,33 0,76 0,00 0,00 0,12 0,28
2.2. Oburącz 0,14 0,32 0,57 1,42 0,00 0,00 0,29 0,64 0,25 0,58
IV. Interwencja sytuacyjna 1,43 3,24 1,71 4,25 2,67 6,14 1,43 3,17 1,81 4,18
1. Obrona sytuacyjna strzału 0,29 0,66 0,43 1,07 0,17 0,39 0,57 1,27 0,37 0,86
2. Obrona w sytuacji 1:1 0,29 0,66 0,00 0,00 0,83 1,91 0,00 0,00 0,28 0,64
3. Rzut pod nogi 0,14 0,32 0,29 0,72 0,33 0,76 0,00 0,00 0,19 0,44
4. Wybieg i wybicie piłki 0,00 0,00 0,14 0,35 0,50 1,15 0,00 0,00 0,16 0,37
5. Obrona rzutu karnego 0,71 1,61 0,86 2,14 0,83 1,91 0,86 1,90 0,81 1,80
Łącznie 13,14 29,77 12,71 31,55 13,83 31,79 13,44 29,77 13,28 30,69
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pensował 100% dokładnością chwytów 
(średnio 96,6%). Trzeci z bramkarzy, 
Ricardo, wykonywał chwyty ze sku-
tecznością 96,3%, a przechwycenia 
ze skutecznością 92,3%, co pozwoliło 
mu na uzyskanie średniej na poziomie 
95,5%. Najniższy wskaźnik dokładności 
chwytów i przechwyceń zanotowano 
u Bartheza (92,5%), mimo 98,0% sku-
teczności chwytów piłki. W przypad-
ku reprezentanta Francji o zaniżeniu 
średniej zdecydowała mała dokładność 
w przechwytywaniu piłek, wynosząca 
zaledwie 76,5%.

W wypchnięciach piłki zauważo-
no znaczne różnice skuteczności ich 
wykonywania przez poszczególnych 
bramkarzy. Najlepiej w tym elemencie 
gry prezentowali się Buffon i Barthez, 
osiągając 100% skuteczność. Ricardo 
wykonywał wypchnięcia z dokładnością 
wynoszącą 81,8%, natomiast Lehmann 
uzyskał zdecydowanie najniższą, tylko 
66,7%. 

Niemiecki bramkarz o wiele dokład-
niej niż wypchnięcia wykonywał piąst-
kowania piłki. Zarówno on, jak i Buffon 
uzyskali 100% skuteczność piąstkowa-
nia. Barthez ten element wykonywał 
z skutecznością na poziomie 87,5%, 
natomiast Ricardo skutecznie piąstkował 
piłkę tylko w dwóch przypadkach na 
trzy (66,7%).

Interwencje sytuacyjne najskutecz-
niej wykonywał reprezentant Niemiec, 
a niewiele gorzej prezentował się pod 
tym względem bramkarz portugalski. 
Lehmann osiągnął stopień dokładności 
wynoszący 62,5%, natomiast Ricardo – 
60,0%. Na trzecim miejscu uplasował 
się Buffon ze skutecznością 50,0%, 

a najniższą efektywność interwencji sy-
tuacyjnych zanotował Barthez (33,3%) 
(tabela 5). 

Charakterystyka czynności 
bramkarzy z piłką w działaniach 

ofensywnych
W atakowaniu wszyscy bramkarze 

częściej wykonywali zagrania piłki nogą 
niż ręką. U każdego z nich uderzenia pił-
ki nogą stanowiły ponad połowę wszyst-
kich czynności z piłką. Ricardo 60,11%, 
Buffon 55,35%, a Barthez i Lehmann 
odpowiednio: 51,07% oraz 50,97%. 

Wśród uderzeń piłki nogą najliczniej-
szą grupę stanowiły rzuty od bramki, 
jedynie w przypadku Lehmanna liczniej-
sze od nich były zagrania piłki nogą 
z akcji. Stosunkowo najwięcej rzutów 
od bramki wykonał Buffon – 25,24%, 
następnie Barthez – 23,06% i Ricardo 
– 21,82%, a wyraźnie najmniej wspo-
mniany Lehmann – 16,85%. 

uderzenia piłki z akcji stanowi-
ły kolejną, pod względem częstości 
stosowania, grupę zagrań piłki nogą. 
Najwięcej razy wykonywał ten element 
Ricardo – 21,53%, nieco mniej Buffon 
– 19,42%, następnie Lehmann – 17,63%, 
a najrzadziej piłkę z akcji zagrywał 
nogą Barthez – 15,24%. Co ciekawe, 
w przypadku reprezentantów Włoch 
i Portugalii zdecydowanie dominowały 
uderzenia po przyjęciu piłki, względem 
uderzeń bez przyjęcia (Buffon: 15,54% 
do 3,87%; Ricardo: 17,41% do 4,12%). 
U pozostałych dwóch bramkarzy uderze-
nia piłki nogą z akcji rozkładały się pra-
wie po równo, na zagrania po przyjęciu 
piłki i bez przyjęcia (Barthez: 7,45% do 
7,8%; Lehmann: 8,44% do 9,2%).

Grzegorz Jakubiszyn, Henryk Duda
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Tabela 5

Średnia skuteczność czynności z piłką w bronieniu, wykonywanych przez bramkarzy 
czołowych reprezentacji podczas Mistrzostw Świata w Niemczech w 2006 roku.

 
Czynność

 G. Buffon F. Barthez J. Lehmann Ricardo Ogólnie
  % % % % %
I. Chwyt i przechwycenie 98,50 92,50 96,6 95,50 95,75
1. Chwyt piłki 98,10 98,00 100,00 96,30 98,02
1.1. Chwyt bez upadku 100,00 97,70 100,00 97,70 98,86
1.1.1. Po strzale 100,00 75,00 100,00 87,50 92,59
1.1.2. Po przyjęciu 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
1.1.3. Inne 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
1.2. Chwyt z upadkiem 85,70 100,00 100,00 90,00 92,31
2. Przechwycenie piłki 100,00 76,5 85,70 92,30 87,72
2.1. Bez upadku 100,00 76,9 90,90 100,00 91,11
2.2. Z upadkiem 100,00 75,0 66,70 66,70 75,00
II. Wypchnięcie piłki 100,00 100,00 66,70 81,80 85,19
1. Bez upadku - - 100,00 100,00 100,00
1.1. Jednorącz - - - 100,00 100,00
1.2. Oburącz - - 100,00 - 100,00
2. Z upadkiem 100,00 100,00 50,00 77,80 82,61
2.1. Jednorącz 100,00 100,00 33,30 50,00 63,64
2.2. Oburącz 100,00 100,00 100,00 100 100,00
III. Piąstkowanie piłki 100,00 87,50 100,00 66,70 87,50
1. Bez upadku 100,00 100,00 - 50,00 85,71
1.1. Jednorącz 100,00 100,00 - - 100,00
1.2. Oburącz 100,00 100,00 - 50,00 80,00
2. Z upadkiem 100,00 80,00 100,00 100,00 90,00
2.1. Jednorącz - 0,00 100,00 - 66,67
2.2. Oburącz 100,00 100,00 - 100,00 100,00
IV. Interwencja sytuacyjna 50,00 33,30 62,50 60,00 52,08
1. Obrona sytuacyjna strzału 50,00 33,30 100,00 50,00 50,00
2. Obrona w sytuacji 1:1 100,00 - 40,00 - 57,14
3. Rzut pod nogi 100,00 100,00 100,00 - 100,00
4. Wybieg i wybicie piłki - 100,00 66,70 - 75,00
5. Obrona rzutu karnego 20,00 0,00 60,00 66,70 36,36
Łącznie 93,50 84,30 88,00 88,30 88,55
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Stosunkowo najmniej liczną grupę za-
grań piłki nogą stanowiły uderzenia piłki 
po chwycie. Jedynie portugalski bramkarz 
częściej wybierał ten sposób inicjowania 
akcji (10,76% wszystkich czynności z pił-
ką), pozostali wykonywali ten element 
średnio dwukrotnie rzadziej.

Stałe fragmenty gry wykonywane 
były przez obserwowanych bramka-
rzy z różną częstością. Najwięcej razy 
wznawiał w ten sposób grę Lehmann 
(11,49%), a najmniej Buffon (5,19%). 
U Bartheza stałe fragmenty gry stanowi-
ły 8,52% wszystkich czynności z piłką, 
a u Ricardo – 6,0%.

Wyrzuty piłki ręką były zdecydo-
wanie mniej liczną grupą niż zagrania 
piłki nogą. Najczęściej na zagranie piłki 
ręką decydowali się Lehmann (17,24%) 
oraz Barthez (16,66%), rzadziej Buffon 
(13,59%), a najmniej wyrzutów piłki ręką 
wykonał Ricardo (10,12% wszystkich 
czynności z piłką). Reprezentanci Włoch 
i Francji częściej wybierali wyrzut piłki 
zamachem dolnym, natomiast Niemiec 
i Portugalczyk częściej wyrzucali piłkę 
zamachem bocznym. Wyrzuty piłki 
zamachem górnym występowały spora-
dycznie, a Ricardo w ogóle nie stosował 
tej techniki (tabela 6).

Tabela 6 

Średnia liczba czynności w atakowaniu oraz ich udział (w %) we wszystkich 
czynnościach z piłką wykonanych przez bramkarzy czołowych reprezentacji podczas 

Mistrzostw świata w Niemczech w 2006 roku.

 
Czynność

 G. Buffon F. Barthez J. Lehmann Ricardo Ogólnie
 x- % x- % x- % x- % x- %

I. Zagranie piłki ręką 6,00 13,59 6,71 16,66 7,5 17,24 4,57 10,12 6,20 14,33

1. Wyrzut piłki 6,00 13,59 6,71 16,66 7,5 17,24 4,57 10,12 6,20 14,33

1.1. Zamachem dolnym 4,71 10,67 4,0 9,93 1,67 3,84 1,0 2,21 2,85 6,59

1.2. Zamachem bocznym 1,14 2,58 2,57 6,38 5,33 12,25 3,57 7,91 3,15 7,28

1.3. Zamachem górnym 0,14 0,32 0,14 0,35 0,5 1,15 0 0 0,20 0,46

II. Zagranie piłki nogą 24,43 55,35 20,57 51,07 22,17 50,97 27,14 60,11 23,58 54,50

1. Rzut od bramki 11,14 25,24 9,29 23,06 7,33 16,85 9,85 21,82 9,40 21,72

2. uderzenie po chwycie piłki 2,43 5,51 1,71 4,25 2,17 4,99 4,86 10,76 2,79 6,45

2.1. Z rąk 1,29 2,92 0,71 1,76 1,17 2,69 4,86 10,76 2,00 4,62

2.2. upuszczonej (półwolej) 0,57 1,29 0,29 0,72 0 0 0 0 0,22 0,51

2.3. Leżącej 0,57 1,29 0,71 1,76 1,0 2,3 0 0 0,57 1,32

3. uderzenie piłki z akcji 8,57 19,42 6,14 15,24 7,67 17,63 9,72 21,53 8,03 18,56

3.1 Po przyjęciu 6,86 15,54 3,0 7,45 3,67 8,44 7,86 17,41 5,35 12,36

3.2 Bez przyjęcia 1,71 3,87 3,14 7,8 4,0 9,2 1,86 4,12 2,68 6,20

4. Stałe fragmenty gry 2,29 5,19 3,43 8,52 5,0 11,49 2,71 6,0 3,36 7,77

III. Inne zagranie 0,57 1,29 0,29 0,72 0 0 0 0 0,21 0,48

Łącznie 31,00 70,23 27,57 68,45 29,67 68,21 31,71 70,23 29,99 69,31
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Najskuteczniej czynności z piłką 
w atakowaniu wykonywał Gianluigi Buf-
fon. Reprezentant Włoch uzyskał średni 
wskaźnik dokładności w atakowaniu 
75,6%. Tuż za nim uplasował się Jens 
Lehmann – 73,0%, a następnie Barthez 
– 65,3%. Zdecydowanie najmniej sku-
tecznie działania w ataku wykonywał 
Ricardo, którego średnia dokładność 
wynosiła 59,5%.

Zagrania piłki ręką wszyscy bram-
karze wykonywali z bardzo wysoką 
skutecznością. Buffon i Lehmann wy-
konywali wyrzuty piłki ręką ze 100% 
dokładnością, a Barthez ze skuteczno-
ścią 97,9%, natomiast Ricardo celnie 
podawał piłkę ręką w 96,9% przypad-
ków. Niedokładne zagrania Francuza 
i Portugalczyka występowały tylko 
w przypadku wyrzutu piłki zamachem 
bocznym, natomiast wyrzuty piłki ręką 
zamachem dolnym i górnym okazywały 
się w 100% celne u każdego bram-
karza.

Skuteczność uderzeń piłki nogą 
przez obserwowanych zawodników 
była znacznie niższa niż wyrzutów piłki 
ręką. Najdokładniej zagrania piłki nogą 
wykonywał Buffon – 69,0% celnych 
podań. Lehmann osiągnął wskaźnik sku-
teczności na poziomie 63,9%, natomiast 
Barthez i Ricardo dokładnie zagrywali 
piłkę nogą tylko w niewiele ponad po-
łowie przypadków (odpowiednio: 54,2% 
i 53,2%).

Rzuty od bramki wykonywane były 
z różną skutecznością. Najdokładniej 
ten element stosował Lehmann (72,7%), 
następnie Buffon (70,5%) oraz Barthez 
(61,5%). Najmniej dokładnie rzutem od 
bramki wznawiał grę Ricardo, uzyskując 
średnią celność na poziomie 50,7%.

W przypadku uderzeń piłki nogą 
po chwycie wszyscy bramkarze, z wy-
jątkiem Lehmanna, uzyskali wskaźniki 
dokładności poniżej 50%. Reprezentant 
Niemiec celnie zagrywał piłkę nogą po 
chwycie w 53,8% przypadków. Średnia 
skuteczność wykonania tego elementu 
przez Bartheza wyniosła 41,7%, u Buffo-
na – 29,4%, a u Ricardo zaledwie 23,5%. 
Zwraca uwagę przypadek reprezentanta 
Francji, którego uderzenia piłki po chwy-
cie bezpośrednio z rąk okazywały się 
całkowicie nieskuteczne. Natomiast gdy 
przed uderzeniem położył on piłkę na 
podłożu, trafiał do partnerów w 8 przy-
padkach na 10. Podobnych rozbieżności 
nie zaobserwowano u pozostałych za-
wodników.

Zagrania piłki nogą z akcji najdo-
kładniej wykonywał Buffon, u którego 
wskaźnik efektywności wykonania tego 
elementu wyniósł 78,3%. Ricardo uderzał 
piłkę nogą z akcji z dokładnością 69,1%, 
a Lehmann z dokładnością 63,0%. Naj-
mniej dokładnie z akcji zagrywał piłkę 
nogą Barthez, którego podania trafiały 
do partnerów tylko w 44,2% przypad-
ków. Wszyscy obserwowani zawodni-
cy wykazywali większą skuteczność 
zagrań piłki nogą z akcji, gdy uderzali 
piłkę po przyjęciu (Buffon – 83,3%, 
Ricardo – 74,5%, Lehmann – 63,6%, 
Barthez – 61,9%). Jedynie Lehmann 
uzyskał średni wskaźnik dokładności 
uderzeń piłki z akcji bez przyjęcia na 
podobnym poziomie, jak po przyjęciu, 
62,5%. Buffon bez przyjęcia podawał ze 
skutecznością 58,3%, Ricardo – 46,2%, 
a Barthez z zaledwie 27,3%.

Stałe fragmenty gry charaktery-
zowały się zbliżonymi wskaźnikami 
skuteczności u wszystkich zawodników, 

Analiza działań z piłką bramkarzy najlepszych reprezentacji Mistrzostw Świata...
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poza Buffonem. Reprezentant Włoch 
wykonywał je celnie w 68,8% przy-
padków, natomiast średnia efektywność 
tego elementu u pozostałych bramkarzy 
nie przekroczyła 60% (Barthez – 58,3%, 
Ricardo – 57,9%, Lehmann – 56,7%) 
(tab. 7). 

Wnioski
Analiza – ilościowa i jakościowa 

– gry (działań z piłką) bramkarzy czo-
łowych drużyn turnieju o Mistrzostwo 
Świata w piłce nożnej, rozegranego 
w Niemczech w 2006 roku, pozwoliła 

wyrobić pogląd na grę (jej wymogi) 
zawodników na tej pozycji. Na jej pod-
stawie można wysnuć ogólne wnioski/ 
/zalecenia (względem programu trenin-
gowego bramkarzy). 
1. Ze względu na znaczny udział działań 

ofensywnych z piłką w grze bram-
karza niezbędne jest uwzględnienie 
w jego szkoleniu nauczania i dosko-
nalenia elementów techniki typowych 
dla zawodników z pola. 

2. Wśród czynności bramkarza z piłką 
najmniej dokładne okazały się ude-
rzenia piłki nogami. Podniesienie 

Tabela 7

Średnia skuteczność czynności z piłką w atakowaniu, wykonywanych przez bramkarzy 
czołowych reprezentacji podczas Mistrzostw Świata w Niemczech w 2006 roku.

 
Czynność

 G. Buffon F. Barthez J. Lehmann Ricardo Ogólnie
  % % % % %

I. Zagranie piłki ręką 100,00 97,90 100,00 96,90 98,80

1. Wyrzut piłki 100,00 97,90 100,00 96,90 98,80

1.1. Zamachem dolnym 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1.2. Zamachem bocznym 100,00 94,40 100,00 96,00 97,59

1.3. Zamachem górnym 100,00 100,00 100,00 - 100,00

II. Zagranie piłki nogą 69,00 54,20 63,90 53,20 59,87

1. Rzut od bramki 70,50 61,50 72,70 50,70 63,28

2. uderzenie po chwycie piłki 29,40 41,70 53,80 23,50 32,89

2.1. Z rąk 33,30 0,00 57,10 23,50 27,27

2.2. upuszczonej (półwolej) 25,00 50,00 - - 33,33

2.3. Leżącej 25,00 80,00 50,00 - 53,33

3. uderzenie piłki z akcji 78,30 44,20 63,00 69,10 65,44

3.1 Po przyjęciu 83,30 61,90 63,60 74,50 73,97

3.2 Bez przyjęcia 58,30 27,30 62,50 46,20 47,89

4. Stałe fragmenty gry 68,80 58,30 56,70 57,90 59,55

III. Inne zagranie 100,00 100,00 - - 100,00

Łącznie 75,60 65,30 73,00 59,50 68,15

Grzegorz Jakubiszyn, Henryk Duda
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skuteczności tych elementów wyma-
ga systematycznej pracy w ramach 
treningu specjalistycznego. Powinno 
się przy tym kłaść nacisk nie tylko 
na czynności obronne, dominujące 
w strukturze działań meczowych 
(chwyty i przechwycenia), te cechuje 
stosunkowo duża dokładność, ale tak-
że na działania, które wykonywane 
są w meczu rzadziej (piąstkowania, 
wypchnięcia piłki, interwencje sy-
tuacyjne). Niska skuteczność tych 
działań często prowadzi do utraty 
bramki przez zespół.

3. Specyficzne działania bramkarza 
i warunki, w jakich są one wykony-
wane (presja przeciwnika i kibiców, 
konieczność szybkiego podejmo-
wania decyzji, świadomość konse-
kwencji błędu i inne), mają wpływ 
na skuteczność jego działań. Stąd 
płynie wniosek, aby oprócz treningu 
specjalistycznego w formie ścisłej 
w szkoleniu bramkarzy stosować 
również formy fragmentów gry i gier, 
a także środki kształtujące odporność 
psychiczną.
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Porady metodyczne 

Lee E. Brown i Vance A. Ferrigno 
napisali książkę poświęconą „treningowi 
(szeroko rozumianej) szybkości” Tra-
ining for Speed, Agility, and Quickness, 
której drugie wydanie, nakładem Human 
Kinetics, ukazało się w 2005 roku. Pozy-
cję o objętości 257 stronic wzbogaca płyta 
DVD, zawierająca sfilmowane ćwiczenia 
specjalne, opisane w tekście. 

Dla kogo przeznaczona jest ta pozycja? 
Tytuł może sugerować, że jest skierowana 
przede wszystkim do trenerów i zawod-
ników uprawiających biegi sprinterskie. 

Brown E. L., 
Ferrigno V. A.: 
Training for 
Speed, Agility, 
and Quickness. 
Human Kinetics 
2005, wyd. 2.

Dyspozycje szybkościowe stanowią jeden z podstawowych elementów sprawności 
fizycznej. Bardzo liczne dyscypliny i konkurencje sportowe wymagają od zawodników 
przejawów tych dyspozycji w maksymalnym wymiarze. Proces kształtowania dyspozycji 
szybkościowych wymaga znajomości podłoża, na jakim są one osadzone, oraz metod 
skutecznego posługiwania się ćwiczeniami fizycznymi.

Jak kształtować 
dyspozycje szybkościowe

 – szybkość, zwinność
 i szybką reakcję?

„Sport Wyczynowy” 2009, nr 2/530
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Uważna lektura przekonuje jednak, że 
Training for Speed, Agility and Quickness 
to bardzo dobrze opracowany poradnik 
treningu szybkościowego, dla sportow-
ców wielu dyscyplin: lekkoatletów, pił-
karzy, koszykarzy, a także reprezentan-
tów każdej dyscypliny sportu, w której 
niezbędny jest wysoki poziom szybkości 
(speed), zwinności (agility) i zręczności, 
a także szybkiej reakcji (quickness). Wy-
jątkową wartość tego poradnika stanowi 
bogaty zasób ćwiczeń, który może, a na-
wet powinien, znaleźć się w bibliotece 
każdego trenera, prowadzącego zajęcia 
poświęcone kształtowaniu, rozwijaniu 
oraz doskonaleniu u swoich zawodników 
dyspozycji szybkościowych.

Książka składa się z dwóch części 
i zawiera 6 rozdziałów napisanych przez 
kilku autorów, wysokiej klasy specjali-
stów z wielu dziedzin. 

Rozdział pierwszy – Jak przebie-
ga praca treningowa (How the Tra-
ining Works) zawiera ogólne informacje 
o wpływie pracy treningowej na układ 
ruchowy (podstawy fizjologiczne funkcji 
mięśni, zintegrowany system treningu 
szybkościowego, częstotliwość, inten-
sywność i objętość treningu, periodyza-
cja, prewencja urazowa). Ten rozdział, 
o charakterze wprowadzającym, ma 
bardzo ważne znaczenie. Bez głę-
bokiego zrozumienia zasadniczych 
zagadnień fizjologicznych i teoretycz-
no-metodycznych nie dojdzie do sen-
sownego wykorzystania wspomnianego 
bogatego zasobu ćwiczeń. Warto tu 
wspomnieć choćby w kilku słowach, 
że trening szybkościowy powinien być 
podjęty podczas miesiąca albo dwóch 
przed rozpoczęciem sezonu startowego. 

Zaleca się, by ćwiczenia tego typu były 
prowadzone przez dwa dni w tygodniu 
i obejmowały około 30 do 45 minut 
całej sesji treningowej. Aby stworzyć 
sensowny program ćwiczeń szybko-
ściowych dla konkretnego sportowca, 
należy uwzględnić wiele parametrów, 
m.in. ilość lat treningu i poziom przy-
gotowania ogólnego. Na tej podstawie 
należy ustalić trzy ważne zmienne; 
częstotliwość treningu, intensywność 
(moc) i objętość ćwiczeń.

W rozdziale drugim – Ocena po-
ziomu zawodnika (Athlete Assessment) 
przedstawiono m.in. tabele z wynikami 
testów: biegi na 30 m z zatrzymania 
i startu lotnego, wieloskoki obunóż 
i jednonóż, wyskok pionowy (na filmie 
przedstawiono pomysłowe urządzenie 
do pomiaru wyskoku pionowego), skok 
w dal z miejsca, przysiady ze sztangą 
itp. Ta bateria względnie prostych 
testów terenowych pozwala trenerowi 
zmierzyć, a następnie ocenić, poziom 
niektórych składowych dyspozycji 
szybkościowych zawodnika. W tabeli 
2.2 na przykład można znaleźć infor-
macje o tym, że sprinter uzyskujący 
w biegu na 100 m czasy od 10,2 do 
10,6 s powinien w skoku w dal z miej-
sca uzyskiwać odległości od 2,9 do 
3,2 m, w wyskoku pionowym wysokość 
uniesienia środka ciężkości w grani-
cach 0,76 do 0,85 m, a w pięcioskoku 
od 15,9 do 17,1 m.

Trening szybkościowy (Speed Tra-
ining) to tytuł kolejnego rozdziału, który 
prezentuje 18 grup ćwiczeń specjalnych. 
Są one opisane i zilustrowane w tekście, 
a ponadto prezentowane w postaci filmu 
na załączonej płycie DVD. 

Jak kształtować dyspozycje szybkościowe – szybkość, zwinność i szybką...
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Autorzy ukazują m. in., jak za po-
mocą bardzo małych płotków i drabinek 
można narzucić ćwiczącym odpowiednią 
długość i częstotliwość kroków. Dlacze-
go te ćwiczenia są bardzo ważne? Otóż 
dlatego, bo szybkość pokonania „dy-
stansu sprinterskiego” zależy od dwóch 
czynników – częstotliwości i długości 

kroków. Na uwagę zasługują również 
ćwiczenia biegowe z oporem (ciężar 
ciągnięty przez biegnącego zawodnika, 
np. niewielka czasza spadochronowa 
wytwarzająca opór itp.).

Rozdział pt. Trening zwinności i rów-
nowagi (Agility and Balance Training) 
zawiera około 60 ćwiczeń, a każde z nich 
jest ilustrowane rycinami. Oto niektóre 
przykłady:
1. Bieg po kwadracie o boku 10 jar-

dów – każdy odcinek (bok kwadratu) 
ćwiczący pokonuje w inny sposób 
(sprint, krok skrzyżny, bieg tyłem 
i znowu krok skrzyżny) (ryc.1). 

2. Zygzak – ćwiczenie polegające na 
poruszaniu się zygzakiem pomiędzy 

Porady metodyczne
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„pachołkami” ustawionymi w odle-
głości 0,9 m (ryc.2). 

3. V – trzy ustawione co 10 jardów 
znaczniki (pachołki) tworzą literę V. 
Ćwiczący biegnie wzdłuż każdego 
ramienia litery najpierw sprintem, 
a następnie wraca tyłem (ryc.3).
Zwróćmy uwagę, że każde ćwiczenie 

„proponuje” inne tory ruchu (kwadrat, 
koperta, zygzak, ósemka). Większość 
spośród opisywanych ćwiczeń znajduje 
się także na filmie.

Kolejny rozdział to Trening zręcz-
ności i szybkiej reakcji (Quickness 
and Reaction Time). Tu drobna uwaga, 
angielski termin quickness oznacza za-
równo szybkość ruchów, jak i szybki 
refleks i dlatego trudno znaleźć jedno 
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określenie w języku polskim. Gdy zaś 
chodzi o ćwiczenia przypisane temu 
rozdziałowi (około 80 – przedstawionych 
na rycinach i na filmie) – to są to głów-
nie ćwiczenia zręcznościowe, a także 
wymagające minimalizacji czasu reakcji, 
czyli służące wyrabianiu dobrego reflek-
su. W pierwszej grupie zadań ruchowych 
(quickness) znalazły się przykłady ćwi-
czeń z piłkami gumowymi (odbijanie 
o ścianę i chwytanie, rzuty sprzed piersi 
o ścianę i szybki chwyt, chwytanie piłki 
rzucanej o ścianę przez partnera itp.), 
biegi z naśladowaniem ruchów partne-
ra, ćwiczenia szybkościowe kończyn 
dolnych z wykorzystaniem specjalnych 
podestów itd. W części drugiej umiesz-
czono ćwiczenia zmuszające do skraca-
nia czasu reakcji, przy czym niektóre 
poświęcone są reakcji lokalnej (reakcji 
ręki na sygnał wizualny), a inne reakcji 
całego ciała (start na sygnał, zmiana 
kierunku ruchu na sygnał partnera).

Ostatni rozdział książki zawiera 
Programy treningowe dla różnych dys-
cyplin sportu (Designing Sport-Specific 
Training Programs). Objaśniono w nim 

Jak kształtować dyspozycje szybkościowe – szybkość, zwinność i szybką...

zasady doboru ćwiczeń dla przedstawi-
cieli różnych dyscyplin sportu. W tabe-
lach wymieniono zadania do realizacji 
w 6-tygodniowym mezocyklu treningu. 
W poszczególnych rubrykach wpisano nu-
mery ćwiczeń oraz ich nazwy. Rozdział za-
wiera 8 tabel przeznaczonych dla zawodni-
ków uprawiających: tenis, piłkę siatkową, 
sporty walki (boks, karate, taekwon-do), 
zapasy i dżudo, baseball, softball i krykiet, 
futbol amerykański i rugby, koszykówkę 
i netball, piłkę nożną i hokej na trawie. Ten 
zapis tabelaryczny pozwala szybko znaleźć 
opis poszukiwanego ćwiczenia w tekście, 
a także na płycie DVD. 

O solidności książki-poradnika świad-
czy również bogata bibliografia upo-
rządkowana zgodnie z treścią poszcze-
gólnych rozdziałów.

Tadeusz Ruchlewicz

Doktor Tadeusz Ruchlewicz jest specjali-
stą z dziedziny biomechaniki, pełni funk-
cję kierownika Zakładu Biomechaniki 
w Akademii Wychowania Fizycznego 
w Krakowie. 
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Fot. PAP – Grzegorz Michałowski

Siła dobrego przykładu, to najbardziej skuteczny środek oddziaływania sportu – lek-
cja koszykówki u Marcina Gortata zapadnie na długo w pamięć tych uczniów.
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1.
Mała książeczka-poradnik napisana 

przez psychologów sportu z Krakowa 
– Jana Blecharza i Małgorzatę Sie-
kańską – jest skierowana do młodego 
odbiorcy oraz jego opiekuna i przewod-
nika po krainie sportu. Autorom chodzi 
o to, aby uświadomić młodemu człowie-
kowi, czym jest sport, czym może być, 
jeśli od początku przyjmie wobec sportu 
właściwa postawę. 

Sport powinien stać się pożyteczną, 
a jednocześnie radosną przygodą w ży-
ciu młodego człowieka. Czy pozostanie 
w nim na dłużej, jaki charakter będzie 
miało jego uprawianie sportu – scena-
riusze mogą być różne? 

Jak osiągnąć ten główny cel, jak 
postępować, aby sport, uprawiany na 
początku dla zabawy i przyjemności, nie 
stracił tych walorów później, gdy przy-
chodzie obowiązek odbywania regular-
nych zajęć treningowych, przygotowań i 
uczestnictwa w zawodach, z których nie 
zawsze wraca się z tarczą? 

A w ogóle, czy prawdą jest, że sport 
umożliwia lepsze poznanie samego sie-
bie, czy zdolny jest kształcić nie tylko 
walory ciała, ale i ducha, co to znaczy, 
że sport uczy pewnych prawd życio-
wych? – Takich pytań młody człowiek 
zadaje wiele, na szereg z nich Czytel-
nik tej książeczki znajdzie skrótowe 
odpowiedzi, ale poparte „dowodami 
praktycznymi” w postaci opisu zda-
rzeń i wypowiedzi mistrzów sportu,  

Mój sport, moja radość! 
10 zasad treningu dla dzieci 

Jan Blecharz 
Małgorzata 
Siekańska 
Mój sport, 
moja radość! 
10 zasad 
treningu 
dla dzieci
uprawiających
sport
Gdańsk 2009
Gdańskie 
Wydawnictwo
Psychologiczne

Sport dzieci i młodzieży 

„Sport Wyczynowy” 2009, nr 2/530
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Sylwii Gruchały, Adama Małysza, 
Roberta Korzeniowskiego, Renaty 
Mauer-Różańskiej i innych.

Dowodzą one, na przykład, takich 
prawd, że nie ma sukcesów bez pracy, 
nawet najbardziej utalentowany nie 
zawsze wygrywa, że każdą porażkę, 
choćby najbardziej dotkliwą, można 
przekuć w sukces, jeśli się po niej 
pozbierasz i będziesz pracował jeszcze 
mocniej...

Jest wszakże jeden warunek – każ-
dy musi autentycznie zaangażować się 
w sport, być w nim całym sobą. 

2.
Jan Blecharz i Małgorzata Siekańska 

są absolutnie przekonani, że, sport to nie-
wyczerpane źródło radości – trzeba tylko 
umieć z niego korzystać. Pomogą w tym 
sformułowane prze Autorów zasady po-
stępowania. Jest ich 10, Autorzy nazywa-
ją je „zasadami treningu”, ale są wśród 
nich wskazania o szerszym charakterze, 
można powiedzieć filozoficzne.

3.
10 zasad treningu sportowego dla 

dzieci (patrz ryc. 1).

4.
Jeśli będziesz się tymi zasadami 

kierował, sport stanie się dla Ciebie 
szkołą przyjemnej edukacji, a nie „szkołą 
przetrwania”.

Każda zasada jest ważna, ale dla 
przykładu wymienię cztery: drugą, trze-
cią, czwartą i dziesiątą. 
2. Umysł, tak jak mięśnie, potrzebuje 

gimnastyki. Mogę trenować swój 
umysł, tak jak trenuję mięśnie. 

 Ileż to razy słyszymy opinie, że „fi-
kanie koziołków” nie jest zajęciem 
poważnym, umysł nie ma tam nic do 
roboty. To opinia podwójnie błędna. 

 Po pierwsze, tylko rozumne, po-
prawne fikanie rozmaitych kozioł-
ków i wykonywanie tysięcy innych 
czynności ruchowych może przynieść 
efekt. 

 A po drugie, na zasadzie sprzężenia 
zwrotnego, z tego fikania koziołków 
kształtuje się nawyk rozumnego 
działania w innych sytuacjach, naj-
bardziej poważnych.Ryc. 1

Sport dzieci i młodzieży
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3. Warto się starać, choć czasem na 
efekty trzeba poczekać.

 Tu niezwykle wymownym dowo-
dem jest przypadek Adama Mały-
sza: „Adam Małysz przygotowywał 
się kilkanaście miesięcy do igrzysk 
olimpijskich, aby oddać cztery skoki, 
trwające w sumie około 15 sekund. 
Jak wiemy zapewniły mu one dwa 
medale olimpijskie”. Jak w życiu 
– długo i solidnie trzeba się uczyć, 
żeby zostać dobrym lekarzem, na-
uczycielem, inżynierem...

4. Każdego dnia mogę zrobić coś, co 
przybliża mnie do celu.

 To wskazanie łączy się z poprzednim. 
Autorzy w komentarzu podkreślają 
znaczenie, jakie ma wyznaczenie 
celów, bliższych i dalszych. Wtedy, 
na drodze do ich realizacji, wiesz, że 
liczy się każdy, najdrobniejszy krok 
uczyniony we właściwym kierunku, 
każdego dnia.

10. Każdy start jest okazją do tego, by 
dowiedzieć się czegoś o sobie. 

 W tej maksymie ukazana jest szcze-
gólna wartość sportu. Sport ma to 
do siebie, że zdarzają się często 
sytuacje trudne i zarazem zaskaku-
jące. Dla wyjścia z nich obronną 

ręką trzeba mobilizacji wszystkich 
sił i szybkiego myślenia. To są 
prawdziwe próby, one odkrywają 
całą prawdę o nas. Jeśli czegoś nie 
wiedzieliśmy o sobie, to teraz, po 
takiej próbie, wiemy. Czy zmarnu-
jemy tę wiedzę, czy też potrafimy 
obrócić ją na swoją korzyść – zależy 
wyłącznie do nas samych.

5.
O tym, co wyniesie ze sportu młody 

człowiek – zależy nie tylko od niego, 
ale w znacznej mierze także od jego 
Przewodnika. Jeśli okaże się nim prawy, 
mądry, doświadczony człowiek, kiedy 
trzeba wymagający, ale i wyrozumiały, 
z którym można śmiało rozmawiać nie 
tylko o wynikach meczu, ale i innych, 
poważnych sprawach życiowych, młody 
człowiek wyjdzie po przygodzie ze spor-
tem bogatszy, silniejszy i sprawniejszy 
nie tylko fizycznie.

Ta pożyteczna książeczka jest kie-
rowana w pierwszym rzędzie do owych 
przewodników, wychowawców, a także 
do rodziców, a za ich pośrednictwem do 
dzieci w okresie sportowej inicjacji.

Andrzej Pac-Pomarnacki 

Mój sport, moja radość! 10 zasad treningu dla dzieci
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Biomechanika sportu 
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Wstęp
Ćwiczenia plyometryczne zostały 

w latach 50-tych ubiegłego wieku za-
stosowane po raz pierwszy w treningu 
radzieckich trójskoczków. Obecnie wy-
korzystują je zawodnicy wielu dyscyplin 
sportu, chcąc poprawić siłę i szybkość 
mięśni kończyn dolnych, a dzięki temu 
zwiększyć moc rozwijaną przez mięśnie 

podczas wykonywania szybkich ruchów. 
Nie dziwi fakt, że wielu sportowców 
sięga po ten środek treningu, skoro – jak 
mówią doniesienia – poprawa wysokości 
wyskoku po 4-8-tygodniowym „treningu 
plyometrycznym” może sięgać nawet 
30% (10).

Większość opracowań podkreśla zalety 
tego rodzaju treningu siłowego, a zwłasz-
cza osiąganą w krótkim czasie poprawę 

Główną zaletą ćwiczeń plyometrycznych ma być poprawa siły i szybkości po krótkim 
czasie ich stosowania, ale wiążą się z tym również pewne niebezpieczeństwa.

Leszek Nosiadek

Ćwiczenia plyometryczne
 w kształtowaniu

 dyspozycji siłowych
 – zalety i niebezpieczeństwa
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siły i szybkości, ale również przestrzega 
przed niebezpieczeństwami związanymi 
z jego zastosowaniem (2, 10). Trening 
plyometryczny nadal budzi kontrowersje. 
Jakie są zatem prawdziwe zalety i nie-
bezpieczeństwa związane z ćwiczeniami 
plyometrycznymi?

Opracowanie niniejsze stanowi głos 
w toczącej się na ten temat dyskusji. 
W poszukiwaniu uzasadnień i odpo-
wiedzi na powyższe pytanie wzięto 
pod uwagę przede wszystkim wnioski 
z biomechanicznej analizy przyczyny 
ruchu, czyli wykorzystywanego zja-
wiska skurczu mięśnia oraz jego na-
stępstw związanych przede wszystkim 
ze sposobem wykonywania ćwiczeń 
plyometrycznych.

Jakie zjawiska
 leżą u podstaw

 ćwiczeń plyometrycznych?
U podstaw tych ćwiczeń leżą dwa 

zjawiska, związane ze sposobem dzia-
łania mięśnia szkieletowego i rozwijaną 
przez niego siłą. 

Pierwsze, opisywane jako zależność 
pomiędzy siłą a długością mięśnia, 
wskazuje, że mięsień rozciągnięty po-
wyżej długości spoczynkowej l0 (długość 
mięśnia nie rozciągniętego, ani nie skró-
conego) rozwija większą siłę ze względu 
na wzrastające naprężenie biernych ele-
mentów łącznotkankowych (ryc. 1). 

Upraszczając można powiedzieć, 
że im mięsień bardziej rozciągnięty, 
tym generuje większą siłę. Stopień 
rozciągnięcia i skrócenia mięśni szkie-
letowych żywego organizmu ocenia się 
na około ±20%, długość spoczynkowa 
osiągana jest w połowie zakresu ruchu 

w danym stawie. Chcąc zatem uzyskać 
jak największą siłę, należy mięsień jak 
najbardziej rozciągnąć. Oczywiście roz-
ciąganie maksymalne mięśni prostują-
cych, np. w stawie kolanowym podczas 
przygotowania do wykonania wyskoku, 
nie ma sensu, ze względu na znaczne 
obniżenie środka masy ciała, który na-
stępnie będzie trzeba podnosić. Optimum 
rozciągnięcia mięśni jest indywidualne 
dla każdej osoby.

Drugie zjawisko, opisywane jako 
zależność pomiędzy siłą a prędkością 
skracania mięśnia, wskazuje na to, że 
mięsień osiąga największe wartości 
siły przy ujemnej prędkości skraca-
nia (v<0), czyli w warunkach skurczu 
ekscentrycznego (ryc. 2).

Decydującym czynnikiem w ćwi-
czeniach plyometrycznych jest wła-
śnie maksymalnie zwiększana ujemna 
wartość prędkości skracania mięśnia, 
powodująca największy wzrost siły 
mięśniowej i następujący po tym szybki 

Ryc. 1. Zależność siła mięśnia – długość mięśnia 
(l0 – długość spoczynkowa).

Fm [N]

Fmax

Fl0
Fmin

l [m]l0

-20%       +20%
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skurcz mięśnia. Upraszczając można 
powiedzieć, że im mięsień gwałtowniej 
hamuje ruch, będąc przy tym roz-
ciągany (praca ekscentryczna), tym 
większą generuje siłę, którą można 
wykorzystać do napędu ciała lub jego 
części. Warto w tym miejscu przypo-
mnieć, że zgodnie z opisywanym zja-
wiskiem pozostałe formy pracy mięśnio-
wej, czyli izometryczna (utrzymująca), 
a zwłaszcza koncentryczna (napędza-
jąca), powodują, że mięśnie generują 
w efekcie znacznie niższe wartości siły 
(ryc. 2). Ćwiczenia plyometryczne mają 
zatem za zadanie wykorzystać zarówno 
rozciągnięcie mięśnia, jak i jego hamu-
jące działanie, w celu wygenerowania 
możliwie największej wartości siły.

Niektórzy autorzy (2, 3) wyrażają 
pogląd, że ćwiczenia plyometryczne do-
datkowo stymulują zmiany w układzie 
nerwowo-mięśniowym. Według nich po-
przez gwałtowne rozciąganie i skracanie 
mięśni następuje rekrutacja dodatkowych 

jednostek motorycznych, co z kolei 
powoduje wzrost mocy mięśniowej bez 
przyrostu masy mięśnia, a także obniża 
próg pobudzenia jednostek motorycz-
nych, wskutek czego wcześniej (przy 
niższym pobudzeniu) reagują one skur-
czem na impuls z układu nerwowego. 
Zjawisko to nosi nazwę odruchu na 
rozciąganie.

Opisane powyżej dwa zasadnicze 
zjawiska związane ze sposobem działania 
mięśnia zostały wielokrotnie potwierdzo-
ne w badaniach doświadczalnych i ich 
wiarygodność nie budzi wątpliwości. 
W wielu zadaniach ruchowych, w oparciu 
o tę zasadę, zalecane jest wykorzystanie 
zamachu zwiększającego siłę i szybkość 
wykonywanego następnie ruchu. Teoria 
potwierdzona w praktyce wskazuje zatem, 
że ćwiczenia plyometryczne powinny pro-
wadzić do poprawy mocy mięśni kończyn 
dolnych i poprawy skuteczności działania 
(wyników) w tych dyscyplinach, gdzie te 
dyspozycje odgrywają ważną rolę.

Czy więc ćwiczenia plyometryczne 
można uznać za uniwersalny środek tre-
ningu i zalecać każdemu trenerowi?

Oczekiwane i realne skutki 
treningu plyometrycznego

Oczekiwanym pozytywnym skutkiem 
treningu plyometrycznego ma być wzrost 
siły i szybkości mięśni kończyn dolnych 
oraz przede wszystkim mocy mięśniowej, 
rozwijanej podczas skurczu, następujące-
go po szybkim rozciągnięciu mięśnia. Na 
zawodnika i trenera decydującego się na 
ten rodzaj treningu czyha jednak sporo 
niebezpieczeństw, które pokrótce zostaną 
przedstawione poniżej.

Ryc. 2. Zależność siła mięśnia–prędkość skracania 
mięśnia.

Leszek Nosiadek

v [m/s]
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Na wstępie warto podkreślić, że praca 
ekscentryczna mięśnia jest najgorzej zno-
szona przez organizm, właśnie z powodu 
wzrostu sił do wartości ekstremalnych. 
Działania koncentryczne mięśnia – naj-
bardziej naturalne podczas wykonywania 
ruchu lub izometryczne (w statyce), ze 
względu na mniejsze wartości generowa-
nych sił, nie powodują u człowieka tak 
niekomfortowych doznań, jak hamowany 
ruch, kiedy siły wielokrotnie przekraczają 
ciężar ciała. W ćwiczeniach plyometrycz-
nych efekt ten zostaje spotęgowany poprzez 
zalecenie maksymalnego skrócenia czasu 
hamowania, co wiąże się z dodatkowym 
wzrostem sił generowanych przez mięśnie. 
Główną zasadą przy ich stosowaniu jest 
zasada stopniowego przeciążania mięśni 
i układu kostnego (4, 6).

Niezależnie od obniżenia komfortu 
psychicznego podczas ekscentrycznej pra-
cy mięśni istnieją wyraźnie przesłanki, 
aby ćwiczenia o tym charakterze uznać 
za niebezpieczne dla układu mięśnio-
wo-szkieletowego. Badania własne (8) 
przeprowadzone na materiale badaw-
czym obejmującym grupę 40 studentów 
wykonujących zeskoki z powtórzeniami 
z 4 różnych wysokości (0,25, 0,5, 0,75, 
1,00 m) na platformę dynamometryczną 
pokazały, że wartość siły reakcji podłoża 
działającej na stopy podczas lądowania 
dochodzi, przy najwyższej wysokości 
zeskoku, do 14-krotności ciężaru ciała (14 
Q), a od wysokości 0,5 m może przekra-
czać 10 Q (ryc. 3).

W wartościach bezwzględnych osiąga 
ponad 10 000 [N] (10 ton!), a niektórzy 
autorzy podają nawet więcej – blisko 
14 000 N (9). Dla porównania dla chodu 
sięgają one 2 Q, dla biegu 4 Q (7, 11).

Wzrost wartości siły reakcji podłoża 
podczas zeskoków nie zależy jedynie 
od wysokości zeskoku, ale także od 
czasu „hamowania” ruchu pionowe-
go. Dla najkrótszych czasów wartości 
siły reakcji podłoża są największe (8). 
Dlatego w celu zmniejszenia zagrożenia 
dla kości, mięśni, ścięgien i więzadeł 
stawów skokowych i kolanowych zale-
ca się, podczas lądowania po zeskoku, 
maksymalne wydłużanie hamowania 
w celu minimalizacji siły reakcji pod-
łoża i rozłożenia jej działania na jak 
najdłuższy czas. Tymczasem w treningu 
plyometrycznym, w którym zdecydowa-
na większość ćwiczeń polega na wyko-
nywaniu zeskoków i wyskoków, zaleca 
się, aby czas hamowania maksymalnie 
skracać w celu maksymalizacji siły 
mięśniowej. Niektórzy autorzy wskazują 
na potrzebę wykonywania „miękkiego” 
lądowania (6), ale jak to pogodzić z rów-
noczesnym zaleceniem skrócenia czasu 
hamowania, dla uzyskania większej 
ujemnej prędkości podczas ekscentrycz-
nego działania mięśni?

W tym miejscu warto zauważyć, że 
wartość siły reakcji podłoża działającej 
na stopy nie jest największą, jaka jest 
przekazywana do układu mięśniowo-
szkieletowego w trakcie wykonywania 
typowego ćwiczenia plyometrycznego. 
Wstępne napięcie więzadeł oraz mięśni 
stabilizujących stawy powoduje, że siły 
działające na stawy są większe, niż wy-
nika to z działania samej siły ciężkości 
lub przyspieszeń działających na masy 
poszczególnych segmentów ciała. Na 
przykład, podczas stania siły działające 
na staw kolanowy przekraczają 2-krotnie 
wartość ciężaru ciała (2 Q), podczas 
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chodu wynoszą 3-7 Q, a w biegu osią-
gają wartość nawet 11-22 Q (5). Można 
się spodziewać, że podczas zeskoków 
na wszystkie stawy kończyn dolnych 
działają jeszcze większe siły niż podczas 
biegu. Jeśli zachować proporcje dla siły 
reakcji podłoża działającej na stopy pod-
czas zeskoków i biegu – 3,5 razy więcej 
(5), to siły ściskające, działające na po-
wierzchnie stawu kolanowego podczas 
lądowania z wysokości 1 metra, mogą 
osiągać 39-77 Q (!). W rzeczywistości 
siły działające na nasady kości długich 
stawu kolanowego są znacznie mniejsze 
dzięki właściwościom amortyzacyjnym 
łąkotek i chrząstek stawowych. Na jakie 
więc struktury tak duża siła działa przede 
wszystkim?

Założeniem ćwiczeń plyometrycznych 
jest wykorzystanie sprężystych elemen-
tów układu mięśniowego człowieka. 
Powinny one zadziałać jak rozciągane 
sprężyny i w momencie odbicia oddać 
zgromadzoną energię sprężystą. Para-
metrem charakteryzującym właściwości 
sprężyste tkanek człowieka (a także róż-
nych innych przedmiotów) jest moduł 
sprężystości podłużnej, zwany modu-
łem Younga (E). Im większa wartość 
tego parametru, tym większa sprężystość 
tkanki oraz lepsza zdolność do groma-
dzenia energii sprężystej. Najmniejsze 
wartości modułu Younga posiada brzu-
siec mięśnia (0,01 GPa1) – nie wykazuje 

Ryc. 3. Zależność względnej siły reakcji podłoża Fw (wielokrotność ciężaru ciała – Q) od wysokości zeskoku H 
(średnie i maksymalne wartości w grupie badanych).

Leszek Nosiadek
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zatem zdolności do gromadzenia energii 
sprężystej. W strukturze mięśniowej 
największe wartości modułu Younga 
posiadają ścięgna (6 GPa). To one naj-
lepiej spełniają funkcję gromadzenia 
i oddawania energii. Niektóre zwierzęta 
(np. kangur) wykorzystują je jako klu-
czowy element podczas poruszania się. 
Podobną funkcję – ze względu na dużą 
wartość modułu Younga – pełnią rów-
nież wszystkie łącznotkankowe (bier-
ne) elementy mięśni (np. powięzie). 
W związku z tym siła reakcji podłoża 
przenoszona jest przede wszystkim do 
miejsc przyczepu mięśni – ścięgien i naj-
silniej działa właśnie na te miejsca.

Ponieważ jeszcze większą wartość 
modułu Younga posiadają kości (20 GPa), 
teoretycznie mogłyby również zostać 
wykorzystane do gromadzenia energii 
sprężystej. Wymagałoby to jednak odpo-
wiedniego ustawienia kości, jej stabiliza-
cji i dobrania odpowiedniego obciążenia. 
Praktycznie takie eksperymenty mogłyby 
zakończyć się uszkodzeniem kości lub 
stawów. Chodzi tu o zwrócenie uwagi na 
fakt, iż podczas ćwiczeń plyometrycznych 
znaczne siły są przenoszone przez kości 
i właśnie ich zakończenia są najbardziej 
narażone na uszkodzenia. Duże siły 
generowane w trakcie wykonywania 
ćwiczeń plyometrycznych stanowią za-
grożenie dla miejsc przyczepów mięśni, 
ścięgien oraz stawów znajdujących się 
na końcach kości długich.

Potwierdzeniem skuteczności trenin-
gu plyometrycznego ma być poprawa 
wyskoku po naskoku z danej wysokości 
(1, 2). Najczęściej wymienia się takie 
formy wyskoku, jak: SJ (squat jump – 
wyskok z pozycji kucznej), CMJ (coun-
ter movement jump – wyskok z pozycji 

wyprostowanej z obniżeniem środka 
masy ciała – wyskok z zamachem ramion 
lub bez) oraz DJ (drop jump – wyskok 
po naskoku) – wskazując, że w tym 
ostatnim przypadku rezultaty są najlep-
sze (uzyskuje się największe wysokości). 
Należałoby dodać, że chociaż teoria 
rzeczywiście na to wskazuje, to jednak 
zagrożenia dla całego układu ruchu 
(biernego i czynnego) są największe.

Ocena siły mięśniowej 
rozwijanej

 podczas wyskoku typu DJ
 w fazie amortyzacji i odbicia

To ciekawe zagadnienie próbowano 
rozwiązywać za pomocą odpowiednich 
wskaźników. Wskaźniki McClymonta 
(RSI) i Bartonietza (K) mają wymiar 
prędkości (m/s), chociaż są nazywane 
wskaźnikami oceny siły reaktywnej, 
i miały odpowiadać mocy rozwijanej 
przez mięśnie (2).

Wskaźnik siły reaktywnej McCly-
monta (RSI – reactive strength index):

RSI = h/t,
gdzie:
h – wysokość podskoku,
t – czas kontaktu (amortyzacji i od-

bicia podczas skoku typu DJ)
Wskaźnik Bartonietza (K):
K = (H + h)/t
gdzie:
H – wysokość zeskoku (podestu),
h – wysokość podskoku,
t – czas kontaktu (amortyzacji i od-

bicia podczas skoku typu DJ)
W artykule Bobera (2) wzór na wskaź-

nik Bartonietza został podany z błędem – 
bez nawiasu w liczniku (może to pomyłka 
edytorska, por. 1).
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Interpretując wzór zaproponowany 
przez Bartonietza można dojść do wnio-
sku, że przy odpowiednio dużej wysoko-
ści zeskoku (np. z 5 lub więcej metrów), 
w znacznie mniejszym stopniu – już 
w zależności od wysokości następującego 
po nim odbicia i jego czasu – wartości 
wskaźnika będą rewelacyjne. To budzi 
wątpliwość co do poprawności wzoru 
w takiej postaci.

Opisywane wskaźniki mają także po-
magać w doborze obciążeń treningowych 
i proponowanych wysokości zeskoku dla 
zawodników (2).

W tym miejscu należy podkreślić, 
że istotny wpływ na oba wskaźniki ma 
czas hamowania zeskoku i wyskoku – 
im krótszy, tym wyższa (lepsza) wartość 
wskaźnika. Optymalizacja zeskoków  
na podstawie wskaźników wiąże się za-
tem ze skracaniem fazy hamowania, co 
z kolei prowadzi do wzrostu zagrożeń 
dla układu ruchu. Podobną rolę w pla-
nowaniu obciążeń plyometrycznych 
ma spełniać porównanie wyników wy-
skoków uzyskiwanych sposobem CMJ 
i DJ (2).

Niektórzy proponują, aby doboru 
ćwiczeń dokonywać za pomocą metody 
stopniowego przeciążania, polegającej 
na podnoszeniu wysokości zeskoku 
i obserwacji uzyskiwanych efektów (4). 
Trzeba jednak mieć świadomość faktu, iż 
nie ma jednego uniwersalnego treningu 
plyometrycznego przydatnego do zasto-
sowania w każdej dyscyplinie sportu.

Podsumowanie
Stosowanie treningu plyometrycz-

nego musi być świadomym wyborem 
trenera i zawodnika, opartym na zna-

jomości mechanizmów leżących u jego 
podłoża i skutków, jakie niesie ze sobą 
przeciążenie elementów układu ruchu. 
Bez przestrzegania odpowiednich zasad 
postępowania, przy niedopasowaniu 
form i zakresu ćwiczeń plyometrycznych 
do warunków i możliwości zawodni-
ków (zwłaszcza młodocianych), mogą 
one prowadzić do kontuzji lub trwa-
łych uszkodzeń w układzie mięśniowo-
szkieletowym. 

Skracanie okresu koncentrycznej 
pracy mięśni poprzez gwałtowne ha-
mowanie prowadzi do wzrostu sił dzia-
łających na miejsca przyczepu mięśni 
i więzadeł oraz stawy kończyn dolnych. 
Oczekiwany zysk w postaci wzrostu siły 
mięśniowej okazuje się niewielki (dowo-
dzi tego dość płaski przebieg krzywej 
siła-prędkość skracania mięśnia w tym 
zakresie prędkości skracania – ryc. 2). 
Natomiast zagrożenie dla zdrowia jest 
poważne. Z tego powodu okres hamo-
wania należy raczej wydłużyć, a skra-
cać dopiero czas pracy koncentrycznej 
następującej bezpośrednio po cyklu 
rozciągnięcia mięśnia (4).

Wydłużając czas hamowania można 
oczywiście częściowo stracić efekt re-
akcji ścięgna na jego gwałtowne rozcią-
gnięcie, jednak jest to najlepszy sposób 
na zmniejszenie wielkości sił działają-
cych w układzie ruchu. 

Należy również unikać zeskoków 
ze zbyt dużych wysokości, ponieważ 
można doprowadzić do mikrouszkodzeń 
kości i mięśni oraz zbytniego ich rozcią-
gnięcia, a w skrajnych sytuacjach nade-
rwania lub zerwania ścięgna, skręcenia 
stawu, uszkodzenia torebki stawowej, 
więzadeł czy kości.

Leszek Nosiadek
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Tego rodzaju treningu nie zaleca 
się osobom niepełnoletnim, przede 
wszystkim dzieciom, u których układ 
mięśniowo-kostny jeszcze się rozwi-
ja (4), chociaż niektórzy uważają, że 
można go stosować u osób w każdym 
wieku (6).

Nie należy doprowadzać do zbytnie-
go przeciążania układu mięśniowo-kost-
nego na bieżąco kontrolując odczucia 
bólowe podczas wykonywania ćwiczeń. 
Powinno się również zwracać uwagę na 
stabilne i symetryczne ułożenie stóp 
podczas wykonywania naskoku i odbicia 
(wyskoki typu DJ).

Każdy cykl ćwiczeń plyometrycznych 
należy poprzedzić rozgrzewką, ćwicze-
niami rozciągającymi mięśnie i zwięk-
szającymi ruchomość w stawach kończyn 
dolnych oraz wzmacniającymi mięśnie. 
Wpływ na siły działające w układzie 
ruchu będą miały również odpowiednio 
dobrane obuwie i rodzaj podłoża, na 
którym będą wykonywane ćwiczenia.

Trening plyometryczny należy trak-
tować jako jedną z wielu dostępnych 
alternatyw rozwoju dyspozycji siłowych 
u zawodników, a decyzję co do sposo-
bu i zakresu jego zastosowania należy 
dobrze przemyśleć, zaplanować i dosto-
sować do potrzeb oraz indywidualnych 
dyspozycji sportowca. 
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Śmierć Kamili Skolimowskiej
W trakcie zgrupowania treningowego 

w Portugalii, 18.02. 2009 roku, zmarła 
nagle 26-letnia była mistrzyni olimpijska 
w rzucie młotem Kamila Skolimowska. 
Wytrenowana i w pełni sił, wszak sto-
sunkowo niedawno, przed startem w za-
wodach olimpijskich w Pekinie, przeszła 
badania lekarskie, które nie wykazały 
żadnych poważniejszych odchyleń w sta-
nie zdrowia. Przeprowadzona sekcja 
zwłok wykazała, że przyczyną śmierci 
był masywny zator tętnicy płucnej.

Co mówią statystyki
Senat USA ogłosił miesiąc marzec 

2005 roku miesiącem uświadomienia 
społeczeństwu zagrożenia zakrzepowe-
go zapalenia żył głębokich podudzi 
i zatorowości płucnej (deep vein throm-
bois awereness month). Akcja ta została 
podjęta po tym, jak w 2003 roku 39-letni 
reporter NBC David Bloom zmarł nagle 
z powodu masywnego zatoru tętnicy 
płucnej. Jedyną dolegliwością, na jaką 
się uskarżał, były kurczowe bóle nóg, 
które wystąpiły na dwa dni przed śmier-

Zakrzepowa zatorowość żylna jest niedocenianą, podstępną, często skąpo objawową 
chorobą, potencjalnie zagrażającą życiu.

Krzysztof Chrostowski

Żylna choroba
 zakrzepowo-zatorowa

 – zatorowość płucna

Medycyna sportowa 

„Sport Wyczynowy” 2008, nr 10-12/526-528
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cią (9). Równie tragicznym wypadkiem 
była nagła śmierć, z powodu masywnej 
zatorowości płucnej, 28-letniej Emmy 
Krostofferson, bezpośrednio po wylą-
dowaniu  na lotnisku Heathrow w Anglii 
po 20-godzinnym locie z Sydney (4) 
15 września 2008 roku. Naczelny Chi-
rurg USA, Stefan K. Galson, wystąpił 
wówczas z wezwaniem do podjęcia akcji 
na rzecz zapobiegania zakrzepicy głębo-
kich żył i zatorowości płucnej, traktując 
ją jako problem społeczny (15).

Okazało się, że około 2 milionów 
Amerykanów rocznie choruje na zakrze-
powe zapalenie głębokich żył podudzi, 
które jest przyczyną zagrażającej życiu 
zatorowości płuc (3). Ocenia się, że 
w Polsce co roku na żylną chorobę za-
krzepowo-zatorową choruje 50 tysięcy 
osób, przy czym aż u 40% chorych 
przebiega ona bez wstępnych objawów 
klinicznych. W tej sytuacji należy za-
znajomić się z podstawowymi wiado-
mościami  dotyczącymi mechanizmów 
patofizjologii  kontroli procesu krzep-
nięcia krwi, tworzenia skrzepu, jak 
również procesu jego rozpuszczania, 
czyli fibrynolizy. Pozwoli to na zro-
zumienie, dlaczego w prawidłowych 
żyłach podudzi, bez ewidentnego urazu 
i przerwania ciągłości naczynia, powsta-
je zakrzep żylny, w następstwie którego 
dochodzi do śmiertelnego w skutkach 
zatoru tętnicy płucnej (10). 

Proces krzepnięcia krwi
Krzepnięcie to fizjologiczny pro-

ces zapobiegający nadmiernej utra-
cie krwi w przypadku uszkodzenia 
naczyń krwionośnych. W toku tego 
procesu dochodzi do kolejno aktywacji 

tzw. „kaskad” enzymów (nazywanych 
czynnikami krzepnięcia), które dopro-
wadzają do powstania trombiny, która 
następnie przekształca rozpuszczalny 
fibrynogen, przy udziale płytek krwi, 
w nierozpuszczalny skrzep fibryny. 
Czynniki krzepnięcia (oznaczone cy-
frami rzymskimi, zaś dla określenia 
form aktywnych dodawana jest litera 
a) są zasadniczo enzymami krążącymi 
w krwi w formie nieczynnych tzw. 
zymogenów. Wyjątek stanową czynni-
ki VIII i V, które są glikoproteinami 
(kofaktorami), zaś czynnik XIII jest 
transglutaminazą. 

Proces krzepnięcia krwi przebiega 
w trzech fazach (7, 14): 
Faza 1. – inicjacji lub indukcji powsta-

wania skrzepu (initiation). Czyn-
nik tkankowy (Tissue Factor – TF) 
jest inicjatorem krzepnięcia krwi. 
Znajduje się on w formie związanej 
w komórkach śródbłonka naczyń oraz 
w tkance podśródbłonkowej i nie ma 
bezpośredniego kontaktu z krwią (2). 
W momencie uszkodzenia ciągłości 
naczynia krwionośnego następuje 
uwolnienie czynnika tkankowego, 
który wraz z czynnikiem VIIa two-
rzą razem aktywny kompleks, który 
z kolej aktywuje czynniki: IX oraz X, 
a te w następnej kolejności  aktywują 
protrombinę (czynnik II) i przekształ-
cają ją w trombinę (czynnik I) (tzw. 
droga alternatywna). Małe ilości 
trombiny aktywują płytki krwi, które 
gromadzą się w miejscu uszkodzenia 
i uwalniają czynnik tkankowy z gra-
nulek płytkowych alfa oraz czynniki 
V i VIII potęgując pierwszą fazę 
krzepnięcia. 
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Faza 2. – nasilenia, szerzenia się pro-
cesu krzepnięcia (propagation). 
Aktywny czynnik XI (FXIa) aktywuje 
czynnik IX (FIXa) i tworzy razem 
wraz z aktywnym czynnikiem VIIIa 
kompleks zwany tenazą. Kompleks 
ten aktywuje czynnik Xa, który z ko-
lei tworzy, wraz z czynnikiem Va, 
fosfolipidami i jonami wapnia, kom-
pleks o nazwie protrombinaza, który 
przekształca duże ilości protrombiny 
w trombinę powodując tzw. „wyrzut 
trombiny” (jedna cząsteczka Xa kom-
pleksu tworzy około 1000 cząsteczek 
trombiny).1 

Faza 3. – formowania skrzepu i jego 
stabilizacji (clot formation, stabili-
zation) (14). Trombina, wraz z płyt-
kami, przekształca fibrynogen w mo-
nomery fibryny, które następnie poli-
meryzując tworzą siateczkę włóknika. 
Trombina aktywuje również czynnik 
XIII do FXIIIa, który w obecności 
płytek krwi i krwinek czerwonych 
stabilizują skrzep (14). Dokładny opis 
faz krzepnięcia krwi zamieszczono 
w 14. pozycji piśmiennictwa. 

Naturalne inhibitory
 układu krzepnięcia

Każdy etap krzepnięcia krwi podlega 
kontroli naturalnych inhibitorów reakcji 
krzepnięcia. Istnieją trzy zasadnicze 
naturalne inhibitory:
— Inhibitor drogi czynnika tkanko-

wego TFPI (Tissue Factor Pathway 
Inhibitor). Znajduje się  w komórkach 

śródbłonka naczyń. Tworząc nieczyn-
ny poczwórny kompleks TFPI-Xa-TF- 
-VIIa hamuje w początkowej fazie 
proces krzepnięcia i blokuje aktyw-
ność kompleksu TF-VIIa (2, 14).

