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przedmowa

Wolność i zdrowie są do siebie podobne; 
zna się dobrze ich cenę, kiedy nam ich brak.

henry François Becque

niniejsza monografia pt. Zdrowie, sprawność i edukacja w krajach grupy 
wyszehradzkiej jest efektem współpracy naukowej instytutu kultury Fizycznej 
uniwersytetu kazimierza wielkiego w Bydgoszczy oraz uniwersytetu palackiego 
w ołomuńcu, uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, uniwersytetu  
w debreczynie i narodowego uniwersytetu kultury Fizycznej i sportu ukrainy  
w kijowie w ramach tzw. Małego Grantu wyszehradzkiego zatytułowanego 
„Zdrowie, sprawność i edukacja w krajach Grupy wyszehradzkiej”, sfinan-
sowanego przez Fundusz wyszehradzki. 

nawiązana współpraca międzynarodowa zaowocowała podpisaniem umów  
o współpracy międzyuczelnianej w zakresie wspólnych badań naukowych, wspól-
nych publikacjach naukowych, a także aplikowania o granty międzynarodowe  
w celu podniesienia jakości i zakresu badań naukowych i wymiany kadry nauko-
wej oraz wymiany studenckiej.

przytoczona na wstępie sentencja bardzo dobrze wpisuje się zarówno 
w najnowszą historię krajów Grupy wyszehradzkiej, jak i w ducha grantu 
„Zdrowie, sprawność i edukacja w krajach Grupy wyszehradzkiej”. autorzy  
z polski, republiki czeskiej, słowacji, węgier, ukrainy oraz Białorusi, w swoich 
artykułach, nawiązują do wielopłaszczyznowych aspektów zdrowia, aktywności 
fizycznej, sprawności fizycznej oraz nawyków żywieniowych obywateli swoich 
krajów, a prowadzone przez nich badania naukowe mają znaczenie prozdrowot-
ne dla obywateli całej zjednoczonej europy.

korzystając z okazji, pragnę podziękować osobom, które przyczyniły się do 
nawiązania kontaktów naukowych z partnerami z republiki czeskiej, słowacji, 
węgier oraz ukrainy, a także tym osobom, które aktywnie włączyły się w realizację 
grantu „Zdrowie, sprawność i edukacja w krajach Grupy wyszehradzkiej”. 

w działania związane z projektem „Zdrowie, sprawność i edukacja  
w krajach Grupy wyszehradzkiej” zaangażowały się bydgoskie firmy: klinika 
stomatologiczna „denMed”, Zakład Techniki Medycznej „Tech-Med” sp. z o. o.,  
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zdrowie, sprawność i edukacja w krajach grupy wyszehradzkiej

Miejskie wodociągi i kanalizacja w Bydgoszczy sp. z. o. o., Gazeta pomorska 
oddział w Bydgoszczy.

w chwili oddawania w państwa ręce niniejszej monografii trwają 
przygotowania do kontynuacji rozpoczętych działań w składzie poszerzonym  
o pracowników naukowych z rosji i niemiec. już teraz zapraszamy wszystkich do 
aktywnego uczestnictwa w dalszych działaniach związanych z projektem „Zdrowie, 
sprawność i edukacja w krajach Grupy wyszehradzkiej”, w tym do uczestniczenia 
w Międzynarodowej konferencji naukowej „Morpho-biomechanical and psycho-
physical aspect of youth lifestyle in Visegrad countries”, która odbędzie się  
w październiku 2014 r.

radosław Muszkieta, adam szulc 
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preface

This monograph Health, Fitness and Education in V4 Countries is an ef-
fect of the scientific cooperation of The institute of physical education from kazi-
mierz wielki university in Bydgoszcz with the partners from palacky university 
in olomouc, Matej Bel university in Banska Bystrica, university of debrecen and 
The national university of physical education and sport of ukraine in kiev in 
form of the project: health, Fitness and education in V4 countries and neigh- 
boring coutries. The project was realized within the Visegrad Fund’s small Grant.

The established international cooperation resulted in the signing of coopera-
tion agreements between universities on their joint scientific researches, publica-
tions, as well as applying for international grants in order to improve the quality 
and scope of research and the exchange of students and scientists.

authors from poland, czech republic, slovakia, hungary and ukraine,  
in their chapters refer to the multidimensional aspects of health including physi-
cal education, physical fitness, eating habits and drug addictions of the citizens of 
their countries. what is more, these conducted studies have health benefit impor-
tance on the citizens of the entire united europe.

i would like to thank all the people, who have contributed in establishing 
scientific contacts with partners from czech republic, slovakia, hungary and 
ukraine, and also these people who have actively helped in realization of the 
Grant “health, Fitness and education in V4 countries and neighboring countries”.

in actions related to the project, following companies from Bydgoszcz city 
have also been engaged: klinika stomatologiczna „denMed”, Zakład Techniki 
Medycznej „Tech-Med” sp. z o. o., Miejskie wodociągi i kanalizacja w Bydgoszczy 
sp. z. o. o., Gazeta pomorska oddział w Bydgoszczy.

at the time of the donation this monograph in your hands, preparations for 
the continuation of the project are made. we want to enrich it by the scientist from 
the Germany and russia.

already, i would like to invite all to actively participate in further activities  
of the project „health, fitness and education in V4 countries and neighboring 
countries”, including the ii international scientific conference: „Morpho-bio-
mechanical and psycho-physical aspect of youth lifestyle in Visegrad countries”, 
which would be held in october 2014. 

radosław Muszkieta, adam szulc
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poziom leptyny w surowicy krwi osób z nadwagą 
z uwzględnieniem zróżnicowania składu ciała

serum leptin concentration according to body composition 
in overweight humans

Anna Lubkowska1, 2, Aleksandra Dobek1, Iwona Bryczkowska1

1Zakład diagnostyki Funkcjonalnej i Medycyny Fizykalnej, 
pomorski uniwersytet Medyczny w szczecinie
2katedra Fizjologii, wydział Biologii, uniwersytet szczeciński

Słowa kluczowe: tkanka tłuszczowa, leptyna, otyłość, skład ciała
Keywords: adipose tissue, leptin, obesity, body composition

streszczenie

Wprowadzenie: adipokiny uwalniane z tkanki tłuszczowej do krążenia, w tym 
także leptyna, stanowią związki biologicznie aktywne uczestniczące m. in. w regulacji 
insulinooporności, procesów łaknienia i sytości oraz wielkości zasobów tkanki 
tłuszczowej. Leptyna odzwierciedla ilość tkanki tłuszczowej w ustroju.
Cel pracy: celem podjętych badań była ocena zależność pomiędzy stężeniem 
leptyny w surowicy krwi a zawartością poszczególnych komponentów ciała u ko- 
biet i mężczyzn z nadwagą i otyłością.
Materiał i metody: Grupę badaną stanowiło 25 kobiet w średnim wieku  
39 lat z średnią wartością BMi 31,95 kg/m2 oraz 15 mężczyźni w średnim wieku 
34 lat z średnim BMi 32,42 kg/m2. Metodą bioimpedancji elektrycznej (jawon 
Medical X-scan plus ii) analizowano skład ciała, z uwzględnieniem następujących 
parametrów: masa tkanki tłuszczowej (MBF), beztłuszczowa masa ciała (LBM), 
masa tkanek miękkich (sLM), masa mięśni szkieletowych (sMM), masa tkanki 
tłuszczowej podskórnej i tłuszczu trzewnego (sFM; VFM) oraz ich procentową 
zawartość. rano, na czczo, po dziesięciominutowym odpoczynku w pozycji 
leżącej, pobrano od badanych krew żylną z wykorzystaniem systemu próżniowego 
(sarstedt, Germany) do suchej probówki w celu pozyskania surowicy, w której 
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analizowano stężenie leptyny metodą immunoenzymatyczną (Quantikine human 
Leptin immunoassay; r&d systems, Minneapolis, Mn), zgodnie z procedurą 
podaną przez producenta.
Wyniki: Badane grupy kobiet i mężczyzn nie różniły się pod względem wartości 
wskaźnika BMi, masy tkanki tłuszczowej podskórnej i trzewnej. stężenie leptyny  
u kobiet było dwa razy wyższe niż u mężczyzn (310.12 and 115.59 pg/ml; p =0,000295). 
stężenie leptyny w surowicy krwi było pozytywnie skorelowane z wartością BMi, 
masą tkanki tłuszczowej i jej procentową zawartością, podobnie z zawartością tkanki 
tłuszczowej podskórnej i trzewnej zarówno u kobiet jak i mężczyzn.
Wnioski: 1. średnie stężenie leptyny w surowicy krwi u kobiet z nadwagą i otyłością 
jest ponad dwukrotnie większe niż u mężczyzn. 2. istnieje wysoka korelacja pomiędzy 
stężeniem leptyny w surowicy krwi a BMF%, VFM%, sFM%. przy czym korelacja 
ta ma większą wartość u kobiet niż w grupie mężczyzn. 3. współistnienie istotnie 
statystycznej różnicy między grupą kobiet i mężczyzn w sFM% wraz z jednocześnie 
większym stężeniem leptyny w surowicy krwi u kobiet, może sugerować, że tkanka 
tłuszczowa podskórna spełnia bardziej istotną rolę w regulacji krążenia leptyny  
w ustroju niż tkanka tłuszczowa wisceralna.

abstract

Introduction: The adipose tissue secretes several adipocytokines into the blood-
stream, including leptin, which concentration in the blood is highly correlated 
with the amount of adipose tissue in the body.
Aim of the study: The purpose of this study was to determine the relationships 
between serum leptin levels and body composition in overweight and obese wo- 
men and man.
Material and methods: we studied 25 women aged 39 years with a BMi 31.95 
kg/m2 and 15 men age 34 years with a BMi 32.42 kg/m2.height (cm) and weight 
(kg) were measured to calculate BMi as weight (kg)/height (m2). waist circum-
ference was measured at the narrowest point superior to the hip, divided by the 
circumference of the hip, and measured at its greatest gluteal protuberance to 
obtain waist-to-hip ratio (whr).The bioimpedance (Bia) via tetra-polar elec-
trode method was used (jawon Medical X scan plus ii) to determine the basic 
body composition: mass of body fat (MBF), lean body mass (LBM), soft lean 
mass (sLM), skeletal muscle mass (sMM), subcutaneous and visceral fat mass 
(sFM; VFM) and percent content of those parameters. additionally venous blood 
samples were obtained after overnight fasting from an antecubital forearm vein,  
after 10 minutes rest in a sitting position, using vacutainer system tubes (sarstedt, 
Germany) and serum leptin levels were measured with a commercially available 
eLisa kit (Quantikine human Leptin immunoassay; r&d systems, Minnea- 
polis, Mn), according with instruction given by the producer. The intraassay co-
efficient of variation was 3,3%.
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Results: There were no differences in BMi between women and man as well as 
in visceral fat mass contents. The mean serum leptin concentration was twofold 
higher in women than in men (310.12 and 115.59 pg/ml; p =0,000295). serum 
leptin concentration was positively associated with BMi, body mass fat and per-
centage of BMF, visceral and subcutaneous fat mass both in woman and men.
Conclusions: 1. The mean serum leptin concentration in overweight and obese 
women is over twofold higher than in men. 2. The results confirm high correla-
tion between serum leptin concentration and BMF%, VFM %, sFM%, especially 
in women.3. statistically significant sex differences in sFM% simultaneously with 
high leptin concentration in women suggests that subcutaneous rather than vis-
ceral fat may be more important in regulation of circulation leptin concentration 
in human.

wprowadzenie

Tkanka tłuszczowa przez wiele lat była uważana za bierny magazyn ener- 
getyczny. dziś wiadomo, że stanowi ona również bardzo ważny narząd endo-
krynny, odpowiedzialny za syntetyzowanie i wydzielanie wielu biologicznie 
czynnych peptydów – adipokin [1, 2]. Za kontrolę bilansu energetycznego czło- 
wieka odpowiada wiele mechanizmów regulacyjnych. Mechanizmy te, pomimo 
wielu lat intensywnych badań, wciąż pozostają nie w pełni wyjaśnione, a wręcz 
wydaje się, że są znacznie bardziej skomplikowane niż pierwotnie sądzono. 
hipoteza o dwukierunkowym oddziaływaniu pomiędzy tkanką tłuszczową a in- 
nymi tkankami oraz współudział w regulacji parakrynnej i endokrynnej z ukła-
dem dokrewnym, nerwowym i odpornościowym jest powszechnie znana i jedno-
cześnie stanowi przedmiot intensywnych i wciąż aktualnych badań [1, 2, 3, 4]. 
Zaobserwowano interesujące różnice między tkanką tłuszczową podskórną i wis-
ceralną, na podstawie których powstała hipoteza o traktowaniu wyżej wymie-
nionych jako dwóch odrębnych organów wewnątrzwydzielniczych, z których 
każdy pełni swoją określoną funkcję [5, 6, 7]. Tkanka tłuszczowa podskórna 
charakteryzuje się wyższym stężeniem leptyny i adiponektyny oraz uwalnianiem 
produktów do krwioobiegu ogólnego [6, 8, 9, 10] w tkance tłuszczowej wisceralnej 
obserwuje się wyższe stężenia iL-6 i tkankowego aktywatora plazminogenu 
(pai-1, z ang. tissue plasminogen activator), większą ekspresje receptorów gli-
kokortykosteroidów, androgenów, receptora angiotensynowego typu 1 (aT-1, 
z ang. angiotensin receptor) i b3-adrenergicznych, ponadto jej produkty są 
uwalniane do układu żyły wrotnej [8, 11, 12]. Znaczenie endokrynne adipocytów jest 
niepodważalne i szczególnie widoczne zarówno przy nadmiarze tkanki tłuszczowej 
(nadwaga, otyłość), jak i jej niedoborze (niedożywienie, lipodystrofia) [5].

jednym z przełomowych momentów w rozumieniu roli tkanki tłuszczowej  
w bilansie energetycznym organizmu człowieka było odkrycie przez Friedmana 
(1994) produktu genu ob, leptyny [13]. Leptyna jest hormonem białkowym 
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składającym się z 167 aminokwasów o łącznej masie cząsteczkowej 16,7 kda [13, 
14]. u ssaków leptyna powstaje i jest uwalniana głównie przez dojrzałe adipocyty 
podskórnej i trzewnej tkanki tłuszczowej w mniejszym stopniu przez łożysko, 
mózg, żołądek i gruczoł mlekowy [15, 16, 17]. stężenie leptyny w surowicy krwi 
jest ściśle związane z zasobami energetycznymi ustroju zgromadzonymi w postaci 
triacylogliceroli w tkance tłuszczowej [14]. rola leptyny opiera się na stymulacji 
uczucia głodu i sytości, w zależności od potrzeb energetycznych ustroju. początkowo 
uważano ją jedynie za hormon sytości (białkowy czynnik anoreksygenny), biorący 
udział w długoterminowej regulacji pobierania pokarmu, jednak obecność 
receptorów leptyny w wielu tkankach dowodzi jej znacznie szerszemu działaniu  
[4, 15, 18, 19]. hormon ten działa na komórki docelowe za pośrednictwem 
receptora kodowanego przez gen Lepr i występującego w postaci co najmniej 
pięciu izoform [18]. jej działanie bezpośrednie, jak i pośrednie poprzez układ 
współ czulny, wpływa na przemiany lipidów i węglowodanów w różnych tkankach 
obwodowych [20]. Leptyna dopowiada za homeostazę energetyczną ustroju 
poprzez swoiste receptory znajdujące się w jądrze łukowatym (transportowana 
do ośrodkowego układu nerwowego przez barierę krew–mózg). Leptyna zwięk-
sza zużycie glukozy oraz nasila proces termogenezy, pobudza metabolizm tkan-
ki tłuszczowej, hamuje natomiast lipogenezę [14, 21]. dodatkowo stymuluje 
aktywność układu współczulnego, wpływając za pośrednictwem nerwu błędnego  
i jąder pasma samotnego na jądra podwzgórza i pień mózgu [4, 15, 21].

receptory dla leptyny zidentyfikowano m.in. na osteoblastach i chondrocy-
tach, co sugeruje jej wpływ również na metabolizm kostny. wykazano m.in. jej 
stymulujący wpływ na syntezę kolagenu, różnicowanie komórek tkanki kostnej  
i nasilenie tworzenia jąder mineralizacji w badaniach in vitro [14, 22, 23, 24, 25].

spekuluje się również o funkcji regulatorowej leptyny w odniesieniu do na 
układu serocowo-naczyniowego. wysokie stężenie leptyny może bezpośrednio 
lub pośrednio zwiększać częstość akcji serca. działanie leptyny może wpływać na 
procesy związane z przebudową mięśnia sercowego (przerost lewej komory) oraz 
prowadzić do niewydolności serca [26].

wiadomo, że stężenie leptyny we surowicy krwi jest zależne od ilości tkanki 
tłuszczowej oraz podaży energetycznej przyjmowanych pokarmów, jednak po mimo 
wielu lat badań, do tej pory nie określono w pełni czynników wpływających na 
regulacje jej stężenia. obecnie uważa się, że biosynteza i uwalnianie leptyny w tkance 
tłuszczowej jest głównie regulowane przez insulinę [27, 28]. ponadto insulina, jak  
i niezależnie glukoza oraz glukokortykosteroidy, stymulują transkrypcję genu Lep  
oraz tempo translacji [29, 27]. natomiast glukagon i katecholaminy wykazują 
hamujący wpływ na biosyntezę i wydzielanie leptyny poprzez wzrost stężenia 
cyklicznego adenozynomonofosforanu (caMp) w adipocytach i zmniejszenie ilości 
mrna [30].

ciągły rozwój w dziedzinie medycyny, pozwolił na stworzenie różnego 
rodzaju analizatorów badających skład ciała (body composition BC). na dzień 
dzisiejszy analiza składu ciała odgrywa ogromną rolę w badaniach klinicznych 
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i jest bardzo pomocna w ocenie zawartości tkanki tłuszczowej w stanach 
nieprawidłowego odżywienia (głodzenie, wyniszczenie jaki i otyłość), a także przy 
niektórych zaburzeniach hormonalnych, zwłaszcza takich, którym towarzyszą 
zmiany w zawartości tkanki tłuszczowej. obecnie istnieje wiele metod oceny Bc, 
lecz większość z nich jest droga i mało dostępna w praktyce klinicznej. jedną  
z szeroko stosowanych metod badania składu ciała jest impedancja bioelektrycz- 
na (Bia, bioelectrical impedancje analysis), która może mieć kluczowe zas-
tosowanie w podniesieniu jakości badań klinicznych [31].

W opisywanych badaniach w celu przeprowadzenia analizy składu ciała, uży-
to nowoczesnego apartu jawon Medical X scan plus ii, wykorzystującego meto- 
dę bioimpedancji elektrycznej (Bia). Metoda ta polega na pomiarze oporności 
tkanek organizmu poprzez przepływ prądu o małym natężeniu. Tkanka mięśnio- 
wa zawiera około 80% wody i elektrolitów, przez co jest bardzo dobrym prze-
wodnikiem prądu elektrycznego. natomiast tkanka tłuszczowa zawiera znacznie 
mniej wody (około 20%), w konsekwencji jest słabszym przewodnikiem sygnałów 
elektrycznych. powyższa zależność pozwala na ocenę całkowitej zawartości wody  
i tłuszczu w ustroju [32, 33].

cel pracy

celem podjętych badań była ocena zależność pomiędzy stężeniem leptyny 
w surowicy krwi a zawartością poszczególnych komponentów ciała u kobiet  
i mężczyzn z nadwagą i otyłością.

Materiał i metody

w badaniach wzięło udział 40 ochotników, w tym 25 kobiet w średnim 
wieku 39 lat (BMi = 31,95 kg/m2) oraz 15 mężczyzn w średnim wieku 34 lat 
(BMi 32,42 kg/m2). u każdej z badanych osób wykonano podstawowe pomiary 
antropometryczne (masa ciała oraz wysokość ciała). ponadto wszystkim badanym 
zmierzono obwód pasa i bioder w celu wyznaczenia stosunku obwodu tali do 
obwodu bioder (wskaźnik whr). parametry morfotyczne uczestników badań 
zostały podane w tabeli 1.

Tabela 1. parametry morfotyczne uczestników badań

parametry

kobiety i Mężczyźni
n=40

kobiety
n=25

Mężczyźni
n=15

–x min max –x min max –x min max

wiek [lata] 37
±9,6 23 58 39

±9,1 23 54 34,29
±10,2 24 58
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wysokość
ciała [cm]

171,2
±9,2 153 193 166,7

±5,6 153 178
179,1
±9,2
***k

158 193

Masa ciała [kg] 94,7
±19,3 67,2 139 89,1

±18,9 67,2 139
104,1
±16,4

*k
83,6 135,1

BMi
[kg/m2]

32,1
±5,4 23,3 53 32

±6,2 23,30 53 32,4
±4,1 26,2 41,2

whr 0,9
±0,06 0,82 1,09 0,89

±0,05 0,82 1,03
0,94

±0,07
*k

0,84 1,09

Źródło: opracowanie własne.

w dniu rozpoczęcia badań każdemu z uczestników badań pobrano krew  
żylną z wykorzystaniem systemu próżniowego (sarstedt, Germany) do suchej 
probówki w celu pozyskania surowicy. krew pobierana była rano na czczo, 
pomiędzy godziną 7.00 a 8.00, po uprzednim odpoczynku przez 10 minut w po-
zycji siedzącej, w celu uniknięcia zmiany ciśnienia hydrostatycznego w naczy-
niach i wywołanych tym ewentualnych zmian w rozmieszczeniu krwi w łożysku 
naczyniowym. w pobranym materiale biologicznym oznaczono stężenie leptyny 
metodą immunoenzymatyczną (Quantikine human Leptin immunoassay;  
r&d systems, Minneapolis, Mn), zgodnie z procedurą podaną przez producenta.

w kolejnym dniu badań metodą bioimpedancji elektrycznej zwanej również 
impedancją bioelektryczną, za pomocą aparatu jawon Medical X-scan plus ii, 
oszacowano parametry składu ciała: masa tkanki tłuszczowej (MBF), beztłuszczowa 
masa ciała (LBM), masa tkanek miękkich (sLM), masa mięśni szkieletowych 
(sMM), masa tkanki tłuszczowej podskórnej i tłuszczu trzewnego (sFM; VFM) 
oraz procentową zawartość omawianych składowych. Bioimpedancja elektryczna 
(Bia, bioelectrical impedancje analysis) to metoda stosowana do nieinwazyjnego 
pomiaru składu ciała. Badanie Bia polega na zmierzeniu impedancji (czyli rodzaju 
oporu elektrycznego złożonego z rezystancji i reaktancji) tkanek, przez które jest 
przepuszczany prąd elektryczny o niskim natężeniu (≤ 1 ma). Zjawisko rezystancji 
wiąże się z oporem właściwym poszczególnych tkanek, natomiast reaktancja wynika 
głównie z pojemności elektrycznej błon komórkowych, które ze względu na swoją 
budowę działają jak kondensatory. cały pomiar jest możliwy dzięki zastosowaniu 
8 elektrod powierzchniowych połączonych z analizatorem komputerowym  
i przy użyciu prądu o natężeniu 1khz-1000khz i częstotliwości 180µa. elektrody  
w aparacie jawon Medical X-scan plus ii umieszczone są w systemie tetra polar-
nym w układzie przeciw stronnym, cztery elektrody wbudowane są na uchwytach 
do rąk (po dwie na każdą dłoń) oraz po cztery na platformie pomiarowej (po dwie 
na każdą stopę).

analizę statystyczną przeprowadzono z wykorzystaniem programu sTa- 
TisTica (wersja 10 pL). oprócz statystyk opisowych (średnia arytmetyczna, 
odchylenie standardowe, minimum, maksimum), określono normalność roz-
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kładu badanych parametrów składu ciała oraz stężenia leptyny w surowicy 
krwi za pomocą testu shapiro-wilka. ponieważ większość mierzonych wartości 
wykazywała rozkład odbiegający od normalnego, do ich porównania zastosowano 
nieparametryczny test u-Manna-whitney’a. do oceny siły związku pomiędzy 
poszczególnymi parametrami składu ciała a stężeniem leptyny w surowicy krwi 
obliczono korelację porządku rang spearmana. do przeprowadzenia wyżej wy-
mienionych analiz statystycznych przyjęto poziom istotności dla p<0,05.

wyniki

Badana grupa kobiet w porównaniu do grupy mężczyzn nie różniła się 
istotnie statystycznie pod względem wartości wskaźnika BMi, masy tkanki 
tłuszczowej podskórnej oraz trzewnej wyrażonej w kilogramach. analiza sta-
tystyczna wykazała natomiast istotne statystycznie różnice między grupą kobiet 
i mężczyzn w odniesieniu do następujących parametrów składu ciała: LBM, sLM 
oraz sMM, zarówno wyrażanych w kilogramach, jak i zawartości procentowej, 
oraz dla procentowej zawartości MBF i sFM. w przypadku stężenia leptyny  
w surowicy krwi, zaobserwowano u kobiet dwukrotnie wyższą wartość niż w grupie 
mężczyzn (odpowiednio 310,12 pg/ml dla kobiet i 115,59 pg/ml dla mężczyzn przy 
p=0,000295).

wszystkie wartości parametrów składu ciała, jak i stężenia leptyny w posz- 
czególnych grupach zostały podane w tabeli 2.

ocena siły związku pomiędzy wskaźnikiem BMi oraz poszczególnymi para-
metrami składu ciała wyrażonych w procentach a stężeniem leptyny w surowicy krwi 
wykazała istotną statystycznie korelację porządku rang spearmana, przy poziomie 
istotności p<0,05. jednakże korelacja ta była znacząco słabsza w badanej grupie 
mężczyzn niż u kobiet. Zróżnicowane poziomy korelacji zostały przedstawione na 
kolejnych rycinach 1–12.

dyskusja

Metoda bioimpedancji elektrycznej (Bia) pozwala na oszacowanie całkowi-
tej, wewnątrzkomórkowej i zewnątrzkomórkowej ilości wody w organizmie,  
w konsekwencji oceniana jest również komórkowa masa ciała z wyróżnieniem 
tkanki tłuszczowej i mięśniowej. Metodę impedancji bioelektrycznej można 
stosować u osób w każdym wieku i praktycznie niezależnie od stanu zdrowia. dzięki 
stabilnej platformie pomiarowej, można dokonać analizy składu ciała badanego  
o masie ciała równej 250 kilogramów, co jest sprzyjającym aspektem przy 
badaniach pacjentów z nadwagą i otyłością. wyniki otrzymane za pomocą analizy 
impedancji bioelektrycznej są wysoce powtarzalne oraz nieskomplikowane do uzys- 
kania [32, 34].
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Tabela 2. parametry składu ciała i stężenie leptyny w badanych grupach

param.

kobiety i mężczyźni n=40 kobiety
n=25

Mężczyźni
n=15

–x min max –x min max –x min max

Leptyna
[pg/ml]

238,48
±171,21 45,7 894,5 310,13

±172,64 98,8 894,5
115,59
±70,52

***k
45,7 265,8

MBF
[kg]

33,61
±10,21 21,2 67,3 35,01

±11,11 21,2 67,3 31,2
±8,29 21,9 49,7

MBF
[%]

35,2
±5,78 22,6 48,4 38,45

±3,75 31,1 48,4
29,64
±4,17
***k

22,6 37,2

VFM
[kg]

5,1
±2,14 2,4 12,4 5,06

±2,28 2,4 12,4 5,16
±1,96 3,1 9,6

VFM
[%]

5,24
±1,21 3,2 8,9 5,45

±1,17 3,5 8,9 4,88
±1,24 3,2 7,2

sFM
[kg]

28,51
±8,17 18,5 54,9 29,95

±8,85 18,8 54,9 26,04
±6,41 18,5 40,1

sFM
[%]

30,03
±4,86 19,5 39,5 33,13

±2,66 27,6 39,5
24,86
±2,84
***k

19,5 30,0

LBM
[kg]

61,05
±12,6 43,8 96,5 54,13

±8,05 43,8 71,7
72,93
±9,81
***k

58,6 96,5

LBM
[%]

64,73
±5,87 51,6 77,4 61,44

±3,88 51,6 68,8
70,37
±4,16
***k

62,8 77,4

sLM
[kg]

55,71
±11,64 39,7 88,8 49,12

±7,04 39,7 64,0
67,01
±8,96
***k

53,8 88,8

sLM
[%]

59,08
±5,83 46,1 71,6 55,81

±3,85 46,1 63,3
64,67
±4,13
***k

57,2 71,6

sMM
[kg]

27,33
±7,37 13,9 50,0 23,39

±4,59 13,9 30,9
34,09
±6,3
***k

21,3 50,0

sMM
[%]

29,03
±6,08 19,1 41,5 26,75

±5,46 19,1 37,2
32,94
±5,13
***k

25,0 41,5

Źródło: opracowanie własne.
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Kobiety [n=25]
y = -425.9173 + 22.9939*x

r = 0.8171; p = 0.00000
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rycina 1. korelacja pomiędzy stężeniem leptyny [pg/ml] a wskaźnikiem BMi  
[kg/m2] w grupie badanych kobiet

Mężczyźni [n=15]
y = -304.7701 + 12.9266*x

r = 0.7456; p = 0.0014
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rycina 2. korelacja pomiędzy stężeniem leptyny [pg/ml] a wskaźnikiem BMi  
[kg/m2] w grupie badanych mężczyzn
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Kobiety [n=25]
y = -1058.9571 + 35.5014*x

r = 0.7673; p = 0.00001
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rycina 3. korelacja pomiędzy stężeniem leptyny [pg/ml] a MBF [%] w grupie 
badanych kobiet

Mężczyźni [n=15]
y = -190.3433 + 10.1338*x

r = 0.5835; p = 0.0224

22 24 26 28 30 32 34 36 38

MBF [%]

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

Le
pt

yn
a 

[p
g/

m
l]

rycina 4. korelacja pomiędzy stężeniem leptyny [pg/ml] a MBF [%] wgrupie 
badanych mężczyzn
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Kobiety [n=25]
y = -287.8616 + 109.0245*x

r = 0.7491; p = 0.00002
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rycina 5. korelacja pomiędzy stężeniem leptyny [pg/ml] a VFM [%] w grupie 
badanych kobiet

Mężczyźni [n=15]
y = -41.2976 + 31.2393*x

r = 0.5500; p = 0.0336
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rycina 6. korelacja pomiędzy stężeniem leptyny [pg/ml] a VFM [%] w grupie 
badanych mężczyzn
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Kobiety [n=25]
y = -1266.8319 + 47.4993*x

r = 0.7428; p = 0.00002
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rycina 7. korelacja pomiędzy stężeniem leptyny [pg/ml] a sFM [%] w grupie 
badanych kobiet

Mężczyźni [n=15]
y = -248.4928 + 14.4598*x

r = 0.5853; p = 0.0219
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rycina 8. korelacja pomiędzy stężeniem leptyny [pg/ml] a sFM [%] w grupie 
badanych mężczyzn
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Kobiety [n=25]
y = 2362.9918 - 33.4797*x

r = -0.7491; p = 0.00002
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rycina 9. korelacja pomiędzy stężeniem leptyny [pg/ml] a LBM [%] w grupie 
badanych kobiet

Mężczyźni [n=15]
y = 821.3142 - 10.1093*x

r = -0.5809; p = 0.0232
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rycina 10. korelacja pomiędzy stężeniem leptyny [pg/ml] a LBM [%] w grupie 
badanych mężczyzn
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Kobiety [n=25]
y = 2179.2099 - 33.5607*x

r = -0.7461; p = 0.00002

44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

SLM [%]

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

Le
pt

yn
a 

[p
g/

m
l]

rycina 11. korelacja pomiędzy stężeniem leptyny [pg/ml] a sLM [%] w grupie 
badanych kobiet

Mężczyźni [n=15]
y = 770.6284 - 10.2155*x

r = -0.5813; p = 0.0230
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rycina 12. korelacja pomiędzy stężeniem leptyny [pg/ml] a sLM [%] w grupie 
badanych mężczyzn
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w badaniach zastosowano aparat jawon Medical X scan plus ii umożliwia-
jący dodatkowo zróżnicowanie poszczególnych typów tkanki tłuszczowej. aparat 
ten dokonuje 50 pomiarów składu ciała w zakresie częstotliwości prądu 1-100 khz. 
Metoda Bia jest obiecującą techniką w praktyce klinicznej, ponieważ jest szybka 
(badanie trwa około 2 minuty), nieinwazyjna i bezpieczna. analiza składu ciała 
dzięki tej metodzie nie wymaga dużych zdolności operatora i aktywnego udziału 
pacjenta, co przemawia za jej praktycznym zastosowaniem. eksperymentalne 
i techniczne błędy impedancji bioelektrycznej wstępnie ocenia się na 2%, co 
stanowi mniejszy odsetek niż w innych stosowanych metodach, co potwierdzają 
dane źródłowe [31, 32, 34].

wyniki prowadzonych badań potwierdzają wcześniejsze doniesienia o wyż- 
szym jej stężeniu u kobiet w porównaniu do mężczyzn. dane źródłowe podają, 
że różnica ta jest około 2–3 razy wyższa dla kobiet w porównaniu z mężczyznami  
o podobnym wskaźniku masy ciała (BMi, body mass index) [35, 36], co również 
potwierdziły wyniki naszych badań. powód tak znacznego dymorfizmu płciowego  
w stężeniu leptyny nie jest znany.

w kontekście do obserwowanego dymorfizmu płciowego w odniesieniu do stę-
żeń leptyny powstały ciekawe hipotezy o możliwym jej wpływie na proces dojrzewa- 
nia i regulacji przyrostu masy ciała człowieka. w badaniach ahmed i współpracowni-
ków potwierdzono, że poziom leptyny u dziewczynek i chłopców jest bardzo podobny 
przed rozpoczęciem okresu dojrzewania płciowego. jednakże w trakcie procesu 
dojrzewania staje się dostrzegalna różnica w stężeniu leptyny pomiędzy grupami  
dzieci, przy czym u dziewczynek poziom leptyny wzrasta z wiekiem, a u chłopców  
maleje. w prowadzonych badaniach odnotowano również pozytywną korelację 
pomiędzy masą tkanki tłuszczowej a leptyną u płci żeńskiej [37].

nie zaobserwowano znaczących różnic między kobietami w okresie pre-  
i postmenopauzalnym w porównaniu do kobiet po menopauzie, zarówno z lub 
bez stosowania zastępczej terapii hormonalnej. wobec powyższego można założyć 
prawdopodobny udział żeńskich hormonów płciowych w regulacji stężenia lep- 
tyny. przyczyną obserwowanego dymorfizmu może być hamujący efekt androge-
nów, jak i różnica w rozmieszczeniu tkanki tłuszczowej w zależności od płci. 
ponadto wysokiemu stężeniu leptyny u kobiet towarzyszy odpowiednio wysokie 
stężenie estrogenów, których wpływ może być uznany jako jeden z głównych 
czynników regulujących poziom stężenia leptyny. potwierdzają to doniesienia 
wykazujące znaczny spadek stężeni leptyny obserwowany po zabiegu owariektomii, 
które jednak wraca do normy pod wpływem suplementacji estrogenów [8, 9, 
39]. Z uwagi na powyższe w obecnym stanie wiedzy na temat leptyny nie można 
jednoznacznie potwierdzić żadnej z wyżej przestawionych hipotez, które wciąż 
wymagają doprecyzowania poprzez bardziej wnikliwe badania naukowe.

podwyższone stężenie leptyny w surowicy krwi można zaobserwować  
w otyłości prostej, natomiast spadek po zastosowaniu diety redukcyjnej i ob-
niżeniu masy ciała [16, 40]. Zjawisko to jest interesujące z uwagi na wcześniej 
wspomniany fakt zaliczania leptyny do średnio i długoterminowych regulatorów 
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bilansu energetycznego oraz regulatora ośrodka sytości (hamowanie łaknienia) 
[41]. Mutacja genu ob powoduje wzmożenie odczuwania łaknienia, które nie 
obniża się pomimo spożywanego pokarmu, prowadząc w konsekwencji do ciężkiej 
otyłości, której towarzyszy rozwijająca się insulinooporność oraz zaburzenia 
płodności. dopiero podanie egzogennej leptyny powoduje odwrócenie opisanych 
zburzeń i jest podstawą leczenia tego schorzenia [42]. Mutacja genu ob stanowi 
jednak rzadką przyczynę otyłości. natomiast obecność wysokiego stężenia leptyny 
w osoczu i w surowicy krwi obserwowana u osób z nadwagą i otyłością prostą 
interpretuje się jako możliwe, lecz jak dotąd niejednoznacznie potwierdzone, 
zjawisko leptynooporności [43].

podobnie stężenie leptyny w osoczu krwi u osób szczupłych (2–8 ng/
ml) jest znacząco niższe niż u osób otyłych (nawet 30 ng/ml) [44]. Zależność tę 
tłumaczy wzrost wielkości adipocytów u osób otyłych, który nasila ekspresję genu 
Lep, co powoduje średnio dwukrotne zwiększenie ilości mrna w porównaniu  
z komórkami tkanki tłuszczowej osób szczupłych [45]. ponadto ekspresja genu 
Lep w tkance tłuszczowej ulega także regulacji poprzez dietę, rośnie po spożyciu 
dużej ilości energetycznego pokarmu i obniża się w czasie jego ogra niczonej 
podaży, powodując odpowiednio podwyższenie lub obniżenie stężenia leptyny we 
krwi [40, 46]. stężenie leptyny jest dodatnio skorelowane ze wskaźnikiem otyłości 
BMi, potwierdzają to dane źródłowe [35, 36], jak i wyniki naszych badań. ponad-
to w naszych badaniach wspomniana zależność była znacznie silniej zaznaczona  
u kobiet niż u mężczyzn.

stężenie leptyny w surowicy krwi zależy od ilości tkanki tłuszczowej. Masa 
tkanki tłuszczowej oraz jej procentowa zawartość wykazuje dodatnią silną kore-
lację ze stężeniem leptyny w surowicy krwi, co potwierdziły wyniki naszych badań 
oraz liczne dane źródłowe [15, 29, 47, 48]. Zależność stężenia leptyny od ilości 
tkanki tłuszczowej potwierdza dodatkowo silniejsza korelacja stężenia leptyny 
z masą tkanki tłuszczowej (MBF) niż z faktyczną masą ciała czy wskaźnikiem 
BMi. powyższe potwierdzają niniejsze badania, jak i doniesienia źródłowe [49, 
50]. co ciekawe i zarazem stanowiące nowe spostrzeżenie w kontekście udziału 
tkanki tłuszczowej w regulacji stężenia leptyny, wykazaliśmy silniejszą korelację 
między stężeniem leptyny a podskórną tkanką tłuszczową niż tkanką tłuszczową 
wisceralną. według niektórych danych źródłowych, tkanka tłuszczowa podskórna 
odpowiada za większą ekspresje leptyny niż tkanka wisceralna [51]. Zależność ta 
wydaje się być wytłumaczeniem zarówno w obserwowanym wyższym stężeniu 
leptyny u osób otyłych, jak i u samych kobiet, które wykazują większą procentową 
zawartością tkanki tłuszczowej podskórnej niż mężczyźni.

wnioski

1. średnie stężenie leptyny w surowicy krwi u kobiet z nadwagą i otyłością 
jest ponad dwukrotnie wyższe niż u mężczyzn.
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2. istnieje wysoka korelacja pomiędzy stężeniem leptyny w surowicy krwi 
a BMF%, VFM%, sFM%. przy czym wykazana zależność jest silniej zaznaczona  
u kobiet niż w grupie mężczyzn.

3. współistnienie istotnie statystycznej różnicy między grupą kobiet i męż-
czyzn w sFM% wraz z jednocześnie większym stężeniem leptyny w surowicy krwi 
u kobiet może sugerować, że tkanka tłuszczowa podskórna spełnia bardziej istot-
ną rolę w regulacji krążenia leptyny w ustroju niż tkanka tłuszczowa wisceralna.

Badania prowadzone w ramach realizacji projektu finansowanego przez 
narodowe centrum nauki, grant n n404 312940.
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streszczenie

Wprowadzenie: aktywność fizyczna jest jednym z podstawowych elementów 
zdrowego stylu życia. pozwala utrzymać prawidłową masą ciała. uznaje się ją za 
czynnik profilaktyczny wielu chorób i dysfunkcji organizmu, w tym zaburzeń 
psychicznych oraz depresji. u dzieci i młodzieży odpowiedni poziom aktywności 
fizycznej ma zasadnicze znaczenie dla rozwoju fizycznego, społecznego i psy- 
chicznego. pozwala rozładować napięcie psychiczne, redukować stany stresowe, 
lękowe. Badania wykazują, że ilość przypadków zachowań agresywnych wśród 
młodych ludzi jest odwrotnie proporcjonalna do poziomu ich aktywności fizycznej. 
Cel badań: celem badań było określenie czynników, które warunkują zachowa-
nia agresywne u młodzieży gimnazjalnej.
Materiał i metoda: Materiał do badań stanowiły dane uzyskane za pomocą 
metody sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem techniki ankiety od 142 ucz 
niów gimnazjum. 
Wyniki: Zachowania agresywne przejawiają zarówno dziewczęta, jak i chłopcy 
niemal w każdym miejscu w szkole, w szczególności na korytarzach szkolnych  
i w szatniach. chłopcy częściej kojarzeni są z negatywnymi zachowaniami, naj- 
częściej są to bicie i wyzwiska. prawie połowa badanych chłopców nie podejmuje 
żadnych działań, widząc zachowania agresywne kolegów i koleżanek. Badani 
wykazują umiarkowany poziom aktywności fizycznej.
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Wnioski: odpowiednio zaplanowane zajęcia sportowe dla wszystkich uczniów, 
dobrane odpowiednio do ich zainteresowań mogą eliminować niepożądane 
społecznie zachowania agresywne będąc jednocześnie bardzo atrakcyjną formą 
spędzania czasu wolnego. 

abstract

Introduction: physical activity is one of the basic elements of a healthy lifestyle. 
it allows to maintain normal body weight. it is recognized as a prophylactic agent 
of many diseases or dysfunctions of the body, including psychiatric disorders and 
depression. The appropriate level of physical activity is essential for the develop-
ment of physical, social and mental health of children and adolescents.
Purpose of the study: The aim of the research was to determine the factors 
which determine aggressive behavior in junior high school students.
Materials and methods: The material consisted of data obtained through the 
diagnostic survey using survey techniques from 142 middle school students.
Results: Both girls and boys manifest aggressive behavior in almost every place 
in the school, particularly in the school corridors and changing rooms. Boys are 
more often associated with negative behaviors, they are most often beatings and 
insults. almost half of the surveyed boys take no action seeing colleagues aggres-
sive behavior. The respondents have a moderate level of physical activity.
Conclusions: properly planned sports activities for all students, selected accor- 
ding to their interests can eliminate unwanted socially aggressive behaviors while 
being very attractive way of spending free time.

wprowadzenie

od najdawniejszych czasów, w każdym człowieku, niezależnie od wieku, krył 
się agresor [1]. już w epoce prehistorycznej człowiek wyładowywał swoje emocje 
poprzez krzyki, gesty czy rytuały taneczne. w taki sposób wyrażał zarówno swoje 
pozytywne, jak i negatywne odczucia. w obecnych czasach zrozumienie przyczyn 
agresji jest tematem badań wielu psychologów [2]. agresja to pojęcie tak niejed-
noznaczne, że stanowi materiał badań także dla innych dyscyplin naukowych. 
Zazwyczaj ludzie tłumią w sobie emocje, szczególnie te pozytywne: radość, zado-
wolenie, akceptację, czy pochwałę dla drugiej osoby. o wiele łatwiej jest wyrazić 
negatywne emocje np. poprzez zachowania agresywne albo im zbliżone. Ludzka 
zdolność do dokonywania wyborów dotyczących przejawiania pozytywnych lub 
negatywnych zachowań, uzależniona jest od środowiska społecznego, w którym się 
znajduje. człowiek stanowi jego nieodłączny element, a siedliska, w których spę-
dza swoje życie mają bezpośredni wpływ na stan jego zdrowia i samopoczucie [3]. 
ponadto postrzeganie środowiska przez jednostkę odgrywa wielką rolę w procesie 
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socjalizacji i w dokonywanych przez nią wyborach związanych ze zdrowiem, sty-
lem życia czy też postrzeganiem relacji między poszczególnymi elementami śro-
dowiska.

siedliskami, w których młody człowiek funkcjonuje jest przede wszystkim 
rodzina i szkoła. Zachowania zdrowotne kształtują się głównie w okresie wzra-
stania i rozwoju dziecka pod wpływem różnorodnych czynników związanych ze 
środowiskiem fizycznym, w którym przebywa, uczy się; czynników kulturowych; 
wzorców, wpływu innych ludzi i grup rówieśniczych [4]. niestety współczesna 
cywilizacja stwarza coraz większe zagrożenia dla prawidłowego funkcjonowania 
młodego człowieka [3]. Media: telewizja, internet, kolorowe czasopisma działają 
nie tylko jako źródło rozrywki, ale również przekazują informacje, idee i wzorce 
zachowań, które mogą promować zdrowie albo działać na nie destruktywnie.

 Zmiany fizyczne i emocjonalne w okresie pokwitania następują w różnym 
tempie i z rozmaitą intensywnością, zależnie od rozwijającego się organizmu [5]. 
w tym okresie młodzi ludzie mogą być bardzo podatni na takie czynniki ryzyka 
jak: stosowanie substancji psychoaktywnych, w tym alkoholu, nikotyny czy nar-
kotyków; ryzykowne zachowania seksualne czy stosowanie przemocy. akty agresji 
to takie zachowania, które wyrządzają psychiczną lub fizyczną krzywdę innemu 
człowiekowi [2]. Zjawisko agresji coraz częściej pojawia się wśród dzieci i mło-
dzieży [1]. szkoła jest siedliskiem, któremu przypisuje się ten zatrważający pro-
blem. agresję wśród uczniów można podzielić na słowną: ubliżanie, zastraszanie, 
dokuczanie, wyśmiewanie, grożenie, ośmieszanie oraz fizyczną: popychanie, bicie, 
kopanie, plucie, kradzież pieniędzy lub innych przedmiotów, zamykanie w po-
mieszczeniach lub niszczenie cudzej własności. Formą przemocy są także wrogie 
gesty, miny, izolowanie, manipulowanie itp. Badania wykazują, że ilość przypad-
ków zachowań agresywnych wśród młodych ludzi jest odwrotnie proporcjonalna 
do poziomu ich aktywności fizycznej [6].

aktywność fizyczna jest jednym z podstawowych elementów zdrowego stylu 
życia [7]. pozwala utrzymać prawidłową masą ciała. uznaje się ją za czynnik pro-
filaktyczny wielu chorób i dysfunkcji organizmu, w tym zaburzeń psychicznych 
oraz depresji. u dzieci i młodzieży odpowiedni poziom aktywności fizycznej ma 
zasadnicze znaczenie dla rozwoju fizycznego, społecznego i psychicznego [8]. po-
zwala rozładować napięcie psychiczne, redukować stany stresowe, lękowe. w kon-
sekwencji zapobiega zażywaniu środków psychoaktywnych, stosowanych właśnie 
w celu redukcji tych negatywnych stanów odczuwanych przez młodzież. wyniki 
badań wykazują jednak, że większość polskich nastolatków (71% dziewcząt i 59% 
chłopców) nie osiąga zalecanego poziomu aktywności fizycznej. według woyna-
rowskiej [8], optymalny poziom aktywności fizycznej to kumulujące się wysiłki 
o umiarkowanej intensywności trwające nie mniej niż 60 minut, podejmowane 
przez co najmniej pięć dni w tygodniu.

przyczyną zachowań agresywnych wśród dzieci i młodzieży są zarówno do-
świadczanie przemocy, zachowania autorytatywne rodziców, jak i zjawiska prze-
ciwne – nadmierny liberalizm w procesie wychowania, brak wymagań i reguł  
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w stosunku do dziecka [9]. dlatego poznanie przyczyn negatywnych zachowań da-
nej społeczności uczniowskiej pozwoli na podejmowanie zaplanowanych i zdecy-
dowanych działań w celu ograniczenia zachowań agresywnych wśród młodzieży.

cel pracy

celem badań było określenie czynników, które warunkują zachowania agre-
sywne u młodzieży gimnazjalnej.

problemy badawcze:
1. Z czym młodzi ludzie kojarzą słowo agresja?
2. czy natężenie agresji uzależnione jest od płci?
3. w jakich miejscach w szkole uczniowie mają do czynienia z agresją?
4. czy osoby młode potrafią się odpowiednio zachować, gdy są świadkami 

agresji wobec innej osoby ? 
5. czy młodzież gimnazjalna zdaje sobie sprawę z tego, co powoduje wzrost 

agresji?
6. jaki poziom aktywności fizycznej reprezentują badani?
7. w jaki sposób młodzież rozładowuje napięcie i stres?

Materiał i metody

Badania sondażowe są najlepszą dostępną metodą służącą zbieraniu ory-
ginalnych danych w celu opisania populacji zbyt dużej, aby obserwować ją bez-
pośrednio [10]. Materiał do badań stanowiły dane uzyskane za pomocą metody 
sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem techniki ankiety [11]. narzędziem ba-
dawczym były anonimowe kwestionariusze autorstwa własnego zaprojektowane 
zgodnie z zasadami prawidłowego ich przygotowania [10]. dane uzyskano od 142 
respondentów – uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich jednego ze szczeciń-
skich gimnazjów. w badaniu wzięło udział 76 dziewcząt i 66 chłopców, co stano-
wiło odpowiednio 54 i 46% badanych. Badana młodzież była w wieku od 13 do 16 
lat. kwestionariusze ankiety wypełniano podczas lekcji w obecności nauczyciela 
prowadzącego. dane poddano analizie statystycznej zgodnie z postawionymi py-
taniami badawczymi. do tego celu wykorzystano arkusz kalkulacyjny Ms excel.

wyniki

analiza danych z kwestionariuszy wykazała, że młodzież kojarzy agresję  
z różnymi zachowaniami społecznymi (wykres 1). najczęściej z biciem – tak po-
dało 60% ankietowanych dziewcząt i 56% chłopców. agresja kojarzy się również  
z wyzwiskami (deklarowało 19% dziewcząt i 20% chłopców), ze zdenerwowa- 
niem, jako niekoleżeńskość oraz z krzykiem. 

Miejscami, w których najczęściej, według badanej młodzieży dochodziło do 
zachowań agresywnych uczniów był korytarz – tak podało 33% ogółu badanych 
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oraz szatnia – 22% respondentów (wykres 3). agresja przejawiała się także często 
w toaletach i w drodze do/ze szkoły. dziewczęta deklarowały, że najwięcej aktów 
agresji ma miejsce na korytarzach szkolnych – 40%. chłopcy natomiast wskazy-
wali na szatnię – 30%, aczkolwiek korytarz też był przez nich wymieniany jako 
miejsce wielu niepokojących zachowań.

w szkole najwięcej przejawów zachowań agresywnych zaobserwowano  
u chłopców. Tak deklarowało 26% chłopców i 40% dziewcząt (wykres 2). agresję 
stwierdza się zarówno wśród uczniów tej samej klasy, jak i pomiędzy uczniami 
różnych klas. 

wykres 1. kojarzenie agresji z zachowaniami społecznymi

wykres 2. osoby przejawiające zachowania agresywne wobec innych uczniów
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wykres 3. Miejsca przejawu zachowań agresywnych

rozważając problem postępowania badanej młodzieży, która była świadkiem 
zachowań agresywnych, zaobserwowano znaczną różnorodność zachowań. naj-
częściej wymienianą sytuacją jest brak reakcji na niepokojące zachowania wobec 
innych uczniów (wykres 4). uczniowie, którzy nie podejmowali żadnych działań 
to 36% dziewcząt i 48% chłopców. niektórzy respondenci deklarowali pomoc  
swoim kolegom i koleżankom, wobec których inni stosowali zachowania agresyw-
ne. część badanych informowała także osoby dorosłe o sytuacjach zagrażających 
bezpieczeństwu innych, oraz o osobach, które są ofiarami agresji.

Z analizy badań wynika, że według badanych młodych ludzi, wzrost agresji 
spowodowany jest niewłaściwym wychowaniem przez rodziców (wykres 5). dwa-
dzieścia dziewięć procent ankietowanej młodzieży stwierdziło, że wynika to z bra-
ku zainteresowania rodziców, z pobłażliwości opiekunów (27%), konsekwencji złe-
go traktowania przez nauczycieli (14%), wzrostu agresji w całym społeczeństwie,  
a także wskutek wychowania przez zbyt surowych rodziców.

używanie przez uczniów wulgaryzmów jest jednym z przejawów agresji.  
Z przeprowadzonych badań wynika, że w środowisku gimnazjalistów częściej wul-
garyzmów używają chłopcy, bardzo często – 10% badanych i często – 16% (wykres 
6). dziewczęta deklarowały podobnie, bardzo często – 14% i często – 4%. jedynie 
5% dziewcząt i 4% chłopców nie używa ich wcale.
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wykres 4. Zachowania młodzieży jako świadków zachowań agresywnych

 
wykres 5. przyczyny występowania zachowań negatywnych według badanych
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wykres 6. używanie wulgaryzmów jako zachowania agresywne badanych

wykres 7. podejmowanie aktywności fizycznej przez młodzież

poddając ocenie aktywność fizyczną młodzieży, stwierdzono, że zarówno 
chłopcy (44%), jak i dziewczęta (63%) podejmują aktywność fizyczną od 3 do 5 
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razy w tygodniu (wykres 7), co wskazuje na poziom aktywności umiarkowany.  
wysoka aktywność – częściej niż 5 razy w tygodniu charakterystyczna jest dla 41% 
badanych chłopców i 21% dziewcząt. Tylko 4% badanych dziewcząt i 3% chłopców 
nie podejmowało żadnej aktywności fizycznej.

Młodzież aktywna fizycznie podejmuje różnorodne formy ruchowe (tabela 1). 
najbardziej preferowaną przez dziewczynki aktywnością fizyczną są gry zespołowe 
(30%) i taniec (25%). najmniejszą popularnością cieszą się wśród nich sporty 
walki oraz tenis. u chłopców preferowanymi zajęciami są gry zespołowe (37%) 
oraz bieganie (27%). najmniej popularne to jazda na rolkach i taniec. 

Młodzież rozładowuje niekorzystne napięcie w różnorodny sposób (tabela 2). 
aż 39% młodzieży rozładowuje je poprzez słuchanie muzyki. Ten sposób najczęściej 
wybierały zarówno dziewczęta jak i chłopcy. dość popularnym zajęciem jest też 
gra na komputerze, preferowana przez obie płci.

Tabela 1. Formy ruchowe podejmowane przez młodzież

aktywność 
fizyczna

nigdy rzadko często

chłopcy dziewczęta chłopcy dziewczęta chłopcy dziewczęta

pływanie 6% 7% 28% 33% 11% 13%

Gimnastyka 
poranna 22% 20% 17% 25% 5% 11%

Lekka atletyka 13% 19% 23% 24% 8% 11%

Gry zespołowe 1% 2% 8% 22% 37% 30%

Taniec 31% 9% 12% 20% 3% 25%

Tenis 22% 36% 17% 15% 6% 1%

sporty walki 20% 41% 14% 9% 13% 4%

Bieganie 4% 4% 16% 26% 27% 24%

jazda na 
rowerze 6% 4% 15% 28% 26% 22%

jazda na 
rolkach 32% 12% 11% 26% 3% 16%

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 2. sposoby rozładowania napięcia

sposoby rozładowania napięcia dziewczęta chłopcy razem

słuchanie muzyki 42% 36% 39%

czytanie książek 7% 5% 6%

Bójka 1% 3% 2%

krzyk 13% 8% 11%

joga 0% 0% 0%

Bieganie 10% 9% 10%

rysowanie 9% 5% 7%

oglądanie telewizji 9% 7% 8%

Granie na komputerze 8% 27% 17%

Źródło: opracowanie własne.

dyskusja

Zachowania agresywne są częstym zjawiskiem wśród dzieci i młodzieży 
dojrzewającej [12]. różnice indywidualne sprawiają, że jedne jednostki są bar-
dziej agresywne niż inne. niemniej jednak, jak wynika z niniejszych badań, 
zachowania agresywne przejawiają zarówno dziewczęta, jak i chłopcy. Mają oni 
różne wyobrażenie na temat agresji i podporządkowują im większość zacho-
wań odbiegających od ogólnie przyjętej normy wśród społeczności szkolnej. 
Badania wykazały, iż zachowania agresywne uczniowie obserwują niemal  
w każdym miejscu w szkole, w szczególności takim, które pozostaje bez nadzoru 
nauczyciela albo na korytarzach szkolnych, gdy jeden nauczyciel dyżurujący nie 
jest w stanie odpowiednio zareagować na wszystkie przejawy niewłaściwych 
zachowań wśród uczniów. występowanie takich negatywnych zjawisk w szkołach 
ponadpodstawowych potwierdzają badania innych autorów [13, 14]. 

Badania przeprowadzone przez skoczylasa i współpracowników [13] po-
twierdziły występowanie w szkole przypadków agresji. dziewięćdziesiąt procent 
badanych była ich świadkiem. Młodzież ta twierdziła, że sprawcami byli uczniowie 
z tej samej szkoły, ale zdarzały się przypadki, że agresorem była osoba z zewnątrz. 
uczniowie, którzy doświadczyli aktów agresji potwierdzili występowanie w szkole 
głównie agresji werbalnej. najczęstsze jej formy to przekleństwa, wyśmiewanie 
się, groźby pobicia oraz kłótnie. ponad 50% uczniów spotkało się także z fizyczną 
formą agresji. najczęściej z pobiciem (aż 54%), niszczeniem rzeczy, wymuszaniem, 
a nawet molestowaniem seksualnym. Tylko niespełna 34% młodzieży powiado-
miło o tych zdarzeniach inne osoby.
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analizując inne wyniki badań opisane w literaturze przedmiotu [14], stwier-
dzono, że przemoc dotyczy ponad połowy badanych respondentów. jedna piąta 
uczniów skarżyła się na popychanie, bicie, poniżanie i groźby ze strony innych 
uczniów. Zdarzały się nawet próby szantażowania. jak wynika z opisywanych ba-
dań, agresja dotyczyła dziewcząt i chłopców w podobnym stopniu. jednakże chłopcy 
deklarowali, że byli ofiarami przemocy głownie: popychania, bicia i poniżania. 
dziewczęta zaś skarżyły się na stosowanie wobec nich gróźb.

omawiając problem agresji wśród uczniów, należałoby się zastanowić nad 
przyczynami takiego postępowania w kontekście środowiska rodzinnego dziecka, 
a także wpływu grup rówieśniczych, o które można by poszerzyć owe badania. 
nieprawidłowości wychowawcze i związane z tym konsekwencje dla rozwoju dziecka 
mogą być przyczyną negatywnych zachowań jako rekompensaty braku zaspokojenia 
podstawowych potrzeb dziecka. Lojalność wobec przyjaciół i ich uznanie stają się 
wraz z wiekiem coraz istotniejsze. chęć zwrócenia na siebie uwagi i zaimponowania 
kolegom może skłaniać do zachowań agresywnych.

dojrzewająca młodzież ma dużo energii, a jednocześnie wkracza w fazę 
tzw. buntu. nadmiar energii musi znaleźć ujście, co może prowadzić do niekon-
trolowanych zachowań, w tym także agresywnych. jednym z uznanych sposobów  
na ograniczenie tego problemu jest zapewnienie uczniom możliwości spożytkowa-
nia nadmiaru energii w formie wysiłku fizycznego. Zapewnienie młodym ludziom 
oraz odpowiednie ich zachęcanie do udziału w różnego rodzaju zajęciach związanych 
z aktywnością fizyczną powoduje spożytkowanie nadmiaru energii z korzyścią dla 
ich zdrowia. 

Badania przeprowadzone przez woynarowską wykazały, że aktywność 
fizyczna większości uczniów gimnazjum jest niewystarczająca [15]. czas wolny 
młodzież spędza biernie; najczęściej oglądając telewizję, korzystając z komputera 
czy telefonu. scharakteryzowana w pracy młodzież wykazuje na ogół umiarkowany 
poziom aktywności fizycznej, jednak jest on niewystarczający dla rozwoju dziecka 
w tym wieku. dlatego odpowiednio zaplanowane zajęcia sportowe dla wszystkich 
uczniów, dobrane odpowiednio do ich zainteresowań mogą eliminować nie-
pożądane społecznie zachowania agresywne będąc jednocześnie bardzo atrakcyjną 
formą spędzania czasu wolnego. 

wnioski

Z przeprowadzonych badań sondażowych można wysnuć istotne dla 
zrozumienia czynników warunkujących zachowania agresywne wnioski:

1. słowo agresja rozumiane jest w różny sposób przez młodzież, ponieważ 
spotyka się ona z różnymi jej formami. najczęściej badanej młodzieży słowo 
agresja kojarzy się z biciem jako formą fizyczną i wyzwiskami jako formą bez 
kontaktu fizycznego.