— Szlak białka C stanowi system kon-
trolujący procesy zakrzepowe, jak 
i procesy zapalne naczyń, przez ogra-
niczenie odpowiedzi zapalnej i po-
wstawania cytokin i przeciwdziałając 
niedokrwieniu. Głównymi składnikami 
kompleksu są: trombina, trombomodu-
lina (glikoproteina błon komórkowych 
śródbłonka), receptor śródbłonko-
wy białka C (EPCR) oraz białko C 
i białko S. Trombomodulina łącząc się 
z trombiną tworzy kompleks, który ha-
muje działanie trombiny, jednocześnie 
aktywując białko C. Aktywne białko C 
(APC) łącząc się z białkiem S hamuje 
działanie aktywnych czynników V 
i VIII (FVa i FVIIIa), hamując dalszą 
generację trombiny (18). 

— Antytrombina III wiążąc aktywne 
czynniki krzepnięcia: trombinę, Xa, 
IXa, XIa, i XIIa hamuje ich funkcję. 
Z trzema wcześniej wymienionymi 

fazami ściśle związany jest proces fi-
brynolizy (Fibrinolysis), a więc proces 
rozkładania skrzepu i udrożniania na-
czynia (7). 

Fibrynoliza (Fibrinolysis)
Fibrynoliza jest procesem, w którym 

skrzep fibryny (włóknika) podlega rozbi-
ciu. Głównym enzymem rozkładającym 
fibrynę jest plazmina. Jest ona wytwa-
rzana w wątrobie w formie nieczynnego 
plazminogenu. Tkankowy aktywator 
plazminogenu (t-PA) i urokinaza (u-PA) 
przekształcają plazminogen w aktywną 

1uwaga: wprowadzony ostatnio do terapii 
nowy lek przeciwkrzepliwy o nazwie riva-
roxaban (Xaretto) jest pierwszym doustnym 
inhibitorem czynnika Xa.

Krzysztof Chrostowski
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plazminę. Pod wpływem jej działania 
na skrzep powstają produkty degrada-
cji fibryny (FDP), jak też D-dimery, 
których oznaczanie może służyć jako 
test świadczący o istnieniu procesu fi-
brynolizy, a więc pośrednio wskazuje 
na wystąpienie zakrzepowego zapalenia 
żył głębokich podudzi lub zatorowości 
płuc. Ponadto aktywne czynniki XI i XII 
(FXIa i FXIIa) oraz kalikreina również 
potęgują przemianę plazminogenu do 
plazminy. Inhibitor aktywatora plazmi-
nogenu (PAI 1& 2) hamuje działania tPA 
i urokinazy (powstawania plazminy), zaś 
α2–antyplazmina i α2–makroglobulina 
hamują działanie samej plazminy. Co 
więcej wykazano, że trombina wraz 
z trombomoduliną generuje powstawanie 
inhibitora regulującego proces fibrynoli-
zy o nazwie inhibitora fibrynolizy akty-
wowanego trombiną (Trombin Activata-
ble Fibrinoysis Inhibitor – TAFI) (11). 
Zaburzenie procesu fibrynolizy sprzyja 
powstawaniu zakrzepów żylnych i za-
torowości płuc.  Proces krzepnięcia jest 
precyzyjnie regulowany przez dodatni 
i ujemny system sprzężenia zwrotnego, 
który zapewnia właściwe modulowanie 
procesu tworzenia skrzepu zapobiegając 
nadmiernej utracie krwi, jak też hamując 
stany nadkrzepliwości i powstawania za-
krzepicy zatorowej żylnej, prowadzącej 
do zatorowości płuc.

Mechanizmy tworzenia się 
zakrzepów żylnych 

Około 150 lat temu (w 1860 roku) 
niemiecki anatomopatolog, Rudolf Vir-
chow określił trzy warunki predysponu-
jące do powstawania zakrzepicy (tzw. 
triada Virchowa): 

— nieprawidłowe ściany naczyń (nie-
prawidłowości w śródbłonku na-
czyń);

— nieprawidłowe zmiany krwi (niepra-
widłowości procesów krzepliwości 
i fibrynolizy);

— nieprawidłowy przepływ krwi (za-
stój krwi).
Czynniki te w świetle współczesnych 

badań naukowych nabierają nowego 
znaczenia (21). Precyzyjną równowagę 
układu krzepnięcia i fibrynolizy określa 
się mianem hemostazy. O ile hemosta-
za – zdolność do tamowania nadmier-
nej utraty krwi w miejscu uszkodzenia 
naczyń krwionośnych – jest podsta-
wowym warunkiem utrzymania życia, 
to patologiczne procesy zakrzepowe 
w naczyniach, zarówno tętniczych, jak 
i żylnych, stanowią poważne jego zagro-
żenie (9). Podstawową funkcją układu 
krzepnięcia jest utrzymanie precyzyj-
nej dynamicznej równowagi pomię-
dzy efektami działania naturalnych 
czynników krzepnięcia a czynnikami 
przeciwkrzepliwymi oraz układem 
fibrynolitycznym.

W procesie regulacji miejscowej he-
mostazy zasadniczą rolę pełnią komórki 
śródbłonka naczyniowego. W warun-
kach prawidłowych śródbłonek naczyń 
utrzymuje stan równowagi rozkurczowej 
naczyń, miejscową aktywność fibryno-
lizy, przy jednoczesnym zahamowaniu 
procesów krzepnięcia, aktywacji i agre-
gacji płytek i ich sklejania (adhezji), jak 
też hamowaniu stanów zapalnych. 

Zasadniczym inicjatorem procesu 
krzepnięcia jest czynnik tkankowy (TF), 
który pojawia się w wyniku uszkodzenia 
ściany naczynia krwionośnego. Czyn-
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nik ten, w warunkach prawidłowych, 
jest związany z komórkami śródbłonka 
naczyniowego i nie ma dostępu do krą-
żącej krwi (i czynników krzepnięcia). 
Do bezpośredniego kontaktu może dojść 
na skutek nie tylko uszkodzenia ścian 
naczyń, ale też np. pod wpływem endo-
toksyn lub stanu zapalnego (posocznicy). 
Czynnik tkankowy znajduje się również 
w krążących mikrocząsteczkach (mi-
croparticles) w krwi obwodowej, które 
są wytwarzane m. in. przez płytki krwi 
(1). Każdy zastój krwi może powodować 
objawy niedotlenienia, co wywołuje 
miejscowy stres oksydacyjny, który rów-
nież może powodować wzrost ekspresji 
genów stanu zapalnego i nasilenie pro-
cesu krzepnięcia. Należy również brać 
pod uwagę inne stany predysponujące 
proces zakrzepowy, np. stany nadkrze-
pliwości (trombofilii) typu wrodzonego 
lub nabytego.

Bardzo ważną rolę spełniają również 
płytki krwi, których aktywacja prowadzi 
do uwalniania czynnika tkankowego 
i innych czynników krzepnięcia (8). 
W stanach zaburzenia (np. po urazach 
lub w przebiegu posocznicy) funkcje 
śródbłonka ulegają zmianie, stany pro-
zapalne i prozakrzepowe nasilają się 
powodując skurcz naczyń, w efekcie 
następuje wzrost wydzielania aktywatora 
płytek (PAF) i endoteliny (20) oraz wielu 
innych czynników nasilających procesy 
zakrzepowe. W tych stanach dochodzi 
również do wydzielania molekuł ad-
hezyjnych komórek, zwiększających 
przyleganie i aktywację leukocytów oraz 
płytek. Natychmiast po uszkodzeniu 
funkcji komórek śródbłonka naczyń na-
stępuje aktywacja zarówno płytek krwi, 

limfocytów, jak i leukocytów, inicjując 
proces zapalny. 

Sam zastój krwi w żyłach kończyn 
dolnych u zdrowych osób nie jest wy-
starczającym powodem powstawania 
zakrzepów. Ich występowaniu muszą 
towarzyszyć inne zaburzenia, w których 
wiodącą rolę mogą odgrywać procesy 
zapalne, inicjujące procesy zakrzepowe 
(20). Istnieje ścisła zależność pomiędzy 
nasileniem procesów zapalnych a akty-
wacją procesów krzepnięcia i odwrot-  
nie (7).

Zakrzepowe zapalenie
 żył głębokich podudzi

 i zatorowość płucna 
Ten zespół chorobowy nosi nazwę 

żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. 
Każdy zator tętnicy płucnej poprzedza pro-
ces zakrzepowy, który powstaje w innym 
miejscu, najczęściej w żyłach głębokich 
podudzi. Należy zdawać sobie sprawę, 
jakie objawy i jakie stany powinny zwrócić 
uwagę lub wzbudzić zaniepokojenie i skło-
nić chorego do szukania fachowej pomocy 
lekarskiej i podjęcia właściwego lecze-
nia, pozwalającego uniknąć poważnych 
następstw zdrowotnych. Jest to ważne, 
ponieważ zarówno odpowiednia profilak-
tyka, jak też właściwa diagnostyka oraz 
terapia tej choroby są dokładnie ustalone 
i wyjątkowo skuteczne.

Czynniki ryzyka
Podstawową zasadą w zapobieganiu 

temu zespołowi jest właściwa identyfi-
kacja czynników ryzyka oraz określe-
nie patofizjologii zakrzepicy, a następ-
nie wystąpienia zatorów w tętnicach 
płucnych (21).

Krzysztof Chrostowski
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W zwiększeniu ryzyka występowania 
stanów nadkrzepliwości, predysponu-
jących do powstawania zakrzepów, ma 
udział wiele czynników. Tabele 1 i 2 
zawierają wykaz najistotniejszych z nich 

predysponujących do wystąpienia stanów 
zakrzepowych. Wystąpienie wymienio-
nych w nich stanów i okoliczności ozna-
cza, że należy podjąć odpowiednie działa-
nia profilaktyczne lub terapeutyczne. 

Wysiłek fizyczny
 a proces krzepnięcia krwi

Badania wykazały, że intensywne, 
wyczerpujące wysiłki fizyczne powo-
dują zwiększenie predyspozycji do 
powstawania zakrzepów. Takie ryzyko 
nie występuje w przypadku regularnych 
treningów i umiarkowanych wysiłków (5, 
17, 19). Szczególną uwagę zwraca się na 
zwiększoną agregację płytek określaną 
mianem agregacji płytek indukowanej 
przepływem krwi (SIPA – shear- indu-
ced platelet aggregation) pod wpływem 
zwiększonego przepływu krwi w naczy-
niach (zarówno tętniczych, jak i żylnych) 

Tabela 1 

Czynniki osobnicze (wewnętrzne) 
predysponujące do wystąpienia stanów 

zakrzepowych i zatorowości płucnej.

Choroby żył głębokich i żylaki podudzi

Przebyte stany zakrzepicy zatorowej

Nowotwory

Ciąża i połóg

Otyłość (BMI>30 (kg/m2)

Terapia estrogenami i antykoncepcja

Niewydolność krążenia

Palenie tytoniu

Wrodzone stany nadkrzepliwości – trombofilie

Tabela 2 

Zewnętrzne sytuacje lub okoliczności narażające na wystąpienie stanów 
zakrzepowych.

 Zabiegi chirurgiczne i stany pourazowe Inne sytuacje i czynniki

Operacje i masywne urazy  Posocznica (sepsa)

z unieruchomieniem pooperacyjnym Infekcje i stany zapalne z unieruchomieniem

Plastyka stawów biodrowych i kolanowych Zastosowanie centralnego cewnika żylnego

Złamania uda, kończyn dolnych i miednicy Zaburzenia ukrwienia kończyn dolnych

Wielorakie urazy Długotrwałe loty samolotem (klasą ekonomiczną)

Operacje nowotworów Długotrwała jazda samochodem

Artroskopia stawu kolana z naprawą  Siedzący tryb życia, np. zawodowych kierowców

więzadeł krzyżowych i łękotek  Odwodnienie

Operacje chirurgiczne dłuższe niż 30 minut udar mózgu i paraliż kończyn

Pourazowe unieruchomienie kończyn dolnych Ostra niewydolność krążenia

 Policytemia (w następstwie dopingu EPO)
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(6). Intensywne wysiłki fizyczne powodu-
ją wzrost wskaźników krzepnięcia krwi: 
poziomu fibrynogenu w osoczu, tkanko-
wego aktywatora plazminogenu (tPA), 
lepkości osocza oraz spadek inhibitora 
aktywatora plazminogenu (PAI-1) (6). 
Wskaźniki te mogą też towarzyszyć po-
wstawaniu stanów zakrzepowych u osób 
z nadkrzepliwością i przy niekorzystnych 
okolicznościach otoczenia. 

Określenie trombofilia odnosi się 
do wrodzonych (dziedzicznych) stanów 
nadkrzepliwości, które sprzyjają wy-
stąpieniu zakrzepów żylnych (dzieli się 
je na wrodzone i nabyte). Trombofilia 
jest procesem odwrotnym do hemofilii, 
w którym zaburzenia genetyczne prowa-
dzą do predyspozycji do nadmiernych 
krwawień (np. do stawów). W przypad-
kach nawracających stanów zatorowości 
zakrzepowej żylnej należy podejrzewać 
genetyczne uwarunkowanie nadmiernej 
krzepliwości. 

Zakrzepowa
 zatorowość płucna

Zatorowością płucną nazywamy 
chorobę wywołaną przez zator lub 
zatory zamykające światło naczyń 
krwionośnych w krążeniu mniejszym 
(płucnym). Zator przerywa dopływ krwi 
do dalej położonych naczyń i doprowa-
dza do niedodmy płuca. Najczęstszym 
źródłem zatorów jest zapalenie zakrze-
powe żył głębokich podudzi lub uda, 
względnie żył miednicy (12). 

Jak wskazują statystyki, zatorowość 
płucna jest jedną z trzech najczęstszych 
(po zawałach serca i udarach mózgu) 
śmiertelnych chorób kardiologicznych 
(12). Może występować u 30% chorych 

na zapalenie zakrzepowe żył. Skrzeplina 
luźno sformowana w świetle żyły od-
rywając się od ściany naczynia i prze-
mieszczając z prądem krwi dociera 
do naczyń płuc (lub serca). Niewielka 
zatyka małe naczynie płucne, duża może 
zablokować główne naczynie tętnicze 
płuca (zator głównej tętnicy). 

Patogeneza
Objawy kliniczne i zmiany hemody-

namiczne, do jakich dochodzi w wyniku 
zatoru tętnicy płucnej, zależą od wiel-
kości, umiejscowienia i masywności 
zatorów oraz współudziału innych 
chorób płuc i układu krążenia, a także 
od odpowiedzi neurohormonalnej. Na 
skutek zamknięcia tętnicy płucnej nastę-
puje gwałtowny skurcz tętnic płucnych 
i spadek ciśnienia parcjalnego tlenu 
w krwi (hipoksja). Zmiany te powo-
dują nagły wzrost ciśnienia w prawej 
komorze, prowadząc do niewydolności 
prawo-komorowej serca. Utrudnienie 
wymiany gazowej, z kolei, powoduje 
obniżenie ciśnienia parcjalnego tlenu 
(hypoksemia), wzrost dwutlenku węgla 
we krwi (hyperkapnia) i tzw. zasadowicę 
oddechową. Wskutek przerostu prawej 
komory serca następuje „przepchnięcie” 
przegrody międzykomorowej na stronę 
lewą i zaburzenia funkcji również lewej 
komory serca. Spadek ukrwienia prowa-
dzi do zawału serca mimo braku zmian 
w tętnicach wieńcowych. Stąd różnorod-
ny obraz kliniczny zatoru płuc. 

Objawy zatorowości płuc
Objawy zależą od rozległości, wiel-

kości oraz umiejscowienia zatorów 
w tętnicach płucnych. Chorzy skarżą 
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się na: duszność, bóle w klatce pier-
siowej (rzadziej bóle zamostkowe), ka-
szel, krwioplucie lub omdlenia. Objawy 
nasilają się podczas wysiłków. Wśród 
objawów klinicznych zwraca uwagę 
przyspieszenie tętna (>100/minutę i od-
dychania (tachypnoe) powyżej 20 na 
minutę. W masywnych zatorach płuc-
nych stwierdza się obniżenie ciśnienia 
skurczowego krwi <90 mm Hg. Niskie 
wartości ciśnienia rokują niepomyślnie.

Do zespołu dolegliwości u chorych 
z zatorem płucnym należą również ob-
jawy zakrzepowego zapalenia głębokich 
żył podudzi, które zazwyczaj poprzedza-
ją lub towarzyszą objawom ze strony 
układu krążenia i płuc (obrzęki kostek, 
podudzi i ud – w zależności od umiejsco-
wienia zakrzepu) oraz zaczerwienienie, 
zasinienie i tkliwość przy ucisku obsza-
rów objętych chorobą. Stany gorączkowe 
mogą świadczyć o stanie zapalnym. 
Należy jednak pamiętać, że objawy te 
nie zawsze występują.

Rozpoznanie
W każdym przypadku ostrych ob-

jawów dolegliwości płucno-sercowych 
należy wziąć pod uwagę możliwość wy-
stępowania zespołu zatorowości płucnej. 
Objawy kliniczne, choć mogą się znacz-
nie różnić u poszczególnych chorych. 
Nasilona duszność, sinica, omdlenia 
i spadek ciśnienia krwi (hypotonia) oraz 
zatrzymanie akcji serca i wstrząs kardio-
logiczny, towarzyszące masywnej posta-
ci zatorowości płuc, mogą prowadzić do 
nagłego zgonu. Natomiast sporadyczny 
kaszel, krwioplucie, bóle przy oddycha-
niu występują w obwodowo umiejsco-
wionych mniejszych zatorach.

W badaniach diagnostycznych z regu-
ły zaleca się oznaczania niespecyficznego 
markera fibrynolizy, poziomu D-dimerów 
w osoczu krwi. Wynik ujemny pozwala, 
z bardzo dużym prawdopodobieństwem, 
na wyłączenie z rozpoznania zatorowości 
płucnej. Test jest bardzo istotny w prak-
tyce ambulatoryjnej. Wynik dodatni musi 
być potwierdzony dalszymi badaniami, 
gdyż może dawać pozytywne wyniki 
w przebiegu innych chorób, takich jak 
nowotwory, stany po zabiegach opera-
cyjnych lub ciąża. 

O właściwym rozpoznaniu rozstrzy-
gają: tomografia komputerowa klatki 
piersiowej i ultrasonografia (dopplerow-
ska), która pozwala również na rozpo-
znanie zapalenia żył głębokich podudzi, 
oraz w wybranych przypadkach – fle-
bografia.

Leczenie
Zasadnicze leczenie zakrzepowej 

zatorowości żylnej polega na stosowaniu 
leków przeciwzakrzepowych. Jest ono, 
na ogół, dwufazowe: w pierwszej fazie, 
ostrej, chodzi o minimalizację ryzyka 
zagrożenia życia chorego, w drugiej ce-
lem jest zapobieżenie nawrotom zatorów 
i zmniejszenie ryzyka wystąpienia zespo-
łu pozakrzepowego. Obecnie dostępne 
są leki przeciwzakrzepowe o niezwykle 
szybkim działaniu podawane podskórnie 
lub dożylnie, heparyna i jej pochodne 
oraz drobnocząsteczkowe frakcje he-
paryny. 

Zanim skieruje się chorego z podej-
rzeniem ostrego zatoru płuc do szpitala 
w celu ustalenie ostatecznego rozpozna-
nia i leczenia, należy podać mu (w odpo-
wiedniej dawce) jeden z wymienionych 
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powyżej leków, aby zapobiec nasileniu 
się zmian zagrażających życiu. W sytu-
acji zagrażającej życiu chorego należy 
rozważyć decyzję wykonania chirurgicz-
nego usunięcia zakrzepu tętnicy płucnej 
(embolektomii). Druga faza leczenia 
to podawanie doustnie leków z grupy 
antagonistów witaminy K (jak np. Ace-
nocumarol). Ze względu na to, że efekt 
działania tej grupy leków ujawnia się 
dopiero po kilku dniach, należy łączyć 
je początkowo z lekami drobnocząstecz-
kowej frakcji heparyny, a następnie po-
dawać jako jedyne leczenie przez okres 
nie krótszy niż 2 lata.

Zapobieganie
Prawidłowe postępowanie profilak-

tyczne, jak oceniają badania, pozwala 
zmniejszyć ryzyko wystąpienia żylnej 
choroby zakrzepowo–zatorowej, w tym 
zatorowości płucnej, prawie o 50% .

Sportowcy klasy międzynarodowej 
bardzo dużo podróżują. Często narażeni 
są na długotrwałe przeloty samolotami 
z jednego kontynentu na drugi. Podróż 
odbywa się zwykle w warunkach ogra-
niczonej przestrzeni miejsc siedzących. 
Podobna sytuacja ma miejsce podczas 
podróży autokarem, względnie samocho-
dem. Profilaktyczne zachowanie podczas 
lotów obejmuje m.in. stosowanie ela-
stycznych podkolanowych pończoch, 
krótkie przerwy w siedzeniu i wykonanie 
prostych ćwiczeń ruchowych. Zale-
cenia te powinny dotyczyć zwłaszcza 
osób z nadwagą (BMI > 30 kg/m2)  
lub/i o wzroście powyżej 184 cm. Oso-
by te powinny zajmować miejsca przy 
przejściach (między siedzeniami), a nie 
przy oknach samolotu. Należy unikać 

nadmiernego picia alkoholu (prowadzi 
do odwodnienia i zagęszczenia krwi). 
Podczas jazdy samochodem należy 
robić przerwy, co 1-2 godziny, dla wy-
konania prostych ćwiczeń kończyn dol- 
nych.

Postępowanie profilaktyczne po-
winno być szczególnie rygorystyczne 
przestrzegane przez zawodniczki, które 
przyjmują hormonalne środki antykon-
cepcyjne (16). Każdy sportowiec powi-
nien też wiedzieć, czy w jego najbliż-
szej i dalszej rodzinie ktoś nie chorował 
na żylaki podudzi lub chorobę zatorową 
płuc. O ile takie informacje zostaną 
potwierdzone, wskazane jest przeprowa-
dzenie odpowiednich badań laborato-
ryjnych w celu wykrycia wrodzonych 
(dziedzicznych) zaburzeń krzepnięcia  
(trombofilii).

Warto również zwrócić uwagę, czy 
po długotrwałych lotach samolotem lub 
jeździe autokarem występuje obrzęk 
kończyn dolnych, czy „puchną” nogi. 
Ważna jest także informacja dotyczą-
ca koincydencji długotrwałych lotów 
u osób z ostrymi infekcjami wirusowy-
mi, np. grypą, które mogą nasilać pro-
cesy zakrzepowe, utrzymujące się nawet 
do ponad 2 tygodni od początku cho- 
roby (7).
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W starożytności na pogrzebach odby-
wały się zawody sportowe (takie opisy 
można znaleźć w Iliadzie Homera), co 
jest jednym z przypuszczalnych religij-
nych rodowodów ważnych igrzysk pan-
helleńskich.1 Dziś aktywność fizyczna 
traktowana jest jako panaceum na dolegli-

wości psychofizyczne i choroby cywili-
zacyjne, niektóre rodzaje niepełnospraw-
ności. I pewnie dlatego śmierć podstęp-
nie wkradająca się na terytorium sportu 
budzi zgrozę i przerażenie. Przemyca 
się tam, gdzie (teoretycznie) być jej nie  
powinno.

Socjologia, filozofia 

sportu 

„Sport Wyczynowy” 2009, nr 2/530

W powszechnej świadomości sport uchodzi za kwintesencję zdrowia, sytuując aktywne 
życie na przeciwnym biegunie niż ten, który wyznacza śmierć. Być może po to został 
„wynaleziony”, by człowiek mógł „zagrać śmierci na nosie”, maksymalnie daleko od niej 
się oddalić.

Tomasz Sahaj

Społeczna recepcja
 śmierci sportowca 

Gwiazdy sportu umierają nagle i młodo.

Z Zakładu Filozofii i Socjologii Akademii 
Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza 
Piaseckiego w Poznaniu. 

1Zobacz T. Sahaj, Sportowe igrzyska pogrzebowe 
w starożytnej Grecji [w:] Problemy współczesnej 

tanatologii. Medycyna-antropologia kultury-hu-
manistyka; J. Kolbuszowski (red.), Wrocław 
2006, WTN, t. X, ss. 245-250 oraz Człowiek – 
istota śmiertelna. Filozofia. Religia. Medycyna. 
Sport. Poznań 2004. Wydawnictwo AWF.
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Śmierć przeplatała się ze sportem 
od samego początku cywilizacji euro-
pejskiej; leży u jej kulturowych fun-
damentów. Jedną z pierwszych zna-
nych postaci, które zmarły na skutek 
nadmiernego wysiłku fizycznego był 
Filippides. Po zwycięstwie Greków 
nad Persami pod Maratonem przebiegł 
jako posłaniec dystans około 40 km, 
by zakomunikować mieszkańcom Aten 
radosną wiadomość i padł martwy. Do 
dziś „maraton” jest klasyczną lekko-
atletyczną konkurencją olimpijską. Po-
dobnie rzecz ma się ze współczesnymi 
„memoriałami” – zawodami ku czci 
nieżyjących sportowców.

*
Szczególne wrażenie i reakcje wywo-

łują przypadki śmierci zawodników na 
obiektach podczas treningów, a w jesz-
cze większym stopniu w trakcie meczów 
czy zawodów sportowych. W ciągu ostat-
nich kilku lat incydentów takich było 
wiele. Śmierci współczesnych sportow-
ców zaskakują tym bardziej, że dotyczą 
osób starannie wyselekcjonowanych, 
będących pod stałą i wszechstronną 
opieką medyczną. Najdrożsi na świecie 
zawodnicy, tacy jak David Beckham czy 
Cristiano Ronaldo, których kontrakty 
opiewają na astronomiczne kwoty, są 
traktowani ze szczególnymi względami 
jako nadzwyczaj „dochodowy towar”. 
„Szeregowy” sportowiec przechodzi 
rutynowe testy i kontrole lekarskie, 
szczegółowe badania przeprowadzane są 
przed transferami do innych klubów. Po-
mijając stosowanie dopingu oraz udział 
w zawodach, gdzie ryzyko utraty życia 
jest realne (np. rajd Paryż-Dakar), musi 
dojść do szczególnego splotu okolicz-

ności, żeby zawodnik zmarł w kwiecie 
wieku i kariery sportowej. A to się jed-
nak zdarza i to coraz częściej. 

Andrzej Pac-Pomarnacki zauwa-
ża, że: „(...) w powszechnym odczuciu 
sportowiec to człowiek zdrowy. Jak 
mylne jest to przekonanie, wiedzą ci, 
którzy dobrze znają sport wyczynowy. 
Organizm sportowca w trakcie wielo-
letniego treningu jest systematycznie 
przeciążany. Tak być musi, inaczej nie 
byłoby efektu w postaci adaptacji do 
coraz wyższych wymagań rywalizacji 
sportowej. (...) proces treningowy za-
wodnika wysoko kwalifikowanego jest 
jednym wielkim eksperymentem. Nie 
ma dwóch jednakowych zawodników, 
nie ma dwóch jednakowych sytuacji, 
a wyniki rekordowe wciąż rosną”.2

*
Szczególny ton przybierają donie-

sienia prasowe wtedy, gdy śmiertelne 
wypadki następują w krótkim czasie (np. 
na jednych zawodach). 

„Szwecja i Norwegia są w szoku po 
śmierci trzech uczestników rozgrywane-
go w niedzielę Biegu Wazów, w którym 
startowało 17 tysięcy osób (...) Cała 
Szwecja jest wstrząśnięta tragedią (...), 
ponieważ w swojej 81-letniej historii 
Bieg Wazów był zawsze traktowany jako 
święto sportu, skupiające tłumy kibiców 
wzdłuż trasy. W historii imprezy, podczas 
80 edycji, odnotowano jednak śmierć 
siedmiu uczestników”.3 

2A. Pac-Pomarnacki, A posteriori. „Sport Wy-
czynowy” 2009, 1, s. 3-4.

3http://sport.wp.pl/kat,1832,title,Skandynawia 
w szoku po smierci trzech uczestnikow Biegu 
Wazow,wid,6791395,wiadomosc.html. Infor-
macja z 7 III 2005.

Społeczna recepcja śmierci sportowca
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Pomimo prorodzinnego charakteru 
Bieg Wazów to jedna z najtrudniejszych, 
a zarazem najbardziej widowiskowych, 
imprez narciarskich w Skandynawii. 
Śmierć aż trzech zawodników nie mo-
gła przyczynić się do zwiększenia jej 
atrakcyjności, ale zwróciła uwagę na 
problem, wyrażony przez szwedzkiego 
lekarza sportowego następującymi sło-
wami: „Najwyższy czas, aby sportowcy 
wyczynowi byli poddawani regularnym 
badaniom serca i to nie tylko z polece-
nia klubów. Muszą to robić regularnie, 
sami. Aż 90 procent przypadków śmier-
telnych wśród dobrze wytrenowanych 
sportowców jest efektem problemów 
z sercem”.4 

Tezę tę zdaje się potwierdzać fakt 
medialnie nagłaśnianych śmierci piłka-
rzy w ostatnich kilku latach. W 2003 r. 
podczas meczu we Francji, rozgrywa-
nego w ramach prestiżowego między-
kontynentalnego Pucharu Konfederacji 
FIFA pomiędzy Kamerunem i Kolumbią, 
zasłabł i zmarł reprezentant Kamerunu 
– Marc-Vivien Foé. Przyczyną śmierci 
okazało się zatrzymanie pracy serca. 
Świadkiem wydarzenia był ówczesny 
prezes PZPN Michał Listkiewicz: „To 
stało się na moich oczach. Wszyscy tutaj 
myśleliśmy, że przeżyje, tymczasem ten 
chłopak umarł. To dramat. Przypadek 
był tak ciężki, że lekarze nie chcieli 
nawet zaryzykować transportu do szpi-
tala, tylko reanimowali go na miejscu”.5  

Aby uczcić pamięć zmarłego zawodnika, 
zastrzeżono, że noszonego przez niego 
numeru 17 nie będzie nosił żaden pił-
karz Kamerunu – a na kolejnym meczu 
Pucharu piłkarze i publiczność tę śmierć 
uczczą minutą ciszy. Kameruńczycy 
oczekiwali od swojego rządu ogłoszenia 
dnia żałoby narodowej. 

W 2004 roku sytuacja powtórzyła 
się na stadionie Victorii Guimaraes w 
Portugalii. Węgierski zawodnik Benfiki 
Lizbona – Miklós Fehér – z powodu 
nadmiernej radości z bramki strzelonej 
przez kolegę otrzymał od sędziego żółtą 
kartkę, a gdy ją zobaczył uśmiechnął się 
i padł na murawę. Akcja reanimacyjna 
w szpitalu nie przywróciła go do życia. 
Przyczyną śmierci był zawał serca. Tak- 
że i w tym wypadku zastrzeżono no-
szony przez niego na koszulce numer 
(29), a jego zdjęcie zawisło w szatni 
„ku pamięci”. 

W tym samym roku w podobnych 
okolicznościach zmarł brazylijski pił-
karz drużyny Sao Caetano – Paulo 
Sergio de Oliveira Silva „Serginho”. 
„Prokurator stanu Sao Paulo, Rogerio 
Leao Zagallo oskarżył przedstawicieli 
pierwszoligowego klubu piłkarskiego 
Sao Caetano o śmierć zawodnika (...). 
Według Zagallo do śmierci piłkarza 
przyczynili się lekarz klubowy Paulo 
Forte i prezes Nairo Ferreira, którzy 
wiedzieli, że ze względu na problemy 
z sercem Serginho powinien przerwać 
wyczynowe uprawianie sportu, bowiem 
w przeciwnym razie może umrzeć. (...) 
W związku ze śmiercią piłkarza Forte 
został zdyskwalifikowany na cztery lata, 
a Ferreira – na dwa lata. Klub zapłacił 

4Ibidem.
5http://sport.wp.pl/kat,1715,title, Kamerun-za-
szokowany-po-smierci-Foe,wid,1124497,wia-
domosc.html?ticaid=18410. Informacja z 26 
VI 2009.

Tomasz Sahaj 
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grzywnę i stracił 24 punkty w rozgryw-
kach ligi brazylijskiej”.6

Incydentów śmiertelnych mniej me-
dialnych, bo dziejących się w niższych 
ligach piłkarskich, było więcej. Tragicz-
nym w skutkach okazał się rok 2007, 
w którym miały miejsce trzy zgony 
piłkarzy. Podczas meczu Sewilla FC– 
–Getafe CF 22-letni piłkarz Antonio Pu-
erta dostał ataku serca, w ciężkim stanie 
odwieziono go do szpitala, w którym 
po kilku dniach zmarł. W tym samym 
czasie podczas treningu na stadionie 
izraelskiego Hapoelu Beer Sheva zmarł 
27-letni napastnik z Zambii Chaswe 
Nsofwa. Kolejnym przypadkiem była 
śmierć 35-letniego piłkarza szkockiego 
Motherwell FC – Phila O’Donnella 
podczas meczu ligowego z Dundee  
United FC.

W poszukiwaniu przyczyn śmierci 
tych młodych zawodników o – wyda-
wałoby się – ponadprzeciętnym zdro-
wiu – odrzucono posądzenia o doping. 
W przeważającej większości były to 
ukryte wady serca, które uaktywniały 
się na skutek nadmiernego wysiłku lub 
wielkich emocji. 

Krzysztof Chrostowski informuje: 
„Ryzyko występowania chorób, urazów 
i zgonów w trakcie uprawiania spor-
tu jest częściowo dziedziczne. Testy 
genetyczne niewątpliwie mogą oka-
zać swoją przydatność w oszacowaniu 
i uszeregowaniu czynników tego ryzyka. 
Przypadki nagłych zgonów sportowców, 
jakkolwiek występują rzadko, to jednak 

odbijają się głośnym echem i są szeroko 
komentowane. Przykładem genetycznej 
choroby, która łączy się z nagłymi zgo-
nami u sportowców, jest zespół Mar-
fana. Jedynym sposobem zapobieżenia 
takim zgonom jest badanie przesiewowe 
przedkwalifikacyjne. (...) Nie jest wy-
kluczone, że badania przed udziałem 
w zawodach, które we Włoszech są trak-
towane jako obowiązkowe, mogły mieć 
wpływ na spadek liczby nagłych zgonów 
sercowo-naczyniowych wśród młodych  
sportowców”.7

*
Christopher Wigfield i Stephen C. 

Clark konkludują: „Wyniki ligowych 
tabel niechybnie kończą się dodatko-
wo przedwczesną śmiercią”.8 Byłoby 
dobrze, aby sportowcy poddawani byli 
nie tylko regularnym, ale i bardziej 
zaawansowanym badaniom. To jednak, 
z różnych względów, nie jest możliwe. 
„Najczęstszą przyczyną nagłych zgonów 
młodych sportowców jest kardiomyopatia 
przerostowa, która jest spowodowana 
mutacją jednego z 200 genów białka 
kurczącego mięsień serca. Występuje 
z częstością około 1 na 500. Genetycz-
ne testy kardiomiopatii przerostowej są 
obecnie dostępne na rynku (test dla naj-
częściej występującej mutacji 5 genów, 
dający 50-60% prawdopodobieństwa 
wykrycia u chorych z klinicznymi ob-
jawami choroby), kosztował dwa lata 

6Brazylia: prokurator oskarżył klub o śmierć piłka-
rza: http://www.sport.pl/pilka/1,65029,2523117.
html. Informacja z 1 II 2005.

Społeczna recepcja śmierci sportowca

7K. Chrostowski, Badania genetyczne i ich 
znaczenie dla sportu. „Sport Wyczynowy”  2009, 
nr 1, s. 75-76.

8Ch. Wigfield, S. C. Clark, Football yes, Surgery 
no. „British Medical Journal” 2002, Vol. 324 
(7349), s. 1343. 
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temu 3000 dolarów. Koszt takich testów 
jest obecnie zbyt wysoki, aby stosować 
je jako badanie przesiewowe dla całej 
populacji sportowców”.9 Wygląda więc 
na to, że śmiertelne incydenty będą się 
nadal powtarzać.

*
Roger Dobson twierdzi, że istnieje 

zależność pomiędzy stanem zdrowia na-
rodu a zdrowiem jego reprezentacji pił-
karskiej. Miały tego dowieść statystyki 
podane przez Międzynarodową Fede-
rację Piłki Nożnej (FIFA) i Światową 
Organizację Zdrowia (WHO). „Fran-
cuzi, którzy plasują się na czołowych 
miejscach w wysokiej rangi zawodach 
piłkarskich (mistrzostwach Europy, mi-
strzostwach świata, Pucharze Konfede-
racji), równie wysokie pozycje zajmują 
w rankingach zdrowotnych”. „Francja 
(...) zajmuje pierwsze miejsce w lidze 
zdrowia i drugie w światowym rankingu 
piłkarskich sukcesów. Włochy plasują 
się na szóstym miejscu w piłce nożnej, 
a drugim w rankingu zdrowia”.10

Jak na te kwestie patrzą i co sądzą 
zawodnicy, to przecież ich najboleśniej 
dotykają skutki przeciążeń, chorób, 
to oni coraz częściej umierają nagle 
i wcześnie.

Znamienne są słowa naszego olim-
pijczyka Roberta Sycza, który wyznaje: 
„Wiem, że czeka mnie katorga, że będzie 
mnie boleć, ale podejmuję to wyzwa-
nie. Chcę zdobyć medal na Igrzyskach 
w Londynie. (...) Kręgosłup mnie boli, 
niemal co dzień przypomina o sobie. 
Wzmacniam się różnymi ćwiczeniami. 
Nauczyłem się z tym żyć i muszę sobie 
radzić. (...) Waga lekka rzeczywiście 
skraca karierę, szczególnie zawodników, 
którzy mają kłopoty z wagą (...) niszczy 
organizm i w tym sensie skraca sportowe 
życie”.11

Trudno nie zgodzić się z tym twier-
dzeniem, zważywszy na obciążenia tre-
ningowe i częstotliwość zawodów, do 
uczestnictwa w których zmuszani są 
sportowcy. Święcąca światowe tryum-
fy biegaczka narciarska, zdobywczyni 
Kryształowej Kuli w 2009 roku – Justy-
na Kowalczyk – ponad 300 dni w roku 
spędza poza domem, a jedyny miesiąc 
wolny od treningów i zawodów w znacz-
nej części poświęca na rehabilitację. 
I nie jest to bynajmniej odosobniony 
przypadek. 

„W futbolu wzrosła również ilość 
występów reprezentacji narodowych. 
Finały mundialów rozgrywało począt-
kowo 16 reprezentacji, potem 24, a od 

11Robert Sycz, Medal urodzi się w bólu, rozma-
wiał Wojciech Borakiewicz. „Gazeta Wybor-
cza”, dodatek „Sport”, 18 V 2009, s. 18.

Tomasz Sahaj 

9K. Chrostowski, Badania genetyczne i ich 
znaczenie dla sportu, op. cit. s. 76. Zobacz: 
D. Corrado, C. Basso, A. Pavei i współ., 
Trends in Sudden Cardiovascular Death in 
Young Competitive Athletes after Implementa-
tion of a  Preparticipation Screening Program. 
„Journal of the American Medical Associa-
tion” 2006, Vol. 296, No. 13, s. 1593-1601; 
A. A. Hipp, Hypertrophic Cardiomyopathy – 
Sports-related Aspects of Diagnosis, Therapy, 
and Sport  Eligibility, „International Journal 
of Sports Medicine” 2004, Vol. 25, No. 1,  
s. 20-26.

10R. Dobson, Countries with better health sys-
tems have better football teams. „British Medi-
cal Journal” 2002, Vol. 325 (7349), s. 1343.
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2002 r. już 32! Uznawany za najbardziej 
pokupny na piłkarskim rynku zespół 
Manchester United rozgrywa 38 me-
czów w Premiership o mistrzostwo An-
glii. W dwóch krajowych pucharach 
oraz superpucharze na otwarcie se-
zonu zobligowany jest do co najmniej 
12 meczów. W Lidze Mistrzów docho-
dzi maksimum do 13 spotkań. Do tego 
6-10 meczów przygotowawczych i towa-
rzyskich. Ponad 70 występów w ciągu 
roku! A przecież najlepsi występują 
jeszcze w reprezentacji swoich krajów, 
w meczach eliminacyjnych i finałowych 
mistrzostw kontynentów i świata. I to 
co roku, bo cykle tych rozgrywek prze-
platają się ze sobą. Do tego wymyślono 
jeszcze zdecydowanie handlowy Puchar 
Konfederacji z udziałem najlepszych re-
prezentacji kilku kontynentów, w trakcie 
którego zmarł właśnie Foe. W sumie 
najlepsi piłkarze powinni być gotowi 
do rozegrania 80-90 meczów rocznie, 
jeśli nie wyeliminują ich kontuzje czy 
choroby”.12

*
W 2008 roku miała miejsce śmierć 

jednej z „polskich złotek” – siatkarskich 
mistrzyń Europy z 2003 i 2005 roku – 
Agaty Mróz-Olszewskiej. Była młodą 
kobietą (26 lat), chorowała na raka od 
niemal 10 lat. Pochodziła ze sportowej 
rodziny – sport uprawiali jej rodzice 
i rodzeństwo. W 2007 roku ze względu 
na pogarszający się stan zdrowia prze-

rwała karierę sportową i wyszła za mąż. 
Dwa miesiące przed śmiercią urodziła 
dziecko. W wypowiedziach o zmarłej za-
wodniczce podkreślano jej waleczność. 
„Śmierć przerwała wspaniałą karierę. 
Zawsze dzielnie walczyła. Na boisku 
nigdy nie odpuszczała. W życiu też taka 
była. Agata Mróz w swojej sportowej 
karierze wygrała wiele meczów. Nieste-
ty – choć się nie poddawała – przegrała 
z chorobą. Dziś zmarła w szpitalu we 
Wrocławiu. Zapamiętamy ją nie tylko 
jako wspaniałą siatkarkę”.13

Prezydent RP Lech Kaczyński po-
stanowił odznaczyć Agatę krzyżem ka-
walerskim Orderu Odrodzenia Polski. 
Prezydent Tarnowa, skąd pochodziła 
siatkarka, ogłosił dwudniową żałobę, 
flagi na miejskich instytucjach i urzę-
dach zostały opuszczone do połowy, 
a niektóre z nich powleczone żałobnym 
kirem. W czerwcu 2009 r. imię zmarłej 
zawodniczki otrzymała nowo-wybu-
dowana hala widowiskowo-sportowa 
w Kole. 

Zawodniczkę walczącą o życie wspie-
rano na wiele sposobów. Odbywały się 
charytatywne mecze, krew oddawała 
nie tylko rodzina i przyjaciele, ale też 
zawodnicy oraz kibice. Odpowiedni 
szpik kostny otrzymała od dawczyni 
z Niemiec. Brazylijczyk Gilberto Godoy 
Filho de Amauri „Giba” – uchodzący 
za jednego z najlepszych siatkarzy świata 
– zlicytował swoją koszulkę, a pozyska-

13Śmierć przerwała wspaniałą karierę. Infor-
macja z 4 VI 2008. http://www.dziennik.pl/
sport/siatkowka/article186037/Smierc_prze-
rwala_wspaniala_kariere.html. 

Społeczna recepcja śmierci sportowca

12T. Olszański, Kiedy umierają sportowcy. http://
virtualtrener.wordpress.com/2009/06/03/
kiedy-umieraja-sportowcy/. Informacja 
z 3 VI 2009.
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ne w ten sposób pieniądze przeznaczył 
na pomoc dla chorej Agaty. Okres przed 
i sama śmierć były wydarzeniem medial-
nym, absorbującym uwagę publiczności, 
dyskusje o stanie jej zdrowia toczyły 
się przez wiele dni. Być może dzięki 
temu niektórzy ludzie uzmysłowili sobie 
rudymentarny fakt, że też są śmiertelni, 
że kiedyś umrą. Pomimo specjalistycznej 
opieki, wsparcia rodziny, chemioterapii 
Agata Mróz zmarła kilka dni po operacji 
przeszczepu szpiku.

Po jej śmierci minister sportu Miro-
sław Drzewiecki powiedział: „To wielka 
szkoda, że tak dzielni ludzie odchodzą 
w taki sposób, tak szybko. (...) Agata była 
znakomitą zawodniczką i bardzo dzielną 
dziewczyną”.14 Dramatyczny apel wysto-
sował na specjalnie zwołanej konferencji 
prasowej mąż zmarłej zawodniczki: 
„Mam nadzieję, powiedział, że śmierć 
Agaty nie pójdzie na marne. Całym 
swoim życiem, a szczególnie ostatnimi 
chwilami, gdy wiedziała już, że jest 
bardzo chora, chciała przekazać światu, 
że z chorobą można wygrać. W Polsce 
o białaczce i chorobach krwi mówi się 
bardzo mało. Niech to się zmieni”.15 

*
W 2009 r. nie obyło się bez śmierci 

sportowców – równie głośnych i może 

jeszcze bardziej spektakularnych, z me-
dialną asystą i brzemiennych w społecz-
ne konsekwencje. Czarną serię zapocząt-
kował zgon 5-krotnego mistrza Niemiec 
w biegu na 800 m, uczestnika Letnich 
Igrzyskach Olimpijskich w 2004 roku 
w Atenach – Rene Hermsa. W lutym 
zmarł we śnie uczestnik Tour of Qatar 
22-letni belgijski kolarz Frederick Nolf. 
Czarę goryczy przechyliła śmierć mło-
dej (27 lat) polskiej olimpijki w rzucie 
młotem Kamili Skolimowskiej. Zmarła 
na treningu podczas zgrupowania w Por-
tugalii na skutek zatoru tętnicy płucnej. 
Informacja o jej śmierci z początku zo-
stała przyjęta z niedowierzaniem. Była 
witalną, pogodna młodą kobietą, stano-
wiła inspirację dla francuskiej reżyserki 
Judith Depaule, autorki sztuki „Ciało 
kobiety – młot”, wystawianej w war-
szawskim Teatrze Polonia. Spektakl był 
próbą obalania stereotypów dotyczących 
ciała kobiety i kulturowo-społecznych 
kryteriów kobiecości. 

Pochodziła ze sportowej rodziny z du-
żymi tradycjami i sukcesami. Matka 
rzucała dyskiem, ojciec podnosił ciężary, 
brat rzucał dyskiem i pchał kulą. Rodzice 
Kamili postanowili zdobyty przez nią 
na Igrzyskach Olimpijskich w Sydney 
2000 r. złoty medal przekazać na licyta-
cję. Pozyskane w ten sposób pieniądze 
miały w całości zasilić nowo powstały 
fundusz im. Kamili Skolimowskiej, ma-
jący zajmować się leczeniem i rehabili-
tacją młodych sportowców. Funduszem 
mają zarządzać osoby z rodziny Kamili 
oraz Polski Komitet Olimpijski.16

16www.medalkamili.pl, www.olimpijski.pl 

Tomasz Sahaj 

14Minister Drzewiecki: Szkoda, że tak dzielni 
ludzie odchodzą, http://www.sportowefakty.
pl/siatkowka/2008/06/04/minister-drzewiec-
ki-szkoda-ze-tak-dzielni-ludzie-odchodza/. 
Informacja z 4 VI 2008.

15Mąż Agaty Mróz: Jej śmierć nie pój-
dzie na marne, http://www.sport.pl/spor-
t/1,65025,5277323,Maz_Agaty_Mroz__Jej_
smierc_nie_pojdzie_na_marne.html. Informa-
cja z 4 VI 2008.
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17T. Olszański, Kiedy umierają sportowcy, 
op. cit.

Społeczna recepcja śmierci sportowca?

Do licytacji medalu jednak nie doszło. 
PKOl postanowił bowiem odkupić go 
i zapłacił za niego 200 tys. zł. Natomiast 
mistrz świata w Edmonton w 2001 roku 
i złoty medalista z Sydney w 2000 roku 
w rzucie młotem Szymon Ziółkow-
ski także swój medal oddał na poczet 
funduszu. Pierwszymi dwoma sportow-
cami, którzy skorzystają z pieniędzy 
funduszu, będą: akrobatka Katarzy- 
na Jastrzębska z AZS AWF Katowice 
oraz Maciej Filipiak – piłkarz „Warty” 
Poznań. 

*
Współczesny sport, zauważa Ta-

deusz Olszański, nabrał niepokojącej 
prędkości w kierunku odwrotnym do 
zamierzonego: „(...) w tempie wręcz 
ponaddźwiękowym przekształcił się 
w profesjonalny (...) cyrk, a nawet we 
współczesne gladiatorstwo. Oczywiście, 

bez zabijania przeciwnika, bo to w na-
szej cywilizacji niemożliwe, ale za to 
z zabijaniem samego siebie w dążeniu 
do coraz wyższych osiągów, z ustana-
wianiem niebotycznych rekordów (...). 
W ciągu ostatnich kilku lat przypadków 
śmierci sportowców było tyle, że coraz 
częściej mówi się o tym, iż wyczynowy 
sport, wchodząc w XXI wiek, przekro-
czył bariery rozsądku.(...) Dziś uprawia 
się wyczynowo sport głównie po to, aby 
wygrywać i zarabiać. Nawet za cenę 
życia”.17

Czy jest szansa na to, aby w tym 
pędzie zatrzymać się choćby na moment 
i zastanowić – dokąd i po co ten wyścig? 
Może przyszła stosowna pora, by zmie-
nić filozofię sportu?
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Fot. PAP/EPA

Trening wyobrażeniowy może okazać przydatnść wielu sportowcom – tenisistom, 
narciarzom, piłkarzom ...
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Psychologia sportu 

Wprowadzenie
„Czuję szybkie bicie serca i widzę 

zbliżającą się w moją stronę piłkę teni-
sową. Biorę długi zamach i czuję powiew 
wiatru na mojej skórze. W powietrzu 
unosi się zapach świeżo przystrzyżonej 
trawy. Czuję, jak moje mięśnie napinają 
się, prowadząc rakietę do przodu. Słyszę 
dźwięk uderzającej piłeczki o naciąg 
i świst, jaki jej towarzyszy w trakcie 
lotu. Widzę parabolę, jaką przebywa 
i upada dokładnie tam, gdzie chcia-

łem. Mój przeciwnik patrzy bezsilnym 
wzrokiem, jak piłeczka mija go i uderza 
w zieloną bandę otaczającą kort cen-
tralny. Rozglądam się dookoła i widzę 
ponad 10 tysięcy osób podrywających się 
z miejsc z okrzykiem euforii. Upadam na 
kolana z łzami w oczach. Czuję radość... 
Wygrałem… wygrałem swój pierwszy 
Wimbledon!”. Tak mógłby opisać swoje 
wyobrażenie o rozgrywanej piłce me-
czowej zawodnik przygotowujący się 
właśnie do startu w ważnym dla siebie 
turnieju. Chociaż opisywana przez niego 
sytuacja jeszcze się nie wydarzyła, jest 
on w stanie wytworzyć w swoim umyśle 
jej obraz i odczuwać niektóre emocje 

Psychika, obok zdolności fizycznych, decydująca w zasadniczym stopniu o osiągnięciach 
zawodnika, poddaje się treningowi. Przy pomocy technik wyobrażeniowych zawodnik jest 
w stanie stworzyć obraz samego siebie, taki, jakim chciałby, aby go widziano i dążyć do 
integracji z nim w rzeczywistości. 

Marcin Gierasimiuk, Dariusz Parzelski

Trening wyobrażeniowy 
w sporcie

„Sport Wyczynowy” 2009, nr 2/530

Marcin Gierasimiuk – uniwersytet Warszaw-
ski, Wydział Psychologii; Dariusz Parzelski – 
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej.
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i fizyczne reakcje w zbliżony sposób, 
jakby działo się to w czasie rzeczywi-
stym. Wyobrażana sytuacja nie musi 
się jednak odnosić tylko do przyszłości. 
Przykładem powracającej wizji przeszło-
ści może być piłkarz, który przy każdym 
zamknięciu oczu widzi piłkę omijającą 
słupek bramki o kilka centymetrów 
i przypomina sobie, jak jego chybiony 
rzut karny kosztował jego drużynę stratę 
cennych punktów. 

Opisywane przykłady, choć tak skraj-
ne, odnoszą się do zjawiska zwanego 
w psychologii sportu wyobrażeniami. 
Technika wyobrażeń jest tworzeniem 
bądź odtwarzaniem, sensorycznych 
doświadczeń, które odczuwane są 
przez osobę wyobrażającą sobie daną 
sytuację, jako podobne do odczuwa-
nych w momencie znajdowania się 
w tej sytuacji (26). Technika wyobrażeń 
może wywoływać reakcje fizjologiczne, 
takie jak: wzrost rytmu pracy serca, 
szybkości oddechu bądź napięcia mięśni. 
Możemy również doświadczać tych sa-
mych emocji, jakich doświadczylibyśmy 
znajdując się w przywoływanej sytuacji. 
Innymi słowy, „wyobrażone wydarzenie 
może spowodować rzeczywiste zmiany fi-
zjologiczne i emocjonalne” (20). Rozwi-
jając umiejętność tworzenia wyobrażeń 
jesteśmy w stanie przywołać wydarzenie 
z przeszłości i odtworzyć je w naszym 
umyśle w sposób, w jaki chcielibyśmy, 
aby to wydarzenie się potoczyło. Wyko-
rzystując pełne możliwości wyobrażeń, 
tworząc obraz w naszym umyśle, może-
my nieustannie zmieniać perspektywy 
spostrzegania wydarzenia, skupiać się 
tylko na jednym elemencie czynności lub 
odtwarzać całość w zwolnionym, bądź 
przyśpieszonym, tempie.

Pojmowanie wyobrażeń w kontekście 
sportu zmieniło się znacznie od czasów 
pierwszych badań w latach 70. dwudzie-
stego wieku. Natura wyobrażeń została 
szeroko opisana (20), ale pojawiły się 
nowe pytania i wątpliwości. Czy spor-
towcy powinni tworzyć wyobrażenia 
w cichym otoczeniu czy w środowi-
sku, w którym uprawiają dany sport 
(trenują, grają)? Która z perspektyw 
tworzonych obrazów jest najefek-
tywniejsza, przy jakich czynnościach 
motorycznych? Czy tworząc wyobra-
żenia powinniśmy używać wszystkich 
zmysłów, czy raczej ograniczać się do 
tych najczęściej używanych w swoim 
sporcie bądź danej czynności? Wiele 
z tych pytań pozostaje nadal bez jed-
noznacznej odpowiedzi. Głównym tego 
powodem są trudności w badaniach 
zastosowań techniki wyobrażeń. Jest 
ona skomplikowanym, myślowym pro-
cesem, który nie może być zmierzony 
bezpośrednio. Kluczem do zrozumienia 
istoty techniki wyobrażeń jest zdanie 
sobie sprawy z tego, że sportowcy mogą 
przy ich pomocy uczyć się nowych 
zdolności motorycznych oraz systema-
tycznie ich używać do poprawy swoich 
umiejętności.

Definicje i teorie
 techniki wyobrażeń

Czym są wyobrażenia i jak działają? 
Zdefiniowanie tego procesu jest nie-
zwykle trudnym zadaniem, nad którym 
psychologowie wciąż toczą dyskusje. 
Niezwykle ważną rzeczą jest przy tym 
odróżnienie wyobrażeń od szeroko de-
finiowanych i często mylonych technik 
opartych na bezobrazowym treningu 
umysłowym (koncentracja, relaksacja, 

Marcin Gierasimiuk, Dariusz Parzelski
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pozytywne myślenie, goal-setting). Ve-
aley i Greenleaf (28) w swojej definicji 
techniki wyobrażeń usiłują wskazać 
na jej istotę: „Wyobrażenia mogą być 
zdefiniowane jako używanie wszystkich 
zmysłów do odtworzenia bądź stworze-
nia doświadczenia w naszym umyśle”. 
W kontekście psychologii sportu defi-
nicja ta może być najlepiej rozumiana 
w połączeniu z trzema czynnikami opi-
sywanymi przez jej twórców. 

Po pierwsze, chociaż wyobrażenia 
tworzone są za pomocą pamięci, możli-
we jest takie manipulowanie przeszłością 
w naszym umyśle, aby stworzyć zupełnie 
nowy obraz w przyszłości. 

Drugim kluczem do zrozumienia 
wyobrażeń jest zdanie sobie sprawy 
z tego, że mogą, a nawet powinny, być 
one tworzone za pomocą wszystkich 
zmysłów. Jest to czynnik odróżniający 
tę technikę od, opartej wyłącznie na 
obrazach, wizualizacji. Polisensorycz-
ne wyobrażenie (1), prócz dźwięków, 
zapachów, obrazów, smaków i dotyku, 
może być tworzone przy pomocy zmy-
słu równowagi. Przykładem gimnastyk 
ćwiczący w umyśle balans ciała przed 
swoim występem. Oprócz zaangażowa-
nia wymienionych powyżej zmysłów 
ważne jest, aby wybrane wyobrażenia 
zawierały również emocje przeżywane 
przez sportowców w danej sytuacji. 
Suinn (25) jako jeden z pierwszych 
przedstawił technikę wyobrażeń jako 
proces holistyczny i multisensoryczny 
zawierający doświadczenie odtworzone 
z wyżej wymienionych zmysłów. Dzięki 
temu wyobrażenie staje się bogatsze, 
a co za tym idzie bardziej realne. W 
tenisie ziemnym dźwięk piłki podciętej 
jest zupełnie inny od zagrania piłki pła-

skiej. W procesie przyswajania nowych 
umiejętności ważne jest, aby w naszym 
umyśle wytworzyło się jak najwięcej tak 
zwanych „zapalników” przywołujących 
dany schemat ruchowy. 

Trzecim czynnikiem niezbędnym do 
zrozumienia istoty wyobrażeń jest fakt, 
iż są one tworzone w naszym umyśle bez 
udziału żadnego bodźca zewnętrznego. 
Dzięki wyobrażeniom szermierz może 
poczuć się, jakby walczył o złoty medal 
olimpijski, podczas gdy spokojnie leży 
na kanapie.

Jakie mechanizmy kryją się za tym 
procesem? Czym spowodowana jest 
poprawa zdolności motorycznych spor-
towca, u którego trening fizyczny był 
wspomagany treningiem umysłowym 
z wykorzystaniem wyobrażeń? W od-
powiedzi na te pytania psychologowie 
sportowi stworzyli kilka teorii opisują-
cych działanie wyobrażeń.

Teoria psychoneuromieśniowa, wy-
wodząca się z zasady wyobrażenio-
wo-mięśniowej zaproponowanej przez 
Carpentera już w 1855 roku, głosi, iż 
podczas wyobrażania czynności wysy-
łane są z mózgu impulsy, które poprzez 
neurony dochodzą do mięśni. Posiadają 
one te same właściwości, co impulsy 
wysyłane podczas wykonywania danej 
czynności. Różni je znacznie mniejsza 
siła. Naukowe dowody popierające tę 
koncepcję przedstawione zostały już 
w 1931 roku przez Jacobsona. W swo-
im badaniu prosił on uczestników, aby 
wyobrażali sobie zginanie prawej ręki 
bądź podnoszenie 5-kilogramowego 
ciężarka i w tym samym momencie mie-
rzył aktywność mięśniową w bicepsie, 
która pojawiła się w więcej niż 90% 
prób. Również inni badacze potwierdzi-

Trening wyobrażeniowy w sporcie
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li aktywność EMG podczas czynności 
wyobrażonych (9). Ponadto Bird (1) 
zbadał aktywność EMG u zawodników 
uprawiających różne sporty i wykazał 
zgodność aktywności EMG wyobrażane-
go z aktywnością EMG rzeczywistej ak-
tywności sportowej badanego. Richard 
Suinn (25) posunął się dalej w swoich 
badaniach i poprosił narciarza o od-
tworzenie całego slalomu w wyobraźni 
i mierzył w tym czasie jego aktywność 
mięśniową w kończynach dolnych. Oka-
zało się, że wzmożona aktywność impul-
sów wysyłanych do mięśni pojawiała się 
w momencie, który odpowiadał bardziej 
wymagającemu odcinkowi trasy i wysi-
łek mięśni był wzmożony. Pojawiła się 
w związku z tym teza, że wyobrażenia 
mogą wzmocnić „pamięć mięśniową” 
(29) czynności motorycznych, umożli-
wiając mięśniom działanie w pewnej 
ustalonej sekwencji dla tej czynności, 
bez jej rzeczywistego wykonywania. 

Naukowcy dowiedli obecności nie-
wielkiej aktywności mięśniowej pod-
czas procesu wyobrażania, nie udało się 
jednak dotąd wykazać, że wspomniana 
aktywność w jakikolwiek sposób przy-
czynia się do polepszenia wykonywania 
danej czynności motorycznej. Wyjaśnia 
ona raczej, w jaki sposób wyobrażenia 
mogłyby działać. Ryan i Simons (23) 
udowodnili, że raczej poznawcze aspekty 
czynności motorycznych aniżeli siłowe 
zyskują więcej z techniki wyobrażeń. 
Dlatego rozsądniej będzie szukać odpo-
wiedzi na pytanie o działanie wyobrażeń 
właśnie w psychologii poznawczej.

Prawdopodobnie najbardziej rozwi-
niętą i najlepiej wyjaśniającą działanie 
wyobrażeń jest bioinformacyjna teoria 
Langa. Zakłada ona, że wyobrażony 

obraz jest zbiorem pewnych charakte-
rystyk, przechowywanych w pamięci 
długotrwałej (17). Można je podzielić 
na dwa typy: bodźca i reakcji. Kie- 
dy rozpoczynamy proces wyobrażania, 
aktywujemy charakterystyki bodźcowe, 
które opisują zawartość wyobrażonego 
obrazu. Aktywowane są również charak-
terystyki reakcji na dane bodźce, które 
opisują, jaka jest odpowiedź naszego 
organizmu na prezentowany bodziec. 
Na przykład podczas wyobrażania rzutu 
karnego bodźcami może to być widok 
bramkarza drużyny przeciwnej, zapach 
świeżo ściętej trawy, bądź głośny do-
ping fanów. Charakterystykami reak-
cji, z kolei, może być wzmożona akcja 
serca, napięcie mięśni nogi uderzającej 
piłkę i uczucie strachu przed ewentu-
alnym chybieniem. Zgodnie z teorią 
bioinformacyjną w celu polepszenia 
wykonywania czynności motorycznych 
charakterystyki reakcji muszą być ak-
tywowane, aby mogły zostać zmodyfi-
kowane, ulepszone i wzmocnione (28). 
Poprzez ciągłe przywoływanie reakcji 
na pewne bodźcie i ich modyfikację 
w celu uzyskania jak największej kon-
troli nad czynnością technika wyobrażeń 
może polepszyć poziom wykonania tych 
czynności motorycznych. Teoria ta zna-
komicie ilustruje przydatność techniki 
wyobrażeń w radzeniu sobie z sytu-
acjami lękotwórczymi w sporcie. Jeżeli 
opisywany piłkarz odczuwa wzmożony 
lęk przed oddawaniem rzutów karnych, 
przywoływanie tego obrazu w umyśle 
może oswoić go z daną sytuacją i po-
zwoli na modyfikację reakcji organizmu 
na dany bodziec. 

Teoria bioinformacyjna zyskała po-
parcie również dzięki odkryciu, że do-
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świadczeni sportowcy więcej zyskują po-
przez technikę wyobrażeń niż nowicjusze 
(5). Spowodowane to może być większą 
siecią poprawnych charakterystyk reakcji 
u doświadczonych sportowców, które 
mogą aktywować podczas procesu wy-
obrażania. Cumming, Olphin i Law, 
bazując na teorii Langa, udowodnili 
również wpływ wyobrażeń na reakcje 
organizmu. Stwierdzili oni, że wyobra-
żenia, które zawierają charakterystyki 
reakcji, wywołują reakcje fizjologiczne 
organizmu (3). 

Dodatkowo Lang postawił tezę, że 
poprzez bardziej realne wyobrażenie 
osoba będzie łatwiej radzić z daną sytu-
acją w rzeczywistym otoczeniu. To prze-
konanie, że wyobrażenia powinny być 
doświadczeniami polisensorycznymi, 
aby jak najbardziej urealnić wyobrażaną 
sytuację bądź czynność motoryczną, po-
dziela wielu naukowców (2, 28). 

Konstrukcja wyobrażeń 
czynności motorycznych

Mahoney i Avener (18) wprowa-
dzili podział wyobrażeń ze względu 
na perspektywę ich tworzenia – we-
wnętrzną i zewnętrzną. Wewnętrzna 
perspektywa oznacza, że sportowiec 
widzi obraz swoimi oczami, jakby był 
wewnątrz swojego ciała (perspektywa 
aktora). Natomiast w perspektywie 
zewnętrznej obraz widziany jest przez 
osobę wyobrażającą z zewnątrz swojego 
ciała (perspektywa obserwatora). Ich 
badania pokazują, że zawodowi spor-
towcy częściej używają wewnętrznej 
perspektywy przy tworzeniu wyobrażeń 
w przeciwieństwie do nowicjuszy, któ-
rzy preferują perspektywę zewnętrzną. 