2. płeć wpływa na poziom agresji. Zarówno badane dziewczęta, jak i chłopcy 
twierdzą, że zachowania agresywne najczęściej przejawiają chłopcy, niezależnie 
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od tego, czy osoby, przeciw którym były one skierowane, pochodziły z tej samej 
czy innej klasy. dziewczęta i chłopcy często używają także wulgaryzmów, które 
traktują jako przejaw zachowań agresywnych.

3. najwięcej zachowań agresywnych badane dziewczęta obserwują na kory-
tarzach szkolnych. w czasie przerw znajduje się tam duża ilość uczniów, a tylko 
jeden nauczyciel. nie jest on w stanie zareagować odpowiednio na wszystkie 
przejawy agresji. chłopcy natomiast wskazują na szatnię. najczęściej nie ma  
w niej dyżurujących nauczycieli. Brak kontroli nauczycielskiej sprzyja zachowa- 
niom agresywnym.

4. prawie połowa badanych chłopców nie podejmuje żadnych działań 
widząc zachowania agresywne kolegów i koleżanek. podobnie reagują dziewczęta. 
prawdopodobnie uczniowie nie wiedzą, jak mają się zachowywać, gdy są świad-
kami przejawów agresji wobec innych.

5. wzrost agresji według badanych spowodowana jest najczęściej brakiem 
zainteresowania dzieckiem ze strony rodziców i prawdopodobnie chęcią zwró-
cenia na siebie ich uwagi. często nieodpowiednie reakcje nauczycieli mogą 
przyczynić się do wzrostu nieodpowiednich zachowań uczniów.

6. Badani wykazują umiarkowany poziom aktywności fizycznej. aktywność 
podejmują średnio 3–5 razy w tygodniu, przy czym u chłopców jest on wyższy, 
gdyż wielu z nich podejmuje ją jeszcze częściej. Formy podejmowanej aktywności 
są uzależnione od płci. chociaż wszyscy preferują gry zespołowe, a na dalszym 
miejscu także bieganie. dziewczęta wskazują na taniec, a chłopcy na jazdę na 
rowerze jako najchętniej po grach zespołowych podejmowane formy aktywności 
fizycznej.

7. Młodzież najczęściej radzi sobie z nadmiernym napięciem psychicznym 
słuchając muzyki. chłopcy także dość chętnie odreagowują stres przy grach 
komputerowych.
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streszczenie

Wprowadzenie: wychowanie fizyczne w przedszkolu mieści się w kręgu 
wychowania zdrowotnego i kształtowania sprawności fizycznej dzieci. pod tym 
hasłem zostały zgromadzone różnorodne treści z zakresu aktywności fizycznej.
Cel badań: celem badań jest określenie stopnia wywiązywania się przedszkola  
z obowiązku troski o sprawność fizyczną dzieci? w związku z powyższym określe-
nie częstotliwości zajęć ukierunkowanych na aktywność fizyczną w różnego ro-
dzaju placówkach wychowania przedszkolnego.
Materiał i metody: Badania przeprowadzono na pełnej próbie przedszkoli  
w grupach pięcio- i sześciolatków oraz w oddziałach przedszkolnych w szkołach 
podstawowych na terenie Gdańska. poza tym do badań wybrano przedszkola 
publiczne oraz niepubliczne z dobrymi warunkami do aktywności fizycznej, mają-
ce sale do zajęć ruchowych oraz ze złymi warunkami do aktywności fizycznej – 
nieposiadające sali do zajęć ruchowych, a także oddziały przedszkolne w szkołach 
podstawowych. w sumie badania przeprowadzone zostały w 11 placówkach. 
w ramach badań ilościowych zastosowano sondaż diagnostyczny dotyczący 
organizacji pracy przedszkola i aktywności fizycznej dzieci w przedszkolu, z wy-
korzystaniem kwestionariusza dla dyrektorów oraz nauczycieli przedszkoli.

dane uzyskane za pomocą ankiety poddane były analizie ilościowej. istotność 
różnic pomiędzy wyodrębnionymi grupami badano za pomocą testu chi-kwadrat. 
we wnioskowaniu statystycznym za poziom ufności przyjęto wartość p<0,05.  
w ramach badań jakościowo-ilościowych zastosowano wywiad z nauczycielkami 
grup pięciolatków oraz sześciolatków; obserwację organizacji pracy przedszkola, 
aktywności fizycznej dzieci oraz analizę dokumentów w miejscach przeprowadza- 
nia badań. 
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Wyniki: Z deklaracji gdańskich nauczycieli wychowania przedszkolnego wy- 
nika, że wszyscy nauczyciele z oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawo-
wych oraz ponad 90% nauczycieli z przedszkoli prowadziło codziennie ćwiczenia 
poranne. podobnie wysoki odsetek nauczycieli (90%) twierdził, że prowadził 
codziennie zabawy ruchowe. prowadzenie ćwiczeń gimnastycznych do dwóch 
razy w tygodniu deklarowało ponad 80% nauczycieli z przedszkoli i ponad połowa  
z oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Z badań pogłębionych 
wynika, że ćwiczenia poranne średnio 8,3 razy oraz zabawy ruchowe średnio 
13,7 razy w miesiącu najczęściej prowadzone były w przedszkolach publicznych 
ze złymi warunkami. natomiast ćwiczenia gimnastyczne [2, 6], wyjścia do og-
rodu [7, 4] i udział nauczyciela w zabawach podwórkowych [1, 5] najczęściej 
miał miejsce w przedszkolach publicznych z dobrymi warunkami. według 
wpisów do dzienników, zajęć aktywność fizyczna najrzadziej organizowana 
była w przedszkolach niepublicznych. Z analizy dzienników wynika, że ogólnie  
w badanych przedszkolach średnio miesięcznie w każdej z grup prowadzone 
były 2 zabawy ruchowe w tygodniu, 2,3 razy w miesiącu ćwiczenia poranne, raz 
w miesiącu ćwiczenia gimnastyczne, średnia wyjść do ogrodu przedszkolnego 
wyniosła 4,7 razy w miesiącu.
Wnioski: na podstawie wpisów do dzienników lekcyjnych możemy wniosko-
wać, że pod względem częstotliwości podejmowania zajęć ruchowych dominują 
przedszkola publiczne. najwięcej najniższych wskaźników odnotowano w przed-
szkolach niepublicznych. wbrew oczekiwaniom, że przedszkola niepubliczne 
stwarzają dogodne warunki do aktywności fizycznej, fakt ten nie upoważnia 
do przewidywania większej liczby zajęć z zakresu wychowania fizycznego. na 
podstawie przeprowadzonych badań wnioskuję, że przedszkola niedostatecznie 
troszczą się o sprawność fizyczną dzieci. aktywność fizyczna w badanych 
przedszkolach nie jest wystarczająca, dlatego ważne jest, aby rodzice aktywnie 
spędzali czas ze swoimi dziećmi.

abstract

Introduction: physical education in nursery schools is devoted to health educa-
tion and to the development of physical activity abilities of children, it is a notion 
that covers a large variety of subjects related to the field of physical activity. The 
purpose of the study is to define in what degree does nursery school fulfil the obli-
gation of looking after the physical development of children. The study shows the 
frequency of physical activity oriented classes in different types of nursery school 
institutions.
Material and Methods: The study was performed on a full sample of nursery 
school institutions and nursery school departments in primary schools opera- 
ting in Gdansk, in classes of five and six years old children. The following types 
of institutions were chosen for the purpose of this study: public and private nurs-
ery schools with good conditions for physical activity performance (equipped with 
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dedicated venues), badly equipped institutions (without special venues and equip-
ment for physical activities) as well as nursery departments in primary schools for 
six years old children. The study covered 11 institutions in total. For quantitative 
research the diagnostic survey was used to describe the work organization in nurs-
ery schools and the physical activity of children, a questionnaire was conducted 
among teachers and headmasters. data collected from the survey was subject to 
quantitative analysis, the importance of differences between indicated groups was 
analysed using the chi-squared test. in statistical inference the value of p<0,05 was 
chosen as confidence interval. For qualitative and quantitative research standard 
interviews with teachers of five and six years old children classes were conducted, 
together with observation of work organization in nursery schools, physical activ-
ity of children and the analysis of documents.
Results: 90% of the nursery teachers in Gdansk nursery schools and nursery de-
partments in primary schools declared having led morning exercises every day. 
similarly, a high percentage of teachers (90%) claimed that they ran physical 
games and plays daily. More than 80% of teachers in nursery schools and more 
than half of the teachers in nursery school departments declared conducting phy- 
sical activities with children twice a week. in-depth research shows that morning 
exercises and physical games and plays were led respectively 8,3 and 13,7 times 
per month mostly in badly equipped, public nursery schools. Gymnastics [2, 6], 
walks in the garden [4, 7] and backyard games with teacher participation [1, 5] 
took place mostly in the well-equipped, public nursery schools. according to log 
entries physical activity was least likely to be organized in private nursery schools. 
Log analysis indicates that in the overall of surveyed nursery schools there was 
monthly an average of 2 physical activity games per week, 2,3 morning exercises 
per month, once per month gymnastics and 4,7 per month garden walks.
Conclusions: Based on the log entries we may conclude that public nursery 
schools dominate in the frequency of physical activities undertaken. private nur-
sery schools recorded most of the lowest indicators. contrary to expectations that 
private kindergartens create favourable conditions for physical activity, this fact 
does not allow to predict a greater number of activities in the field of physical edu-
cation. The study allows to conclude that nursery schools are insufficiently con-
cerned by the physical activity of children. physical activity in surveyed nursery 
schools was not sufficient, for that reason it is very important that parents spend 
their time with children in an active way.

wprowadzenie

jedną z pierwszych prac poświęconych tematowi wychowania fizycznego 
była publikacja j. śniadeckiego pt.: O fizycznym wychowaniu dziecka (pierwsze 
wydanie 1840) [1].

współcześnie, opisując wychowanie fizyczne, dostrzega się zarówno 
kształtowanie ciała, jak i kształtowanie postaw (w sensie psychicznym) wobec 
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ciała. „w pierwszym przypadku możemy mówić o fizycznym kształceniu  
(w rozumieniu usprawniania ciała i nauczania czynności ruchowych), w drugim – 
o fizycznym wychowaniu w ścisłym znaczeniu (czyli kształtowaniu osobowości pod 
kątem dbałości o ciało). jedno i drugie łącznie składa się na proces wychowania 
fizycznego w szerokim znaczeniu lub inaczej fizyczną edukację” [2: 52]. a. pawłucki 
tak rozumiane wychowanie fizyczne określa jako „wychowanie do różnych dziedzin 
kultury ciała” [3: 148].

druga połowa XX wieku, a zwłaszcza lata po ii wojnie światowej, charakte-
ryzują się dużym nasileniem publikacji o wychowaniu fizycznym dzieci i młodzieży. 
szeroko tym zagadnieniem w swoich publikacjach zajmowali się m.in. Z. Gile- 
wicz [4], M. demel, a. skład [5], r. Trześniowski [6], h. Grabowski [3], w. osiń- 
ski [7], s. strzyżewski [8], a w odniesieniu do młodszych dzieci w. Gniewkowski 
[9]. w swoich opracowaniach przybliżali oni praktykom teoretyczne podstawy 
wychowania fizycznego i zdrowotnego. dużą rolę odgrywają również artykuły 
i książki metodyków, takich jak: h. Gniewkowska [10, 11, 12] w. Gniewkowski 
[13], a. Grzęska [14], s. Moliere [15], k. wlaźnik [16], oraz wielu innych, którzy 
w swoich pracach, skierowanych bezpośrednio do nauczycieli, przybliżają  
i opracowują zasady i metody pracy z dziećmi i młodzieżą wykorzystywane na 
zajęciach wychowania fizycznego. Bardzo duży wkład w opracowaniu podstaw 
wiedzy o rozwoju psychoruchowego oraz norm, jakie muszą spełniać dzieci  
i młodzież mają prace psychologów, lekarzy i antropologów, a w szczególności:  
h. cudak [17], e. hurlock [18], r. przewęda [19, 20], s. szuman [21], n. wolański 
[22, 23], M. Żebrowska [24].

świadomość wzajemnego ewentualnego wpływu na siebie procesów psy- 
chicznych i rozwoju ruchowego sprawiają, że współczesna pedagogika przypisuje 
ruchowi wielkie znaczenie kształcące i kształtujące, o którym pisał h. Gra- 
bowski, uznając go za jeden z najważniejszych czynników pobudzających w równej 
mierze funkcje ciała jak i umysłu [2].

według r. przewędy, przedszkolny etap ontogenezy jest szczególnie do-
godnym okresem dla wychowania fizycznego. Zbiegają się w nim bowiem trzy 
elementy sprzyjające temu procesowi: duża potrzeba ruchu, duża wrażliwość na 
bodźce i czynniki oraz dostateczny poziom dojrzałości motorycznej, umysłowej 
i społecznej. Z. Gilewicz [4] określa wiek przedszkolny w rozwoju ruchowym 
człowieka jako „okres głodu ruchowego”. dlatego wychowaniu fizycznemu 
w przedszkolu przypisuje się bardzo dużą rolę w przygotowaniu dziecka do 
dorosłego życia. j. pełkowska-Turatti pisze, że: „[...] wychowanie fizyczne  
w przedszkolu zaspokaja duże potrzeby ruchowe dziecka, a tym samym rozwija 
jego sprawność użytkową i ruchową oraz powiększa tę sprawność głównie od 
strony jakościowej. ruchy dziecka stają się także szybsze, zręczniejsze i silniejsze” 
[25: 47]. szczególnie ważnym zadaniem tego działu nauczania w edukacji 
przedszkolnej jest przygotowanie dziecka do pracy szkolnej i do uczestnictwa  
w szkolnym wychowaniu fizycznym. Bowiem prawidłowa motoryka ogólna ciała 
oraz sprawność manualna jest jednym z warunków powodzenia dziecka w nauce 
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szkolnej. już e. hurlock pisała, że dziecko, którego rozwój motoryczny pozwala na 
współzawodniczenie z rówieśnikami na terenie szkoły, będzie zadowolone i lepiej 
będzie się czuło w szkole niż dziecko, którego rozwój motoryczny jest opóźniony  
i którego ruchy są powolne, niezręczne i niepewne [18]. aby dziecko mogło podołać 
obowiązkom, jakie nakłada na nie szkoła, powinno osiągnąć określony poziom 
rozwoju umysłowego i fizycznego, a w tym wydatnie pomaga mu kształtowanie 
sprawności psychomotorycznych w zabawach, ćwiczeniach i grach prowadzonych 
w trakcie zajęć wychowania fizycznego w przedszkolu. dzieci, które osiągnęły 
wyższy poziom rozwoju ruchowego są bardziej samodzielne, lepiej przystosowują 
się do nowych obowiązków w szkole i łatwiej znajdują swoje miejsce w grupach 
rówieśniczych. nauka umiejętności efektywnego rozwiązywania problemów jest 
jednym z celów wychowania fizycznego w dzieciństwie i młodości [26].

wychowanie fizyczne w przedszkolu powinno zaspakajać naturalne potrze-
by poruszania się i zainteresowania dzieci, zapewniać dzieciom radość podczas  
wszystkich gier i zabaw, pomagać dziecku w jego zmaganiach z otoczeniem, rozwi-
jać pozytywny stosunek do siebie samego, swego ciała i umiejętności. w doborze 
środków należy uwzględniać wszystkie płaszczyzny osobowości dziecka oraz pa-
miętać o tym, że ze zorganizowanymi zajęciami ruchowymi spotyka się ono być 
może po raz pierwszy [27]. Zabawy ruchowe – oprócz zabaw tematycznych, kon-
strukcyjnych i dydaktycznych – stanowią jedną z najbardziej interesujących form 
pracy wychowawczej, opierających się na różnorodnych postaciach ruchu [28].

Badania dotyczące sprawności fizycznej w polsce sięgają lat trzydziestych XX 
wieku. jednak więk szość prowadzonych w naszym kraju badań nad sprawnością fi- 
zyczną dotyczy młodzieży szkolnej i osób dorosłych, natomiast zakres badań dzieci 
przedszkolnych jest znacznie mniejszy [29].

pierwsze, najliczniejsze badania dotyczące sprawności fizycznej dzieci przedsz-
kolnych zostały wykonane w połowie lat pięćdziesiątych przez h. Gniewkowską 
wraz z pracownikami inkF i awF. Badaniami objęto dzieci pochodzące z różnych 
środowisk. uzyskane wyniki badań oparte na obserwacji dały rozezna nie co do 
średnich możliwości ruchowych dziecka w wieku trzech-siedmiu lat w zróżnico wanych 
środowiskach, jak również tempa i rytmu rozwojowego badanych zdolności. pozwoliły 
opracować normy sprawności dla podstawowych form ruchu, takich jak: bieg, skok, 
rzut oraz dla koordynacji słuchowo-ruchowej i statycznej. efek tem przeprowadzo-
nych badań było stwierdzenie, że dziecko pięcioletnie wyka zuje największą dynamikę 
rozwojową i że jest to „doskonały wiek przedszkolny pod względem harmonii i tempa 
rozwoju” [11]. 

ponadto h. Gniewkowska wraz z s. Moliere podjęła badania sprawności fi- 
zycznej u dzieci w wieku przedszkolnym na tle środo wiska społecznego w zależno- 
ści od kierowanego procesu wychowawczego. w 1965 roku opracowała testy spra-
wności fizycznej dla dzieci przedszkolnych, składające się z trzech prób: biegu na 
odcinku 20 m, skoku w dal z rozbiegu, rzutu piłką palantową prawą i lewą ręką [30].

obszerne badania nad sprawnością fizyczną dzieci przedszkolnych prowa- 
dziła w latach 1981–1984 B. sekita. do oceny rozwoju motorycznego posłużyła 
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się opracowaną przez siebie w 1977 roku baterią testów sprawnościowych, któ-
ra zawiera pięć prób: skok w dal z miejsca, rzut piłą lekarską o ciężarze l kg, bieg 
wahadłowy 4 x 5 m, bieg na odcinku 20 m i trafianie do dziurek w specjalnej płycie 
w ciągu 20 s. Materiał badawczy stanowiło 1217 dzieci z wrocławia i 554 dzieci ze 
wsi byłego województwa wrocławskiego. podjęte przez B. sekitę badania pozwo-
liły na sformułowanie stwierdzenia, że wiek stanowi podstawowy czynnik rozwoju  
sprawności fizycznej dzieci w wieku trzech–siedmiu lat, gdyż zmiany sprawności  
fizycznej z wiekiem są wyraźne. Badane zdolności motoryczne rozwijają się u dzie-
ci przedszkolnych w tempie nierównomiernym: najszybciej rozwija się zwinność, 
potem kolejno: szybkość, moc i siła. ponadto poziom sprawności fizycznej dzieci  
miejskich i wiejskich osiąga podobny stopień rozwoju w szybkości, zwinności  
i mocy oraz zróżnicowanej w rozwoju siły [31, 32]. 

B. sekita wraz z r. przewędą oceniła także tendencje w rozwoju motorycznym 
dzieci, wykazując, że niektóre zdolności motoryczne, takie jak szyb kość, moc, 
zwinność, szybciej przyrastają w młodszych grupach, a siła – u dzieci starszych [33]. 

wspólnie z Z. welonem B. sekita w latach 1982–1983 próbowała dociec, 
czy konstruowanie wzorców rozwoju na podsta wie idei „wagi należnej” określonej 
przy użyciu kryterium sprawności fizycznej jest uzasadnione. autorka wykazała, że  
w okresie od czwartego do siódmego roku życia wykształca się dopiero zależność 
między budową ciała i sprawnością fizyczną [33].

pomiaru sprawności fizycznej i ruchowej wśród 91 sześciolatków uczęszczają-
cych do wrocławskich przedszkoli dokonała w 1991 roku G. ugodowska. do oceny 
sprawności fizycznej autorka wykorzystała test B. sekity. dla oszacowania spraw-
ności ruchowej posłużyła się testem opracowanym w Zakładzie Teorii wychowania 
Fizycznego akademii wychowania Fizycznego we wrocławiu. analiza wyników 
pozwoliła na stwierdzenie, że sprawność fizyczna badanych kształtuje się na pozio- 
mie dobrym, natomiast sprawność ruchowa na poziomie dostatecznym. G. ugo-
dowska zaznaczyła, iż zorganizowane zajęcia wychowania fizycznego w przedszko-
lu w dużej mierze wpływają na wykształcenie cech sprawności ruchowej, a niski 
poziom ich rozwoju często świadczy o zaniedbaniu ze strony domu [34]. 

w 2006 roku na terenie polski realizowany był projekt badawczy „dziecko 
sześcioletnie u progu nauki szkolnej”. projekt ten był współfinansowany ze 
środków europejskiego Funduszu społecznego w ramach sektorowego programu 
operacyjnego rozwoju Zasobów Ludzkich oraz Ministerstwa edukacji narodo-
wej. projektem kierowała a. kopik z akademii świętokrzyskiej. Głównym celem 
badań było określenie przygotowania dzieci sześcioletnich do podjęcia edukacji 
szkolnej. diagnozą objęte zostały podstawowe sfery rozwoju dziecka: rozwój 
fizyczny, motoryczny, umysłowy, społeczno-emocjonalny i zdrowie oraz warunki 
środowiskowe i wychowawcze, w których przebiega jego rozwój. 

 sześciolatki zostały przebadane w dwóch etapach: w pierwszym przeba-
dano 2326 dzieci w 111 placówkach, urodzonych w 1999 roku; w drugim 2435 
dzieci w 111 placówkach, urodzonych w 2000 roku. Badaniami ankietowymi ob-
jęto również nauczycieli i rodziców. w wyniku realizacji projektu powstał raport  
Sześciolatki w Polsce [35].
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na podstawie informacji uzyskanych od nauczycieli stwierdzono, że 80– 
–90% nauczycieli codziennie organizowało zajęcia poranne trwające do 10 minut, 
7–8% 3–4 razy w tygodniu, 5% nauczycieli 1–2 razy w tygodniu. często też odby-
wały się zajęcia z przewagą gier ruchowych (kategorie „codziennie” wybrało 70% 
nauczycieli, 3–4 razy w tygodniu 20%, a 1–2 razy 7%). około 40% wychowawców 
organizowało ćwiczenia muzyczno-ruchowe 1–2 razy w tygodniu i podobny odse-
tek 3–4 razy w tygodniu. około 60% nauczycieli przynajmniej raz lub dwa razy  
w tygodniu organizowało zajęcia z przewagą ćwiczeń gimnastycznych. ponad 
połowa nauczycieli poświęciła na ćwiczenia gimnastyczne do 30 minut dziennie, 
około 20% nauczycieli do 20 minut dziennie. inne formy aktywności realizowane 
były w wymiarze powyżej 30 minut dziennie.

Z wypowiedzi nauczycieli wynika, że obraz organizacji zajęć ruchowych  
w badanych placówkach wychowania przedszkolnego okazał się typowy we  
wszystkich porównywanych grupach i według autorów badań, wydaje się zgodny  
z założeniami programowymi tego typu etapu edukacji [35].

inne badania przeprowadzone w trzech gdańskich przedszkolach w 2004 
roku wykazały, że tylko w jednej grupie z sześciu badanych, prowadzone były ćwi- 
czenia poranne 3–4 razy w tygodniu. ćwiczenia gimnastyczne w grupie sześcio-
latków prowadzone były we wszystkich badanych przedszkolach dwa razy w tygo- 
dniu, w jednym z przedszkoli tylko raz. natomiast w grupie pięciolatków odbywały 
się jeden raz w tygodniu, wykluczając jedno z przedszkoli, w którym zajęcia te nie 
były w ogóle prowadzone. Zabawy ruchowe prowadzone były codziennie, jednakże 
często powtarzane były te same. Zdecydowanie za rzadko dzieci przebywały na 
podwórku przedszkolnym [36].

 na tej podstawie, możemy jednak przypuszczać, że realizacja programu wy-
chowania przedszkolnego w zakresie aktywności fizycznej w niektórych placów- 
kach budzi zastrzeżenia. rzeczywista aktywność fizyczna dzieci w przedszkolu 
prawdopodobnie jest mniejsza niż określona w Raporcie. w rezultacie można 
przypuszczać, że ograniczenie zajęć ruchowych w przedszkolach nie sprzyja ani 
rozwojowi sprawności fizycznej na miarę potencjału dzieci, ani kształtowaniu po-
zytywnej postawy dzieci wobec zdrowia i aktywności fizycznej. 

celem badań jest określenie stopnia wywiązywania się przedszkola z obo-
wiązku troski o sprawność fizyczną dzieci.

Założono, że w przedszkolach niepublicznych wychowanie fizyczne pro-
wadzone jest na poziomie wyższym niż w przedszkolach publicznych. Założono 
również, że w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych poziom 
wychowania fizycznego jest wyższy niż w pozostałych placówkach ze względu na 
możliwość korzystania z sal do zajęć ruchowych oraz faktu, że wychowanie fizyczne 
prowadzone jest przez nauczycieli wychowania fizycznego.

postawiono następujące pytania badawcze:
1. jakie rodzaje zajęć ruchowych planowane są w przedszkolach publicz-

nych, niepublicznych oraz w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 
o dobrych i złych warunkach do aktywności fizycznej?
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2. jaka jest częstotliwość i czas trwania realizowanych zajęć ruchowych  
w przedszkolach publicznych, niepublicznych oraz w oddziałach przedszkolnych 
w szkołach podstawowych?

Materiał i metody

Badania zostały zrealizowane w dwóch etapach. w pierwszym – ilościowym 
według schematu badań przeglądowych, badania przeprowadzono na pełnej pró-
bie przedszkoli w grupach pięcio- i sześciolatków oraz w oddziałach przedszkol-
nych w szkołach podstawowych na terenie Gdańska. Zastosowano następujące 
metody: analizę dokumentów takich jak Podstawa programowa wychowania 
przedszkolnego oraz sondaż diagnostyczny dotyczący organizacji pracy przed- 
szkola i aktywności fizycznej dzieci w przedszkolu, z wykorzystaniem kwestiona-
riusza dla dyrektorów oraz nauczycieli przedszkoli, który posłużył do dokonania 
oceny jakości wychowania fizycznego w przedszkolu (tabela 1).

Tabela 1. Liczba zwrotów kwestionariuszy na tle liczby placówek na terenie 
Gdańska

rodzaj placówki ogólna liczba 
placówek

Liczba zwrotów kwestionariuszy 
wypełnionych przez:

dyrektorów nauczycieli

przedszkola publiczne 64 54 51

przedszkola niepubliczne 19 6 6

oddziały przedszkolne
w szkołach podstawowych 68 26 23

suma 151 86 80

Źródło: opracowanie własne.

kwestionariusze zostały przygotowane we współpracy z kuratorium oświa-
ty w Gdańsku na podstawie kwestionariusza opracowanego przez doktorantki 
awFis w Gdańsku B. derkowską oraz e. sankowską, który można wykorzystać 
do oceny jakości wychowania fizycznego [37]. odnosił się do standardów 
materialnych przedszkola lub szkoły podstawowej w zakresie kultury fizycznej. 
Zawarte w nim pytania dotyczyły obiektów sportowych występujących na tere-
nie przedszkola lub szkoły bądź innych obiektów pozaprzedszkolnych i szkol-
nych, z których nauczyciele korzystali w ramach zajęć ruchowych, a także sprzętu 
sportowego posiadanego przez przedszkole lub szkołę. 
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w drugim etapie badań – jakościowo-ilościowym według schematu studium 
przypadku, dokonano celowego wyboru przedszkoli na terenie Gdańska ze względu 
na posiadane właściwości związane z aktywnością fizyczną dzieci w przedszkolu. 

do badań wybrano przedszkola z dobrymi warunkami do aktywności fizycz- 
nej, posiadające sale do zajęć ruchowych oraz ze złymi warunkami do aktywności 
fizycznej nieposiadające sali do zajęć ruchowych. w sumie badania przeprowa- 
dzone zostały w 11 placówkach.

wyodrębniono następujące rodzaje placówek (dla oznaczenia różnych typów 
badanych przedszkoli w pracy zastosowano następujące skróty):

1)  3 przedszkola publiczne posiadających dobre warunki do aktywności fi- 
zycznej – ppdw,

2)  2 przedszkola publiczne posiadających złe warunki do aktywności fizycz- 
nej – ppZw,

3)  2 przedszkola niepubliczne posiadających dobre warunki do aktywności 
fizycznej – pndw, 

4)  1 przedszkole niepubliczne posiadające złe warunki do aktywności fizycz- 
nej – pnZw,

5)  3 oddziały przedszkolne dla dzieci sześcioletnich przy szkole podstawowej 
– opsp.

Badaniami objęto 287 dzieci pięcio oraz sześcioletnich. Tabela 2 przedsta-
wia liczbę dzieci uczęszczających do poszczególnych placówek. 

Tabela 2. Liczba dzieci objętych badaniami

rodzaj placówki
Liczba dzieci

razem
pięciolatki sześciolatki

PPDW 48 45 93
PPZW 30 25 55
PNDW 41 30 71
PNZW 10 17 27
OPSP – 41 41

razem 129 158 287
Źródło: opracowanie własne. 

w ramach badań jakościowo-ilościowych zastosowano obserwację organiza-
cji pracy przedszkola, aktywności fizycznej dzieci, wywiad standardowy z nauczy-
cielkami oraz analizę dokumentów w miejscach przeprowadzania badań: dzienni-
ków zajęć, planów miesięcznych. podstawowym celem obserwacji było określenie 
rzeczywistego przebiegu zajęć w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych  
w szkołach podstawowych. szczególną uwagę zwracano na rodzaj aktywności  
fizycznej ukierunkowanej przez nauczyciela. obserwacji dokonano z wykorzysta-
niem arkusza obserwacji z podziałem na godzinę, rodzaj zajęć, czynności wyko-
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nywanych przez dzieci oraz czynności wykonywanych przez nauczycielkę. Zapisy-
wano przebieg zdarzeń w sposób ciągły z całego obserwowanego dnia. następnie 
wyodrębniono aktywność fizyczną, biorąc pod uwagę występowanie ćwiczeń poran-
nych, ćwiczeń gimnastycznych, wyjść do ogrodu oraz zabaw ruchowych prowadzo-
nych w sali przedszkolnej i w ogrodzie. obserwacji dokonano w trzech grupach pię-
ciolatków, w siedmiu grupach sześciolatków i w pięciu grupach mieszanych pięcio-  
i sześciolatków. w sumie obserwacji dokonano w 15 grupach w 11 badanych przed-
szkolach i szkołach.

w badanych placówkach dokonano analizy udostępnionych dokumentów. 
najczęściej były to dzienniki zajęć, na podstawie których z każdego dnia z całego 
roku szkolnego wypisano częstotliwość podejmowanych czynności ruchowych, 
na które składały się: ćwiczenia poranne, ćwiczenia gimnastyczne, wyjścia do og- 
rodu oraz zabawy ruchowe prowadzone w sali przedszkolnej oraz w ogrodzie. 
przeanalizowano 13 dzienników zajęć.

dane uzyskane za pomocą ankiety przedstawionej nauczycielom oraz dyrek-
torom poddane były analizie ilościowej. istotność różnic pomiędzy wyodrębnio-
nymi grupami badano za pomocą testu chi-kwadrat, który jest powszechnie stoso-
wanym testem nieparametrycznym. we wnioskowaniu statystycznym za poziom 
ufności przyjęto wartość p<0,05 [38].

wyniki

edukacja przedszkolna jest swoistym fundamentem dalszego kształcenia  
i wychowania człowieka, a w skali całego sytemu oświaty jest bodaj najważniejszą 
formą wyrównywania szans edukacyjnych. rosnąca świadomość znaczenia przy-
gotowania dziecka do szkoły sprawia, że w polsce próbuje się regulować praktykę 
edukacyjną w przedszkolu w taki sam sposób, w jaki czyni się to w odniesieniu 
do szkoły. jednolitym dokumentem obowiązującym we wszystkich przedszko- 
lach i wszystkich nauczycieli jest Podstawa programowa wychowania przed-
szkolnego [39]. w nowej podstawie programowej podane są cele wychowania 
przedszkolnego, wyodrębniono też wszystkie zakresy działalności edukacyjnej 
przedszkola, a w każdym podano zakres umiejętności i wiadomości, jakimi po-
winno wykazać się dziecko pod koniec edukacji przedszkolnej. celem wychowa-
nia przedszkolnego w zakresie aktywności fizycznej jest: „Troska o zdrowie dzieci  
i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sporto-
wych” [39: 200]. w jednym z piętnastu obszarów mieści się: „wychowanie zdro-
wotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci” [39: 202]. Treści programowe 
realizowane w tym obszarze mają dotyczyć szeroko rozumianej troski o zdrowie 
(prawidłowe odżywianie, zapobieganie chorobom, dbałość o zmysły, emocje).  
Z dbałością o własne zdrowie w sposób oczywisty wiąże się sprawność i aktywność 
fizyczna, zabawy na powietrzu, bezpośredni kontakt z przyrodą. „dziecko koń- 
czące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej powinno:
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1) dbać o swoje zdrowie; zaczynać orientować się w zasadach zdrowego 
żywienia;

2) dostrzegać związek pomiędzy chorobą a leczeniem, poddawać się leczeniu, 
np. wie, że przyjmowanie lekarstw i zastrzyki są konieczne;

3) być sprawne fizycznie lub być sprawne w miarę swoich możliwości, jeżeli 
jest dzieckiem mniej sprawnym ruchowo;

4) uczestniczyć w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie 
przedszkolnym, w parku, na boisku, w sali gimnastycznej” [39: 202]. 

dla uzyskania dobrych efektów edukacyjnych, treści kształcenia realizowane 
w szkole, począwszy od klasy pierwszej, muszą stanowić kontynuację i rozszerzenie 
edukacji przedszkolnej. jeżeli dzieci w przedszkolu zostaną należycie przygoto-
wane do podjęcia nauki w szkole, znacząco zmniejszy się możliwość napotkania na 
nadmierne trudności, pojawiające się już na początku klasy pierwszej. 

„w trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania 
i kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym, zaleca się następujące proporcje 
zagospodarowania czasu przebywania w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym:

1) co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie 
dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela);

2) co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci – jedną 
czwartą czasu), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku 
itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje 
przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.);

3) najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, 
realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego;

4) pozostały czas – dwie piąte czasu nauczyciel może dowolnie zagospodaro-
wać (w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, 
organizacyjne i inne)” [39: 204].

w przeprowadzonych badaniach starano się przeanalizować czy przedszkola 
wywiązują się z obowiązku troski o sprawność fizyczną dzieci.

Badania przeprowadzone na pełnej próbie przedszkoli w grupach pięcio-  
i sześciolatków oraz w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na 
terenie Gdańska prowadzone były w czasie kiedy w przedszkolach znajdowały się 
oddziały dla dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia. w 2/3 gdańskich 
przedszkoli publicznych i prawie 80% przedszkoli niepublicznych istniał je-
den odział dla dzieci pięcioletnich. w niespełna 4% przedszkoli publicznych 
występowały dwa oraz w podobnej liczbie placówek tego samego typu były trzy 
oddziały dla pięciolatków (tabela 3).

Tabela 3. Liczba oddziałów dla pięciolatków w badanych przedszkolach

rodzaj placówki
Liczba oddziałów dla pięciolatków

0 1 2 3

przedszkola publiczne (n=51) 27,5% 64,7% 3,9% 3,9%
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przedszkola niepubliczne (n=9) 22,2% 77,8% 0,0% 0,0%

razem (n=60) 26,7% 66,7% 3,3% 3,3%
Źródło: opracowanie własne. 

w ponad połowie badanych placówek niepublicznych oraz w ponad 1/3 
przedszkoli publicznych istniał jeden oddział dla sześciolatków. w powyżej 40% 
badanych szkół podstawowych znajdował się jeden oddział oraz w takiej samej 
liczbie szkół były dwa oddziały dla dzieci sześcioletnich. w 8% badanych placó-
wek szkolnych znajdowały się trzy oddziały, a w niespełna 5% – nawet 4 oddziały 
przedszkolne (tabela 4).

Tabela 4. Liczba oddziałów dla sześciolatków w badanych placówkach

rodzaj placówki
Liczba oddziałów dla sześciolatków

0 1 2 3 4
przedszkola publiczne (n=51) 62,7% 35,3% 2,0% 0,0% 0,0%

przedszkola niepubliczne (n=9) 44,4% 55,6% 0,0% 0,0% 0,0%

opsp (n=25) 0,0% 44,0% 44,0% 8,0% 4,0%

razem (n=85) 42,3% 40,0% 14,1% 2,4% 1,2%
Źródło: opracowanie własne. 

w 60% przedszkoli publicznych i ponad 30% przedszkoli niepublicznych wy-
stępował jeden oddział dla grupy mieszanej wiekowo, w której przebywały dzieci 
w wieku pięciu oraz sześciu lat. ponad 20% przedszkoli niepublicznych i prawie 
2% przedszkoli publicznych posiadało dwa oddziały tego typu (tabela 5). 

Tabela 5. Liczba oddziałów mieszanych dla pięcio- i sześciolatków w badanych 
przedszkolach

rodzaj placówki
Liczba oddziałów dla pięcio i sześciolatków

0 1 2
przedszkola publiczne (n=51) 37,2% 60,8% 2,0%

przedszkola niepubliczne (n=9) 44,5% 33,3% 22,2%

razem (n=60) 38,3% 56,7% 5,0%
Źródło: opracowanie własne. 

w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych sale do zajęć rucho-
wych występują znacznie częściej (91%) niż w przedszkolach (51%) (różnica istot-
na statystycznie dla p<0,05). jednakże w badanych przedszkolach sale do zajęć 
ruchowych wykorzystywane są prawie w 100%, natomiast w szkołach podstawo-
wych w niespełna 70%. Może wynikać to z faktu, że w szkołach występuje utrud-
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niony dostęp najmłodszych dzieci do sal przeznaczonych do zajęć ruchowych ze 
względu na znacznie większą liczbę oddziałów klasowych.

w 99% przedszkoli i w 89% oddziałach przedszkolnych w szkołach podsta-
wowych (opsp) nauczyciele deklarowali, iż na organizację zajęć ruchowych wyko-
rzystują czas pobytu w ogrodzie. 

ponad 3/4 nauczycieli przedszkoli oraz podobna liczba nauczycieli z oddzia-
łów przedszkolnych przy szkołach podstawowych deklarowała, że zajęcia ruchowe 
prowadzone są w salach, w których przebywają dzieci. w przedszkolach jest to 
jak najbardziej powszechne. świadczy to o tym, że większość nauczycieli stara się 
wygospodarować również czas na zabawy ruchowe w trakcie innych zajęć.

prawie połowa przedszkoli oraz 40% opsp korzystało z obiektów poza-
przedszkolnych lub pozaszkolnych do zajęć ruchowych. w przedszkolach dwa 
razy częściej niż w szkołach podstawowych korzystano z pływalni. w oddziałach 
przedszkolnych w szkołach podstawowych natomiast częściej korzystano z obiek-
tów pozaszkolnych takich jak park lub plac zabaw (tabela 6). wynika to z faktu, że 
przy szkołach raczej nie występują place zabaw.

Tabela 6. odsetek placówek oświatowych dla dzieci w wieku przedszkolnym wy-
korzystujących pozaprzedszkolne obiekty do zajęć ruchowych

rodzaj 
placówki

niekorzy-
stające 

z obiektów 
pozaprzed-
-szkolnych

korzystające z obiektów pozaprzedszkolnych

istotność 
różnicy

pływ
alnia

park

plac 
zabaw

 sala do zajęć 
ruchow

ych

przedszko-
la (n=60) 51,6% 31,8% 5,0% 3,3% 8,3%

chi2= 
6,80

c* = 0,39
p<0,05

OPSP 
(n=25) 60,0% 12,0% 16,0% 8,0% 4,0%

razem 
(n=85) 54,1% 25,9% 8,2% 4,7% 7,1%

*c – współczynnik kontyngencji 
Źródło: opracowanie własne.

Zarówno w przedszkolach, jak i opsp 80% nauczycieli deklarowało, że po-
siada wystarczającą liczbę piłek. najczęściej nauczyciele wymieniali piłki gumowe, 
nożne, koszykowe oraz lekarskie, poza tym piłki piankowe, siatkowe oraz teni-
sowe. ponad 90% przedszkoli oraz ponad 3/4 badanych szkół posiadało wystar-
czającą ilość sprzętu gimnastycznego. najczęściej były to: woreczki, obręcze, laski 
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gimnastyczne, skakanki, krążki oraz szarfy. rzadziej nauczyciele wymieniali ma-
terace oraz równoważnie.

ważną informacją, którą zamierzano uzyskać od gdańskich nauczycieli wy-
chowania przedszkolnego było określenie rodzaju zajęć ruchowych prowadzonych 
przez nauczyciela w swojej grupie. ponad 70% nauczycieli w przedszkolach oraz 
1/3 nauczycieli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych deklaro- 
wała, że w swoich grupach codziennie prowadzi ćwiczenia poranne. 

najczęściej, bo aż trzy razy w tygodniu prowadzenie ćwiczeń gimnastycznych 
zadeklarowało niespełna 40% ankietowanych nauczycieli w szkołach podstawo-
wych. prowadzenie ich dwa razy w tygodniu deklarowało prawie 74% nauczycieli 
w przedszkolach i ponad 45% w szkołach.

codzienne prowadzenie zabaw ruchowych deklarowało ponad 77% nauczy-
cieli opsp oraz prawie 74% nauczycieli w przedszkolach (tabela 7).

Tabela 7. częstotliwość organizowania przez nauczycieli zajęć ruchowych w ciągu 
tygodnia w badanych placówkach

Zajęcia ruchowe częstotliwość
przedszkola (n=65) opsp (n=22)

N % N %

ćwiczenia 
poranne

codziennie 47 72,3% 7 31,8%
3–4 razy 0 0,0% 0 0,0%
1–2 razy 3 4,6% 0 0,0%
rzadziej 1 1,5% 0 0,0%

brak odpowiedzi 14 21,5% 15 68,2%

ćwiczenia 
gimnastyczne

codziennie 2 3,1% 0 0,0%
3–4 razy 5 7,7% 8 36,4%
1–2 razy 48 73,8% 10 45,4%
rzadziej 2 3,1% 0 0,0%

brak odpowiedzi 8 12,3% 4 18,2%

Zabawy 
ruchowe

codziennie 48 73,8% 17 77,3%
3–4 razy 4 6,2% 1 4,5%
1–2 razy 2 3,1% 0 0,0%
rzadziej 0 0,0% 0 0,0%

brak odpowiedzi 11 16,9% 4 18,2%
Źródło: opracowanie własne. 

do zajęć z elementami ruchu należą również zajęcia muzyczno-ruchowe  
nazwane w przedszkolu rytmiką. Z deklaracji nauczycieli wynika, że tylko w jed-
nym przedszkolu nie odbywały się zajęcia z rytmiki. w przedszkolach rytmika or-
ganizowana była znacznie częściej (99%) niż w opsp (36%) (różnica istotna sta- 
tystycznie dla p<0,05) (tabela 8). warto w tym miejscu podkreślić, że w więk- 
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szości placówek koszty prowadzenia rytmiki, podobnie jak i gimnastyki korekcyj-
nej, pokrywane są z opłat w ramach rady rodziców. 

oprócz zajęć z rytmiki w niektórych przedszkolach organizowane były zaję-
cia taneczne. Z deklaracji nauczycieli wynikało, że w przedszkolach (85%) taniec 
organizowany był znacznie częściej niż w oddziałach przedszkolnych w szkołach 
podstawowych (64%) (różnica istotna statystycznie dla p<0,05) (tabela 9).

Tabela 8. odsetek placówek oświatowych dla dzieci w wieku przedszkolnym,  
w których prowadzone były zajęcia z rytmiki

rodzaj placówki odsetek istotność różnicy
przedszkole (n=65) 98,5% chi2 = 44,4

c = 0,58
p<0,05

opsp (n=22) 36,4%
razem (n=87) 82,8%

Źródło: opracowanie własne. 

Tabela 9. odsetek placówek oświatowych dla dzieci w wieku przedszkolnym,  
w których prowadzone były zajęcia z tańca

rodzaj placówki odsetek istotność różnicy
przedszkole (n=65) 84,6% chi2 = 4,41

c = 0,22
p<0,05

opsp (n=22) 63,6%
razem (n=87) 79,3%

Źródło: opracowanie własne. 

na tego typu zajęciach uczy się dzieci prostych form tanecznych obejmują-
cych kilka ludowych tańców polskich i obcych, układy tańców i korowodów mar-
szowych, stosowanych podczas zabaw dziecięcych. Zwraca się jednocześnie uwagę 
na estetykę ruchu i poprawną sylwetkę. 

w 13% przedszkoli oraz 18% oddziałów przedszkolnych w szkołach podsta-
wowych dodatkowo organizowana była nauka pływania. 

ponad 2/3 nauczycieli przedszkoli oraz szkół deklarowało, że na zajęcia 
ruchowe dzieci zawsze przebierają się w strój sportowy. Tylko 5% nauczycieli  
w przedszkolach zdeklarowało, że dzieci tego nie robią.

nauczyciele deklarowali, że w 14% przedszkoli wszystkie dzieci zawsze biorą 
udział w zajęciach ruchowych. dzieci w przedszkolach najczęściej nie ćwiczyły na 
zajęciach ruchowych po przebytej chorobie (46%) lub z powodu choroby (39%). 
w szkołach najczęściej nie ćwiczyły dzieci chore (60%) lub po chorobie (55%) oraz 
dzieci, które nie posiadały stroju sportowego (tabela 10). niepokojący jest fakt,  
że tak duża grupa dzieci uczęszcza do przedszkola lub szkoły w stanie choroby.
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Tabela 10. powody niepodejmowania aktywności fizycznej przez dzieci w bada-
nych placówkach

powody przedszkole OPSP
powrót po chorobie 45,6% 55,0%

choroba 38,6% 60,0%
drobny uraz 7,0% 0,0%
Zły nastrój 14,0% 15,0%
Brak stroju 7,0% 35,0%

wszystkie dzieci zawsze ćwiczą 14,0% 0,0%
Źródło: opracowanie własne. 

w drugim etapie badań, według schematu studium przypadku na podstawie 
wpisów rodzaju zajęć do dzienników lekcyjnych, powstał szczegółowy opis 
aktywności fizycznej dzieci z punktu widzenia nauczyciela.

w programach wychowania przedszkolnego zalecane jest prowadzenie co- 
dziennie ćwiczeń porannych. w świetle wpisów do dzienników w badanym 
środowisku wymogów tych nie spełniła żadna placówka. najbliżej wytycznych 
spośród przedszkoli publicznych z dobrymi warunkami (ppdw) była tylko jedna 
grupa sześciolatków, w której w ciągu miesiąca średnio 17 razy przeprowadzonych 
było ćwiczeń porannych, czyli około 4 razy w tygodniu. w grupie pięciolatków 
z tego samego przedszkola ćwiczenia poranne odbywały się średnio zaledwie 
ponad dwa razy w miesiącu (tabela 11). w najmłodszej grupie ćwiczenia poranne 
najczęściej prowadzone były w formie zabaw ruchowych, w okresie jesiennym 
np. takich jak: „kotki i myszki”, „Leniwe misie”, „Gumisie”; w okresie zimowym: 
„pada śnieg”, „pingwinki”, „uciekaj myszko do dziury”; w okresie wiosennym: 
„świąteczne zajączki”, „Młode listki”, „Bocian i żabki”.

w przedszkolach publicznych ze złymi warunkami (ppZw) w grupie 
sześciolatków średnia zabaw w ciągu miesiąca wyniosła 31,2, czyli prawie 8 zabaw 
w tygodniu. To jest nadal mało ćwiczeń porannych w ciągu dnia. Zabawy takie 
trwają bardzo krótko, o czym świadczą ich nazwy: „przynieś śniadanie”, „pająki”, 
„pajacyki” czy „kulawy lisek” i z powodzeniem można wykonać ich więcej w ciągu 
dnia. w tej samej placówce średnia w grupie pięciolatków wyniosła 5,2 zabawy  
w ciągu miesiąca. 

w przedszkolu niepublicznym z dobrymi warunkami (pndw) w grupie 
pięciolatków ćwiczenia poranne prowadzone były w formie pojedynczych zabaw 
takich jak: „do przodu prawą rękę daj”, „idziemy na śniadanie”, „pszczółka lubi 
latać” oraz średnio jeden raz w tygodniu powtarzana zabawa „Gimnastyka”. w tym 
samym przedszkolu w grupie sześciolatków nauczycielka w ogóle nie prowadziła 
ćwiczeń porannych. w placówce pndw2 w grupie sześciolatków ćwiczenia 
poranne prowadzone były w formie zestawów według w. Gniewkowskiego oraz  
k. wlaźnik średnio dwa razy w tygodniu.

w przedszkolach niepublicznych ze złymi warunkami (pnZw) w grupie 
pięciolatków ćwiczenia poranne odbywały się tylko w dwóch pierwszych 
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miesiącach. w pozostałych miesiącach podobnie jak w grupie sześciolatków nie 
odnotowano ćwiczeń porannych. w dzienniku grupy pięciolatków brakowało 
wpisów w kwietniu, maju oraz czerwcu.

w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (opsp) nauczycielki 
klas zerowych nie wpisywały do dzienników opisów zajęć tylko temat dnia 
np.: „owoce naszych sadów”, „Las jesienią” czy „nasi skrzydlaci przyjaciele”. 
nauczycielki realizowały program według poradników metodycznych lub 
rozkładów materiałów dla klas zerowych. w analizowanym rozkładzie materiału 
dla klas zerowych nie zostały przewidziane ćwiczenia poranne.

w przedszkolach publicznych z dobrymi warunkami do aktywności fizycznej 
(ppdw) rodzaj prowadzonych zabaw ruchowych wynikał z trwających pór roku 
np. „jesienne jabłuszka”, „wietrzyk”, „Małe jeżyki”, „suszenie grzybów”, „króliki 
w kapuście”, „Biedronki”, „pracowite mrówki”, „śnieżne kule”, „obudzone misie”. 
należy zauważyć, że realizacja takich zabaw zajmuje bardzo mało czasu i z po-
wodzeniem można przeprowadzać ich znacznie więcej w ciągu dnia, niż wynika to 
z zapisów w grupach o najwyższej średniej, która wynosi 7 zabaw w ciągu miesiąca, 
czyli niespełna 2 zabawy w ciągu tygodnia. Bardzo słabo wypadły pozostałe grupy,  
w których przeprowadzono średnio około 4 zabaw w ciągu miesiąca.

Tabela 11. częstotliwość prowadzenia ćwiczeń porannych w przedszkolach 
publicznych z dobrymi i złymi warunkami do aktywności fizycznej w świetle 
analizy dzienników zajęć (czas trwania określony według deklaracji nauczycielek)

rodzaj 
przedszkola

przedszkola publiczne pp przedszkola niepubliczne pn OPSP

dobre warunki dw Złe warunki Zw DW ZW DW

wiek 5 6 6 6 5 5 6 6 5 6 6 5 6 6
czas trwania 
codziennie 15’ - 10’ 8’ 10’ tak - tak 10’ - 5’ - tak -

iX 3 0 0 6 12 6 17 36 6 0 5 15 0 0

X 4 0 1 18 11 12 22 54 1 0 8 4 0 0

Xi 3 0 0 15 12 0 20 30 0 0 8 0 0 0

Xii 1 0 0 11 6 0 12 21 0 0 6 0 0 0

I 5 0 0 22 13 0 0 12 3 0 9 0 0 0

II 3 1 0 19 17 4 5 36 12 0 8 0 0 0

III 4 2 0 18 14 4 1 39 10 0 6 0 0 0

IV 2 0 0 20 12 6 9 36 3 0 8 - 0 0

V 1 0 0 22 7 12 0 30 1 0 4 - 0 0

VI 0 1 0 19 9 8 12 18 4 0 7 - 0 0

średnia 2,6 0,4 0,1 17,0 11,3 5,2 9,8 31,2 4,0 0 6,9 2,7 0 0

Źródło: opracowanie własne. 
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w jednej z placówek publicznych ze złymi warunkami ppZw zadawalający  
jest fakt, że nauczycielki codziennie prowadziły przynajmniej jedną zabawę 
ruchową. w drugiej placówce o podobnych warunkach zabawy ruchowe prowa-
dzone były tylko 2–3 razy w ciągu tygodnia. w obu placówkach treści zabaw 
dostosowane były do pory roku np.: „Zrywanie owoców”, „deszczyk”, „Taniec 
gwiazdek”, „ptaszki na śniegu”, „sporty zimowe”, „Bocianie gniazdo” czy „ Łapanie 
żabek” oraz tematów omawianych w trakcie zajęć np.: „ruch uliczny”, „samochody 
i garaże”, „Gdańskie lwy”, „start rakiety”, „czym podróżujemy”.

w badanych placówkach zabawy ruchowe najczęściej prowadzone były  
w październiku 15,6 oraz w styczniu 16,5 razy w miesiącu, średnio ponad 4 razy  
w tygodniu (tabela 12).

Zabawy ruchowe w placówkach niepublicznych z dobrymi warunkami pndw 
w świetle wypisów z dzienników prowadzone były średnio 5,2 razy w miesiącu. 
w jednej z grup sześciolatków prowadzone były zaledwie 1,4 razy w miesiącu,  
a w kolejnej najczęściej – średnio 11,6 razy w miesiącu. Zabawy dostosowane 
do pór roku np.: „rośnie pomidor”, „kwaszenie ogórków”, „idziemy na grzyby”, 
„śniegowe kule” czy naśladujące zachowanie się zwierząt „wiewiórki”, „rybki”, 
„pszczółki”, „Zajączki”, „Baranki”, poprzeplatane były zabawami przy muzyce oraz 
zabawami z chustą animacyjną.

w badanych placówkach zabawy ruchowe najczęściej prowadzone były  
w październiku, lutym oraz w marcu średnio 6,3 razy w miesiącu.

Zabawy ruchowe w placówkach niepublicznych ze złymi warunkami (pnZw) 
prowadzone były około 7 razy w miesiącu. w grupie pięciolatków na podstawie 
wypisów z siedmiu miesięcy średnio około 9 razy w ciągu miesiąca. w przełożeniu 
na tygodnie to tylko około 2 zabawy. w grupie sześciolatków średnio 5,8 razy  
w miesiącu, co oznacza około 3 zabawy co dwa tygodnie. Tematyka zabaw  
w czasie całego roku nawiązywała do aktualnych tematów edukacyjnych np.: 
„Tańcowała jesień”, „choinki”, „Marzec marzyciel”, „w ogródeczku”, „przypinamy 
broszki łące”. oprócz zabaw tematycznych w grupie pięciolatków nauczycielka 
wielokrotnie wpisywała, iż zabawy prowadzone są według pomysłu dzieci. 

w oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej zabawy ruchowe średnio 
zaplanowano 3,2 razy w miesiącu.

Tabela 12. częstotliwość prowadzenia zabaw ruchowych w przedszkolach 
publicznych z dobrymi i złymi warunkami do aktywności fizycznej w świetle 
analizy dzienników zajęć (czas trwania określony według deklaracji nauczycielek)

RP
przedszkola publiczne pp przedszkola niepubliczne pn OPSP

dobre warunki dw Złe warunki Zw DW ZW DW

W 5 6 6 6 5 5 6 6 5 6 6 5 6 6

cT/t c 10’ - 10’ 10’4x 
tyg. 5’ tak 2x5’ tak - tak tak tak - 2x10’ 
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iX 4 3 0 3 17 7 18 6 3 4 7 2 7 3 

X 16 2 6 7 18 13 30 2 5 0 13 14 4 2 

Xi 6 8 5 6 21 6 19 8 5 2 12 14 2 1 

Xii 6 8 0 4 16 8 18 7 4 0 9 7 2 3 

I 11 6 1 4 19 17 20 10 3 0 14 17 3 4 

II 10 8 3 6 23 8 14 10 2 3 14 2 3 5 

III 3 0 5 5 18 12 20 6 1 1 17 8 11 2 

IV 7 8 7 14 22 6 21 12 2 1 10 - 13 4 

V 3 4 5 8 16 7 20 4 1 3 8 - 9 6 

VI 5 0 4 6 15 9 9 4 0 0 12 - 4 2 

średnia 7,1 4,7 3,6 6,3 18,5 9,3 19,9 6,9 2,6 1,4 11,6 2,7 5,8 3,2 

rp – rodzaj przedszkola, w – wiek, cT/t – czas trwania w tygodniu, c – codziennie.
Źródło: opracowanie własne. 

w grupie przedszkoli publicznych z dobrymi warunkami ppdw ćwiczenia 
gimnastyczne prowadzono średnio 2,6 razy w miesiącu. w listopadzie najczę-
ściej odnotowano prowadzenie ćwiczeń gimnastycznych – od 3 do 6 razy w ciągu 
miesiąca. średnio około 3 razy gimnastyka prowadzona była w październiku oraz 
kwietniu. najrzadziej we wrześniu – średnio 1,5 razy w miesiącu oraz w czerwcu 
– średnio 1,3 razy (tabela 13) wynikać to może z faktu, że we wrześniu sprawy 
organizacyjne dotyczące planu zajęć są jeszcze nieustalone, a w czerwcu nastę-
pują przygotowania do pożegnania sześciolatków i zakończenia roku szkolnego. 
prowadzone były różnego rodzaju zestawy ćwiczeń gimnastycznych z wykorzysta-
niem: piłek, szarf, woreczków, krążków oraz lasek gimnastycznych.

w przedszkolach publicznych ze złymi warunkami ppZw ćwiczenia gimna-
styczne prowadzono średnio 2 razy w miesiącu. najczęściej ćwiczenia z zakresu 
gimnastyki (średnio 3 razy w miesiącu) prowadzone były w kwietniu oraz paź-
dzierniku. podobna sytuacja miała miejsce w grupie przedszkoli z dobrymi warun-
kami, w której te same miesiące charakteryzowały się najwyższymi wskaźnikami 
prowadzenia ćwiczeń gimnastycznych. najrzadziej ćwiczenia prowadzone były  
w grudniu – zaledwie 1 raz w miesiącu. pozostałe miesiące również charakteryzo-
wała bardzo niska średnia od 1,5 do 2,5 razy prowadzenia ćwiczeń gimnastycznych 
w miesiącu.

w skład ćwiczeń gimnastycznych najczęściej wchodziły zestawy z wyko-
rzystaniem szarf oraz woreczków. często były to ćwiczenia prowadzone według 
pomysłu nauczycielki. dwa razy w ciągu roku w jednej z grup pięciolatków 
odnotowano ćwiczenia gimnastyczne prowadzone według zestawu r. Labama.  
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w kolejnej grupie pięciolatków jako jedynym z badanych przedszkoli odnotowano 
jeden raz prowadzenie ćwiczeń gimnastycznych w formie obwodu stacyjnego.

w przedszkolach niepublicznych z dobrymi warunkami pndw ćwiczenia 
gimnastyczne prowadzono średnio 0,6 razy w miesiącu. w grupie pięciolatków 
ćwiczenia gimnastyczne w ogóle nie były prowadzone, a w grupie sześciolat-
ków odbyły się tylko dwa razy w roku. jedynie w grupie sześciolatków ćwiczenia  
gimnastyczne prowadzone były średnio 1,5 razy w miesiącu w formie zestawów 
ćwiczeń gimnastycznych według k. wlaźnik.

w przedszkolach niepublicznych ze złymi warunkami do aktywności fi-
zycznej (pnZw) ćwiczenia gimnastyczne prowadzono około 2 razy w miesiącu. 
dzienniki często nie były wypełnione, dlatego występują braki w liczbie ćwiczeń  
w niektórych miesiącach. w oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej 
ćwiczenia gimnastyczne średnio zaplanowano 6,1 razy w miesiącu.