Ponadto wyobrażenia zbudowane z po-
zycji aktora wywołują większą aktyw-
ność neuromięśniową aniżeli te, które są 
zbudowane na podstawie perspektywy 
zewnętrznej (9). Perspektywa zewnętrz-
na pozwala sportowcowi oswoić się 
z panującą sytuacją i polepszyć swoją 
orientację na boisku (postrzeganie sie-
bie w kontekście innych zawodników 
drużyny). Jednak z punktu widzenia 
czynności motorycznych ważnym ele-
mentem ich przyswajania jest nieustan-
ne odbieranie informacji zwrotnej z na-
szego ciała o jego położeniu, informacji 
z mięśni o ich napięciu i kontrola całej 
czynności z perspektywy pierwszej oso-
by. Dlatego prawdopodobnie najefek-
tywniejszym sposobem opanowywania 
czynności motorycznych jest tworzenie 
wyobrażeń bazując na perspektywie we-
wnętrznej. Liczne badania wskazywały, 
że w złożonych czynnościach lepiej 
sprawdza się perspektywa wewnętrzna, 
natomiast w pozostałych dużą rolę mogą 
odgrywać osobiste preferencje osoby 
wyobrażającej (10).

Drugim podziałem jest podział ze 
względu na modalność wyobrażeń. 
Kontrola motoryczna bądź regulacja 
ruchu głęboko opiera się na odbieraniu 
informacji sensorycznych. Dwa źródła 
informacji są szczególnie ważne przy 
czynności motorycznej: wizualne i kine-
stetyczne. Wizualne informacje odnoszą 
się do wzrokowego sposobu przetwarza-
nia informacji. W tworzeniu wyobrażeń 
najczęstszym opisem takiej modalności 
jest słowo „widzę...”. Natomiast kineste-
tyczne informacje odnoszą się głównie 
do doznań sensorycznych, takich jak 
położenie ciała, rodzaj obiektu, z którym 
się stykamy, czy ruch mięśni i ścięgien. 
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Do opisu tych wyobrażeń najczęściej 
używane jest słowo „czuję...”. 

Badania nad modalnościami i per-
spektywami wyobrażeń przyniosły wiele 
praktycznych informacji dla trenerów, 
zawodników i psychologów sportu. 
Zastosowanie różnych konstrukcji wy-
obrażeniowych zależy od charakteru 
wykonywanej czynności. 

Podział na modalności jest stosunko-
wo nowy i w związku z tym niewiele 
jest jeszcze badań pokazujących prak-
tyczne różnice pomiędzy nimi. Wiado-
mo jednak, że modalność wyobrażeń 
również w dużej mierze zależy od typu 
wykonywanej czynności motorycznej. 
Ferry (6) przeprowadził badania po-
równując dwie modalności przy nauce 
zadania rysowania. Grupa używająca 
modalności wizualnej uzyskała lepsze 
wyniki w kontekście formy, jednak 
grupa modalności kinestetycznej lepiej 
poradziła sobie przy nauce elementów 
proprioceptywnych i szybkości wyko-
nywania zadania. Może to oznaczać, 
że przy nauce czynności motorycznych, 
wymagających wysokiej koordynacji 
ruchowej, wyobrażenia o modalności 
kinestetycznej są skuteczniejsze, nato-
miast przy zadaniach bazujących raczej 
na orientacji w przestrzeni skuteczniej-
sza jest modalność wizualna.

Techniki wyobrażeniowe 
w praktyce

Dlaczego technika wyobrażeń jest 
tak popularna wśród sportowców? Głów-
nym tego powodem jest możliwość za-
stosowania jej w różnych obszarach 
sportu (22). Oprócz wspomnianego już 

przyswajania nowych zdolności moto-
rycznych zawodnicy mogą stosować 
technikę wyobrażeń jako uzupełnienie 
lub substytut treningu fizycznego, 
zwłaszcza w sytuacjach przemęczenia 
bądź kontuzji, która wyklucza zawod-
nika z normalnych zajęć. W okresie 
rehabilitacji często dochodzi do obni-
żenia jego sprawności fizycznej, ale 
również motywacji. Sportowiec wy-
obrażając sobie dopływ jasnoczerwonej, 
wzbogaconej krwi do miejsca urazu, 
może doprowadzić do zmian (mierzal-
nych) wielu wskaźników, a co za tym 
idzie szybszej odnowy, w szczególności, 
jeżeli uraz dotyczył tkanki miękkiej lub 
bólu mięśni po treningu (19). 

Wielu trenerów napotyka w swojej 
pracy trudności, które często nie zależą 
ani od nich, ani od zawodników. Przy-
kładem takiej przeszkody w rozwoju 
zawodniczym jest brak odpowiedniego 
sprzętu lub nieodpowiednie warunki 
atmosferyczne panujące podczas tre-
ningu. I w takich sytuacjach technika 
wyobrażeń okazuje się pomocna. Pił-
karze przygotowujący się np. do meczu 
wyjazdowego w Egipcie nie są w stanie 
fizycznie odczuć gorąca panującego na 
stadionie, ale dzięki technice wyobrażeń 
mogą wywołać reakcje organizmu na 
dane bodźce atmosferyczne i próbować 
je modyfikować. Innym problemem 
wielu zawodników jest niedostateczne 
lub nadmierne pobudzenie emocjonal-
ne na treningach i w czasie zawodów. 
Trening wyobrażeniowy pozwala regu-
lować pobudzenie naszego organizmu 
(2). Tym samym może być przydatnym 
narzędziem wspomagającym szeroko już 
opisane techniki relaksacyjne. 
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Pierwszy etap przyswajania nowej 
umiejętności zawiera głównie aspekty 
poznawcze (7), dlatego używanie tech-
niki wyobrażeń może być niezwykle 
przydatne w wytworzeniu w umyśle ob-
razu danej czynności motorycznej, np. 
kolejności wykonywania poszczegól-
nych elementów. Po przeanalizowaniu 
wyników wielu eksperymentów zgodnie 
uznano, że trening wyobrażeniowy 
polepsza poziom wykonywania czyn-
ności motorycznych, jednak nie w ta-
kim stopniu jak trening rzeczywisty 
(12). Oznacza to, że tworząc program 
treningowy dla sportowca powinno się 
odpowiednio wyważyć udział techniki 
wyobrażeń i treningu fizycznego. Te 
proporcje w głównej mierze zależą od 
preferencji zawodnika (bądź ucznia) 
i czynników zewnętrznych (w okresie 
leczenia kontuzji i bezpośrednio po nim 
trening wyobrażeniowy przeważa nad 
treningiem fizycznym). Ta płynna za-
mienność obu form treningu wynika 
głównie z faktu, że u ich podłoża leżą 
te same procesy biologiczne. 

Jednymi z pierwszych, którzy po-
twierdzili tę tezę, byli Ingvar i Philip-
son (15), którzy mierzyli przepływ krwi 
(rCBF) w dominującej półkuli mózgu 
badanych podczas ruchu prawej ręki 
i wyobrażenia ruchu tej samej ręki. Pod-
czas procesu wyobrażania aktywność 
przepływowa krwi zwiększała się w tym 
samym stopniu, jak przy czynności 
rzeczywistej. Inne badania potwierdziły 
to zjawisko (4) pokazując tym samym 
wspólne mechanizmy neuronalne wy-
obrażeń i czynności motorycznych. 

Ważnymi cechami techniki wyobra-
żeń są – wyrazistość (vividness) i kon-

trola nad tworzonymi konstruktami. 
Isaac (13) badał wpływ zawartości 
ilościowej wyobrażeń na poprawę zdol-
ności motorycznych. Wyniki tych badań 
pokazały, że im wyższe wyniki na skali 
wyrazistości wyobrażeń uzyskiwały 
osoby, tym większe efekty przynosiła 
technika wyobrażeń (14).

Kontrola tworzonych wyobrażeń ma 
kluczowe znacznie przy stosowaniu tech-
niki wyobrażeń. Na potrzebę wyjaśnienia 
tego zjawiska można podać kolejny 
podział wyobrażeń na pozytywne i nega-
tywne. Tak, jak pozytywne wyobrażenia 
mogą polepszyć wykonywanie czynno-
ści motorycznej, tak negatywne obrazy 
mogą ją pogorszyć (27). Woolfolk, 
Parrish i Murphy (30) badali różnice 
pomiędzy pozytywnymi a negatywnymi 
wyobrażeniami. Zadaniem badanych 
studentów było wyobrażanie sobie pi-
łeczki golfowej wpadającej do dołka 
(grupa pozytywna), bądź omijającej 
nieznacznie cel (grupa negatywna). Po 
przeprowadzonym treningu wyobrażania 
uderzenia piłeczki golfowej uczestnicy 
grupy pozytywnej polepszyli wykony-
wanie tej czynności o 30,4% w stosunku 
do poziomu początkowego, natomiast 
poziom wykonania u grupy negatyw-
nej obniżył się o 21,2%. Wyniki tego 
badania pokazują, jak niezwykle ważne 
znaczenie ma kontrola nad tworzonymi 
wyobrażeniami (mimowolne obrazy nie 
powinny wpływać na naukę czynności 
motorycznej).

Podsumowanie
Liczne badania wskazują, że trening 

wyobrażeniowy może w znaczącym 
stopniu wpływać na polepszenie wy-
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konywania czynności motorycznych. 
Dzięki swej uniwersalności cieszy się 
dziś dużą popularnością, zarówno w 
sporcie wyczynowym, jak i w rekreacji. 
Może stanowić uzupełnienie treningu 
fizycznego lub zastępować go w czasie 
kontuzji zawodnika. Może też wpływać 
na poprawę umiejętności radzenia sobie 
ze stresem. Należy jednak wyważyć pro-
porcje udziału obu technik w programie 
nauczania nowej czynności. 

Rozwój sportu, wraz ze zmianami cy-
wilizacyjnymi i kulturowymi, powoduje, 
że zarówno zawodnicy, jak i trenerzy 
stają wobec nowych sytuacji, nowych 
problemów. Telewizja, Internet i inne 
środki masowego przekazu wywierają 
na zawodniku presję i tworząc jego 
wizerunek nie zawsze wiernie oddają 
rzeczywistość. Dzięki technikom wy-
obrażeniowym zawodnik jest w stanie 
stworzyć obraz siebie, jakim chciałby, 
aby go widziano i dążyć do integracji 
z nim. 

Psychika zawodnika odgrywa olbrzy-
mią rolę w odnoszeniu sukcesów. Wy-
siłek wielomiesięcznego treningu może 
zostać zaprzepaszczony z powodu zbyt-
niego pobudzenia zawodnika podczas 
zawodów. Stosowanie wzbogaconych 
o wyobrażenia technik relaksacyjnych 
nie tylko pozwala na regulację pobudze-
nia sportowca, ale jednocześnie jest cen-
nym narzędziem w opanowywaniu rutyn 
przedstartowych, albowiem wyobrażenia 
są jednym ze sposobów przetwarzania 
informacji, jej udział w nauce nowych 
czynności motorycznych jest niezastą-
piony. Stworzenie w umyśle pewnego 
skryptu czynności i następnie przywo-

ływanie go w sytuacjach braku innych 
bodźców modelujących jej wykonanie 
(np. trener), pozwala zawodnikowi na 
przeprowadzanie treningu danej czynno-
ści w dowolnym czasie i miejscu. 

Technika wyobrażeń jest potężnym na-
rzędziem naszego umysłu i powinna być 
wprowadzana do treningu zawodników 
w różnym wieku i o różnym poziomie 
doświadczenia. To należy do obowiązku 
trenerów i psychologów współpracują-
cych z zawodnikami. Technika wyobra-
żeń stać się powinna integralną częścią 
programu treningowego.
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Fot. PAP – Maciej Chmiel

W polskim sporcie zdarza się, że nowoczesny mechanizm funkcjonuje według 
zasady typowej dla dawnego modelu państwowego zarządzania.
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Prawo sportowe 

„Sport Wyczynowy” 2009, nr 2/530

Sponsoring
 jako integralny element
 sportu kwalifikowanego

Sport staje się dzisiaj wielkim prze-
mysłem przynoszącym wielomiliardo-
we zyski, a jego powiązanie i uzależ-
nienie od gospodarki, na różnych jej 
poziomach, jest coraz bardziej wyraź-

ne.1 Zmienia się charakter i oblicze 
sportu wskutek szeregu procesów, jak 
np.: mediatyzacji, spektakularyzacji, 

Polski system zarządzania sportem, ukształtowany od przeszło 60 lat, określany jako 
państwowy i scentralizowany, pod wpływem przeobrażeń społecznych i ekonomicznych, 
zaczyna ewoluować w kierunku modelu rynkowego.

Bartłomiej Chełmecki

Nowe zasady prowadzenia 
działalności sponsoringowej 

w sporcie kwalifikowanym 
przez spółki

 z udziałem Skarbu Państwa

1Slack T.: Studying the commercialization of 
sport: The need for critical analysis. „Sociology 
of Sport Online” 1997; Sznajder A.: Marketing 
sportu. Warszawa 2008, PWE, s. 9.; European 
Commission, White paper on sport, Brussels 
2007, s. 10-11.



118

profesjonalizacji, komercjalizacji czy 
globalizacji.2

Równolegle, od upadku realnego socja-
lizmu w Polsce, obserwujemy przemiany 
własnościowe w sektorze sportu. Przeja-
wem tego zjawiska jest przekształcanie 
klubów sportowych ze stowarzyszeń lub 
innych organizacji o niekomercjalnym 
charakterze w spółki prawa handlowego, 
tworzenie prywatnych lig zawodowych, 
powoływanie kapitałowych spółek ce-
lowych do obsługi wielkich przedsię-
wzięć sportowych, czy przekształcanie 
samorządowych ośrodków sportu i re-
kreacji, funkcjonujących dotychczas 
jako jednostki albo zakłady budżetowe, 
w komunalne spółki kapitałowe.3 

Rozwój systemu zarządzania sportem 
w Polsce, obok wpływu przeobrażeń spo-

łecznych, politycznych, międzynarodo-
wych i ekonomicznych jest stymulowany 
także przez struktury społeczne. W pe-
spektywie ostatniej dekady wyraźnie 
widać, że ukształtowany od przeszło 
60 lat system, określany w literaturze 
przedmiotu państwowym i scentra-
lizowanym, zaczyna, przynajmniej 
częściowo, ewoluować w kierunku 
modelu rynkowego. Ze względu na 
dużą dynamikę zmian otoczenia systemu 
polskiego sportu, granic i zasięgu tych 
przemian w sposób jednoznaczny nie da 
się, jak na razie, określić. 

Proces ten najwyraźniej objawia się 
w sporcie kwalifikowanym, w tworze-
niu lig zawodowych i klubów w formie 
spółek akcyjnych w sportowych grach 
zespołowych, które dzięki swej wido-
wiskowości i popularności potrafią przy-
ciągnąć na stadiony i przed telewizory 
dziesiątki i setki tysięcy widzów, stając 
się tym samym skutecznym nośnikiem 
przekazu reklamowego.

W dobie gospodarki liberalnej i global-
nego społeczeństwa informacyjnego wy-
kreowanie klubu sportowego, zawodni-
ków, widowiska, danej dyscypliny sportu 
jako produktu medialnego i marketin-
gowego wydaje się kwestią kluczową dla 
funkcjonowania organizacji sportowych, 
które należy postrzegać jako graczy na 
konkurencyjnym rynku dóbr i usług 
uczestniczących w obrocie handlowym.4 
W tej sytuacji kluby zmuszone są do walki 

2A. Sznajder, op. cit., s. 13-19; Pawlak Z., Smoleń 
A.: Zarządzanie finansami spółek kapitałowych 
w sporcie kwalifikowanym. Warszawa 2007, 
AWF, s. 19-38; Mosz J.: Medialny obraz sportu 
[w:] Kierunki doskonalenia treningu i walki 
sportowej, red. H. Sozański, K. Perkowski, D. 
Śledziewski. Warszawa 2003, AWF, s. 242-4; 
Slack T.: Understanding sport organizations. 
The Application of Organization Theory, Cham-
paign 1997, Human Kinetics, s. 211-27.

3Z. Pawlak, A. Smoleń, op. cit., s. 32-36; Żyśko 
J., Smoleń A.: Organizacyjne aspekty rozwoju 
rekreacji ruchowej w Polsce [w:] Zarys teorii 
rekreacji ruchowej, pod red. A. Dąbrowskiego. 
Warszawa 2006, Zakład Wydawniczy Druk-
Tur, s. 177-193; Żyśko J.: Organizacja sportu 
w Polsce w okresie transformacji systemowej, 
„Kultura Fizyczna” 2001, nr 9-10; Chełmecki 
B.: Zarządzanie lokalnymi organizacjami spor-
towymi sektora publicznego w dobie integracji 
europejskiej [w:] Społeczno edukacyjne oblicza 
współczesnego sportu i olimpizmu. Wychowanie 
fizyczne i sport dzieci wiejskich i w małych mia-
stach, Tom I, pod red. J. Nowocień. Warszawa 
2008, Estrella, s. 121-132.

4A. Sznajder, op. cit., s. 60-101; Panfil R.: Zarzą-
dzanie produktem klubu sportowego. Warsza-
wa 2004, Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie, 
s. 137; Łasiński G.: Sprawność zarządzania 
organizacją sportową. Studia i Monografie nr 
70. Wrocław 2003, AWF, s. 5-10.
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o swoich klientów, utrzymanie obecnych 
i stałe pozyskiwanie nowych. Odnosi się to 
do kibiców jako nabywców oferowanych 
produktów sportowych oraz do przedsię-
biorców, którzy w sporcie kwalifikowanym 
dostrzegają potencjał inwestycyjny dla 
swojej organizacji.5 Potencjał ten wyraża 
wartość sponsoringowa i marketingowa 
produktów danej organizacji sporto-
wej, tj. obecności w mediach, wizerunku, 
sukcesów czy widowiskowości walki 
sportowej. 

W związku z powyższym relacje świata 
biznesu i sportu zaczynają być coraz czę-
ściej określane, wzorem krajów anglo-
saskich, mianem przemysłu sportowego 
(sport industry), a w procesach zarządza-
nia organizacjami sportowymi istotnego 
znaczenia zaczynają nabierać pojęcia 
marketing organizacji sportowych, mar-
keting towarów i usług sportowych oraz 
marketing poprzez sport.6

Usytuowany w obszarze marketingu 
poprzez sport sponsoring sportowy 
należy do najskuteczniejszej formy spon-
soringu i jest jedną z najwyżej cenionych 
form promocji.7 Jego konsekwentne 

i umiejętne wykorzystywanie może wpły-
wać w sposób znaczący na generowanie 
zysków przez przedsiębiorców inwestu-
jących w sport.8

Z tego względu wydatki na promocję 
przez sport kwalifikowany w Europie 
i w Polsce systematycznie rosną i wydaje 
się, że jedynie obecny kryzys gospo-
darczy może spowodować, że nastąpi 
przejściowe załamanie tej tendencji. 

Wraz z rosnącymi nakładami finan-
sowymi inwestorów na korzyść zmienia 
się również stosunek społeczeństwa do 
sponsoringu w sporcie. Polacy coraz le-
piej rozumieją jego istotę i wagę. Wzrasta 
społeczne przekonanie o korzyściach, 
jakie przynosi on uczestnikom widowi-
ska sportowego, a jego społeczny odbiór 
sytuuje go przed sponsoringiem kultury 
i sztuki. Ponadto, zdaniem polskich 
konsumentów, działania sponsoringowe 
przynoszą wymierne efekty wszystkim 
zaangażowanym stronom, tj. sponso-
rowanym, sponsorującym, a także od-
biorcom widowiska sportowego. Naj-
istotniejsza wydaje się jednak kwestia 
pozytywnego odbioru przez Polaków 
firm inwestujących w sport. Polscy kon-
sumenci dostrzegają w tej działalności 
podmiotów gospodarczych szansę na 
rozwój i podniesienie poziomu sportu 
kwalifikowanego.9

Znamienne jest, że łączna wartość 
ekspozycji sponsorów sportu w telewi-
zji polskiej w roku 2008 wyniosła 1,65 
miliarda złotych, co było 65% wzrostem 

5Mueller T., Roberts M. S.: The Effective Com-
munication of Attributes in Sport-Sponsorship 
Branding „International Journal of Sport 
Communication” 2008, 1, s. 156.

6A. Sznajder, op. cit., s. 26; R. Panfil, op. cit., s. 
137-173; Fullerton S., Merz G. R.: The Four 
Domains of Sports Marketing: A Conceptual 
Framework. „Sport Marketing Quarterly” 
2008, 17, s. 90-108.

7McDaniel  S.: An investigation of match-up effects 
in sport sponsorship advertising: the implications 
of consumer advertising schemas, „Psychology 
& Marketing” 1999, 16, s. 182-184; Roy D., 
Cornwell B.: The effect of consumer knowledge 
on responses to event sponsorships. „Psychology 
& Marketing” 2004, 21, s. 185-207.

8Harvey B.: Measuring the effects of sponsor-
ships. „Journal of Advertising Research” 2001, 
41, s. 59.

9ARC Rynek i Opinia, Sponsoring Monitor 
2007/8.
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w stosunku do roku poprzedniego.10 
Natomiast w całej Europie rynek spon-
soringu sportowego wart był już w 2007 
roku 6,7 miliarda Euro i stanowił 86% 
całego rynku sponsorskiego, tym samym 
odnotowując wzrost w stosunku do roku 
2000 o 37%.11 

Kontrowersje
 związane ze sponsorowaniem

 sportu kwalifikowanego 
przez spółki Skarbu Państwa

Przykłady zaczerpnięte z całego 
świata wskazują, że olbrzymie środki 
finansowe sponsoringu sportowego, przy 
właściwym wykorzystaniu, mogą stać się 
silnym bodźcem rozwoju i podniesienia 
poziomu współzawodnictwa sportowego, 
a uzyskiwane z tego tytułu przychody 
stanowić podstawowy składnik budżetów 
organizacji sportowych poszczególnych 
dyscyplin.12 

Jednakże w niektórych sytuacjach 
aktywność inwestorów w obszarze sportu 
kwalifikowanego może, w perspektywie 
długofalowej, wpływać negatywnie i de-
stabilizująco zarówno na poziom walki 
sportowej, jak i wartość inwestycyjną da-
nej ligi. W szczególności, gdy na rynek 
ten wkraczają potężni gracze obracający 
ogromnym kapitałem, których decyzje o 
zaangażowaniu inwestycyjnym w sport 
uwarunkowane są czynnikami innymi 

niż przesłanki ekonomiczności i efek-
tywność działania przedsiębiorstwa. Do 
takich decyzji skłonne są zarządy spółek 
kontrolowanych przez Skarb Państwa, 
które nierzadko mają ugruntowaną po-
zycję monopolistyczną lub co najmniej 
uprzywilejowaną na danym rynku.

W tle nominacji na stanowiska kie-
rownicze w tych jednostkach organiza-
cyjnych można doszukiwać się z reguły 
jakiegoś mniej lub bardziej uwypuklo-
nego akcentu politycznego. Powyższa 
praktyka rodzi pytania o ewentualne 
podporządkowanie osób zasiadających 
w organach spółek z udziałem Skarbu 
Państwa woli politycznych mocodaw-
ców, a także o racjonalność prowadzonej 
polityki inwestycyjnej na polu sportu 
kwalifikowanego. 

Sport jako zjawisko o pozytywnych 
konotacjach w odbiorze społecznym, po-
wszechne i masowe, posiada opinię sku-
tecznego narzędzia służącego budowaniu 
strategii public relations polityków.13 

Obserwuje się rosnącą presję polityki na 
sport,14 realizowanej przez organizacje 
polityczne w celu osiągnięcia wymier-
nych korzyści.15

10Pentagon Research, Rok 2008 – Rok sponso-
ringu sportowego, s. 1.

11Renes S.: Driving Business Through Sport. 
„International Marketing Reports Ltd.” 2007.

12European Commission, Commission Staff 
Working Document Action Plan „Pierre de Co-
ubertin”. Accompanying document to the white 
paper on sport, Brussels 11.07.2007. s. 31.

13L’Etang J.: Public relations and sport in pro-
motional culture. „Public Relations Review” 
2006, s. 390.

14Żyśko J.: Zmiany we współczesnych systemach 
zarządzania sportem wyczynowym w wybranych 
krajach europejskich. Warszawa 2008, AWF, 
s. 320.

15Wanat S.: Opcje między doświadczeniami: 
neoliberalizm – socjaldemokracja – centralizm 
socjalistyczny [w:] I Ogólnopolska Konferencja 
Menedżerów Sportu, Spała 14-15 1996 r., War-
szawa 1996, Polska Korporacja Menedżerów 
Sportu, s. 55; Młodzikowski G.: Polityka i 
sport. Warszawa 1979, Wydawnictwo Sport 
i Turystyka, 7-8.

Bartłomiej Chełmecki



121

Sport może mieć polityczne zasto-
sowanie, zwłaszcza w sytuacji, kiedy 
kluby lig zawodowych, w takich dys-
cyplinach, jak piłka nożna, koszykówka 
czy siatkówka, reprezentujące poszcze-
gólne miasta i regiony kraju, stają się 
ich symbolem i wizytówką, a z marką 
i logiem danego klubu sportowego silnie 
identyfikują się mieszkańcy.16 Stanowi to 
pole do działań grup nacisku reprezentu-
jących różne interesy, które oddziałując 
pośrednio lub bezpośrednio na zarządy 
spółek z udziałem Skarbu Państwa, po-
przez działania sponsoringowe, dążą do 
zbicia kapitału politycznego czy realiza-
cji interesów jednostkowych.

Do spółek kontrolowanych przez 
Skarb Państwa, dotychczas najbardziej 
zaangażowanych finansowo w wspiera-
nie sportu kwalifikowanego, należy za-
liczyć KGHM Polską Miedź – Zagłębie 
Lubin, PKN Orlen – Wisła Płock, Polską 
Grupę Energetyczną – Skra Bełchatów 
i GKS Bełchatów, czy PGNiG – Nafta 
Piła. Szacuje się, że tylko w 2008 roku 
tego typu spółki zainwestowały w sport 
kwalifikowany 100 mln złotych, z tego 
20 mln PGE, 20 mln KGHM, 4-5 mln 
Jastrzębska Spółka Węglowa i 4-8 mln 
PGNiG.17 

Omawiana działalność realizowana 
jest przez spółki z udziałem Skarbu 
Państwa w dwojaki sposób: przez za-
warcie umowy sponsorskiej bądź objęcie 
pakietu kontrolnego akcji klubu sporto-

wego zorganizowanego w formie spółki 
akcyjnej.

Finansowanie sportu przez zakłady 
pracy i wielkie instytucje państwowe nie 
jest w Polsce nowością. W okresie socja-
lizmu sporty zespołowe, przede wszyst-
kim kluby piłki nożnej, finansowane były 
przez zakłady pracy i przedsiębiorstwa 
państwowe.18 

Obecne sponsorowanie klubów przez 
spółki Skarbu Państwa odbywa się głów-
nie przez monopolistów prowadzących 
działalność gospodarczą w dziedzinie 
obrotu surowcami strategicznymi, w sfe-
rze business to business, a nie business to 
consumer, co oznacza, że produkty wy-
twarzane i wprowadzane do obrotu przez 
przedsiębiorców adresowane są głównie 
do klientów korporacyjnych, a nie indy-
widualnych.  Brak konkurencji wyklucza 
sensowność i celowość dokonywania tak 
wysokich nakładów na promocję, w tym 
na sponsoring sportowy, tym bardziej, 
że działalność taka wywołuje sprzeciw 
społeczny w sytuacji, gdy, przykładowo, 
na odbiorców produktów finalnych firm 
energetycznych (gospodarstwa domowe, 
przedsiebiorcy) systematycznie nakła-
dane są podwyżki, a zyski tych spółek 
przeznaczane są na budowę i moder-
nizację stadionów, wysokie kontrakty 
czy zakup nowych zawodników przez 
sponsorowane kluby. 

Nietrudno zauważyć, że skutek oma-
wianych działań marketingowych może 
być odwrotny od zamierzonego, wpły-
wając negatywnie na społeczny odbiór 16European Commission, The European Model 

of Sport – Consultation Document of Directo-
rate – General X, s.4.

17Szczepaniuk M.: Państwowe spółki nie będą 
sponsorować sportu. „Gazeta Prawna” 2009, 
nr 29/01.

18Ryba B.: Rola państwa w zarządzaniu sprawa-
mi sportu [w:] Zarządzanie instytucjami spor-
towymi, red. B. Ryba. Warszawa 1997, Polska 
Korporacja Menedżerów Sportu, s. 23.
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takiego podmiotu w skali całego kraju. 
Dodatkowo na pogorszenie wizerunku 
wpływają okoliczności, w których – 
z braku konkurencji na rynku – nabywcy 
zmuszeni są do korzystania z usług mo-
nopolisty i to pomimo braku akceptacji 
dla realizowanej przez spółkę strategii 
promocyjnej.

Wspierane w taki sposób przez Skarb 
Państwa kluby często rywalizują o naj-
wyższe trofea z klubami, które muszą 
funkcjonować na normalnych zasadach 
biznesowych, konstruując swoje budże-
ty w oparciu o pozyskiwane środki od 
prywatnych przedsiębiorców kierujących 
się ekonomicznością i gospodarnością, 
nie dysponujących tak dużym budżetem 
inwestycyjnym.19 W konsekwencji klub 
posiadający zasobniejsze źródła zasilania 
finansowego może zdominować ligę nie 
tylko zwiększając środki przeznaczone 
na szkolenie zawodników i zatrudnienie 
kadry trenerskiej, ale, co najczęściej ma 
miejsce, kupując najlepszych zawod-
ników, bądź najlepiej rokujących, oraz 
przyciągając nowych wysokimi wyna-
grodzeniami. Powoduje to naruszenie 
równowagi na rynku transferowym oraz 
wypaczenie reguł wolnego rynku, jakimi 
profesjonalna liga zawodowa w swoim 
działaniu powinna się kierować. 

Doskonałym potwierdzeniem powyż-
szej tezy był sezon 2006/2007 w Ekstra-
klasie Piłki Nożnej, gdzie mistrzostwo 
i wicemistrzostwo Polski zdobyły, od-
powiednio, Zagłębie Lubin oraz GKS 
Bełchatów, sponsorowane przez spółki 
z udziałem Skarbu Państwa. Ponadto 

oba kluby osiągnęły najwyższe w li-
dze przychody z umów sponsorskich, 
natomiast relatywnie niskie z tytułu 
transmisji telewizyjnych i radiowych 
oraz ze sprzedaży biletów, karnetów czy 
cateringu na stadionie.20 Nie świadczy 
to dobrze o poziomie przedsiębiorczości 
i jakości zarządzania produktem klubu 
przez jego władze, ale taka sytuacja 
powstaje wówczas, gdy klub posiada 
stałe, pewne i bogate, źródła zasilania 
finansowego, którego podstawą jest 
umowa sponsorska z monopolistą. 

Innym istotnym objawem dysfunkcji 
dotychczasowego systemu finansowania 
sportu kwalifikowanego przez spółki 
Skarbu Państwa było zamieszanie klu-
bu Zagłębie Lubin w aferę korupcyjną 
w piłce nożnej, za co decyzją Wydziału 
Dyscypliny Polskiego Związku Piłki 
Nożnej zdegradowany został do niższej 
ligi. Dodatkowe kontrowersje wzbudził 
fakt, że kombinat przemysłowy, zajmu-
jący się między innymi wydobyciem 
oraz produkcją srebra i miedzi KGHM 
Polska Miedź S. A., był właścicielem 
wszystkich akcji w zdegradowanym za 
korupcję klubie. 

Należy podkreślić, że nie istnieje 
jakiekolwiek ekonomiczne uzasadnie-
nie zaangażowania tego rodzaju grupy 
kapitałowej w rozgrywki piłki nożnej. 
Podnoszony argument o rzekomej reali-
zacji w omawiany sposób komunikacji 
wewnętrznej pomiędzy przedsiębiorcą 
będącym głównym pracodawcą w Lubi-
nie a mieszkańcami/pracownikami nale-
ży uznać za chybiony, z racji wyraźnej 
dysproporcji ponoszonych przez spółkę 
nakładów na ten cel. 

19Deloitte, Finansowa Ekstraklasa. Ranking 
polskich klubów piłki nożnej. Potęga w spon-
sorach, s. 8-11. 20Tamże
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Narastający z czasem sprzeciw, nie 
tylko zwykłych obywateli, ale także 
innych klubów sportowych, polityków 
czy władz publicznych, wobec tego typu 
działania spółek otworzył pole do dysku-
sji nad sposobem wyeliminowania tego 
negatywnego zjawiska. Stało się jasne, 
że jego skala urastać zaczyna do miana 
poważnego problemu, który musi zostać 
pilnie rozwiązany. 

Zmiany
 w zasadach prowadzenia

 działalności sponsoringowej 
przez Spółki Skarbu Państwa

W odniesieniu do spółek z udzia-
łem Skarbu Państwa minister Skarbu 
Państwa, reprezentując Skarb Państwa, 
wykonuje uprawnienia jako akcjonariusz 
zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa wynikającymi z Kodeksu spółek 
handlowych i statutów spółek.

Dotychczas obowiązujące akty nor-
matywne nie dawały jakichkolwiek 
uprawnień ministrowi, jak i walnemu 
zgromadzeniu do wkraczania w zakres 
spraw leżących w gestii zarządów tych 
spółek, jak również wydawania im wią-
żących poleceń dotyczących prowadze-
nia spraw spółki. Z tego względu kwestia 
ewentualnego wsparcia finansowego klu-
bów sportowych pozostawała w zakresie 
spraw spółki, za których prowadzenie 
odpowiada zarząd. Natomiast zarząd 
spółek z udziałem Skarbu Państwa pod-
lega jedynie ograniczeniom wynikają-
cym art. 19b ustawy z 30 sierpnia 1996 r. 
o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. 
z 2002 r., Nr 171, poz. 1397, z późn. 
zm.), zgodnie z którymi obowiązany 

jest uzyskać zgodę rady nadzorczej przy 
zawieraniu umów darowizny lub zwol-
nienia z długu oraz innych umów nie 
związanych z przedmiotem działalności 
gospodarczej spółki, określonym w sta-
tucie o wartości przekraczającej równo-
wartość w złotych kwoty 5000 euro. 

Istniejące dotychczas regulacje w kon-
frontacji z praktyką obrotu gospodar-
czego okazały się wobec omawianego 
zagadnienia niewystarczające. Dlatego 
też 13 lutego 2009 roku minister Skarbu 
Państwa wydał Zarządzenie w sprawie 
zasad prowadzenia działalności spon-
soringowej przez spółki z udziałem 
Skarbu Państwa, które poprzedzone 
zostało konsultacjami z ministrem Sportu 
i Turystyki. 

Zarządzenie uzupełnia załącznik – 
Model regulacji działalności sponso-
ringowej spółek z udziałem Skarbu 
Państwa, który zawiera rekomendacje 
mające obligatoryjne zastosowanie do 
jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, 
a także do spółek, w których udział 
skarbu państwa w kapitale zakładowym 
przekracza 50%. Ponadto może on być 
stosowany fakultatywnie w spółkach, 
w których udział Skarbu Państwa w ka-
pitale zakładowym nie przekracza 50% 
oraz z zachowaniem zasad ładu korpora-
cyjnego, w spółkach giełdowych.

Przesłankami do wydania Zarządze-
nia i opracowania Modelu były niezado-
walające wyniki przeprowadzonej ana-
lizy i kontroli dotychczasowych działań 
sponsoringowych realizowanych przez 
spółki z udziałem Skarbu Państwa, a tak-
że brak formalnych wskazówek i wytycz-
nych co do zasad prowadzenia tego typu  
działalności.
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Do głównych celów działań sponso-
ringowych, realizowanych przez spółki 
z udziałem Skarbu Państwa, według 
Modelu, należy:
— propagowanie (upowszechnianie 

i wzmacnianie) marki spółki poprzez 
zwiększenie stopnia znajomości mar-
ki i zasięgu jej oddziaływania,

— budowa pozytywnego wizerunku 
spółki poprzez przeniesienie na nią 
skojarzeń z podmiotu sponsorowa-
nego,

— wsparcie działań promocyjno-handlo-
wych, 

— dotacje z przekazem do istotnych dla 
spółki firm i środowisk,

— budowanie reputacji spółki oraz po-
zyskanie sympatii opinii publicznej.
Zarząd spółki z udziałem Skarbu 

Państwa planujący prowadzenie działań 
sponsoringowych w sporcie, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem finansowania 
klubów sportowych zorganizowanych 
w formie spółek akcyjnych, jest zobo-
wiązany do opracowania Planu pro-
wadzenia działalności sponsoringowej. 
Plan musi następnie zostać zatwierdzony 
przez radę nadzorczą, która powinna 
również stale monitorować i oceniać 
jego wykonanie. Ponadto powinien on 
zawierać założenia, cele, projektowa-
ny budżet oraz przewidywaną ocenę 
efektywności przedsięwzięcia. Przy 
jego konstruowaniu zarząd spółki po-
winien traktować wyżej wymienioną 
działalność wyłącznie jako narzędzie, 
służące wzrostowi wartości firmy przez 
zwiększanie sprzedaży i osiąganie ren-
towności, budowanie wizerunku marki, 
relacji z klientami, promowanie nowego 
produktu czy zapewnianie jakości usług. 

Zarząd obowiązany jest ponadto do spo-
rządzenia profesjonalnej analizy rynku 
medialnego, z uwzględnieniem kosztów 
dotarcia do odbiorców, a także analizy 
porównawczej z analogicznymi działa-
niami podejmowanymi przez jednostki 
organizacyjne sektora prywatnego. 

Poza dokładnym wskazaniem wa-
runków i wymogów, jakie muszą być 
spełnione, aby spółka z udziałem Skar-
bu Państwa mogła sponsorować sport 
kwalifikowany, Model wprowadza jesz-
cze jedno istotne ograniczenie. Naka-
zuje, do końca roku 2009, jednooso-
bowym spółkom Skarbu Państwa oraz 
spółkom z większościowym udziałem 
lub powiązanym kapitałowo w sposób 
umożliwiający Skarbowi Państwa od-
działywanie na te podmioty, wycofanie 
się z udziału kapitałowego w klubach 
sportowych funkcjonujących jako 
spółki akcyjne. 

Model nie wprowadza natomiast żad-
nych ograniczeń dotyczących form dzia-
łalności sportowej, jakie mogą być, po 
spełnieniu określonych wymogów, finan-
sowane. Wymienia się tu zarówno pol-
skie związki sportowe, kluby sportowe, 
Polski Komitet Olimpijski, pojedynczych 
zawodników, ligi w sportach drużyno-
wych, zawody, rozgrywki oraz sport 
amatorski, szkolny, niepełnosprawnych  
i lokalny. 

W sytuacji nieprzestrzegania zaleceń 
i negatywnej oceny działalności w tej 
sferze nadzorowanych podmiotów mi-
nister Skarbu Państwa może wycią-
gnąć konsekwencje w odniesieniu do 
członków rad nadzorczych i zarządów 
omawianych spółek, do usunięcia ich 
z zajmowanych stanowisk włącznie. 

Bartłomiej Chełmecki
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Podsumowanie i wnioski
Zarządzenie ministra wpisało się 

w nurt tworzenia w Europie standardów 
tzw. corporate governance pod pojęciem, 
których rozumie się standardy dobrego 
i lojalnego zarządzania przedsiębior-
stwem, tworzenie skutecznych mecha-
nizmów kontroli oraz dobrej praktyki 
korporacyjnej w spółkach publicznych, 
które powstają w związku z negatywny-
mi zjawiskami, takimi, jak: nadużywanie 
pozycji zarządu, niesprawny nadzór czy 
brak odpowiedniej ochrony interesów 
akcjonariuszy.21 

Ponadto wprowadziło pozytywną 
i istotną zmianę jakościową do systemu 
finansowania sportu kwalifikowanego 
w Polsce oraz zasad jego wspierania 
przez przedsiębiorców. Niemniej jednak 
trudno jest na obecnym etapie jedno-
znacznie ocenić, czy nadzieje pokładane 
w tym akcie normatywnym faktycznie 
znajdą swoje odzwierciedlenie w rze-
czywistości gospodarczej oraz praktyce 
korporacyjnej spółek. Z racji istniejących 
uwarunkowań politycznych omawianego 
zjawiska można się spodziewać, że za-
rządy spółek z udziałem Skarbu Państwa 
nie będą przejawiać woli rezygnacji 
z dotychczasowej działalności sponsorin-
gowej. Ponadto należy założyć, że przy 
użyciu dostępnych środków będą podej-
mowały próby mające na celu utrzyma-
nie dotychczas istniejącego stanu. 

W Polsce przeznacza się coraz więcej 
pieniędzy na sport, zarówno w postaci 

środków budżetowych, jak i pieniędzy 
płynących od sponsorów.22 Problemem 
jest nieefektywna alokacja zasobów 
materialnych, zarówno na poziomie 
organizacji sportowych, jak i dokonywa-
nych transakcji gospodarczych, których 
jedną z odmian jest umowa sponsorska. 
Nie są też efektywne kampanie promo-
cyjne podejmowane często z innych 
pobudek aniżeli dla zdobycia konku-
rencyjnej pozycji na rynku przez daną 
spółkę z udziałem Skarbu Państwa. 
Zjawisko to, niespotykane w krajach 
Europy Zachodniej, nie może wpłynąć 
pozytywnie w perspektywie długofa-
lowej na podniesienie poziomu sportu 
kwalifikowanego. Należy pamiętać, że 
przy tworzeniu prywatnych lig zawo-
dowych i liberalizacji systemu sportu 
stopniowemu demontażowi muszą ulec 
mechanizmy charakterystyczne dla mo-
delu państwowego i scentralizowanego 
zarządzania sportem. Obie koncepcje 
zarządzania sportem nie mogą być 
realizowane jednocześnie, gdyż repre-
zentują dwie zupełnie odmienne i prze-
ciwstawne doktryny. 

Jak podkreśla J. Żyśko23 „system 
sportu, a jednocześnie system zarzą-
dzania nim, staje się niejako fotografią 
całości systemu społeczno-politycznego, 
odzwierciedlającego wpływ czynników 
globalnych i lokalnych, zarówno ogól-
nych, jak i tych specyficznych dla spor-
tu”. Z perspektywy uwarunkowań ekono-
micznych należy rozpatrywać i oceniać 
finansowanie poszczególnych klubów 

21Okolski J., Wajda D.: Corporate governance 
[w:] Prawo handlowe, red. J. Okolski. Warsza-
wa 2008, Oficyna Wolters Kluwer business, 
s. 232-3. 

22Dane budżetowe z lat 2008-2009; Deloitte, 
Finansowa Ekstraklasa. Ranking polskich klu-
bów piłki nożnej. Potęga w sponsorach, s. 43.

23J. Żyśko, op cit., s. 320.

Nowe zasady prowadzenia działalności sponsoringowej w sporcie...
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sportowych czy obejmowanie w nich 
akcji przez spółki z udziałem Skarbu 
Państwa. Działania te realizowane są 
w zupełnie innym otoczeniu gospodar-
czym, a przypominają praktycznie poli-
tykę, jaką w okresie realnego socjalizmu 
prowadziły wielkie przedsiębiorstwa 
państwowe. 

Dowodzi to słuszności tezy, że pro-
ces wzajemnego oddziaływania polityki 
i struktur w sporcie przebiega dzisiaj za-
równo w układach wertykalnych (pań-
stwo – struktury sportu), jak horyzon-
talnych, międzysektorowych (struktury 
gospodarcze – struktury sportu; sektor 
prywatny – sektor publiczny – sektor 
stowrzyszeniowy).24 
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Fot. PAP – Grzegorz Michałowski

Wymownym dowodem postępu, jaki dokonał się w medycynie sportowej, są 
współczesne techniki operacyjnego leczenia urazów stawu kolanowego (uszko-
dzenia więzadeł).
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Wywiady, dyskusje 

„Sport Wyczynowy” 2009, nr 2/530

■ Panie Profesorze musimy zacząć 
naszą rozmowę od sprawy aktualnej, 
o której niemal codziennie słyszymy 
w mediach – od kryzysu finansowego. 
Dotknął wiele krajów, u nas nie jest 

jeszcze zbyt silnie odczuwany, udaje 
nam się jakoś wychodzić obronną 
ręką, ale trzeźwo patrząc na rzeczy-
wistość trzeba stwierdzić, że nad-
chodzą trudne czasy. Kryzys odbije 

O nauce, medycynie
 i kształceniu kadr dla sportu

rozmowa z profesorem Jerzym Smorawińskim,
 rektorem Akademii Wychowania Fizycznego

 im. E. Piaseckiego w Poznaniu,
 doradcą ministra sportu i turystyki

Profesor Jerzy Smorawiński, absolwent Akade-
mii Medycznej w Poznaniu, lekarz specjalista 
z dziedziny medycyny sportowej, kierownik Za-
kładu Medycyny Sportowej i Katedry Medycyny 
Sportowej i Fizykoterapii, rektor Akademii Wy-
chowania Fizycznego (dwie kadencje: 1996-2002)  
i po raz trzeci na kadencję 2008-2012. Był preze-
sem Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej 
(1996-2002) i przewodniczącym Komisji do Zwal-
czania Dopingu w Sporcie (1993-2005), ponownie 
prezesuje od lutego 2009, prezes Polskiego Związ-
ku Hokeja na Trawie (1991-2001). Przez dwie 
kadencje (1997-2005) zasiadał w Senacie RP.
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się na wielu sferach, sport nie może 
liczyć, że go ominie…

– Liczyć, że kryzys nas ominie, było-
by naiwnością. Jak silnie go odczujemy, 
tego jeszcze nie wiadomo. Jak się oka-
zuje, przebieg zjawisk ekonomicznych 
nie jest łatwy do przewidzenia nawet dla 
fachowców. Ogólnie wiadomo natomiast, 
tak podpowiada logika – w sytuacji kry-
zysowej trzeba oszczędzać środki, na tym 
nie poprzestając. Ale problem w tym, 
czego mają dotyczyć oszczędności. 

■ Myślimy o sporcie – jak Pan uważa, 
jakie obszary sportu mogą być zagro-
żone ograniczeniem dopływu środków 
finansowych? 

– Niewątpliwie te, których działal-
ność w przeważającej mierze lub całko-
wicie zależy od środków publicznych.

■ Czy możemy być spokojni o reali-
zację w pełnym wymiarze programów 
przygotowań olimpijskich, a także do 
EURO 2012?

– Są to zadania priorytetowe, wpisa-
ne do programu państwowego i objęte 
państwowymi gwarancjami, dlatego 
nie obawiałbym się o to, że zabraknie 
środków dla ich sprawnej i terminowej 
realizacji. W gorszej sytuacji może się 
znaleźć, nazwijmy go tak, „sport średni” 
i „mały”. Uważam jednak, że w pierw-
szym rzędzie, w obliczu kryzysu sport 
nasz, jako całość, musi sobie uświado-
mić, że bezwzględnie należy podnieść 
efektywność i ekonomiczność swojego 
działania. Sport polski nie nawykł do 
takiego postępowania…

■ A czy kryzys finansowy odczuwalny 
jest w działalności uczelni, kieruje 
Pan Akademią Wychowania Fizycz-
nego w Poznaniu, jest Pan prze-
wodniczącym Konferencji Rektorów 
Akademii Wychowania Fizycznego?

– W Poznaniu dokonujemy poważ-
nych usprawnień w strukturze uczelni. 
Okazuje się, jak pokazały specjalistycz-
ne analizy, że bez uszczerbku, a dla 
poprawy działania można pozbyć się 
niektórych jednostek, których przez 
lata namnożyło się wiele, dublujących 
funkcje innych. Najważniejszym jednak 
zadaniem jest doprowadzenie do reformy 
programowej. Nastąpi otwarcie nowych 
kierunków, tak żeby oferta uczelni od-
powiadała na potrzeby życia. Udało się 
nam też wykorzystać środki unijne, nie-
bawem rozpoczniemy budowę budynku 
dydaktycznego, głównie dla potrzeb Wy-
działu Turystyki i Rekreacji. Cieszę się, 
że wśród kadry dydaktyczno-naukowej 
mamy sporo młodych ludzi.

■ Nowym zjawiskiem na naszym 
gruncie są szkoły niepubliczne. Po-
jawiło się ich w ostatnich latach wie-
le. Czy i na ile, Pańskim zdaniem, 
stanowią one konkurencję dla szkół 
państwowych? A może, poprzez ry-
walizację o studenta i lepszą ofertę 
programową, a przez to lepszy pro-
dukt końcowy – absolwenta, podnosi 
się poziom nauczania?

– Decyzje umożliwiające powstawa-
nie szkół niepublicznych były nadzwy-
czaj słuszne. Najlepszą inwestycją jest 
inwestycja w naukę i głowy młodych 
ludzi. Okazało się, że polskiej młodzieży 

Rozmowa z prof. Jerzym Smorawińskim, doradcą ministra sportu i turystyki



131

nie trzeba naganiać do nauki, olbrzymią 
falą wprost zalała ona nowe uczelnie. 
Pozytywne efekty tego zjawiska odczu-
jemy za kilka lat.

Czy niepubliczne uczelnie zagroziły 
„starym”, państwowym? – Nie sądzę. 
Młodzieży jest mnóstwo, wystarczy 
dla wszystkich, natomiast brakuje kadr 
dydaktyczno-naukowych. Wielu uczo-
nych z uczelni państwowych pracuje 
w niepublicznych, niektórzy w kilku. 
To rozdrobnienie nie jest zjawiskiem ko-
rzystnym, albowiem ogranicza, choćby 
ze względów czasowych, koncentrację 
na zadaniach badawczych, do których 
trzeba spokojnego namysłu... 

■ A jak Pan ocenia polską „naukę 
sportową” – w wymiarze ilościowym 
i jakościowym, to znaczy – czy przy-
bywa nam i w jakim tempie, kadr 
z tytułami naukowymi doktorów, pro-
fesorów, czy badania podejmowane 
przez uczelnie dotykają ważnych, 
aktualnych problemów dotyczących 
teorii i praktyki sportu …

– W środowisku naukowym następuje 
wymiana kadr. To proces naturalny. Wy-
daje się, że jej tempo mogłoby być nieco 
szybsze. Trzeba jednak pamiętać o tym, 
że tu liczy się jakość i dlatego nie należy 
się zbytnio spieszyć.

■ A jak polska nauka sportowa wypa-
da w konfrontacji z nauką europejską, 
światową?

– Zanim odpowiem na Pana pytanie, 
chciałbym zwrócić uwagę na to, że kilka 
ostatnich dziesiątek lat, co dla nauki jest 
perspektywą krótką, nastąpił olbrzymi 

rozwój nauk o sporcie. Sport okazał się 
dla wielu dyscyplin nauki ciekawym, 
a nawet atrakcyjnym, tematem, a wyniki 
badań nad nim często mają szerszą uży-
teczność. Nasza „nauka sportowa” stara 
się dotrzymywać kroku najlepszym, ale 
dystans, jaki dzieli nas od czołówki, to 
w znacznej mierze efekt wieloletniego 
niedoinwestowania nauki w Polsce.

■ Obok kształcenia równie ważny 
i trudny problem to – dokształcanie 
kadr sportowych. Mimo istnienia prze-
pisów regulujących te sprawy i prowa-
dzonych rozmaitych akcji wiele głosów 
i opinii przemawia za koniecznością 
poszukiwania nowych rozwiązań. 
Od jakiegoś czasu słychać o tym, że 
resort pragnie pomóc w powstaniu 
Akademii Trenerskiej, której prowa-
dzeniem miałby się zająć Instytut 
Sportu w Warszawie – Czym miałaby 
być owa Akademia i dla kogo by zo-
stała powołana?

– Akademia Trenerska to koncepcja 
powołania w ramach struktury Instytutu 
Sportu w Warszawie ośrodka, który był-
by odpowiedzialny za programowanie, 
organizowanie i prowadzenie dokształ-
cania tych kadr, które są zaangażowane 
w przygotowaniach olimpijskich oraz in-
nych, wysoko kwalifikowanych. Chodzi 
o to, żeby powstał ośrodek, który potrafi 
zadbać należycie o wyposażenie trenerów 
w wiedzę i umiejętności, niezbędne do 
efektywnego, nie byle jakiego, szkolenia. 
W dzisiejszych warunkach i przy dzisiej-
szych wymaganiach sportu wyczynowe-
go. Jakie to będzie dokształcanie, jakie 
przyniesie korzyści, zależy od trzech 
czynników – programów i form kursów 

O nauce, medycynie i kształceniu kadr dla sportu
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oraz wykładowców, zatrudnianych przez 
Akademię. Powinni to być pierwszej 
klasy specjaliści, w szerokim sensie tego 
słowa, to znaczy i tacy, którzy prowadzą 
działalność badawczą, mający na swoim 
koncie osiągnięcia naukowe, i praktycy 
o wysokiej nie kwestionowanej renomie, 
nie tylko krajowi. Jeśli kursy miałyby 
polegać na powtarzaniu tego samego, co 
mówi się studentom – to szkoda czasu 
i pieniędzy. Akademia Trenerska ma być 
nowoczesnym ośrodkiem kształcenia, 
które odpowiada na wymagania dzisiej-
szego sportu.

■ Od lat jesteśmy świadkami nieusta-
jącego rozwoju sportu. Najbardziej 
wymowną i spektakularną miarą tego 
procesu jest wzrost rekordowych 
osiągnięć. Dotyczy on wszystkich 
bez wyjątku dyscyplin sportowych. 
Towarzyszą temu jednak niekorzystne 
konsekwencje, dla zdrowia, a bywa 
że i życia zawodnika. Wydaje się, 
że zadaniem medycyny, w tej sy-
tuacji, powinno być wypracowywa-
nie narzędzi dla obiektywnej oceny 
stanu zagrożeń, wskazywanie dróg 
i sposobów względnie bezpiecznego 
uczestnictwa w sporcie, no i skutecz-
nych środków zapobiegania i leczenia 
skutków. – Jak z tych zadań wywią-
zują się sportowi medycy?

–  Starają się wywiązywać najlepiej, 
jak potrafią. Trzeba jednak zdawać so-
bie sprawę z tego, jak wiele przybyło 
nowych problemów na skutek przemian 
w sporcie. Mam tu na myśli w pierwszym 
rzędzie – niewyobrażalny jeszcze nie-
dawno – wzrost obciążeń treningowych 

i startowych. Dotyczy on najwyższych 
warstw sportowców, ale nie ominął także 
najmłodszych i kobiet. Ale medycyna 
sportowa też nie stoi w miejscu. Czy 
to w zakresie diagnostyki, biorąc pod 
uwagę jej zakres i trafność, rzetelność, 
czy w zakresie leczenia – postęp jest 
olbrzymi. W pierwszym tegorocznym 
numerze czasopisma Clinics in Sport 
Medicine czytam, na przykład, o terapii 
urazów mięśni szkieletowych (w sporcie 
jest blisko 70% urazów aparatu ruchu) 
z użyciem komórek macierzystych, czy 
nawigacji komputerowej w zabiegu re-
konstrukcji więzadeł stawu kolanowego, 
czy też rysującym się nowym podejściu 
do leczenia bardzo groźnego urazu, jakim 
jest uszkodzenie więzadła krzyżowego 
przedniego w stawie kolanowym, czy 
też postępach w leczeniu otyłości i cu-
krzycy, chorób cywilizacyjnych, w czym 
nauki o aktywności fizycznej, a wśród 
nich i medycyna sportowa, mają swój 
udział. Należy także dostrzec postęp, jaki 
dokonał się na polu odnowy biologicznej 
i żywienia sportowego, chodzi zarówno 
o zakres wiedzy, jak i środków oraz 
metod możliwych dziś do zastosowania 
przy racjonalnym kierowaniu tymi pro-
cesami. Nie wszystkie nowości, jakie 
pojawiają się na świecie, są nazajutrz 
dostępne w Polsce, ale z adaptacją tego, 
co dokonuje się na świecie, jest, uwa-
żam, u nas coraz lepiej.

■ Ta opinia Pańska odnosi się raczej 
do nielicznych ośrodków, a może grup 
czy pojedynczych lekarzy sportowych, 
nie dotyczy natomiast systemu opieki 
medycznej nad sportowcami, ten jako 
całość praktycznie nie istnieje… 

Rozmowa z prof. Jerzym Smorawińskim, doradcą ministra sportu i turystyki
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– Tak, to prawda. Z drugiej jednak 
strony przywoływanie dawnych rozwią-
zań nie ma sensu. Dziś są inne warunki 
i trzeba myśleć, jak w tych nowych wa-
runkach taki system stworzyć i zapew-
nić mu minimum środków dla dobrego 
działania.

■ Blisko zagadnień związanych z me-
dycyną leżą sprawy dopingu. Zgodzi 
się Pan, że do zwycięstwa nad dopin-
giem wciąż jest daleko, a może dalej 
niż kiedyś. – Środki dopingowe nie 
znikły ze sportu, mało tego – wciąż 
pojawiają się coraz to nowe ich od-
miany, coraz to bardziej wymyślne 
metody używane są dla omijania 
zasady fair play...
Ponownie objął Pan kierowanie Komi-
sją do Zwalczania Dopingu w Sporcie, 
– jak Pan ocena bieżącą sytuację na 
tym polu, u nas w kraju i na świecie...

–  Dzisiejsza sytuacja jest zupełnie 
inna niż ta sprzed jeszcze kilku lat, kie-
dy zmuszony zostałem do ustąpienia ze 
stanowiska przewodniczącego Komisji. 
Światowa Agencja Antydopingowa dąży 
do zaciskania systemu kontroli dopingu, 
rosną sankcje za naruszenia przepisów 
antydopingowych (zwróćmy uwagę, nie 
dotyczą one wyłącznie zawodnika, który 
skorzystał z zabronionej substancji i zo-
stało mu to udowodnione, ale również 
obrotu i posiadania tych substancji). 
Tworzone są tzw. grupy o podwyższonym 
ryzyku zagrożenia dopingowego, zawod-
nicy muszą meldować do centrali o swo-
im miejscu pobytu, by kontrolerzy mogli 
jak najszybciej do nich dotrzeć i pobrać 
próbkę kontrolną. Nie dość tego, w nie-

których państwach do ścigania przekro-
czeń przepisów dopingowych włączone 
zostały służby graniczne, prokuratorskie 
i inne. Jedno wielkie polowanie.

Jednocześnie systematycznie pod-
noszone są standardy; laboratoria an-
tydopingowe muszą aktualizować swój 
park aparatury analitycznej, a z drugiej 
– zwiększać liczbę kontrolowanych 
zawodników. To oznacza, oczywiście, 
wzrost kosztów. Mimo to efekty wciąż 
nie są zadawalające. Może nadeszła pora, 
żeby pomyśleć o zmianie filozofii walki 
z dopingiem. Może należałoby przesunąć 
akcent na wychowywanie zawodników. 
Akcje wychowawcze prowadzone są 
jakby bez przekonania. W każdym razie, 
sytuacja jest poważna – jest nad czym 
myśleć.

■ Dziś w Warszawie odbyło się rocz-
nicowe, po 20 latach od powołania, 
spotkanie senatorów RP. Tę zaszczyt-
ną funkcję pełnił Pan przez dwie 
kadencje, 1997-2005 – jaki był ten 
rocznicowy mityng, jak patrzy Pan 
teraz, z dystansu na swoją senator-
ską misję?

–  Spotkanie było uroczyste, miałem 
okazję zamienić po parę słów z wieloma 
kolegami. Po czasie z reguły wydaje się, 
że można było zrobić więcej i lepiej. 
Tak jest w każdej dziedzinie. A ogólnie 
sądzę, że Senat dobrze spełnia rolę, do 
jakiej został powołany.

Warszawa w lipcu 2009 r.

Rozmawiał:
 Andrzej Pac-Pomarnacki
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„Sport Wyczynowy” 2009, nr 2/530

1.
W dorocznym Sympozjum Świato-

wej Agencji Antydopingowej (WADA), 
które odbyło się w dniach 21-22 kwiet-
nia br. w Lozannie, wyjątkowo, obok 
przedstawicieli międzynarodowych fe-
deracji sportowych, udział wzięli także 
reprezentanci krajowych i regionalnych 
organizacji antydopingowych, w sumie 
ponad 200 osób zawodowo związanych 
ze zwalczaniem dopingu w sporcie. 
WADA po raz pierwszy postanowiła od-
dać głos w debacie na temat bieżących 
problemów światowego programu wal-
ki z dopingiem w sporcie dotychczaso-
wym słuchaczom, a więc wspomnianym 

W zwalczaniu dopingu w sporcie dochodzi ostatnio coraz wyraźniej do zachwiania rów-
nowagi między stosowaniem środków prawnych a medycznych, przy czym przewagę 
zyskują te pierwsze. 

Sympozjum WADA
 dla organizacji antydopingowych

Lozanna, 21-22. 4. 2009

przedstawicielom federacji sportowych 
i organizacji antydopingowych, rezy-
gnując tym samym z dotychczasowej 
roli instruktora. Ma to w przyszłości 
zaowocować zwiększeniem efektywności 
działań tej organizacji, jak zaznaczył 
otwierający Sympozjum David How-
man, jej dyrektor generalny. Podkreślał 
on zainteresowanie Światowej Agencji 
Antydopingowej problemami między-
narodowych federacji sportowych oraz 
krajowych i regionalnych organizacji 
antydopingowych, a także ich zapatrywa-
niami na możliwe sposoby rozwiązania 
tych problemów, szczególnie w zakresie, 
w jakim dotyczą one bieżącej działalno-
ści WADA.

Kongresy, konferencje 
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Program Sympozjum obejmował 
trzy sesje. Każda miała panel dys-
kusyjny, który tworzyli autorzy po-
szczególnych wystąpień. Zachowywali 
oni pierwszeństwo komentowania oraz 
zadawania pytań. Po rundzie pytań 
i komentarzy uczestników panelu na-
stępowała otwarta debata nad danym 
tematem. Dyskusję każdorazowo mode-
rował przedstawiciel Światowej Agencji 
Antydopingowej.

2.
Sesję pierwszą otworzył Richard 

Ings, przewodniczący Australijskiej 
Sportowej Organizacji Antydopin-
gowej (Australian Sports Anti-Doping 
Authority, ASADA), poświęcone Współ-
pracy śledczej oraz wymianie informacji 
w zakresie zwalczania dopingu w spo-
rcie. Przedstawił on określony prawem 
zakres kompetencji kierowanej przez 
siebie organizacji, odpowiedzialnej za 
prowadzenie postępowań wyjaśniają-
cych w sprawach o podejrzenie naru-
szenia przepisów antydopingowych, 
a także za przekazywanie informacji 
uzyskanych w czasie takich postępowań 
oraz za dokonywanie na ich podstawie 
ustaleń faktycznych. ASADA, na mocy 
prawa, może przekazywać informacje 
Australijskiej Policji Federalnej, innym 
federalnym, stanowym lub lokalnym, 
organom ścigania, a także służbom 
ochrony granic, służbom celnym oraz 
centralnej instytucji farmaceutycznej 
i krajowym organom zarządzającym 
w sporcie. Ings uzasadniał potrzebę roz-
wijania mechanizmów śledczych przez 
organizacje antydopingowe, dowodząc, 
że zabronione substancje współcze-

śnie stosowane przez zawodników 
są coraz trudniejsze do wykrycia 
za pomocą tradycyjnych badań oraz 
że w przyszłości może to okazać się 
w ogóle niemożliwe. Zwrócił też uwagę 
na fakt, że sami zawodnicy doskona-
lą sposoby przyjmowania tego typu 
substancji, używając odpowiednio ma-
łych dawek, krótko utrzymujących się 
w organizmie, celem uniknięcia pozy-
tywnego wyniku badania. Prowadzenie 
postępowań wyjaśniających opartych 
na ustaleniach innych niż takie wyniki 
(ang. non-analitical findings) będzie 
zdaniem Ingsa w przyszłości decydować 
o skuteczności walki z dopingiem. Wsz-
częcie i prowadzenie takich postępowań 
możliwe jest dzięki zbieraniu i przetwa-
rzaniu „informacji śledczych”. ASADA 
w okresie od 1 lipca 2008 r. do 31 marca 
2009 r. otrzymała blisko 2 tysiące takich 
informacji. 14,5% z nich doprowadziło 
do wszczęcia postępowań wyjaśniają-
cych (aż 70% informacji uzyskanych 
od służby celnej zakończyło się takim 
rezultatem). 

Ings przedstawił dokładny model 
postępowania z „informacjami śled-
czymi”, stosowany przez ASADA. Na 
początku są one wstępnie weryfikowa-
ne. Jeśli etap ten przejdą pomyślnie, 
stanowią podstawę do wszczęcia postę-
powania o charakterze sprawdzającym 
(intelligence case status). Część z nich, 
po pozytywnym sprawdzeniu, stanowi 
podstawę do wszczęcia właściwego 
postępowania wyjaśniającego (investi-
gation case status). Sprawa trafia do 
postępowania sprawdzającego, jeśli 
osoba lub organizacja, której informacja 
dotyczy, podlega jurysdykcji ASADA, 
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oraz gdy istnieje „uzasadnione przy-
puszczenie” (nie poparte dowodowo; 
ang. reasonable suspicion), że doszło 
do naruszenia przepisów antydopingo-
wych. Natomiast w fazę postępowania 
wyjaśniającego wkracza sprawa, jeśli 
po spełnieniu powyższych warunków 
i sprawdzeniu informacji wystąpiło 
uzasadnione podejrzenie naruszenia 
przepisów antydopingowych (wyższy 
stopień pewności niż w przypadku przy-
puszczenia; ang. reasonable cause to 
believe). Status poszczególnych spraw 
jest aktualizowany w systemie zarządza-
nia i weryfikacji informacji. 