Zdecydowanie najczęściej do ogrodu wychodziła grupa sześciolatków z pla-
cówki ppdw średnio prawie 13 razy w ciągu miesiąca. Zastanawiający jest fakt, że 
w grupie pięciolatków z tego samego przedszkola odnotowuje się najniższą często-
tliwość pobytu na podwórku przedszkolnym. w pozostałych grupach nauczyciel 
decydował się na wyjście z dziećmi na podwórko przedszkolne zaledwie około 6 do 
8 razy w ciągu miesiąca (tabela 14).

w grupie przedszkoli ze złymi warunkami do ogrodu najczęściej wychodziły 
pięciolatki. Grupy sześciolatków wychodziły rzadziej – średnio ponad 3 razy w mie-
siącu. najrzadziej na podwórko przedszkolne wychodziła jedna z grup sześciolatków 
– średnio prawie 2 razy w miesiącu. Biorąc pod uwagę wszystkie placówki w bada-
nej grupie, październik okazał się miesiącem najczęstszych pobytów na podwórku. 
Tylko raz w tygodniu dzieci wychodziły w listopadzie, maju oraz czerwcu.

w przedszkolach niepublicznych z dobrymi warunkami pndw w świetle wy-
pisów z dzienników odnotowano średnio jedno wyjście do ogrodu w ciągu miesiąca. 
w styczniu i marcu dzieci w ogóle nie wychodziły na podwórko. średnie świadczą  
o bardzo niskiej częstotliwości wyjść na podwórko przedszkolne.

w przedszkolach niepublicznych ze złymi warunkami średnio odnotowano 
około 4 wyjść do ogrodu w ciągu miesiąca. w grudniu i styczniu nie odnotowano 
żadnych wyjść na podwórko.

w oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej wyjścia na podwórko 
planowane były zgodnie z odpowiadającą tematyką zajęć np.: w temacie „nie-
spodzianka dla mamy” zaplanowany był „spacer do parku – obserwowanie 
przyrody w listopadzie”, „od jaskini do wieżowca” – „spacer uliczkami osiedla”, 
„uroki zimy” – „spacer w okolicach szkoły” oraz „Zabawy na powietrzu ze 
śniegiem, chodzenie po śladach, rzut śnieżkami do celu”.

w badanych placówkach odbywały się również zajęcia ruchowe takie jak: 
rytmika, gimnastyka korekcyjna oraz wychowanie fizyczne w opsp. 

na podstawie wpisów do dzienników lekcyjnych możemy wnioskować, że  
pod względem częstotliwości podejmowania zajęć ruchowych dominują przed-
szkola publiczne. 
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Tabela 13. częstotliwość prowadzenia ćwiczeń gimnastycznych w przedszkolach 
publicznych z dobrymi i złymi warunkami do aktywności fizycznej w świetle 
analizy dzienników zajęć (czas trwania określony według deklaracji nauczycielek)

RP
przedszkola publiczne pp przedszkola niepubliczne pn OPSP

dobre warunki dw Złe warunki Zw DW ZW DW

W 5 6 6 6 5 5 6 6 5 6 6 5 6 6

cT/t 2x30’ - 2x30’ 2x30’ 2x25’ 2x 2x25’ 2xt - tak tak - - -

iX 1 0 0 5 4 1 5 0 - - 2x
20’m 0 5 8

X 1 5 4 5 3 3 4 2 0 0 0 3 4 9

Xi 4 5 3 6 1 3 2 0 0 0 2 1 0 3

Xii 1 4 2 2 1 1 2 0 0 0 1 0 0 3

I 0 2 4 5 6 3 0 0 0 1 2 2 - 6

II 2 3 1 4 23 1 3 1 0 0 2 1 - 4

III 1 1 0 7 1 3 1 0 0 1 1 5 4 7

IV 2 3 4 3 4 2 5 2 0 0 2 - 1 7

V 0 3 3 3 4 2 0 0 0 0 3 - 1 9

VI 1 4 0 0 4 0 3 1 0 0 1 - 2 5

śr. 1,3 3,0 2,1 4,0 3,0 1,9 2,5 0,6 0 0,2 1,5 1,7 2,1 6,1

rp – rodzaj przedszkola, w – wiek, cT/t – czas trwania w tygodniu, m – miesiąc.
Źródło: opracowanie własne. 

Tabela 14. częstotliwość wyjść do ogrodu przedszkolnego w przedszkolach 
publicznych z dobrymi i złymi warunkami do aktywności fizycznej w świetle 
analizy dzienników zajęć

RP
przedszkola publiczne pp przedszkola niepubliczne 

PN OPSP

dobre warunki dw Złe warunki Zw DW ZW DW

wiek 5 6 6 6 5 5 6 6 5 6 6 5 6 6

iX 0 3 11 8 17 7 18 6 5 6 6 5 6 0 

X 3 14 10 12 18 13 30 2 0 2 3 7 8 1 

Xi 3 3 7 9 21 6 19 8 0 2 3 2 12 1 

Xii 2 5 8 11 16 8 18 7 0 1 1 1 5 1 

I 2 4 9 15 19 17 20 10 0 0 1 0 0 2 

II 1 8 5 13 23 8 14 10 0 0 2 0 0 0 

III 1 8 8 9 18 12 20 6 0 0 0 1 0 3 

IV 0 10 11 15 22 6 21 12 0 0 0 5 7 1 

V 0 9 8 18 16 7 20 4 0 1 2 - 3 1 

VI 1 6 6 17 15 9 19 4 0 4 3 - 9 1 

śr. 1,3 6,5 8,3 12,7 18,5 9,3 19,9 6,9 1 1 4 - 18 1,1 

rp – rodzaj przedszkola.
Źródło: opracowanie własne. 
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ćwiczenia poranne średnio 8,3 razy oraz zabawy ruchowe średnio 13,7 razy 
w miesiącu najczęściej prowadzone były w przedszkolach publicznych ze złymi 
warunkami.

ćwiczenia gimnastyczne najczęściej prowadzone były w opsp (6,1) poza 
tym ćwiczenia gimnastyczne (2,6) oraz wyjścia do ogrodu (7,4) najczęściej miały 
miejsce w przedszkolach publicznych z dobrymi warunkami.

wykres 1. średnie częstotliwości podejmowania aktywności fizycznej w ciągu 
miesiąca w świetle analizy dzienników zajęć w badanych przedszkolach

według wpisów do dzienników zajęć, aktywność fizyczna najrzadziej orga-
nizowana była w przedszkolach niepublicznych. 

ćwiczenia poranne w obu rodzajach placówek niepublicznych prowadzone 
były średnio 2,3 razy w miesiącu, a zabawy ruchowe 5,7 razy. ćwiczenia 
gimnastyczne (1,1), wyjścia do ogrodu (2,5) i propozycje zabaw w ogródkach 
przedszkolnych (0,7) – nauczyciele prowadzili w minimalnym stopniu. najwięcej 
najniższych wskaźników odnotowano w pndw (wykres 1).

rytmika była najczęstszą zorganizowaną formą aktywności fizycznej w ba-
danych placówkach. Tylko w jednej z grup w opsp nie było zajęć z rytmiki.

kolejnymi zajęciami ruchowymi ujętymi w tygodniowym planie zajęć by-
ła gimnastyka korekcyjna. w grupach prowadzona była najczęściej – dwa razy 
w tygodniu. Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej nie były w ogóle prowadzone  
w czterech grupach, trzy z nich stanowiły grupy pięciolatków. w pozostałych 
grupach gimnastyka korekcyjna odbywała się raz w tygodniu. w oddziałach 
przedszkolnych w szkołach podstawowych do zajęć obligatoryjnych dwa razy  
w tygodniu włączone było wychowanie fizyczne.

w badanych placówkach organizowane były również dodatkowo płatne 
zajęcia ruchowe. w przedszkolach najczęściej był to taniec prowadzony jeden 
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raz w tygodniu. w ppdw grupa sześciolatków jeden raz w tygodniu brała udział  
w zajęciach na pływalni. poza tym w jednej z grup pndw organizowane były dwa 
razy w tygodniu dodatkowo płatne zajęcia z judo oraz w grupie pndw, jeden raz 
w tygodniu – karate. w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych nie 
było dodatkowo płatnych zajęć.

Tabela 15. Zajęcia ruchowe ujęte w ramowym (tygodniowym) planie zajęć w ba-
danych placówkach

rodzaj 
przedszkola PPDW PPZW PNDW PNZW OPSP

wiek 5 6 6 6 5 5 6 6 5 5 6 6 5 6 6 6 6

rytmika 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 -

Gim. 
korekcyjna 1 - 1 1 - - 2 2 2 - 2 2 2 2 1 - 1

wych. fiz. - - - - - - - - - - - - - - 2 2 2

Źródło: opracowanie własne. 

Z obserwacji zajęć w badanych placówkach wynika, że tylko w jednej gru-
pie nauczycielka przeprowadziła ćwiczenia poranne (tabela 16). w żadnej z grup 
nie odbyły się ćwiczenia gimnastyczne. Zabawy ruchowe najczęściej prowadzone 
były w opsp, pndw oraz ppZw. jednakże nie odnotowano żadnej zabawy  
z wykorzystaniem piłek lub skakanek. wyjścia na podwórko odbyły się prawie we 
wszystkich grupach. najmniej wyjść zanotowano w opsp. przyczyną tego może 
być fakt, że oddziały przedszkolne w dwóch przypadkach zlokalizowane były na 
najwyższym piętrze w szkole. w sześciu badanych grupach podczas obserwacji 
odbyły się zajęcia z rytmiki oraz w czterech z gimnastyki korekcyjnej. obserwowano 
również zachowanie się dzieci oraz postępowanie nauczycieli. w trakcie pobytu 
na podwórku tylko jedna nauczycielka nadzorowała przebieg zabaw. pozostałe 
nauczycielki rozmawiały z innymi nauczycielkami. podczas pobytu w salach 
lekcyjnych nauczycielki realizowały z góry ustalony program dnia. nauczycielki 
w sali nie pozwalały na wzmożoną aktywność fizyczną. Możliwość do aktywności 
fizycznej dzieci miały podczas pobytu na podwórku. często jednak bawiły się  
w piaskownicy i spacerowały. chłopcy w jednej z placówek grali w piłkę. podczas 
pobytów na podwórkach przedszkolnych zabrakło inicjowania zabaw przez 
nauczycielki.
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Tabela 16. Zorganizowana aktywność fizyczna dzieci w świetle obserwacji

rodzaj 
placówki
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PPDW

pięć/sześć - - - + + - -

sześć - - - + + - -

pięć/sześć - - - + + - -

pięć/sześć - - - + - - -

PPZW

pięć/sześć - - + (2) + - + -

pięć - - + (1) + - + -

pięć - - - + + - -

sześć - - + (1) + + - -

PNDW
sześć - - + (1) + - + -

sześć - - + (3) - - + -

PNZW pięć + - - + - - -

OPSP

sześć - - + (1) + + - -

sześć - - + (2) - - - +

sześć - - + (2) - - - -

Źródło: opracowanie własne. 

na podstawie wywiadu z nauczycielkami uzyskano informacje dotyczące 
prowadzenia zajęć ruchowych. według deklaracji nauczycielek, okazało się, że 
ćwiczenia poranne nie były prowadzone w 6 z 17 badanych grup. Była to grypa 
pięciolatków z pnZw oraz grupy sześciolatków z ppdw, ppZw, pndw, opsp, 
opsp. nauczycielki pozostałych grup deklarowały, że codziennie odbywają się 
ćwiczenia poranne. 

nauczycielki 8 grup deklarowały, że nie prowadzą ćwiczeń gimnastycznych 
w następujących grupach pięciolatków: pndw, pnZw oraz sześciolatków: 
ppdw, pndw, pnZw, opsp, opsp, opsp. w pozostałych grupach nauczycielki 
twierdziły, że ćwiczenia gimnastyczne prowadzą przeważnie dwa razy w tygodniu. 

nauczycielki 5 grup deklarowały, że nie prowadzą zabaw ruchowych w grupie 
pięciolatków: pndw oraz w grupie sześciolatków: ppdw, ppdw, pndw, pnZw. 
pozostałe nauczycielki deklarowały, że zabawy ruchowe prowadzą codziennie. 
poza tym nauczycielka z ppdw deklarowała, że jeden raz w miesiącu prowadzi 
gimnastykę metodą w. sherborne. natomiast nauczycielka opsp deklarowała, że 
jeden raz w tygodniu prowadzi muzykoterapię oraz jeden raz w miesiącu – taniec.
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dyskusja

Zgodnie z „nową” podstawą celem wychowania przedszkolnego m.in. jest 
– „troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa  
w zabawach i grach sportowych” – cel ten realizowany jest w obszarze: „wychowa-
nie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci” [39].

 w przedszkolach jednym z podstawowych działań jest prowadzenie ukie-
runkowanych zajęć ruchowych w postaci zabaw. Z sondażu przeprowadzonego 
na terenie Gdańska wynika, że prawie 90% nauczycielek codziennie prowadziło 
zabawy ruchowe. w większości (3/4) nauczyciele z Gdańska deklarowali, że za-
jęcia te prowadzą w salach, w których przebywają z dziećmi. w projekcie ba- 
dawczym „sześciolatki w polsce” zrealizowanym w 2006 roku, prowadzenie za-
baw ruchowych zadeklarowało około 70% nauczycieli [35].

Z analizy dzienników wynika, że w przedszkolach średnio miesięcznie w każ-
dej z grup zabawa ruchowa prowadzona była 7,6 razy, czyli 2 zabawy w tygodniu. 
To rażąco mała liczba zabaw ruchowych, które powinny być prowadzone przy-
najmniej kilka razy dziennie. 

natomiast z przeprowadzonych w przedszkolach obserwacji wynika, że tylko 
w ośmiu z czternastu placówek przeprowadzone zostały jedna lub dwie zabawy 
ruchowe w ciągu dnia. Z deklaracji nauczycielek wynikało, że placówki posiadały 
wystarczającą liczbę przyborów do zajęć ruchowych. prowadzenie małej ilości za-
baw ruchowych na pewno nie wynikało z braków w sprzęcie.

wyniki uzyskane na podstawie sondażu są zadawalające. jednakże w kon-
frontacji z rzeczywistością wykazano, że deklaracje nauczycielek są niezgodne  
z faktami, dlatego wyniki uzyskane za pomocą sondażu należy potraktować  
z pewną ostrożnością. 

na szczęście w „nowej” podstawie programowej w zalecanych warunkach i spo-
sobach realizacji, podane zostały proporcje zagospodarowania czasu edukacyjnego 
w rozliczeniu tygodniowym. ustala się tam, że co najmniej jedną piątą czasu pobytu 
dzieci w przedszkolu należy przeznaczyć na zabawę. w tym czasie dzieci powinny 
bawić się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela. 

kolejnym działaniem wspierającym rozwój fizyczny dziecka w przedszkolu 
jest prowadzenie ukierunkowanych zajęć ruchowych w postaci ćwiczeń poran-
nych. 

Z deklaracji gdańskich nauczycieli wynikało, że ponad 90% z nich realizowa-
ło ćwiczenia poranne codziennie, a tylko 2% przyznało, że ćwiczenia prowadziło 
jeden raz w miesiącu. równie wysoki odsetek nauczycieli (85,2%–87%) deklaru-
jących prowadzenie ćwiczeń porannych w ciągu tygodnia odnotowano w bada- 
niach „sześciolatki w polsce” [35]. 

nauczycielki w wywiadach potwierdzały prowadzenie ćwiczeń porannych. 
na podstawie analizy dzienników, prowadzenie ćwiczeń porannych stwierdzono 
średnio 2,3 razy w miesiącu. w jednej z badanych grup ppZw odnotowano naj- 
większą liczbę ćwiczeń porannych – 8,3 razy w miesiącu. 
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Tymczasem na podstawie obserwacji prowadzenie ćwiczeń porannych 
stwierdzono tylko w jednej grupie przedszkolaków w formie kilku prostych ćwic-
zeń gimnastycznych.

obserwacje przeprowadzone w wybranych placówkach skłaniają do zadania 
pytania: czy ćwiczenia poranne praktykowane są w przedszkolach? a może mamy 
do czynienia z „mitem” funkcjonującym w systemie edukacji przedszkolnej?

Zorganizowanymi zajęciami ruchowymi w przedszkolu są również ćwicze- 
nia gimnastyczne. Z sondażu przeprowadzonego na terenie Gdańska wynikało, że 
ponad 75% nauczycieli ćwiczenia gimnastyczne realizuje 2 razy w tygodniu. w ba-
daniach „sześciolatki w polsce” 58,1%–60% nauczycieli deklarowało prowadzenie 
ćwiczeń gimnastycznych 1–2 razy w tygodniu [35]. 

na podstawie analizy dzienników lekcyjnych średnia ze wszystkich badanych 
placówek wykazała, że w przedszkolach w każdej z grup ćwiczenia gimnastyczne 
prowadzone były tylko raz w miesiącu.

podczas obserwacji, przeprowadzonych w 15 grupach, w żadnej z nich nie 
odnotowano ćwiczeń gimnastycznych.

Z obserwacji, wywiadu z nauczycielkami oraz analizy dokumentów wynika 
również, że dzieci przebywają na podwórku zbyt krótko i tylko w ciepłe dni. Z ana-
lizy dzienników średnia wyjść do ogrodu przedszkolnego wyniosła 4,7 razy w mie-
siącu. nauczycielki w zasadzie nie inicjowały zabaw na podwórku przedszkolnym 
(średnia na podstawie wypisów z dzienników wyniosła 1,4 razy w miesiącu). pod-
czas obserwacji na podwórko przedszkolne wyszło 11 z 14 badanych grup. Tylko 
w jednej grupie nauczycielka przeprowadziła z dziećmi zabawę ruchową. Z ob-
serwacji wynika, iż nauczycielki podczas pobytu na podwórkach przedszkolnych 
ograniczały się do obserwacji dzieci. 

najlepsze sale, urządzenia, przybory i środki techniczne nie zastąpią poby-
tu na świeżym powietrzu. Zaniechanie lub wyraźne ograniczenie wychodzenia na 
powietrze w dni chłodne to nie jest wybór dzieci, tylko przesadna troska dorosłych. 
Żeby zapobiec tym złym tendencjom, w podstawie programowej zaleca się, aby  
co najmniej jedną piątą (a w przypadku dzieci młodszych – jedną czwartą) czasu 
przebywania w placówce wychowania przedszkolnego dzieci spędzały w ogrodzie, 
na boisku czy w parku, gdzie powinny być dla nich organizowane gry i zabawy 
ruchowe oraz zajęcia sportowe.

Z obserwacji wynika, że aktywność fizyczna w przedszkolu nie jest wystar-
czająca, dlatego ważne jest, aby rodzice aktywnie spędzali czas ze swoimi dziećmi. 
stwierdzono bowiem wpływ zachowań zdrowotnych, w tym aktywności rodziców, 
na podobne zachowania ich dzieci [40, 41]. Bardziej aktywni rodzice to aktywne 
także ich dzieci [42, 43, 44] oraz młodzież [45].

aktywne fizycznie i sprawne dzieci, a jeszcze dodatkowo aktywnych fizycznie 
rodziców, mają w przyszłości kilka razy większą szansę na aktywny fizycznie styl 
życia [46, 47, 48].

porównując częstotliwość prowadzenia zajęć ruchowych w przedszkolach  
z dobrymi i złymi warunkami do aktywności fizycznej, okazuje się, że posiadanie 
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sali do zajeć ruchowych nie świadczy o większej częstotliwości ich prowadzenia. 
czyli wbrew oczekiwaniom, że sala stwarza dogodne warunki do aktywności fi-
zycznej (m.in. ze względu na odpowiednie wyposażenie) w postaci: biegania, ska-
kania, wspinania, czworakowania, rzucania i odbijania piłkami, fakt posiadania 
przez przedszkole tego typu obiektu nie upoważnia do przewidywania większej 
ilości zajęć ruchowych. w pewnym stopniu potwierdzają to badania przeprowa-
dzone przez r. Tomika w latach 1997–2000, których celem było znalezienie odpo-
wiedzi na pytanie: czy poziom sprawności fizycznej prezentowany przez uczniów 
kończący pierwszy etap edukacji zależy od bazy szkoły i organizacji wychowania  
fizycznego w szkole. wyniki badań wskazały, że średni poziom sprawności fizycz-
nej w poszczególnych rocznikach nie zależał od warunków szkoły dla realizacji 
wychowania fizycznego. najlepszy dostęp do bazy sportowej nie zapewnił najwyż-
szego poziomu sprawności fizycznej badanych dzieci [49].

wnioski

na podstawie przeprowadzonych badań wnioskuję, że przedszkola nie-
dostatecznie troszczą się o sprawność fizyczną dzieci. pomimo posiadania 
dostatecznej ilości przyborów do ćwiczeń, możliwości korzystania z sali do zajęć 
ruchowych lub obiektów sportowych poza przedszkolem, aktywność fizyczna  
w badanych przedszkolach nie jest wystarczająca, dlatego ważne jest, aby rodzice 
aktywnie spędzali czas ze swoimi dziećmi.

w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych odnotowano naj-
wyższy wskaźnik prowadzenia ćwiczeń gimnastycznych, pozostałe formy z zakre-
su aktywności fizycznej prowadzone były w minimalnym stopniu.

posiadanie przez przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej 
sali do zajęć ruchowych nie przyczynia się do prowadzenia zajęć ruchowych  
z większą częstotliwością.

na podstawie wpisów do dzienników lekcyjnych możemy wnioskować, iż 
pod względem częstotliwości podejmowania zajęć ruchowych (ćwiczenia poranne, 
gimnastyka, zabawy ruchowe, wyjścia do ogrodu przedszkolnego) dominują 
przedszkola publiczne. najwięcej najniższych wskaźników odnotowano w przed- 
szkolach niepublicznych. wbrew oczekiwaniom, że przedszkola niepubliczne 
stwarzają dogodne warunki do aktywności fizycznej, fakt ten nie upoważnia do 
przewidywania większej liczby zajęć z zakresu wychowania fizycznego. 
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streszczenie

w młodszym wieku szkolnym dochodzi do zmian w aktywności ruchowej  
i w sposobach żywienia związanych z rozpoczęciem przez dzieci obowiązku 
szkolnego. dobre nawyki żywieniowe są jednym z podstawowych elementów 
zdrowego stylu życia. w tworzeniu się nawyków żywieniowych bierze udział ro- 
dzina, jak również szkoła, do której dziecko uczęszcza. celem badań była analiza 
nawyków żywieniowych w kontekście wskaźnika masy ciała (wskaźnik masy 
ciała – BMi) u dzieci uczęszczających do szkół podstawowych w czechach.  
w badaniach brała udział grupa 80 dzieci o średnim wieku 11,5 lat. Badanych 
podzielono na podstawie BMi na 3 grupy: grupę a stanowiło 22 dzieci z nie-
dowagą (BMi < 25   percentyla), grupa B – 38 dzieci z prawidłową masą ciała 
(BMi przedział 25–75 percentyla) i c – 20 dzieci ze zwiększoną masą, nadwagą 
i otyłością (BMi > 75 percentyla). warunkiem uczestnictwa w badaniu 
była zgoda przedstawicieli prawnych (rodziców). dane dotyczące nawyków 
żywieniowych zebrano w ankietach, które badały częstotliwość posiłków w ciągu 
dnia (regularnie, minimum 5 razy w tygodniu, rzadko, nigdy) i ich pochodzenie 
(szkoła, rodzina). w przypadku dzieci ze wzrostem masy, nadwagą i otyłością 
stwierdzono nieregularne jedzenie, przewagę zakupów żywności w szkole.  
w ciągu dni roboczych przyjmowali małą ilość płynów. uzyskane wyniki mogą 
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przyczynić się, wraz z niskim poziomem aktywności fizycznej, do zwiększenia 
masy ciała u dzieci i są wynikiem niskiego poziomu wykształcenia związanego ze 
zdrowym stylem życia w szkołach oraz w rodzinach.

abstract

in the younger age there are changes in movement and feeding regime in con-
nection with the starting compulsory school attendance. Good eating habits are 
one of the foundations of a healthy lifestyle. For children by involving family and 
school the child attends. The aim of the research was to analyze dietary habits in 
the context of BMi in children attending primary grade schools in the czech re-
public. research group consisted 80 children average age 11,5 years. Group was 
divided based on the BMi into 3 groups: a consisted of 22 children with of under-
weight (BMi < 25 th percentile), group B – 38 children with normal weight (BMi 
25-75 percentile) and the c – 20 children with increased weight, overweight and 
obesity (BMi > 75 percentile). The condition of participation in the research study 
consent of their legal representatives (parents). data on dietary habits was found 
to polls, which concerned the frequency of meals during the day (regularly, min. 
5 times a week, rarely, never) and their of origin (school, family). For children 
with increased weight, overweight and obesity was found to irregular eating a pre-
ponderance purchasing foods at school. on workdays they developed a low fluid 
intake. The results can contribute, together with low levels of physical activity, 
to increase in body weight of children and are the result of low level of education 
related to the healthy lifestyles in schools and in families.

wprowadzenie

pojawienie się obowiązku szkolnego wymaga przeprowadzenia dyskusji 
nad istotnymi zmianami w codziennym schemacie aktywności ruchowej w kon- 
tekście jej ograniczenia w procesie edukacji. Zmiany te często związane są  
z codziennym reżimem żywieniowym. wiadome jest, że prawidłowe odżywianie 
jest warunkiem zdrowego stylu życia, a jego podstawy zawarte są we wczesnym 
dzieciństwie. utrwalenie zdrowych nawyków żywieniowych u dzieci stwarza 
prawdopodobieństwo ich utrzymania także w wieku dorosłym oraz staje się 
częścią profilaktyki w zwalczaniu chorób cywilizacyjnych związanych z nadwagą 
i otyłością. 

Brak równowagi pomiędzy spożytą energią a jej wydatkami wywołanymi 
utratą naturalnej i dynamicznej aktywności ruchowej czy niewłaściwymi nawyka-
mi żywieniowymi obserwuje się w wielu narodowych i międzynarodowych 
badaniach [1, 2, 3, 4]. problemy związane z obniżającą się potrzebą ruchu u dzieci 
są monitorowane również w czechach [5, 6, 7, 8, 9, 10]. wskazuje się, że występu-
ją także inne czynniki mające wpływ na wzrost bezczynności u dzieci np.: poziom 
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edukacji rodziców, zatrudnienie rodziców, a także typ, poziom, lokalizacja i wa-
runki do rozwoju aktywności ruchowej, aktualny stan zdrowia i poziom spraw- 
ności fizycznej dziecka [11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18]. eksperci przy tym zwracają uwa- 
gę na związki zachodzące między niską sprawnością fizyczną dziecka a jego 
problemami związanymi z integracją społeczną z rówieśnikami [19, 20, 21, 22, 10].

ostatnie badania przeprowadzone w czechach zwracają uwagę na zwięk-
szenie udziału otyłych chłopców o 2,6%, dziewcząt o 1,7% w przedziale wiekowym 
7–11 lat [23, 24, 9]. obecnie stwierdza się nadwagę lub otyłość u około 20% 
chłopców i 10% dziewcząt [25]. 

eksperci zwracają także uwagę na inne międzynarodowe badania, które 
wykazują, że na dobrostan i zachowanie dzieci ma wpływ także nadmierne 
spożycie cukru. do pojawienia się nadwagi czy otyłości u dziecka przyczynia się 
nie tylko nieprawidłowy zakres ćwiczeń ruchowych, ale i nawyki żywieniowe, czy 
niska oferta bodźców środowiskowych wspierających aktywność ruchową dziecka 
[26, 27, 28, 29, 30, 31, 11, 32, 33, 34, 7].

przygotowując posiłki dla dziecka, ważne jest, aby wziąć pod uwagę jego 
indywidualne upodobania smakowe. należy jednak unikać jednostronności  
w posiłkach, która może w efekcie prowadzić do niedożywienia, a brak nie-
zbędnych składników odżywczych w całodziennej ilości pokarmu często powo-
duje negatywne zmiany w ich organizmie [35]. według koldeové et al. [36],  
u dzieci w wieku 7–10 lat wymagane dzienne spożycie energii powinno wynosić 
70 kcal/kg/spożycie dziennie białka 1,5 g/kg masy ciała/dni. istotnym aspek-
tem prawidłowego żywienia, oprócz jego jakości i regularności, jest także ilość 
podawanego jedzenia [35, 37, 38, 39, 40]. wielkość każdej podawanej porcji 
powinna korespondować z wielkością i intensywnością aktywności ruchowej oraz 
wiekiem dziecka. 

integralną częścią kultywacji prozdrowotnego odżywiania się dziecka jest 
przestrzeganie reżimu picia. Zalecana ilość płynów powinna być uzależniona od 
wieku i masy ciała dziecka. koniczne jest, aby skoncentrować się też na jakości 
przyjmowanych napojów. słodzone napoje są bogatym źródłem węglowodanów 
i podnoszą poziom cukru we krwi, co w połączeniu z obniżoną aktywnością 
ruchową sprzyja nadwadze i otyłości [41, 42, 43]. dotychczas przeprowadzone 
badania pozwalają zauważyć, że stosunkowo niewielkie pozytywne zmiany w sty- 
lu życia są wystarczające, aby zmniejszyć ryzyko późniejszego pojawiania się sze- 
regu chorób cywilizacyjnych [44, 45, 46, 34, 9, 3, 10]. Zbadanie przyczyn 
podwyższonej masy ciała dzieci może zatem pomóc wyjaśnić niektóre udo- 
kumentowane zmiany behawioralne [47, 48, 49, 50].

cel pracy

celem badań była analiza oraz opis niektórych aspektów posiłków dzieci 
uczęszczających do szkół podstawowych w czechach. kolejnym celem było 
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mapowanie nawyków żywieniowych dzieci z podwyższoną masą ciała, nadwagą 
i otyłością.

Materiał i metoda

w badaniach brało udział 80 dzieci (35 dziewcząt i 45 chłopców), średnia 
wieku dla próby 11,5 lat, średnia dla wzrostu 145,66, średnia dla wagi 37,69. dzie-
ci pochodziły ze szkół podstawowych w republice czeskiej.

wartości BMi były oceniane w według centylowych wykresów (www.szu.cz):
– do 3 percentyla – niedowaga;
– do 25 centyla – zmniejszona waga;
– 25–75 percentyl – normalna waga;
– 75–90 percentyl – zwiększona waga; 
– 90–97 percentyla – nadwaga;
– powyżej 98 percentyla – otyłość. 

średnie wartości BMi u badanych w prezentowanej próbie wyniosły 17,59 
(18,05 chłopcy, dziewczęta 16,79). Grupa badawcza została z uwzględnieniem BMi 
podzielona na trzy podzbiory. Grupa a z BMi poniżej 25 percentyla składała się  
z 22 uczniów (11 dziewcząt, 11 chłopców) o ograniczonej wadze. Grupa B składała 
się z 38 uczniów (17 dziewcząt, 21 chłopców) z prawidłową masą ciała (BMi 25– 
–75 percentyla). Grupa c składała się z 20 uczniów (7 dziewcząt, 13 chłopców)  
z podwyższoną masą ciała (BMi powyżej 75 percentyla).

wybranie grupy badawczej o tych parametrach było zamierzone. Biorąc pod 
uwagę młody wiek badanych, warunkiem wstępnym uczestnictwa w badaniach 
była zgoda prawnych opiekunów. dane na temat nawyków żywieniowych zostały 
zebrane w oparciu o dostarczoną ankietę, która uwzględniała spożycie płynów, 
częstotliwość posiłków w ciągu dnia i miejsca jedzenia (w domu lub z dala od 
domu). ankieta była anonimowa i dobrowolna. uczestnicy badania zwrócili 
wypełnione ankiety w zaklejonej kopercie w wyznaczonym miejscu odbioru. dane 
analizowano metodami częstością odpowiedzi, percentylami oraz graficznie.

wyniki

równomierne spożycie energii zapobiega tworzeniu się zapasów w orga- 
nizmie [51, 52]. ponieważ organizm zużywa energię nawet w nocy, na początku 
dnia podstawowym posiłkiem jest obfite śniadanie z dużą ilością płynów. 
dzieciom, które mają tendencję do niejadania śniadań, należy na początku dawać 
mniejsze porcje [53]. większość dzieci osiągających niższą lub normalną wagę je 
śniadania regularnie, natomiast 60% dzieci ze zwiększoną wagą i otyłością rzadko 
je śniadania (zazwyczaj nie jadły śniadania) (wykres 1), podczas gdy regularne 
posiłki, które są rozłożone na cały dzień, ograniczają przejadanie się w godzinach 
popołudniowych i wieczornych [8].
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wykres 1. częstość występowania odpowiedzi [%], n = 80.

w jednym z ostatnich badań stwierdza się, że 16% dzieci z siódmych klas  
szkół podstawowych nie je śniadań [8]. wśród najbardziej popularnych potraw 
podczas śniadań były: biały chleb, salami lub słodycze. Tylko 10% uczniów 
regularnie zjada razem ze śniadaniem świeże owoce i warzywa. podstawy 
prawidłowego żywienia zakładają, że dzieci w młodszym wieku szkolnym (6–11 
lat) powinny spożywać około 150–200 g warzyw dziennie podzielonych na 2–2,5 
porcji, natomiast starsze dzieci w wieku szkolnym (12–15 lat) powinny spożywać 
do 300 g warzyw, podzielonych na 3–5 porcji.

dzieci ze zwiększoną masą ciała stwierdza się niskie spożycie warzyw  
i płynów w dni powszednie (wykres 2). Ten sposób odżywiania, a szczególnie ogra-
niczone picie płynów sprzyja odwodnieniu. Może to powodować poważne proble-
my zdrowotne, szczególnie u dzieci, które są szczególnie narażone na niedobory 
wody. każda osoba ma indywidualne potrzeby na wodę, której ilość zależy od wie-
lu czynników, takich jak pogoda i poziomu wysiłku fizycznego. jednakże eksperci 
zalecają, aby dzieci piły codziennie co najmniej 1–2 litry płynów [54].

wykres 2. średnie spożycie płynów, owoców i warzyw - częstość występowania 
odpowiedzi [%], n = 80 
Legenda: l – ilość litrów; szt. – liczba sztuk.
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u uczniów o obniżonej masie ciała występuje największy odsetek regular-
nych i codziennie przygotowywanych przez rodziców w domu śniadań. Możemy 
przyjąć, że stwarzają one lepszą równowagę biologiczną niż posiłki kupione  
w sklepie lub w szkolnej stołówce, a zatem mogą być jednym z możliwych czyn- 
ników optymalnej masy ciała. odwrotna sytuacja występuje u uczniów o zwięk-
szonej masie ciała, gdzie przeważa w stosunku do innych monitorowanych grup 
kupowanie w godzinach przedpołudniowych w szkolnym bufecie różnego rodzaju 
przekąsek.

około 1/2 dziennej energii powinna być spożytkowana w pierwszej 
połowie dnia. jednym ze sposobów, aby regularnie spożywać posiłek jest obiad  
w szkolnej stołówce. normy szkolnych posiłków [68] regulują przepisy, które  
są zgodne z dekretem nr 107/2005 sb. (http://www.sagit.cz). obowiązkową  
częścią posiłku powinny być napój, a także sałatki i kompoty. obiad w stołówce 
często jest jedynym gorącym posiłkiem w ciągu dnia [55]. na podstawie wyników 
można stwierdzić, że uczniowie z wyższej masie ciała jedli zwykle obiad w szkolnej 
stołówce, jednak były to posiłki nieregularnie (wykres 4). prawdopodobnie przy-
czyną tego jest smak i wygląd żywności podawanej w stołówce, przy uwzględnieniu 
zasad serwowania zdrowej żywności, które muszą spełniać standardy i są 
jednakowe dla wszystkich. natomiast liczba uczniów z obniżonej masie ciała zjada 
obiady przede wszystkim w domu, gdzie tego rodzaju posiłki prawdopodobnie 
bardziej smakują (wykres 4).

wykres 3. drugie śniadanie – częstość występowania odpowiedzi [%], n = 80
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wykres 4. obiad – częstość występowania odpowiedzi [%], n = 80

podwieczorek powinien być spożyty od trzech do czterech godzin po obie- 
dzie. wskazana jest żywność o niższej wartości energetycznej i indeksem glike-
micznym [56, 43, 57]. Z uwagi na to, że dzieci o wyższej masie zazwyczaj w godzi-
nach popołudniowych spożywają posiłek, powstaje pytanie, jaki preferują rodzaj 
żywności i ile jej spożywają. w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami 
związanymi z południowym posiłkiem, podwieczorek w swojej objętości i kalo- 
ryczności może zastępować dzieciom obiad. w przypadku dzieci z obniżonej  
i normalnej masie ciała nie zaobserwowano występowania popołudniowych po- 
siłków (wykres 5).

dzieci o obniżonej i normalnej masie zazwyczaj spożywają regularną ko- 
lację (wykres 6). wieczorny posiłek prawdopodobnie ma niską wartość energe- 
tyczną, ale dużą objętość i stanowi dopełnienie codziennych nawyków żywie-
niowych [58, 59].

nawyk zdrowego żywienia powstaje stopniowo, już od wczesnego okresu 
rozwoju dziecka. jeśli dziecko spotka się z nim dopiero w wieku szkolnym, może 
on nie spełniać wymagań smakowych i dziecko może je zastąpić nieodpowied-
nimi posiłkami (słodycze, tłuste produkty itp.).
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wykres 5. podwieczorek – częstość występowania odpowiedzi [%], n = 80

wykres 6. kolacja – częstość występowanie odpowiedzi [%], n = 80

wnioski

na sposób żywienia dzieci z niedowagą lub normalną wagą w większej mie-
rze wpływa rodzina. posiłki podawane są pięciokrotnie, w regularnych odstępach. 
najczęstszym błędem w podawaniu posiłków u badanych dzieci ze zwiększoną  
masą ciała, nadwagą czy otyłością jest niedostateczny poziom energii diety  
w godzinach porannych, a następnie objadanie się w godzinach wieczornych. 
konieczne jest, aby skupić się na zwiększeniu świadomości rodziców na temat 
zasad zdrowego żywienia dzieci. wskazana jest poprawa jakości posiłków 
oferowanych przez szkoły, które powinny nie tylko uwzględniać zdrowe żywie-
nie, ale także to, by potrawy swym smakiem i wyglądem odpowiadały psychicz- 
nej specyfice najmłodszych grup wiekowych.
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streszczenie

Wprowadzenie: problem używania substancji psychoaktywnych w formie 
eksperymentowania, nadużywania czy uzależnienia wśród młodzieży staje się  
coraz bardziej powszechny, a jego charakter wciąż przybiera nowe oblicza. w związ-
ku z licznymi zmianami, jakie zachodzą w okresie dojrzewania, grupa adolescen-
tów jest szczególnie narażona na znalezienie się w grupie osób używających. 
Zarówno teoretycy, jak i praktycy, poszukują efektywnych form pomocy tym, 
którzy z różnych powodów sięgnęli po środki odurzające.
Cel pracy: celem pracy jest ukazanie znaczenia aktywności fizycznej w kontekście 
używania substancji psychoaktywnych poprzez przegląd literatury w tym zakresie, 
jak i przedstawienie studium przypadku adolescenta, dla którego terapia, jak  
i aktywność fizyczna, okazały się pomocne w procesie zdrowienia.
Materiał i metoda: uzyskane wyniki osiągnięto poprzez przegląd literatury oraz 
wywiad i obserwację pacjenta. Zastosowano także metody psychometryczne.
Wyniki: Badania wskazują, że nieuprawianie regularnej aktywności fizycznej 
jest skorelowane z używaniem substancji psychoaktywnych. studium przypadku 
prezentuje osobę szkodliwie używającą marihuany o wysokim poziomie kom-
petencji osobistych i umiarkowanym poziomie własnej skuteczności, niskim 
poziomie neurotyczności oraz strategiach radzenia sobie ze stresem poprzez 
działanie i poszukiwanie wsparcia.
Wnioski: uprawianie sportu, szczególnie dyscyplin grupowych, może generować 
podobne efekty psychospołeczne, jakie osiągnąć można podczas przebywania 
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w grupie młodzieżowej, w której akceptowane i praktykowane jest używanie 
substancji psychoaktywnych. aktywność fizyczna zatem, w połączeniu z terapią 
motywującą do zmiany zachowania, może być sposobem na uwolnienie się  
z zależności od substancji psychoaktywnych.

abstract

Introduction: The problem of drug use among adolescents in the form of 
experimentation, abuse and addiction, is becoming more and more popular and 
its character still takes on new forms. Taking into account various changes typi-
cal of adolescence period, a group of teenagers are particularly vulnerable to find 
themselves in a group of people using drugs. Both theorists and practitioners are 
seeking effective forms of assistance to those who, for various reasons, reached 
for drugs.
Aim: The aim of this study is to show the importance of physical activity in the 
treatment of addiction to psychoactive substances by the presentation of a case 
study adolescent for whom, the therapy, as well as physical activity, proved to be 
helpful in the recovery process.
Material and Methods: The results achieved through a literature review and an 
interview as well as observation of the patient. psychometric methods have also 
been used.
Results: research shows that regular physical activity is not correlated with 
substance use. The case study presents a person, who harmfully used marijuana 
with a high level of personal competence and a moderate level of self-efficacy, 
low levels of neuroticism and strategies for coping with stress through action and 
seeking support.
Conclusions: The practice of sport, especially team sports, can generate similar 
psychosocial effects, which can be achieved when you are in a youth group who 
accepted and practiced the use of psychoactive substances. physical activity, 
therefore, in combination with therapy motivating a change in behavior, may be  
a way to free oneself from dependence on psychoactive substances.

wprowadzenie

problem używania substancji psychoaktywnych wśród młodzieży przybie-
ra różne formy. klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania 
icd-10 [1] wskazuje, że jedną z form używania substancji psychoaktywnych 
jest ostre zatrucie. Może być to konsekwencją eksperymentowania z używkami, 
czyli pierwszego etapu mechanizmu uzależniania się od środków odurzających. 
Zachowania takie są niejako wpisane w okres dorastania jako zachowania ryzy-
kowne obrazujące młodzieńczy bunt, jednakże w swych skutkach bywają ono 
niebywale niebezpieczne. do takich zachowań dochodzi zazwyczaj incydentalnie, 
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a po zaspokojeniu ciekawości następuje często rezygnacja z tego typu zacho- 
wań. drugim etapem mechanizmu wchodzenia w uzależnienie jest używanie 
szkodliwe substancji psychoaktywnych. sytuacja ta wiąże się z częstszym przyj-
mowaniem używki i pojawianiem się zaniedbań w różnych sferach życia. używa-
nie szkodliwe skutkuje również zmianami fizycznymi i psychicznymi. najbar- 
dziej zaawansowaną i niebezpieczną formą używania substancji psychoaktyw-
nych jest uzależnienie. aby zdiagnozować u osoby używającej uzależnienie, 
konieczne jest zaobserwowanie między innymi takich objawów jak: zwiększenie 
tolerancji na przyjmowaną substancję, objawy abstynencyjne, przyjmowanie 
większej dawki substancji niż wcześniej, utrata kontroli nad przyjmowaniem 
substancji, ukierunkowanie aktywności w celu pozyskania substancji, zaniedbania 
w sferze zawodowej, społecznej i towarzyskiej oraz ciągłe przyjmowanie sub- 
stancji pomimo dostrzegania negatywnych, somatycznych i psychicznych, kon-
sekwencji tych czynów [2].

używając określenia substancje psychoaktywne, autorzy [3, 4, 5] uwzględ-
niają przede wszystkim alkohol, papierosy, narkotyki oraz leki. wskazuje się 
ostatnimi czasy na dużą powszechność używania marihuany, leków i dopalaczy 
wśród młodzieży. ponadto zauważyć można pewne wzory przyjmowania substancji 
psychoaktywnych wśród adolescentów. na nowy wzór używania narkotyków 
składają się takie elementy jak:
– niska cena, używane często narkotyki mieszczą się w granicy od 20 do 50 złotych, 
co powoduje, że używanie drogich narkotyków staje się coraz rzadsze;
– dostępność i legalność, środki odurzające mogą stanowić legalne substancje, 
mogą być kupowane na przykład w aptekach albo przez internet;
– substancje o krótkim czasie działania, co powoduje, że możliwe jest zażycie ich 
podczas nieobecności w domu i późniejszy powrót do domu w trzeźwym stanie;
– przyjmowanie doustne narkotyków, które nie jest nazywane przez młodzież 
narkomanią, a coraz częściej odchodzi się od przyjmowania narkotyku dożylnie 
czy poprzez inhalację;
– ideologia zakładająca, że marihuana i haszysz są substancjami nieszkodliwymi, 
zatem ich legalizacja mogłaby przynieść w oczach adolescentów same korzyści.

Marihuana i haszysz pochodzą z niektórych gatunków konopi, przy czym 
marihuana jest suszem kwiatostanu i drobnych liści, a haszysz stanowi brunatną, 
plastyczną masę, którą otrzymuje się z żywicy konopi. najczęstszy sposób 
używania tych substancji to palenie. w polsce substancje te są nielegalne, jednak 
łatwo dostępne i tanie. po ich użyciu następuje poprawa samopoczucia, uczucie 
beztroski, lekkiej euforii, osłabienie samokontroli, wesołkowatość, pozorna 
jasność myślenia, gadatliwość, po 2–3 godzinach natomiast te objawy zostają 
zastąpione zamknięciem się w sobie i koncentracją na doznaniach wewnętrznych. 
czas działania narkotyku wynosi od 5 do 6 godzin, a jego wpływ na organizm 
jest bardzo zróżnicowany, w zależności od ilości przyjętej substancji, fizjologii 
organizmu oraz etapu używania.
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przyjmowane przez młodzież leki w celu odurzania się stanowią bardzo 
zróżnicowaną grupę substancji. pierwszą kategorią leków są środki uspokajające 
i nasenne. Mowa tu przede wszystkim o benzodiazepinach, które działają prze-
ciwlękowo, uspokajająco i rozluźniająco. są to leki sprzedawane na receptę, 
ponieważ mają one silnie uzależniające działanie, a zatem ich stosowanie nie 
powinno trwać zbyt długo. używający zdobywają je poprzez czarny rynek albo 
wyłudzanie recept od lekarzy. ich długotrwałe działanie powoduje zaburzenia 
funkcji poznawczych oraz chwiejność emocjonalną. pojawić mogą się również 
zmiany fizyczne, co w konsekwencji może prowadzić do degradacji społecznej: 
ograniczenia zainteresowań i aktywności oraz zaniedbań. dekstrometorfan 
to substancja znajdująca się w sprzedawanych w aptekach bez recepty lekach 
przeciwkaszlowych i przeciwprzeziębieniowych. działa odurzająco w sposób 
euforyzujący i otwierający na innych gdy przyjmowany jest w kilkakrotnie więk-
szych dawkach niż zalecenia lekarza. Może powodować również depersonali-
zację, derealizację oraz halucynacje. długotrwałe używanie może skutkować 
uzależnieniem, pojawieniem się objawów abstynencyjnych oraz zaniedbywaniem 
obowiązków i zainteresowań, a także zaburzeniami procesów poznawczych. inną 
substancją, również z grupy opiatów, jest kodeina. działa ona przeciwbólowo, 
powoduje euforię, błogą senność, apatię, zaprzecza przykrym doznaniom. 
składniki leków przeciwzapalnych, również dostępnych w aptekach bez recepty, 
mogą także stanowić substancję używaną w celu odurzania. są to leki w formie 
kremu, żelu, tabletek do ssania, płynów do płukania czy irygacji. powodują one 
euforię i poczucie błogostanu z halucynacjami włącznie. po ustąpieniu działania 
pojawia się złe samopoczucie i bezsenność.

podobnie jak i narkotyki, działanie pobudzające, jak i tłumiące mogą mieć 
również i dopalacze, dzielące się na katynony i sztuczne, syntetyczne kanabinoidy. 
Były one sprzedawane w polsce legalnie w latach 2008–2010, aktualnie ich sprze-
daż jest zdelegalizowana, jednak nabyć można je przez internet i na czarnym ryn-
ku. katynony działają silnie stymulująco, powodując takie objawy jak gonitwa 
myśli, podniesienie ciśnienia tętniczego, objawy neurologiczne (szczękościsk i tiki), 
a ich działanie może doprowadzić również i do powstania objawów psychotycz-
nych. sztuczne kanabinoidy czyli syntetyczna marihuana, mają silne działanie 
stymulujące i psychotyczne, w skutkach podobne nawet i do katynonów [6].

omawiając tematykę używania substancji psychoaktywnych przez młodzież, 
rozważa się przyczyny sięgania po substancje psychoaktywne. na podstawie 
przeprowadzonych przez autorkę artykułu badań w 2012 roku można opisać je  
i skategoryzować w postaci przedstawionego poniżej schematu.

podawane przez młodzież przyczyny sięgania po substancje psychoaktywne 
są bardzo zróżnicowane. Z jednej strony obrazują one naturalne potrzeby każdego 
nastolatka, jak przynależność do grupy rówieśniczej czy zaspokojenie ciekawości  
i przeżycie przyjemności, z drugiej natomiast wskazują na trudności doświadczane 
w okresie dojrzewania, które w sposób destrukcyjny szukać mogą rozwiązań  
w formie używania substancji psychoaktywnych.
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Badanie przeprowadzone na grupie młodzieży, a dotyczące aktywności 
fizycznej i używania substancji psychoaktywnych wśród młodzieży [7], ukazuje, 
że aktywność fizyczna dotyczy niewielkiej ilości badanych osób (14,2%), w więk-
szej mierze chłopców, aniżeli dziewcząt. w sytuacji gdy aktywność fizyczna jest 
definiowana jako spędzanie co najmniej godziny dziennie na treningach przez co 
najmniej pięć dni w tygodniu, a bierne zachowania postrzega się jako pozosta- 
wanie około pięciu godzin na spędzaniu czasu na przykład na oglądaniu telewizji 
albo korzystaniu z komputera do celów rozrywkowych, okazuje się, że spędzanie 
czasu wolnego w formie biernego zachowania jest wysoko skorelowane z używa-
niem substancji psychoaktywnych. czas wolny spędzany aktywnie natomiast był 
znacząco skorelowany z częstością konsumowania alkoholu i wyższym statusem 
socjoekonomicznym.

dlaczego młodzież używa
substancji psychoaktywnych?

  
                        
                      doświadczane trudności              pragmatyczne przyczyny

                       – problemy rodzinne                –   potrzeba akceptacji
                       – Trudności szkolne                      i przynależności do grupy
                       – problemy z rówieśnikami    – ucieczka od rzeczywistości
                          (zawody miłosne)                   – potrzeba zaimponowania
                                                                             – obniżona samoocena
  

                                                      hedonistyczne powody

                                                        –   ciekawość 
                                                        –   nuda
                                                        –   Brak zainteresowań 
                                                        –   przeżycie przyjemności

wykres 1. przyczyny używania substancji psychoaktywnych według młodzieży
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Badania z tego samego roku, a koncentrujące się na spożywaniu marihua- 
ny [8] ukazują, że aktywność fizyczna jest czynnikiem ochronnym przed chro-
nicznymi chorobami. okazuje się bowiem, że adolescenci zaangażowani w dużym 
stopniu w aktywność fizyczną, palą mniej marihuany, ale także mają zdrowszą 
dietę, lepsze strategie radzenia sobie ze stresem oraz lepszą jakość snu. w związku 
z powyższym, osoby, które regularnie uczestniczą w zajęciach sportowych są mniej 
narażone na używanie substancji psychoaktywnych, dodatkowo bardziej promu- 
ją zdrowy styl życia.

substancjami psychoaktywnymi potocznie kojarzonymi z uprawianiem 
sportu są sterydy anaboliczne. efektem ich przyjmowania może być labilność 
nastroju, agresywność, euforia, irytacja, a nawet i psychozy. Badania w tym 
zakresie [9] negują potoczne łączenie ich używania z aktywnością fizyczną. okazu- 
je się bowiem, że aktywność fizyczna nie przewiduje w sposób znaczący używania 
sterydów anabolicznych przez młodzież. w związku z tym uprawianie sportu 
nie jest niezbędnym komponentem, aby podjąć decyzję o używaniu substancji 
psychoaktywnych. ponadto badania wskazują, że zmienną lepiej przewidującą 
używanie sterydów anabolicznych przez młodzież są zaburzenia zachowania.

cel pracy

dowiedzione w powyżej przytoczonych badaniach wnioski ukazują, że ak-
tywność fizyczna może stanowić czynnik ochraniający młodzież przed używa- 
niem substancji psychoaktywnych. o ile znane jest w literaturze działanie profi- 
laktyczne aktywności fizycznej w kwestii używania substancji psychoaktywnych, 
tak interesujące wydaje się znaczenie jej w pracy terapeutycznej. celem opisywa-
nego badania jest oszacowanie, na podstawie studium przypadku, czy, a jeśli tak, 
to jak aktywność fizyczna może pomagać w terapii motywującej do utrzymania 
abstynencji od substancji psychoaktywnej. pole zainteresowań badacza stanowią 
szczególnie efekty psychospołeczne, jakie mogą się wiązać z uprawianiem sportu, 
a także i cechy osobowości badanego, które mogą wpływać na jego funkcjonowa-
nie w procesie terapeutycznym.

Materiał i metody

kluczową metodą zbierania informacji na temat pacjenta był wywiad. 
wywiad jest bardzo często stosowany w praktyce psychologicznej. służy również 
do badań empirycznych w celu poznania motywów człowieka, jego emocji  
i doświadczeń. Może mieć on charakter ustrukturalizowany, gdzie badacz ma 
przygotowany zestaw pytań, bądź też częściowo ustrukturalizowany, gdzie 
skonkretyzowane są zagadnienia, które mają zostać omówione podczas spot-
kania [10]. podczas mojego badania posłużyłam się wywiadem częściowo 
ustrukturalizowanym. Towarzyszyła temu również nieodłączna obserwacja 
pacjenta. istotny element badań stanowiło również użycie metod badawczych. 
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posłużono się narzędziem neo-FFi costy i Mccrae badającym osobowość 
pacjenta. kwestionariusz ten składa się z 60 twierdzeń, które tworzą pięć skal 
mierzących neurotyczność, ekstrawersję, otwartość na doświadczenie, ugodowość 
i sumienność. użyto skalę kompos juczyńskiego, składającą się z dwóch pod-
skal dotyczących dysponowania siłą konieczną do zainicjowania działania oraz 
wytrwałością, niezbędną do kontynuowania go. ponadto zastosowano Gses 
schwarzera, jerusalema i juczyńskiego oraz Mini-cope ogińskiej-Bulik i ju- 
czyńskiego, składający się z 28 stwierdzeń do pomiaru dyspozycyjnego ra- 
dzenia sobie, czyli oszacowania typowych sposobów reagowania w obliczu 
doświadczanego stresu [11].

wyniki

w efekcie przeprowadzonego z pacjentem wywiadu uzyskano informacje, 
które wskazują, że osoba badana to siedemnastoletni mężczyzna, który pochodzi  
z pełnej rodziny. ojciec badanego niespełna rok temu wyjechał do rosji w celu 
podjęcia tam pracy wskutek kryzysu finansowego, który dotknął jego firmy. oj-
ciec pacjenta pochodzi z Litwy, tam mieszka cała jego rodzina, on natomiast jako 
jedyny po przyjeździe na studia do polski – pozostał w niej. wyjazd ojca wygene-
rował konieczność przeformułowania struktury rodziny, w związku z tym osoba 
badana została w sposób automatyczny obarczona obowiązkami, które wcześ- 
niej pełnił jej ojciec. Matka badanego jest urzędnikiem, a pacjent wskazuje, że 
ich wzajemne relacje są bardzo dobre. nastolatek mieszka z mamą i znacznie 
młodszym od siebie bratem, który ma 9 lat i dla którego osoba badana stano-
wi autorytet. aktualnie pacjent jest uczniem 2. klasy szkoły ponadgimnazjalnej  
o profilu humanistycznym, a jego wyniki można określić jako dobre. Myśli o tym, 
aby w przyszłości pracować jako wojskowy lub strażak. od 10 lat pacjent upra-
wia regularnie unihokej, na treningi chodzi dwa razy w tygodniu, w grupie innych 
graczy czuje się bardzo dobrze, a trener jest dla niego bardzo ważnym obiektem.  
w trudnych sytuacjach pacjent może na niego liczyć, co powoduje, że badany 
chętnie korzysta z jego pomocy. oprócz trenowania, zespół wyjeżdża na zawody, 
które nierzadko kończą się sukcesami. od 3 miesięcy natomiast pacjent rozpo-
czął trenowanie kick-boxingu, gdyż spostrzegł, że taka aktywność może być dla 
niego konstruktywna w kwestii pozostawania w abstynencji od używek. Treningi 
te odbywają się trzykrotnie w każdym tygodniu i są dość absorbujące czasowo dla 
pacjenta.

jego kontakt z substancjami psychoaktywnymi rozpoczął się wiosną 2012 
roku, kiedy to ojciec pacjenta mieszkał jeszcze z rodziną w polsce, a sam pa-
cjent stwierdza, że wynikało to z jego ciekawości, chęci doświadczenia przyjem- 
ności i dobrobytu finansowego, jakiego wtedy doświadczał. eksperymentując  
z substancją, dochodziło do okazjonalnego palenia marihuany. na skutek trud-
ności finansowych w rodzinie, relacje rodzinne zaczęły się pogarszać. w tym 
czasie również dochodziło do coraz częstszego palenia marihuany, co w konsek- 
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wencji zakończyło się na etapie używania szkodliwego substancji. Z perspek- 
tywy czasu pacjent zauważa, że powody używania substancji zaczęły się zmie- 
niać. palił, ponieważ widział w tym możliwość przynależności do grupy rówieś- 
niczej i ucieczki od rzeczywistości, która w przeżyciach pacjenta nie była łatwa.  
w kwietniu 2013 roku pacjent został przyłapany na paleniu marihuany przez po-
licję, co doprowadziło do rozprawy sądowej, w konsekwencji której przyznano 
pacjentowi nadzór kuratora do ukończenia 18. roku życia. od tego czasu pacjent 
stara się utrzymywać abstynencję, co związane było z rozpoczęciem procesu tera-
peutycznego, a oprócz deklaracji pacjenta sprawdzane za pomocą testów na obec-
ność narkotyku. na początku pracy terapeutycznej pacjent został zakwalifikowa-
ny do programu „Fred Goes net”, którego celem jest wczesna interwencja wobec 
osób, które miały kontakt z substancjami psychoaktywnymi. dzięki takiej formie 
profilaktyki selektywnej można zadbać o osoby potencjalnie zagrożone naduży- 
waniem środków odurzających [12]. następnie ukończył młodzieżową grupę 
terapeutyczną, natomiast aktualnie jest w indywidualnym kontakcie terapeu- 
tycznym.

aby zrozumieć osobiste predyspozycje pacjenta, a co się z tym wiąże moż-
liwość zmiany, postanowiono przyjrzeć się jego osobowości, zasobom oraz stra-
tegiom radzenia sobie ze stresem. w wykonanym badaniu osobowości neo-FFi 
costy i Mccrae ujawnia się wysoki poziom sumienności pacjenta (7. sten), który 
przejawia się poprzez silną wolę, motywację do działania, wytrzymałość, odpo-
wiedzialność i punktualność. ponadto wysoki poziom osiąga również otwartość 
na doświadczenia (7. sten) związana z ciekawością, kreatywnością, wrażliwością 
i skłonnością do kwestionowania autorytetów, która poniekąd może tłumaczyć 
zachowania nastolatka związane z używaniem marihuany. niski poziom neuro-
tyczności (3. sten) natomiast wskazuje na stabilność emocjonalną, niski poziom 
doświadczanego lęku i irytacji, a także na konstruktywne strategie radzenia so-
bie ze stresem. uzupełniając ten wynik narzędziem Mini-cope ogińskiej-Bulik 
i juczyńskiego dowiadujemy się, że strategie stosowane przez nastolatka związane 
są z radzeniem sobie z problemem przez planowanie, odwracanie uwagi oraz po-
szukiwanie emocjonalnego i instrumentalnego wsparcia społecznego. na podsta-
wie skali kompos juczyńskiego diagnozuje się wysoki poziom kompetencji oso- 
bistych (7. sten) wskazujący na wysoki wynik w zakresie siły i wytrzymałości 
w działaniu. poziom poczucia własnej skuteczności mierzony za pomocą narzę-
dzia Gses wskazuje na umiarkowany wynik w tym zakresie, co może być związane  
z ograniczonym zaufaniem do samego siebie i podtrzymywaniem relacji z obiek-
tami, które są źródłem wsparcia, motywacji do zmiany, a także i kontroli nad jego 
zachowaniami (rodzice, trener, terapeuta).

dyskusja

ukazane we wprowadzeniu artykułu badania wskazują na znaczenie 
aktywności fizycznej wobec podejmowania decyzji związanej z używaniem 
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substancji psychoaktywnych. niezwykle istotny wydaje się tu być kontekst psy- 
chospołeczny. interesujący badacza problem związany z psychospołeczną ro-
lą aktywności fizycznej w procesie zdrowienia od nadużywania substancji odu-
rzających daje się wytłumaczyć za pomocą przyjrzenia się zyskom związanym  
z uprawiania sportu. na podstawie analizy studium przypadku bowiem zauważa 
się, że aktywność fizyczna daje wsparcie społeczne, zarówno od współzawodników, 
jak i od osoby trenera. wsparcie to może mieć charakter instrumentalny oraz 
emocjonalny, a fakt, że pacjent radzi sobie ze stresem poprzez jego uzyskiwanie 
może potwierdzać, że bycie wśród osób przyjaznych mu, przynosi dla niego właśnie 
taki zysk. ponadto uprawianie sportu zespołowego daje możliwość przynależności 
do grupy rówieśniczej, a dzielenie z nimi wspólnych pasji i zainteresowań 
może wiązać się z uzyskiwaniem akceptacji od współzawodników. Będąc w roli 
osoby zaakceptowanej w grupie, łatwiej o uzyskanie statusu osoby imponującej 
innym, zarówno wśród zawodników podczas gry, ale także i wśród innych osób, 
szczególnie wtedy, gdy osiąga się sukcesy na znaczących zawodach, między innymi 
Mistrzostwach europy, czego dokonywał badany. poczucie sukcesu, które temu 
towarzyszy może wiązać się z własną satysfakcją, a to natomiast w sposób pośredni 
może wpłynąć na zwiększenie pewności siebie. pacjent zauważa, że poznawanie 
sposobów samoobrony podczas treningów kick-boxingu jest metodą zwiększania 
swego poczucia bezpieczeństwa, co również wiąże się z podwyższaniem po-
ziomu pewności siebie. Zarówno jednej, jak i drugiej dyscyplinie sportowej 
pacjent przypisuje stwarzanie możliwości do wyrażenia emocji i rozładowania 
psychofizycznego napięcia. w związku z tym zatem ukierunkowana aktywność 
fizyczna daje możliwość relaksu i odprężenia. pacjent dostrzega wiele przyjem-
ności w uprawianiu sportu i zapewne nie bez powodu wypowiada bardzo ważne 
dla siebie zdanie: „sport jest najlepszą rzeczą na świecie, jest częścią mojego życia”.