Ings omówił dwie sprawy, w których 
ukaranie zawodnika w związku ze sto-
sowaniem substancji zabronionych moż-
liwe było tylko dzięki wykorzystaniu 
informacji śledczych oraz współpracy 
ASADA ze służbami celnymi i orga-
nami ścigania. Jedna to znana w Au-
stralii sprawa kolarza Andrew Wypera, 
ukaranego 2-letnim zakazem udziału 
w rywalizacji sportowej w związku 
z usiłowaniem użycia substancji za-
bronionych. Wyper zamówił i opłacił 
przez Internet przesyłkę zawierającą 
substancje zabronione, a oznaczoną jako 
produkty do pielęgnacji ciała (szampon, 
puder itp.). Dowodami w tej sprawie 
były między innymi druki zamówienia 
oraz przelewu, wystawione na nazwisko 
kolarza.

Na zakończenie swego wystąpienia 
Ings udzielił kilku wskazówek organiza-
cjom antydopingowym, jak skutecznie 
budować mechanizm śledczy, analo-
giczny do tego, który stosuje ASADA. 
Zwrócił uwagę na konieczność ścisłej 

współpracy z organami ścigania i służ-
bami w ramach administracji publicz-
nej. Współpraca ta powinna być sfor-
malizowana i oparta na porozumieniach, 
określających wzajemne zobowiązania 
stron. W związku z pytaniami paneli-
stów i uczestników Sympozjum, autor 
wystąpienia przyznał, że mechanizm 
śledczy w Australii jest znacznie tańszy 
i efektywniejszy niż tradycyjne badania 
antydopingowe (ASADA przeznacza 
na ten cel tylko około 10% rocznego 
budżetu). Moderujący dyskusję David 
Howman dodał, że model współpracy 
agencji antydopingowych i organów 
ścigania stosowany jest też przez samą 
WADA, czego dowodem niedawne po-
rozumienie z Interpolem.

Kolejne wystąpienie, przygotowa-
ne przez Travisa Tygarta, dyrektora 
generalnego Amerykańskiej Agencji 
Antydopingowej (United States An-
ti-Doping Agency, USADA), nosiło 
tytuł Ustalenia poczynione w oparciu 
o przesłanki inne niż wyniki badań 
antydopingowych (ang. non-analytical 
findings) – era post-BALCO. Tygart 
odniósł się do postanowień art. 2.2 
Kodeksu WADA, w którym czytamy, iż 
popełnienie przewinienia dopingowego, 
polegającego na użyciu lub próbie uży-
cia substancji lub metody zabronionej, 
może być w związku z art. 3.2 Kodeksu 
stwierdzone także przy pomocy innych 
niż klasyczne (pozytywny wynik ba-
dania antydopingowego) wiarygod-
nych metod, takich jak przyznanie się 
zawodnika do winy, zeznanie osoby 
trzeciej, różnego rodzaju dokumenta-
cja, czy wnioski wyciągnięte z badań 
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długoterminowych. Następnie mówca 
przytoczył dwa przykłady spraw, które 
miały miejsce w Stanach Zjednoczo-
nych, i w których wykorzystano inne 
niż wyniki badań „wiarygodne meto-
dy” dowodowe. Pierwszą (USADA v. 
Leogrande) oparto na wnioskach wy-
ciągniętych z badań długoterminowych. 
W takim przypadku, należy przede 
wszystkim dowieść, że przedstawiane 
dane pochodzące z badań przeprowa-
dzonych w dłuższej perspektywie cza-
sowej nie są wynikiem błędu  aparatury 
pomiarowej (wiarygodność badania), 
a ponadto, że nie mogą być one skut-
kiem działania innego czynnika, jak tyl-
ko zastosowania substancji lub metody 
zabronionej. Druga z przedstawionych 
spraw (USADA v. Gahan) dotyczyła 
zawodnika, któremu ojciec, bez jego 
wiedzy, podawał steroidy anaboliczne. 
Postępowanie karne przeciwko rodzi-
cowi możliwe było w tym przypadku 
tylko dzięki zeznaniom syna. 

Następnie Tygart udzielił przed-
stawicielom organizacji antydopingo-
wych kilku wskazówek, jak pozyski-
wać dowody o przedstawionym wyżej 
charakterze. Zalecił, między innymi, 
dokładną analizę wyników badań dłu-
goterminowych, korzystanie z infor-
macji publicznej, a także przyjmowa-
nie zeznań osób trzecich, współpracę 
z organami ścigania oraz nakłanianie 
zawodników podejrzanych o stosowa-
nie substancji lub metody zabronionej 
do przyznania się do winy i obciążenia 
wyjaśnieniami współwinnych. W tym 
ostatnim wypadku zwrócił uwagę na ko-
nieczność kształtowania odpowiedniego 

wizerunku organizacji antydopingowej. 
Jako przykład podał postawę USADA 
w precedensowej sprawie, w której, 
w efekcie wyjaśnień złożonych przez 
zawodnika, doszło do ukarania współ-
winnych i gdzie kierowana przez Tygar-
ta organizacja otoczyła tego zawodnika 
opieką, także po zakończeniu sprawy. 
Takie postępowanie stanowiło jasny 
przekaz dla pozostałych sportowców, 
którzy zastanawialiby się nad współpra-
cą z USADA i nad wiarygodnością tej  
organizacji.

Ostatnie wystąpienie w tej części 
Sympozjum, zatytułowane Badania 
antydopingowe na grupie docelowej 
(badania ukierunkowane, targetowe) 
oraz monitorowanie informacji o miej-
scu pobytu zawodników – studium przy-
padków IAAF, przedstawiła Jasmina 
Glad, koordynator tej organizacji ds. 
badań poza zawodami. Na wstępie pod-
kreśliła ona znaczenie samego programu 
takich badań, podając dane statystyczne 
IAAF za lata 2007-2008. W tym okre-
sie organizacja ta przeprowadziła 3016 
badań w czasie zawodów, z czego 8 
dało wynik pozytywny oraz 3748 badań 
poza zawodami, z czego pozytywnym 
wynikiem zakończyły się 33. Wyższa 
skuteczność badań poza zawodami to 
także rezultat doboru grupy docelowej, 
nie przypadkowego, a dokonywanego 
w oparciu o analizę informacji na te-
mat poszczególnych zawodników (ang. 
target testing). 

Glad przedstawiła dwa przykłady 
spraw, w których badania poza za-
wodami odbywały się według takiej 
strategii i dodatkowo miały związek 
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z analizą dostarczanych przez zawod-
nika informacji o miejscu pobytu. Za-
wodnicy zostali poddani intensywnemu 
programowi badań poza zawodami ze 
względu na kumulatywne wystąpienie 
kilku podejrzanych okoliczności. Zna-
cząca progresja wyników u pierwszego 
zawodnika wystąpiła  w krótkim okresie 
czasu. Ponadto do IAAF dotarły infor-
macje na temat podejrzanych kontaktów 
zawodnika z trenerami oskarżonymi 
w przeszłości o udzielanie substan-
cji zabronionych. Często zmieniał on 
też miejsce pobytu, w ostatniej chwili 
aktualizując informacje na ten temat 
(nadsyłane zwykle do IAAF faksem po 
godzinach pracy biura), wiele dni spę-
dzając w podróży, będąc niedostępnym 
dla kontroli dopingowej. Często odda-
wał też próbki o niskim ciężarze wła-
ściwym, niezdatne do przeprowadzenia 
badania. Okoliczności te skłoniły IAAF 
do objęcia zawodnika intensywnym 
planem badań poza zawodami, a także 
do przedsięwzięcia szczególnych kro-
ków w zakresie kontroli dopingowej 
(powołanie kilku zespołów gotowych 
do przeprowadzenia kontroli w zależ-
ności od aktualizacji miejsca pobytu, 
nieregularny w czasie system przepro-
wadzania kontroli, objęcie zawodnika 
programem kontroli przedolimpijskiej). 
Działania te zdały egzamin. Badanie 
piętnastej próbki pobranej od tego 
zawodnika w 2008 r. dało wynik po-
zytywny. Analogiczna sytuacja miała 
miejsce również w drugim opisanym 
przez Glad przypadku.

Na zakończenie koordynatorka IAAF 
do spraw badań poza zawodami pora-

dziła, aby każda organizacja antydo-
pingowa stworzyła listę zawodników, 
w stosunku do których zachodzi po-
dejrzenie stosowania substancji lub 
metody zabronionej i monitorowała 
ich działania. Szczególną uwagę należy 
zwrócić na tych, którzy często oddają 
próbki o niewystarczającym ciężarze 
właściwym oraz manipulują informa-
cjami o miejscu pobytu. Zaleciła też, 
by część kontroli przeprowadzać poza 
okresem przygotowań do zawodów 
(w czasie przerwy między sezonami) 
oraz przechowywać pobrane próbki do 
przyszłych badań. Glad przyznała też, 
że upór IAAF w obu przedstawionych 
sprawach wynikał z faktu, iż organizacji 
tej zależało na przekonaniu pozostałych 
zawodników o tym, że żadne stosowa-
ne przez nich wybiegi nie mogą być 
uznane za skuteczne. Jedynie niestoso-
wanie substancji i metod zabronionych 
gwarantuje negatywny wynik badania 
antydopingowego.

Przeprowadzona w sesji pierwszej 
dyskusja pozwoliła sformułować wnio-
sek, iż w ostatnim czasie równowaga 
między prawem a medycyną w za-
kresie zwalczania dopingu w sporcie 
zaczyna być zachwiana, a szala nie-
bezpiecznie przechyla się w stronę 
tego pierwszego. W pracy organizacji 
antydopingowych dominować zaczy-
nają działania o charakterze śledczym. 
Zarówno Tygart, jak i Ings, zapewniali 
jednak, że kontrole dopingowe i badania 
próbek fizjologicznych zawodników 
pozostają niezbędnym i pierwszopla-
nowym orężem w walce z tą patologią 
w sporcie.
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3.
Sesję drugą zainaugurowało wystą-

pienie Patricka Schamascha, dyrek-
tora medycznego Międzynarodowego 
Komitetu Olimpijskiego, poświęcone 
Zobowiązaniom zainteresowanych pod-
miotów w zakresie kontroli dopingowej 
w czasie trwania igrzysk. Przypomniał 
on na wstępie swej wypowiedzi, że to 
MKOl odpowiada za kontrolę dopingową 
w czasie igrzysk olimpijskich, tj. od mo-
mentu otwarcia wioski olimpijskiej do 
momentu zamknięcia igrzysk. Dotyczy 
to także zimowych igrzysk olimpijskich 
oraz letnich i zimowych igrzysk olimpij-
skich młodzieży. W tym okresie MKOl 
ściśle współpracuje z międzynarodowy-
mi federacjami sportowymi, narodowymi 
komitetami olimpijskimi, a także komi-
tetem organizacyjnym igrzysk, Światową 
Agencją Antydopingową oraz władzami 
publicznymi. 

Schamasch szczegółowo omówił zo-
bowiązania tych podmiotów w zakresie 
kontroli dopingowej w czasie trwania 
igrzysk. I tak komitet organizacyjny 
igrzysk odpowiada między innymi za 
przygotowanie i rozpowszechnienie 
wśród narodowych komitetów olimpij-
skich tzw. podręcznika kontroli dopin-
gowej, za przygotowanie we współpracy 
z międzynarodowymi federacjami spor-
towymi tzw. protokołów kontroli dopin-
gowej, pobieranie na terenie obiektów 
olimpijskich (w czasie zawodów i tre-
ningów) próbek fizjologicznych i ich 
transport do laboratorium posiadającego 
akredytację WADA, a ponadto za usta-
nowienie w mieście igrzysk takiego 

laboratorium oraz punktów kontroli 
dopingowej. W czasie igrzysk komitet 
bierze też udział w pracach grupy zada-
niowej (ang. task force). Laboratorium 
ustanowione przez komitet musi stoso-
wać się do Międzynarodowego Standar-
du dla Laboratoriów, przyjętego przez 
WADA, a w czasie trwania igrzysk musi 
z organizacją tą ściśle współpracować. 

Międzynarodowe federacje sportowe 
zobowiązane są w tym okresie do wyty-
powania puli zawodników na potrzeby 
badań antydopingowych (Registered 
Testing Pool, RTP) w swoich sportach, 
a także do zatwierdzenia, przygotowa-
nych wcześniej wspólnie z komitetem 
organizacyjnym, protokołów kontro-
li dopingowej oraz do wyznaczenia 
przedstawiciela z ramienia federacji 
do udziału w kontroli dopingowej na 
różnych jej etapach. 

Z kolei narodowe komitety olimpij-
skie odpowiadają za opracowanie listy 
zawodników zatwierdzonych do udziału 
w igrzyskach, a także za zarządzanie 
informacjami o miejscu ich pobytu. 
Bardzo ważną funkcję w czasie trwania 
igrzysk pełni szef misji olimpijskiej, 
wyznaczany przez każdy z komitetów 
olimpijskich. Jest on przedstawicielem 
zawodników zatwierdzonych do udziału 
w igrzyskach. Odpowiada także za wy-
konanie w stosunku do nich decyzji dys-
cyplinarnych w sprawach o naruszenie 
przepisów antydopingowych w czasie 
igrzysk (np. usunięcie z wioski olim- 
pijskiej).

Szczególne zobowiązania w czasie 
trwania igrzysk ciążą na WADA oraz 
MKOl. Pierwsza organizacja odpowiada 
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za zapewnienie należytej jakości pracy 
laboratorium, a także za organizację 
programu out-reach (kampania anty-
dopingowa z udziałem zawodników) 
oraz przygotowanie Biura Niezależnego 
Obserwatora i sprawy związane z TUE 
(wyłączenia dla celów terapeutycznych, 
umożliwiające stosowanie określo-
nych substancji zabronionych). WADA 
uczestniczy też w pracach grupy zada-
niowej (nieformalne ciało powołane po 
raz pierwszy w 2004 r., odpowiedzialne 
między innymi za przygotowanie har-
monogramu kontroli dopingowych przed 
igrzyskami). MKOl, z kolei, przyjmuje 
zgodny z przepisami WADA regula-
min antydopingowy na czas igrzysk, 
a także określa liczbę badań, które 
zostaną przeprowadzone w tym okresie, 
a ponadto zajmuje się przypadkami 
pozytywnych wyników badań antydo-
pingowych oraz uczestniczy w pracach 
grupy zadaniowej. Ostatnie zadanie 
może też być udziałem władz publicz-
nych, szczególnie jeśli prawo państwa, 
na terytorium którego odbywają się 
igrzyska, przewiduje sankcje karne za 
naruszenie przepisów antydopingowych 
(np. w Turynie w 2006 roku). Ponadto 
władze publiczne zobowiązane są do 
ścisłej współpracy (w tym śledczej) 
z MKOl oraz komitetem organizacyj-
nym igrzysk.

Jako kolejni głos zabrali przed-
stawiciele Francuskiej Agencji do 
Zwalczania Dopingu (Agence França-
ise de Lutte contre le Dopage, AFLD) 
– Philippe Sagot, zastępca sekretarza 
generalnego oraz Jean-Pierre Verdy, 
menedżer ds. badań. Swoje wystąpienie 

poświęcili oni Wstępnej ocenie proce-
su wdrażania metod określania grupy 
docelowej dla badań antydopingowych 
(targetowanie kontroli dopingowej). 
Badania ukierunkowane (targetowe), 
na wytypowanej grupie zawodników, 
winny, na podstawie art. 5.1.3 Kodeksu 
WADA, stanowić priorytet dla każdej 
organizacji antydopingowej. Dlatego 
istotny jest rozwój i wdrażanie metod, 
pozwalających na właściwe określenie 
takiej grupy. Przeprowadzanie takich 
badań pozwala na efektywne wyko-
rzystanie przeznaczanych na kontrolę 
dopingową środków. Francuska Agencja 
do Zwalczania Dopingu, jak poinformo-
wali prelegenci, zajęła się wdrażaniem 
dwóch metod ukierunkowania kontroli 
dopingowej. Sagot i Verdy przedstawili 
wstępną ocenę ich zastosowania.

Pierwsza metoda oparta jest na ana-
lizie parametrów krwi, podobnie jak 
w przypadku paszportu biologicznego. 
Jej wyniki nie stanowią jednak pod-
stawy do wszczęcia postępowania dys-
cyplinarnego w sprawie o naruszenie 
przepisów antydopingowych. Ten zabieg 
ma służyć jedynie wyselekcjonowaniu 
zawodników, u których parametry krwi 
są nieprawidłowe lub nietypowe, celem 
przeprowadzenia właściwej kontroli do-
pingowej. Metoda ta została zastosowana 
podczas Tour de France w 2008 r. Pobra-
no wówczas próbki krwi od wszystkich 
180 uczestników wyścigu. Ich analiza 
pozwoliła na wyodrębnienie tzw. „grupy 
ryzyka” (ok. 30 zawodników). Kolej-
ne próbki pobrano po upływie 10 dni. 
U części zawodników z grupy ryzyka 
poziom analizowanych parametrów krwi 
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utrzymał się, a w niektórych przypad-
kach uległ podwyższeniu. Wśród nich 
przeprowadzono właściwą kontrolę do-
pingową, która w większości przypad-
ków potwierdziła stosowanie substancji 
zabronionych. 

Drugą metodę, która jako materiał 
analizy wykorzystywała włosy – wpro-
wadzono we Francji do krajowego pro-
gramu badań w 2008 roku. Jej wyniki 
również nie miały stanowić podstawy 
wszczęcia postępowań dyscyplinarnych 
(w przypadku badania włosa nie można 
określić z wystarczającą dokładnością 
czasu użycia substancji), lecz służyć 
wyselekcjonowaniu grupy docelowej 
dla badań ukierunkowanych. W 2008 r. 
pobrano we Francji 138 próbek włosów 
(w 16,5% przypadków analizy wykazały 
użycie substancji zabronionej). Sagot 
i Verdy podkreślili jednak, że metoda 
ta nie jest w pełni satysfakcjonująca, 
albowiem nie pozwala na wykrycie 
niektórych substancji (np. EPO). Za-
znaczyli równocześnie, że obie metody 
zostały włączone do programu badań 
także w roku 2009.

Kolejne wystąpienie, poświęcone 
Efektywnemu wdrażaniu programu 
antydopingowego przy zaangażowaniu 
ograniczonych środków finansowych, 
przygotował i wygłosił Adrian Lorde, 
przewodniczący Karaibskiej Regio-
nalnej Organizacji Antydopingowej. 
Przedstawił on krótki rys historyczny 
założonej w 2005 r. organizacji, a na-
stępnie omówił jej cele statutowe, struk-
turę organizacyjną i ważniejsze obszary 
aktywności (m.in. szkolenie oficerów 
kontroli dopingowej). 

Sesję drugą zakończyło wystąpienie 
Andersa Solheima, dyrektora general-
nego Norweskiej Agencji Antydopin-
gowej (Anti-Doping Norway), dotyczą-
ce Równowagi między zapobieganiem 
a wykrywaniem dopingu w sporcie. Jak 
przyznał mówca, w Norwegii równowa-
gi tej poszukuje się od lat, co zaowo-
cowało konkretnymi przemyśleniami. 
Wykorzystano je w 2008 r. podczas 
planowania nowej kampanii eduka-
cyjnej, pod hasłem „R-concept” (R to 
skrót od Ren, co w języku norweskim 
oznacza „czysty”). Ideą programu było 
odwołanie się do pozytywnych skoja-
rzeń (zamiast negatywnych wyrażonych 
w słowie „anti”-doping) i zaangażowa-
nie w kampanii znanych zawodników, 
którzy mogliby być utożsamiani z pro-
gramem. Oryginalność „R-concept” 
polega na tym, że jest on adresowany 
do bardzo szerokiego kręgu odbior-
ców, zarówno samych zawodników, 
ich personelu medycznego, trenerów, 
nauczycieli, jak i menedżerów, agen-
tów sportowych, a także sponsorów 
i rodzin. Cel kampanii, która przebiega 
pod hasłem „czysty zawodnik w czystym 
środowisku”, osiąga się w Norwegii 
dzięki takim programom, jak „czysty 
klub sportowy”, czy „czysta szkoła”. 
Sztandarowym dla całej kampanii jest 
jednak program „czysty zawodnik – 
prawdziwy zwycięzca” (Clean athlete 
– Real Winner). Na jego potrzeby stwo-
rzono wielojęzyczną stronę internetową, 
gdzie dostępne są materiały e-learning 
poświęcone edukacji antydopingowej, 
a wizerunku swojego udzielają tam 
znani norwescy sportowcy. 
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Drugą część swojego wystąpienia 
poświęcił Solheim wykrywaniu dopin-
gu w sporcie. Przyznał, że zwiększenie 
środków na działalność edukacyjną 
możliwe jest tylko w sytuacji wzrostu 
efektywności wykrywania naruszeń 
przepisów antydopingowych. To z kolei 
jest możliwe przy zastosowaniu odpo-
wiedniej strategii działań. Podstawowym 
jej elementem powinno być umiejętne 
planowanie kontroli dopingowych, na 
podstawie przygotowanego wcześniej 
studium oceny ryzyka. Musi ono być 
oparte na analizie wyników badań an-
tydopingowych w latach poprzednich, 
tendencjach panujących we współcze-
snym dopingu oraz analizie charakteru 
danego sportu (czy jest to sport siłowy, 
czy techniczny). Zwiększyć wykrywal-
ność mogą też badania ukierunkowane. 
Solheim jako przykład „targetowania” 
kontroli dopingowej podał sporządza-
ne w Norwegii profile krwi. Podkreślił 
także wagę współpracy z władzami 
publicznymi i organami ścigania.

4.
Sesja trzecia, inaugurująca drugi 

dzień Sympozjum, rozpoczęła się od 
wystąpienia Anne Gripper, menedże-
ra ds. antydopingu Międzynarodo-
wej unii Kolarskiej (Union Cycliste 
Internationale, UCI), zatytułowanego 
Paszport biologiczny: czego się na-
uczyliśmy i co możemy zasugerować 
innym. Program paszportu biologiczne-
go UCI objął w 2008 roku 805 kolarzy, 
wśród których przeprowadzono ponad 
8 tysięcy badań antydopingowych, 
w tym blisko 5 tysięcy badań krwi 

poza zawodami. Kontrole prowadzone 
były zarówno przez oficerów kontroli 
dopingowej UCI, jak i przez niektóre 
narodowe organizacje antydopingowe. 
Gripper podkreśliła, że dla zapewnienia 
efektywnego działania programu ko-
nieczne byłoby większe zaangażowanie 
ze strony tych ostatnich. UCI, na potrze-
by paszportu biologicznego, opracowała 
odrębny protokół pobierania próbek 
krwi (obowiązek zachowania pozycji 
siedzącej przez co najmniej 10 minut 
przed pobraniem, upływ co najmniej 
2 godzin od ostatniego wysiłku fizycz-
nego, odpowiedź na 4 pytania służące 
weryfikacji wyników badań). Jednak to 
nie pobieranie, a transport próbek, jak 
zaznaczyła Gripper, stanowi największe 
wyzwanie dla programu paszportu bio-
logicznego. Ze względu na szczególne 
wymagania co do warunków przewozu 
krwi (temperatura między 2 a 12°C, 
konieczność dostarczenia krwi do la-
boratorium w czasie nie przekraczają-
cym 30 godzin), transport próbek jest 
niezwykle kosztowny. UCI przeznacza 
na ten cel blisko 1/3 swojego budżetu 
na badania antydopingowe. Stąd radzi 
organizacjom antydopingowym, któ-
re zdecydują się wprowadzić własny 
program badań krwi, by skupiły swoje 
wysiłki na minimalizacji kosztów trans-
portu (np. przewóz próbek we własnym 
zakresie).

Gripper skomplementowała zawod-
ników objętych programem paszportu 
biologicznego UCI za wzorowe prze-
strzeganie obowiązku aktualizacji in-
formacji o miejscu pobytu. Jej zdaniem 
ma to związek z ilością kontroli dopin-
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gowych, które stają się dla zawodników 
nieuniknione oraz ze zmianą nastawie-
nia kierownictwa zawodowych grup ko-
larskich, którym coraz bardziej zaczyna 
zależeć, ze względów finansowych,  na 
poprawie wizerunku kolarstwa. Do ak-
tualizacji danych o miejscu pobytu za-
wodnicy wykorzystują system ADAMS 
(Anti-Doping Administration & Mana-
gement System) lub systemy pokrewne. 
W ten sam sposób wprowadzana jest też 
większość informacji na temat wyników 
badań antydopingowych. UCI radzi, by 
krajowe organizacje antydopingowe, 
które zdecydują się wprowadzić pro-
gram badań krwi, korzystały z systemu 
ADAMS, oraz by tym samym tropem 
poszły laboratoria, z którymi mają za-
miar współpracować. 

Następnie Gripper omówiła schemat 
elektronicznego zarządzania wynika-
mi badań przeprowadzanych w ramach 
paszportu biologicznego, w tym model 
końcowej analizy badania w przypad-
ku nieprawidłowego i prawidłowego 
profilu krwi. Podkreśliła też wagę, jaką 
UCI przywiązuje do rzetelności wyko-
nywanych analiz krwi (w przypadku 
profilu nieprawidłowego dane interpre-
tują specjaliści z zakresu medycyny). 
Stanowić wszak one mogą dowody 
pośrednie naruszenia przez zawodni-
ków przepisów antydopingowych. Na 
koniec Gripper odniosła się do warun-
ków finansowych programu, określając 
udział poszczególnych partnerów (za-
wodowe grupy kolarskie, organizatorzy 
imprez kolarskich, zawodnicy) w jego 
kosztach. Poinformowała przy tym, że 
wydatki związane z funkcjonowaniem 

programu w 2008 roku wyniosły blisko 
4 mln euro.

Kolejne wystąpienie, poświęcone 
Mitom i wyzwaniom zwalczania dopingu 
w sportach zespołowych – z perspektywy 
brytyjskiej, przygotował i wygłosił Andy 
Parkinson, dyrektor organizacji Drug-
Free Sport, działającej w ramach UK 
Sport. Na wstępie przypomniał on, że 
celem Kodeksu WADA jest harmoniza-
cja działań antydopingowych. Proces ten, 
w przeciwieństwie do unifikacji, korzysta 
z wystarczająco elastycznych mecha-
nizmów, aby uwzględniać szczególny 
charakter różnych sportów. Podobnie 
jest w przypadku międzynarodowych 
standardów WADA. Oznacza to, że 
przeciwstawianie się implementacji 
Kodeksu i standardów pod pozorem nie-
odzwierciedlenia w należytym stopniu w 
ich treści natury sportów zespołowych, 
pozbawione jest podstaw faktycznych. 
Argumenty takie, jak „statystyki do-
wodzą, że problem dopingu w sportach 
zespołowych praktycznie nie istnieje”, 
„zawodnicy zawsze trenują z drużyną, 
a nie indywidualnie, nie ma zatem po-
trzeby przekazywania indywidualnych 
informacji o ich miejscu pobytu”, czy 
„doping w sportach zespołowych nie 
istnieje, bo żadna substancja, czy metoda 
zabroniona nie pomogą dokładniej poda-
wać piłkę”, to tylko slogany, mity. Jak 
dowodzi Parkinson, ryzyko stosowania 
substancji zabronionych przez reprezen-
tantów sportów zespołowych gwałtownie 
wzrasta w przypadku zdarzeń losowych 
(np. kontuzje, choroby). Substancje te 
mogą wówczas zapewnić szybszy powrót 
do pełnej sprawności. Wtedy też zawod-
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nicy przebywają poza swoimi klubami, 
a miejsce ich pobytu nie jest tożsame 
z miejscem pobytu całego zespołu. Ten 
przykład, zdaniem Parkinsona, dowodzi, 
jaka jest prawda o dopingu w sportach 
zespołowych.

Brytyjczyk przedstawił następnie kra-
jową strategię antydopingową, stoso-
waną wobec sportów zespołowych. Na 
terytorium Zjednoczonego Królestwa 
występują trudności z wdrażaniem po-
stanowień Kodeksu, tak poprzedniego, 
jak i aktualnego, w kilku sportach – 
krykiecie, piłce nożnej i rugby. Powo-
duje to problemy natury praktycznej, 
także w zakresie kontroli dopingowej. 
Parkinson przedstawił studium kilku 
przypadków, w których problemy te się 
ujawniły oraz strategię ich rozwiązy-
wania. Dla przykładu, w 2006 r. jedna 
z federacji narodowych nie dopuściła do 
realizacji planu ukierunkowanych badań 
antydopingowych na obecność EPO. 
W efekcie, w 2009 r. władze krajowe 
konstruując mandat dla nowo tworzonej 
organizacji antydopingowej, przyznały 
jej bardzo szerokie uprawnienia w za-
kresie kontroli dopingowej.

Inny przykład – przed 2009 r., kiedy 
narodowe federacje nakładały na zawod-
ników sankcje za stosowanie substancji 
zabronionych poniżej dolnego progu 
zagrożenia, przewidzianego w Kodeksie, 
brytyjska organizacja antydopingowa 
nie mogła interweniować. Stało się to 
podstawą do żądania zmiany postano-
wień Kodeksu WADA w procesie jego 
konsultacji. Efekt? Od 1 stycznia 2009 
roku, w związku z nowelizacją Kodeksu, 
narodowe organizacje antydopingowe 

zyskały prawo wnoszenia środków od-
woławczych do Trybunału Arbitrażo-
wego ds. Sportu (CAS). 

Batalia o harmonizację działań an-
tydopingowych, podkreślił na koniec 
Parkinson, bez względu na rodzaj sportu, 
ma olbrzymie znaczenie, jako że jaw-
ną niesprawiedliwością byłoby, gdyby 
dwóch zawodników z tego samego kraju, 
przebadanych pozytywnie na obecność 
tej samej substancji, w tych samych 
okolicznościach, podlegało różnej ka-
rze tylko dlatego, że reprezentują inne  
sporty.

Następnie głos zabrał Jiri Dvorak, 
dyrektor medyczny Międzynarodowej 
Federacji Piłki Nożnej (Fédération 
Internationale de Football Associa-
tion, FIFA), który swoje wystąpienie 
poświęcił problemom Wdrażania przez 
FIFA znowelizowanego Kodeksu An-
tydopingowego WADA. Rozpoczął od 
omówienia założeń programu antydo-
pingowego FIFA. Jak zaznaczył, pro-
gram ten opiera się na przeświadczeniu, 
że wdrażanie Kodeksu WADA nie jest 
działaniem jednorazowym, a proce-
sem wieloetapowym, uwzględniającym 
szczególny charakter każdego sportu. 
Dvorak przyznał, że kluczowe znacze-
nie w tym procesie, w przypadku FIFA 
miało opracowanie nowego regulaminu 
antydopingowego (FIFA Anti-Doping 
Regulations) oraz nowelizacja kodeksu 
dyscyplinarnego. Oba dokumenty we-
szły w życie 1 maja br. Postanowienia 
regulaminu przewidują między innymi 
obowiązek analizy ryzyka dopingowego 
w piłce nożnej oraz rozwoju programów 
edukacyjnych.

Kongresy, konferencje
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Dvorak, w oparciu o konkretne dane 
statystyczne, omówił ponadto zagadnie-
nie kontroli dopingowych i ich plano-
wania przez FIFA. Podkreślił, że plan 
kontroli formułowany jest w oparciu 
o analizę ryzyka, aktualne „tendencje 
dopingowe” (np. co do rodzaju sub-
stancji, sposobu ich transportowania), 
genezę dotychczasowych przypadków 
oraz kalendarz rozgrywek. Poinfor-
mował, iż w 2008 roku, zgodnie z tak 
przygotowanym planem kontroli, FIFA 
wykonała około 30 tys. badań. Podob-
nie jak w latach ubiegłych, około 0,3% 
z nich dało wynik pozytywny (stwier-
dzano głównie obecność marihuany lub  
kokainy). 

Badania indywidualne, tak w czasie 
zawodów, jak i poza nimi, są w piłce 
nożnej, zdaniem Dvoraka, nieefektyw-
ne. Znacznie skuteczniejszym narzę-
dziem są niezapowiedziane kontrole ca-
łych drużyn piłkarskich. Stąd też w jego 
opinii dane indywidualne o miejscu 
pobytu piłkarza mają wyjątkowo małe  
znaczenie. 

Dvorak omówił również opracowa-
ny przez FIFA na podstawie Kodeksu 
WADA system tzw. pul zawodników 
rejestrowanych na potrzeby badań 
antydopingowych poza zawodami (ang. 
Registered Testing Pool, RTP). Składa 
się on z trzech grup (pul). W każdej 
obowiązuje inny rygor przekazywania 
informacji o miejscu pobytu piłkarzy. 
Pierwsza grupa docelowa to międzyna-
rodowa pula FIFA (FIFA International 
Registered Testing Pool, IRTP). Obej-
muje ona zawodników kontuzjowanych 
oraz zawieszonych, a więc przebywa-

jących poza klubem. Muszą oni dostar-
czać indywidualne informacje na temat 
swojego miejsca pobytu. Pozostałe 
grupy docelowe to pula FIFA (FIFA 
Testing Pool, TP), obejmująca zawod-
ników czołowych klubów piłkarskich, 
np. występujących w Lidze Mistrzów 
oraz pula FIFA przed zawodami (FIFA 
Pre-Competition Testing Pool, PCTP), 
obejmująca np. zawodników przygoto-
wujących się do występów w Pucharze 
Konfederacji. Grupy te zobowiązane 
są do przekazywania cotygodniowych 
informacji na temat miejsca pobytu 
drużyn. Kryteria kwalifikowania do 
poszczególnych pul FIFA ma zamiar 
aktualizować. 

Na koniec Dvorak poinformował 
o antydopingowych działaniach pro-
filaktycznych FIFA. Na stronie inter-
netowej tej organizacji dostępne są 
informacje na temat podstawowych sub-
stancji zabronionych i zagrożenia, jakie 
stwarzają one dla zdrowia zawodników, 
a także na temat przebiegu wszystkich 
procedur, w tym kontroli dopingowej, 
związanych z obowiązywaniem wzglę-
dem zawodników Kodeksu WADA i re-
gulaminu antydopingowego FIFA. Od 
maja br. stał się też tą drogą dostępny 
specjalny program edukacyjny, adreso-
wany do zawodników różnych kategorii 
wiekowych, w tym do młodych adeptów 
piłkarstwa.

Sesję trzecią, zamknęła wystąpieniem 
Sarah Lewis, sekretarz generalny Mię-
dzynarodowej Federacji Narciarskiej 
(International Ski Federation, FIS), 
która przedstawiła Raport Niezależnego 
Obserwatora z Igrzysk XXIX Olimpiady 

Sympozjum WADA dla organizacji antydopingowych
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w Pekinie. Zespół Niezależnego Ob-
serwatora, ustanawiany każdorazowo 
na czas igrzysk na mocy porozumie-
nia między MKOl a WADA, tworzyło 
w Pekinie 12 osób, w tym Lewis, jako 
przewodnicząca zespołu, a także obec-
ny w Lozannie Travis Tygart. Lewis 
omówiła treść raportu, który WADA 
opublikowała na swojej stronie interne-
towej. Zawiera on informacje na temat 
zakresu zadań Zespołu Niezależne-
go Obserwatora, reguł antydopingo-
wych obowiązujących w czasie igrzysk, 
a także przebiegu kontroli dopingowej 
oraz systemu zarządzania wynikami  
badań. 

Lewis bardzo wysoko oceniła współ-
pracę z partnerem chińskim w zakresie 
realizacji programu antydopingowe-
go podczas Igrzysk XXIX Olimpiady 
w Pekinie. 

5.
Sympozjum podsumował Rune An-

dersen, dyrektor WADA ds. Standar-
dów i Harmonizacji. Wysoko ocenił on, 
z czym należy się zgodzić, zarówno 
jakość poszczególnych wystąpień, jak 
i prowadzonej debaty. W wyniku takiej 
właśnie oceny WADA zapewniła o utrzy-
maniu wspólnej dla międzynarodowych 
federacji i organizacji antydopingo-
wych formuły corocznych sympozjów. 
Należy mieć nadzieję, że nie będzie 
to jedyny owoc spotkania w Lozan-
nie i że WADA postara się wykorzy-
stać dorobek Sympozjum dla poprawy 
efektywności realizowanych przyjętych 
na siebie działań, jak to zapowiadano  
na wstępie. 

Rafał Piechota
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„Sport Wyczynowy” 2009, nr 2/530

Konferencję, zorganizowaną przez 
Słowacki Komitet Olimpijski oraz Wyż-
szą Bratysławską Szkołę Prawa, otworzył 
Frantisek Chmelar, prezydent komitetu 
olimpijskiego gospodarzy, który przywi-
tał uczestników. 

Następnie, komisarz Komisji Euro-
pejskiej Jan Figel, w referacie „Traktat 
lizboński oraz interpretacja Białej Księgi 
Sportu z punktu widzenia prawa europej-
skiego” wskazał na wkład norm prawa 
europejskiego w rozwój myślenia o spo-
rcie (m.in. walka z rasizmem, nacjona-
lizmem oraz dopingiem). Podkreślił, że 
– co prawda – organy Unii Europejskiej 
nie ingerują wprost w działalność sporto-
wą, z uwagi na poszanowanie autonomii 
i specyfiki sportu, ale tworząc ogólne 
ramy wszelkiej działalności w ramach 
Unii, pośrednio wpływają także na or-
ganizowanie działalności sportowej. 
Np. orzecznictwo Europejskiego Try-
bunału Sprawiedliwości w sprawie 
J. M. Bosmana doprowadziło do szero-
kich zmian w działalności FIFA, UEFA 
oraz krajowych federacji sportowych.

J. Figel wskazał ponadto, iż w 2007 
roku Komisja Europejska wydała tzw. 
Białą Księgę Sportu, w której określono 

sport w trzech wymiarach (społecznym, 
ekonomicznym i organizacyjnym). Aktu-
alnie pod auspicjami Komisji prowadzo-
ne są negocjacje pomiędzy UEFA, FI-
FPro (Międzynarodowa Federacja Związ-
ków Zawodowych Piłkarzy) oraz EPLO  
(Organizacja Europejskich Lig Zawo-
dowych). Celem tych negocjacji jest 
doprowadzenie do ustalenia nowych 
warunków prowadzenia profesjonalne-
go współzawodnictwa w piłce nożnej, 
by z jednej strony zagwarantowany był 
rozwój piłkarstwa, a z drugiej – zabez-
pieczone interesy piłkarzy (jako pracow-
ników klubów sportowych).

Kolejny mówca prof. Martin Nolte 
(Niemcy) w referacie „Konstytucyjna 
pozycja sportu w Niemczech” zauważył, 
iż w konstytucji niemieckiej instytucja 
„sport” w ogóle nie występuje (nota 
bene konstytucja ta w dniu obrad obcho-
dziła swoje 60. urodziny), ale wszyscy 
obywatele Niemiec mają zagwarantowa-
ną wolność uprawiania sportu (w ramach 
tzw. aksjomatu wolności – „co nie jest 
zabronione, jest dozwolone”); wolność 
wykonywania pracy; wolność zrzeszania 
się (w klubach sportowych). Prof. Nolte 
podał, iż ok. 27 milionów obywateli 

Międzynarodowa Konferencja 

Sport i prawo
 z europejskiej perspektywy

Bratysława, 22 maja 2009 roku
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Niemiec jest zrzeszonych w różnych klu-
bach sportowych („sport jest dosłownie 
zakorzeniony w naszym narodzie”), co 
przemawia za pilną potrzebą wprowa-
dzenia sportu do prawa powszechnego 
obowiązującego w Niemczech.

Następnie dr Janez Kocijancic (pre-
zydent Słoweńskiego Komitetu Olimpij-
skiego, w swoim referacie pt. „Specyfika  
i autonomia sportu w systemie prawnym 
Unii Europejskiej” – zauważył, iż przez 
siedem lat słoweński Trybunał Arbi-
trażowy ds. Sportu przy Słoweńskim 
Komitecie Olimpijskim nie rozpatrzył 
ani jednej sprawy, co wskazuje –  jego 
zdaniem – na bezkonfliktową praktykę 
słoweńskiego sportu. Przechodząc do 
omawiania problematyki sportu w aspek-
cie europejskim podkreślił, iż podsta-
wowym problemem jest tu absolutny 
brak choćby najmniejszej wzmianki 
o sporcie we wszystkich traktatach euro-
pejskich. To powoduje, iż sprawy sportu 
są przekazane do wyłącznej kompetencji 
państw członkowskich UE. Jako przy-
kład tolerowania regulacji odmiennej od 
fundamentalnych zasad prawodawstwa 
europejskiego podano obowiązującą za-
sadę monopolu organizacji sportowych 
(związków sportowych i organizacji 
olimpijskich). W UE obowiązuje na-
tomiast zasada swobodnej działalności 
konkurencyjnej. 

Dr Kocijancic wskazał również na 
fenomeny działalności sportowej – to, 
że kluby sportowe walczą o mistrzostwo, 
a nie o zyski; że działają z permanentną 
stratą – ale wciąż istnieją; a także to, że 
uczestnicy rywalizacji sportowej mają 
najkrótszy okres tzw. życia zawodo-
wego.

Przedstawiciel Polski dr Wiktor Caj-
sel, członek Trybunału Arbitrażowe-
go ds. Sportu przy Polskim Komitecie 
Olimpijskim), omawiając znaczenie 
i doświadczenia tego Trybunału, ukazał 
początki jego działalności oraz aktualne 
ramy prawne. W opinii uczestników 
obrad uwagi dotyczące funkcjonowania 
polskiego Trybunału Arbitrażowego ds. 
Sportu stanowić będą punkt odniesienia 
w pracach nad kształtowaniem ram praw-
nych działalności właśnie tworzonego  
słowackiego trybunału.

Następnie sędzia Sądu Najwyższego 
Republiki Czeskiej – Michal Kralik 
(„Odpowiedzialność karna sportowców 
za urazy sportowe w świetle orzecz-
nictwa sądowego Republiki Czeskiej”) 
szczegółowo omówił przykłady spraw 
sądowych, w których rozstrzygano kwe-
stie odpowiedzialności zawodników za 
urazy powstające w związku z prowa-
dzeniem rywalizacji sportowej (podsta-
wy odpowiedzialności karnej i cywilnej, 
ryzyko sportowe, kontratypy itp.).

Kolejny mówca, Marek Stevecek, 
odnosząc się do treści referatów w tej 
części podjął próbę wkomponowania 
niektórych zagadnień w realia sportu 
słowackiego oraz Słowackiego Komitetu 
Olimpijskiego. Wystąpienie to stanowiło 
swoisty łącznik pomiędzy częścią „mię-
dzynarodową” Konferencji a następną  
– częścią „słowacką”.

W tej części obrad Milos Hrvol 
(przedstawiciel Interpolu) postawił „Py-
tania o przemoc w sporcie z punktu  
widzenia międzynarodowej współpracy 
policyjnej”. Omówił aktualny stan praw-
ny (związany z uchwaleniem w 2008 
roku nowej ustawy „antychuligańskiej”),  
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pozwalający na walkę z przestępczością 
na imprezach sportowych. Do najważ-
niejszych osiągnięć zaliczono zmiany 
w słowackich przepisach prawnych, 
zgodnie z którymi możliwa jest iden-
tyfikacja kibiców (imienne wejściówki 
na mecze, monitoring, zakaz wstępu na 
mecze osób pod wpływem alkoholu, 
itp.). Opisał też – obrazując to wielo-
ma praktycznymi przykładami – nowe 
sposoby zapobiegania przemocy na 
imprezach sportowych – m.in. przez 
oznakowanych policjantów „w cywilu”, 
w specjalnych kamizelkach odblasko-
wych. Podczas wyjazdowej imprezy 
sportowej znajdują się oni w sektorach 
kibiców swoich krajów, co ma mieć psy-
chologiczny wpływ na kibiców i pseu-
dokibiców – sprawdzano to podczas ME 
w piłce nożnej w Austrii i Szwajcarii  
w 2008 roku.

Z ostatnim referatem „System szkol-
nictwa sportowego na Słowacji” wy-
stąpiła Zuzana Sakacova omawiając 
szczegółowo poszczególne jego ele-

menty. Do głównych segmentów nauk 
sportowych zaliczono: teorię sportu, 
medycynę sportu; nauki humanistyczne 
(m.in. prawo sportowe, wyodrębnione 
jako osobna gałąź prawa w 1996 roku). 
W ramach tego systemu kształcą się 
m.in. sportowcy, trenerzy, instruktorzy, 
administracja sportowa, menedżerowie 
sportowi, pracownicy profesjonalnych 
klubów sportowych, itp. Z. Sakacova 
zauważyła, iż profesjonalizacja sportu 
jest niemożliwa bez zmiany podejścia 
do kształcenia sportowego.

W wystąpieniu na zakończenie obrad 
Frantisek Chmelar wyraził przeko-
nanie, iż informacje przekazane w re-
feratach i podczas dyskusji nad nimi 
wzbogacą wiedzę o prawie sportowym 
i przyczynią się do jego rozwoju na 
Słowacji oraz wzrostu zainteresowania 
tą dziedziną prawa studentów i absol-
wentów Wyższej Bratysławskiej Szkoły 
Prawa.

Wiktor Cajsel
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1.
W dniach 13-15 maja br. Komisja 

Europejska, w efekcie inicjatywy pod-
jętej przez Parlament Europejski i przy 
wsparciu władz miasta Ateny, zorganizo-
wała Konferencję na temat antydopingu. 
Przyjęto założenie, że stanie się ona 
forum dialogu przedstawicieli admini-
stracji rządowej odpowiedzialnej za sport 
w państwach członkowskich UE oraz 
kluczowych podmiotów, zaangażowa-
nych w zwalczanie dopingu w sporcie, 
w tym krajowych organizacji antydo-
pingowych, laboratoriów posiadających 
akredytację WADA, Rady Europy, a także 
Światowej Agencji Antydopingowej, 
związków zawodowych sportowców oraz 
szkół wyższych o profilu sportowym. 

Program Konferencji obejmował za-
równo sesje plenarne, podczas których 
głos zabierali zaproszeni przez organi-
zatorów goście i po których następowała 
moderowana otwarta debata, jak również 
zajęcia warsztatowe, oparte na wymia-
nie opinii i doświadczeń. Organizatorzy 

jako prelegentów zaangażowali nie tylko 
ekspertów Komisji Europejskiej, ale 
również przedstawicieli środowisk spor-
towych Grecji, reprezentantów Rady Eu-
ropy, a także osoby zawodowo zajmujące 
się działalnością antydopingową (m.in. 
przedstawicieli organizacji sportowych, 
laboratoriów oraz krajowych agencji anty- 
dopingowych). 

Na potrzeby Konferencji Komisja 
Europejska przygotowała dokument 
roboczy pt. „Unia Europejska a walka 
z dopingiem w sporcie”. Jak można 
wnioskować z jego treści, termin Konfe-
rencji nie został wybrany przypadkowo. 
Był to skutek równolegle toczonej debaty 
na istotne dla dalszej walki z dopingiem 
tematy, jak ochrona danych osobowych, 
współpraca organizacji antydopingowych 
z przemysłem farmaceutycznym, czy 
współpraca między laboratoriami. Komi-
sja, jako aktywny uczestnik tej debaty, 
postanowiła tematom tym poświęcić 
Konferencję, wyrażając jednocześnie 
nadzieję, iż nie będzie to ostatnia tego 
typu inicjatywa.

unia Europejska
 na temat antydopingu

 
Ateny, 13-15. 05. 2009

Walka z dopingiem w sporcie 
jest w istocie „walką o uniwersalne wartości sportu” 

Pierre Mairesse



151

2.
Sesja otwierająca konferencję odbyła 

się 13. maja. Symbolicznej inauguracji 
tej części ateńskiego szczytu dokonał 
nieobecny w stolicy Grecji Jan Figel, 
komisarz UE ds. edukacji, kształcenia 
i kultury, którego wystąpienie odtworzo-
no drogą multimedialną. Figel przyznał, 
iż pomysł zorganizowania Konferencji 
pochodził od Manolisa Mavrommatisa, 
greckiego deputowanego do Parlamentu 
Europejskiego, co w naturalny sposób 
uzasadniać miało wybór miejsca spotka-
nia. Następnie powitał wszystkich zgro-
madzonych, szczególne podziękowania 
za przybycie składając przedstawicielom 
Światowej Agencji Antydopingowej. 
Podkreślił tym samym rolę osiągniętego 
przed Konferencją kompromisu między 
Europą a WADA w sprawie Międzynaro-
dowego Standardu Ochrony Prywatności 
i Danych Osobowych. Zaznaczył, iż 
nie byłoby to możliwe, gdyby nie jed-
ność państw i organizacji europejskich, 
a także niezłomne dążenie obu stron do 
zawarcia porozumienia.

Następnie głos zabrali greccy gospo-
darze. Jako pierwszy Nikitas Kaklama-
nis, mer Aten, następnie Dimitris Avra-
mopoulos, minister zdrowia, a także 
Stavros Defis w imieniu Giannisa Ioan-
nidisa, wiceministra sportu oraz Yiannis 
Sgouros, prefekt Aten i wspomniany już 
Manolis Mavrommatis. Podkreślali oni 
złożoność zjawiska dopingu, które poza 
zasadami sportowymi narusza także war-
tości etyczne oraz ingeruje w sferę zdro-
wia publicznego. Zaznaczyli też wagę 
ciągłego progresu w walce z dopingiem 
w sporcie. Mavrommatis w swoim wy-

stąpieniu dodatkowo położył nacisk na 
konieczność prowadzenia antydopingo-
wej działalności profilaktycznej. Szcze-
gólną rolę przewidział tu dla Komisji 
Europejskiej i państw członkowskich 
UE. Opowiedział się również za inten-
syfikacją działalności Unii Europejskiej 
w obszarze sportu, dla której jednak wa-
runkiem koniecznym jest wejście w życie  
Traktatu z Lizbony. 

Kolejne wystąpienia, odpowiednio 
w imieniu Komisji Europejskiej oraz 
Rady Europy, wygłosili Pierre Ma-
iresse, dyrektor ds. Młodzieży, Sportu 
i Obywatelstwa w Dyrekcji Generalnej 
ds. Młodzieży i Kultury oraz Ralf-René 
Weingärtner, dyrektor ds. Młodzieży 
i Sportu Rady Europy. Pierwszy przypo-
mniał rolę Komisji Europejskiej w zwal-
czaniu dopingu w sporcie. Podkreślił, że 
nie polega ona na aktywnym udziale, 
bo ten należy do krajowych agencji an-
tydopingowych czy laboratoriów, a na 
współpracy poprzez właściwą legislację 
(dbałość o to, by prawo wspólnotowe nie 
hamowało rozwoju programu zwalczania 
dopingu w sporcie, czego przykładem 
wypracowanie kompromisu w sprawie 
Międzynarodowego Standardu Ochrony 
Prywatności i Danych Osobowych), po-
litykę (w dziedzinie edukacji, zdrowia, 
zapobiegania i zwalczania narkomanii) 
oraz partnerstwo (platforma współpracy 
z Radą Europy, WADA i rządami państw 
członkowskich UE). Weingärtner, z ko-
lei, przypomniał konkluzje niedawnej 
konferencji ministrów ds. sportu Rady 
Europy, w czasie której szeroko dyskuto-
wano nad problemami międzynarodowej 
współpracy w dziedzinie zwalczania 
dopingu.
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Na koniec słowo wstępne wygłosili 
Javier Odriozola, w imieniu Jaime 
Lissavetzky’ego, ministra odpowie-
dzialnego za sport w rządzie Królestwa 
Hiszpanii, przedstawiciela Rady Europy 
w Komitecie Wykonawczym WADA oraz 
Arne Ljungqvist, zastępca przewodni-
czącego WADA. Pierwszy podkreślił 
rolę Hiszpanii w wypracowaniu kompro-
misu z WADA w sprawie wspomnianego 
Standardu, a także zapowiedział, iż 
jednym z wiodących tematów w czasie 
prezydencji hiszpańskiej w Radzie UE, 
która przypada na I połowę 2010 r., bę-
dzie właśnie problematyka zwalczania 
dopingu w sporcie. Drugi pochwalił 
organizatorów za trafny dobór tematów, 
przeznaczonych do dyskusji w czę-
ści warsztatowej Konferencji. Odniósł 
się także do wspomnianego kompro-
misu. Pochwalił państwa europejskie, 
a w szczególności Komisję Europejską, 
za jego poszukiwanie, podkreślając, iż 
prawo nigdy nie powinno stanowić ba-
riery dla procesu skutecznego zwalczania 
dopingu w sporcie.

3.
Merytoryczna część Konferencji roz-

poczęła się od porannej sesji plenarnej 
14 maja. Zainaugurował ją Pierre Ma-
iresse w roli moderatora. Po nim głos za-
brali przedstawiciele gospodarzy, Vassi-
lis Kikilias, przewodniczący Organizacji 
ds. Młodzieży i Sportu, reprezentujący 
samorząd lokalny Aten oraz Elena Ko-
untoura, wiceprzewodnicząca organi-
zacji pozarządowej „Drug-Free Athleti-
cism”. Kikilias wygłosił wystąpienie pod 
tytułem: Kwestie moralne. Zawodnicy na 

rozdrożu: sukces – pieniądze – sława. 
Prosta, czy trudna droga? Natomiast 
jego rodaczka przedstawiła Działania 
na rzecz zwalczania dopingu w sporcie, 
w oparciu o doświadczenia własnej 
organizacji. Oboje szczególną uwagę 
zwrócili na rolę programów edukacyj-
nych i współpracy z młodzieżą w pro-
cesie skutecznego zwalczania dopingu  
w sporcie. 

Następnie o Kryminalizacji han-
dlu substancjami zabronionymi, mówił 
Michal Krejza, naczelnik Wydziału 
ds. Sportu w Komisji Europejskiej. 
Przypomniał, iż kryminalizację handlu 
substancjami zabronionymi postuluje 
zarówno opracowana przez Komisję 
Europejską Biała księga sportu, jak i ra-
tyfikowana przez ponad sto państw Mię-
dzynarodowa konwencja o zwalczaniu 
dopingu w sporcie, przyjęta w ramach 
UNESCO. Krejza wykorzystał wyniki 
badań porównawczych, prowadzonych 
w czasie prezydencji niemieckiej w Ra-
dzie UE, w I połowie 2007 r. Dotyczyły 
one kryminalizacji przewinień dopingo-
wych w państwach członkowskich UE. 
Na ich podstawie sformułował wniosek, 
iż handel substancjami zabronionymi 
penalizowany jest w przeszło połowie 
państw członkowskich (na te potrzeby 
wykorzystywana jest często Lista sub-
stancji i metod zabronionych, opracowy-
wana co roku przez WADA). W zakresie 
kryminalizacji pozostałych przewinień 
dopingowych występują różne tendencje. 
W większości państw członkowskich UE 
użycie substancji lub metody zabronionej 
nie skutkuje odpowiedzialnością karną 
(inaczej jest np. we Włoszech). Znacznie 
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częściej ma ona zastosowanie w przypad-
ku posiadania lub udzielania substancji 
(w tym małoletnim, np. Francja). Kon-
kludując, Krejza podkreślił, iż panująca 
obecnie w prawie państw członkowskich 
UE tendencja w zakresie kryminalizacji 
przewinień dopingowych to penalizacja 
handlu substancjami zabronionymi. Na 
pytanie reprezentującego WADA Arne 
Ljungqvista, dlaczego UE nie zdecyduje 
się rekomendować państwom człon-
kowskim znacznie szerszego zakresu 
penalizacji przewinień dopingowych, 
Krejza zgodnie z prawdą opowiedział, 
iż UE nie ma takich kompetencji, jako 
że sport nie jest nawet przedmiotem jej 
wspólnej polityki.

Kolejne wystąpienie, dotyczące Kon-
wencji Antydopingowej Rady Europy 
i procesu jej monitorowania, wygłosił 
Markus Adelsbach, pracownik Wy-
działu ds. Sportu w Radzie Europy. 
Przedstawił on osiągnięcia tej organizacji 
w dziedzinie zwalczania dopingu, ze 
szczególnym uwzględnieniem mecha-
nizmów prawnych, w tym Konwencji 
Antydopingowej. Podkreślił rolę, jaką 
odgrywają tu organy konwencyjne Rady 
Europy, z Grupą Monitorującą (T-DO) na 
czele. Przypomniał także o powołaniu 
specjalnego organu odpowiedzialnego za 
współpracę z WADA, a mianowicie Eu-
ropejskiego Komitetu ad hoc ds. WADA 
(CAHAMA). Następnie przedstawił me- 
chanizm monitorowania Konwencji An-
tydopingowej, ze szczególnym uwzględ-
nieniem formuły corocznego kwestiona-
riusza, który już wkrótce będzie wspólny 
dla obu konwencji (Rady Europy i UNE-
SCO) oraz WADA, a także instrument 

wizyt ewaluacyjnych, organizowanych 
przez Grupę Monitorującą.

Następnie Marc Vouillamoz, szef 
Wydziału ds. Antydopingu UEFA, omó-
wił problem Transportu lotniczego pró-
bek fizjologicznych uzyskanych w wyni-
ku kontroli dopingowej. Przypomniał, 
iż w związku z wprowadzonym przez 
WADA programem badań poza zawo-
dami, wzmocnionym z chwilą wejścia 
w życie zrewidowanego Kodeksu, ob-
szar, na którym działalność prowadzą 
oficerowie kontroli dopingowej UEFA, 
uległ znacznemu powiększeniu. Co za 
tym idzie, problem transportu pobiera-
nych przez nich próbek fizjologicznych, 
przestał być marginalny. WADA, na 
mocy postanowień Międzynarodowego 
Standardu Badań (art. 9.3.1), oczekuje, 
iż próbki transportowane będą w sposób 
zapewniający ich integralność, możli-
wość identyfikacji oraz bezpieczeństwo. 
W przypadku transportu lotniczego, 
w wielu sytuacjach niezbędnego, wymo-
gom tym niełatwo sprostać. W związku 
ze środkami bezpieczeństwa, przed-
sięwziętymi przez UE w odpowiedzi 
na ataki terrorystyczne z 11 września 
2001 r., często odmawia się transportu 
w bagażu podręcznym próbek fizjolo-
gicznych, uzyskanych w drodze kontroli 
dopingowej. Z kolei transport w luku 
bagażowym naraża przewożącego na 
niebezpieczeństwo ich utraty (np. za-
gubienia), zniszczenia (z powodu ni-
skiej temperatury) lub manipulacji (nie 
znajdują się pod ciągłą opieką oficera 
kontroli dopingowej). Jak dowodzą sta-
tystyki UEFA, zaledwie w 66% sytuacji 
udaje się przewieźć próbki w bagażu 
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podręcznym. W przypadku reszty próbek 
podważyć można wiarygodność wykona-
nego w laboratorium badania ze względu 
na warunki przewozu. Na koniec Vouil-
lamoz przedstawił kilka możliwych roz-
wiązań problemu transportu lotniczego 
próbek. Jako przykład podał przyjęte w 
Finlandii i Danii, gdzie dane oficerów 
kontroli dopingowej przekazano liniom 
lotniczym i służbie ochrony lotnisk, 
i w konsekwencji uczyniono dla nich 
wyjątek w zakresie transportu substan-
cji płynnych na pokładzie samolotów. 
Niestety, nie wszędzie rozwiązanie takie 
jest akceptowane.

4.
Kolejna sesja plenarna stanowić miała 

wstęp do części warsztatowej, w czasie 
której jej uczestnicy, podzieleni według 
zainteresowania poszczególnymi temata-
mi, prowadzić mieli dyskusję panelową. 
Organizatorzy zdecydowali się na wybór 
trzech wątków warsztatowych. Pierwszy 
poświęcono Ochronie danych osobowych 
i jej wpływowi na realizację programu 
zwalczania dopingu w sporcie. Słowo 
wstępne do tego tematu wygłosili Luis 
Horta, przewodniczący Grupy Monito-
rującej Konwencję Antydopingową Rady 
Europy oraz Francis Svilans z Wydziału 
ds. Ochrony Danych Osobowych w Dy-
rekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości, 
Wolności i Bezpieczeństwa, funkcjonu-
jącej w ramach Komisji Europejskiej. 

Pierwszy zabrał głos w temacie Ochro-
na danych osobowych z perspektywy 
krajowych agencji antydopingowych i la-
boratoriów. Uzasadniał on potrzebę gro-
madzenia danych osobowych w związku 
z realizacją programu niezapowiedzia-

nych badań poza zawodami. Przypo-
mniał przy tym mechanizm działania 
niektórych substancji zabronionych, 
które w organizmie utrzymują się bar-
dzo krótko, a których efekt działania 
rozciąga się na długi okres czasu (np. 
EPO). Wykrycie stosowania tego typu 
substancji jest możliwe tylko dzięki sys-
tematycznemu monitorowaniu miejsca 
pobytu zawodników i poddawaniu ich 
nieregularnym, niezapowiedzianym kon-
trolom. Horta podkreślił, iż w przypadku 
ochrony danych osobowych, w związku 
z działalnością antydopingową, niezbęd-
ne jest zachowanie właściwych proporcji 
między chronionymi dobrami. Podając 
przykład kontroli na lotniskach, godzącej 
w prawo do prywatności, wskazał, jak 
dla zachowania tej proporcji konieczne 
jest częściowe ograniczenie praw jed-
nostki. Horta podkreślił, iż zawodnicy, 
którym współzawodnictwo sportowe 
daje tak wiele, muszą zrozumieć potrze-
bę częściowego poświęcenia przysługu-
jącego im prawa. Tylko bowiem dzięki 
programowi badań poza zawodami i in-
formowaniu o miejscu pobytu zawod-
ników możliwa jest skuteczna ochrona 
dobra o fundamentalnym znaczeniu dla 
współzawodnictwa sportowego, jego 
czystości i nieprzewidywalności.

Svilans, z kolei, skupił się na ochro-
nie danych osobowych z perspektywy 
UE. Różnica stanowisk obu mówców 
ujawniła złożoność problemu. Svilans 
położył bowiem nacisk na bezwzględną 
potrzebę ochrony danych osobowych 
w każdym kontekście. Przypomniał, iż 
większość danych pozyskiwanych i prze-
twarzanych w związku z programem 
zwalczania dopingu w sporcie ma cha-
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rakter tzw. danych wrażliwych (wszel-
kie dane natury medycznej). Następnie 
omówił założenia unijnego systemu 
ochrony danych osobowych, wyrażone w 
dyrektywie 95/46/WE Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady z dnia 24 października 
1995 r. w sprawie ochrony osób fizycz-
nych w zakresie przetwarzania danych 
osobowych i swobodnego przepływu 
tych danych. Dyrektywa, jak podkreślił, 
to wyraz harmonizacji przez UE prze-
pisów o ochronie danych osobowych. 
Rozwiązania w niej przyjęte winny być 
respektowane. Już sama Międzynaro-
dowa konwencja o zwalczaniu dopingu 
w sporcie mówi o poszanowaniu prawa 
krajowego, w związku z wykonywaniem 
przez państwa zobowiązań w zakresie 
walki z dopingiem w sporcie.

Drugi temat zajęć warsztatowych 
to Współpraca z przemysłem farmaceu-
tycznym – doświadczenia francuskie. 
Słowo wstępne do niego wygłosił Je-
an-Marc Julien, reprezentujący francu-
skie Ministerstwo Zdrowia, Młodzieży 
i Sportu. Prelegent przedstawił model 
takiej współpracy, przyjęty we Francji. 
Pozwala on, zdaniem Juliena, uzyskiwać 
organizacjom antydopingowym i labora-
toriom informacje na temat właściwości 
dopingowych substancji i leków testo-
wanych przez przemysł farmaceutyczny 
jeszcze we wczesnej fazie ich badań. 
Julien potwierdził, iż Francja będzie 
podejmować różnego rodzaju działania 
promujące ten model współpracy. W tym 
kontekście warto nadmienić, że został on 
zaprezentowany ministrom UE ds. sportu 
podczas ich nieformalnego spotkania w 
czasie trwania prezydencji francuskiej w 
Radzie UE, w II połowie 2008 r.