wnioski

okazuje się zatem, że praktykowanie sportu, szczególnie dyscyplin zespo-
łowych, może w pewnym sensie stanowić substytut używania substancji psycho-
aktywnych, ponieważ generują one podobne efekty psychospołeczne. oczywiście 
samo uprawianie sportu nie jest rozwiązaniem trudności, które leżą u źródeł uży-
wania substancji psychoaktywnych. ważne jest zatem, aby zachęcać psychologów 
i terapeutów pracujących z nastolatkami używającymi substancji psychoaktyw-
nych, aby równolegle podczas podejmowania się aktywności fizycznej uczestni-
czyli oni w procesie terapeutycznym. istnieje bowiem ryzyko zaprzeczania pro-
blemom poprzez nadmierne angażowanie się w sport i unikanie dialogu na temat 
osobistych problemów. istotność znaczenia aktywności fizycznej wśród nastolat-
ków w kontekście profilaktyki używania substancji psychoaktywnych mogłaby zo-
stać wykorzystywana w działaniach promujących zdrowy tryb życia, najlepiej już 
wśród najmłodszych dzieci. są oni bowiem szczególnie narażeni na uzależnienia 
behawioralne, które w związku z postępem technicznym stają się coraz powszech-
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niejsze. pojawia się zatem pytanie, na ile aktywność fizyczna mogłaby okazać się 
pomocna w procesie zdrowienia od uzależnień behawioralnych? potrzeba badań 
w tym zakresie wynika z odmiennego kontekstu psychospołecznego tego typu uza-
leżnienia. w związku z przeprowadzonym badaniem można stwierdzić, że udział 
w procesie terapeutycznym pacjenta z określonymi cechami osobowości oraz po-
dejmowanie się regularnej aktywności fizycznej daje możliwość uwolnienia się  
z zależności od substancji odurzającej. podjęcie się zrealizowania ilościowych 
badań w tym zakresie na większej grupie osób i dokonania odpowiednich analiz 
statystycznych mogłoby ukazać dokładne relacje pomiędzy osobowością pacjenta, 
efektywnością terapii i podejmowaną aktywnością fizyczną.
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streszczenie

Badaniom poddano zachowania antagonistyczno-destrukcyjnye grup prefe-
rujących zachowania ryzykowne (sporty ekstremalne, przestępcy, chuligani sta- 
dionowi). podjęto także próbę uchwycenia zróżnicowań w funkcjonowaniu in-
terpersonalnym osób należących do wymienionych grup. problem badawczy 
próbowano rozwiązać, wykorzystując skalę ustosunkowań interpersonalnych, 
która diagnozuje styl społecznego funkcjonowania i zróżnicowania zaburzeń 
osobowości. wartości wskaźników podobieństw wyniosły 0,0 dla sportowców 
ekstremalnych i chuliganów stadionowych; -0,2 dla chuliganów stadionowych  
i przestępców oraz 0,3 dla sportowców ekstremalnych i przestępców. widzimy, że 
w pierwszym i drugim przypadku profile były niskie, a w trzecim umiarkowane. 
uczestników sportów ekstremalnych charakteryzował tzw. syndrom prospołecz-
ny, a chuliganów stadionowych tzw. syndrom wrogości, który był silniejszy niż  
u przestępców. 
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abstract

The study focused on antagonistic and destructive behaviour of social groups 
which preferred disorderly conduct, i.e. extreme athletes (ea), offenders (o) and 
pseudo supporters (ps). it also attempted to describe diversities in interpersonal 
functioning between members of the above groups. The interpersonal relation-
ship scale (irs), used for diagnosing types of social functioning and personality 
disorders, was harnessed to solve the research problem. The statistical analysis 
of results was conducted by means of the du Masa Test – according to stanik’s 
procedures [1] – which made it possible to calculate rates of probabilities referring 
to profiles under research. The following rates were obtained: ea-ps = 0, ps-o = 
- 0,2 and ea-o = 0,3. The research profiles were low in the first and second case, 
while in the third one they represented moderate values. extreme athletes boasted 
a pro-social syndrome, whereas a high hostility syndrome was more characteristic 
of pseudo supporters rather than of offenders. similarities between interpersonal 
relationship in offenders and extreme athletes, as well as differences of those two 
groups from pseudo supporters were of statistical significance (p<0,05).

wstęp

wzmożona potrzeba stymulacji staje się coraz częściej naturalnym procesem 
funkcjonowania współczesnego człowieka. osoby poszukujące „mocnych 
wrażeń” podejmują działania, które szokują nieprzewidywalnością skutków [1]. 
przyczyny zwiększającej się liczby osób, o tak obniżonej reaktywności na bodźce 
środowiskowe, są wielopostaciowe. przemieszczenie u ludzi progu oczekiwań 
stymulacyjnych może być wywołane poprzez częstszy niż w przeszłości kontakt 
z czynnikami makro i mikrospołecznymi [2] oraz powolniejsze, w porównaniu 
do innych osób, dojrzewanie układu nerwowego [3]. Mimo to wybrana przez 
respondentów forma zaspokajania potrzeb będzie zdeterminowana metodami 
wychowania naturalnego [4]. 

Z wyników badań nad niedojrzałością i odrzuceniem społecznym wynika, 
że niedojrzałość koreluje z pojawiającymi się u człowieka licznymi objawami 
nadpobudliwości, a wysoki poziom odrzucenia społecznego (brak akceptacji 
społecznej, personalne unikanie, wykluczanie ze społeczności lokalnej, społeczne 
stygmatyzowanie) wiąże się ze zwiększonym iQ i agresją [5]. chuligani stadionowi, 
przestępcy i sportowcy ekstremalni należą do osób preferujących zachowania 
ryzykowne. różne zachowania zbiorowe tych osób mogą być tłumaczone od-
mienną internalizacją norm i wartości, jakie wyznają [2]. Zastanawiające może 
być to, w jakich obszarach życia społecznego i na ile „miłośnicy mocnych wrażeń” 
charakteryzują się podobną, a na ile odmienną postawą do świata zewnętrznego.
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cel pracy

celem pracy było badanie zachowań antagonistyczno-destrukcyjnych grup 
preferujących zachowania ryzykowne – sportowców ekstremalnych, przestęp-
ców, chuliganów stadionowych. podjęto także próbę uchwycenia zróżnicowań  
w funkcjonowaniu interpersonalnym osób należących do wymienionych grup. 
rozwiązanie problemu badawczego to także poszukiwanie odpowiedzi na nas-
tępujące pytania: w jakich sytuacjach życiowych wymienione grupy preferujące 
zachowania ryzykowne charakteryzują się podobnymi, a w jakich różnymi za-
chowaniami? czy skłonności do zachowań antagonistyczno-destrukcyjnych są 
różnicowane w zależności od rodzaju grupy?

Materiał i metoda

Materiał badawczy stanowiły trzy grupy (dobór celowy) w liczbie 180 osób 
w wieku 18–28 lat. do grupy pierwszej należały osoby uprawiające sporty eks-
tremalne – „sportowcy”, których reprezentowali przedstawiciele kolarstwa zjaz-
dowego, nurkowania głębinowego i skoków spadochronowych. w grupie dru-
giej znalazły się osoby osadzone (skazane) w zakładzie karnym – „przestępcy”,  
a w trzeciej – „chuligani”, reprezentowani przez chuliganów stadionowych.

w celu rozwiązania problemu badawczego posłużono się skalą ustosunko-
wań interpersonalnych (sui) autorstwa stanika [6]. narzędzie pozwało doko-
nać diagnozy stylów społecznego funkcjonowania i zróżnicowania zaburzeń 
osobowości. odpowiedzi z 70 pytań kształtowały 12 skal o określonym profilu 
badanego w następujących kategoriach: 1) kierowniczo-autorytatywnych,  
2) podtrzymująco-przesadnie opiekuńczych, 3) współpracująco-przyjacielskich, 
4) uległo-zależnych, 5) wycofująco-masochistycznych, 6) buntowniczo-podej-
rzliwych, 7) agresywno--sadystycznych, 8) współzawodnicząco-narcystycznych, 
9) samoakceptacji, 10) kłamstwa, 11) zaradności, realizmu, względnej autonomii, 
12) pesymizmu, bezradności, „wołania i pomoc”. wszystkie style funkcjonowania 
międzyludzkiego zbudowane zostały z wymiaru –,,dominacja-submisja” oraz 
,,miłość-wrogość”. poszukując lokalizacji międzybiegunowej dla przedstawicieli 
poszczególnych grup, posłużono się ośmiostopniową skalą przeliczeniową dla 
każdego rozkładu wspomnianej skali sui, w której odległość między jednym  
a drugim oktylem (wartość od 1 do 8 punktów) obejmuje 12,5% populacji. 
każdemu z 8 oktyli został przyporządkowany jeden z poziomów: 1,2 – skrajnie 
niski, 3 – poziom niski, 4 – powyżej średniej, 5 – średni (norma), 6 – powyżej 
średniej, 7 – wysoki, 8 – skrajnie wysoki.
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wyniki

korzystając z tabeli przeliczeniowej1, uzyskano wartości dla profili sui  
z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy badawcze. porównując oso-
by uprawiające sporty ekstremalne z chuliganami stadionowymi i osadzonymi 
w zakładzie karnym – „przestępcy”, można zauważyć, że wartości w większości 
skal są zróżnicowane (tabela 1). podobieństwa są widoczne jedynie w skalach: 3, 
4, 8 i 11, tak wśród „sportowców” jak i „przestępców”. do interpretacji wyników, 
według przyjętej procedury2 został zastosowany test du Masa, który pozwolił 
na obliczenie wskaźnika podobieństw uzyskanych profili. wartości wskaźników 
,,rps” w zestawieniu „sportowiec-chuligan” = 0, „chuligan-przestępca” = – 0,2, 
 a „sportowiec-przestępca” = 0,3. Zatem w zestawieniu 1 i 2 podobieństwa utwo-
rzonych profili są niskie, zaś 3 – „sportowiec-przestępca” umiarkowane. powyższe 
wartości wskaźników ,,rps” predysponują grupy – „sportowiec-przestępca” do 
miana osób charakteryzujących się najbardziej podobnymi postawami w sy-
tuacjach interakcji społecznych. podobieństwa te zostały ujawnione w skalach 
,,współpracująco-przyjacielskich”, ,,uległo-zależnych”, ,,współzawodnicząco-nar- 
cystyczny” oraz ,,zaradności, realizmu, względnej autonomii”. przeprowadzone 
badania pokazały, że wśród badanych „sportowców”, „chuliganów” i „przestęp-
ców” ten sam motyw, czyli zapotrzebowanie na stymulację wywołuje pęd do 
działania.

1 Tabela przeliczeniowa – autor skali [6], obliczając rozsiew wyników za pomocą 
oktyli (1/2 kwartyla), uzyskał ośmiostopniową skalę przeliczeniową dla każdego rozkładu 
w sui i przyjął, że odległość między oktylami obejmuje 12,5% populacji. każdemu okty-
lowi przypisał ocenę słowną: 1 i 2 oktyl – skrajnie niski, 3 oktyl – niski, 4 oktyl – poniżej 
średniej, 5 oktyl – średni, 6 oktyl powyżej średniej, 7 oktyl – wysoki, 8 oktyl – skrajnie 
wysoki. przeprowadzając badanie w dwóch grupach 100 osobowych, zróżnicowanych  
pod względem płci, badacz uzyskał materiał, który pozwolił mu na utworzenie dla każde- 
go oktyla przedziałów liczbowych dla wyników surowych w poszczególnych skalach sui. 

2 obliczenie median dla poszczególnych skal pozwoliło na utworzenie graficznego 
odzwierciedlenia wyników badań. aby rzetelnie przeanalizować powstałe profile i porów-
nać istotność ich podobieństw oraz ustalić wartości wskaźników podobieństw ,,rps” dla 
poszczególnych grup badawczych, zastosowano test du Masa [7], co pozwoliło na ustale-
nie pomiędzy grupami badawczymi podobieństw na poziomie: bardzo wysokim, wysokim, 
umiarkowanym oraz niskim. 
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wykres 1. skala ustosunkowań interpersonalnych w zależności od grup 
preferujących zachowania ryzykowne
oznaczenia:
 a) skala ustosunkowań interpersonalnych: 1) kierowniczo-autorytaty-
wnych, 2) podtrzymująco-przesadnie opiekuńczych, 3) współpracująco-przyja- 
cielskich, 4) uległo-zależnych, 5) wycofująco-masochistycznych, 6) buntowniczo-
-podejrzliwych, 7) agresywno-sadystycznych, 8) współzawodnicząco-narcystycz-
nych, 9) samoakceptacji, 10) kłamstwa, 11) zaradności, realizmu, względnej auto-
nomii, 12) pesymizmu, bezradności, „wołania i pomoc”
 b) wartości oktylowe: 1,2 – skrajnie niski, 3 – poziom niski, 4 – powyżej 
średniej, 5 – średni (norma), 6 – powyżej średniej, 7 – wysoki, 8 – skrajnie wysoki.

wspomniana wcześniej procedura interpretacji wyników3 wskazuje, że 
„sportowcy” charakteryzują się podwyższonym, zaś „przestępcy” obniżonym 
stylem kierowniczo-autokratycznym, który był widoczny także u osób uprawia-
jących sporty ekstremalne i wśród chuliganów stadionowych. sytuacja ta może 
odzwierciedlać nieracjonalne i podwyższone poczucie kompetencji we współpracy 
z innymi oraz tendencje przywódcze. jednostki, o których mowa będzie cechowa-
ła powściągliwość w stosunku do innych z jednoczesnym wyczuleniem na ocenę 
swojej osoby. „przestępcy” w porównaniu do „sportowców” i „chuliganów”, według 
skali kierowniczo-autokratycznej, zajmują oktyl 4., który jest niższy i określany 
normą, choć mieszczący się poniżej średniej (wykres 1; skala 1).

styl podtrzymująco-przesadnie opiekuńczy u „przestępców” i „chuliganów” 
był na poziomie skrajnie niskim (oktyl 2.). wynik na poziomie drugiego oktyla su-
geruje, że badane grupy były powściągliwe z jednoczesnym budowaniem w swojej 
świadomości przesadnych przejawów odpowiedzialności za innych, opiekuńczości 
czy samopoświęcenia. osoby skazane – „przestępcy” i chuligani stadionowi nie 

3 procedura interpretacji wyników we wszystkich 12 skalach zostanie dokonana  
w oparciu opracowania j. M. stanika [8, 6, 1].
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były szczególnie zainteresowani szeroko rozumianym, dobrem innych. okazało 
się, iż w skali 2 „sportowców” charakteryzowała postaw typowa dla większości lu-
dzi (wykres 1; skala 2).

wartości zmiennej w kategorii współpracująco-przyjacielskiej (skala 3) 
wskazują, że w przypadku „chuliganów” wartość oktyla mieści się na poziomie 
skrajnie niskim (2). Takie relacje pokazują brak gotowości do kompromisu w sy-
tuacjach niezgodności z działaniem i negatywne, pozbawione pozytywnych uczuć 
nastawienie do partnera. chuliganom stadionowym nie zależy na przyjaznych  
i prawidłowych relacjach społecznych. dane rozmieszczone na skali 3 oraz ich 
analiza pokazują, że te same relacje społeczne były podobne u „przestępców”  
(5 oktyl) jak i „sportowców” (4. oktyl). Mimo podobieństw widzimy, że współpraca 
w grupie i przyjaźń pomiędzy „przestępcami” były silniejsze niż pomiędzy „spor-
towcami”. niezależnie od występujących różnic, wartości mieszczą się w normie, 
czego nie można stwierdzić o grupie chuliganów stadionowych (wykres 1; skala 3).

styl uległo-zależny (skala 4) był taki sam u osób uprawiających sporty eks-
tremalne jak i badanych wywodzących się z grup „przestępczych”. wartość oktyla 
w obu przypadkach wynosiła 7 pkt i mieściła się na poziomie wysokim. Zarówno 
grupy „sportowców”, jak i osadzonych w zakładzie karnym – „przestępców” cha-
rakteryzowały się brakiem uległości i trudnościami w podporządkowaniu się wobec 
innych. osoby te – zbuntowane wobec zjawisk społecznych – unikają kontaktów in-
terpersonalnych wyrażających się chęcią bycia wiernym i podległym. okazało się, że 
po przeciwległym biegunie znalazła się grupa chuliganów stadionowych, a 3. oktyl 
świadczyć może o niskim poziomie omawianej kategorii (wykres 1; skala 4).

Badania pokazały, że osoby uprawiające sporty ekstremalne nie dążą, tak 
aktywnie jak „przestępcy” i „chuligani”, do kontaktów społecznych o charakterze 
wycofująco-masochistycznym. wartości na skali 5. pokazały, że dla „sportowców” 
styl ten mieścił się na poziomie niskim. Grupę tą można zatem scharakteryzować 
umiarkowanym nastawieniem do świata zewnętrznego. Z kolei aktywne kontakty 
społeczne o charakterze wycofująco-masochistycznym na poziomie oktyla 5. wy-
stąpiły w dwóch pozostałych grupach. wydaje się (nie bez przesady), że zachowa-
nia „przestępców” i „chuliganów” są w normie, jeżeli wziąć pod uwagę tą kategorię 
kontaktów społecznych (wykres 1; skala 5).

Buntowniczo-podejrzliwy styl kontaktów społecznych dla grupy „przestępców” 
przyjął wartość poniżej średniej (oktyl 4.), tym samym można przyjąć, że mieścił 
się on w dolnej granicy normy. Zdecydowanie poniżej normy na poziomie skrajnie 
niskim (oktyl 1.) znalazła się grupa „sportowców”, a powyżej wartości przyjętych 
za normę (oktyl 7.) grupa chuliganów stadionowych. wysoki poziom buntu i po-
dejrzliwości u „chuliganów” to manifestacja zachowań wrogich i antyspołecznych. 
niektóre pośród tych osób są chłodne uczuciowo wobec innych, podejrzliwe oraz nie 
zgadzające się z zewnętrznym porządkiem społecznym i demonstracyjnie nieprze-
strzegające wszelkich nakazów. nic dziwnego, że chuligani stadionowi nazywani są 
często „kibolami” czy „pseudokibicami”. To ludzie wyjątkowo groźni, bo funkcjonu-
jący na granicy prawa i czujący się wyjątkowo bezkarnie (wykres 1; skala 6).
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w nawiązaniu do wysokiego poziomu buntu i podejrzliwości (skala 6.) u chu-
liganów stadionowych należy stwierdzić, że grupa ta jest wyjątkowo agresywna 
i sadystyczna wobec innych. świadczy o tym skrajnie wysoka wartość (8. oktyl) 
na skali 7. wysoki poziom (7. oktyl) agresywno-sadystycznego stylu kontaktów 
społecznych charakteryzuje także grupę „sportowców”. Z badań wynika, że za-
równo „sportowcy” uprawiający dyscypliny ekstremalne. a szczególnie chuligani 
stadionowi to osoby charakteryzujące się nadmiernym krytycyzmem, wrogością 
do siebie, a przede wszystkim traktowaniem siebie jako jednostki lepszej pod 
pewnymi względami od innych. wydaje się jednak, że w przypadku „sportowców” 
taka postawa pozwala przezwyciężać stres i wyzwania, jakie niesie pokonywanie 
swoich słabości w uprawianiu niełatwych i niebezpiecznych dyscyplin. pozwala 
mobilizować siły i pokonywać swoje słabości. w przypadku tej grupy postawa ta 
wydaje się być zaletą, a agresja czy sadyzm pomaga pokonać strach, lęk, słabość 
we wzmaganiu się ze specyfiką danej dyscypliny sportu. niestety wydaje się, że  
w przypadku chuliganów stadionowych ta sama „energia” skierowana jest w kie-
runku drugiego człowieka w celu poniżenia, uszkodzenia, wyeliminowania, a nie-
jednokrotnie zabicia. agresywno-sadystyczny styl kontaktów-społecznych w gru-
pach „przestępczych” mieścił się tym razem w granicach normy (5. oktyl). wydaje 
się, że resocjalizacja w tym przypadku mogła przynieść spodziewane rezultaty 
(wykres 1; skala 7).

kontakty społeczne o charakterze współzawodnicząco-narcystycznym (skala 
8) mieściły się w normie tak wśród „sportowców”, jak i „przestępców”, mimo że w 
obu grupach wartości znajdowały się powyżej poziomu średniego (6. oktyl). anali-
zowany styl kontaktów społecznych stawia ponownie w niechlubnym świetle chu-
liganów stadionowych. niestety, negatywny akt spełnienia społecznego u „chuli-
ganów” przyjął wartość skrajnie wysoką (8. oktyl), co wskazuje na tendencję do 
zachowań wyniosłych z przesadną manifestacją swojej niezależności (wykres 1; 
skala 8). 

niska samoakceptacja w kontaktach społecznych (skala iX) była typową 
dla osób trenujących sporty ekstremalne (2. oktyl). oznacza to niską samoocenę 
i pasywność społeczną. na przeciwległym biegunie samoakceptacji znajdują się 
„przestępcy”. wartość wysoka (7. oktyl) wskazuje, że grupa „przestępców” dostar-
cza jednostce istotnego wsparcia, które stymuluje jej potrzeby społeczne. samo-
akceptacja chuliganów w kontaktach społecznych mieściła się poniżej średniej,  
co stanowiło dla tych jednostek poziom uznany za normę.

skala kłamstwa w grupach „przestępców”, „sportowców” i „chuliganów” – co 
należy wyraźnie zaznaczyć – mieściła się w zakresie normy. dla ścisłości można 
jedynie dodać, że nieco poniżej średniej (4. oktyl) w zakresie skali X mieścili się 
chuligani stadionowi, co może świadczyć o skłonnościach tej grupy do zaniżonej sa-
mooceny. powyżej średniej były osoby uprawiające sporty ekstremalne (oktyl 6.), co 
może sugerować tendencję odwrotną. należy jednak wyraźnie zaznaczyć, że są to je-
dynie spekulacje autorów badań, gdyż według przytaczanego wcześniej autora skali 
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sui4 niskie i średnie wyniki w skali kłamstwa (tak było w tym przypadku) świadczą 
o rzetelności udzielanych odpowiedzi przez badanych (wykres. 1; skala 10).

skala 11 – zwana skalą zaradności – określa wysoki stopień samoakceptacji, 
a w interakcjach społecznych nastawienie na realizację wytyczonych celów  
[8, 6, 1]. wartości zmiennej badanych 3 grup wobec takiej charakterystyki znajdują 
się na poziom niskim („sportowcy” i „przestępcy” po 3 oktyle) i skrajnie niskim 
(„chuligani” – 2. oktyl). dokonując charakterystyki badanych grup na podstawie 
uzyskanych wyników można przyjąć, że są to osobnicy niezrównoważeni, 
izolujący się w interakcjach społecznych i pesymiści. warto dodać, że z uwagi na 
najniższą wartość oktyli przedstawiony opis będzie bardziej charakterystyczny  
dla chuliganów stadionowych niż „przestępców” i „sportowców” (wykres 1; ska- 
la 11).

ostatnia 12 z analizowanych skal zwana w skrócie skalą bezradności, określa 
ludzi o niskim poczuciu własnej wartości, którzy w swoim otoczeniu dostrzegają 
jedynie niepowodzenia i przeszkody a nie pozytywne rezultaty swojego działania. 
wyniki badań pokazują, że wartości zmiennej dla wszystkich 3 grup są w normie, 
mieszcząc się na poziomie średnim u chuliganów stadionowych i „przestępców”  
(5. oktyl) oraz poziomie poniżej średniego u osób uprawiających sporty 
ekstremalne. w posumowaniu można stwierdzić, że wszyscy badani postrzegają 
optymalnie swoje możliwości (wykres 1; skala 12)

dyskusja

udział osób aktywnych fizycznie w regularnym treningu sportowym wykazuje 
ścisły związek z ich działaniami społecznymi [9]. niestety, wzrost zaangażowania 
w treningu sportowym może prowadzić do wystąpienia skłonności do zaburzeń 
ustosunkowań interpersonalnych [10] i wzrostu wrażliwości tych osób na łamanie 
norm społecznych przez innych [11]. 

rozpoznanie w wyniku przeprowadzonych badań segmentów sui po-
twierdza doniesienia innych badaczy. okazuje się, że osobników uprawiających 
sporty ekstremalne w odróżnieniu od chuliganów stadionowych i przestępców 
charakteryzuje tzw. syndrom prospołeczny. średni i podwyższony wynik w skalach 
2, 3, 4 oznacza, że „sportowcy” będą reprezentować zachowania akceptowane 
społecznie oparte na zaspokajaniu wspólnych dla środowiska potrzeb. podobne 
wyniki do tych, jakie w prezentowanym materiale z badań własnych uzyskano  
u „sportowców” otrzymano również w doniesieniach innych autorów badając 
osoby z neurastenią, depresją i histerią [8, 6, 1]. Zaskakujący może być fakt, iż  
w skali 2, 3, 4 chuligani stadionowi wypadają gorzej na tle przestępców. Grupa ta 
reprezentuje zdecydowanie skrajną postawę antyspołeczną. 

4 wysokie wartości w skali 10 są wynikiem świadomego lub nieświadomego fałszowa-
nia wyników. wartości wysokie wskazują na zawyżoną ocenę badanych głównie w skalach 
1, 2, 3 i 11, natomiast niskie i średnie wartości na ocenę adekwatną [8, 6, 1]. 
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analiza syndromu wrogości (skale 5, 6, 7 często też 8 oraz 9) w poszczegól-
nych grupach badawczych wykazała znaczne podobieństwo utworzonych profili  
u pacjentów z neurastenią, depresją i histerią [8, 6, 1] oraz u diagnozowanych  
w niniejszej pracy chuliganów stadionowych. „chuligani” w porównaniu do pozo-
stałych grup wskazują trwalszą tendencję do uruchamiania wobec innych zacho-
wań defensywnych, nieufnych, podejrzliwych [8, 6, 1]. stało się to potwierdzeniem 
znacznie większego, od pozostałych grup badawczych, negatywnego nastawienia 
do świata zewnętrznego tych respondentów. Zdecydowanie skrajne, podwyższone 
wartości w tych profilach budują wizerunek osób nieufnych, podejrzliwych oraz 
manifestujących jawną agresję.

syndrom egocentryzmu został zakreślony przez podwyższony pułap wartości 
w sakach 1 i 8 oraz obniżony poziom w profilach 9 i 11, co stało się charaktery-
styczne dla grupy „sportowców” i „chuliganów”, a koresponduje z wynikami ba-
dań, jakie uzyskał autor skali sui. Ta odmiana syndromu, reprezentowana przez 
wymienione grupy, cechuje się postawami autorytarnymi w kontaktach z innymi 
ludźmi. Badani charakteryzujący się takim nastawieniem do świata zewnętrznego 
oceniają świat z własnej perspektywy, z chęcią do forsowania własnych interesów 
społecznych oraz nie dążący, za wszelką cenę, do nowych kontaktów (skala 1). Za-
uważalna jest u tych osób chęć kierowania innymi, leczy prawdopodobnie obni-
żona samoakceptacja i minimalne zadowolenie z siebie, uwrażliwia te osoby na 
opinię publiczną – skala 10 [8, 6, 1].

obliczenie poziomu istotności p dla par utworzonych z profili badanych grup 
pozwoliło potwierdzić powyższe uzasadnienia oparte na interpretacji wspomnia-
nego już autora skali. okazuje się, że występują mało znaczące różnice w skalach 
ustosunkowań interpersonalnych „sportowców” i „przestępców”. Zdecydowana 
rozbieżność profili jest zauważalna w przypadku chuliganów stadionowych w sto-
sunku do pozostałych grup badawczych. 

wnioski

1. Grupa sportowców i przestępców reagowała identycznie w sytuacjach 
życiowych opisywanych przez skale uległo-zależną, współzawodnicząco-narcys- 
tyczną oraz zaradności, realizmu i względnej autonomii (rps=0,3). Z dużą pewnoś-
cią można, zatem przyjąć, że obydwie grupy, poszukiwały mocnych wrażeń a for-
ma zachowań uległo-zależnych prowokowała otoczenie oczekując od niego ciągłej 
pomocy i wsparcia. osoby z tych grup często stawiały siebie w świetle „ofiar”, co 
mogło być rodzajem manifestacji własnej osoby z próbą jej dowartościowania i ze 
skłonnością do „pasożytniczego” tryb życia. ujawniony przy tej okazji współza-
wodniczo-narcystyczny poziom zachowań, pozwala przypuszczać, że innych ludzi 
w realizacji własnych korzyści traktują raczej przedmiotowo, mocno akcentując 
własną niezależność i manifestując nad nimi przewagę. niestety taki typ zacho-
wań często wywołuje w otoczeniu reakcję uległości lub wrogości.
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2. chuligani stadionowi są niebezpieczni społecznie. dominują u nich za-
chowania antagonistyczno-destrukcyjne, agresywno-sadystyczne i buntowniczo-
-podejrzliwe. Można przypuszczać, że osoby z tej grupy charakteryzuje wrogość, 
antyspołeczność, oziębłość w kontaktach interpersonalnych, bierne odrzucenie, 
nieufność wobec innych, podejrzliwość, odrzucenie autorytetów, nadmierny kry-
tycyzm i sarkazm. w konsekwencji chuligani stadionowi będą preferować prze-
moc fizyczną w celu wywołania u innych, poczucia winy, lęku i uległości. 

3. niechęć do współdziałania społecznego w największym skrócie opisuje 
skrajne wartości skali współpracująco-przyjacielskiej. postawa taka może wy-
rażać się między innymi brakiem pomocy drugiemu i odpowiedzialności za in-
nych, niechęcią do drugiego człowieka, bezkompromisowością podczas współ-
pracy, oziębłością w kontaktach interpersonalnych i brakiem dbałości o zgodność 
społeczną. skuteczne maskowanie swojej słabość, brak szacunku i zaufania wo-
bec innych osób prawdopodobnie ma stworzyć obraz osoby niezależnej i silniej 
społecznie. 