Ostatni wątek warsztatowy, poświę-
cony Potrzebie współpracy między akre-
dytowanymi laboratoriami antydopin-
gowymi, słowem wstępnym poprzedził 
Hans Geyer, zastępca dyrektora Insty-
tutu Biochemii Niemieckiej Akademii 
Sportowej w Kolonii. Rozpoczął od 
przypomnienia, jak wielkim potencja-
łem w dziedzinie laboratoriów akredyto-
wanych przez WADA dysponuje Europa. 
Jest ich na „starym kontynencie” aż 15 
(34 na świecie) i analizują niemal po-
łowę wszystkich próbek fizjologicznych 
zawodników, uzyskanych w wyniku 
kontroli dopingowej. Nie tylko jednak 
ze względu na zagęszczenie, wskazana 
jest, jak zauważył Geyer, intensywna 
współpraca między europejskimi la-
boratoriami. Wymienił przy tej okazji 
kilka obszarów potencjalnej współpra-
cy, którym miano bliżej przyjrzeć się 
podczas zajęć warsztatowych (pozy-
skiwanie środków na badania, wymiana 
informacji, współpraca z przemysłem 
farmaceutycznym, a także gwarancje 
rządowe pomocy finansowej dla labo-
ratoriów oraz przekazywanie i wymiana 
informacji z WADA).

5.
Najwyższą frekwencją cieszyły się 

warsztaty w temacie Ochrony danych 
osobowych. Dyskusję w ich trakcie mo-
derował Michal Krejza, reprezentujący 
Komisję Europejską, a sprawozdaw-
cą, zobligowanym następnego dnia do 
przedstawienia raportu z przebiegu dys-
kusji, był Francis Svilans. Pozostałe 
warsztaty odbywały się w oddzielnych 
salach. Dyskusję na temat Współpracy 
z przemysłem farmaceutycznym z ra-
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mienia Komisji Europejskiej moderował 
Pedro Velázquez, a rolę sprawozdawcy 
pełnił wspomniany Jean-Marc Julien. 
Ostatni temat, poświęcony Współpracy 
laboratoriów, moderował ponownie 
przedstawiciel Komisji Europejskiej, 
Jacob Kornbeck, a roli sprawozdawcy 
podjął się Costas Georgakopoulos, 
dyrektor akredytowanego przez WADA 
laboratorium w Atenach.

6.
Ostatni dzień Konferencji rozpoczął 

się od podsumowania zajęć warsztato-
wych. 

Francis Svilans, informując o efek-
tach debaty na temat Ochrony danych 
osobowych, zaznaczył, że przeważająca 
jej część, czego należało się spodziewać, 
dotyczyła Międzynarodowego Standardu 
Ochrony Prywatności i Danych Oso-
bowych, zrewidowanego przez WADA 
w efekcie kompromisu z państwami euro-
pejskimi. Dyskusja dotyczyła między in-
nymi przyczyn wcześniejszej niezgodno-
ści standardu z prawem wspólnotowym, 
a co za tym idzie, treści niekorzystnych 
w tym przedmiocie opinii tzw. Grupy 
Roboczej art. 29, powołanej na mocy 
wspomnianej dyrektywy 95/46/WE.  
Rozmawiano też o możliwości dołą-
czenia standardu jako załącznika do 
Międzynarodowej konwencji o zwal-
czaniu dopingu w sporcie. Pośród dys-
kutowanych problemów znalazła się 
kwestia publikowania kar orzeczonych 
w stosunku do zawodników narusza-
jących przepisy antydopingowe oraz 
mechanizm stworzonego przez WADA 
systemu informowania o miejscu pobytu 

zawodników, częściowo kwestionowany 
przez Grupę Roboczą art. 29.

Jean-Marc Julien, sprawozdawca 
zajęć warsztatowych w temacie Współ-
pracy z przemysłem farmaceutycznym 
ponownie, tym razem jednak na płasz-
czyźnie europejskiej i przy użyciu ilu-
stracji multimedialnej, przedstawił model 
tej współpracy. Centralną rolę odgrywają 
w nim firmy farmaceutyczne z siedzi-
bami na terytorium państw członkow-
skich UE. W toku prowadzonych badań 
nad nowymi lekami przekazują one do 
WADA informacje na temat ewentualnej 
obecności w składzie tych leków sub-
stancji zabronionych w rozumieniu Listy 
WADA. Równolegle proces monitoro-
wania leków, w związku ze złożonymi 
wnioskami o wydanie licencji produktom 
leczniczym, prowadzi Europejska Agen-
cja Leków (ang. European Medicines 
Agency, EMEA). Również ona w pre-
zentowanym modelu współpracy bada 
produkty pod kątem obecności w ich 
składzie substancji zabronionych i ewen-
tualne informacje na ten temat przeka-
zuje do WADA. Ta ostatnia zajmuje się 
dystrybucją uzyskanych w ten sposób 
informacji wśród krajowych agencji 
antydopingowych oraz akredytowanych 
laboratoriów. 

O przebiegu dyskusji podczas ostat-
nich zajęć warsztatowych, poświęconych 
Współpracy laboratoriów, informację 
złożył Costas Georgakopoulos. Zazna-
czył, iż uczestnicy dyskusji nie dostrze-
gli konieczności tworzenia na potrzeby 
współpracy między laboratoriami żad-
nych nowych struktur organizacyjnych. 
Jak podkreślił, podstawą tej współpracy 
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winna być wymiana informacji, dobrych 
praktyk, technologii i wyników prac ba-
dawczych. Laboratoriom posiadającym 
akredytację WADA, zlokalizowanym na 
terytorium państw członkowskich UE, 
powinno się stworzyć możliwość ko-
munikowania swoich oczekiwań i obaw 
w zakresie europejskiej i światowej 
polityki antydopingowej instytucjom 
europejskim, w szczególności Komisji 
Europejskiej. Uczestnicy warsztatów 
poruszyli też problem finansowania labo-
ratoriów i ewentualnego zabezpieczenia 
dla nich środków w przyszłym Progra-
mie UE w obszarze sportu oraz, jeśli 
to możliwe, w budżetach narodowych 
państw członkowskich UE.

7.
Po podsumowaniu dyskusji, toczo-

nej w ramach zajęć warsztatowych, 
uczestnikom Konferencji przedstawiono 
dokument Konkluzje Konferencji UE nt. 
antydopingu. Zawarto w nim kilka uwag 
ogólnych na temat inicjatywy Komisji 

Europejskiej odnośnie do organizacji 
podobnych spotkań, a także rosnącej 
skali zjawiska dopingu w sporcie. Po-
nadto pomieszczono w nim konkluzje 
wszystkich wystąpień. 

8.
Konferencję zamknęli Manolis Ma-

vrommatis i Pierre Mairesse. W swoich 
wystąpieniach podkreślali znaczenie 
inicjatyw Komisji Europejskiej w za-
kresie walki z dopingiem w sporcie, 
w tym Konferencji w Atenach. Ma-
iresse, dokonując podsumowania tego 
trzydniowego spotkania, przyznał, że 
szereg dyskusji, w jakich w tym czasie 
uczestniczył, pozwala mu twierdzić, że 
działalność, którą opisuje się jako „walkę 
z dopingiem w sporcie”, jest w istocie 
„walką o uniwersalne wartości sportu”. 
Zapowiedział, że takiej walce Komisja 
Europejska poświęci wiele uwagi rów-
nież w przyszłości. 

Rafał Piechota

Unia Europejska na temat antydopingu
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Nowe książki 

„Sport Wyczynowy” 2009, nr 2/530

Dzieło zawiera 35 rozdziałów, z któ-
rych każdy ma w założeniu stanowić 
treść jednego wykładu. Podzielono je na 
4 „światy” (Worlds). Pierwszy – to świat 
komórek (Cells), drugi – powiązań ner-

wowych (Connections), trzeci – struk-
tur biologicznych (Structures), wreszcie 
czwarty – zachowań istot żywych (Be-
haviors: Control and Coordination). Na 
koniec Czytelnik znajduje jeszcze dwa 
dodatkowe światy, obejmujące wszystkie 
składniki pierwszych czterech: świat 
ewoluujących i zmiennych zachowań 
(Evolving and Changing Behaviors) oraz 
świat zaburzeń ruchów (Motor Disor-
ders). a także 6 przykładowych progra-
mów zajęć laboratoryjnych ilustrujących 
treść poszczególnych wykładów. Dzieło 
kończą słowniczek, wykaz piśmiennic-
twa, skorowidz rzeczowy oraz notka 
o Autorze.

Latash uważa, że każdy świat musi 
mieć swój zestaw pojęć, dopasowanych 
do poziomu złożoności opisywanych 

Mark L. Latash jest dobrze znany w kręgach polskiej i światowej antropomotoryki. Nie-
dawno ukazało się drugie wydanie jego dzieła „Neurophysiological Basis of Movement” 
(Neurofizjologiczne podstawy ruchów). Pierwsze pochodzące z 1998 roku zdaniem Autora, 
wymagało już poważnych przeróbek i dostosowania do obecnych programów kształcenia 
w jego macierzystym Penn State University.

Neurofizjologiczne podstawy ruchów

Latash M.: 
Neurophysio- 
logical Basis 
of Movement 
Champaign 
2008.  
Human Kinetics
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w nim zjawisk i procesów. Jest to zało-
żenie zgodne z teorią systemów,1 czyli 
warstwowych układów przetwarzania 
i przekazywania informacji, w których 
obowiązują następujące zasady:
• hierarchii warstw: istnieje warstwa 

główna, sterująca wykonaniem okre-
ślonego zadania, a warstwy niższe 
pełnią względem niej funkcje służeb-
ne;

• autonomii warstw: każda warstwa 
wykonuje swoje zadania samodziel-
nie, tzn. w trakcie swego działania 
nie wymaga dostarczenia żadnej do- 
datkowej informacji;

• zgodności skal: każdą warstwę cechuje 
określone nasycenie przestrzeni ener-
gią, prędkość przekazywania informa-
cji, kod przekazywania i przetwarzania 
informacji, skala czasu itp.2

I rzeczywiście, we wstępie znajduje-
my następujący fragment: „Wyobraźmy 
sobie, że pewna metoda analizy stopnio-
wo odsłania nam nowe właściwości sys-
temu i pozwala rozwiązać określone gru-
py problemów. Jednakże kiedy ta sama 
metoda zostaje zastosowana do jakiejś 
nowej grupy problemów, może zawieść 
zupełnie. Jest to niczym zderzenie z nie-
widzialną ścianą, czyli wyraźny znak, 
że natknęliśmy się oto na nowy poziom 
złożoności, który wymaga intuicyjnego, 
jakościowego skoku – wprowadzenia 

nowego zestawu pojęć, czyli nowego 
języka opisu” (s. IX). Stwierdzenie to 
jest w pełni zgodne z zasadą zgodności 
skal Morawskiego. Ponadto, co bardzo 
znamienne, w przytoczonym cytacie po-
jawia się niezwykle ważne – ba, kluczo-
we! – ale wręcz pogardzane przez wielu 
uczonych pojęcie: intuicja. Bez niej nie 
mamy nawet co marzyć o jakimkolwiek 
rozwoju jakiejkolwiek nauki!

Szczegółowe cele książki zostały 
określone następująco:
— wdrożenie studenta do samodzielnego 

myślenia,
— zapoznanie studenta z podstawowy-

mi wiadomościami o komórkach, 
mięśniach, strukturach nerwowych 
i ciele,

— umożliwienie zrozumienia wewnętrz-
nej logiki budowy i działania syste-
mu (podkr. moje – WP) człowieka 
wykonującego ruchy dowolne,

— nauczenie rozwiązywania problemów 
z wykorzystaniem wiedzy podstawo-
wej,

— nauczenie projektowania umysło-
wych i praktycznych doświadczeń 
związanych z typowymi problemami 
badawczymi,

— nauczenie czytania i rozumienia 
literatury z zakresu neurofizjologii 
ruchów.

*
Pierwszym światem, do którego 

zaprasza nas Autor, jest świat komórek 
(Cells). Ten obszar rozważań został po-
dzielony na 6 rozdziałów:
• Błony, cząsteczki i potencjały (Mem-

branes, Particles and Potentials).
• Potencjał czynnościowy (Action Po-

tential).

Neurofizjologiczne podstawy ruchów

1Ojciec Marka Latasha, Lew P. Latasz, był 
jednym z najbliższych współpracowników 
Nikołaja A. Bernsztejna, twórcy pierwszego 
systemowego opisu sterowania ruchami 
człowieka.

2Morawski J.: Człowiek i technologia. Tajniki 
wzajemnych uwarunkowań. Pułtusk 2005, 
Akademia Humanistyczna, s. 162-163.
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• Przekazywanie informacji (Informa-
tion Transmission).

• Mięsień szkieletowy (Skeletal Musc-
le).

• Narządy zmysłów (Receptors)
• Jednostki ruchowe i elektromiografia 

(Motor Units and Electromyogra-
phy).
Na wstępie rozdziału 1. Autor wy-

raźnie deklaruje systemowy charakter 
dzieła. Przedstawia dwa skrajne ujęcia: 
— redukcjonizm (reductionism), który 

określa mianem „zstępującego deter-
minizmu”, (ascending determinism), 
według którego cechy systemu można 
wywieść z właściwości jego składni-
ków; 

— ujęcie systemowe (complex system 
approach), według którego właściwo-
ści systemu nie wynikają z właściwo-
ści poszczególnych jego składników, 
lecz z ich całościowego współdziała-
nia.
Zatrzymajmy się na chwilę przy 

określeniu „zstępujący determinizm” 
(bardzo mi się to określenie podoba!), 
gdyż dotyka ono czegoś bardzo waż-
nego. Przypomnijmy starożytny pa-
radoks Zenona z Elei, że szybkonogi 
Achilles nigdy nie dogoni żółwia. Bo 
kiedy wojownik dotrze do miejsca, 
w którym był żółw, to gad przebędzie 
już następny odcinek itp. Starożytni 
nie mogli pojąć, że nieskończony ciąg 
składników może mieć skończoną sumę. 
W przypadku redukcjonizmu mamy do 
czynienia z podobnym błędem myślo-
wym. Pojęcie „determinizm” utożsa-
miamy zwykle z pojęciem „przewidy-
walność”. Niestety, w 1931 roku Kurt 
Gödel – bodaj najwybitniejszy logik 

XX wieku – w twierdzeniu o niezupeł-
ności systemów logicznych podważył to 
mniemanie, a zupełnie obaliła je teoria 
chaosu. Oznacza to, że mogą istnieć 
systemy, w których znamy wszystkie 
dane początkowe i wszelkie reguły 
przekształceń tych danych (czyli deter-
ministyczne), a mimo to nie jesteśmy 
w stanie przewidzieć stanu końcowego 
(czyli są to systemy nieprzewidywalne). 
Na marginesie: oznacza to również, że 
mogą istnieć prawdy, których logicznie 
nijak dowieść się nie da. Doświadczenie 
nie jest więc bezwzględnym sprawdzia-
nem prawdziwości wszelkich twierdzeń, 
a rosnące hałdy „oryginalnych danych 
badawczych” nie są receptą na nieledwie 
automatyczny rozwój nauki. Co więcej, 
logika nie jest tak żelaznym narzędziem 
analizy rzeczywistości, jak byśmy tego 
pragnęli.

Latash wyraźnie opowiada się za 
drugim z wymienionych ujęć, a na po-
parcie swego stanowiska przytacza zna-
mienną anegdotę, opowiadaną ponoć 
przez samego Bernsztejna. Otóż Pan 
Bóg ma kuzyna, który chciał zostać 
słynnym uczonym. Bóg obdarzył go 
więc zdolnością do natychmiastowego 
uzyskiwania dowolnej informacji. Kuzyn 
najpierw zapragnął dowiedzieć się, czy 
poza Ziemią istnieje życie, potem – jak 
zbudowana jest materia. Oba te proble-
my rozwiązał natychmiast i bez trudu. 
Potem jednak zapragnął się dowiedzieć, 
jak ludzki mózg steruje ruchami. Na-
tychmiast otrzymał mapę wszystkich 
połączeń w układzie nerwowym i ponoć 
nadal siedzi nad nią i zastanawia się, 
jak to działa. Ta pozornie tylko żarto-
bliwa anegdota ukazuje wyraźnie, jak 

Nowe książki
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złożona jest materia ruchów człowieka 
i jak poważne są problemy badawcze 
i teoretyczne z nią związane. Nie będzie 
chyba przesadą stwierdzenie, że jest 
to obecnie najpoważniejsze wyzwanie 
całej współczesnej nauki.

Następnie Latash opisuje błonę ko-
mórkową, którą określa jako jedno z naj-
większych osiągnięć ewolucji. Omawia 
półprzepuszczalność, dyfuzję i osmo-
zę, ruch jonów przez błony, potencjał 
chemiczny, potencjał elektrochemiczny 
i równanie Nernsta. Rozdział ten – podob-
nie jak wszystkie następne – kończy opis 
problemu, którego rozwiązanie wymaga 
wykorzystania wiadomości zawartych 
w rozdziale, i krótkie streszczenie.

W rozdziale 2. Autor omawia zjawi-
sko potencjału czynnościowego, czyli 
chwilowej depolaryzacji błony komór-
kowej pod wpływem zadziałania bodźca 
o wartości przekraczającej pewien próg. 
Zwraca uwagę na okres zaniku wrażli-
wości na bodźce (absolute refractory 
period).

Rozdział 3. poświęcony jest prze-
kazywaniu informacji w komórkach, 
ściślej – pobudzeń elektrycznych, gdyż 
informacja jest „wydobywana” z tych 
pobudzeń dopiero na wyższych pię-
trach ośrodkowego układu nerwowego 
(OUN). Opisuje przewodzenie impulsu 
elektrycznego w komórce i rolę zaniku 
wrażliwości na bodźce; właśnie to zja-
wisko sprawia bowiem, że impuls jest 
przewodzony ortodromowo (od peryka-
rionu do synapsy) i nie cofa się.3

Kolejnym tematem są włókna mie-
linowe i rola przewężeń Ranviera. 
Ciekawym pomysłem jest zestawienie 
prędkości rozprzestrzeniania impul-
sów nerwowych z innymi prędkościami 
zmierzonymi w przyrodzie (prędkość 
sprintera, prędkość dźwięku w powie-
trzu, prędkość światła). Latash opisu-
je też podział włókien nerwowych na 
aferentne (wstępujące, dośrodkowe) 
i eferentne (zstępujące, odśrodkowe), ich 
rodzaje i prędkości przewodzenia przez 
nie pobudzeń elektrycznych. W zwięzły 
i zrozumiały sposób przedstawia sposób 
kodowania informacji w ośrodkowym 
układzie nerwowym. Podkreśla, że jest 
to kodowanie częstotliwościowe (jak 
w paśmie radiowych fal ultrakrótkich, 
FM), nie zaś amplitudowe (jak na falach 
długich, AM). Ponieważ to pierwsze jest 
znacznie bardziej odporne na zakłócenia, 
więc Natura wybrała kodowanie często-
tliwościowe. Ostatnimi tematami w tym 
rozdziale są: przewodzenie synaptyczne, 
neurotransmitery (mediatory) oraz sumo-
wanie czasowe i przestrzenne w układzie 
nerwowym.4 

W rozdziale 4. Autor przedstawia 
budowę i działanie mięśnia szkieleto-
wego. Opisuje skurcz tężcowy zupełny 
i niezupełny, a także przedstawia me-
chaniczny model mięśnia, który umoż-
liwia matematyczne odwzorowanie jego 

Neurofizjologiczne podstawy ruchów

4Po polsku omawiane zjawiska zostały zna-
komicie opisane m.in. w dziełach „Biofizyka. 
Podręcznik dla studentów” pod red. F. Ja-
roszyka (Warszawa 2002, Wydawnictwo 
Lekarskie PZWL) oraz  „Organizacja mięśnia 
i sterowanie ruchem” (K. Grottel, P. Krutki, 
J. Celichowski, wyd. AWF Poznań, cz. I – 2000, 
cz. II – 1996).

3W jednym z następnych rozdziałów Autor 
omawia zjawisko fali F, będącej skutkiem 
przewodzenia antydromowego (od synapsy 
do perykarionu).
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działania. Opisuje zależności siła-dłu-
gość i prędkość-długość, wykorzystanie 
równania Hilla do modelowania skurczu 
mięśnia, wreszcie przedstawia rodzaje 
jego pracy: ekscentryczną, koncentrycz-
ną, a także izometryczną, izotoniczną 
oraz pośrednią (auksotoniczną).

Rozdział 5. to opis narządów zmy-
słów. Latash opisuje trzy ich główne 
rodzaje: interoceptory, dostarczające do 
OUN bodźce z narządów wewnętrznych; 
proprioceptory, dostarczające do OUN 
bodźce z informacjami o wzajemnym 
położeniu względem siebie poszcze-
gólnych części ciała (a także napięciu 
mięśni) eksteroceptory, dostarczające 
do OUN bodźce ze środowiska. Bra-
kuje mi tu pewnego ważnego podziału 
eksteroceptorów na dwa „podgatunki”: 
kontaktoceptory, odbierające bodźce 
kontaktowe (dotyk, ból, temperatura 
itp.) i teleceptory, odbierające bodźce 
zdalne (węch, słuch i – u człowieka 
przede wszystkim – wzrok). Jest to po-
dział ważny dlatego, że kontaktoceptory 
„zbierają” informację z obszaru ograni-
czonego do własnego ciała, a telecep-
tory – z obszaru znacznie większego. 
Co więcej, informacja niesiona przez 
bodźce zdalne, odbierane i przetwarzane 
przez teleceptory, jest, ze względu na 
rodzaj zastosowanego kodu, znacznie 
bardziej „treściwa” niż zawarta w bodź-
cach kontaktowych. Zarówno ilość, jak i 
jakość, informacji jest więc w przypad-
ku teleceptorów nieporówanie wyższa 
niż w przypadku kontaktoceptorów. 
Uważam, że w analizie ruchów czło-
wieka (i innych istot żywych) ten aspekt 
jest ogromnie ważny. Dlatego wielki 
uczony brytyjski, noblista, sir Charles 

Sherrington nie bez racji powiedział, 
że właśnie teleceptory ukształtowały 
mózg. Podkreślmy: nie eskterocep-
tory ogólnie, ale właśnie teleceptory. 
Omawianie tego tematu wykraczałoby 
daleko poza zakres neurofizjologii, ale 
uważamy, że akurat ten podział powi-
nien się tu jednak znaleźć. 

Następnie Autor omawia wrzeciona 
mięśniowe oraz system neuronów γ, 
czyli neuronów unerwiających włókna 
mięśniowe śródwrzecionowe, będące 
strukturalną częścią wrzecion mięśnio-
wych. Innymi słowy, są to narządy „in-
formacyjne”, a nie „siłowe”. Następnie 
Czytelnik otrzymuje informacje o narzą-
dach ścięgnistych Golgiego, narządach 
stawowych i narządach skórnych, czyli 
kolejnych składnikach systemu wykry-
wającego informacje. Używając porów-
nania wojskowego można by powiedzieć, 
że są to „służby wywiadowcze”, nie zaś 
„siły uderzeniowe”, czyli w naszej ana-
logii – narządy wykonawcze. Rozdział 
kończy się podrozdziałem o znamiennym 
tytule: dokąd trafiają informacje (z na-
rządów zmysłów)? Jeśli uwzględnimy 
fakt, iż każdy rozdział stanowi mate-
riał pojedynczego wykładu, wówczas 
zakończenie go takim właśnie pyta-
niem nabiera szczególnego sensu dydak- 
tycznego.

W ostatnim, 6., rozdziale tego świata 
opisano jednostki ruchowe i elektro-
miografię.

Świat powiązań nerwowych (Con-
nections), zawiera również 6 rozdzia-
łów:
• Pobudzenie i hamowanie w rdzeniu 

kręgowym (Excitation and Inhibition 
within the Spinal Cord).

Nowe książki
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• Odruchy monosynaptyczne (Monosy-
naptic Reflexes).

• Odruchy oligosynaptyczne i polisy-
naptyczne (Oligosynaptic and Poli-
synaptic Reflexes).

• Świadome sterowanie pojedynczym 
mięśniem (Voluntary Control of 
a Single Muscle).

• Ruchy w pojedynczym stawie (Sin-
gle-Joint Movements),

• Reakcje wstępnie zaprogramowane 
(Pre-Programmed Reactions).
Rozdział 7. jest poświęcony budowie 

i działaniu rdzenia kręgowego. Nie jest 
to bynajmniej coś w rodzaju wiązki ner-
wowych „kabli”, lecz czynny składnik 
OUN, samodzielnie wykonujący niektóre 
czynności. 

Rozdział 8. rozpoczynają bardzo 
znamienne słowa. „Różne opinie o roli 
odruchów w ruchowym zachowaniu 
człowieka rodziły się w okresie ponad stu 
lat.5 Wiele argumentów opierało się jed-
nak na tym, że nie stworzono powszech-
nie uznawanej definicji pojęcia odruch 
(reflex). Nie chcę tu rozstrzygać tego 
problemu, choć chciałbym przedstawić 
użyteczne i nie wzbudzające większych 
wątpliwości poglądy na zjawisko odru-
chów” (s. 74). 

To lakoniczne stwierdzenie ukazuje 
jak na dłoni, jak wielka jest skala zanie-
dbań w naszej dziedzinie nauki, i to na 
całym świecie! Jeżeli bowiem nie mamy 
zwykłej definicji tak podstawowego po-
jęcia jak odruch – a taki zasadniczy brak 
dotyczy również wielu innych ważnych 

pojęć – to o czym od ponad stu lat6 mó-
wimy w antropokinezjologii? Dlatego 
publikowane w „Sporcie Wyczynowym” 
felietony pewnego Barbarzyńcy nie-
odmiennie kończy wołanie o stworzenie 
jednoznacznego nazewnictwa w naukach 
o kulturze fizycznej, nie tylko między 
Odrą a Bugiem.

Następnie Latash omawia łuk odru-
chowy (reflex arch), odruch Hoffman-
na (H-reflex) oraz odruch ścięgnowy  
(T-reflex), wpływ świadomego sterowa-
nia mięśniem na odruchy monosynap-
tyczne oraz falę F, związaną z pobu-
dzeniem antydromowym nerwu rucho-
wego – czyli biegnącym niejako „pod 
prąd”, od synapsy do ciała komórki 
nerwowej (perykarionu) – i wpływają-
cym na późniejszą odpowiedź ruchową  
(falę M). 

W rozdziale 9. Czytelnik znajdzie 
informacje o odruchach oligosynap-
tycznych (oligosynaptic reflexes), obej-
mujących 2 lub 3 synapsy, oraz poli-
synaptycznych (polisynaptic reflexes), 
obejmujących wiele synaps.7 Autor 
opisuje odruchy fazowe, pojawiające 
się w odpowiedzi na zmianę natężenia 
swoistego bodźca i skutkujące poje-

5A nawet znacznie dłużej, gdyż początek dys-
kusji o odruchach można powiązać z pracami 
Kartezjusza (1596-1650).

6Gdyby bowiem doszukiwać się początków 
antropokinezjologii w pracach Sieczenowa 
(1829-1905), Pawłowa (1849-1936) czy Sher-
ringtona (1857-1952) – by wymienić tylko te 
nazwiska – to można uznać, że dzieje nauki 
o ruchach obejmują okres około150 lat.

7W polskiej literaturze spotyka się podział na 
odruchy obwodowe (segmentalne), zamykają-
ce się na określonym poziomie rdzenia kręgo-
wego, oraz odruchy osiowe, „uruchamiające” 
pewne nerwowe ośrodki ponadrdzeniowe 
(Grottel, Krutki, Organizacja i sterowanie mię-
śniem, cz. II, wyd. AWF Poznań, 1996, s. 30).
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dynczym skurczem lub rozluźnieniem 
bądź serią skurczów lub rozluźnień 
mięśnia, oraz odruchy toniczne, będą-
ce odpowiedzią na poziom natężenia 
określonego bodźca i skutkujące stałym 
napięciem mięśnia. Następnie Latash 
opisuje odruch zginania (flexor reflex), 
toniczny odruch rozciągania (tonic 
stretch reflex) oraz toniczny odruch 
drgań (tonic vibration reflex). Na za-
kończenie tego rozdziału przedstawia 
oddziaływania między poszczególnymi 
szlakami odruchowymi oraz odruchowe 
oddziaływania między stawami i mię-
dzy kończynami.

W pierwszym podrozdziale Roz-
działu 10. Autor omawia podstawowe 
pojęcia z dziedziny sterowania: zmienne 
sterujące (control variables), sprzężenie 
proste (feedforward) i sprzężenie zwrot-
ne (feedback). 

Zmienne sterujące to parametry 
określonego procesu – w tym przypadku 
wykonywanie określonego ruchu – za-
dawane przez sterownik, czyli w tym 
przypadku organ wysyłający podniety 
ruchowe do mięśni. Sterownik może za-
dawać określony ciąg ruchów niezależnie 
od zmian w środowisku; wtedy mamy do 
czynienia ze sprzężeniem prostym. W ten 
sposób steruje się ruchami balistyczny-
mi, np. uderzeniem siekierą, w którym 
po rozpoczęciu ruchu wykonawca nie ma 
już możliwości jego zmiany niezależnie 
od tego, co dzieje się w środowisku. 
Jeżeli natomiast do sterowania ruchem 
jest wykorzystywana informacja o wy-
darzeniach zachodzących w środowisku, 
wówczas mamy do czynienia ze sprzę-
żeniem zwrotnym. W ten sposób steruje 
się np. naciskiem na pedał hamulca w 

samochodzie, aby osiągnąć zamierzony 
skutek hamowania.8 

W przypadku złożonej czynności 
ruchowej zwykle wykorzystywane są na 
zmianę oba tryby sterowania. Niezwykle 
istotny jest sposób określany mianem 
„sterowanie ze wspomaganiem” (se-
rvo control). Jego istota polega na uru-
chamianiu płynącym z OUN sygnałem 
o małej mocy działań narządów ruchu, 
które rozwijają znaczną moc. Autor 
omawia teorię Patricka Anthony’ego 
Mertona oraz hipotezę punktu rów-
nowagi (equilibrium point hypothesis), 
opracowaną przez jednego ze współ-
pracowników Bernsztejna, Anatolija 
Feldmana.

Bernsztejn uważał sprężystość mię-
śni za przeszkodę w sterowaniu, nato-
miast Feldman przyjął, że jest to jeden 
z ważnych czynników sterowania. Do 
rozwoju i rozpowszechnienia tej teorii 
walnie przyczynił się również sam Mark 
Latash.

W rozdziale 11. został zamieszczony 
spis ruchów w pojedyńczym stawie. 
Już na samym wstępie Autor omawia 
jednak ruchy wykonywane w wielu sta-
wach – choć tym problemem zajmie się 
bliżej dopiero w rozdziale dwudziestym 
trzecim – i opisuje zasadę zmienności 
ruchowej (motor variability) polegającą 
na tym, że w dwóch różnych wykona-
niach tej samej czynności ruch odbywa 
się zwykle po nieco różnych torach. La-

8Sterowanie z wykorzystaniem sprzężenia pro-
stego określa się niekiedy mianem sterowania 
w trybie otwartej pętli (open loop control), 
a sterowanie z wykorzystaniem sprzężenia 
zwrotnego – mianem sterowania w trybie 
zamkniętej pętli (closed loop control). 
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tash wspomina tu o pracach Bernsztejna 
z lat dwudziestych XX wieku, kiedy 
uczony ten zajmował się właśnie tym 
zagadnieniem i na jego określenie ukuł 
termin „powtórzenia bez powtórzeń”. 

Już w stosunkowo prostych analizach 
ruchu w jednym stawie wskazuje na 
trudności doświadczalne i interpreta-
cyjne. Przyjmując więc, ze względów 
dydaktycznych – o czym wyraźnie pisze 
– daleko idące uproszczenia, omawia 
ruch jako zadanie do wykonania, które 
cechuje się swoistymi parametrami (task 
parameters) oraz odpowiadające temu 
zadaniu zmienne wykonania (perfor-
mance variables). Takie ujęcie pozwala 
mu zastosować fizyczno-matematyczne 
metody opisu. W analizach kinematycz-
nych wprowadza pojęcie „szarpnięcie” 
(jerk), określające szybkość zmiany 
przyspieszenia (czyli, w kategoriach 
matematycznych, pierwszą pochodną 
przyspieszenia po czasie lub, co na jedno 
wychodzi, trzecią pochodną przesunięcia 
po czasie). Następnie przytacza zasadę, 
zgodnie z którą ruch istot żywych od-
bywa się w taki sposób, aby zminima-
lizować wartość szarpnięć. Następnie 
przedstawia i omawia wzorce potencja-
łów elektromiograficznych.

Na zakończenie tego rozdziału oma-
wia hipotezę dwóch strategii (dual-
strategy hypothesis), opracowaną w 1989 
roku przez Geralda L. Gottlieba, Da-
niela Corcosa i G. C. Agarwala. Już 
sama nazwa tej hipotezy budzi wątpli-
wości, gdyż należałoby ją przełożyć 
na polski jako „hipotezę podwójnej 
strategii”. Oznaczałoby to, że w trak-
cie wykonywania określonej czynności 
równocześnie należałoby stosować dwie 

różne strategie, co wydaje się absurdal-
ne. Dlatego przetłumaczyliśmy tę nazwę 
na „hipotezę dwóch strategii”. Następnie 
Latash opisuje je obie: pierwsza to „stra-
tegia niewrażliwa na szybkość” (speed 
insensitive strategy), druga – to strategia 
wrażliwa na szybkość (speed sensitive 
strategy). Jakoś nie przekonuje mnie ta 
hipoteza. Wprawdzie w mięśniach istnie-
ją wrzeciona wrażliwe na szybkość roz-
ciągania (Latash pisze o nich na s. 258), 
ale rodzi się pytanie, czy stanowią one 
podstawę osobnej strategii? Innymi sło-
wy, czy rozmaite impulsy docierające do 
OUN uruchamiają działanie oddzielnych 
składników – jak by wynikało z „hipo-
tezy dwóch strategii” – czy też raczej 
zwartego SYSTEMU, wykorzystującego 
równocześnie bodźce o dwóch różnych 
modalnościach? To drugie założenie 
wydaje nam się bardziej prawdopodobne, 
ponadto jest zgodne z deklarowanym 
przez Latasha systemowym opisem ru-
chów człowieka.

Ostatni, 12. rozdział nosi tytuł „Re-
akcje wstępnie zaprogramowane” (Pre-
programmed Reactions). Przyznamy 
się, że nieco się tu pogubiliśmy. La-
tash pisze: „Istnieje grupa półautoma-
tycznych reakcji na zmiany długości 
mięśnia (lub czasami na inne bodźce), 
które prowizorycznie określmy mianem 
„odruchy” (reflexes). W rzeczywistości 
na określenie tych reakcji używa się 
kilku terminów: odruch o długim czasie 
opóźnienia, reakcja wstępnie programo-
wana, funkcjonalny odruch rozciągania, 
reakcja M2-M3, czy reakcja wyzwalana 
(long-latency reflex, pre-programmed re-
action, functional stretch reflex, M2-M3, 
triggered reaction). Rozmaitość określeń 
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odzwierciedla rozmaite rozumienie natu-
ry i funkcjonalnego znaczenia tych re- 
akcji. Będę je nazywał reakcjami wstęp-
nie programowanymi (pre-programmed 
reactions) (s. 114). 

Należy podziwiać elegancję Autora, 
bo mamy tu znowu do czynienia ze 
zwyczajnym bałaganem w nazewnictwie. 
Spróbujmy to jednak choćby troszkę 
uporządkować.

W 1967 roku David J. Dewhurst za-
obserwował trzy piki na elektromiogra-
mie, którym przypisał oznaczenia M1, 
M2 i M3. Pik M1 odpowiadał odruchowi 
monosynaptycznemu, pik M2 – odrucho-
wi wielosynaptycznemu, natomiast pik 
M3 – odpowiedzi dowolnej. Rozróżnie-
nia tego dokonano na podstawie czysto 
behawiorystycznego pomiaru okresu 
opóźnienia: dla odpowiedzi M1 wynosił 
on ok. 50 ms, dla odpowiedzi M2 – 50-
80 ms, dla odpowiedzi M3 – 120-180 
ms. Jak widać, nie ma tu odpowie-
dzi wstępnie programowanej. Dopiero 
w 1976 roku Patrick E. Crago, Zuheir 
Hasan i James C. Houk opisali odpo-
wiedź wyzwalaną (triggered reaction) 
– czyli tę, którą Latash określa mianem 
odpowiedzi wstępnie programowanej 
(pre-programnet reaction). Ponieważ nie 
było już dla niej miejsca między dwoma 
„M”, więc nie otrzymała ona oznaczenia 
„M” i numeru. Jednakże, ze względu na 
okres opóźnienia wynoszący 80-120 ms 
należałoby ją umieścić między odpowie-
dziami M2 i M3. 

Taki właśnie układ proponuje Latash. 
Kolejne piki oznacza symbolami M1, 
M2 i M3, ale następnie zamiast M4 
pisze „reakcja dowolna” (voluntary re-

action). Sęk w tym, że nie jest to zgodne 
z klasyfikacją, jaką można spotkać np. 
u Schmidta i Lee.9 Co więcej, Latash 
nie przyporządkowuje poszczególnym 
pikom tych mechanizmów nerwowych, 
z którymi wiązali je dawniejsi uczeni. 
Pisze po prostu M2-M3 i już.

Wprawdzie klasyfikacja Latasha jest 
bardziej przejrzysta i konsekwentna niż 
klasyfikacje dawniejsze, ale należałoby 
chyba wyraźnie powiedzieć, że różni 
się ona od tego, co możemy znaleźć w 
starszych wprawdzie, ale bardzo popu-
larnych, podręcznikach.

Pewien bałagan w nazewnictwie znaj-
dujemy również nieco dalej. Latash pi-
sze: „Przyjmuje się, że reakcja wstępnie 
programowana odpowiada odruchowi 
korowemu (transcortical reflex), czyli od-
ruchowi, którego pętla obejmuje neurony 
w korze mózgowej; taka koncepcja jest 
bardzo powszechna” (...) (s. 115).

Czy w tego rodzaju odpowiedziach 
zawsze musi uczestniczyć kora mózgo-
wa? A może są takie, które są sterowane 
z poziomu jąder podkorowych, czyli 
przez układ pozapiramidowy? Dlatego 
bardziej odpowiada mi polska nazwa 

9Schmidt R. A., Wrisberg C. A., Motor Lear-
ning and Performance, wyd. 3, Human Kine-
tics 2004, s. 1056-109, Jednakże omawiając 
to samo zagadnienie w wydanym rok później 
dziele (R. A. Schmidt, T. D. Lee, Motor Con-
trol and Learning. A Behavioral Emphasis, 
Human Kinetics 2005, s. 152-158) Schmidt 
wraz z Lee nie używają już oznaczeń M1, 
M2 i M3, lecz odpowiednio nazw myotatic 
reflex, long-loop reflex i reaction time respon-
se, umieszczając między dwoma ostatnimi 
triggered reaction.

Nowe książki



167

„odruchy osiowe”;10 nie ma w niej mowy 
o korze mózgowej; jest jedynie swoiste 
domniemanie uczestnictwa w procesie 
sterowania struktur ponadrdzeniowych. 
Jednakże i ta nazwa budzi wątpliwości. 
Jeśli bowiem za główną cechę odruchu 
uznać „sztywność” powiązania bodź-
ca z reakcją, to wielosynaptyczność 
sztywność tę obniża i nadaje odpowiedzi 
pewną giętkość. Wydaje się, że pewnym 
rozwiązaniem mógłby być następujący 
podział:
1) odruchy:

a) bezwarunkowe, czyli wrodzone, 
sztywne sprzężenia bodziec-od-
powiedź,

b) warunkowe, ukształtowane wsku-
tek ćwiczeń, względnie sztywne 
sprzężenia bodziec-odpowiedź,

2) nawyki czuciowo-ruchowe, ukształ-
towane wskutek ćwiczeń, sterowane 
głównie w trybie sprzężenia proste-
go,

3) dowolne czynności czuciowo-ru-
chowe, sterowane głównie w trybie 
sprzężenia zwrotnego.
Zauważmy, że taki układ obejmował-

by stopniowe włączanie do sterowania 
ruchami coraz wyższych pięter ośrod-
kowego układu nerwowego.

*
Kolejny, trzeci świat – to struktury. 

W tym miejscu przytoczmy jednak to, co 
Autor napisał na wstępie: „Bez względu 
na to, jak wiele informacji uzyskasz 
o składnikach złożonego systemu, nie 

zrozumiesz jego działania dopóty, do-
póki nie zapomnisz o tych składnikach, 
choćby tymczasowo, i nie spojrzysz na 
system jako całość”11 (s. 4).

Skądinąd o tym samym mówi wspo-
mniana na wstępie anegdotka Bernsztejna 
o kuzynie Pana Boga: poznanie struktur 
nie jest równoznaczne z opisem działania 
systemu. Ten świat składa się również 
z sześciu następujących rozdziałów:
• Anatomia mózgu (Brain Anatomy).
• Kora mózgowa (Cerebral Cortex),
• Móżdżek (Cerebellum),
• Jądra podstawne (Basal Ganglia),
• Szlaki nerwowe wstępujące i zstę-

pujące (Ascending and Descending 
Pathways),

• Pamięć (Memory).
Świat komórek, powiązań nerwo-

wych i struktur nerwowych należy więc 
postrzegać nie jako oddzielne działy 
dydaktyczne, ale jako kolejne warstwy 
systemu.

W rozdziale 13. Autor opisuje budo- 
wę mózgu i sposoby jej badań: elektro-
encefalografię oraz różne metody tomo-
grafii komputerowej, w tym funkcjo-
nalne zobrazowanie z wykorzystaniem 
jądrowego rezonansu magnetycznego 
(określane skrótem fMRI lub fNMRI, 
czyli functional magnetic resonance ima-
ging lub functional nuclear magnetic re-
sonance imaging). Opisuje również me- 
todę przezczaszkowej stymulacji magne- 

10K. Grottel, P. Krutki, Organizacja mięśnia i 
sterowanie ruchem, część II, wyd. AWF Po-
znań, 1996, s. 30.

11Czytelnikom szczególnie zainteresowanym, 
dlaczego tak się dzieje, mogę polecić dzieło 
J. M. Morawskiego Człowiek i technologia. 
Tajniki wzajemnych uwarunkowań. Pułtusk 
2005. Wyższa Szkoła Humanistyczna im. 
Aleksandra Gieysztora. 
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tycznej (transcranial magnetic stimula-
tion) oraz znakowania substancji prze-
noszonych w komórkach nerwowych 
i śledzenia ruchu tych substancji.

W dalszej części tego rozdziału La-
tash opisuje główne części mózgu, na-
tomiast w następnym rozdziale – 14. 
zajmuje się korą mózgową (cortex) ze 
szczególnym uwzględnieniem tych jej 
pól, które są odpowiedzialne za stero-
wanie ruchami. Opisuje też niezwykle 
interesujące badania Apostolosa Geo-
rgopoulosa z lat osiemdziesiątych XX 
wieku, które zaowocowały teorią wek-
torów populacji neuronalnej (neuronal 
population vectors). Na zakończenie 
rozdziału poświęconego korze mózgowej 
przedstawia matematyczną teorię sieci 
neuronowych wiążąc ją z osiągnięciami 
Nikołaja Bernsztejna z 1935 roku!

W rozdziale 15. Autor opisuje móż-
dżek (cerebellum) i funkcje, które on 
spełnia, w rozdziale 16. – jądra pod-
stawne (basal ganglia). Znamienne są 
dwa zdania zamieszczone przy końcu 
tego rozdziału: „Funkcja jąder podstaw-
nych nie ogranicza się do sterowania 
ruchami. Ostatnie badania wykazały, że 
ich czynności wiążą się z takimi proce-
sami, jak uczenie się, pamięć i poznanie” 
(s. 166).

Stwierdzenie to stanowi kolejny do-
wód na to, że OUN nie jest jedynie zbio-
rem części składowych, zaś sterowanie 
ruchami nie jest samodzielnym proce-
sem, lecz nieodłącznym składnikiem 
systemu obejmującego również rozum 
i uczucia.

W rozdziale 17. znajdują się infor-
macje o różnych nerwowych szlakach 
wstępujących i zstępujących, nato-

miast rozdział 18. – ostatni w świecie 
„Struktury biologiczne” – poświęcony 
jest pamięci. W kontekście całej książki 
ten rozdział nasuwa bodaj największe 
refleksje, choć bynajmniej nie należy ich 
rozumieć jako zarzuty stawiane Autoro-
wi. W zasadzie nie bardzo nawet pasuje 
do tego świata. Bo czy pamięć jest struk-
turą, czy procesem? Zacznijmy jednak 
od tego, że dzieje badań pamięci liczą 
sobie około półtora wieku i są niemal 
wyłączną domeną psychologii. Dopiero 
w 1968 roku Richard Atkinson i Ri-
chard Shiffrin opublikowali wzorzec 
pamięci złożony z trzech składników: 
krótkotrwałej pamięci czuciowej (STSS), 
pamięci krótkotrwałej (STM) i pamięci 
długotrwałej (LTM). Potem w 1974 
roku do tego wzorca Alan Baddeley 
i Graham Hitch dołożyli jeszcze pamięć 
operacyjną (WM). 

Niedostatki tego ujęcia są szczegól-
nie widoczne w systemowym układzie 
książki Latasha. Pisze on między inny-
mi o pamięci mięśniowej (muscle me- 
mory) i uczeniu się niekojarzeniowym 
(non-associative learning). Pojęcia pa-
mięci mięśniowej nikt nawet zdefiniować 
nie zdołał, pojęcie „uczenie się niekoja-
rzeniowe” jest wewnętrznie sprzeczne. 
Jak usunąć te niekonsekwencje? 

Zauważmy, że psychologowie nie 
traktują zbyt poważnie sfery ruchów; 
zajmują się głównie rozumem i uczucia-
mi.12 Jednakże sfera ruchów jest nieod-
łącznym składnikiem systemu zachowań 

12Tego stwierdzenia nie musiałem wymyślać 
sam, gdyż taką myśl wyraził amerykański 
psycholog James W. Kalat (Biologiczne pod-
stawy psychologii. Warszawa 2006, Wydaw-
nictwo Naukowe PWN, s. 228).
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człowieka; pomijanie jej przypomina 
więc próbę opisu ruchu samochodu na 
podstawie analizy zachowania jedynie 
jego tylnych kół. Właśnie systemowa 
książka Latasha skłania do przeformuło-
wania teorii Atkinsona i Shiffrina – przy 
wszelkich jej mankamentach będącą 
wszak najpopularniejszą na świecie teorią 
pamięci – i przypisania poszczególnym 
jej składnikom następujących funkcji:
• krótkotrwała pamięć czuciowa STSS 

– skutek bezwładności narządów 
zmysłów, obejmujący zjawisko toro-
wania,

• pamięć krótkotrwała STM – swoisty 
przetwornik czuciowo-rozumowy,

• pamięć długotrwała LTM – służąca 
do przechowywania i przetwarzania 
informacji; jedyna „prawdziwa” pa-
mięć w całym wzorcu,

• pamięć operacyjna WM – swoisty 
przetwornik rozumowo-ruchowy.
Taki wzorzec mógłby działać na kilku 

różnych piętrach ośrodkowego układu 
nerwowego, a uwzględniając to, że kody 
inne niż słowne również umożliwiają 
sprawne przetwarzanie informacji, nie 
musielibyśmy wprowadzać kulawych po-
jęć typu „uczenie się niekojarzeniowe”. 
U jego podstaw tkwi bowiem milczące 
przeświadczenie, że kojarzenie jest moż-
liwe tylko na poziomie słownym. A prze-
cież choćby obserwacja zachowań wła-
snego lub zaprzyjaźnionego psa przeko-
nuje nas o tym, że czworonóg ów – choć 
niewątpliwie nie używa języka słowne-
go – kojarzy i uczy się znakomicie!13  

Podkreślmy, że autorem takiej propozy-
cji przeformułowania teorii Atkinsona 
i Shiffrina jesteśmy my, a nie Latash 
– nie należy więc kojarzyć jego szacow-
nego nazwiska z proponowanym przeze 
mnie barbarzyńskim świętokradztwem 
– ale właśnie systemowe ujęcie przedsta-
wione w jego dziele nasunęło mi myśl, 
że problem pamięci można (czy nawet 
należałoby) uporządkować w taki wła-
śnie sposób. Podkreślmy, że rozwiązanie 
to jest widoczne dopiero z perspekty-
wy całego systemu, uwzględniającego 
również aspekty ruchowe czynności 
człowieka. Proponowany przeze mnie 
wzorzec nie będzie burzył koncepcji 
psychologicznych, a zarazem sprawi, 
że przynajmniej w obszarze analiz za-
chowań ruchowych przestaniemy się 
potykać o własne nogi, choćby tylko 
w niektórych miejscach.

*
Świat czwarty nosi tytuł „Zachowa-

nia: Sterowanie i zborność (koordyna-
cja)” i zawiera osiem rozdziałów:
• Sterowanie ruchami (Motor Con-

trol),
• Synergie ruchowe (Motor Syner-

gies),
• Sterowanie postawą (Postural Con-

trol),
• Przemieszczanie się (Locomotion),
• Ruchy w wielu stawach (Multi-Joint 

Movement),
• Chwytanie (Prehension),
• Ruchy oka i widzenie (Eye Movement 

and Vision),
• Kinestetyka (Kinesthesis).

W rozdziale 19. Czytelnik znajdzie 
informacje na temat sterowania siłą, 
uogólnionych programów ruchowych, 

13Nie kto inny, jak właśnie Mark Latash 
oświadczył mi kiedyś na pewnej międzynaro-
dowej konferencji, że jego pies potrafi myśleć 
abstrakcyjnie! (WP).

Neuromechanika ruchów człowieka – widok z Colorado
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modeli wewnętrznych (prosty i odwrotny; 
direct model i inverse model), hipotezy 
punku równowagi (eguilibrium point 
hypothesis), docelowości (equifinality) 
oraz teorii systemów dynamicznych 
(dynamical systems theory). Ostatni 
z wymienionych tematów jest w zasadzie 
jedynie zasygnalizowany, gdyż ujęcie to 
dopiero raczkuje w światowej antropo-
kinezjologii.14

W rozdziale 20. Autor przedstawił 
wiadomości o redundancji ruchowej 
(nadmiarze informacji), zmienności 
ruchów, optymalizacji, zasadzie naj-
mniejszego szarpnięcia (minimum jerk 
principle), zasadzie obfitości (principle 
of abundance), synergiach i hipotezie 
rozmaitości niesterowanej (uncontrolled 
manifold hypothesis, UCM).

O zasadzie najmniejszego szarpnię-
cia była mowa w rozdziale 11. Zasada 
obfitości wymaga jednak pewnego ko-
mentarza, różni się bowiem zasadniczo 
od zwykłej redundancji. Zasada obfitości 
dotyczy bowiem nadmiaru informacji 
o różnych modalnościach, co umożliwia 
człowiekowi rozwiązanie określonego 
zadania ruchowego z wykorzystaniem 
różnych poziomów organizacji ruchu 
(w różnym stopniu, w zależności od 
uwarunkowań osobniczych). Komen-
tarza wymaga też pojęcie rozmaitości 

niesterowanej. Samo pojęcie „rozma-
itość” pochodzi z topologii i oznacza 
pewien zbiór obiektów o określonych 
właściwościach. W antropokinezjologii 
rozmaitość niesterowana jest pewnym 
modelowym sposobem rozwiązania 
określonego zadania ruchowego, który 
nie wymaga świadomej kontroli dopóty, 
dopóki parametry wykonania mieszczą 
się w obszarze zmienności pozostającym 
w granicach rozmaitości. Wyjście poza 
ten obszar wymaga świadomego wpro-
wadzania poprawek. Weźmy następujący 
przykład. Jadąc na rowerze nie skupiamy 
uwagi na pedałowaniu; jest to czynność 
pozostająca w obrębie UCM. Jeżeli jed-
nak nagle wkręci się nam w szprychy 
jakiś patyk i parametry procesu wykro-
czą poza jakąś normalność – czyli poza 
granice UCM – wówczas natychmiast 
włączają się wyższe piętra przetwarzania 
informacji (w głowie rodzi się pytanie: 
co się stało?). Gwoli ścisłości warto 
wspomnieć, że choć temat ten pojawił się 
w światowej antropokinezjologii w 1999 
roku, to już w latach dwudziestych 
i trzydziestych ubiegłego stulecia o wy-
korzystaniu topologicznych rozmaitości 
do opisu zachowań człowieka pisali Jean 
Piaget i Nikołaj Bernsztejn.

Rozdział 21. poświęcony jest stero-
waniu postawą. Latash pisze o postawie 
pionowej istot dwunożnych i wychwia-
niach, omawia układ przedsionkowy 
w OUN, rolę wzroku, reakcji wstępnie 
programowanych, sterowania postawą 
z przewidywaniem, synergiami mię-
śniowymi związanymi z zachowaniem 
postawy pionowej i wpływie drgań na 
postawę.

Nowe książki

14We wrześniu 2008 roku miałem okazję 
uczestniczyć w ogólnoświatowej konferen-
cji w Magdeburgu, gdzie jeden z głównych 
referatów (autorstwa prof. Martina Lamesa 
z uniwersytetu w Augsburgu) był poświęcony 
właśnie teorii systemów dynamicznych. Autor 
stwierdził wyraźnie, że do zastosowań tej teo-
rii w sporcie droga jest jeszcze daleka.
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W rozdziale 22. Autor przedstawia 
dwa ogólne opisy przemieszczania się 
istot żywych: programowanie ruchów 
i dynamiczne tworzenie wzorców. Pierw-
sze zakłada sterowania przemieszcza-
niem się nie tylko przez ośrodki korowe, 
ale również pewne struktury nerwowe na 
niższych poziomach OUN (ośrodkowe 
generatory wzorców ruchów – central 
pattern generators). W przypadku czło-
wieka sterowanie takie może zachodzić 
po części z poziomu rdzenia kręgowego 
i obejmować określone wzorce nie tylko 
dla poruszania się całego ciała, ale nawet 
pojedynczych stawów. Takie ujęcie nie 
uwzględnia zborności (koordynacji), 
a ruch jest w najdrobniejszych szczegó-
łach sterowany ośrodkowo. Ujęcie dy-
namicznego tworzenia wzorców zawiera 
wprawdzie zborność, ale nie ma w nim 
sterowania ośrodkowego. Latash przed-
stawia więc połączenie obu tych ujęć, 
dzięki czemu możliwe jest równoczesne 
ich wykorzystanie do opisu poruszania 
się człowieka (i innych istot żywych).

W rozdziale 23. Latash zajmuje się 
ruchami w wielu stawach; sięganiem, 
ruchem narządu roboczego, oddziaływa-
niami w stawach, odruchami międzysta-
wowymi, rdzeniowymi mechanizmami 
sterowania zbornością stawów, mecha-
nizmami ponadrdzeniowymi i hipote-
zą toru równowagowego (equilibrium 
trajectory hypothesis). Ta ostatnia jest 
swoistym rozszerzeniem hipotezy punktu 
równowagi na ruch określonej części 
ciała po zamierzonym torze.

Rozdział 24. poświęcony został ru-
chom chwytania, rozdział 25. – ruchom 
oczu i roli wzroku w sterowaniu ruchami, 

rozdział 26. – kinestezji, w tym również 
zagadnieniu rozpoznawania w środowi-
sku skutków własnych ruchów od zja-
wisk, których przyczyną nie są działania 
człowieka (problem kopii eferentnych). 

*
Świat piąty, zawierający opis zacho-

wań ewoluujących (czyli obejmujących 
trwałe zmiany wzorców ruchu) i zmien-
nych (czyli obejmujących dostosowania 
doraźne) składa się z trzech rozdziałów:
• Zmęczenie (Fatigue).
• Starzenie (Aging).
• Rozwój typowy i nietypowy (Typical 

and Atypical Development).
W rozdziale 27. można znaleźć wia-

domości o mięśniowych, rdzeniowych 
i ponadrdzeniowych zjawiskach związa-
nych ze zmęczeniem, procesach dosto-
sowawczych w trakcie zmęczenia oraz 
zespole zmęczenia przewlekłego (chronic 
fatigue syndrome).

Rozdział 28. – to opis zmian zacho-
dzących z wiekiem zarówno w mięśniach, 
jak i w OUN, które skutkują obniżeniem 
ogólnej sprawności ruchów. 

W rozdziale 29. Autor opisuje typo-
wy osobniczy rozwój ruchowy człowie-
ka, a także zaburzenia: zespół Downa, 
zespół Aspergera oraz autyzm.

*
Świat szósty, poświęcony zaburze-

niom ruchów człowieka, zawiera 6 roz-
działów o następujących tytułach:
30. Obwodowe zaburzenia mięśniowe 

i nerwowe (Peripheral Muscular and 
Neurological Disorders).

31. Urazy rdzenia kręgowego i spastycz-
ność (Spinal Cord Injury and Spas- 
ticity).

Neurofizjologiczne podstawy ruchów
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32. Zaburzenia obejmujące jądra pod-
stawne (Disorders Involving the 
Basal Ganglia).

33. Zaburzenia móżdżkowe (Cerebellar 
Disorders).

34. Zaburzenia korowe (Cortical Disor-
ders).

35. Rehabilitacja ruchowa (Motor Reha-
bilitation).

Zgodnie z tytułami poszczególnych 
rozdziałów Latash omawia zaburzenia 
ruchów wywołane uszkodzeniami po-
szczególnych tworów w OUN. W tej 
dość ponurej w swej wymowie części 
dzieła pojawia się jednak na koniec 
pewne światełko: plastyczność mózgu, 
czyli zdolność przejmowania niektórych 
funkcji tworów uszkodzonych przez 
inne, zdrowe twory nerwowe. To właśnie 
zjawisko stanowi jedną z podstaw reha-
bilitacji ruchowej. Ów optymistyczny ak-
cent stanowi zakończenie głównej części  
dzieła.

Następnie Latash przedstawia 6 przy-
kładowych programów ćwiczeń labo-
ratoryjnych. By je móc przeprowadzić, 
niezbędne jest następujące wyposażenie: 
2 elektromiografy, stymulator elektrycz-
ny, wibrator niskoczęstotliwościowy, 
zestaw goniometrów, układ rejestrujący. 
Pożądane są również: miernik przyspie-
szeń (akcelerometr), platforma dynamo-
graficzna.

Tematy poszczególnych zająć labora-
toryjnych są następujące:
• Odpowiedź mięśnia na elektryczne po-

budzenie jego nerwów (rozdział 8.),
• Pobudzenie oraz hamowanie zasynap-

tyczne i przedsynaptyczne (rozdziały 
7., 8. i 9.),

• Reakcje wstępnie programowane 
(rozdział 12.),

• Kinematyka i elektromiogramy w ru-
chach jednostawowych (rozdział 11.),

• Sterowanie postawą (rozdział 21.),
• Organizacja ruchów wielostawowych 

(rozdział 23.).
Książkę kończy bardzo przydatny 

słowniczek, obszerne piśmiennictwo, 
skorowidz rzeczowy i notka o Au-
torze.

*
Analizując dzieło Marka Latasha nie 

sposób przeoczyć pewnej niekonsekwen-
cji, której uniknięcie nie było jednak 
możliwe. Z jednej strony deklaruje on 
bowiem systemowe ujęcie poruszanych 
tematów, z drugiej zaś usiłuje ograniczyć 
analizy – zgodnie z tytułem książki – do 
zagadnień neurofizjologicznych, czyli 
swoistego „sprzętu do sterowania zacho-
waniem człowieka”. Na szczęście wła-
śnie ujęcie systemowe skutecznie mu to 
uniemożliwia i zmusza go do wycieczek 
w świat antropokinezjologii, czyli swo-
istego „oprogramowania do sterowania 
zachowaniem człowieka”.

Szkoda, że do opisu zjawisk i proce-
sów omawianych w książce Latash nie 
wykorzystał teorii Bernsztejna, będącej 
wszak pierwszym w dziejach nauki praw-
dziwie systemowym opisem budowy 
ruchów człowieka. Pod tym względem 
nie jest zresztą wyjątkiem. W 44. nu-
merze „Antropomotoryki” z 2008 roku 
ukazał się artykuł zespołu autorów pod 
dowództwem prof. Władimira Ljacha 
ukazujący najnowsze osiągnięcia nauki 
rosyjskiej w dziedzinie szeroko pojętej 
antropokinezjologii. Niemal wszystkie 

Nowe książki
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opisane tam prace są zgodne z nurtem 
analiz zapoczątkowanym przez Iwana 
Pawłowa, nie zaś z dziedzictwem Ni-
kołaja Bernsztejna. Nie miejsce tu na 
snucie rozważań, dlaczego tak się dzieje, 
ale brak znaczących osiągnięć w świa-
towej antropokinezjologii w okresie 
ostatnich kilkudziesięciu lat wskazuje 
na to, że potrzeba jakiegoś gruntowne-
go przełomu w tej dziedzinie staje się 
coraz bardziej paląca. Dlaczego więc 
śmiałe koncepcje Bernsztejna wykorzy-
stuje się w niewielkim tylko stopniu lub 
nie wykorzystuje się ich w ogóle – nie 
wiadomo! Książka jest dostosowana do 
programu kształcenia studentów opraco-
wanego w Uniwersytecie w Pensylwa-
nii, ale podobny program mógłby być 
z powodzeniem realizowany na odpo-
wiednich kierunkach studiów w Polsce. 
Podobny – ale nie identyczny, gdyż dla 
nauki i dydaktyki nie ma nic gorszego 
niż intelektualna „urawniłowka”. Zresztą 
znaczną część materiału, który Autor 
zamieścił w „Neurophysiological Basis 
of Movement” można znaleźć, i to w po-
dobnej postaci, w rozmaitych polskich 
podręcznikach, jak np. we wspomnia-
nych w przypisach dziełach uczonych 
poznańskich, poświęconych biofizyce 
i sterowaniu mięśniem. Ogromną zaletą 
dzieła Latasha (niczego nie ujmując 
wspomnianym dziełom polskim) jest 
jego zwarty i logiczny układ, w pełni 
zgodny z deklarowanym ujęciem syste-
mowym, przemyślany dobór materiału, 

a także jasny i komunikatywny język. 
Co więcej, jest to dzieło reprezentatywne 
dla przodujących obecnie światowych 
tendencji dydaktycznych w zakresie 
neurofizjologicznych podstaw nauki 
o ruchach człowieka. Dlatego gdyby 
ktoś wpadł na pomysł przetłumaczenia 
tej książki na język polski – sprawnemu 
i odpowiednio wynagrodzonemu tłuma-
czowi zabrałoby to około pół roku, więc 
na półkach księgarskich mogłaby uka-
zać się już za rok – i udostępnienia jej 
szerokim rzeszom polskich studentów, 
to bez wątpienia byłby to krok we wła-
ściwym kierunku. Trzeba by to jednak 
zrobić szybko, gdyż walor aktualności 
z czasem blednie i za dwa czy trzy lata 
dzieło Marka Latasha zacznie nabierać 
wartości historycznych.

Wacław Petryński
 Mirosław Szyndera

Wacław Petryński – inżynier, doktor 
nauk o kulturze fizycznej, pracownik 
Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlo-
wej w Katowicach.

Doktor Mirosław Szyndera – adiunkt 
w Akademii Wychowania Fizycznego 
w Krakowie w Zakładzie Odnowy Bio-
logicznej i profesor w Podhalańskiej 
Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej 
w Nowym Targu. Sternik jachtowy, 
instruktor żeglarstwa, windsurfingu 
i narciarstwa. 

Neurofizjologiczne podstawy ruchów
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„Sport Wyczynowy” 2009, nr 2/530

W 2008 roku obchodziliśmy dwa 
jubileusze – 60 lat ruchu paraolimpij-
skiego (1948-2008) oraz 40 lat ruchu 
Special Olympics (1968-2008). Z tej 
okazji zespół absolwentów warszawskiej 
AWF – Wydziałów Wychowania Fizycz-
nego i Rehabilitacji (Olga Bębenek, Ka-
jetan Gruszczyński, Andrzej Kosmol 

Sport niepełnosprawnych jest dziś ważnym elementem kultury fizycznej. Miarą jego 
rozwoju jest zasięg współzawodnictwa sportowego (krajowego i międzynarodowego), 
i coraz wyższy poziom wyników sportowych.

Podręcznik akademicki 
o sporcie niepełnosprawnych

– red. naukowy, Józef Krzak, Monika 
Maniak-Iwaniszewska, Bartosz Molik, 
Natalia Morgulec-Adamowicz, Izabela 
Rutkowska, Waldemar Skowroński) 
opracował pokaźnych rozmiarów (29,52 
arkusza wydawniczego – 470 stron) – 
podręcznik pt. „Teoria i praktyka sportu 
niepełnosprawnych”. 

Jak pisze w Słowie wstępnym redak-
tor tomu, przez kilkanaście ostatnich 
lat nie ukazała się żadna książka, która 
poruszałaby problematykę rozwijającej 
się aktywności sportowej osób nie-
pełnosprawnych. Tymczasem rozwój 
światowego ruchu sportowego niepeł-
nosprawnych (Paralympics, Special 
Olympics, Deaflympics), jaki nastąpił, 
spowodował także rozwój badań nad 
możliwościami osób z dysfunkcjami oraz 
nauczaniem ich umiejętności ruchowych, 
niezbędnych do uprawiania różnych 
sportów. Przygotowany podręcznik ma 
być próbą wypełnienia tej luki. 

Teoria 
i praktyka 
sportu 
niepełno-
sprawnych. 
Redakcja 
naukowa 
Andrzej 
Kosmol 
Warszawa 2008 
Akademia 
Wychowania 
Fizycznego 
Józefa 
Piłsudskiego 
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Słowo wstępne i wykaz zastosowa-
nych skrótów poprzedzają główne wy-
mienione niżej rozdziały:
1. Pojęcia podstawowe. 
2. Sport niepełnosprawnych we współ-

czesnym świecie. 
3. Historia sportu niepełnosprawnych 

(Ruch sportowy głuchych i niedosły-
szących, Era Ludwiga Guttmanna, 
Rozwój ruchu paraolimpijskiego, 
Historia ruchu sportowego Special 
Olympics). 

4. Organizacja sportu niepełnospraw-
nych na świecie i w Polsce. 

5. Klasyfikacja w sporcie niepełno-
sprawnych (Ewolucja klasyfikacji, 
Klasyfikacja medyczna a klasyfikacja 
funkcjonalna, Klasyfikacja general-
na [ogólna] zawodników niepełno-
sprawnych, Klasyfikacja zawodników 
w dyscyplinach paraolimpijskich, 
Klasyfikacja osób niepełnosprawnych 
– problemy i kierunki rozwoju). 

6. Nowoczesne technologie w sporcie 
niepełnosprawnych (Adaptacja i mo-
dyfikacja sprzętu w sporcie niepełno-
sprawnych, Ewolucja w konstrukcji 
sportowych wózków inwalidzkich, 
Specjalistyczne rozwiązania w dyscy-
plinach zimowych i letnich, Kierunki 
dalszych poszukiwań naukowych). 

7. Aktywność ruchowa i sport osób 
ze specjalnymi potrzebami (Wpro-
wadzenie do adaptowanej aktywności 
fizycznej [APA], Osoby z niepełno-
sprawnością intelektualną, Osoby 
niewidome i niedowidzące, Osoby 
głuche i niedosłyszące, Osoby po 
amputacjach oraz z innymi schorze-
niami narządu ruchu [Les Autres], 
Osoby po urazach i chorobach rdze-

nia kręgowego, Osoby po chorobach 
i urazach ośrodkowego układu ner-
wowego). 

8. Specyfika wybranych dyscyplin 
w sporcie niepełnosprawnych (Lek-
koatletyka, Pływanie, Narciarstwo 
klasyczne i alpejskie, Goalball, Hokej 
halowy, Piłka siatkowa na siedząco, 
Koszykówka na wózkach, Rugby na 
wózkach, Tańce na wózkach). 

9. Pomiar i ocena możliwości funk-
cjonalnych osób ze specjalnymi 
potrzebami. 

10. Tendencje rozwoju sportu niepeł-
nosprawnych. 
Każdy rozdział poprzedzony jest 

wskazaniem jego celów, a zakończony 
pytaniami kontrolnymi.

Książkę kończy bogate piśmiennic-
two, obejmujące 463 pozycje. Dalej 
umieszczono: opis testów „Eurofit Spe-
cjalny” oraz spisy tabel, rycin i fotografii 
(także w języku angielskim). Bardzo 
przydatny okazać się może indeks rze-
czowy. Zamieszczony jest w niej także 
przekład na język angielski spisu treści 
i wprowadzenia. 

Z obszernej tematyki opracowania 
zajmiemy się kilkoma zaledwie wątkami, 
określającymi podejście Autorów.

Rozważania zawarte w rozdziale 1. 
ukazują ewolucję postrzegania niepeł-
nosprawności. Pierwszym krokiem – jak 
pisze A. Kosmol – było zastąpienie w la-
tach 70. terminu „osoba upośledzona” 
terminem „osoba niepełnosprawna”. 
Kolejnym było odejście od terminu 
„osoba niepełnosprawna” i zastąpienie 
go terminem „osoba z niepełnospraw-
nością”. Ten proces kształtowania ter-
minów wskazuje na szukanie określeń 

Podręcznik akademicki o sporcie niepełnosprawnych
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neutralnych („upośledzenie, wskazujące 
na brak, niedostatek, ujmę, kojarzyło się 
negatywnie”). Autor omawia też inne 
synonimy pojęcia niepełnosprawności, 
m.in. „sprawni inaczej”; „osoby specjal-
nej troski” czy „osoby ze specjalnymi 
potrzebami”. Podkreśla, że słowo „tro-
ska” odnosi się do działań o charakterze 
opiekuńczym, a także wyraża emocje 
towarzyszące stanom zmartwienia. „Spe-
cjalna troska” uzupełniająca określenie 
„dziecko” czy „osoba” wskazuje, że 
jest to dziecko-osoba, którą trzeba się  
w szczególny sposób zaopiekować. Jego 
zdaniem zmiany pojęć są zapisem wal-
ki ze stereotypami, które są niezwy-
kle trwałe społecznie. Chodzi o to, by 
zmienić społeczne postrzeganie osób 
z niepełnosprawnością. 

Zdaniem A. Kosmola, ze względu na 
powszechność sportu i społeczną akcep-
tację sportowców także osoby z niepełno-
sprawnością od lat szukają dróg wejścia 
do sportu. Te dążenia oddają cytowane 
jako motto słowa Ludwiga Guttmanna: 
„Przez przywrócenie aktywności ciała 
i umysłu przez zaszczepienie szacun-
ku do samego siebie, samodyscyplinę, 
ducha współzawodnictwa i przyjaźni 
– sport rozwinął mentalne nastawie-
nie, które jest istotą społecznej reinte- 
gracji”. 

Sport niepełnosprawnych jest dziś 
ważnym elementem kultury fizycznej, 
rosnący zasięg i wyniki współzawodnic-
twa (krajowego i międzynarodowego), 
są świadectwem jego rozwoju. Naj-
wyższym piętrem współzawodnictwa 
są paraolimpiady. Warto wyjaśnić po-
chodzenia terminu „Paralympic”. Ma to 

być połączenie dwóch słów „paraplegia” 
(paraplegic) i „olimpiada” (olympic). 
Inne wyjaśnienie, jakie podają Autorzy 
książki, to połączenie greckiego słowa 
„para” oznaczającego „razem z” z ter-
minem „olimpiada” (olympic). Tę teorię 
można dopasować do idei organizacji 
igrzysk bezpośrednio po igrzyskach 
olimpijskich, w tym samym miejscu i na 
tych samych obiektach. Paraolimpiada 
obejmuje bowiem nie tylko – jak dawniej 
– osoby z urazami rdzenia kręgowego 
(tak było do 1972 roku), ale także z in-
nymi dysfunkcjami. 

W książce pojawiają się też zastrzeże-
nia i uwagi dotyczące sportu wyczynowe-
go niepełnosprawnych. Zacytujemy tutaj 
uwagi dotyczące uczestników zawodów 
najwyższej rangi. Dążenie do stworzenia 
równych warunków startowych zaowo-
cowało zbyt dużą liczbą klas starto-
wych. Zawody sportowe niepełnospraw-
nych tracą przez to na widowiskowości 
i są mało zrozumiałe dla widzów, gdy 
w jednej konkurencji rozdawanych jest 
kilka lub kilkanaście kompletów medali. 
Przykład, w konkursie rzutu dyskiem 
mężczyzn, rozgrywanym na Igrzyskach 
Paraolimpijskich w 2004 roku – rozdano 
aż 17 złotych medali. 

Rozdrobnienie klas spowodowało, 
że zdarzały się konkurencje, w których 
startowało 6 sportowców, co nie sprzyja 
rywalizacji i podnoszeniu poziomu spor-
towego. Redukcja klas w różnych konku-
rencjach wydaje się być koniecznością. 
Jednym ze sposobów zmniejszenia liczby 
klas może być ten, jaki zastosowano  
w lekkoatletyce, czyli przelicznik punk-
towy za wynik. Nie jest to jednak sprawa 
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prosta. Przelicznik wprowadzony w nie-
których konkurencjach podczas Igrzysk 
2004 roku, spowodował, że wyniki zawo-
dów np. w klasie F32/51 – ciężka postać 
porażenia mózgowego oraz uszkodzenie 
rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym) 
w rzucie dyskiem mężczyzn stały się 
niezrozumiałe dla widzów. Oto dwaj 
zawodnicy, którzy uzyskali najdłuższą 
odległość podczas zawodów w jednej 
grupie, po przeliczeniu wyniku na punk-
ty zajęli w klasyfikacji końcowej dwa 
ostatnie miejsca. Zwycięzcami zostali 
zawodnicy o większym stopniu uszko-
dzenia narządu ruchu, którzy rzucali  
bliżej. 

Autorzy podkreślają, że przydzielenie 
zawodnika do określonej klasy startowej 
nie jest dożywotnie. Oznacza to, że ist-
nieje możliwość przeniesienia do klasy 
wyższej lub niższej w trakcie trwania 
kariery sportowej. Zawodnicy, pod wpły-
wem systematycznego oraz intensyw-
nego treningu, zwykle podnoszą swoją 
sprawność oraz możliwości funkcjonalne 
i mogą być przenoszeni do wyższych 
klas startowych. W konsekwencji – za-
miast być nagradzani za efekty uzyskane 
dzięki pracy treningowej – są „karani” 
utratą miejsca w składzie zespołu i tym 
samym mniejsze są ich szanse w rywa-
lizacji o zwycięstwo. 

Zmiana klasyfikacji (reklasyfikacja) 
często dokonywana jest tuż przed lub 
w trakcie zawodów rangi mistrzowskiej. 
Takie przypadki budzą wiele kontrower-
sji. Zawodnik określonej klasy startowej, 
przygotowujący się przez wiele miesięcy 
do ważnych zawodów, zostaje przesunię-
ty do innej, w której zmuszony jest ry-

walizować ze sprawniejszymi od siebie. 
O słabości systemów klasyfikacji świad-
czą próby symulacji – wyolbrzymiania 
własnej niepełnosprawności. Niektórzy 
zawodnicy próbują oszukiwać i ukry-
wać rezerwy swojego organizmu, aby 
uzyskać przeniesienie do jak najniższej 
klasy startowej, w której mogliby rywa-
lizować ze słabszymi przeciwnikami. Ta-
kie działania w niektórych przypadkach 
są niezwykle trudne do wyeliminowania. 
Jednym ze sposobów walki z próbami 
wprowadzania klasyfikatorów w błąd jest 
stosowanie kar. 

Jak piszą Autorzy, w 2000 roku gło-
śno było o stworzeniu tzw. obiektywnego 
systemu oceny stopnia niepełnospraw-
ności intelektualnej. Po wykryciu przy-
padków udziału osób pełnosprawnych 
(z normą intelektualną) w rywalizacji 
z osobami z niepełnosprawnością inte-
lektualną oraz wykazaniu niedostatków 
oceny stopnia upośledzenia, zawodników 
tej grupy niepełnosprawności nie do-
puszcza się do rywalizacji paraolimpij-
skiej (startują jedynie w konkurencjach 
pokazowych). 

Innym negatywnym zjawiskiem są 
coraz częstsze próby zwiększania możli-
wości sportowych za pomocą niedozwo-
lonych środków (doping).

Autorzy książki sport osób z niepeł-
nosprawnością próbują pokazać zarówno 
od strony organizacyjnej, jak i meto-
dycznej. Informacje o historii, przepisach 
i organizacji współzawodnictwa poja-
wiają się obok najnowszej problematyki 
klasyfikacji (jej fragment ukazaliśmy 
powyżej) i specyfiki szkolenia sportowe-
go. Pojawiają się w niej opisy dyscyplin 
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i wskazania metodyczne do naucza-
nia podstawowych umiejętności tech- 
nicznych. 

W słowie wstępnym Autorzy wymie-
niają szeroki krąg odbiorców, do których 
książka jest kierowana. Mają być nimi 
wszyscy, którym bliska jest problematy-
ka aktywności ruchowej osób niepełno-
sprawnych, zarówno w wymiarze reha-
bilitacyjnym, sportu dla wszystkich, jak 
i sportu wyczynowego. Jednak przede 
wszystkim Autorzy polecają ją studen-
tom kierunku fizjoterapii i wychowania 
fizycznego specjalnego. 

Gwarancję wysokiej wartości poda-
wanych w książce informacji, opinii i za- 
leceń stanowią kwalifikacje i kompe-
tencje plejady Autorów, wśród których 
znaleźli się m. in.: trener klasy mistrzow-

skiej w pływaniu, specjalistka tańców na 
wózkach – klasyfikator narodowy, spe-
cjalista lekkoatletyki niepełnosprawnych, 
instruktor narciarstwa PZN, klasyfikator 
medyczny w koszykówce na wózkach 
i piłce siatkowej. Autorzy pełnią (lub 
pełnili) również wiele innych funkcji 

Książka jest nie tylko o osobach z nie- 
pełnosprawnością, ale także dla osób 
niepełnosprawnych. Jest także dla tych 
osób, które widzą potrzebę poprawy 
własnej sprawności fizycznej oraz utyli-
tarnych umiejętności ruchowych, a przez 
to podnoszenia na wyższy poziom jakości 
swojego życia. Z tego wynika jej wysoki 
4000-tysięczny nakład, który ma się po-
jawiać seriami, w miarę potrzeb.

Jerzy Tkaczyk
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Przegląd czasopism 

„Sport Wyczynowy” 2009, nr 2/530

W bieżącym numerze prezentujemy wybór materiałów, jakie 
zamieścił w numerach 1-4 z 2009 r. „European Journal of Sport 
Scence”. Obszar zainteresowań czasopisma to – sport i nauki 
o wysiłku, częstotliwość ukazywania się – 6 numerów w roku 
(wersje – papierowa i elektroniczna), wydawca – Taylor & Francis.

Greig W. (Sport and Physical Activity, Edge Hill University, Ormskirk, UK): The influence of soccer-
specific activity on the kinematics of an agility sprint. Wpływ specyficznego wysiłku 
piłkarskiego na kinematykę sprinterskiego biegu zwinnościowego. „European Journal of 
Sport Science” January 2009, 9, 1, s. 23-33.

Określano wpływ specyficznego zmęczenia występującego u piłkarzy na wybrane parametry 
kinematyczne testu zwinności sprinterskiej. Badaniami objęto 10 zawodowych piłkarzy; wiek 
24,7 lat (SD = 4,4 roku), masa ciała 77,1 kg (SD = 8,3 kg). Badani wykonywali na bieżni 
ruchomej przerywany wysiłek odpowiadający wysiłkowi w trakcie meczu. Badania składały 
się z dwóch 45-minutowych części oddzielonych 15-minutową, bierną, przerwą odpoczyn-
kową. Przed ćwiczeniami i po każdych 15 minutach eksperymentu zawodnicy wykonywali 
sprinterskie próby zwinnościowe zawierające także obrót ciała wokół osi podłużnej o 180°. 
Wykorzystując 9-kamerowy system do analizy ruchu, pracujący z częstotliwością 200 Hz, 
określono wartości parametrów kinematycznych ruchu w stawach kolanowych w płaszczy-
znach: czołowej oraz strzałkowej w odniesieniu do kończyny podporowej i obrotowej. 
Podczas przedostatniego kontaktu stopy z podłożem staw kolanowy charakteryzował się 
zgięciem oraz powiększoną koślawością. Zgięcie kolana w chwili zetknięcia z podłożem 
zmniejszało się znacząco (P < 0,05) w funkcji czasu trwania wysiłku od 57,4±15,5° przed 
próbą do 37,0 ± 5,9° w chwili zakończenia drugiej części testu. Zakres ruchu zginania stawu 
kolanowego zwiększał się znacząco podczas pierwszej części testu (T45 = 66,6 ± 18,2°) i po-
zostawał zwiększony podczas całej drugiej połowy (T75 = 66,4 ± 18,1°; T90 = 65,7 ± 20,4°; 
T105 = 70,2 ± 19,4°) w odniesieniu do wartości sprzed rozpoczęcia testu (51,8 ± 18,8°). 
Podczas ostatniego kontaktu stopy z podłożem staw kolanowy również charakteryzował się 
zgięciem i koślawością. Kąt ugięcia kolana w chwili zetknięcia stopy z podłożem zmniejszał 
się w trakcie każdej części testu i był znacząco mniejszy (P = 0,02) na końcu pierwszej części 
(30,6 ± 7,0°) niż przed rozpoczęciem testu (39,5 ± 6,3°) oraz znacząco mniejszy w końcu 
drugiej części (30,2 ± 2,9°) niż po przerwie (37, ± 7,8°) bądź przed badaniami. Zakres zgięcia 
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kolana przy pełnym kontakcie z podłożem zwiększał się znacząco podczas każdej części testu. 
Zmiany kątowe stawu kolanowego w płaszczyźnie czołowej podczas zginania mieściły się 
w granicach od koślawości, notowanej podczas pierwszych 15 minut testu, do szpotawości 
notowanej później. Największą szpotawość stawu kolanowego notowano na końcu każdej 
części testu (T45 = 4,7 ± 7,9°; T105 = 6,9 ± 7,4°) i była ona znacząco (P < 0,05) większa niż 
przed rozpoczęciem badań. Zakres szpotawości stawu kolanowego w fazie prostowania był 
największy podczas biernej 15-minutowej przerwy odpoczynkowej, oddzielającej obydwie 
części testu (T60 = 6,2 ± 7,3°) i wykazywał tendencję do powiększania się w drugiej części 
wysiłku. 
Przedłużony czas trwania, specyficznych dla gry w piłkę nożną, przerywanych wysiłków 
wywołuje zmiany w przebiegu ruchu w stawie kolanowym. Zwiększenie koślawości oraz 
zmniejszenie zgięcia stawu kolanowego w chwili uzyskiwania kontaktu z podłożem, podczas 
przedłużającego się wysiłku, to potencjalne mechanizmy zwiększające ryzyko urazów.

Bullock N., Martin D. T. (Department of Physiology, Australian Institute of Sport, Canberra, ACT, Au-
stralia); Ross A. (New Zealand Academy of Sport, Dunedin, New Zealand); Rosemond D. (Department 
of Biomechanics and Performance, Australian Institute of Sport, Canberra, ACT, Australia); Jordan M. J. 
(Canadian Sport Centre-Calgary, University of Calgary, Calgary, Alberta, Canada); Marino F. E. (School of 
Human Movement Studies, Charles Sturt University, Bathurst, NSW, Australia): An acute bout of whole-
body vibration on skeleton start and 30-m sprint performance. Wpływ ostrej wibracji 
całego ciała na start skeletonu i wynik biegu sprinterskiego na 30 m. „European Journal 
of Sport Science” January 2009, 9, 1, s. 35-39. 

U pięciu kobiet kadry narodowej w skeletonie badano wpływ ostrej wibracji całego ciała 
stosowanej przed pchaniem skeletonu i biegiem oraz po 10 minutach na wyniki w biegu na 
30 m w pozycji wyprostnej oraz pochyłej i pchania skeletonu, a także bez wibracji. Zasto-
sowano wibrację całego ciała przy częstotliwości 45 Hz z 4 mm przesuwem przez 31 minut 
z przerwą 1-minutową. Zmiany wyników 30-metrowego sprintu oraz pchania skeletonu przed 
i po wibracji całego ciała były niewielkie, mieściły się w granicach typowej zmienności testów 
(-3,7% dla pchania skeletonu oraz -3,2% dla sprintu w pozycji wyprostnej). Zawodniczki 
były w stanie uzyskiwać podczas pchania skeletonu 75-79% szybkości w biegu na 30 m 
w pozycji wyprostnej. 
Wyniki tych badań poddają w wątpliwość skuteczność wibracji całego ciała jako środka ero-
genicznego, stosowanego bezpośrednio przed wykonaniem maksymalnego sprintu w pozycji 
wyprostnej lub pchania skeletonu, po przeprowadzeniu odpowiedniej rozgrzewki. 

Shan G. (Biomechanics Laboratory, Department of Kinesiology, University of Lethbridge, Lethbridge, Alberta, 
Canada): Influence of gender and experience on the maximal instep soccer kick. Wpływ 
płci i doświadczenia na maksymalny wykop podbiciem w piłce nożnej. „European Journal 
of Sport Science” March 2009, 9, 2, s. 107-114.

Wprawdzie piłka nożna jest sportem bardzo popularnym na całym świecie, uprawianym 
także przez kobiety, jednak niewiele badań prowadzono z udziałem zawodniczek. Dlatego 
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ich programy szkolenia często bywają swoistymi kopiami planów treningowych mężczyzn, 
bez odpowiednich dostosowań. Opisane badania dotyczyły wpływu płci i doświadczenia na 
maksymalny wykop piłki prostym podbiciem w wykonaniu kobiet i mężczyzn, studentów. 
W obu grupach liczba nowicjuszy i graczy doświadczonych była jednakowa. W badaniach 
wykorzystano trójwymiarowy system rejestracji ruchu VICONTM 3D (9 sprzężonych szyb-
kich kamer 120 Hz) i zsynchronizowany z nim system bezprzewodowej elektromiografii 
NORAXON. 
Wyniki pomiarów wykazały, że technika kobiet różni się od techniki mężczyzn. U mężczyzn 
po silnym kopnięciu następuje zwykle wyskok, by rozproszyć pozostały pęd nogi, podczas 
gdy kobiety unikają wyskoku w górę, a w zamian rozpraszają pęd wygięciem górnej części 
ciała. U doświadczonych graczy-mężczyzn obserwuje się silniejszy, przypominający ruch 
bata, wymach nogi uderzającej piłkę i szybsze narastanie siły rozwijanej przez mięśnie (wyż-
sze napięcie maksymalne i szybsze jego narastanie) niż to się obserwuje u doświadczonych 
kobiet. 
Szkoleniowcy powinni zwrócić uwagę na częste urazy małych mięśni, np. adductor magnus. 
Opisane różnice mogą być wykorzystane przy programowaniu szkolenia różnych grup.

Les Ansley L. (School of Psychology and Sport Sciences, Northumbria University, Newcastle upon Tyne); 
Cangley P. (Chelsea School, University of Brighton, Eastbourne, UK): Determinants of „optimal” 
cadence during cycling. Wyznaczniki optymalnej prędkości pedałowania w kolarstwie. 
„European Journal of Sport Science” March 2009, 9, 2, s. 61-85
Prędkość pedałowania jest jedyną zmienną, którą kolarz może dostosować w celu sterowania 
swą wydolnością i zmęczeniem w trakcie zawodów. Nic więc dziwnego, że zmienna ta skupia 
wiele uwagi uczonych, chodzi o to, by określić prędkość pedałowania umożliwiającą zmi-
nimalizowanie zmęczenia. W piśmiennictwie spotyka się rozbieżne opinie co do optymalnej 
prędkości pedałowania. Należy to w znacznej mierze przypisać niespójnej definicji terminu 
„optymalna prędkość pedałowania”, którego używa się na określenie wydatku energetycznego, 
napięcia mięśniowego oraz postrzegania (odczucia) wysiłku. Kolejne komplikacje wynikają 
stąd, że optymalna prędkość pedałowania zależy od rodzaju obciążenia, tzn. przy wyższym 
wydatku mocy jest ona inna, niż przy niższym wydatku mocy. Wprawdzie definicje optymalnej 
prędkości pedałowania są różne z punktu widzenia wydatku energetycznego, pracy mięśniowej 
i postrzegania zmęczenia, ale krzywe odwzorowujące wpływ zmiany prędkości pedałowania 
na te zmienne mają jednolity kształt przypominający literę „J”. Być może więc podstawa 
wszystkich trzech ujęć jest wspólna. Rzeczywiście, okazuje się, że odpowiedź zarówno 
układu sercowo-oddechowego (wydatek energii), jak i mięśniowego (napięcie mięśniowe) 
są określone przez typ jednostek ruchowych pobudzanych podczas tego wysiłku. Następnie, 
choć odpowiedź po części może wynikać z wrodzonych różnic charakterystyk poszczególnych 
typów jednostek ruchowych, to zapewne ważniejsza jest jednak bezwzględna prędkość skurczu 
w odniesieniu do optymalnego (dla tejże prędkości) typu włókna. Jednakże, nawet gdy wydatek 
mocy wzrasta, kształt krzywych odpowiedzi na zmiany prędkości pedałowania pozostaje nie-
zmienny, chociaż minimum krzywej przesuwa się w prawo, w kierunku rosnących wydatków 
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mocy. Założono, że punkt przecięcia krzywej wydatku energetycznego i rozwijanej mocy 
oraz krzywej napięcia mięśniowego i rozwijanej mocy odpowiada prędkości pedałowania, 
przy której postrzegany wysiłek jest minimalny (tzn. jest to pożądana prędkość pedałowania). 
Jednakże wahania prędkości pedałowania wynikają z warunków zewnętrznych niezależnych 
od czynników fizjologicznych, dlatego określenie „optymalnej” prędkości pedałowania jest 
możliwe w ściśle określonych warunkach laboratoryjnych lub środowiskowych.

Williams K., Gregson W., Robertson C., Datson N., Whyte G., George K. (Research 
Institute for Sport and Exercise Sciences, Liverpool John Moores University, Liverpool, UK); Murrell C., 
Wilson L., Ainslie P. (Department of Physiology, University of Otago, Dunedin, New Zealand); Ross E., 
Shave R., Gaze D. (Centre for Sports Medicine and Human Performance, Brunel University, Uxbridge, 
Middlesex, UK): Alterations in left ventricular function and cardiac biomarkers as  
a consequence of repetitive endurance cycling. Zmiany funkcji lewej komory i wskaźni-
ków sercowych w następstwie powtarzalnych wytrzymałościowych wysiłków kolarskich. 
„European Journal of Sport Science” March 2009, 9, 2, s. 97-105. 

Oceniano funkcję lewej komory serca (LV) i wskaźniki sercowe w odpowiedzi na wytrzyma-
łościowe wysiłki kolarskie powtarzane w ciągu 22 dni u 10 wytrenowanych kolarzy (średnia 
wieku 40 ±5 lat, VO2max 56 ±4 ml/kg min), którzy ukończyli w roku 2007 wyścig Tour 
de France. Przed wyścigiem, podczas jego trwania i w dwa dni po zakończeniu poddano 
ich ocenie echokardiograficznej w celu określenia: frakcji wyrzutowej, skurczowej (S’), 
wczesno–rozkurczowej (E’) i późno-rozkurczowej (A’) oraz szybkości ruchowej mięśnia 
sercowego wraz ze wskaźnikiem E’/A’. W pobieranych próbkach krwi żylnej analizowano 
sercową troponinę I (cTnI) oraz peptyd natrdiuretyczny typ B.
Do oceny kumulacyjnych efektów długotrwałych obciążeń wysiłkowych czynności lewej 
komory i wskaźników markerów sercowych zastosowano powtarzalne analizy wariancji 
(poziom alfa ustalono na 0,05). Zarówno frakcja wyrzutowa (71±2% vs. 59±4%; P<0,05) 
jak i wskaźnik E’/A’ (1,60±0,15 vs 1,09±0,12; P<0,05) były obniżone po końcowym etapie 
pomiarów, istniały też dane świadczące o stałym obniżaniu każdej z badanych zmiennych 
w ciągu 22 dni wyścigu. 
Frakcja wyrzutowa badana po wyścigu nie różniła się w stosunku do wartości wyjściowych 
(68±3%; P>0,05), wskaźnik E’/A’ pozostał obniżony (1,37±0,26; P<0,05) po 2 dniach 
odpoczynku-odnowy. Liczba oznaczalnych wartości cTnI była na poziomie danych 
wyjściowych, zaś peptyd natrdiuretyczny typu B był w granicach wartości prawidło-
wych (24±7 pg/ml). Sercowa troponina I była oznaczana co najmniej u jednego kolarza 
w każdym z pomiarów, zaś aż 60% wyników miało charakter pozytywny po etapie 15. 
(w zakresie 0,02-0,09 µg/ml).
W podsumowaniu autorzy stwierdzają, że powtarzalne przewlekłe wysiłki wytrzymałościowe 
kolarzy powodowały ostre zmniejszenie czynności lewej komory serca (LV) oraz sporadycz-
ne pojawienie się markerów sercowych po wysiłkach każdego etapu wyścigu. Mimo to nie 
stwierdzono kumulacyjnego efektu tych wysiłków. Niewielkie zmiany w funkcji rozkurczowej 
serca utrzymywały się jeszcze po 48-godzinnym odpoczynku. 
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Benton M. J. (College of Nursing, Valdosta State University, Valdosta, Georgia); Swan P. D. (Department 
of Exercise and Wellness, Arizona State University, Mesa, Arizona, USA): Influence of resistance exer-
cise volume on recovery energy expenditure in women. Wpływ objętości obciążenia 
treningowego siłowego na wielkość kosztu energetycznego procesu restytucji powy-
siłkowej u kobiet. „European Journal of Sport Science” July 2009, 9, 4, s. 213-218.
U kobiet istnieje wysokie zagrożenie wzrostem masy ciała. Dlatego korzystają one często 
z ćwiczeń fizycznych o wysokim wydatku energetycznym. Mimo to wpływ ćwiczeń siłowych 
na wydatek energetyczny w okresie odnowy powysiłkowej nie został dotychczas wnikliwie 
zbadany. Przeprowadzone przez Autorów badania miały na celu określenie czynników, które 
wpływają na proces restytucji u kobiet po krótkotrwałym, intensywnym treningu siłowym. 
Badano 17 zdrowych kobiet w wieku 40-55, które wykonywały zaplanowane ćwiczenia 
siłowe, po czym mierzono wydatek energetyczny przez 120 minut. Skład ciała badanych 
(BMI) określono za pomocą pletyzmografii. Ćwiczenia siłowe wykonywano w trzech seriach, 
zawierały od 8 do 12 powtórzeń. Obciążenie w pierwszej serii ćwiczeń stanowiło 50% war-
tości maksymalnej (50% 1 RM), natomiast w serii drugiej i trzeciej 80% 1 RM. Pochłanianie 
tlenu (VO2) zmierzono przed i w 120. minucie po zakończeniu wysiłku. Dane dotyczące 
kosztu energetycznego w okresie restytucji po wysiłku zbierano sześciokrotnie w 0, 20, 40, 
60, 90 i 120 minucie po zakończeniu wysiłku i uśredniano w przedziale czasowym 4 minuty. 
Średnia objętość obciążenia treningoweego, mierzona w kilogramach podnoszonego ciężaru, 
wyniosła 7604,1±450,64 kg, a całkowite zużycie energii w okresie odpoczynku po wysiłku 
wyniosło średnio 133,1±6 kcal. 
Dokonana analiza korelacji Pearsona nie wykazała istotnych związków pomiędzy powysiłko-
wym wydatkiem energetycznym oraz wiekiem, BMI, czasem trwania ćwiczeń albo opóźnie-
niem między zakończeniem ćwiczeń i rozpoczęciem pomiarów metabolicznych. Bezwzględna 
utrata masy ciała (kg) również nie była istotnie związana z wielkością kosztu energetycznego 
po zakończeniu wysiłku. Z kolei względna utrata masy ciała (%) w późniejszych fazach resty-
tucji związki takie wykazywała (40 minut po wysiłku: r = 0,49, P = 0,05; 60 minut: r = 0,51, 
P = 0,04; 90 minut: r = 0,63, P < 0,01). Z wydatkiem energii po zakończeniu ćwiczeń wiązała 
się objętość obciążenia treningowego, szczególnie przez pierwsze 90 minut (0 minut r = 0,49, 
P = 0,05; 20 minut: r = 0,52, P = 0,03; 40 minut: r = 0,53, P = 0,03; 60 minut: r = 0,50, 
P = 0,04; 90 minut: r = 0,48, P = 0,05). W badanej grupie kobiet koszt energetyczny w fazie 
odpoczynku związany był przede wszystkim z całkowitą objętością obciążenia treningowego, 
a utrata masy ciała była ograniczona. 
Wyniki badań wskazują, że kobiety należy zachęcać do ćwiczeń z większą intensywnością 
i wyższymi obciążeniami (70-80% 1 RM) w celu maksymalizowania powysiłkowej konsumpcji 
tlenu, co może skutkować utratą tkanki tłuszczowej.

 Wacław Petryński, Krzysztof Chrostowski i Tadeusz Ruchlewicz
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Kolarstwo jest tym sportem, który znajduje się pod szczególnym nadzorem instytucji 
zwalczających doping w sporcie
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„Sport Wyczynowy” 2008, nr 10-12/526-528

Rozmaitości 

Światowa Agencja Antydopingowa, 
w związku z prowadzonym przez siebie 
tzw. Światowym Programem Zwalcza-
nia Dopingu, zmierza do zapewnienia 
optymalnej harmonizacji działań w ra-
mach krajowych strategii wykrywania 
i zapobiegania dopingowi w sporcie. 
Skuteczność tego procesu gwarantować 
ma wypracowany przez WADA mecha-
nizm harmonizujący, oparty na doku-
mentach różnego szczebla, wyznaczają-
cych wspólne cele programu i techniki 
ich realizacji. Należą do nich Kodeks 
Antydopingowy (dokument poziomu 1), 
a także międzynarodowe standardy 
(poziom 2) oraz modele najlepszych 
praktyk (poziom 3).

Międzynarodowe standardy WADA, 
jak czytamy w Kodeksie, dotyczą róż-
nych obszarów technicznych i operacyj-
nych Światowego Programu Zwalczania 
Dopingu i są opracowywane w porozu-
mieniu z ruchem sportowym i władzami 
publicznymi. Ich celem jest harmoniza-
cja działań prowadzonych przez pod-
mioty krajowe, odpowiedzialne za te 
właśnie techniczne i operacyjne obszary 
Programu. Standardy międzynarodowe 
traktować należy jako integralną część 
Kodeksu, są bowiem niezbędne dla 
procesu jego właściwego wdrażania. 
Zostały one ujęte w ramach odręb-
nych dokumentów ze względu na swój 
techniczny charakter. Ma to sprzyjać 

Światowa Agencja Antydopingowa (WADA) przyjęła 17 listopada 2007 r. znowelizowany 
Kodeks Antydopingowy Nastąpiło to w trakcie Trzeciej Światowej Konferencji WADA, 
w Madrycie. Proces dostosowania do jego treści postanowień międzynarodowych stan-
dardów tej organizacji trwał niemal do połowy roku następnego. Ostateczne brzmienie 
nadano im w maju i wrześniu 2008 r. Weszły one w życie 1 stycznia 2009 r. 
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uelastycznieniu trybu ich zmiany, jako 
że jest on niezależny od rewizji samego 
Kodeksu. Decyzję o zmianie treści stan-
dardów międzynarodowych podejmuje 
Komitet Wykonawczy WADA, nie zaś 
Rada Założycielska tej organizacji, jak 
to ma miejsce w przypadku Kodeksu.

Aktualnie obowiązuje pięć stan-
dardów międzynarodowych WADA. 
Cztery z nich pozostawały w mocy także 
przed 1 stycznia 2009 r., w tym Lista 
substancji i metod zabronionych, a tak-
że Międzynarodowy Standard Badań, 
Międzynarodowy Standard dla Labora-
toriów oraz Międzynarodowy Standard 
Wyłączeń dla Celów Terapeutycznych. 
Treść trzech ostatnich uległa zasadniczej 
zmianie w związku z nowelizacją Ko-
deksu. Z kolei Lista substancji i metod 
zabronionych jest standardem aktualizo-
wanym corocznie. Z dniem 1 stycznia 
2009 r. mocy obowiązującej nabrał też 
zupełnie nowy standard, tj. Międzyna-
rodowy Standard Ochrony Prywatności 
i Danych Osobowych. Towarzyszyło mu 
najwięcej kontrowersji, które bynajmniej 
nie zakończyły się z momentem wejścia 
standardu w życie.

Lista substancji i metod 
zabronionych

Lista substancji i metod zabronionych 
(ang. Prohibited List) określa, jakie sub-
stancje i metody są zabronione w czasie 
i/lub poza zawodami, a także precyzuje, 
w jakich sportach niedozwolone jest 
użycie konkretnych substancji (alko-
holu, beta-blokerów). Lista podlega co-
rocznej aktualizacji przez WADA, a jej 
przyjęcie przez Komitet Wykonawczy tej 

organizacji poprzedza długi i intensywny 
proces konsultacji, w którym istotną rolę 
odgrywa Grupa Monitorująca Kon-
wencję Antydopingową Rady Europy. 
Art. 4.3 Kodeksu WADA określa kryteria, 
decydujące o zakwalifikowaniu danej 
substancji lub metody do grypy zabro-
nionych, co skutkuje umieszczeniem jej 
na Liście. Dzieje się tak w przypadku 
substancji lub metod, które spełniają co 
najmniej dwa z następujących trzech 
warunków: 1) samodzielnie lub w połą-
czeniu z innymi substancjami lub meto-
dami mogą poprawiać lub poprawiają 
wynik sportowy; 2) ich użycie stanowi 
faktyczne lub potencjalne zagrożenie 
dla zdrowia sportowca; 3) ich użycie 
jest niezgodne z duchem sportu (jest 
nieetyczne).

Na Listę trafiają też substancje, które 
mogą maskować stosowanie innych sub-
stancji zabronionych lub metod zabro-
nionych, zakwalifikowanych do tej grupy 
według powyższych kryteriów.

Aktualnie obowiązująca Lista sub-
stancji i metod zabronionych, która we-
szła w życie 1 stycznia 2009 r., została 
przyjęta przez Komitet Wykonawczy 
WADA na posiedzeniu w dniu 20 wrze-
śnia 2008 r. Zawiera ona wiele istotnych 
zmian jakościowych. Zostały one dość 
obszernie omówione na łamach „Sportu 
Wyczynowego” (nr 1/2009, s. 142-145). 
Co ciekawe, nowa Lista zawiera też jed-
ną istotną zmianę w zakresie rozwiązań 
legislacyjnych, bezpośrednio związaną 
z reformą systemu sankcji w znoweli-
zowanym Kodeksie WADA. Odnosi się 
ona do katalogu tzw. substancji okre-
ślonych (szczególnych, ang. specified 
substances).
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Substancje określone to takie, któ-
rych użycie może być spowodowane 
nieświadomie, ze względu na ogólną ich 
dostępność w produktach leczniczych 
lub, co do których istnieje mniejsze 
prawdopodobieństwo, że będą uży-
wane jako substancje służące popra-
wie wyniku sportowego. Stwierdzenie 
obecności takiej substancji określonej 
w próbce fizjologicznej zawodnika, jeśli 
potrafi on wskazać, w jaki sposób trafiła 
ona do jego organizmu oraz uprawdo-
podobnić, że jej użycie nie miało na 
celu poprawy wyniku sportowego (lub 
maskowania użycia substancji służącej 
takiej poprawie), skutkować będzie, na 
podstawie art. 10.4 Kodeksu, zastosowa-
niem łagodniejszego wymiaru kary za 
popełnienie przewinienia dopingowego. 
Oznacza to, że zawodnik, który użył sub-
stancji określonej oraz spełnia powyższe 
warunki, może całkowicie uniknąć kary 
zakazu udziału w rywalizacji sportowej 
(zwyczajowo określanej jako dyskwali-
fikacja). Minimalny wymiar kary w tym 
przypadku to upomnienie, jeśli jest to 
pierwsze przewinienie dopingowe za-
wodnika.

Lista, w związku z wprowadzeniem 
do Kodeksu art. 4.2.2, znacznie rozsze-
rza katalog substancji określonych, pod-
danych szczególnemu reżimowi sankcji. 
Założeniem Kodeksu, odzwierciedlonym 
w treści Listy, jest bowiem przyznanie 
co do zasady wszystkim substancjom 
uznanym za zabronione statusu „okre-
ślonych”, a jedynie w drodze wyjątku 
wyeliminowanie z tej kategorii pew-
nych grup substancji (np. steroidów 
anabolicznych, hormonów i pokrewnych 
substancji) oraz, co oczywiste, metod 

zabronionych. Podejście takie związane 
jest z nową strategią, wyrażoną jasno 
przez WADA w Kodeksie, polegającą na 
uelastycznieniu systemu sankcji i stwo-
rzeniu możliwości jak największej ich 
dywersyfikacji w praktyce. Ponadto, 
status poszczególnych grup substancji, 
w przeciwieństwie do poprzednio obo-
wiązującej Listy, jest zasadniczo jedno-
rodny (wyjątkiem wyłączenie podgrupy 
antagonistów i modulatorów hormonów 
oraz stymulantów, które w przeciwień-
stwie do pozostałych substancji w tych 
grupach nie zostały zakwalifikowane jako 
„określone”). Wpływa to, równolegle 
z wprowadzeniem wyraźnego graficz-
nie rozróżnienia między substancjami 
określonymi i tymi, które statusu takie-
go nie posiadają (substancje określone 
zostały wymienione według grup już 
na wstępie), na przejrzystość Listy i ła-
twość jej odbioru oraz zrozumienia przez  
zawodników i trenerów.

Międzynarodowy
 Standard Badań

Międzynarodowy Standard Badań 
(ang. International Standard for Testing, 
IST) zawiera wytyczne dla organizacji 
antydopingowych w zakresie planowa-
nia i przeprowadzania kontroli dopin-
gowej, od momentu poinformowania 
zawodnika o kontroli do momentu 
dostarczenia jego próbki fizjologicz-
nej do laboratorium. Standard ten 
przed wejściem w życie poddany został 
złożonemu procesowi konsultacji, jako 
że jego projekt zawierał propozycje 
kontrowersyjnych dla ruchu sportowe-
go rozwiązań. W rezultacie, przyjęty 
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przez Komitet Wykonawczy WADA 
w dniu 10 maja 2008 r. ostateczny tekst 
dokumentu stanowi wyraz kompromisu 
między stronami, biorącymi aktywny 
udział w jego uzgadnianiu. Podstawo-
wym założeniem zmienionego standardu 
jest osiągnięcie większej harmonizacji 
działań w obszarach, w których do tej 
pory pozostawiano swobodę uznania 
organizacjom antydopingowym.

Międzynarodowy Standard Badań, po-
zostający w mocy po 1 stycznia 2009 r., 
reguluje takie obszary kontroli do-
pingowej, jak planowanie, informo-
wanie zawodników, przygotowanie 
i pobieranie próbek fizjologicznych, 
ich zabezpieczenie oraz transport, 
a także, co jest nowością, określanie 
tzw. pul (grup docelowych) zawod-
ników rejestrowanych na potrzeby 
badań antydopingowych poza zawo-
dami (ang. Registered Testing Pool, 
RTP) oraz zbieranie i administrowanie 
informacjami o miejscu pobytu tych 
zawodników. Właśnie te dwa obszary 
regulowane w standardzie wzbudzi-
ły najwięcej kontrowersji w procesie 
konsultacji i z tego powodu wymagają 
szczegółowego omówienia.

Stanowisko WADA w sprawie obo-
wiązku udzielania przez zawodników 
informacji o miejscu pobytu, wyrażone 
w treści Standardu, to efekt kompromi-
su między oczekiwaniami organizacji 
antydopingowych co do efektywności 
badań poza zawodami a realną oceną 
możliwości podniesienia tej efektywno-
ści bez ingerencji w prawa zawodników 
ponad konieczną miarę. Przyjęte przez 
WADA rozwiązanie przewiduje poddanie 
zawodników zakwalifikowanych przez 

organizacje antydopingowe do tzw. pul 
(grup docelowych) rejestrowanych na 
potrzeby badań antydopingowych (ang. 
Registered Testing Pool, RTP) specjalne-
mu reżimowi informowania o ich miej-
scu pobytu. Zawodnicy ci zobowiązani 
są przed rozpoczęciem każdego kwarta-
łu, na podstawie art. 11.3 Standardu, do 
przekazywania organizacji, w której RTP 
się znajdują, informacji o miejscu swo-
jego pobytu. Powinna ona obejmować 
w szczególności następujące dane dla 
każdego dnia w nadchodzącym kwartale: 
pełny adres miejsca, w którym zawodnik 
będzie przebywał (np. dom, kwatera 
tymczasowa, hotel itp.) oraz nazwę i ad-
res każdego miejsca, w którym będzie 
trenował, pracował lub wykonywał do-
wolną regularną aktywność (np. szkoła), 
a także zwykłe ramy czasowe wykony-
wania takich regularnych aktywności, 
jak również harmonogram zawodów na 
kolejny kwartał, w tym nazwę i adres 
każdego miejsca, w którym zawody 
będą się odbywać, oraz dokładny termin 
uczestnictwa.

Informacje o miejscu pobytu muszą 
zawierać ponadto, dla każdego dnia 
w następnym kwartale, jedno określone 
60-minutowe okienko między godziną 
6 rano a 23 wieczorem, podczas któ-
rego zawodnik deklaruje dostępność 
dla kontroli dopingowej w wybra-
nym i ustalonym przez siebie miej-
scu. Może to być zarówno miejsce 
jego zamieszkania, jak i to, w którym 
odbywa trening lub uczestniczy w za-
wodach lub też każde inne (np. praca 
lub szkoła). Jeśli zawodnika nie będzie 
w tak określonym miejscu w ustalonym 
czasie (wybrane 60-minutowe okienko), 
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a przez to nie będzie mógł być poddany 
kontroli dopingowej, to przypadek taki 
zostanie potraktowany jako opuszczenie 
badania, a więc popełnienie jednego 
z przewinień dopingowych, określo-
nych w art. 2.4 Kodeksu WADA. Nie 
oznacza to wszak, że zawodnika nie 
można poddawać niezapowiedzianym 
badaniom poza zawodami również poza 
wyznaczonym 60-minutowym okien-
kiem. Wręcz przeciwnie, zawodnicy ci 
mogą być poddani kontroli w każdym 
czasie. Jednak tylko w trakcie tego 
okienka nieobecność zawodnika podczas 
kontroli uznać można za opuszczenie 
badania antydopingowego (unikanie 
kontroli dopingowej). Popełnienie tego 
przewinienia lub jego popełnienie w 
dowolnej konfiguracji z innym przewi-
nieniem, określonym w art. 2.4 Kodek-
su (tj. nieprzedstawienie wymaganych 
informacji na temat miejsca pobytu), 
trzykrotnie w ciągu 18 miesięcy sta-
nowi naruszenie przepisów antydopin-
gowych, za co grozi kara w granicach 
określonych w Kodeksie (tj. od 1 roku 
do 2 lat zakazu udziału w rywalizacji 
sportowej, gdy jest to pierwsze takie 
przewinienie zawodnika).

Wszelkie nieprawidłowości, występu-
jące w związku z kontrolą dopingową, 
które mają miejsce poza określonymi 
60 minutami, nadal oceniać należy z per-
spektywy ewentualnej odpowiedzialności 
zawodnika za przewinienia dopingowe. 
W zależności od ich charakteru można 
je uznać za naruszenie przepisów anty-
dopingowych, określonych w art. 2.3 
(tj. odmowa lub niestawienie się bez 
uzasadnienia w punkcie poboru próbki 
fizjologicznej po powiadomieniu zgodnie 

z odpowiednimi przepisami lub w inny 
sposób unikanie pobrania próbki), 2.4 
(tj. nieprzedstawienie wymaganych in-
formacji na temat miejsca pobytu) lub 
2.5 Kodeksu (tj. manipulowanie lub 
próba manipulowania podczas dowolnej 
części kontroli dopingowej). Oznacza 
to, że zawodnik w praktyce odpowiada 
za wszelkie nieprawidłowości, których 
dopuści się w związku z kontrolą dopin-
gową, jednak jedynie w granicach czaso-
wych wybranych przez siebie 60 minut 
jego zachowanie ocenione może zostać 
jako opuszczenie badania (unikanie 
kontroli). Przyjęcie takiego praktycznego 
rozwiązania to także efekt konsultacji 
i wymiany doświadczeń prowadzonej 
przez WADA z organizacjami antydo-
pingowymi.

Zrewidowany Międzynarodowy Stan-
dard Badań w sposób kompleksowy 
reguluje problem dostępności zawod-
nika dla badań antydopingowych poza 
zawodami. Nie tylko porządkuje, jak to 
opisano powyżej, kwestię odpowiedzial-
ności zawodnika za unikanie kontroli 
dopingowej lub nieprzedstawienie wy-
maganych informacji o miejscu pobytu, 
ale także tworzy w tym zakresie kon-
kretne zobowiązania dla organizacji an-
tydopingowych. Standard obliguje je do 
przekazywania do WADA oraz do innych 
właściwych organizacji antydopingo-
wych informacji na temat stwierdzonych 
przez nie przypadków opuszczenia przez 
zawodników badań antydopingowych 
oraz nieprzedstawienia wymaganych 
informacji o miejscu pobytu, najlepiej 
za pośrednictwem wprowadzonego przez 
WADA systemu ADAMS (ang. Anti- 
-Doping Administration & Management 
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System). Organizacje antydopingowe 
zobowiązane są do wzajemnego uznania 
i respektowania tak zakomunikowanych 
przypadków naruszeń, a co za tym idzie 
do monitorowania na tej podstawie ich 
liczby w ciągu ostatnich 18 miesięcy, 
aż do ewentualnego stwierdzenia na-
ruszenia przepisów antydopingowych 
i zastosowania wobec zawodnika sankcji 
na warunkach określonych dla takiego 
przypadku w Kodeksie.

Omówiony w ramach tego Standardu 
reżim udzielania informacji o miejscu 
pobytu dotyczy zawodników zakwalifi-
kowanych przez organizacje antydopin-
gowe, a więc międzynarodowe federacje 
sportowe oraz krajowe agencje antydo-
pingowe, do tzw. pul rejestrowanych na 
potrzeby badań antydopingowych poza 
zawodami (w skrócie RTP). Obejmować 
mają one zawodników, w przypadku 
których istnieje największe ryzyko sto-
sowania poza zawodami substancji lub 
metod zabronionych. WADA pozosta-
wia w kompetencji międzynarodowych 
federacji sportowych wybór kryteriów 
kwalifikowania zawodników do prowa-
dzonego przez nie RTP, z zastrzeżeniem, 
że zostanie on dokonany w oparciu 
o ocenę ryzyka w danym sporcie (np. 
w przypadku piłki nożnej najbardziej 
narażeni na stosowanie substancji lub 
metod zabronionych są zawodnicy kon-
tuzjowani, i to oni w pierwszej kolejno-
ści powinni znaleźć się w RTP FIFA). 
Krajowe agencje antydopingowe, jak 
choćby działająca w Polsce Komisja do 
Zwalczania Dopingu w Sporcie, rów-
nież otrzymały kompetencję, w granicach 
uznania, do tworzenia RTP w sposób, 
który wspierałby efektywnie program 

badań antydopingowych poza zawodami 
na poziomie krajowym. Również w tym 
przypadku konstrukcja RTP powinna 
się opierać w pierwszej kolejności na 
właściwie wykonanej ocenie ryzyka (np. 
szeroko zakreślone RTP w tzw. sportach 
siłowych, wąsko w tzw. sportach tech-
nicznych).

Wprowadzony na mocy postanowień 
zrewidowanego Kodeksu i Międzynaro-
dowego Standardu Badań reżim infor-
mowania o miejscu pobytu zawodników 
najwięcej kontrowersji wzbudził wśród 
przedstawicieli sportów zespołowych. 
Jeszcze w czasie odbywającej się w Ma-
drycie w 2007 r. Trzeciej Światowej 
Konferencji WADA domagali się oni 
uznania w tym zakresie specyfiki spor-
tów zespołowych. Oczekiwania te zo-
stały częściowo uwzględnione w treści 
Standardu, do którego wprowadzono 
odrębną grupę przepisów (sekcja 11.5). 
Przewidują one możliwość tworzenia 
RTP w sportach zespołowych poprzez 
odniesienie do całych zespołów. Tak 
skonstruowane RTP obejmować będzie 
wszystkich, bądź niektórych (poprzez 
wskazanie ilościowe) zawodników tych 
zespołów. Dla przykładu, częściowo 
z takiego rozwiązania skorzystała FIFA, 
tworząc piramidalne RTP, którego jeden 
poziom obejmuje zawodników wy-
stępujących w zespołach uczestniczą-
cych w danym roku w rozgrywkach 
Ligi Mistrzów. W przypadkach jak ten 
większość informacji o miejscu pobytu 
zawodników objętych RTP będzie miała 
charakter zbiorowy, a co za tym idzie, 
dotyczyć będzie rozkładu zajęć zespołu 
bardziej niż zajęć indywidualnych. 
W konsekwencji większość z tych infor-
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macji przekazywana będzie zbiorowo 
przez personel zespołu (np. kierownika 
drużyny), a nie przez samych zawod-
ników. Wyjątki dotyczyć tu będą za-
wodników, którzy z różnych przyczyn 
(np. kontuzja, powody rodzinne, ab-
sencja z powodu kary dyscyplinarnej) 
przebywają poza miejscem pobytu 
zespołu.

Szczególne rozwiązanie w zakre-
sie RTP, przyjęte dla zawodników re-
prezentujących sporty zespołowe, nie 
oznacza jednak, że nie są oni poddani 
reżimowi związanemu z informowa-
niem o miejscu pobytu. Podobnie jak 
w sportach indywidualnych zobowiązani 
są do poddania się kontroli dopingowej 
w zdeklarowanym miejscu i czasie, 
w ramach 60-minutowego okienka, 
o którym mowa w Standardzie. Ponoszą 
też w związku z tym odpowiedzialność 
za niestawienie się w tym czasie na ba-
danie. Odpowiedzialności tej nie mogą 
uniknąć, powołując się na błąd personelu 
zespołu w przekazaniu informacji na 
temat miejsca pobytu, w tym o zakresie 
60-minutowego okienka.

Międzynarodowy Standard Badań, 
poza omówionymi powyżej zmiana-
mi, zawiera wiele równie istotnych 
modyfikacji natury technicznej. Jedną 
z nich jest zwiększenie minimalnej 
pojemności próbki moczu zawodnika, 
pobranej w wyniku kontroli dopingo-
wej. Wartość tę zwiększono z 75 ml 
(w tym 50 ml na potrzeby próbki A 
i 25 ml na potrzeby próbki B) do 90 ml 
(w tym 60 ml w próbce A i 30 ml w B).  
Zmiana to efekt wniosku, zgłoszo-
nego przez akredytowane laboratoria 
w procesie konsultacji standardu. Ma 

ona bezpośredni związek ze zwięk-
szającą się liczbą substancji obecnych 
na Liście WADA, a co za tym idzie, 
z bardziej kompleksowym charakterem 
analiz. 

Międzynarodowy Standard 
dla Laboratoriów

Nadrzędnym celem Międzynarodo-
wego Standardu dla Laboratoriów (ang. 
International Standard for Laboratories, 
ISL) jest zapewnienie należytej ja-
kości pracy laboratoriów w zakresie 
badań antydopingowych próbek, po-
branych w wyniku kontroli, a także 
zharmonizowanie systemu zarządza-
nia wynikami tych badań, w tym ich 
przekazywania do WADA i organizacji 
antydopingowych. Cel ten ma zostać 
osiągnięty dzięki określeniu warunków 
uzyskania przez laboratoria akredyta-
cji WADA oraz jej utrzymania, a także 
sprecyzowaniu standardów działania 
laboratoriów w zakresie badań an-
tydopingowych. Ramy procesu akre-
dytacyjnego zakreśla część II (wymogi 
akredytacyjne i standardy działania) 
oraz III dokumentu (aneksy). Część II 
precyzuje wymogi konieczne dla uzy-
skania akredytacji, w tym, co niezwykle 
ważne, w zakresie stosowania standar-
dów ISO. Treść Standardu uzupełniają 
wspomniane załączniki, w tym Kodeks 
etyki dla laboratoriów. Taki sam charak-
ter posiadają publikowane okazjonalnie 
przez WADA tzw. dokumenty techniczne, 
zawierające konkretne rekomendacje dla 
laboratoriów. Opublikowane dokumenty 
techniczne stają się integralną częścią 
Standardu. 
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Obowiązujący obecnie zrewido-
wany Międzynarodowy Standard dla 
Laboratoriów (wersja 6.0) przyjęty 
został przez Komitet Wykonawczy 
WADA 20 września 2008 r. Zmiany 
wprowadzone w jego treści, podobnie 
jak i sam dokument, mają techniczny 
charakter. Dotyczą one, między inny-
mi, podniesienia progu wykonywanych 
przez laboratorium badań jako warunku 
koniecznego podtrzymania akredytacji 
WADA. Próg ten od dawna nie był 
zmieniany. W wersji 5.0 dokumentu, jak 
i kilku wcześniejszych, określono go na 
1500 badań (analiz próbek fizjologicz-
nych) w ciągu roku. W chwili obecnej 
jest to wartość dwa razy wyższa, a więc 
3000 badań. Dla wielu laboratoriów 
może to oznaczać poważny problem. 
Szczególnie dla tych w Europie, gdzie 
ich zagęszczenie jest stosunkowo duże 
w porównaniu z innymi kontynentami, 
a co za tym idzie i konkurencja większa. 
Oznacza to, do czego zdaje się dążyć 
WADA, że wiele laboratoriów do pra-
widłowego funkcjonowania wymagać 
będzie stałego finansowania z budżetu 
państwa.

Standard wprowadza też kilka istot-
nych zmian w protokole przeprowa-
dzania badań antydopingowych, m.in. 
skraca czas oczekiwania między uzyska-
niem wyniku próbki A oraz B do 7 dni 
roboczych. Zrezygnowano też z wymogu 
odnośnie do różnej tożsamości osób 
przeprowadzających potwierdzenie prób-
ki A i B. Te zmiany, a także wiele innych 
o charakterze technicznym, wynikają 
z konieczności dostosowania Standardu 
do założeń, przyjętych w treści Kodeksu 
WADA.

Międzynarodowy
 Standard Wyłączeń

 dla Celów Terapeutycznych
Międzynarodowy Standard Wyłączeń 

dla Celów Terapeutycznych (ang. Inter-
national Standard for Therapeutic Use 
Exemptions, ISTUE) ma na celu ujed-
nolicenie procedur udzielania zgody 
na stosowanie przez zawodników dla 
celów leczniczych substancji uznanych 
przez WADA za zabronione. U podstaw 
wprowadzenia przez Światową Agencję 
Antydopingową tego Standardu legło 
słuszne przeświadczenie o konieczności 
wypracowania mechanizmu, pozwa-
lającego zawodnikom, cierpiącym na 
różnego rodzaju dolegliwości zdrowotne 
(np. astmę), na uprawianie sportu przy 
jednoczesnym kontynuowaniu terapii 
i bez narażenia na odpowiedzialność 
z tytułu naruszenia przepisów antydo-
pingowych. Międzynarodowy Standard 
Wyłączeń dla Celów Terapeutycznych 
określa kryteria udzielania zgody na za-
stosowanie takiego mechanizmu, a także 
precyzuje zasady tworzenia Komisji ds. 
Wyłączeń dla Celów Terapeutycznych 
w ramach organizacji antydopingowych 
(międzynarodowych federacji sporto-
wych i narodowych agencji antydopin-
gowych) oraz reguluje przebieg procesu 
ubiegania się o wyłączenie dla celów 
terapeutycznych (w skrócie TUE).

Międzynarodowy Standard Wyłączeń 
dla Celów Terapeutycznych, w wersji 
obowiązującej od 1 stycznia 2009 r., 
przyjęty został, podobnie jak kilka in-
nych standardów, podczas posiedzenia 
Komitetu Wykonawczego WADA w dniu 
20 września 2008 r. Uwzględnia on zało-
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żenia zrewidowanego Kodeksu WADA, 
a także przyjętej równolegle Listy sub-
stancji i metod zabronionych na 2009 r. 
Standard nie wprowadza zasadniczych 
zmian w zakresie przyznawania wyłą-
czeń dla celów terapeutycznych, poza 
jedną, związaną z funkcjonowaniem tzw. 
uproszczonego trybu TUE (ang. Abbre-
viated TUE). Ustanowiono go dla skró-
cenia w nadzwyczajnych przypadkach 
czasu oczekiwania na przyznanie prawa 
do stosowania substancji zabronionych 
w celach leczniczych. Praktyka organi-
zacji antydopingowych, co podniesiono 
w czasie konsultacji obowiązującej obec-
nie wersji standardu, wskazała jednak, że 
tryb uproszczony jest nadużywany przez 
wnioskujących o TUE zawodników, a to 
z kolei generuje nadmierne obciążenie 
pracą wspomnianych organizacji. Dlate-
go WADA zdecydowała się problem ten 
rozwiązać, rezygnując zupełnie w tre-
ści zrewidowanego Standardu z trybu 
uproszczonego przyznawania TuE. 
Przepisy przejściowe pozwalają zawod-
nikom, którym przyznano TUE w takim 
trybie, do korzystania z nich, jednak nie 
dłużej, niż do dnia 31 grudnia 2009 r., 
o ile wcześniej decyzji o ich unieważ-
nieniu nie podejmie właściwa Komisja 
ds. Wyłączeń dla Celów Terapeutycz-
nych lub nie upłynie termin, na który  
TUE przyznano.

Spośród innych zmian, przyjętych 
przez WADA w obowiązującym Mię-
dzynarodowym Standardzie Wyłączeń 
dla Celów Terapeutycznych, kilka jest 
na tyle istotnych, że warto o nich wspo-
mnieć. I tak, WADA, przygotowując 
projekt Standardu, wzięła pod uwagę 
opinie organizacji sportowych, wyrażone 

w procesie konsultacji, a także aktualne 
stanowisko medyczne Międzynarodo-
wego Komitetu Olimpijskiego w spra-
wie astmy z lutego 2008 r., domagające 
się ścisłej kontroli stosowania przez 
zawodników substancji związanych z le-
czeniem tego schorzenia. Stąd, w zrewi-
dowanym Standardzie w celu ułatwienia 
zarządzania procesem przyznawania 
TUE, a zarazem zaostrzenia warunków 
otrzymywania TUE przez zawodników 
najwyższej klasy, wprowadzono dywer-
syfikację wymogów przyznawania TUE. 
Jako kryterium rozróżnienia przyjęto 
poziom sportowy, reprezentowany przez 
zawodników. Podzielono ich na dwie 
grupy, tj. biorących udział w rywalizacji 
na poziomie krajowym oraz międzyna-
rodowym.

Zawodnicy, przyjmujący z powodu 
astmy drogą wziewną substancje z gru-
py beta-2 agoniści, zobowiązani są do 
posiadania na te potrzeby odpowiedniej 
dokumentacji medycznej, a także do 
zadeklarowania stosowania tej sub-
stancji w systemie ADAMS oraz na 
formularzu kontroli dopingowej. Jed-
nak zawodnicy uczestniczący we współ-
zawodnictwie sportowym na poziomie 
międzynarodowym, jeśli zostali zakwa-
lifikowani do międzynarodowego RTP 
(prowadzonego przez międzynarodową 
federację sportową), muszą legitymować 
się TUE przyznanym przed stwierdze-
niem stosowania przez nich substancji 
zabronionej (należy zatem powstrzymać 
się od udziału we współzawodnictwie 
do momentu otrzymania TUE). W przy-
padku zawodników uczestniczących 
w zawodach międzynarodowych, a nie-
zakwalifikowanych do międzynarodo-
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wego RTP, WADA pozostawia swobodę 
uznania międzynarodowym federacjom 
sportowym, czy wymagać będą od nich 
uzyskania TUE przed przystąpieniem 
do współzawodnictwa, czy możliwe jest 
przyznawanie im tzw. retroaktywnego 
TUE (zatwierdzonego przez odpowied-
nią Komisję ds. Wyłączeń dla Celów 
Terapeutycznych w oparciu o doku-
mentację medyczną po zgłoszeniu przez 
laboratorium pozytywnego wyniku ba-
dania próbki fizjologicznej). Natomiast 
w przypadku wszystkich zawodników, 
biorących udział we współzawodnictwie 
sportowym na poziomie krajowym, bez 
względu, czy zostali oni zakwalifiko-
wani do krajowego RTP, czy też nie, do 
uznania narodowych agencji antydopin-
gowych pozostawiono decyzję, czy do-
puszczać będą możliwość przyznawania 
retroaktywnego TUE. Nie zmienia to 
jednak faktu, iż każdy zawodnik, bez 
względu na poziom współzawodnictwa, 
w którym bierze udział, ma prawo wnio-
skować o TUE wcześniej, nie czekając 
na przyznanie TUE retroaktywnego.

Międzynarodowy Standard Wyłączeń 
dla Celów Terapeutycznych, w związku 
z rezygnacją z trybu uproszczonego 
TUE, wprowadza specjalny reżim trakto-
wania substancji, służących do leczenia 
chorób i schorzeń oraz kontuzji często 
spotykanych wśród zawodników. Stan-
dard pozwala na przyjmowanie tych 
substancji bez konieczności uzyskania 
TUE, a jedynie po uprzednim zade-
klarowaniu ich stosowania. Dotyczy to 
glukokortykosteroidów podawanych 
w postaci zastrzyków dostawowych, 
okołostawowych, dościęgnowych, do 
przestrzeni nadtwardówkowej oraz do-
skórnie lub wziewnie. Zgłoszenie sto-

sowania substancji z tej grupy musi 
nastąpić za pomocą systemu ADAMS 
równo z początkiem jej przyjmowania 
i powinno obejmować diagnozę, nazwę 
substancji, dawkę, nazwisko oraz dane 
kontaktowe lekarza, który zarządził 
leczenie. Dodatkowo właściwa organi-
zacja antydopingowa, jeśli uzna to za 
stosowne, może treść takiego zgłoszenia 
rozszerzyć o kolejne elementy. Ponadto, 
fakt przyjmowania substancji zadeklaro-
wać trzeba na formularzu ewentualnej 
kontroli dopingowej. Należy też pa-
miętać, że glukokortykosteroidy przyj-
mowane w sposób określony w treści 
Listy substancji i metod zabronionych, 
a więc doustnie, dożylnie, domięśniowo 
lub doodbytniczo, są zabronione, a ich 
stosowanie wymaga uzyskania TUE. 
Z kolei preparaty lecznicze z tej grupy 
stosowane miejscowo, jeśli używane 
są w leczeniu zaburzeń dermatologicz-
nych (w tym jontoforezy i fonoforezy), 
usznych, oftalmologicznych, schorzeń 
nosa, jamy ustnej, dziąseł i okołood-
bytniczych, nie są zabronione i nie jest 
w ich przypadku wymagane uzyskanie 
TUE, ani nawet zgłoszenie stosowania.

Międzynarodowy Standard 
Ochrony Prywatności
 i Danych Osobowych

Międzynarodowy Standard Ochrony 
Prywatności i Danych Osobowych (ang. 
International Standard for the Protec-
tion of Privacy and Personal Informa-
tion, ISPP) to zupełnie nowa inicjatywa 
WADA. Podjęto ją w związku z panu-
jącym powszechnie przeświadczeniem 
o konieczności ochrony danych osobo-
wych, przekazywanych w ramach mię-

Rozmaitości



195

dzynarodowej współpracy w dziedzinie 
zwalczania dopingu w sporcie. Nie ulega 
wątpliwości, że liczba przekazywanych 
między organizacjami antydopingowymi 
danych jest duża, a większość z nich to 
tzw. dane wrażliwe (wszystkie te o me-
dycznym zastosowaniu). Przez szereg lat 
nie podejmowano się jednak regulowania 
tej kwestii z kilku powodów. Jednym 
z nich jest dysproporcja poziomów 
ochrony danych osobowych w różnych 
krajowych porządkach prawnych. Ko-
lejnym obawa, że wprowadzenie takiego 
mechanizmu może osłabić program 
zwalczania dopingu w sporcie, godząc 
w jego filary. Skuteczność programu 
w znacznej mierze zależy bowiem od 
możliwości swobodnego przekazywa-
nia określonych danych, w tym choćby 
na temat miejsca pobytu, czy wyników 
badań antydopingowych.

WADA, przystępując do pracy nad 
projektem Międzynarodowego Stan-
dardu Ochrony Prywatności i Danych 
Osobowych, zdawała się nie podzie- 
lać tych obaw. Szybko jednak musiała 
zmienić zdanie, bo oto Standard ten stał 
się powodem długotrwałego kryzysu 
na linii WADA-państwa europejskie, 
zapoczątkowanego już we wczesnej 
fazie konsultacji projektu. Powodem 
była niezgodność treści projektu z za-
łożeniami obowiązującego w Euro-
pie systemu ochrony danych osobo-
wych, którego filary tworzą dyrektywa  
95/46/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z 24 października 1995 r. w spra-
wie ochrony osób fizycznych w zakresie 
przetwarzania danych osobowych i swo-
bodnego przepływu tych danych oraz 
Konwencja Rady Europy nr 108 o ochro-
nie osób w związku z automatycznym 

przetwarzaniem danych osobowych. 
Podczas Światowej Konferencji WADA 
w Madrycie w 2007 r. głos w tej spra-
wie zabrała Maud de Boer-Buquicchio, 
zastępca sekretarza generalnego Rady 
Europy, reagując z niezadowoleniem 
na pewne rozwiązania przyjęte w tym 
zakresie w treści Kodeksu. 

Głos ten został zlekceważony. Nic 
zatem dziwnego, że niespełna rok póź-
niej, 10 lipca 2008 r. negatywną opinię 
w sprawie zgodności projektu Standardu 
z Konwencją nr 108 Rady Europy wydał 
powołany na mocy jej postanowień Ko-
mitet Konsultacyjny Konwencji (T-PD). 
Opinię tę wkrótce poparła grupa doradcza 
ds. prawnych przy Grupie Monitorującej 
Konwencję Antydopingową Rady Europy 
(T-DO LI), a także Europejski Komitet 
Ad Hoc ds. WADA (CAHAMA), również 
działający w ramach tej organizacji. Do 
głosu krytyki przyłączyła się też Unia 
Europejska. 1 sierpnia 2008 r. niekorzyst-
ną opinię na temat zgodności projektu 
standardu z postanowieniami dyrektywy  
95/46/WE wydała Grupa Robocza ds. 
Ochrony Osób Fizycznych w zakresie 
Przetwarzania Danych Osobowych, 
ustanowiona na podstawie art. 29 tej 
dyrektywy (zwana potocznie Grupą 
Roboczą artykułu 29.).

WADA nie uległa jednak presji państw 
europejskich i podczas posiedzenia Komi-
tetu Wykonawczego 20 września 2008 r., 
przyjęła swój piąty Standard międzynaro-
dowy. Wszedł on w życie z dniem 1 stycz-
nia 2009 r. Tym samym nie powiodła się, 
podjęta przez Radę Europy, inicjatywa 
(przedstawiciel tej organizacji zasiada  
w Komitecie Wykonawczym WADA), by 
odłożyć w czasie, co najmniej do następ-
nego posiedzenia Komitetu Wykonawcze-
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go, kwestię przyjęcia Standardu, a tym 
samym dać sobie czas na wypracowanie 
w tej kwestii kompromisu między Europą 
a WADA. 

Celem Międzynarodowego Standardu 
Ochrony Prywatności i Danych Oso-
bowych jest zapewnienie stosowania 
przez organizacje antydopingowe 
odpowiedniej, wystarczającej i efek-
tywnej polityki ochrony danych oso-
bowych, przy wykorzystaniu których 
pracują (tzn. które pozyskują, prze-
chowują, przetwarzają, przekazują, 
ujawniają oraz niszczą). Ustanawia 
on, jak tłumaczy WADA, pewien mini-
malny poziom ochrony danych osobo-
wych, który jednak w przypadku państw 
o znacznie bardziej rozwiniętej polityce 
ochrony tych danych ustępować ma 
normom krajowego porządku prawnego, 
a przez to nie ma mieć w tym zakresie 
zastosowania. Podejście takie, wyrażone 
w preambule dokumentu, przeczy idei 
międzynarodowych standardów WADA, 
które mają spełniać rolę harmonizującą, 
a nie oddziaływać dywersyfikująco. 

Międzynarodowy Standard Ochro-
ny Prywatności i Danych Osobowych 
reguluje takie kwestie, jak postępowa-
nie z danymi osobowymi (przewidując 
w pewnych wypadkach prymat prawa 
krajowego, jak to zostało już powiedzia-
ne), odpowiedniość i proporcjonalność 
przetwarzanych danych (zobowiązując 
organizacje antydopingowe do przetwa-
rzania jedynie informacji niezbędnych 
z punktu widzenia zobowiązań, jakie 
nakłada na nie Kodeks), a także pro-
blem zgody na przetwarzanie informacji 
osobowych (określając m.in. warunki jej 
uzyskania). Standard nakłada też na orga-
nizacje antydopingowe obowiązek infor-

mowania oraz określa zakres informacji 
udzielanych osobie, której dane osobowe 
są pozyskiwane i będą przetwarzane 
(organizacja ma m.in. obowiązek poda-
nia swojej nazwy, udzielenia informacji 
o przysługujących prawach w zakresie 
ochrony danych osobowych i określenia 
celu, w jakim będą one użyte). Ponadto 
precyzuje on warunki, na jakich możliwe 
jest przekazywanie danych osobowych 
innym organizacjom i osobom trzecim 
(ograniczając sytuacje tego rodzaju do 
niezbędnych dla realizacji zobowiązań, 
wynikających z Kodeksu i pod warun-
kiem, że odbywa się to w zgodzie z obo-
wiązującym prawem), a także warunki 
(organizacyjne, techniczne, osobowe), 
jakich należy dotrzymać celem zapew-
nienia przetwarzanym danym należytego 
bezpieczeństwa. Standard reguluje też, 
dość nieprecyzyjnie, kwestię niszczenia 
danych osobowych oraz prawa osób, 
których dane podlegają przetwarzaniu.

Tak określona regulacja Międzynaro-
dowego Standardu Ochrony Prywatności 
i Danych Osobowych, również po jego 
wejściu w życie, budziła wiele kontro-
wersji i stała się przyczyną trwającej 
kilka miesięcy batalii, której stawką 
była rewizja Standardu. WADA w tej 
sytuacji zainicjowała długą i niełatwą 
drogę do kompromisu, zwracając się do 
państw europejskich z prośbą o przygo-
towanie swoistego protokołu rozbież-
ności, a więc wykazu kwestii proble-
matycznych z punktu widzenia prawa 
europejskiego, które występują w treści 
Standardu i które uniemożliwiają jego 
stosowanie na „starym kontynencie”. 
W odpowiedzi Grupa Robocza artykułu 
29 zobowiązała się do przygotowania 
drugiej opinii w sprawie, ale już nie 
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projektu, a obowiązującego Standardu, 
dostosowaną do oczekiwań WADA.

Opinię tę przedstawiła 6 kwietnia 
2009 roku Wyliczono w niej kwestie 
problemowe, które występują w treści 
standardu i które budzą wątpliwości au-
torów opinii. Wskazano między innymi 
na konieczność rozszerzenia podmio-
towego zakresu stosowania standardu 
(w myśl jego postanowień ochroną ob-
jęto jedynie dane osobowe zawodników 
i ich personelu pomocniczego), a także 
doprecyzowania pojęcia „strony trze-
ciej”, która występuje w treści standardu 
w kontekście przekazywania danych 
osobowych (pojęcie niezwykle istotne 
z uwagi na fakt, że prawo wspólnotowe 
zabrania przekazywania danych osobo-
wych podmiotom o niższym standar-
dzie ich ochrony). Ponadto postulowano 
w opinii dookreślenie kryteriów, według 
których ocenia się proporcjonalność 
pozyskiwanych i przetwarzanych in-
formacji. Grupa Robocza artykułu 29. 
zgłosiła też szereg uwag do koncepcji 
zgody na przetwarzanie danych, zarzu-
cając jej iluzoryczność (brak praktycznej 
możliwości nieudzielenia tej zgody), 
a także negatywnie ustosunkowała się 
do sposobu uregulowania przez WADA 
kwestii niszczenia danych osobowych 
(brak określenia terminów przechowy-
wania dla poszczególnych kategorii 
danych). Autorzy opinii zgłosili też kilka 
zastrzeżeń do funkcjonującego w ramach 
Międzynarodowego Standardu Badań 
mechanizmu informowania o miejscu 
pobytu zawodników, a także do niektó-
rych postanowień Kodeksu w zakresie 
ochrony danych osobowych.

W oparciu o opinie Grupy Roboczej 
artykułu 29. Grupa Monitorująca Kon-

wencję Antydopingową Rady Europy 
przygotowała pierwszy, a następnie 
drugi projekt zrewidowanego Między-
narodowego Standardu Ochrony Pry-
watności i Danych Osobowych. Został 
on zaprezentowany 24 kwietnia 2009 
roku podczas spotkania w Madrycie, na 
które zaproszeni zostali przedstawiciele 
Rady Europy, Komisji Europejskiej oraz 
WADA. Podczas spotkania osiągnięto 
długo oczekiwany kompromis. Przedsta-
wiciele WADA zaakceptowali wstępnie 
projekt zrewidowanego Standardu i zo-
bowiązali się do włączenia go do agendy 
najbliższego posiedzenia Komitetu Wy-
konawczego WADA. Ten 9 maja 2009 r. 
podjął jednogłośnie decyzję o przyjęciu 
zrewidowanego Standardu. Dokument 
wszedł w życie 1 czerwca.

Standard obowiązujący w chwili obec-
nej to efekt kompromisu. Istotą każdego 
kompromisu jest jednak fakt, że osiąga 
się go dzięki ustępstwom czynionym 
przez każdą ze stron. W przypadku 
Standardu oznacza to, że w jego treści 
nie wszystkie wątpliwości, wyrażone 
w rozlicznych stanowiskach państw 
europejskich, rozstrzygnięto na ko-
rzyść prawa europejskiego, w tym 
wspólnotowego. Doświadczenie uczy, 
że w takich sytuacjach ostatnie zda-
nie należy do sędziów. Stąd też nie 
wykluczone, że w przyszłości o losie 
Standardu rozstrzygać będzie jeszcze 
Europejski Trybunał Sprawiedliwości. 
Czas pokaże.

Rafał Piechota

Treść międzynarodowych standardów oraz 
oficjalnych stanowisk WADA w ich sprawie 
zaczerpnięto z portalu internetowego tej or-
ganizacji (www.wada-ama.org).

Międzynarodowe standardy WADA  2009 – analiza stanu prawnego
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Skok o tyczce

Już odbił się, już płynie! Boską równowagą
Rozpina się na drzewcu i wieje, jak flagą,
Dolata do poprzeczki i z nagłym trzepotem
Przerzuca się jak gdyby był ptakiem i kotem.

Zatrzymajcie go w locie, niech w w górze zastygnie,
Niech w tył odrzuci tyczkę, niepotrzebną dźwignię,
Niech tak trwa, niech tak wisi, owinięty chmurą,
Rozpylony w powietrzu, leciutki jak pióro.

Nie opadnie na siłach, nie osłabnie w pędzie,
Jeszcze wyżej się wzniesie, nad wszystkie krawędzie,
Odpowie nam z wysoka, odkrzyknie się echem,
Że leci prosto w niebo, jest naszym oddechem.
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Sport, literatura, sztuka 

„Sport Wyczynowy” 2009, nr 2/530

Rok 1928 był szczęśliwy dla polskiego sportu i poezji. Na Olimpiadzie w Am-
sterdamie zdobyliśmy dwa złote medale. Halina Konopacka zwyciężyła w konkursie 
rzutu dyskiem, a Kazimierz Wierzyński otrzymał złoty medal w dziedzinie litera-
tury. Osiągnięcia te łączyło coś więcej niż przypadkowa zbieżność miejsca i czasu. 
Wierzyński chętnie przyznaje się do swych młodzieńczych związków ze sportem. 
Odnosił nawet niemałe sukcesy w piłce nożnej, jako bramkarz. Biegał też na 100 
i 200 metrów. Był wytrwałym turystą i zamiłowanym krajoznawcą. Natomiast 
Konopacka kochała poezję. Interesowała się malarstwem i muzyką. Pisała wiersze. 
Występ Konopackiej w finale rzutu dyskiem uznano za najważniejsze wydarzenie 
Igrzysk w Amsterdamie. Narodziła się gwiazda. Konopacka została obwołana „miss 
Igrzysk”. Entuzjastycznie pisała o niej prasa światowa. Nawet niemieckie gazety, 
niezadowolone z porażki swoich reprezentantek, szeroko komentowały jej występ. 
Jeden z dziennikarzy niemieckich pisał: Konopacka jest prawdziwym fenomenem 

W tym roku mija 40. rocznica śmierci Kazimierza 
Wierzyńskiego. Dbajmy o to, by twórczość poety 
była wśród nas stale obecna. Zwłaszcza jego 
poezja sportowa zasługuje na wieczną pamięć.

Miłość do sportu rozgrzewa mi serce
Kazimierz Wierzyński (1894-1969)
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sportu. Posiada nerw sportowy i wspaniałą ambicję. Jej doskonałe warunki fizyczne, 
uroda, wdzięk i sposób zachowania się na boisku – wszystko to czyni z niej jeden 
z najpiękniejszych typów fizycznych w sporcie współczesnym.

Kazimierz Wierzyński  przeżywał równie głęboko swój start olimpijski. 
Męcząca była niepewność, konkursy sztuki rozgrywano bowiem w tajemniczej 
aurze. Nie wiadomo było, ilu i jakich artystów zgłosi swe dzieła, ani kto je 
będzie oceniał. W wypadku autora Lauru olimpijskiego niepewność dotyczyła 
także niemieckiego przekładu. Tłumacz musiał się spieszyć, ponieważ termin 
zgłaszania prac na konkurs był krótki. Znajomi poety, którzy sami pisywali po 
niemiecku i tłumaczyli z niemieckiego na polski, zapewniali go jednak, że prze-
kład jest bardzo dobry. Miał więc nadzieję, że w olimpijskiej grze poetyckiej 
Laur zostanie zauważony.

Na szczęście wszystko skończyło się dobrze. Warszawę obiegła wiadomość, że 
Kazimierz Wierzyński otrzymał złoty medal w dziedzinie poezji, a Władysław Sko-
czylas medal brązowy w malarstwie za cykl akwarel. Mitologizujący wpływ igrzysk 
olimpijskich ogarnął sztukę. Dobrze znane wcześniej dzieła, którym nie przypisywa-
no większych wartości artystycznych, przyjmowano teraz z wielkim entuzjazmem. 
Nawet powściągliwy w ocenach „Tygodnik Ilustrowany” pisał w sportowym stylu: 
Brawo Wierzyński! Brawo Skoczylas! Dzięki wam sztuka polska zamigotała nowym 
blaskiem w obliczu wszystkich narodów! Dzięki wam, dzięki waszej sztuce, znowu 
uczczono biało-czerwoną flagę na międzynarodowej arenie!

Patos, którego należy unikać, nagle był w dobrym guście. Sztuka porzuciła 
zacisze salonów i wyszła na ulicę. Zaczęła konkurować z polityką i sportem. Po-
eta i malarz stali się bohaterami narodowymi. Przecież dzięki nim dowiedział się 
świat, że Polska wybiła się na niepodległość i prędko nadrabia zapóźnienia z okresu 
niewoli. Władysław Skoczylas pisał w „Przeglądzie Sportowym”, redagowanym 
wówczas przez Wierzyńskiego, że wszystkich pociąga i nęci ten ogromny rozgłos, 
jaki daje zwycięstwo olimpijskie, rozgłos nie do pomyślenia na wystawie czysto 
artystycznej.

*
Wierzyński przybył do Amsterdamu, by odebrać nagrodę. W imieniu jednego 

z przyjaciół przekazał Halinie Konopackiej bukiet róż. Wprawdzie Igrzyska dobiegały 
końca, ale dla niego wszystko było nowe. Oszałamiała go atmosfera stadionów i róż-
nojęzyczny gwar panujący w wiosce olimpijskiej. Był stremowany. Prędko musiał 
się uczyć nowej roli, aby godnie nosić tytuł „champion of poetry”. Nabyta wcześniej 
rutyna jednak zawodzi, ponieważ udział w Igrzyskach jest zdarzeniem wyjątkowym. 
Mistrz olimpijski jest wiecznym debiutantem. Przeżywał więc emocje, jak podczas 
swego debiutu poetyckiego sprzed dziesięciu lat, kiedy zobaczył w księgarni Jakuba 
Mortkowicza pierwszy tomik własnych wierszy Wiosna i wino. Doznawał wtedy na 
przemian gorąca i zimna. Rozpierała go duma i studziła niepewność.

Sport, literatura, sztuka 
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Cały mój debiut – pisał – to było więcej strachu niż radości. Nie pozbyłem się 
go nawet po ukazaniu się pierwszej recenzji. Przeciwnie, chyłkiem przemykałem 
się po ulicach, zalękniony, że znajomi mnie wyśmieją i bardzo niepewny siebie. Nie 
powiem oczywiście, że były to dręczące tortury, niemniej w nowej skórze niejako 
oficjalnie upieczonego poety czułem się niewygodnie.

Wszystko układało się normalnie, dopóki przebywał wśród ludzi sportu. Miał 
poczucie, że Laur daje radość innym. Entuzjastycznie był przyjmowany przez 
Polaków żyjących poza krajem. Wystarczyło, żeby ukazał się afisz informujący 
o spotkaniu z „champion of poetry”, aby publiczność zapełniała sale do ostatniego 
miejsca. Magia igrzysk przemieniała się w magię sztuki.

Zaraz po nagrodzie Laur olimpijski został przetłumaczony na kilka języków, na 
francuski, włoski, rosyjski, bułgarski, jidysz. Podkreślano, że Wierzyński wywołując 
wizję człowieka niepokornego, który z niepewnej gry o przemijające wartości uczynił 
sens życia. Bohaterów bieżni i ringu ukazuje jako antycznych herosów, a stadion 
przyrównuje do gigantycznego teatru, w którym zdarzyć się może wszystko – farsa, 
komedia, dramat i tragedia. Oryginalność i artyzm tej poezji sprawiają, że poprzez 
realność sportu prześwieca duch metafizyki. Laur jest apoteozą zwycięskiego czło-
wieka, wskazującego światu nowe drogi rozwoju.

W kraju początkowy entuzjazm, przypominający wrzawę na stadionie po 
strzelonym golu, szybko się wyciszył. Wierzyński nie ukrywa swego rozczaro-
wania. Fenomen sportu nie zwrócił uwagi jego kolegów po piórze. W środowisku 
artystycznym Warszawy przyjęło się powiedzenie Słonimskiego, że Wierzyński 
jest najlepszym poetą wśród sportowców i najlepszym sportowcem wśród po-
etów. Raz jeszcze okazało się, że najtrudniej być prorokiem we własnym kraju. 
Wspomina więc po latach z żalem: Gdzie indziej było inaczej. Z obcych Henri de 
Montherlant i Bertolt Brecht  mieli zrozumienie urody i społecznego znaczenia 
sportu, u nas nurt jego płynął jakby bocznym korytem.

*
A on sam, jak ocenia swoje wiersze sportowe? Na podstawie Pamiętnika poety 

należy sądzić, że Laur olimpijski i związane z nim okoliczności były dla niego 
bardzo ważne. Poświęca tym sprawom równie dużo miejsca, jak wierszom o Józefie 
Piłsudskim, którego uważał za ostatniego w dziejach Polski wielkiego romantyka. 
W komentarzu do Wolności tragicznej pisał:

Dwadzieścia jeden lat, które potoczyły się od wymarszu Legionów do tej śmierci 
za żelaznym ogrodzeniem zmieniły wiele we wszystkich Polakach. Nawet dla tych 
sprzed 1914 roku Polska przestała być religią, a poświęcenie dla niej w niczym nie 
przypominało snów romantycznych. Nie zmieniło się tylko jedno: wygodna zgoda, aby 
ktoś robił wszystko za innych, leniwy i serdeczny błogostan, że można się schronić 
pod wielkie brwi i tam zażywać spokoju.
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Wolność tragiczna była nie tylko hołdem złożonym Naczelnikowi, ale przede 
wszystkim przejawem najgłębszej troski o dalsze losy odrodzonej Ojczyzny. Ten 
niewielki tom, zawierający 18 wierszy pisanych w różnym czasie, Wierzyński 
uważał za dzieło życia. Z wierszy przebija niepokój o Polskę, która była osobistą 
sprawą Piłsudskiego.

– Stój. Kto nadchodzi? I czyje to kroki?
Z czym tu przybywasz i jakie twe hasło.
Pyta się kamień z ciemności wysokiej
I leci w ciemność kamiennie zagasłą. 
Nie wiem, lecz słyszę, a może tak roję, 
Że trąca serce, gdy w lęku stanęło:
– Dokąd podążasz? Gdzie są ślady moje?
Na czole burzy kto prowadzi dzieło?

Odpowiedź na te pytania zabrała wkrótce ze sobą do grobu ginąca wolność. 
Przyszła wojna i nadała dziejom naszym bieg nieprzewidywalny. Poeta pisał: Okres 
historyczny Polski Piłsudskiego wydaje się zamknięty na zawsze. Ale duchowa siła 
jego bije jak źródło ożywcze i niewyczerpane. Ostatecznie poszedłem za człowiekiem, 
który stał się moją miłością mimo wszelkich zawahań i sprzeciwów.

*
Miłość do sportu nie miała tak głębokiego wpływu na życie poety. Przyszła 

niespodziewanie, jak podróż w obce strony spełniająca młodzieńcze marzenia, jak 
żywa przyjemność, o której w każdej godzinie można powiedzieć: Ty jesteś mą 
młodością, mym snem o potędze.

Sens poezji polegał wtedy na jawnym i bezpośrednim wyrażaniu uczuć 
z możliwie maksymalną ekspresją. Należeliśmy do pokolenia zwycięstwa, a nie 
do pokolenia klęski – powie poeta. Gwałtowne emocje, które przepełniały epokę, 
domagały się dobitnego wyrazu i nowej wiary w słowo, w człowieka, w życie, 
w świat. Wiersze sportowe mnożyły się szybko i były utrzymane w dawnym tonie 
Wiosny i wina.

Bo która gra jest od życia piękniejsza 
l szczęśliwszego cóż jest ponad życie...

Wierzyński wyznaje wtedy proroczą filozofię, że poezja jest jedynie odbiciem 
powtarzającym prawdziwe wołanie życia. Ważniejsze jest życie aniżeli sztuka. 
Pamiętajmy jednak, że tak właśnie myślał ktoś, dla kogo całe życie jest poezją. 
Kto mówił o sobie: Ja jestem z lotu ptaka. A było tak naprawdę. Pisał niejako 
w locie i patrzył z wysoka. Orientował się według słońca i księżyca, a marzenia 
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miał podszyte wiatrem. Bawił się poezją, ale zarazem życie widział jako najpięk-
niejszą grę.

Dziś gra się słońcem football-match ogromny
Bóg strzela gole – po ludzku wspaniale! 
Dziś skok na ziemię z niebios karkołomny 
Cesarskie cięcie i salto mortale.

*
Opowiadając historię powstawania Lauru olimpijskiego, poeta często mylił trop 

i świadomie jakby nie mówił wszystkiego, aby wywołać wrażenie tajemniczości. 
Właściwie nie wiem – opowiadał – kiedy napisałem „Laur olimpijski”. Sam się 
napisał. Nie miałem planu odrębnego cyklu, pisałem, kiedy wiersze przychodziły 
mi pod pióro i odkładałem je na bok.

W innym miejscu wskazywał już bardzo wyraźnie, że pierwszy był zdaje się wiersz 
pt. Nurmi. Mamy więc podstawę sądzić, że cykl wierszy sportowych zaczął powstawać 
w drugiej połowie 1924 roku. Odbywała się Olimpiada w Paryżu. Fiński biegacz Paavo 
Nurmi zdobył 5 złotych medali. Okrzyknięto go herosem stadionów. W jednym dniu 
10 lipca odniósł dwa zwycięstwa. Najpierw został mistrzem olimpijskim na 1500 m, 
a trzy kwadranse później zwyciężył na 5000 m. Wierzyński podaje z dokładnością do 
dziesiątej części sekundy jego wyniki na obu dystansach, które były zarazem rekordami 
świata. Głosi więc pochwałę sportu  i jak antyczny Pindar wieńcem cnót oplata czoło 
zwycięzcy. W wyścigu biegacza z czasem widział przejaw heroizmu znamionującego 
ciągłość kultury europejskiej, od antyku po współczesność.

Dzięki zwycięstwom olimpijskim i rekordom Paavo Nurmi zdobył światowy 
rozgłos. Młodzież ścigała się na podwórkach, w parkach i na podmiejskich błoniach, 
a każdy chciał być Nurmim. Jego imieniem nazwano konia wyścigowego; pojawiły 
się także papierosy marki „Nurmi”. Był portretowany na znaczkach pocztowych. 
W 1925 roku spędził 63 dni w Stanach Zjednoczonych, gdzie biegał 55 razy i odniósł 
53 zwycięstwa. Wszędzie witały go tysiące ludzi. Podobno za całe tournee otrzymał 
250 000 dolarów. Nie podpisał jednak żadnego czeku. Natomiast rząd amerykański 
w rewanżu za jego wizytę w Ameryce udzielił Finlandii wielkiej pożyczki. Kiedy 
wrócił do kraju, artysta Wäino Aaltonen wyrzeźbił i odlał z brązu jego posąg. Od-
słonięcia dokonano w miejscowości Abo. W oczach nowożytnych był pierwszym 
sportowcem, któremu za życia, jak dawniej w Grecji, wystawiono posąg.

Ujawniona przez Wierzyńskiego w wierszu Nurmi dbałość o szczegóły może 
być myląca. Poeta nie był uważnym obserwatorem życia sportowego. O naszym 
debiucie olimpijskim pisał: W Antwerpii Polacy nie wzięli udziału, zajęci wojną 
z Sowietami, w Paryżu wzięli, ale nie odegrali żadnej roli. Tymczasem w Paryżu 
polska czwórka kolarska wywalczyła srebrny medal, a nasz jeździec Adam Królikie-
wicz zdobył medal brązowy w konkursie skoków na koniu Picador. Nie wiem, jak 
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poeta należący do grupy literackiej „Picador” mógł nie zauważyć takiej zbieżności 
nazw? Kawalerzysta na Pegazie – co za metafora? Na afiszu Pod Picadorem Antoni 
Słonimski właśnie w roli jeźdźca sportretował Wierzyńskiego.

Paryskie sukcesy entuzjastycznie przyjmowano w całym kraju. O kolarzach 
i jeźdźcach mówiło się głośno, ponieważ były to wtedy nasze narodowe sporty. 
Zalety roweru wychwalali już wcześniej Bolesław Prus i Henryk Sienkiewicz. 
Jeźdźcom zaś patronował Józef Piłsudski. W 1926 roku nasi jeźdźcy zwyciężyli 
w Pucharze Narodów w Nowym Jorku. W Ameryce o sukcesie Polaków było równie 
głośno jak o wyczynach Nurmiego. 10 000 widzów urządziło naszym oficerom taką 
owację, jakiej nowojorska publiczność sportowa jeszcze nie przeżyła. Szczególny 
entuzjazm opanował Polonię amerykańską, która pierwszy raz w życiu mogła zo-
baczyć polskich kawalerzystów i nasycić drzemiące od pokoleń uczucia do starej 
Ojczyzny. Prasa amerykańska i polonijna poświęcała zwycięstwom Polaków wiele 
uwagi, gloryfikując mistrzostwo jeźdźców i dzielność koni.

Tych polskich tematów nie ma jednak u Wierzyńskiego. Tłumaczyć to można tym, 
że amerykańskie sukcesy kawalerzystów wypadły w okresie, kiedy Laur olimpijski 
był już gotowy i leżał w drukarni. Tom ukazał się dopiero w 1927 roku, ale poeta 
wspominał, że wydawca zwlekał z drukiem około półtora roku. Należy sądzić, że 
Wierzyński pisał swoje wiersze sportowe przeważnie w roku 1925, a więc jeszcze 
zanim rozpoczął redagowanie „Przeglądu Sportowego”. Mieszkał wtedy w Warszawie 
przy Placu Trzech Krzyży i odbywał spacery po Agrykoli. Tam zobaczył po raz pierw-
szy zawody sportowe pań. Uległ urokowi młodości, swobodnemu pięknu odkrytego 
ciała, wystudiowanym formom ruchu i instynktownemu pragnieniu miłości, napisał 
więc wiersz Panie na start. Gdyby przychodził do Agrykoli częściej, to zapewne 
znalazłby muzę, której mógłby dedykować swój piękny wiersz pt. Dyskobol. Halina 
Konopacka już wtedy biła rekordy świata w dysku i pisała wiersze, a jedno i drugie 
robiła w sposób naturalny i piękny.

*
W Laurze olimpijskim są za to wielkie gwiazdy światowego sportu, które Wierzyński 

umieszcza w swej poetyckiej konstelacji, kierując się olimpijską dewizą citius, altius, 
fortius – szybciej, wyżej, silniej. Wzorem szybkości byli dla niego dwaj sprinterzy ame-
rykańscy, Paddock i Porritt, którzy często występowali razem, chociaż wyszli z dwu 
odmiennych szkół sportu. Jeden robił wrażenie żywej maszyny, rwał do przodu jak 
torpeda, wierzył w skuteczność działania; drugi uosabiał samą naturę, nie było widać 
w jego biegu wysiłku, podpływał do taśmy, symbolizował naturalne piękno ruchu. 
Bardziej znany był Charles Paddock, mistrz olimpijski i rekordzista świata. Najwięk-
szy rozgłos przyniósł mu jednak sławny rzut na taśmę, który ekscytował widzów na 
wszystkich stadionach.

*
Fanfara na cześć Karola Hoffa kieruje nasze spojrzenie ku górze i przywołuje 

obraz Ikara. Sport jest bowiem zmaganiem niepokornego człowieka z własnymi 
ograniczeniami. Z boskiej zabawy w doskonałość uczynił on cel swego życia. Wspi-
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na się więc w dramatycznym dążeniu coraz wyżej i wyżej, jakby chciał dosięgnąć 
nieba, a tymczasem ledwie przekracza granice własnej wyobraźni. I w tym widzi 
piękno.

Norweski skoczek Karol Hoff jako pierwszy na świecie pokonał zaczarowaną 
granicę 4 metrów w skoku o tyczce. Wyczyn ten znalazł uznanie w oczach poety 
i został utrwalony w pieśni. Sztuka bowiem podobnie jak sport wyrasta z życia, lecz 
zarazem porywa i przenosi człowieka w krainę mitu.

W Skoku o tyczce również sam Wierzyński przekroczył niedostępną wcześniej 
w poezji magiczną granicę artystycznego widzenia sportu. Znaną sobie tylko ma-
giczną sztuką słowa sprawił, że nierzeczywisty świat staje się potężniejszy od świata 
realnego, mit wznosi się swoją prawdą ponad autentyczność, a człowiek wyrasta 
z ciasnej swojej skóry, tworzy cuda, dyryguje marzeniami jak Prospero.

Ustanowił własny rekord poetyckiego opisu sportu. Dążył do opanowania strofy 
i większej precyzji rytmu. Pragnął, aby dokładność obrazu w metaforze nie prze-
słaniała otwartości uczuć, żeby doskonalone rzemiosło było posłuszne temu, co 
dzieje się pod piórem i dokąd ono podąża, lecz także chciał, aby trudności techniki 
przenikała radość, a opór słowa podniecał do wysiłku. Jeśli sztuka nie zaistnieje 
w historii sportu, wówczas również historia sportu wyda się bezimienna.

*
Najbardziej znanym mitem jest opowieść o Heraklesie. We wszystkich epokach 

ludzie obdarzeni wielką siłą byli ogólnie podziwiani. Dobrze wykształcone, uformo-
wane przez wysiłek mięśnie nadawały postaci człowieka posągowy wygląd. Erminio 
mógłby dźwigać na piersiach kolumny – pisze Wierzyński. W wierszu poświęconym 
włoskiemu atlecie Erminio Spalli, który zamiast rzeźb artystycznych ma żywe muskuły. 
Jego gwiazda świeciła pięknie, ale krótko. Przemknął przez dzieje sportu jak meteor. 
Dostrzegły go jednak oczy polskiego poety, szukającego na niebie niezwykłych zja-
wisk, który utrwalił pamięć o włoskim mocarzu w sposób trwalszy od spiżu.

Znakiem graficznym 1925 roku mogłaby być rakieta tenisowa. Boska Zuzanna, 
francuska tenisistka Lenglen bije rekordy popularności. Obok niej kroczą czterej 
muszkieterowie: Brunon, Borotra, Cochet i Lacoste. Różnią się między sobą, jak 
bohaterowie Dumasa. Biały sport mógł być atrakcyjnym tematem dla klasyczne-
go wiersza. Wierzyński nie szukał jednak tematów kostiumowych. Codzienność, 
powszechność, a nawet pospolitość i banalność bardziej prowokowały jego wy-
obraźnię. Uważał, że dobrym poetą jest się wtedy, gdy sugestywnie wyraża się to, 
co się chce wyrazić. Z rozeznania wewnętrznego rodowodu i prawdy wzruszenia 
wynika moralność wiersza, która powoduje, że słowo jest nie tylko dźwiękiem, lecz 
wołaniem zranionego serca. A wtedy znikają granice między prawdą nieba i prawdą 
stadionu.

*
Na początku był romans poety z piłką nożną. Tak zaczęła się przed wiekami moja 

miłość do sportu, która jeszcze do dziś rozgrzewa mi serce – pisał w Pamiętniku. 
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Obraz meczu przypomina wielkie widowisko teatralne, w którym jest miejsce na 
hazard narodów, cyrk i naturalny głód przygody. A bywa też, że szaleństwo piłki 
do tego stopnia ogarnia świat, że wydaje się, iż bliski jest eksplozji.

Swój najważniejszy mecz Wierzyński rozgrywał w Europie, ale bramki ustawił 
tak, że z jednej strony była Moskwa, z drugiej – Barcelona. W bramce umieścił 
Ricardo Zamorę, wspaniałego bramkarza hiszpańskiego o magicznych rękach, który 
swoją sławą przyćmił nawet torreadorów.

Zamora był bohaterem nowego typu. Wychodził na boisko ubrany na czarno, 
w śnieżnobiałych ochraniaczach na kolana i żółtych rękawiczkach. Poruszał się 
z prowokującą niedbałością i spokojem drażniącym przeciwników. Z niewymuszoną 
swobodą przyjmował najsilniejsze strzały i doskonale grał na przedpolu bramki. Był 
wysoki, inteligentny i wykazywał duży talent aktorski.

Zamora wsparty w bramce o szczyt Pirenejów, 
Piękniejszy niż Don Juan – obciśnięty w swetrze,
Jak dumny król, w chaosie center i wolejów 
Śledzi kule świetlistą, prującą powietrze.
Z Uralu w bój posłaną, jak z lufy moździerza,
Trzyma w oczach i więzi – a gdy kula spada,
Jak pająk się nad dziuplą bramki rozczapierza,
Jak krzak wystrzela w niebo – człowiek barykada.

Obrazowy język tej poezji łatwiej przemawia do wyobraźni współczesnego Czy-
telnika, niż tego sprzed siedemdziesięciu lat, wtedy bowiem twórczość Wierzyńskiego 
była rodzajem prowokacji artystycznej.

Zamora, lecąc w górę, jak żagiel na wiatrach,
Za Atlantyk wybija piłkę jednym ciosem!

Dzisiaj te śmiałe porównania poetyckie i parabole odczytujemy z łatwością. Mamy 
przecież za sobą dobry trening telewizyjny. Widzimy sport w przekazie zwolnionych 
obrazów i wielokrotnych powtórzeń. A nade wszystko doznajemy na żywo wrażenia, 
że piłka wybita w Barcelonie rzeczywiście leci za Atlantyk.

*
Laur olimpijski w zamierzeniach Wierzyńskiego miał być czymś więcej niż sa-

mym przeglądem różnych konkurencji sportowych. Bohaterem tych wierszy nie jest 
bowiem sport jako zjawisko kultury, ale człowiek, który uciekając od mielizny życia 
wchodzi do tego świętego kręgu z nadzieją spotkania się z innymi, równie silnie jak 
on pragnącymi rozwijać swoją wolę mocy. Wartości te uosabiał Roald Amundsen, 
zdobywca biegunów, który przekleństwo samotności symbolizowanej przez bezkres 
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śnieżnego pola przemieniał w religię piękna, rozgrzewającą oziębłe serce. Wierzyń-
ski napisał Pieśń o Amundsenie, aby złożyć hołd doskonałemu indywidualizmowi. 
Chciał w niej powiedzieć, że nigdzie, a więc także na mecie największych osiągnięć 
twórczych, nie ominie człowieka poczucie samotności i że nic nie uchroni go przed 
tą świadomością, jakże często tragiczną.

Zamknęło się koło zdarzeń. Początek i koniec. Wiersze to także wyścig ze śmiercią, 
kto prędzej, kto prędzej. Obraz sportu tworzył poeta w przekonaniu, że człowiek jest 
istotą boską i triumfującą, że swym oddechem przynagla ziemię do szybszego biegu, 
ale siebie samego widział w roli rozbitka, skazanego przez los na wieczną tułaczkę 
po morzach.

Trudno przeto się dziwić, że piękno jego wierszy o sporcie przenika również 
egzystencjalny smutek. Tak pisał o sporcie przecież ktoś, kto własną niezmąconą 
wiarę w świat słowa przenosił na stadiony prawdy.

A jeśli dokopie się źródła sił
Nawet u dna i w głębi ciemności, 
Jeśli odbijesz się stamtąd, 
Powiedz, kim jesteś. Podaj mi rękę.
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„Sport Wyczynowy” 2009, nr 2/530

Pocztówka ma dwóch udokumento-
wanych ojców. Pierwszym z nich był 
Wilhelm Heinrich Stephen, zasłużo-
ny pracownik poczty, Niemiec, który 
w 1865 roku na konferencji pocztowej 
w Karlsruhe zaproponował wprowadze-
nie do obiegu odkrytej karty z wydru-
kowanym na awersie znaczkiem pocz-
towym i miejscem na adres oraz rewer-
sem przewidzianym na korespondencję. 
Pomysł nie zyskał jednak przychylności  
i upadł. 

Trzy lata później z podobną inicjaty-
wą wystąpił austriacki ekonomista Ema-
nuel Hermann, wskazując na prostotę 
tej formy korespondencji i oszczędno-
ści, jakie może przynieść. Polemizował 
z oponentami, którzy obawiali się, że 
„odkryta” korespondencja otworzy drzwi 
i bramy dla nieobyczajności i innych 
moralnych uchybień. I choć ich prze-

konał, poczta pierwsze karty na wszelki 
wypadek opatrywała zapisem, że nie 
ponosi odpowiedzialności za zawarte 
na nich treści. 

„Dziecię” E. Hermanna, bo tak ma-
wiał o karcie pocztowej, pojawiło się na 
terenie Austro-Węgier w końcu 1869 roku 
w postaci sztywnego, żółtawego kartonika 
o wymiarach 123x83 mm, z napisem „Co-
respondenz-Karte” i cesarskim godłem, 
ofrankowanego dwoma krajcarami. Kar-
ty pocztowe pojawiły się równocześnie 
na wszystkich terenach wchodzących 
w skład monarchii austrio-węgierskiej, 
a napisy na nich formułowane były w ję-
zykach narodowych. W ciągu trzech mie-
sięcy rozeszło się ich aż trzy miliony. Tak 
rozpoczęła się błyskawiczna i zawrotna 
kariera kart pocztowych.

Za pierwowzór współczesnej pocztów-
ki uznane zostały karty wydane w Niem- 

Karta pocztowa, mimo rosnącej konkurencji ze strony 
telefonii komórkowej i Internetu, wciąż pozostaje popu-
larnym środkiem komunikowania się ludzi między sobą, 
dzielenia się radościami i smutkami. Stanowi też doku-
ment historyczny, upamiętnia wydarzenia i miejsca waż-
ne dla poszczególnych osób, jak i całych narodów. 

„O Sporcie, 
 tyś jest Radością” 

Sport na dawnej pocztówce 
Wystawa w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie



209

czech w 1872 roku z ilustracją umiesz-
czoną w miejscu przeznaczonym na ko-
respondencję. Władze pocztowe chłodno 
przyjęły tę innowację. Kategorycznie, 
pod groźbą zwrotu karty do nadawcy 
lub nawet jej zniszczenia, zabraniały 
umieszczania korespondencji na stronie 
adresowej. Zapisywano zatem wiadomo-
ści, pozdrowienia i życzenia wprost na 
stronie ilustracyjnej. 

Dopiero w 1904 roku, na mocy 
rozporządzenia Światowego Związku 
Pocztowego, wprowadzony został nowy 
rodzaj karty: jedną jej stronę przezna-
czono na ilustrację, drugą, przedzieloną 
pionową kreską – na adres i korespon-
dencję.

*
16 kwietnia 2009 w Muzeum Sportu 

i Turystyki została otwarta Wystawa 
„O Sporcie, tyś jest Radością”. Jest to 
pierwsza ekspozycja, która w szerokim 
zakresie wykorzystuje kolekcję pocztó-
wek sportowych tego Muzeum. Ukazanie 
tego cennego zbioru wpisuje się w ob-
chody jubileuszu 50-lecia Biblioteki 
Muzeum.

Muzeum Spor-
tu i Turystyki gro-
madzi pocztówki o 
tematyce sportowej 
od wielu lat. Zaląż-
kiem kolekcji stały 
się karty pocztowe, 
które trafiły do Mu-
zeum wraz z doku-
mentalną spuścizną 
Antoniego Dur-
skiego, naczelni-
ka Towarzystwa 
Gimnastycznego 

„Sokół” we Lwowie. Początkowo zbiory 
powiększały się spontanicznie – wiele 
eksponatów stanowiło przypadkowe 
nabytki. Od lat 80. XX stulecia są one 
sukcesywnie i w sposób przemyślany 
wzbogacane, dzięki penetracji rynku 
antykwarycznego, udziałowi Muzeum 
w giełdach i aukcjach skupiających fi-
lokartystów, a także dzięki darowiznom 
osób prywatnych, Polskiego Komitetu 
Olimpijskiego, związków sportowych 
oraz innych instytucji i organizacji. 

Obecnie kolekcja pocztówek obej-
muje przeszło 2000 obiektów. Pocz-
tówki, pochodzące z różnych okresów, 
przedstawiają m.in.: dyscypliny sportu, 
obiekty architektury, takie jak sta- 
diony, skocznie narciarskie, przystanie 
wodne, korty tenisowe, lodowiska, 
sprzęt i przyrządy, wydarzenia sporto-
we, w tym igrzyska olimpijskie, sport 
w sztuce, ubiory sportowe, a także 
ludzi sportu oraz obrazki humorystycz-
ne związane z uprawianiem różnych 
form aktywności fizycznej. W kolekcji 
znajduje się także, liczący blisko 200 

„O Sporcie, tyś jest Radością” – Sport na dawnej pocztówce
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kart, zbiór pocztówek 
turystycznych. 

Zbiory muzealne 
są już na tyle zasobne, 
że umożliwiają śledze-
nie zarówno historii 
sportu na ziemiach 
polskich i na świecie, 
jak i historii pocztów-
ki. Narodziny karty 
pocztowej zbiegły się 
w czasie z rodzącym 
się zainteresowaniem 
sportem. Nic zatem 
dziwnego, że na karty 
pocztowe wprowadziła 

ją już w latach 80. XIX stulecia firma 
Franza Scheibera z Würzburga, a po 
niej kolejne. Od tego czasu karty doku-
mentowały międzynarodowe i lokalne 
zawody sportowe, popularyzowały 
nowe dyscypliny i ich bohaterów,  
a także osiągnięcia zdobywców gór-
skich szczytów i wyczyny podróżni- 
ków. Szczególnym rarytasem dla ko- 
lekcjonerów są karty pocztowe upa-
miętniające olimpijskie zmagania spor-
towców, pierwsze przeloty samolo-
towe, pierwsze rajdy samochodowe, 
a także widokówki przedstawiające 
zdjęcia maszyn nowego typu. 

*
Najstarsze karty pocztowe w zbio-

rach muzealnych pochodzą z końca 
XIX wieku. Na karcie z 1897 roku 
dziewczyna w pasiastym kostiumie 
zachęca do korzystania z morskich 
kąpieli. Dwie pocztówki z 1898 roku 
zapraszają do uprawiania wioślarstwa 
i rekreacji rowerowej w mieszanym 
towarzystwie. Z 1900 roku pochodzi 

Sport, literatura, sztuka 
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już 17 kart związanych 
z takimi dyscyplinami 
sportu, jak: alpinizm, 
jeździectwo, kolarstwo, 
łucznictwo, narciar-
stwo, pływanie, tenis 
oraz z działalnością 
Towarzystwa Gimna-
stycznego „Sokół”.

Pocztówki związa-
ne z „Sokołem” tworzą 
obszerny zbiór, liczący 
306 obiektów, z róż-
nych okresów działal-
ności Towarzystwa. Najdawniejsze po- 
chodzą z 1900 i 1901 roku; przedsta-
wiają Zlot Sokoli w Poznaniu, siedzibę 
„Sokoła” w Krakowie oraz uroczystość 
poświęcenia siedziby „Sokoła” w Ko-
łomyi. 

Celem Towarzystwa Gimnastycz-
nego „Sokół”, powstałego we Lwowie 
w 1867 roku, działającego na ziemiach 
polskich i w środowiskach polonijnych, 
było fizyczne i duchowe odrodzenie 
narodu poprzez kultywowanie gimna- 
styki i innych ćwiczeń fizycznych. Pocz-
tówki prezentują młodzież podczas uro-
czystości sokolich, pochodów, zawo-
dów i pokazów gimnastycznych, stroje 
organizacyjne i sportowe, podobizny 
druhów i druhen. Często powracającym 
tematem są gmachy „Sokoła” w różnych 
miastach. Na pocztówkach pojawiają się 
także teksty i nuty pieśni sokolich oraz 
elementy nawiązujące do działalności 
organizacji – pióra sokole, sztandary, 
hasła i mundury, stanowiące symbol wia-
ry w odrodzenie polskiej państwowości. 
Ciekawa szata graficzna i kolorystyka 
utrzymana w barwach zieleni, czerwie-

ni i błękitu wyróżnia pocztówki sokole 
w kolekcji.

Na pocztówkach znajdowały odbicie 
także sporty uprawiane wyczynowo 
– kolarstwo szosowe i na torze, rajdy 
i wyścigi samochodowe, zawody ba-
loniarskie, przeloty sterowców. Karty 
tego typu cieszyły się dużym zaintere-
sowaniem kolekcjonerów, podobnie jak 
fotograficzne pocztówki przedstawiające 
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wybitnych zawodników. Na przełomie 
XIX i XX wieku wiele emocji budziły 
zawody zapaśnicze i bokserskie. W zbio-
rach muzealnych znajduje się kilkanaście 
pocztówek prezentujących czołowych 
zapaśników, a wśród nich takie gwiaz-
dy, jak Władysław Pytlasiński i Piotr 
Jankowski. Karty z wizerunkami za-
wodników i trenerów zyskały jeszcze 
na popularności po odzyskaniu nie-
podległości państwowej, kiedy sukcesy 
sportowców stały się, w jakiejś mierze, 
symbolem dokonań Polski. Przykła-
dami są m.in.: pocztówka z sylwetką 
Haliny Konopackiej-Matuszewskiej, 

zdobywczyni złotego medalu w rzucie 
dyskiem na Igrzyskach IX Olimpijskich 
w Amsterdamie w 1928 roku; karta pre-
zentująca Józefa Stefańskiego, mistrza 
kolarskiego z lat 30. ubiegłego stulecia, 
czy też inna ukazująca por. Franciszka 
Żwirkę, zwycięzcę międzynarodowych 
zawodów lotniczych z 1932 roku, po-
zującego na tle samolotu wraz z żoną 
i synkiem.

Pocztówki o tematyce sportowej 
przyczyniały się do kreowania mody 
sportowej i obyczajów. Otworzyły dro- 
gę paniom do śmiałego podnoszenia 
spódnic ponad kostkę podczas szuso-
wania na nartach, wdziewania szykow-
nych pumpów za kolana na rowerowe 

Sport, literatura, sztuka 
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przejażdżki i oddawania się zajęciom 
rekreacyjnym we dwoje – podczas 
przejażdżek konnych, na lodowisku, na 
wodzie, na stoku. Rekreacja sportowa 
stwarzała wiele zabawnych sytuacji, 
takich jak m.in. upadki z konia, ro-
weru, wywrotki łodzi, które twórcy 
pocztówek chętnie wykorzystywali. 
Do tych aspektów nawiązywały nie-
które pocztówki reklamowe, jak na 
przykład ta z lat 20. ubiegłego wieku 
przekonująca o wyższości spędzania 
czasu w kawiarni i restauracji Morskie 
Oko w Zakopanem nad „męczarniami” 
zjazdów narciarskich. Karty pocztowe 
często pełniły funkcje reklamowe i in-
formacyjne, dlatego też towarzyszyły 
wydarzeniom sportowym, wystawom 
o tej tematyce, a także ekspozycjom 
przemysłowym. 

W pocztówce sportowej można do- 
strzec wszelkie trendy estetyczne i tech-
niki wydawnicze występujące w kar-
tach pocztowych o innej tematyce. 
W ich tworzeniu mieli swój udział znani 
fotograficy, ilustratorzy, plakaciści 
i malarze, a wśród nich: A. M. Wie-
czorek, Charles Scolik, Willy Stie-
borsky, Jerzy Głosik, Alfons Mucha, 
Walery Eliasz Radzikowski, Roman 
Puchalski, Jan Ryś, Paweł Dadlez, 
Miron Duda, Juliusz Kossak, Wacław 
Boratyński, Adam Bełzowski, usa-
bal, E. Colombo, Wlastimil Hofman, 
F. Heyer, Artur Thiele. Wydawane 
były przez Książnicę Atlas, Salon Ma-
larzy Polskich w Krakowie, Wydawnic-
two Sztuka w Krakowie, Spółdzielnię 
Pracy Jedność w Zakopanem, Wydaw-
nictwo St. Winiarskiego w Warszawie, 
K. Wojutyńskiego w Warszawie oraz 

w Czechosłowacji, Niemczech, Anglii, 
Francji, Włoszech, USA i Austrii. 

*
Muzeum Sportu i Turystyki nie tylko 

kolekcjonuje pocztówki, ale jest także 
ich wydawcą. Pierwsze pocztówki zo-
stały zaprojektowane przez jego pracow-
ników i wykonane we własnej pracowni 
fotograficznej w latach 70. XX stulecia. 
Kolejne przedstawiały w czarno-bieli 
ówczesną siedzibę Muzeum i ekspozycję 
Muzeum Sportu i Turystyki Regionu 
Karkonoszy w Karpaczu. Po latach wy- 
dano tę serię w kolorze. Na uwagę za-
sługują dwie kolorowe serie reprodukcji 
dzieł sztuki, stanowiących własność 
Muzeum, zatytułowane „Polski plakat 
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olimpijski” i „Sport w sztuce” oraz 
wydane w 1998 roku pocztówki pre-
zentujące plakaty olimpijskie i sokole. 
W 2006 roku, po otwarciu ekspozycji 
stałej w obecnej siedzibie Muzeum, 
wprowadzono do sprzedaży pięć pocz-
tówek przedstawiających fragmenty tej 
ekspozycji. Przy okazji obecnej Wystawy 
wydano obwolutę z pocztówkami z lat 
1900-1939 „We dwoje”. 

Wydawcy kart pocztowych zauwa-
żyli, że wiele dyscyplin sportu daje 
nieograniczone możliwości dotarcia do 
wyobraźni odbiorców mniej zaintereso-
wanych biciem rekordów. Tym, co od 
zarania dziejów wywołuje przyspieszone 
bicie serca, są wdzięki płci przeciwnej, 

a zatem zaczęto godzić piękno sportu, 
zwłaszcza uprawianego na świeżym 
powietrzu, z zalotami. Takie sporty, jak  
tenis, szermierka czy szachy wręcz wy-
magały współpracy dwojga, inne jak 
narciarstwo, saneczkarstwo, jeździectwo, 
rekreacja rowerowa, pływanie w morzu 
czy basenie stwarzały okazje do prze-
bywania we dwoje. Pocztówka zaczęła 
łamać konwenanse, popularyzując uroki 
sportowego sam na sam.

*
Tytuł Wystawy „O Sporcie, tyś jest Ra-

dością” kojarzy się z charakterem pocz-
tówki i treściami, jakie ona niesie. Sport 
na karcie pocztowej częściej ukazuje jego 

Sport, literatura, sztuka 
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przyjemne strony niż 
trud i wysiłek. Jest 
pretekstem do zwró-
cenia uwagi na urodę 
ludzkiego ciała, za-
chętą do podnoszenia 
jego tężyzny poprzez 
aktywność rozwija-
ną zarówno w ostrej 
rywalizacji, jak i w 
miłym towarzystwie. 
Stąd pojawiające się 
na pocztówkach uro-
kliwe postaci kobie-
ce, czy pary, których 
przedstawienie suge-
ruje, że uprawianie sportu niesie niejedną 
obietnicę. Humorystyczne i satyryczne 
akcenty, nierzadkie w pocztówce spor-
towej, podkreślają, że sport jest okazją 
do zabawy, do śmiechu, do radości. I do 
dumy z odniesionych zwycięstw.

Na Wystawie przedstawiono ponad 
300 pocztówek z lat 1897-1939, uło-
żonych w 16 działach tematycznych: 
T.G. „Sokół”; Wioślarstwo, Żeglarstwo; 
Pływanie; Cykliści; Automobilizm; Si-
łacze, Boks, Zapasy; Szermierka, Łucz-
nictwo; Jeździectwo; Lotniarstwo, Ba-
loniarstwo; Igrzyska olimpijskie; Sporty 
zimowe: Narciarstwo, Łyżwiarstwo, 
Saneczkarstwo; Alpinizm; Piłka nożna; 
Tenis; Gry różne; Wrotkarstwo.

Atrakcyjność Wystawy podnoszą 
barwne powiększenia, które pozwalają 
dokładniej przyjrzeć się sztuce pocztów-
kowej przełomu wieków. 

Uzupełnieniem Wystawy jest prezen-
tacja pocztówek wyświetlana na ekspo-
zycji oraz bogato ilustrowany katalog, 
w którym omówiono historię karty pocz-
towej i kolekcję pocztówek zgromadzoną 
w Muzeum Sportu i Turystyki.

Barbara Mikocka

Barbara Mikocka – kustosz w Bibliotece 
Muzeum Sportu i Turystyki w Warsza-
wie, jest komisarzem omówionej Wy- 
stawy.
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Fot. PAP – Leszek Szymański

Nasze drużyny, z fizjologami czy bez, grają jednakowo – słabo.
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„Sport Wyczynowy” 2009, nr 2/530

Przed kilkoma laty w naszej piłce pojawiła się nowa moda. Kluby coraz częściej 
zatrudniają fizjologów. Zawodnicy poddawani są najróżniejszym badaniom. Ćwiczenia 
wykonują ze sporttesterami (przyrząd do bieżącego monitorowania tętna), a po treningu 
mierzy się im zakwaszenie. Fachowcy doradzają zawodnikom, jak się odżywiać, co pić 
(a przede wszystkim, czego nie pić) i o której godzinie chodzić spać. 

Wielu polskich trenerów uważa nowinki techniczne za powiew świeżości w ich 
warsztacie, ślepo wierzy fizjologom w każde słowo na temat przygotowania fi-
zycznego. Niesłusznie! Rady takich specjalistów powinny być tylko uzupełnieniem 
treningu, a w Polsce w większości przypadków fizjolodzy stawiani są na równi ze 
szkoleniowcami (podkr. „SW”). 

Najbardziej znanym polskim fizjologiem współpracującym z piłkarzami jest prof. 
Jan Chmura. (...) Szkoleniowcy wpatrzeni byli w niego jak w obraz, odkrywał bowiem 
przed nimi nowe horyzonty, czarował, mówił o rzeczach dotąd nieznanych. W przypływie 
dobrego humoru twierdził nawet, że na podstawie swoich badań bez problemu potrafi 
stwierdzić, dlaczego stuprocentowych sytuacji nie wykorzystuje Michał Chałbiński. In-
struował, że sok owocowy powinno pić się w proporcjach pól na pół z wodą, ponieważ 
ma on wtedy o połowę mniej kalorii (...).

Czytelnik z Zielonej Góry przekazał nam tekst artykułu, który ukazał się w dzienniku 
„Dziennik” z dnia 13 maja br. prosząc o komentarz, ponieważ, jak zaznaczył, „Sport 
Wyczynowy” lansuje myślenie fizjologiczne o treningu, a tego skutki mogą być różne 
(patrz artykuł). 
Jak traktować przejawy owej „fizjologicznej obsesji” w środowisku piłkarskim – odpowiada-
my po przedstawieniu (z b. drobnymi skrótami) wspomnianej publikacji z „Dziennika”:

Fizjologiczna obsesja polskich trenerów

Z pomocą naukowców czy bez niej 
polskie drużyny grają tak samo

Korespondencyjne 

rozmowy
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Chmura usilnie próbował wprowadzić w naszej lidze nowe standardy, polegające 
na zmianie metod żywienia, wydłużeniu odpoczynku oraz ograniczeniu alkoholu 
spożywanego przez piłkarzy. Nie może więc dziwić, że zawodnicy raczej za nim nie 
przepadali, w większości uważając go za dziwaka. Naukowiec podpadł szczególnie 
Maciejowi Iwańskiemu, któremu do znudzenia wypominał, że jest za gruby. Profesor 
na początku współpracy z ligowcami chciał zmieniać ich nawyki, dziś sam jednak 
przyznaje, że to walka z wiatrakami.

Z nowinek chętnie korzysta też trener Ryszard Wieczorek, który jakiś czas temu 
uchylił rąbka tajemnicy na temat swojej pracy. Zawodnicy poddawani byli wszystkim 
możliwym badaniom.

– Dzięki nim mogę określić, jaką dawkę treningową zastosować dla każdego z pił-
karzy – wyjaśniał Wieczorek. 

Wszystkie wyniki były oczywiście uważnie wklepywane do laptopa i szczegółowo 
analizowane ze specjalistą. Efekt tej pracy jest taki, że Wieczorek prawie spuścił z eks-
traklasy dwie drużyny w ciągu jednego sezonu.

Inny znany „fizjolog” pracujący w naszej lidze to Ryszard Szul. Cudzysłów w słowie 
„fizjolog” pojawia się nie bez przyczyny. Szul to absolwent wychowania fizycznego na 
krakowskiej AWF, a fizjologia to jego hobby. O Szulu zaczęło być głośno za sprawą 
świetnej gry Wisły Kraków, w której wtedy pracował. 

Pan Ryszard potrafi pięknie opowiadać o swojej pasji, często posługując się robią-
cym wrażenie na laikach naukowym slangiem. Dlatego po zwolnieniu z Wisły krótko 
pozostawał bezrobotny. Pracę zaproponowała mu Legia. Od tej pory legioniści trenują 
w sportesterach, mają mierzone zakwaszenie a od czasu do czasu zakładają nawet 
buty ze specjalnymi czipami rejestrującymi, ile metrów pokonali podczas treningu. 
Cały ten sprzęt importuje do Polski firma Szula, którego – jak sam mówi – nie 
oszuka żaden organizm!

– Rolą fizjologa w drużynie jest obserwowanie zachowania organizmu zawodników, 
wyznaczenie stref energetycznych, progów anabolicznych i opracowanie obciążeń trenin-
gowych zgodnie z regułami fizjologii. Na tej podstawie trener planuje trening – zdradza 
Szul. 

Brzmi to niezwykle poważnie, jednak konia z rzędem temu, kto widzi różnicę w przy-
gotowaniu fizycznym legionistów przed przyjściem „Doktora Sztangi” (tak nazywany 
jest przez piłkarzy ze względu na zamiłowanie do ćwiczeń siłowych) i po nim. Kontuzji 
w drużynie też raczej jest tyle samo, chociaż wprowadzone zostały podobno ćwiczenia 
mające na celu zapobieganie. 

Pulsometrami swego czasu tak zachwycił się Jacek Zieliński, że prowadząc Koronę 
Kielce kazał zawodnikom nosić je także podczas treningów taktycznych. 

Nie wytrzymał tego obyty na Zachodzie Piotr Świerczewski, doszło do kłótni, po 
czym „Świerszcz” spakował walizki i przeniósł się do Grodziska. 

– Dla mnie to bzdura. W tych zegarkach można robić trening wytrzymałościowy, ale 
nie ćwiczyć warianty – mówi Świerczewski dodając, że Zieliński znajdował się w tamtym 
czasie pod olbrzymim wpływem fizjologa. 

Najgorzej na współpracy z naukowcem wyszła jednak reprezentacja Polski. Dziwi 
jednak, że w konia dał się zrobić trener z Holandii. Przed ostatnimi Mistrzostwami 
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Europy PZPN za namową Leo Benhhakkera zatrudnił na stanowisko fizjologa jego 
rodaka – Mike’a Lindemanna. Miał on za zadanie optymalnie przygotować do imprezy 
Polaków pod względem kondycyjnym. Za kilkutygodniową pracę zainkasował grube 
pieniądze, a nasi poruszali się po boisku jak żółwie. Zauważył to prof. Chmura, mówiąc. 
że Polacy biegali zbyt wolno. by nawiązać z kimkolwiek walkę. Lindemann nie widział 
problemu, według niego wszystko było w porządku. Pomimo krótkiego okresu pracy 
w Polsce holenderski mag zdążył nas kilka razy rozbawić. Podobno do przygotowania 
naszych reprezentantów wykorzystał programy dla kosmonautów z NASA, a na zarzuty, 
że nasi byli na Euro zbyt wolni, odparł, że jeśli chcemy, by biegali szybciej, powinniśmy 
nauczyć grać w piłkę sprinterów. 

Czy naprawdę trzeba aż tak ufać fizjologom? Czy ich wpływ na grę piłkarzy jest tak 
duży? Popatrzmy na ŁKS. W klubie bieda, nie ma nawet pieniędzy na odnowę biologicz-
ną. Piłkarze sami czują, kiedy są przemęczeni, proszą wtedy trenera Wesołowskiego 
o wolne i je dostają. (podkr. „SW”). Na słowo, bez skomplikowanych badań. Trenujący 
w ten sposób łodzianie prezentują się na wiosnę zupełnie przyzwoicie. Czy ktoś uważa, 
że ŁKS z kilkoma naukowcami w sztabie szkoleniowym grałby lepiej?

Rola fizjologów w polskiej piłce nie jest aż tak ogromna, jak niektórzy myślą i starają 
się ją przedstawić. W naszym kraju – z fizjologiem czy bez – drużyny grają jak na 
razie tak samo (podr. „SW”). Dlatego trenerzy nie powinni zachłystywać się nowymi 
pojęciami i ślepo wierzyć, że dzięki pracy naukowców drużyna będzie dużo lepsza. Naj-
ważniejsze jest po prostu umieć grać w piłkę, stosować się do podstawowych zasad 
higieny życia, nie do zaleceń fizjologa, który co do godziny wylicza zawodnikom 
sen, liczbę kalorii i ilość spożywanego alkoholu.

Paweł Harlej 
współpracownik działu sportowego

Od redakcji

W artykule mieści się wiele spraw – poważnych, o szerszych aspektach i mniej 
znaczących, drobnych. Do wszystkich jednak warto się odnieść, traktując odpowiednio. 
W cytowanym tekście zaznaczyliśmy te kwestie, które „rzucają się w oczy”. Teraz, cytując 
je po kolei i dopiszemy swój komentarz.

1.
Wielu polskich trenerów uważa nowinki techniczne za powiew świeżości w ich 

warsztacie, ślepo wierzy fizjologom w każde słowo na temat przygotowania fi-
zycznego. Niesłusznie! Rady takich specjalistów powinny być tylko uzupełnieniem 
treningu...

 Każdy trener powinien traktować swój zawód „rozwojowo”, wtedy potrzeba aktuali-
zowania i poszerzania wiedzy oraz wzbogacania narzędzi jego warsztatu pracy staje 
się zrozumiała. Tak powinno być. Ważne jednak przy tym, aby umieć należycie ocenić 

Z pomocą naukowców czy bez niej polskie drużyny grają tak samo
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wartość tych rozmaitych nowości. Samo ich posiadanie nie oznacza, że trenera, który się 
nimi popisuje, uznać należy za nowoczesnego szkoleniowca. Trener musi wiedzieć, do 
czego służą i jaki, konkretnie, jest cel ich posiadania. A jaki trener zdolny jest do takiej 
oceny? – Ten, który posiada odpowiednią wiedzę.

Druga kwestia, dotycząca „ślepego wierzenia fizjologom” oraz ich miejsca w zespole, 
czy relacji do trenera – wiąże się z tą pierwszą. Formalnie rzecz traktując nie ma wąt-
pliwości – że to trener kieruje procesem szkolenia zespołu. Inni specjaliści służyć mają 
mu pomocą. Jednak rzeczywista hierarchia układu bywa odmienna. Jeśli np. trener jest 
„zielony” w sprawach fizjologii, nie wie o różnych rodzajach wydolności fizycznej, oznacza 
to, że nie jest kompetentny także w sprawach treningu kondycyjnego i całego szeregu 
innych zjawisk i procesów, wtedy odda całkowicie to pole fizjologowi. Mimo tego, że za-
kres znajomości rzeczy tego drugiego jest dużo węższy, niż trenera, który musi ogarnąć 
cały proces treningu, we wszystkich jego wymiarach. Jaki stąd wniosek? – Trener musi 
znać w odpowiednim zakresie także fizjologię wysiłku. Dlaczego większość trenerów 
nie zna fizjologii, mimo iż przedmiot ten należy do „podstaw programowych„ studiów 
zawodowych – to temat na odrębną rozprawę.

2.
Chmura usilnie próbował wprowadzić w naszej lidze nowe standardy, polegające 

na zmianie metod żywienia, wydłużeniu odpoczynku oraz ograniczeniu alkoholu 
spożywanego przez piłkarzy. Nie może więc dziwić, że zawodnicy raczej za nim nie 
przepadali, w większości uważając go za dziwaka. 

Jan Chmura swoje zainteresowania naukowo-badawcze ulokował w piłce nożnej. 
Kontynuował kierunek badawczy Jensa Bangsbo, znanego fizjologa, a zarazem trenera 
piłkarskiego, a dzięki nowym technikom (urządzeniom i metodom) był w stanie uzyskać 
o wiele szerszą, obiektywną charakterystykę meczowej aktywności ruchowej graczy. 
Dlaczego jest ona tak ważna? – Bo dopiero na tej podstawie widać dokładnie, jakie 
wymagania gry w piłkę nożną obowiązują obecnie w czołowych drużynach na świecie 
i jaki jest poziom możliwości tamtych graczy i naszych. Sprawność/wydolność fizyczna 
naszych piłkarzy jest niska, na co dowodów Chmura posiada co nie miara i ponieważ wie, 
od czego zależą te dyspozycje, nie ma się czemu dziwić, że namawia piłkarzy, aby się 
odpowiednio odżywiali, żeby przerwy w treningu wykorzystywali na efektywny wypoczy-
nek, bo forma nie rośnie, jak większość sądzi, na boisku, podczas wysiłku treningowego, 
tylko po odpoczynku. W reakcji piłkarzy na „kazania” Chmury kryje się część odpowiedzi 
na pytanie – dlaczego tak słabo grają.

3.
(...) legioniści trenują w sportesterach, mają mierzone zakwaszenie, a od czasu 

do czasu zakładają nawet buty ze specjalnymi czipami rejestrującymi, ile metrów 
pokonali podczas treningu. Cały ten sprzęt importuje do Polski firma Szula, które-
go – jak sam mówi – nie oszuka żaden organizm!

Jeśli odłożyć na bok kwestię konfliktu interesów, jaki powstaje w związku z pełnieniem 
przez p. S. funkcji doradcy-fizjologa i właściciela firmy handlującej sprzętem do celów 
diagnostyki wysiłkowej, to nie będziemy mieli wątpliwości, że dobrze jest, gdy trener 
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posiada więcej obiektywnych danych o aktywności ruchowej zawodników, reakcji ich 
organizmów na dany wysiłek – niż , gdy ocenia ich stan „na oko”. Jak kolosalne bywają 
różnice, dowiedzieć się można dopiero po przeprowadzeniu obiektywnych badań. I nie 
ma co szydzić z opinii trenera Ryszarda Wieczorka, który mówi: – Dzięki nim (badaniom) 
mogę określić, jaką dawkę treningową zastosować dla każdego z piłkarzy. 

 W czym więc problem? W umiejętności właściwej interpretacji wyników pomiarów 
i przełożenia ich na program treningu, gdzie trzeba treningu indywidualnego. Podkreślmy 
jeszcze, że mówimy o treningu kondycyjnym, który ma zapewnić piłkarzom odpowiedni 
poziom sprawności/wydolności fizycznej dla skutecznej działalności i wykonania zadań 
w trakcie meczu, rundy rozgrywek itd. Ale sztuka gry w piłkę nożną po mistrzowsku 
wymaga jeszcze dużo, dużo więcej – arsenału umiejętności technicznych i taktycznych, 
zdolności ich wykorzystania w walce na boisku...

4.
Piłkarze (ŁKS) sami czują, kiedy są przemęczeni, proszą wtedy trenera Weso-

łowskiego o wolne i je dostają. 
 Komunikacja z trenerem jest sprawą o podstawowym znaczeniu, podobnie wzajem-

ne zaufanie. Ale trener Wojciechowski, jak zresztą wynika z tekstu, zmuszony jest tak 
postępować z powodu ubóstwa klubu i braku należytych warunków, a nie dlatego, że 
taką „filozofię” kierowania treningiem uznaje za słuszną.

5.
Najważniejsze jest po prostu umieć grać w piłkę, stosować się do podstawowych 

zasad higieny życia... 
Żeby umieć grać, najpierw trzeba się tego nauczyć. Najlepiej uczyć się od tych, 

którzy wiedzą, jak i potrafią ten proces poprowadzić. Tylko kibicom wydaje się, iż jest 
to sprawa prosta.

Z pomocą naukowców czy bez niej polskie drużyny grają tak samo
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„Sport Wyczynowy” 2009, nr 2/530

Poniżej przedstawiamy omówienie wybranych prac i posiedzeń Komisji Kultury Fizycznej, 
Sportu i Turystyki w okresie drugiego kwartału br.

Wiosna w parlamencie

Na pierwszym kwietniowym posiedzeniu członkowie Komisji Kultury Fizycznej, 
Sportu i Turystyki omawiali zasady współdziałania ze związkami sportowymi w sys-
temie przygotowań do zimowych i letnich igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolim-
pijskich oraz zawodów o randze mistrzostw świata i Europy. 

Sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Adam Giersz poinformował 
zebranych, że ostatecznym celem przygotowań do Igrzysk Olimpijskich w Vancouver 
jest uzyskanie maksymalnej liczby kwalifikacji olimpijskich oraz awans reprezentacji 
Polski w rankingach medalowych i punktowych. W tych ramach finansowane będą in-
dywidualne i grupowe projekty szkoleń zawodników ze szczególnym uwzględnieniem 
narciarstwa klasycznego, biathlonu, snowboardu, łyżwiarstwa szybkiego. Projekty indy-
widualne realizować będą – Justyna Kowalczyk w narciarstwie klasycznym i Tomasz 
Sikora w biathlonie.

Rok 2009 jest pierwszym etapem przygotowań do startu w Igrzyskach w Londynie. 
Obejmują one zawodników, którzy spełnili następujące kryteria:
— uplasowali się na miejscach 1-8. na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie;
— uplasowali się na miejscach 1-3. na mistrzostwach świata lub Europy w latach 2005-8;
— innych sportowców, niezbędnych do prawidłowego przebiegu szkolenia.

W roku bieżącym finansowanie przygotowań do Igrzysk Olimpijskich w Londynie 
koncentruje się na grupach szkoleniowych. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się 
możliwość „ścieżki” indywidualnej, np. dla Szymona Kołeckiego (podnoszenie cięża-
rów). Od 2010 roku możliwe będzie szersze finansowanie projektów indywidualnych 
(kandydaci do medali).

Przygotowaniami do mistrzostw świata lub Europy objęto zawodników kadry naro-
dowej, którzy nie zostali zakwalifikowani do szkolenia olimpijskiego. Polskie związki 
sportowe opracowały ofertę dla grup seniorów, młodzieżowców i juniorów.

Na tym samym posiedzeniu Komisja zajęła się ponadto oceną przebiegu i rezultata-
mi kampanii wyborczej w polskich związkach sportowych. Z informacji wiceministra 
Adama Giersza wynika, że wszystkie przeprowadzone zjazdy, od października 2008 
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roku do końca lutego 2009 r., miały charakter sprawozdawczo-wyborczy (w przypadku 
Polskiego Związku Taekwondo Olimpijskiego i Polskiego Związku Snowboardu były 
to zjazdy nadzwyczajne). Po tym terminie odbyły się: zjazd Polskiego Związku Żeglar-
skiego (27-28 marca), Polskiego Związku Baseballu i Softballu (25 kwietnia), Polskiego 
Związku Tenisowego (maj). Spośród 27 polskich związków letnich dyscyplin olimpijskich 
tylko jeden (Polski Związek Koszykówki) nie przeprowadza kampanii sprawozdawczo- 
-wyborczej w okresie po igrzyskach olimpijskich, ponieważ poprzednią kadencję władz 
skrócono o dwa lata. Nadzwyczajny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy odbył się 6 li-
stopada 2006 roku, czteroletnia kadencja kończy się w 2010 roku. W Polskim Związku 
Snowboardu skrócono kadencję władz. Na Nadzwyczajnym Zjeździe Delegatów, który 
obradował 27 września 2008 roku, wybrano nowy zarząd. 

Jak stwierdził Adam Giersz, kampania sprawozdawczo-wyborcza odbyła się w waż-
nym momencie. Dla związków reprezentujących dyscypliny olimpijskie była to okazja do 
dokonania podsumowania przygotowań i udziału naszych reprezentantów w Igrzyskach 
w Pekinie, prowadzącego do rzetelnej oceny sytuacji w danej dyscyplinie i wypracowania 
programu działania na kolejną kadencję i w dłuższej perspektywie. 

We wszystkich związkach, które przeprowadziły zjazdy, nastąpiły zmiany władz. 
W 12 polskich związkach sportowych zmieniono statuty. 

Mijająca kampania sprawozdawczo-wyborcza po raz kolejny uwidoczniła różnice 
w funkcjonowaniu poszczególnych polskich związków. W kilku z nich utrzymuje się 
nadal kryzys organizacyjny i kadrowy. Brak jest zdecydowanych przedsięwzięć prowa-
dzących do stworzenia programów naprawczych i polepszenia sytuacji. 

We wnioskach końcowych wiceminister wskazał na brak w czasie wielu zjazdów 
rzetelnej i konkretnej dyskusji nad realizacją zadań szkoleniowych i wynikami sporto-
wymi uzyskiwanymi w ostatnim czasie. W większości związków zauważono też słabe 
i mało aktywne funkcjonowanie komisji rewizyjnych. Ogranicza to możliwości oceny 
działalności związków i prawidłowości wydatkowania środków przekazywanych przez 
Ministerstwo Sportu i Turystyki. 

*
Na posiedzeniu w dniu 21 kwietnia Komisja rozpatrzyła sprawozdanie z realizacji 

przedsięwzięć Euro 2012 oraz realizacji przygotowań Polski do finałowego turnieju Mi-
strzostw Europy (druk nr 1859) przedłożone przez Radę Ministrów na podstawie art. 6 
ustawy z 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy 
w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, które zaprezentował minister sportu i turystyki Mi-
rosław Drzewiecki, a uzupełnił je prezes Spółki PL 2012 Marcin Herra. Wyróżniono 
tu następujące obszary działań: stadiony, transport lądowy, lotniska, hotele i zakwatero-
wanie, opieka medyczna i ratownictwo, telekomunikacja i informatyka, bezpieczeństwo, 
komunikacja i promocja oraz własność intelektualna.

W sprawozdaniu stwierdzono, że najpoważniejsze wyzwanie stanowi przygotowanie 
6 stadionów. W tym obszarze prace są realizowane terminowo, a w niektórych przypad-
kach nawet wyprzedzają harmonogram. Lotniska, spełniają już, lub spełniać będą wkrótce, 
wymogi UEFA. Obecnie brakuje w Polsce wystarczającej liczby hoteli 5-gwiazdkowych, 
ale trwająca budowa 67 hoteli pozwala przyjąć, że także te wymogi zostaną spełnione. 

Opóźnione lub zagrożone są działania związane głównie z infrastrukturą drogową 
i kolejową. W trakcie dyskusji posłowie wyrażali swoje uwagi i pytali szczegółowo 
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o poszczególne inwestycje. Na część z tych pytań Ministerstwo Sportu i Turystyki  
zobowiązało się odpowiedzieć pisemnie, ze względu na ograniczone ramy czasowe 
posiedzenia. Komisja rekomenduje Sejmowi przyjęcie sprawozdania. Posłem sprawoz-
dawcą został Andrzej Biernat.

Następnie wiceprezes NIK Józef Górny przedstawił informację, której wynika, że 
Najwyższa Izba Kontroli po trwającej od września do stycznia inspekcji ocenia pozy-
tywnie przygotowania do piłkarskich mistrzostw w 2012 roku, wskazując jednocześnie 
szereg niedociągnięć, które w najbliższym okresie muszą zostać usunięte. Najlepiej 
oceniono efekty pracy władz samorządowych we wszystkich miastach gospodarzach – 
Chorzowie, Gdańsku, Krakowie, Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu i to głównie dzięki 
ich pracy w dużej mierze raport zawiera pozytywną ocenę. Za największe niedocią-
gnięcie uznano brak rządowego programu, który objąłby wszystkie strategiczne obszary 
związane z organizacją Euro 2012, co pozwoliłoby ustalić dokładny kosztorys i źródła 
finansowania poszczególnych przedsięwzięć.

Komisja rozpatrywała informację NIK również na posiedzeniu 22 kwietnia. i przyjęła 
ją jednomyślnie.

*
W dniach 28-29 kwietnia br. 4-osobowa delegacja Komisji pod przewodnictwem 

poseł Elżbiety Jakubiak przebywała we Lwowie. Odbyło się tam wspólne posiedzenie 
z deputowanymi Rady Najwyższej Ukrainy, zorganizowane w 3. rocznicę przyznania 
Polsce i Ukrainie organizacji turnieju, z członkami Komitetu ds. Rodziny, Młodzieży, 
Sportu i Turystyki Rady Najwyższej Ukrainy, którego inicjatorami byli poseł Ireneusz 
Raś oraz konsul Generalny RP we Lwowie Grzegorz Opaliński. 28 kwietnia br. wy-
mieniono informację na temat stanu przygotowań obu państw do organizacji finałowego 
turnieju oraz wizytowano teren pod budowę stadionu we Lwowie. W dniu następnym 
członkowie delegacji spotkali się z Metropolitą Lwowskim Arcybiskupem Mieczysła-
wem Mokrzyckim, konsulem Generalnym PR we Lwowie Grzegorzem Opalińskim, 
pracownikami polskiej placówki Konsularnej we Lwowie oraz z przedstawicielami 
reaktywowanego klubu piłkarskiego „Pogoń” Lwów .

W ramach wsparcia Polaków zamieszkałych we Lwowie oraz na terenach Zachodniej 
Ukrainy członkowie delegacji zadeklarowali pomoc w budowie boiska „ORLIK 2012” 
oraz pomoc finansową na działalność polskich klubów i stowarzyszeń sportowych na 
Ukrainie, a także przekazanie sprzętu sportowego dla „Pogoni” Lwów.

*
Na posiedzeniu 6 maja Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki kontynu-

owała rozpatrywanie informacji na temat stanu prac nad nową ustawą o sporcie. 
Zdaniem wiceministra Adama Giersza dotychczasowe uregulowania dwóch ustaw, tj. 
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym oraz ustawy z dnia 18 stycznia 
1996 r. o kulturze fizycznej, nie spełniają już swej roli. W chwili obecnej na ukończeniu 
są, trwające od września ubiegłego roku, konsultacje ze stroną społeczną (ok. 80 part-
nerów), a 6 marca br. projekt został skierowany do uzgodnień międzyresortowych. 
Pozytywną opinię o projekcie wyraziła Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Teryto-
rialnego. Zgodnie z planem pracy Rady Ministrów projekt ma być przedmiotem obrad 
w czerwcu br., a następnie zostanie skierowany do parlamentu. Celem nowej ustawy 
będzie prawna regulacja wyłącznie tych sfer działalności sportowej, które – dla prawi-
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dłowego funkcjonowania – bezspornie wymagają interwencji prawnej państwa. Chodzi 
o uniknięcie nadmiernej regulacji tych sfer aktywności sportowej, które mogą być re-
alizowane w oparciu o normy ogólne i regulacje istniejące. Podstawowymi regulacjami 
nowej ustawy o sporcie będą: 
— przyjęcie nowej definicji sportu, zgodnej z definicją funkcjonującą w UE oraz Radzie 

Europy, 
— przyjęcie zasady, ze w jednej dyscyplinie sportu funkcjonować może tylko jeden 

polski związek sportowy, którego status określa minister właściwy do spraw kultury 
fizycznej i sportu pod warunkiem spełnienia określonych wymogów, 

— stworzenie nowych uregulowań dotyczących klubów sportowych,
— enumeratywne wymienienie dozwolonego zakresu wsparcia klubów sportowych przez 

jednostki samorządu terytorialnego,
— stworzenie nowych mechanizmów dotyczących uzyskiwania uprawnień i kwalifikacji 

w sporcie,
— stworzenie regulacji dotyczących funkcjonowania lig zawodowych,
— stworzenie nowych uregulowań odnoszących się do uprawiania i organizacji sportu 

osób niepełnosprawnych. 
*

W dniu następnym, tj. 7 maja, Komisja wysłuchała informacji na temat stanu realiza-
cji umowy z 28 marca 2008 r. zawartej między Rządem RP a Gabinetem Ministrów 
ukrainy o współpracy przy organizacji finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce 
Nożnej uEFA EuRO 2012. Celem umowy jest należyte przygotowanie i przeprowadzenie 
EURO 2012 w Polsce i na Ukrainie. Cel ten realizowany ma być m.in. poprzez: 
— zapewnienie właściwego współdziałania organizacyjnego między Polską i Ukrainą,
— poprawę warunków ruchu granicznego osób, środków transportu, towarów i innego 

mienia na czas przygotowań i przebiegu Euro 2012,
— rozbudowę infrastruktury sportowej, hotelowej, transportowej, telekomunikacyjnej 

oraz celnej,
— zagwarantowanie podczas Euro 2012 bezpieczeństwa, należytej obsługi medycznej 

oraz realizacji zobowiązań międzynarodowych w zakresie walki z dopingiem,
— współdziałanie stron w celu pozyskania międzynarodowych zasobów inwestycyjnych, słu-

żących stworzeniu infrastruktury niezbędnej dla należytego przeprowadzenia Euro 2012,
— intensyfikację współpracy społeczno-kulturalnej,
— wzmocnienie współpracy między miastami-gospodarzami Euro 2012.

Za realizację umowy odpowiedzialny jest Polsko-Ukraiński Komitet ds. Przygoto-
wania i Przeprowadzenia EURO 2012, na którego czele, jako przewodniczący, stoją 
premierzy obu państw. W celu usprawnienia bieżącej współpracy w ramach Komitetu 
powołano 11 stałych międzyrządowych grup roboczych i eksperckich. 

W dyskusji posłowie zwracali uwagę, że dokument nie odpowiada na pytanie: jaki jest 
stan realizacji umowy, a tym samym stan przygotowań Polski i Ukrainy w objętych umową 
obszarach, a przedstawia jedynie założenia umowy oraz kalendarium spotkań przedstawicieli 
obu państw. Adam Giersz, przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji oraz Spółki PL 2012 udzielili szczegółowych informacji dotyczących takich obszarów 
współpracy, jak: przejścia graniczne, bezpieczeństwo, wizy oraz zapewnienie tzw. „otwartego 
nieba” w trakcie Euro 2012. Zgodnie z przedstawionymi informacjami szczegółowa „mapa 
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drogowa” realizacji umowy ma zostać przyjęta w czerwcu br. podczas III posiedzenia Ko-
mitetu. Po dyskusji informacja została przyjęta przez Komisję bez uwag.

*
Na posiedzeniu 20 maja br. Komisja zajęła się współpracą wyższych uczelni i Aka-

demickiego Związku Sportowego w realizacji programów szkolenia w Akademickich 
Centrach Szkolenia Sportowego. Sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki 
Adam Giersz poinformował, że program szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo 
w ACSS realizowany jest od 2005 r. W latach 2003-2004 podjęto działania w kierunku 
stworzenia jednolitego dla wszystkich dyscyplin i klubów AZS AWF modelu programo-
wania, zatwierdzania, kontroli i oceny realizacji programu szkolenia. Przy wprowadzaniu 
modelu korzystano z tzw. „autorskich programów szkolenia sportowego” (indywiduali-
zacja zadań sportowych i ocena ich realizacji w rocznym cyklu szkolenia). 

Doświadczenia zdobyte w obsłudze merytorycznej „programów autorskich”, zarówno 
w grupie etatowych pracowników AZS, jak i w strukturach społecznego zarządzania 
Stowarzyszeniem, pozwoliły na formułowanie nowych pomysłów. Istotnym elementem 
była zebrana z kilku lat dokumentacja wynikowa, analiza efektywności szkolenia pro-
wadzonego przez poszczególne sekcje sportowe, a przede wszystkim system konsultacji 
szkoleniowych, realizowany przez Zarząd Główny AZS dla większości olimpijskich 
dyscyplin indywidualnych. 

Do 2008 r. powołano 9 Akademickich Centrów Szkolenia Sportowego określając ich 
cele programowe i wymogi polegające m.in. na: wsparciu szkolenia zawodników kadry 
olimpijskiej i narodowej poprzez stworzenie w macierzystym klubie i uczelni warunków do 
pełnej realizacji procesu treningowego, szkolenie zawodników objętych przygotowaniami 
do uniwersjad i akademickich mistrzostw świata, zapewnienie młodzieży uzdolnionej spor-
towo, absolwentom SMS warunków do kontynuowania szkolenia sportowego, podniesienie 
jakości procesu szkoleniowego na szczeblu klubu AZS, regionu i ogólnopolskim. W konkluzji 
wystąpienia wiceminister stwierdził, że wprowadzenie takiego modelu otwiera perspektywy 
rozwoju polskiego sportu kwalifikowanego, skupionego w środowisku akademickim.

W toku dyskusji posłowie zastanawiali się, w jaki sposób pozyskiwać więcej środków 
finansowych na działalność ACSS, oraz podnosili problem nieodpłatnego udostępniania 
obiektów sportowych będących w gestii wyższych uczelni sportowych. Zaproponowali 
także wprowadzenie do nowej ustawy o sporcie przepisów dotyczących systemowego 
finansowania działalności Akademickich Centrów Szkolenia Sportowego.

W tym samym dniu Komisja zapoznała się z informacjami na temat 100-lecia Aka-
demickiego Związku Sportowego i perspektyw jego rozwoju. Prezes Zarządu Głównego 
AZS, prof. Marek Rocki, w prezentacji multimedialnej, przedstawił historię, osiągnięcia 
oraz zamierzenia Związku. Posłowie z uznaniem odnieśli się do osiągnięć sportowców 
zrzeszonych w Akademickim Związku Sportowym. 

*
Na posiedzeniu 18 czerwca br. Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki wy-

słuchała informacji Piotra Nurowskiego, prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego 
o działalności edukacyjnej PKOl i zamierzeniach na najbliższe lata. Zapoznał on 
posłów z 90-letnią historią PKOl oraz osiągnięciami polskiego ruchu olimpijskiego. Od-
nosząc się do problemów, ale światowego ruchu olimpijskiego, za negatywne zjawiska 
uznał doping oraz komercjalizację sportu. Prezes PKOl omówił także stan przygotowań 
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do Igrzysk Olimpijskich w Londynie w 2012 roku podkreślając bardzo dobrą współpracę 
z Ministerstwem Sportu i Turystyki.

W trakcie dyskusji posłowie z uznaniem odnieśli się do osiągnięć oraz dotychczasowej 
działalności PKOl oraz zaapelowali do ministra sportu o zwiększenie środków finanso-
wych na przygotowania naszych sportowców do igrzysk olimpijskich. Interesowali się 
także sprawami dotyczącymi sposobu wydawania środków finansowych na działalność 
edukacyjną PKOl oraz podkreślali jej ważność w wychowaniu dzieci i młodzieży.

W punkcie drugim porządku obrad Komisji 18 czerwca br. rozpatrzono informa-
cję na temat funkcjonowania Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy PKOL. 
Informację na ten temat przedstawił przewodniczący Trybunału prof. Zygfryd Siwik. 
Omówił on strukturę organizacyjną Trybunału Arbitrażowego oraz zreferował sprawy, 
jakie Trybunał rozpatrzył.

W swoim wystąpieniu profesor wielokrotnie podkreślał fakt całkowitej niezawisłości i nie-
zależności Trybunału, kierujcego się wyłącznie literą prawa przy wydawaniu wyroków.

Posłowie z uznaniem odnieśli się do dotychczasowych działań Trybunału.
*

Na posiedzeniu 24 czerwca 2009 r. Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki 
rozpatrzyła sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 
31 grudnia 2008 roku (druk nr 2031) wraz z analizą wykonania budżetu państwa 
i założeń polityki pieniężnej (druk nr 2055). 

Komisja rozpatrzyła również informację Najwyższej Izby Kontroli o wynikach 
kontroli wykonania budżetu państwa w 2008 r. przez Ministerstwo Sportu i Turystyki 
w części 25 – Kultura fizyczna i sport oraz wykonania w 2008 r. planów finansowych 
Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów i Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej oraz części 40 – Turystyka. Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie 
wraz z uwagami i wnioskami Najwyższej Izby Kontroli.  

W drugim punkcie porządku dnia Komisja rozpatrzyła – w zakresie swojego działania 
– sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2008 r. (druk nr 2054). 
Informację na ten temat przedstawili: wiceprezes NIK Józef Górny oraz dyrektor De-
partamentu Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Izby Grzegorz Buczyński. Bar-
dzo wysoko oceniono wartość merytoryczną informacji o wynikach przeprowadzonych 
kontroli oraz ich przydatność dla prac Komisji, podkreślając jednocześnie rzetelność 
i dokładność przedkładanych materiałów i dokumentów. W opinii skierowanej do Komi-
sji Odpowiedzialności Państwa wyrażono podziękowania kierownictwu i pracownikom 
Departamentu za bardzo dobrą współpracę w 2008 roku.

Na ostatnim posiedzeniu w II kwartale 2009 r. Komisja rozpatrzyła sprawozdania 
podkomisji nadzwyczajnej do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o przy-
gotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EuRO 2012 oraz 
ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lot-
nisk użytku publicznego (druk nr 1947). Celem nowelizacji ustawy i przyjętych zmian 
było doprecyzowanie obowiązujących przepisów oraz ich częściowa zmiana eliminująca 
bariery prawne spowalniające cykl inwestycyjny oraz zapewnienie możliwości wyboru 
trybu przygotowania inwestycji zgodnie z wolą inwestora.

Krzysztof Majer
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Sport i okolice 

„Sport Wyczynowy” 2009, nr 2/530

Krótko po Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie, wobec krytyki medialnej i niezbyt 
dobrej oceny wyników naszych reprezentantów tamże, należało się spodziewać przy-
najmniej próby dokonania rzeczowej analizy wszystkiego, co w Pekinie się wydarzyło. 
Wiem, że w „kręgach kierowniczych” polskiego sportu istniał zamysł przeprowa-
dzenia stosownego podsumowania. Pod koniec 2008 roku miało się odbyć Forum 
Polskiego Sportu. Zamiast Forum przeprowadzono jedynie tzw. warsztaty – imprezę 
w bardzo okrojonym kształcie, która, jak sądzę, niewiele wniosła tak do dorobku 
teoretycznego, tzw. „myśli szkoleniowej”, jak i praktyki działań w organizacji sportu 
olimpijskiego.

Po przeanalizowaniu wszystkich dostępnych mi informacji, dotyczących powyżej 
wskazanego problemu, doszedłem do wniosku, że Forum nie mogło się odbyć głównie 
z powodu braku stosownych materiałów, czyli, mówiąc wprost – wiarygodnego udoku-
mentowania prac podejmowanych w toku przygotowań do Igrzysk Olimpijskich 2008 
roku.

Każde złożone przedsięwzięcie, rozłożone w czasie, wymaga, wymieniam je bardzo 
skrótowo, następujących postępowań: planowania, wnikliwej obserwacji wykonywanych 
działań, wyprowadzenia wniosków i dokonania koniecznych zmian w dalszej pracy. 
Nie da się tego wszystkiego przeprowadzić, jeżeli brak jest podstawowej dokumen-
tacji przedsięwzięcia, zawierającej przynajmniej ślady wyżej wymienionych obszarów 
myślenia i praktyki

Przygotowania do igrzysk olimpijskich to zespolenie czynności na wielu poziomach, 
dokonywanych przez rozmaite podmioty. A ukoronowaniem ich jest szkolenie, trening 
i końcowa forma sportowców. Wszystko rozłożone w czasie na 4-6 lat, a nawet dłużej. 
Zatem konieczne i pouczające byłoby prześledzenie całego cyklu i to tak w przypadku 
sukcesu, jak i porażki. Niestety, jak pokazuje doświadczenie kilkunastu ubiegłych lat, 
obiektywna, dogłębna analiza jest niemożliwa, właśnie z powodu braku dokumen-
tacji. W poniższych krótkich rozważaniach skupimy się tylko na sprawach szkolenia 
i treningu.

Pudełko od papierosów

„Nie można być jednocześnie głupim i mądrym, 
natomiast głupim i błyskotliwym – jak najbardziej”.

Timothy Garton Ash
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Z doświadczenia wiem, że duża część moich kolegów „po profesji”, braci trenerskiej, 
z wielką niechęcią prowadzi zapis wykonywanej pracy, bo, jak powiadają: „ja jestem 
od roboty, a nie od papierków”.

Ja należę do tych, którzy dokumentację, dobrą czy ułomną, prowadzą. Mój zapis 
dokonywanych czynności jest oczywiście niepełny, ma wiele braków, ale pozostawia 
ślad, na podstawie którego można dokonać względnie poprawnej ogólnej analizy postę-
powania. Zapis ten jest jednak czytelny tylko dla mnie, co wywoływało krytyczne uwagi. 
Odpowiadałem, że zapiski prowadzę dla siebie, a nie dla sprawozdawczości urzędowej, 
choć taka też jest potrzebna.

Trenerzy, w tym i piszący te słowa, niechętnie wypełniają rubryki (te urzędowe). 
Im bowiem dyscyplina czy konkurencja bardziej złożona, „informacyjna” (przewaga 
techniki i taktyki), tym bardziej wypełnianie rubryk stanowi problem i wywołuje opory. 
Zmusza także do refleksji nad własnym postępowaniem. Wiem także, z doświadczenia, 
niestety, że nawet tak ogólne informacje dotyczące: obecności czy np. ilości odbytych 
lekcji indywidualnych (w szermierce) lub objętości treningu biegowego w kilometrach, 
trudno uzyskać. Przeprowadzenie więc analizy wykonania pracy w cyklu treningowym, 
choćby nawet bardzo ogólnej, kończy się niepowodzeniem.

Ponieważ dokumentowanie treningu wywołuje niechęć wśród trenerów (nie wszyst-
kich) starajmy się szukać przyczyn tego zjawiska, bo musi ono mieć zapewne głębsze 
przyczyny, niż się z pozoru wydaje. Kiedy pewnemu znajomemu dziennikarzowi poka-
załem moje zapiski, ten ze zdumieniem powiedział: „To ty robisz takie rzeczy? Trener 
X ( tu padło bardzo znane nazwisko) swoje plany i taktykę zapisuje na pudełku od 
papierosów”. Pewnie mój przyjaciel dziennikarz nieco przesadził, ale obawiam się, że 
jego słowa zawierają dużą część prawdy. Obym się mylił.

W każdym działaniu, mającym na celu sterowanie procesami społecznymi, a trening 
sportowy jest takim procesem, nie ma prostych, bezpośrednich zależności przyczynowo 
-skutkowych. Łańcuch ich jest niezwykle złożony i okazuje się zauważalny w różnym 
stopniu i czasie. Największą sztuką trenera jest je dostrzec i wykazać! Nie da się 
tego dokonać bez refleksji nad tym, co się robi i dlaczego.

Psycholog, Hans Kratzer, pisze tak: „Problemy treningu może rozwiązywać trener 
lub sportowiec tylko wtedy (podkr. – AD), gdy ściśle i dokładnie wie, co rzeczywiście 
może być kształcone i doskonalone.”1 Do stanu „ściśle i dokładnie” dochodzi się na 
podstawie wnikliwej obserwacji i głębokiej refleksji, pamiętając zawsze, że – po tym, 
to wcale nie znaczy, że wskutek tego (post hoc non est proper hoc).

Ośmielam się twierdzić, że tam, gdzie nie ma zapisu dokumentującego pracę, tam 
mało jest twórczej refleksji. Wszystkie wnioski, wysuwane na podstawie gadaniny 
„z głowy” lub, co gorzej z sufitu, stanowią tylko mniejszą lub większą konfabulację. 
Smutne to, ale przykładów mamy w polskim sporcie wiele.

W niespełna godzinę po wypadku R. Kubicy na torze w Montrealu, wypowiedział 
się w polskiej stacji telewizyjnej psycholog sportu. Będąc w odległości 8000 km od 
groźnego wydarzenia, pewnym głosem oceniał fakty. Były dla niego jasne i oczywiste 

1Kratzer H.: Leistungsbestimmende psychische Komponenten im Sportschiessen. „UTI Journal“ 
2003.
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wszystkie procesy psychiczne, jakie zaszły w głowie naszego asa kierownicy. „Ściśle 
i dokładnie” – powiedziałby wspomniany wyżej dr Kratzer.

Trenerzy to ludzie bardzo praktyczni. Praca ich oceniana jest w większości przy-
padków natychmiast i surowo. „Jakość” prowadzonej dokumentacji nie ma w ocenie 
medialnej (a ta jest obecnie najważniejsza) żadnego znaczenia. Jeżeli trener nie do-
strzega związków przyczynowych w wykonywanych działaniach, które mają przynieść 
sukces, uznaje je za zbyteczne. Skutki podejmowanych czynności muszą ujawnić się 
natychmiast (patrz: ekstraklasa piłkarska). Gdy ten, któremu wystarcza pudełko od 
papierosów, wygrywa, tak na boisku i poza nim, a skrupulatny „zapisywacz” pozostaje 
w tyle, to ten ostatni wychodzi na śmiesznego i godnego politowania osobnika. Tworzy 
się błędne koło. Nie ma refleksji, bo brak dokumentacji. A dokumentacji brak, bo nie 
ma refleksji – czyli tego, co „ścisłe i dokładne”. Przykre, że w błędne koło wpisują się 
niektórzy naukowcy okołosportowi (patrz: powyższy przykład).

Znaczenie dokumentacji wzrasta wraz z poziomem szkolonego zawodnika czy zespo-
łu. Jest to nic innego, jak poszukiwanie tego, co „ścisłe i dokładne”. Sądzę, że trener, 
który chce poszukiwać, tworzy z czasem własną formę i treść zapisu. Nie muszą to być, 
nawet nie mogą, ujednolicone rubryki. Na wysokim poziomie, olimpijskim, następuje 
przecież indywidualizacja treści treningu w odniesieniu do każdego wybitnego sportowca. 
Bardzo trudno ją ująć w standardowe ramy.

Myślę, że nie wolno nam ulegać medialnemu bełkotowi. Dokumentacja jest śladem 
materialnym myśli trenerskiej. Jeżeli znika chęć i potrzeba prowadzenia zapisu treści 
treningu, to następuje nieuchronny zanik i uwiąd myślenia. Trener, który nie potrafi i 
nie chce prowadzić rejestracji swego postępowania i czynności w procesie przygotowań 
do trudnych i ważnych zawodów, wydaje mi się jakimś nieporozumieniem i niedorzecz-
nością.

Współczesna technika stwarza prawie nieograniczone możliwości. Trzeba jedynie 
chcieć i umieć je wykorzystać.

Sport i okolice



231

Barbarzyńca w pałacu 

nauki 

„Sport Wyczynowy” 2009, nr 2/530

Dla Barbarzyńcy nie ma żadnych świętości! Ostatnio zdenerwował go nawet słynny 
noblista, jeden z najwybitniejszych fizyków wszechczasów – Richard P. Feynman. 
W 1974 roku, w swym przemówieniu na uroczystości rozdania dyplomów w California 
Institute of Technology, powiedział: „Myślę, że badania pedagogiczne i psychologiczne, 
o których pisałem, są przykładem tego, co nazwałbym „nauką o mannie z nieba”. Na 
morzach południowych żyją ludzie wyznający kult towarów. Podczas wojny widzieli 
oni samoloty, lądujące z mnóstwem wspaniałych towarów i pragną, by zdarzało się to 
nadal. Zbudowali więc coś na kształt pasów startowych, rozpalili wzdłuż nich ogniska, 
sklecili drewnianą chatkę ze sterczącymi bambusowymi „antenami”, by mógł w niej 
siedzieć człowiek z drewnianymi „słuchawkami” na głowie – jest to „kontroler lotów” 
– i czekają na lądowanie samolotów. Wszystko robią dobrze. Wygląda to doskonale – 
dokładnie tak, jak dawniej. Ale nie przynosi oczekiwanych skutków. Żadne samoloty 
nie lądują. Metodę taką nazywam „nauką o mannie z nieba”: Ludzie ci przestrzegają 
wszak wszelkich nakazów i zasad badań naukowych, ale brakuje im czegoś ważnego, 
gdyż samoloty nie lądują.1

Czy można sobie wyobrazić tekst bardziej barbarzyński? Ale, niestety, Autorem tej 
wypowiedzi jest nie Barbarzyńca, lecz Richard P. Feynman! Skandal!

Jednakowoż nauka o mannie z nieba (w Feynmanowskim oryginale: cargo cult 
science) jest uprawiana nie tylko na morzach południowych. Wyobraźmy sobie, że ktoś 
kiedyś opracował jakąś metodologię badań. Dzięki niej mógł rozpocząć pierwszy etap 
tworzenia nauki: mniej lub bardziej systematyczne gromadzenie danych.2 Działanie 
to zostało uwieńczone sukcesem, co można porównać do opisanego przez Feynmana 

W oczekiwaniu na (naukowy) cud...
Myśl, myśl, myśl!
Kubuś Puchatek

1Fragment ten można znaleźć, w nieco innym brzmieniu, w tłumaczeniu Tomasza Bieronia 
w książce „Pan raczy żartować, panie Feynman!”. (Kraków 2007, Wydawnictwo Znak, s. 341). 
Mam nadzieję, że Tłumacz tej wspaniałej książki zechce wybaczyć Barbarzyńcy, iż przetłumaczył 
ów fragment nieco inaczej, ale rzeczonemu Barbarzyńcy zawsze coś się nie podoba...

2Przypomnijmy, że kolejne trzy etapy to: wykrywanie praw wiążących poczynione obserwacje, 
budowanie teorii i budowanie paradygmatów naukowych. 
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wylądowania samolotu z budzącymi pożądanie towarami czy – jak to ujął Barbarzyń-
ca – manną z nieba. Postępowanie takie dało oczekiwane wyniki, które przełożyły się 
na pomyślność naukową i osobistą uczonego gromadzącego owe dane. Dobra nasza! 
Zgodnie ze starą zasadą mechaników (jest to mój zawód wyuczony), jeśli coś działa, 
to nie należy tego ruszać!

Pławiąc się w blaskach wynikłej stąd naukowej chwały zazwyczaj umyka naszej 
uwadze fakt, iż pewne recepty znakomite w jakimś okresie nie dają spodziewanych 
wyników w innych. Wracając więc do poetyki Feynmana, samoloty zaczynają lądować 
coraz rzadziej, aż wreszcie zupełnie przestają się pojawiać. Wprawdzie oczekujący na nie 
uczeni mają nadal prawdziwe słuchawki, a nie jedynie drewniane imitacje, oraz prawdzi-
we anteny, a nie jedynie bambusowe pręty, ale w komunikacji zmienia się częstotliwość 
i tryb kodowania. Uczony nadal dysponuje więc sprzętem jeszcze technicznie sprawnym, 
ale już przestarzałym, nie spełniającym swego zadania, wskutek czego uczony ów traci 
kontakt z rzeczywistością. Mimo to nadal oczekuje na mannę z nieba, przekręcając 
odpowiednie gałki i naciskając klawisze tak, jak to czynił w czasach, gdy faktycznie 
przynosiło to pożądany skutek. W tej sytuacji metodologia – do niedawna jeszcze wy-
dajna – przeistacza się w magiczny, szamański obrzęd zaklinania rzeczywistości.

Właściwie należałoby w takiej sytuacji poszukać prawdziwego źródła sukcesów takie-
go kapłana nauki. Czy tkwi ono jedynie w ładowniach samolotów, które i tak przestały 
lądować? A może zamiast czekać na mannę z nieba należałoby zakasać rękawy i samemu 
zacząć budować swój dobrobyt? Zaorać pasy startowe i uprawiać na nich banany lub 
maniok? To jest jednak bardzo pracochłonne, a z czasem człowiek przyzwyczaja się do 
komfortu! Czy zatem jest jakiś inny sposób? 

Zastanówmy się, co w istocie jest potrzebne zasiadającemu w drewnianej chatce „kon-
trolerowi” z imitacją słuchawek na uszach? Otóż, wbrew pozorom, wcale nie lądujące 
samoloty z wypełnionymi towarami ładowniami! To jest tylko materialny czynnik, który 
buduje pozycję szamana w społeczności. Najważniejsza jest zaś owa pozycja, a atrakcyjne 
towary są jedynie jakimś czynnikiem wtórnym. Czy można je czymś zastąpić?

Owszem, jest coś, co nie kosztuje zbyt drogo i przynajmniej na jakiś czas może 
stanowić podstawę wysokiej pozycji „kontrolera” nawet bez manny z nieba. To wia-
ra miejscowej społeczności w powrót dawnych czasów i nadzieja, że dzięki owemu 
„kontrolerowi” samoloty znowu zaczną kiedyś lądować. Społeczność musi więc mieć 
przeświadczenie, że oto szaman czyni wysiłki, które w bliżej nieokreślonej przyszłości 
– tam właśnie mieści się siedziba nadziei – dadzą pożądany skutek. W imię owej nadziei 
miejscowa ludność gotowa jest ponosić pewne koszty i wyrzeczenia, które przynajmniej 
w części stanowią podstawę dobrobytu szamana. Aby jednak nie został zbyt szybko 
zdemaskowany, jego działania muszą być niezrozumiałe dla zwykłego członka społecz-
ności. Podstawą pomyślności szamana jest zatem nie manna z nieba, lecz nadzieja jego 
ludu. W jego interesie leży zatem jak najdłuższe podsycanie owej nadziei bez względu 
na jakiekolwiek uwarunkowania rozumowe.

Taki wzorzec postępowania znakomicie sprawdza się również w nauce. A cóż może 
budzić nabożny szacunek, a zarazem być czymś niemal zupełnie niezrozumiałym, 
zwłaszcza w naukach humanistycznych? To proste – królowa nauk, matematyka! Jak 
można to wykorzystać?

Barbarzyńca w pałacu nauki
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Sięgnijmy znowu do skarbnicy myśli Richarda Feynmana. O fizyce wyraził się kiedyś 
tak: „Fizyka jest jak seks: pewnie, że może dawać jakieś praktyczne rezultaty, ale nie 
dlatego to robimy”. 

Dlaczego nie potraktować w ten sam sposób matematyki? Gdyby kiedyś powstało 
gigantyczne dzieło zatytułowane Mathematica Omnia, z pewnością znalazłby się w nim 
obszerny wstęp „Co nam daje matematyka?” Motywacje jej uprawiania – podobnie jak 
innych nauk – są bez wątpienia i cne, i niecne. Cne – to namacalne, praktyczne zasto-
sowania i nienamacalne, abstrakcyjne poszukiwania. Jednakże na pierwszy rzut oka 
te drugie trudno niekiedy odróżnić od motywacji niecnych, czyli budowania pozycji 
szamana na przypominających matematykę pozorach, a nie na solidnych podstawach. 
W interesie szamana leży jednak to, by gawiedź (również naukowa) uważała owe po-
zory za prawdziwe podstawy. Wprawdzie on sam wie, że to nieprawda, ale stosując 
swoiste nazewnictwo czy nawet formalizm matematyczny ma nadzieję, że nie zostanie 
zdemaskowany.

Kilka lat temu potężnie zakpił z takich matematycznych szamanów Alan Sokal, 
profesor fizyki i matematyki w uniwersytecie w Nowym Jorku. W odróżnieniu od na-
ukowych szamanów, on naprawdę zna matematykę. Zamiast jednak rzeczowo, naukowo 
i... nudnie ujawnić ich mistyfikacje, wybrał rozwiązanie znacznie dowcipniejsze. Przebrał 
się mianowicie za jednego z nich i napisał artykuł Transgresja granic: ku transformatyw-
nej hermeneutyce kwantowej grawitacji. Już sam tytuł tej pracy był szyty tak grubymi 
nićmi, że powinien był wzbudzić poważne podejrzenia. Tak znakomicie wpisywał się 
jednak w ogólną poetyką szamaństwa, że wszyscy szamani uznali Sokala za swojego. 
Sam zaś artykuł był wprawdzie stekiem matematycznych bzdur, ale był naszpikowany 
jak najbardziej autentycznymi, choć zupełnie bezsensownymi cytatami powszechnie 
szanowanych intelektualistów. Jednakże niemal natychmiast po opublikowaniu uczony 
wyznał publicznie, że jedynie zablefował, a jego praca jest zwykłą blagą! W środowisku 
szamanów zagotowało się! Ale anatemą obłożono nie szamanów, bezwstydnie gwałcą-
cych matematykę – która bynajmniej sobie na to nie zasłużyła! – lecz Alana Sokala, 
który zdemaskował gwałcicieli!

To solidnie podszyte szyderstwem wydarzenie budzi jednak refleksje bynajmniej 
niewesołe. Bo jak potężny jest potop szamaństwa w nauce? Czy tylko najsilniejsi – 
duchem, rozumem i sercem – mogą mu się przeciwstawić, a innych porywa niczym 
źdźbła słomy? 

Dobrze więc, że mamy w nauce takich ludzi, jak Richard Feynman czy Alan Sokal 
(choć od 1988 roku ten pierwszy tworzy zapewne kwantową teorię propagacji Światłości 
Wiekuistej pewnemu starszemu, siwemu Panu gdzieś wysoko, w Niebie). Dzięki nim 
można się na czymś oprzeć, by móc przeciwstawić się naporowi szamaństwa czy zwykłej 
bezmyślności. I to właśnie należałoby uznać za prawdziwy cud w nauce.

Ponadto uważam, że należy pilnie powołać stały komitet zajmujący się nazewnictwem 
w naukach o kulturze fizycznej!
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Summary

Mizera K.: Selected factors determining 
the efficacy of strength exercises.

Among factors influencing the efficacy of 
strength exercises the author lists: athlete’s 
genetic aptitudes (the structure of muscle 
fibres, susceptibility to training stimuli, so 
called responders). Equally important seems 
to be training methodology. According to 
author, the strength training will give ap-
propriate results only under specific condi-
tions. Firstly, the training has to be specific, 
i.e. adjusted to a given sport discipline, age 
and experience of the athlete, as well as the 
period of a yearly training cycle. Secondly, 
the results of the strength training depend 
on no-training behaviour, mainly appropri-
ate recovery and rege neration, as well as 
rational nutrition.

Kosendiak J., Naglak F.: System meth-
ods in training cycles designing; the train-
ing macro cycle of young golf players.

The authors attempted to work out a 
plan of yearly training macro cycle for 
juniors playing golf in Poland. They took 
into account two main premises. Firstly, 
such macro cycles were never planned and 
realized before. Specialist publications re-
ferred to adult players in Australia, where 
the climate enables sport activity for 12 
months in a year. So, designing the struc-
ture of whole year training for Polish golf 
players they took into account Polish condi-
tions to achieve increase of young athletes 
sport skills. The presented plan concerns the 
training of young golf players. The top class 
players, which achieve international suc-

cesses, will be forced to adapt themselves to 
world standards – training means, methods 
of their application etc.

Czajkowski Z.: Application of technical 
and tactical skills in fencing bouts (1).

According to author, acquiring of abound-
ing technique makes the basis for various 
and efficacious tactics and enabled a fencer 
to take an opponent by surprise not only with 
speed and efficiency of the performance of 
the given action, but also with variety of ac-
tions. Rich store of mastered actions and di-
verse techniques enable a fencer to perform 
various tactical tricks, more efficacious and 
more surprising. Different ideas and tacti-
cal solutions need extensive technical basis. 
Technique, basing on open sensory-motor 
skills of cognitive-motor type, is not a goal 
in itself, but makes a basis for psychological 
and tactical preparation. The perfect master-
ing of a technique alone does not guarantee 
a success in fencing competition. The tech-
nique, though important, has to be associ-
ated with effort and coordinative abilities, 
mental virtues and tactical skills.

Soroka A.: Analysis of ball passes in 
final matches during VI Europe Football 
Women Championships, United Kingdom, 
2005.

The aim of a paper was quantitative 
a qualitative determination of passes in 
women football during Europe Champion-
ships in 2005. The analysis of a collected 
data should show what kinds of passes were 
most important and most often adopted in a 
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match by best European teams. The author 
tried to learn, whether between particular 
formations of female football players there 
appear differences in qualitative and quan-
titative structure of ball passes ant whether 
there are some connections between accu-
racy of passes and other game elements. 
The methodology consisted analysing the 
matches (the TV relations recorded on DVD 
disks) according to specific “observation 
sheet” and with use of appropriate computer 
programmes.

The determining the qualitative and 
quantitative structure of ball passes per-
formed by world class female football 
players during the European Champion-
ships tournament enables to describe also 
the technical and tactical aspects of their 
game. The collected knowledge ought to 
be used in construction of female football 
game model and programming the training, 
to achieve higher rationality (according to 
game needs) and efficacious.

Jakubiszyn G., Duda H.: Analysis of 
actions with ball of goalkeepers of the best 
teams in World Football Championships, 
Germany, 2006.

The topic of the presented paper has been 
the comparative analysis of motor actions 
with the ball, performed by goalkeepers 
during World Football Championships in 
Germany in 2006. The video recordings 
of matches of four leading teams (Italy, 
France, Germany and Portugal) were used. 
While analysing the goalkeepers’ actions, 
the specific observation sheet has been used. 
In total 24 matches have been analysed and 
the actions – both defensive and offensive 
– of each of assessed goalkeepers were de-
scribed. Then the comparative analysis has 
been made. It was found, which actions are 
performed by a goalkeeper most often (and 

which most rarely) and what was average 
efficacy of each of them. The collected data 
enabled formulation of conclusions useful 
in goalkeepers’ training.

Nosiadek L.: Plyometric exercises in 
formation of strength abilities – advantages 
and threats.

The author presents the biomechanical ana- 
lysis of the reasons of arising of high muscle 
forces in a human motor system. Such forces 
are used in plyometric exercises. It was de-
termined their effect onto organism of a hu-
man. There were presented the results of the 
author’s own researches concerning jump-
ing down from various heights. Basing on 
these measurements, the possible threats for 
muscle-bones system, resulting from inap-
propriate plyometric training, has been de-
termined. The opinions about the plyometric 
training of various authors have been com-
pared, as well as advantages and disadvan-
tages of the proposed solutions. It was deter-
mined that the plyometric exercises should 
be regarded as one of many alternative 
training methods, but because of the threats 
to athlete’s health their planning, realiza-
tion and monitoring have to be performed  
by a coach with special care and caution.

Chrostowski K.: Venous thromboembo-
lism, pulmonary embolism.

The paper refers to sudden death of 26-
years old Kamila Skolimowska, ex-olympic 
champion in the hammer. The autopsy has 
shown that the death reason was a massive 
embolism of the pulmonary artery. After 
presenting the statistical data concerning 
this disease entity, the author shows – on the 
basis of literature data – the nature of blood 
coagulation, its natural inhibitors, mecha-
nisms of venous thrombosis, risk factors 
and association of blood coagulation proc-

Summary
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ess with physical activity. Many comments 
he devotes to pathogenesis of the disease, 
its symptoms, diagnosing, preventing and 
treatment.

Gierasimiuk M., Parzelski D.: Imagi-
nation training in sport.

The authors present practical application 
of imagination training in both competitive 
sport and leisure activities. In first part they 
present definitions of imagination training 
technique, as well as short review of most 
important explanatory theories. Next, they 
describe structure of imaginations, i.e. per-
spectives of their creation and modality. Fi-
nally, they present practical applications of 
imagination technique for athletes, coaches 
and sport psychologists cooperating with 
them.

Chełmecki B.: New rules of qualified 
sport sponsoring activity by companies with 
participation of State Treasury.

The already existing legal regulations 
concerning sponsoring in qualified sport, 
made by companies with participation of 
State Treasury, turned to be not sufficient 
while confronting with the practice of eco-

nomical turnover. So, on 13 February 2009 
State Treasury minister, after consulting 
minister of Sport and Tourism,  issued (Di-
rective on rules of sponsoring by companies 
with participation of State Treasury). In the 
directive there is an annex with obligatory 
recommendations for sole companies with 
participation of State Treasury, as well as 
for companies, where the share of State 
Treasury exceeds 50%. The author discuss-
es these documents.

Zuchora K.: Love for sport warms up my 
heart. Kazimierz Wierzyński (1894-1969).

Kazimierz Wierzyński won the gold Ol-
ympic medal in art in Olympic Games in  
Amsterdam (1928) for volume of verse 
“Olympic Laurel”. By reason of 40th anni-
versary of poet’s death, K. Zuchora reminds 
this success. He refers to memories and po-
ems by Wierzyński. He ends his essay with 
poetic summary: The poet created the sport 
image being convinced that human is the 
being divine and triumphant, and with his 
breath he hurries up the Earth to faster run. 
But on the other hand he saw himself as a 
survivor, doomed by fate to eternal wander-
ing over the seas.

Summary
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Peзюмe

„Sport Wyczynowy” 2009, nr 2/530

Мизера К.: Некоторые факторы, обус-
лавливающие эффективность силовых уп-
ражнений.

Среди факторов, влияющих на эффек-
тивность силовых упражнений, Автор 
приводит: генетическую предрасполо-
женность спортсменов (структуру воло-
кон скелетных мышц, податливость тре-
нировочным импульсам, т.н. responders). 
Также важную роль Автор придаёт мето-
дике тренировок. По его мнению, силовые 
тренировки будут приносить соответс-
твующий эффект, если будут соблюдаться 
некоторые условия. Прежде всего, трени-
ровки должны быть специфическими, так 
сказать приспособленными к требовани-
ям дисциплины или виду спорта, кото-
рым занимается спортсмен, к его возрасту 
и подготовке, а также к периоду годового 
тренировочного цикла. Эффективность 
силового тренинга, кроме того, зависит от 
действий вне тренировки. Здесь речь идет 
о правильном возобновлении и регенера-
ции сил и, связанным с этим рациональ-
ным питанием.

Косендяк Я., Наглак Ф.: Системные 
методы в проектировании тренировочных 
циклов (макроциклы тренировок молодых 
гольфистов).

Авторы предприняли попытку разработ-
ки проекта годового тренировочного мак-
роцикла для юниоров игроющих в гольф 
в Польше. Они руководствовались двумя 
предпосылками. Вопервых, то, что структу- 
ры подобного типа до сих пор не были та- 
ким образом проектированы и реализова-,  
ны профессиональные публикации относи- 
лись к элите взрослых игроков любителей 
в Австралии, где климат позволяет играть  

целый год. Поэтому при разработке струк- 
туры годового тренинга польских гольфис-
тов следовало учесть отечественные услов- 
ия и, одновременно, достичь улучшения  
их спортивного уровня. Разработанный 
проект касается обучения молодых голь-
фистов. Спортсмены наивысшего класса, 
способные добиться международного ус-
пеха, будут вынуждены приспосабливаться 
к мировым стандартам – средствам трени-
ровки и методам их использования и т.д. 

Чайковски З.: Применение техничес-
ких и тактических умений в фехтовальных 
поединках (1).

По мнению Автора владение техникой и 
ее богатство, составляет основу эффектив-
ной и разнообразной тактики и позволяет 
фехтовальщику застичь противника врасп-
лох не только быстротой и правильностью, 
но также и разнородностью действий. Бо-
гатый набор, имеющихся в наличии дейс-
твий, разнородная техника, дает фехтоваль-
щику возможность разных тактических 
«проигрышей» более эффективно и более 
неожиданно для противника. Разные такти-
ческие замысли и решения, требуют владе-
ния широкой технической базой. Техника, 
основанная на открытых чувствительно-
двигательных навыках двигательно-позна-
вательного типа, не является самоцелью, 
так как служит основой психологической и 
тактической подготовки. Само по себе до-
скональное овладение данной техникой, не 
гарантирует фехтовальщику успехов в со-
стязаниях. Техника, хоть и является важной 
и существенной, должна быть сопряжена 
со способностями к нагрузкам, координа-
ции, с умственными достоинствами и так-
тическими умениями. 
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Сорока А.: Анализ передачи мяча в 
финальных матчах VI Чемпионата Евро-
пы по Футболу среди Женщин, (Англия,  
2005 г). 

Целью работы являлось определение – в 
количественном и качественном измерении 
– передач мяча в игре женщин на Чемпио-
нате Европы в 2005 году. Анализ собранно-
го материала, должен был показать, какие 
виды передач были наиболее существенны 
и чаще всего использованы в игре среди 
лучших европейских команд. Была также 
предпринята попытка, определить, прояв-
ляется ли разница в качественной и коли-
чественной структуре передачи мяча меж-
ду отдельными формациями спортсменок, 
а также возникает ли  связь между меткос-
тью передач и другими элементами. Мето-
дологический процесс состоял в том, что 
зарегистрированные на дисках DVD матчи 
из телевизионных трансляций, открыва-
лись и анализировались, в соответствии 
с запроектированным „наблюдательным 
листом” и с использованием соответствую-
щих компьютерных программ. 

Познание количественной и качествен-
ной структуры передачи мяча, которые 
выполняют спортсменки мировой элиты 
во время турнирных игр чемпионата Ев-
ропы, позволяют охарактеризовать их игру 
также с точки зрения тактико-технических 
требований. Эти знания должны быть ис-
пользованы при создании модели игры в 
футбол женщинами и при программиро-
вании тренировочных занятий, делая их 
более рациональными (соответствующими 
требованиям игры) и эффективными.

Якубишын Г., Дуда Х.: Анализ дейс-
твия с мячом вратарей наилучших команд 
Чемпионата Мира по Футболу, Германия 
2006 г.

Целью работы являлся сравнительный 
анализ двигательных действий с мячом, 
производимых вратарями во время Чемпи-
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оната Мира по футболу в Германии в 2006 
году. Использовались видеозаписи четырёх 
ведущих сборных (Италия, Франция, Гер-
мания, Португалия). При анализе игры 
вратарей, использовался наблюдательный 
лист. Всего проанализировано 24 матча и 
охарактеризована игра каждого из оцени-
ваемых вратарей во время оборонительных 
и наступательных действий, и далее произ-
веден сравнительный анализ. Констатиро-
вано, какие специализированные действия 
производились вратарем чаще всего, а ка-
кие реже всего и также определена средняя 
эффективность каждого из действий. По-
лученные данные позволили сформировать 
выводы, полезные в процессе подготовки 
вратарей. 

Носядек Л.: Плиометрические упраж-
нения в формировании силовых диспозиций 
– преимущества и опасности. 

В статье представлен биомеханический 
анализ причин возникновения больших 
величин мышечной силы в двигательной 
системе, используемых во время плио-
метрических тренировок и их влияние на 
организм человека. Приведены результаты 
собственных исследований, касающихся 
прыжков с различной высоты и на этом 
основании произведена оценка угрозы для 
костно-мышечной системы, вытекающая 
из несоблюдения основ правильной плио-
метрической тренировки. Сравниваются 
мнения разных авторов, касающиеся дан-
ного метода тренировки, способов оценки 
его эффективности, а также указаны пре-
имущества и недостатки предлагаемых 
решений. Констатируется, что плиометри-
ческие тренировки следует трактовать, как 
одну из многих альтернативных возмож-
ностей тренировок, но с учетом угрозы для 
здоровья спортсмена, их планирование, 
проведение и контроль эффектов должны 
производиться тренером с особым внима-
ние и осторожностью.



239

Хростовски К.: Венозная болезнь заку-
порка-свертывание – закупорка легких.

Статья обращена к внезапной смерти 
26-летней Камилы Сколимовска – быв-
шей олимпийской чемпионки по метанию 
молота. Проведенное вскрытие трупа по-
казало, что причиной смерти явилась мас-
сивная закупорка легочной артерии. После 
представления статистических данных, 
характеризующих частоту этой болезни, 
Автор показывает – на основании данных 
специальной литературы - сущность про-
цесса свертывания крови, его натуральные 
ингибиторы, механизмы происхождения 
венозных тромбов, факторы риска, связь 
процесса свертывания крови с физической 
активностью. Довольно много внимания 
Автор уделяет патогенезу болезни, симп-
томам диагностики, профилактике и лече-
нию.

Герасимюк М., Пажельски Д.: Трени-
ровка воображения в спорте. 

Работа показывает практическое приме- 
нение тренировки воображения, как в про-
фессиональном спорте, так и в рекреации. 
В первой части представлена дефиниция 
техники воображения и краткий обзор на-
иважнейших теорий, которые ее разъясня-
ют. Далее Автор описывает конструкцию 
воображения, – его создание и модальность, 
чтобы в конечном итоге показать практи-
ческое применение техники воображения 
для спортсменов, тренеров и, сотруднича-
ющих с ними спортивных психологов.

Хелмецки Б.: Новые принципы ведения 
спонсорской деятельности в спорте, обще- 
ствами, квалифицированными, как общест- 
ва с участием государственной капитала. 

Существующее правовое регулирова-
ние спонсорской деятельности в спорте, 
обществами, квалифицированными, как 

общества с участием Государственной 
Капитала в сопоставлении с практикой хо-
зяйственного оборота, оказалось, по отно-
шению к обсуждаемой проблеме недоста-
точным. И поэтому 13 февраля 2009 года 
Министр Финансов издал  Распоряжение 
о принципах ведения спонсорской деятель-
ности обществами с участием государс-
твенного капитала, которому предшест-
вовали консультации с Министром Спорта 
и Туризма. Распоряжение дополнено при-
ложением – Модель регулирования спон-
сорской деятельности обществ с участи-
ем Государственного Капитала, которое 
содержит рекомендации обязательные к 
применению для обществ Государственно-
го Капитала с одним учредителем, а также 
для обществ, в которых доля государствен-
ного капитала превышает 50%. Автор пос-
вящает свою статью обсуждению данных 
документов.

Зухора К.: Любовь к спорту греет 
мне сердце. Казимеж Вежыньски (1894-
1969).

В связи с 40-ой годовщиной смерти Ка-
зимежа Вежыньски, завоевателя золотой 
олимпийской медали в творческом кон-
курсе на Олимпийских Играх в Амстер-
даме, за сборник стихов «Олимпийские 
лавры» („Laur olimpijski”). Автор вспоми-
нает обстоятельства тех событий. Он об-
ращается к воспоминаниям медалиста и 
к его стихотворениям. Его эссе завершает 
поэтическое подведение итогов: „Образ 
спорта утверждал поэта в убеждении, 
что человек является Божественным 
существом, торжествуя, что своим ды-
ханием человек понуждает землю вра-
щаться быстрее, но самого себя видел 
в роли жертвы кораблекрушения, приго-
воренного судьбой на вечное скитание по 
морям”.
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