4. kierowniczo-autorytatywny styl społecznego funkcjonowania jest wspól-
ny dla chuliganów stadionowych i sportowców ekstremalnych. poziom powy-
żej średniej (7 oktyl) u badanych z obydwu grup to osoby o dużej niezależności 
społecznej, którzy niechętnie ulegają publicznej presji oraz często unikają roli 
osób podwładnych. wydaje się, że można ich nazwać ,,buntownikami z wyboru” – 
manifestują swoją ważność przez przesadną gloryfikację własnej osoby, próbując 
w ten sposób zwrócić na siebie uwagę. 

5. chuligani stadionowi i przestępcy to grupy o zbliżonych postawach wobec 
świata zewnętrznego. skale współpracująco-przyjacielska, wycofująco-masochi-
styczna oraz zaradności, realizmu, względnej autonomii uwidoczniły to w sposób 
szczególny. wydaje się, że obydwie grupy są do siebie podobne pod względem 
obniżonego poziomu przyjaznych kontaktów interpersonalnych oraz małej mo-
tywacji do wspierania i pomocy innym. osoby te pozbawione skromności i posłu-
szeństwa nie oczekują wsparcia od innych. najprawdopodobniej będą dążyły do 
wyznaczonego celu z determinacją pozbawioną lęku.
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streszczenie

Wprowadzenie: jednym z podstawowych problemów zdrowotnych na 
świecie jest otyłość i nadwaga. od niedawna problem ten dotyczy również 
dzieci i młodzieży. w centrum zainteresowania badaczy coraz częściej znajdują 
się problemy psychologiczne, z którymi muszą sobie radzić rodziny z dziećmi  
z nieprawidłową wagą ciała. Z tego względu w badaniach własnych podjęto próbę 
psychologicznej charakterystyki systemu rodziny z dziećmi otyłymi i z nadwagą.
Cel pracy: celem pracy było zbadanie różnic w wybranych aspektach 
funkcjonowania rodziców dzieci otyłych i z nadwagą. wybrano następujące 
aspekty: postawy rodzicielskie, zadowolenia z życia rodzinnego, style przywiązania 
oraz zachowania komunikacyjne.
Materiał i metody: przebadano 40 rodziców dzieci z nieprawidłową, nadmierną 
masą ciała. w badaniu wykorzystano skalę postaw rodzicielskich Mieczysława 
plopy, skalę oceny rodziny davida h. olsona, kwestionariusz stylów przy-
wiązania Mieczysława plopy oraz kwestionariusz komunikacji Małżeńskiej Marii 
kaźmierczak, Mieczysława plopy.
Wyniki: stwierdzono istotne statystycznie różnice w wybranych, badanych 
aspektach funkcjonowania rodzin z dziećmi z nieprawidłową i prawidłową wagą 
ciała.
Wnioski: w badaniach własnych zauważono różnicę w funkcjonowaniu rodzin 
z dziećmi z nieprawidłową i prawidłową wagą ciała, w zakresie zadowolenia  

111



H. Liberska, k. boniecka

z życia rodzinnego, stylów przywiązania, zachowań komunikacyjnych oraz pre-
zentowanych postaw rodzicielskich.

abstract

Introduction: one of the main global health problems is obesity and overweight. 
recently this issue has also started to concern children. More and more often it 
is psychological as well as environmental factors which contribute to overweight 
and obesity in children that are becoming researchers’ focus of attention. The fin-
dings of global study on this problem have revealed that family functioning affects 
a child’s weight disorders. Therefore, in own study there was made an effort to 
develop a psychological characteristic of the system of a family with obese and 
overweight children. 
Aim of study: The purpose of the article was to analyze the relationship between 
selected factors connected with family functioning and the prevalence of over-
weight and obesity in children. 
Material and Method: The study involved the skala postaw rodzicielskich 
Mieczysława plopy, skala oceny rodziny david h. olson, kwestionariusz stylów 
przywiązania Mieczysław plopa oraz kwestionariusz komunikacji Małżeńskiej 
Maria kaźmierczak, Mieczysław plopa.
Results: The study findings may contribute to broaden our knowledge about 
family predispositions regarding childhood overweight and obesity and develop 
childhood overweight prevention programs.
Conclusions: own study observed a difference among families in which chil-
dren have normal or abnormal body mass in terms of family functioning, fami- 
ly life satisfaction and displayed parent attitudes. it should be emphasised that 
that direction of the correlation between a child’s abnormal body mass and fami- 
ly functioning is not yet known. numerous researchers notice that the problem 
of struggling with overweight or obesity of your child may become the source of 
many family troubles. Thus, family functioning can be disrupted by the process of 
therapy which frequently turns out to be ineffective.

wprowadzenie

w dzisiejszych czasach, gdy promowanie nadmiernie szczupłej sylwetki 
związane ze zmianami w kulturze, jest wyjątkowo widoczne, paradoksalnie 
jednym z głównych problemów zdrowotnych na świecie jest otyłość [1]. problem 
ten dotyczy nie tylko krajów wysoko rozwiniętych, bogatych, w których od wielu 
lat odnotowuje się dużą liczbę osób otyłych lub z nadwagą, ale również krajów 
rozwijających się. obecnie także ludzie w krajach rozwijających się tyją ze względu 
na spożywanie importowanej, niezdrowej i wysokoprzetworzonej, lecz taniej 
żywności [2]. według who w 2008 roku ponad 50% osób dorosłych w europie 
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miało nadwagę, a około 20% było otyłych (world health organization). od nie-
dawna problem ten dotyczy również dzieci.

w centrum zainteresowania badaczy coraz częściej stają czynniki psy-
chologiczne oraz środowiskowe, które przyczyniają się do występowania nadwagi 
i otyłości u dzieci. wyniki światowych badań nad tym problemem wskazują, że 
funkcjonowanie rodziny ma związek z zaburzeniami wagi dziecka. Z tego względu 
w badaniach własnych podjęto próbę pogłębionej analizy systemu rodziny  
z dziećmi z nadwagą i otyłymi.

cel pracy

celem pracy było zbadanie różnic w funkcjonowaniu rodzin z dziećmi  
z otyłością i nadwagą. w badaniu wykorzystano skalę postaw rodzicielskich, 
skalę oceny rodziny, kwestionariusz stylów przywiązania oraz kwestionariusz 
komunikacji Małżeńskiej. wyniki pracy mogą przyczynić się do zwiększenia 
wiedzy na temat rodzinnych uwarunkowań nadwagi i otyłości u dzieci i do 
opracowania programów ukierunkowanych na zapobieganie nadwadze dziecięcej.

wskaźniki nieprawidłowej masy ciała

o otyłości w naukach medycznych mówi się, gdy organizm charakteryzuje 
się patologicznym zwiększeniem ilości tkanki tłuszczowej, która doprowadza do 
upośledzenia funkcjonowania. nadwaga to nadmiar masy ciała oscylujący wokół 
10–20 % ponad prawidłową ilość, otyłość to zwiększenie o minimum 20% masy 
ciała ponad normę. 

powszechnie do określenia prawidłowej masy ciała osób dorosłych stosuje 
się wskaźnik Queteteleta, czyli BMi (Body Mass index) [3]. wskaźnik ten jest 
ilorazem masy ciała i wzrostu w metrach podniesionego do kwadratu. norma 
oscyluje w przedziale między 18,5 a 24,99.

w przypadku dzieci i młodzieży do 15. roku życia wskaźnik ten nie jest 
stosowany. wykorzystuje się siatkę percentylową. siatki centylowe są graficznym 
przedstawieniem norm rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży.

wskaźniki te nie są metodami idealnymi, między innymi nie biorą pod uwagę 
zawartości tkanki mięśniowej. w związku z tym przy diagnozie otyłości stosuje się 
liczne, inne wskaźniki. To czy spostrzegamy kogoś jako osobę otyłą związane jest 
również z jej oceną przez innych ludzi. w związku z tym w psychologii społecznej 
osoby otyłe to takie, którym inni ludzie przypisują atrybut otyłości [3].

otyłość i nadwaga

otyłość może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych. 
występowanie nadmiernej wagi ciała jest związane, m.in. z występowaniem 
cukrzycy typu 2, ze zmianami w naczyniach krwionośnych, a w konsekwencji  
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z nadciśnieniem tętniczym, z zaburzeniami frakcji lipidowej oraz ze zwiększonym 
ryzykiem kamicy pęcherzyka żółciowego [4]. jednak skutki otyłości nie są jedy- 
nie powiązane ze zdrowiem i kondycją fizyczną jednostki. konsekwencje psy-
chospołeczne wydają się równie poważne. w licznych badaniach potwierdzono 
istnienie różnic między osobami otyłymi a tymi z prawidłową wagą ciała  
w funkcjonowaniu psychospołecznym [5]. Badacze próbują dokonać także cha- 
rakterystyki osób cierpiących z powodu nadmiernej wagi ciała [6]. należy jednak 
pamiętać, że osoby otyłe tworzą grupę bardzo zróżnicowaną i niehomogeniczną. 
Związane jest to m.in. ze złożoną etiologią otyłości u danej jednostki.

wybrane uwarunkowania nieprawidłowej wagi ciała

otyłość jest uwarunkowana czynnikami biologicznymi, środowiskowymi 
oraz psychicznymi. spośród wpływów środowiskowych badacze podkreślają 
przede wszystkim czynniki rodzinne [7]. ważne są rodzinne zwyczaje żywieniowe 
oraz aktywność fizyczna. rodzice dzieci otyłych często sami charakteryzują 
się nieprawidłową masą ciała, niskim poziomem aktywności fizycznej oraz 
traktowaniem jedzenia w kategoriach nagrody lub sposobu na nudę [7: 408].

problematyka otyłości i nadwagi jest ściśle powiązana z zagadnieniem 
odżywiania i jego zaburzeniami. odżywianie to z jednej strony biologiczny proces 
pozyskiwania energii, mający określony wpływ na organizm za pośrednictwem 
przemian biochemicznych. Z drugiej strony jest to również czynność związana  
z kulturowymi, społecznymi i rodzinnymi zależnościami [7]. jedzenie również jest 
często powiązane z regulacją stanów afektywnych. dowiedziono, że indukowanie 
pozytywnego lub negatywnego nastroju wpływa na spożycie produktów 
wysokokalorycznych [4]. natomiast spożywanie nadmiernej ilości tłuszczów oraz 
cukrów ma związek z występowaniem negatywnych stanów emocjonalnych. 

Zaburzeniem ściśle powiązanym z regulacją emocji jest kompulsywne 
objadanie się. kompulsywne objadanie się (binge eating disorder – Bed) trud-
no odróżnić od otyłości, jednak zaburzenie to nie zawsze współwystępuje z nad-
mierną wagą ciała. natomiast większość osób otyłych nie przejawia objawów 
kompulsywnego objadania się. osoba cierpiąca na kompulsywne objadanie się 
w jedzeniu upatruje poczucia niezależności lub stara się za pomocą spożywania 
pożywienia regulować takie emocje jak smutek, złość czy strach. Zaburzenie to 
występuje często w rodzinach, które jedzenie wiążą z uczuciami [8]. dziecko 
nie nauczone efektywnego radzenia sobie ze stresem poprzez jedzenie stara się 
regulować wewnętrzne napięcia.

nadmierna masa ciała u dzieci i młodzieży

dotychczas problem nadwagi i otyłości dotyczył głównie osób dorosłych. 
jednak w ostatnich latach zaobserwowano wzrost nadmiernej wagi ciała u wielu 
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dzieci i młodzieży [3]. w polsce około 6% dzieci w wieku szkolnym ma nadwagę,  
a 4% cierpi na otyłość [za: 3].

nadmierna, nieprawidłowa masa ciała u dziecka najczęściej związana jest  
z otyłością prostą, czyli taką która wynika ze źle zbilansowanej diety oraz za małej 
aktywności fizycznej, a nie jest związana z występowaniem innych zaburzeń, na 
przykład endokrynologicznymi [9].

około drugiego roku życia dziecko zaczyna odżywiać się w sposób podobny do 
reszty członków rodziny, ale już na tym etapie pojawiają się preferencje dotyczące 
pokarmów oraz dążenia do autonomii w tym obszarze [7]. jest to więc ważny 
element przejmowania przez dziecko kontroli nad swoimi zachowaniami [7: 397].

uwarunkowania rodzinne nieprawidłowej masy ciała dziecka

podejście systemowe zakłada, że funkcjonowanie człowieka powinno być 
rozpatrywane z uwzględnieniem systemu, którego jest częścią. rodzina jako 
system wpływa na styl życia wszystkich członków. występowanie nieprawidłowej 
masy ciała dziecka może być związane ze stylem życia rodzinny, poziomem 
aktywności fizycznej oraz zachowaniami mającymi na celu regulować emocje 
prezentowanymi przez rodziców. Z drugiej strony, ogólna atmosfera emocjonalna 
w domu rodzinnym może wpływać na wybory żywieniowe dziecka. na klimat 
emocjonalny rodziny wpływa m.in. styl przywiązania między rodzicami, zacho-
wania komunikacyjne oraz prezentowane postawy rodzicielskie.

Badania dowodzą występowania negatywnych stanów afektywnych u osób 
otyłych [10, 11]. Z jednej strony badacze podkreślają znaczenie negatywnych stanów 
emocjonalnych dla nadmiernego jedzenia, a w konsekwencji dla powstawania 
otyłości [6]. otyłość o podłożu psychosomatycznym traktowana jest jako skutek 
kompensowania frustracji przez osobę otyłą, czy też rozładowanie lęku [12].

Z drugiej strony wielu badaczy zauważa, że występowanie otyłości prowadzi 
do niezadowolenia z własnego ciała a w konsekwencji do obniżonego nastroju, 
a nawet wyższego poziomu depresji [13]. Liczne badania potwierdzają gorsze 
funkcjonowanie emocjonalne osób otyłych, lecz nadal nie rozstrzygają kierunku 
tej zależności. nadal nie wiadomo czy należy je traktować jako przyczynę, czy jako 
skutek otyłości [11]. 

w związku z tak określonymi zmiennymi podstawowe problemy badawcze 
dotyczyły:

1. różnicy poziomu zadowolenia z życia między rodzicami dzieci z wagą nie-
prawidłową i prawidłową.

2. różnicy stylów przywiązania między rodzicami dzieci z wagą nieprawi-
dłową i prawidłową.

3. różnicy zachowań komunikacyjnych między rodzicami dzieci z wagą nie-
prawidłową i prawidłową.
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4. różnicy postaw rodzicielskich między rodzicami dzieci z wagą nieprawi-
dłową i prawidłową.

5. Z powyższego wynika, że badania miały charakter porównawczy.

na podstawie analizy literatury przedmiotu sformułowano następujące 
hipotezy:

1. Badane grupy w sposób istotny różnią się między sobą poziomem zadowo-
lenia z życia rodzinnego:
– oczekuje się, że poziom zadowolenia z życia rodzinnego rodziców dzieci z nie-
prawidłową wagą jest niższy niż rodziców dzieci z wagą prawidłową.

2. u rodziców dzieci z nieprawidłową wagą przeważać będą style przywiąza-
nia lękowo-ambiwalentny oraz unikowy w odróżnieniu od rodziców dzieci z pra-
widłową wagą.

3. Zachowania komunikacyjne w sposób istotny różnicują badane grupy:
– rodzice dzieci z nieprawidłową wagą wykazują niższy poziom udzielanego 
wsparcia, niższą otwartość w komunikacji oraz wyższą skłonność do deprecjono-
wania współmałżonka w porównaniu z rodzicami dzieci z prawidłową wagą ciała.

4. istnieją znaczące różnice w postawach rodzicielskich w badanych grupach:
– rodzice dzieci z nieprawidłową wagą będą prezentować częściej niż rodzice 
dzieci z prawidłową wagą ciała niewłaściwe postawy rodzicielskie: postawę odr-
zucenia, postawę braku autonomii, postawę nadmiernie ochraniającą, postawę 
nadmiernie ochraniającą i postawę niekonsekwentną.

operacjonalizacja zmiennych

Zmienna zależna

waga dziecka
siatka centylowa:
– waga prawidłowa
– waga nieprawidłowa

Zmienne niezależne

Zadowolenie z życia rodzinnego wynik w skali h w sor

style przywiązania

wynik w ksp:
– styl bezpieczny
– styl lękowo-ambiwalentny
– styl unikowy

Zachowania komunikacyjne

wynik w kMM:
Trzy wymiary:
– wsparcia
– zaangażowania
– deprecjacji
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postawy rodzicielskie

wynik w spr:
– postawa akceptacji-odrzucenia
– postawa autonomii
– postawa nadmiernie ochraniająca
– postawa nadmiernie wymagająca
– postawa niekonsekwentna

Zmienne socjodemograficzne

status ekonomiczny

całkowite dochody osobiste netto w pLn:
niski (<1100 zł)
średni (1101–2500 zł)
wysoki (>2500 zł)

wykształcenie
zawodowe

średnie
wyższe

miejsce zamieszkania wieś
miasto

liczba dzieci
1
2
3

Materiał i metoda

Metody badań

– wywiad strukturalizowany
– skala oceny rodziny (sor) – david h. olson w adaptacji andrzeja Marga- 
sińskiego
– kwestionariusz stylów przywiązania (ksp) – Mieczysław plopa
– kwestionariusz komunikacji Małżeńskiej (kkM) – Maria kaźmierczak, Mie- 
czysław plopa
– skala postaw rodzicielskich (spr) – Mieczysław plopa

osoby badane

– Badanie przeprowadzono w grupie 40 osób dorosłych-rodziców dzieci w wieku 
wczesnoszkolnym z prawidłową lub nieprawidłową wagą ciała. wszystkie osoby 
zamieszkiwały województwo kujawsko-pomorskie. wykorzystano celowy dobór 
próby ze względu na kryterium wagi dziecka. dzieci osób badanych nie cierpiały 
na żadne choroby przewlekłe a waga nie wynikała z żadnego schorzenia.
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wyniki

Tabela 1. skala oceny rodzinny (sor)

Zmienna
suma 
rang

Grupa 1

suma 
rang

Grupa 2
u Z Z 

popraw p
N 

ważnych
Grupa 1

N 
ważnych 
Grupa 2

2*1 str.
dokł.p

SOR A 289,00 452,00 118,00 -1,81 -1,84 n.s. 20 20 n.s.

sor B 279,50 461,50 108,50 -2,09 -2,13 n.s. 20 20 n.s.

sor c 408,50 332,50 122,50 1,68 1,70 n.s. 20 20 n.s.

SOR D 387,00 354,00 144,00 1,05 1,06 n.s. 20 20 n.s

SOR E 385,50 355,50 145,50 1,01 1,02 n.s. 20 20 n.s.

sor F 417,50 323,50 113,50 1,94 1,96 n.s. 20 20 n.s.

sor G 224,00 517,00 53,00 -3,71 -3,73 <0,05 20 20 <0,05

sor h 223,00 518,00 52,00 -3,74 -3,75 <0,05 20 20 <0,05

Źródło: opracowanie własne. 

istnieją istotne różnice w badanych grupach, w zakresie zadowolenie z życia 
rodzinnego. rodzice dzieci z nieprawidłową wagą ciała prezentują niższy poziom 
zadowolenie z życia rodzinnego.

Tabela 2. kwestionariusz stylów przywiązania (ksp)

Zmienna
suma 
rang

Grupa 1

suma 
rang

Grupa 2
u Z Z 

popraw P

n
 w

aż
ny

ch
G

ru
pa

 1

n
 w

aż
ny

ch
 

G
ru

pa
 2

2*1 str.
dokł.p

ksp 
s. bezpieczny 278,00 463,00 107,00 -2,13 -2,14 <0,05 20 20 <0,05

ksp
s. lękowo- 

–ambiwalentny
501,50 239,50 29,50 4,40 4,42 <0,05 20 20 <0,05

ksp
s. unikowy 461,00 280,00 70,00 3,22 3,23 <0,05 20 20 <0,05

Źródło: opracowanie własne. 

Badane grupy w sposób istotny różnią się prezentowanymi stylami 
przywiązania. rodzice dzieci z nieprawidłową wagą ciała częściej wykazują styl 
lękowo-ambiwalentny oraz unikowy, natomiast rodzice dzieci z prawidłową wagą 
ciała styl bezpieczny.
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Tabela 3. kwestionariusz komunikacji małżeńskiej (kkM)

Zmienna
suma 
rang

Grupa 1

suma 
rang

Grupa 2
u Z Z 

popraw p

n
 w

aż
ny

ch
G

ru
pa

 1

n
 w

aż
ny

ch
 

G
ru

pa
 2

2*1 str.
dokł.p

kkM
wsparcie 244,50 496,50 73,50 -3,12 -3,14 <0,05 20 20 <0,05

kkM 
zaangażowanie 256,50 484,50 85,50 -2,77 -2,77 <0,05 20 20 <0,05

kkM
deprecjacja 420,00 321,00 111,00 2,02 2,02 <0,05 20 20 <0,05

Źródło: opracowanie własne. 

istnieją istotne różnice między badanymi grupami w zakresie zachowań 
komunikacyjnych. rodzice dzieci z nieprawidłową wagą ciała uzyskały niższe 
wyniki w podskali „otrzymywane wsparcie” oraz „zaangażowanie” a wyższe  
w podskali „deprecjacja” niż rodzice dzieci z prawidłową wagą ciała.

Tabela 4. kwestionariusz komunikacji małżeńskiej (kkM). samoocena

Zmienna
suma 
rang

Grupa 1

suma 
rang

Grupa 2
u Z Z 

popraw p

n
 w

aż
ny

ch
G

ru
pa

 1

n
 w

aż
ny

ch
 

G
ru

pa
 2

2*1 str.
dokł.p

kkM
wsparcie 278,00 463,00 107,00 -2,13 -2,16 <0,05 20 20 <0,05

kkM 
zaangażowania 252,50 488,50 81,50 -2,88 -2,89 <0,05 20 20 <0,05

kkM 
deprecjacja 391,00 350,00 140,00 1,17 1,17 n..s. 20 20 n.s.

Źródło: opracowanie własne. 

istnieją istotne różnice w zakresie zachowań komunikacyjnych w samoopisie 
między badanymi grupami. rodzice dzieci z nieprawidłową wagą ciała otrzymali 
niższe wyniki w podskali „udzielane wsparcie” oraz „ zaangażowanie: niż rodzice 
dzieci z prawidłową wagą ciała.
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Tabela 5. skala postaw rodzicielskich (spr)

Zmienna suma rang
Grupa 1

suma rang
Grupa 2 u Z Z 

popraw p

n
 w

aż
ny

ch
G

r
u

pa
 1

n
 w

aż
ny

ch
 

G
r

u
pa

 2

2*1 str.
dokł.p

spr a-o 272,50 468,50 101,50 -2,30 -2,30 <0,05 20 20 <0,05

SPR A 368,50 372,50 162,50 0,51 0,51 n i 20 20 n i

SPR nO 324,50 416,50 153,50 -0,77 -0,78 n i 20 20 n i

SPR nW 386,50 354,50 144,50 1,04 1,04 n i 20 20 n i

spr nk 445,50 295,50 85,50 2,76 2,77 <0,05 20 20 <0,05

Źródło: opracowanie własne. 

istnieją istotne różnice w zakresie postaw rodzicielskich w podskali 
„akceptacja-odrzucenie” oraz „niekonsekwencja”. rodzice dzieci z nieprawidłową 
wagą ciała uzyskali niższe wyniki w podskali „akceptacja” a wyższe w podskali 
„niekonsekwencja” niż rodzice dzieci z prawidłową wagą ciała.

dyskusja

otyłość i nadwaga to nie tylko problem zdrowotny, ale również zagrożenie 
dla psychiki jednostki. dzieci z nieprawidłową wagą ciała mogą doświadczać wielu 
cierpień psychicznych [14]. rówieśnicy już w okresie przedszkolnym zauważają 
odmienność dzieci z nadwagą i otyłych, co często prowadzi do wykluczenia z grupy 
dziecka z nieprawidłową wagą ciała. według badań [za: 14] dowodzą, że nawet 
nauczyciele mogą traktować takie dzieci gorzej niż pozostałe. 

wiele badań wskazuje na nieprawidłowości w funkcjonowaniu rodzin  
z dziećmi z nieprawidłową wagą ciała. Z jednej strony rodzina może koncentrować 
się na leczeniu dziecka, jednak stosując nieskuteczne metody, co może prowadzić 
do frustracji i rodziców i dziecka. samo stosowanie diety i zachęcanie do aktywności 
fizycznej zazwyczaj nie przynosi rezultatów w leczeniu dzieci [14]. Z drugiej strony 
niektórzy autorzy [3, 5] zauważają, że nieprawidłowości w funkcjonowaniu rodziny 
mogą przyczyniać się do nieprawidłowych zachowań zdrowotnych u dzieci a co za 
tym idzie do nieprawidłowej wagi ciała.

w badaniach własnych również zauważono różnicę w funkcjonowaniu 
rodzin z dziećmi z nieprawidłową i prawidłową wagą ciała, w zakresie zadowolenia 
z życia rodzinnego, stylów przywiązania, zachowań komunikacyjnych oraz 
prezentowanych postaw rodzicielskich. należy jednak zaznaczyć, że kierunek 
związku między nieprawidłową wagą ciała dziecka a funkcjonowaniem rodzinny 
nie jest znany. wielu autorów zauważa, że problem zmagania się z nadwagą lub 
otyłością dziecka może być źródłem wielu zmartwień rodziny. Funkcjonowanie 
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rodziny może, więc być zaburzone przez proces leczenia, często nieskuteczny, 
dziecka. 

jednak należy zauważyć, że wiele nieprawidłowości w funkcjonowaniu 
rodziny jest postrzeganych jako element przyczyniający się do powstawania 
nieprawidłowej wagi u dziecka. wielu rodziców dzieci otyłych jest przesadnie 
troskliwych lub dominujących, co może zaburzać powstawanie autoregulacji  
w zakresie uczucia sytości [za: 14: 100]. rodzice są również modelami zacho- 
wań dzieci. jeśli sami traktują jedzenie jako regulację emocji, dziecko będzie 
sięgało po pożywienie nie tylko w celu zaspokojenia głodu. 

dalsze badania nad związkiem między funkcjonowaniem rodzin z dziećmi  
z nieprawidłową wagą ciała mogą przyczynić się do rozszerzenia wiedzy na temat 
leczenia dzieci z nadwagą i otyłych oraz przyczynić do stworzenia afektywnych 
programów leczenia.

wnioski

– Badani rodzice dzieci z nieprawidłową wagą w sposób istotny różnią się w zakre-
sie zadowolenia z życia rodzinnego, prezentują niższy poziom zadowolenia z życia 
rodzinnego.
– Badane grupy istotnie różnią się stylami przywiązania: rodzice dzieci z nieprawi-
dłową wagą częściej prezentują style lękowo-ambiwalentny oraz lękowy.
– Zachowania komunikacyjne w sposób istotny różnicują badane grupy: rodzice 
dzieci z nieprawidłową wagą wykazują niższy poziom otrzymywanego wsparcia 
oraz niższy poziom otwartości (własnej i partnera) w komunikacji.
– Badani rodzice dzieci z nieprawidłową wagą istotnie różnią się postawą rodzi-
cielską (w postawach: akceptacja-odrzucenie oraz postawie niekonsekwencji) od 
rodziców dzieci z wagą prawidłową: obie postawy charakteryzują więcej badanych 
rodziców dzieci z nieprawidłową wagą.
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streszczenie

sport jest często postrzegany jako dziedzina zdominowana przez męskość i hete-
ronormatywność. Może on wpłynąć na sposób w jaki osoba uprawiająca go wyraża 
swoją płciowość i seksualność. w swoim artykule chciałabym zaprezentować, 
zanalizować i przedyskutować przegląd badań dotyczących sytuacji osób homo-
seksualnych oraz kobiet w sporcie. okazuje się, że przynajmniej w niektórych 
krajach, geje mogą mówić o swojej seksualności i nie zostają przez to odrzuceni 
przez kolegów z drużyny. następnie chciałabym skoncentrować się na tym jak 
homofobia i androcentryzm wpływają na sytuację kobiet w sporcie – na wybór 
dyscyplin, zarobki, czas przeznaczany na reklamę kobiecego sportu oraz ich 
wizerunek w mediach. Moim celem jest pokazanie jak zwyczaje, stereotypy, klisze 
myślowe i marketing wpływają na życie i wybory sportowców. chciałabym także 
wskazać możliwe rozwiązania tych problemów.

abstract

sport is often perceived as affected by masculinity and heteronormativity. it can 
influence the way one expresses their gender and sexuality. i would like to pre- 
sent, analyze and discuss already published research on homosexual persons and 
women in sports. it turns out that in some countries gay people can openly discuss 
their sexuality and are not rejected by their teammates. Moreover, i would like to 
focus on the influence of homophobia and androcentrism on sportswomen – the 
choice of the sport’s field, income, the amount of airtime for women’s sports and 
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the way sportswomen are depicted in media. My goal is to show how habits, cli-
chés and marketing affect sportspersons’ lives and choices. i would also like to tell 
about some possible solutions to these problems.

wprowadzenie

Lew-starowicz [1] opisuje seksualność jako podstawowy element bycia czło- 
wiekiem przez całe życie. seksualność jest bardzo ważnym czynnikiem moty-
wującym ludzi do nawiązywania relacji interpersonalnych. doświadczamy jej  
w naszych myślach, przekonaniach, wartościach, zachowaniach, związkach. obej-
muje ona nie tylko sam seks, ale także tożsamość płciową i seksualną, role płciowe, 
erotyzm i intymność. 

w powszechnej deklaracji praw seksualnych [1] możemy przeczytać, że 
seksualność jest integralną częścią osobowości każdego człowieka, a jej pełny 
rozwój jest niezbędny do osiągnięcia dobrostanu. orientacja seksualna wiąże się 
z wyborem obiektów seksualnych, trwałością tego wyboru w życiu danej osoby 
oraz jego akceptacją. wyróżniamy trzy orientacje seksualne: heteroseksualną, 
biseksualną oraz homoseksualną [1]. natomiast Bojarska [2] uważa, że istnieją 
różne ograniczenia stosowalności pojęcia orientacji seksualnej, takie jak: brak 
uniwersalnych kryteriów określania orientacji seksualnej, niemożność obserwacji 
wskaźników orientacji seksualnej, dynamiczny charakter potrzeb seksualnych, 
nieetyczność narzucania innym osobom swojej definicji orientacji seksualnej, 
płynność i wielowymiarowość tożsamości seksualnej, niemożność aplikacji tego 
pojęcia do osób trans płciowych oraz interseksualnych, a także różnice między-
kulturowe dotyczące norm i tożsamości seksualnych. autorka także postuluje, 
żeby pojęcie orientacji seksualnej zastępować pojęciem tożsamości seksualnej [2].

Liczba osób homoseksualnych w społeczeństwie jest względnie stała i  naj- 
częściej określa się ją na poziomie 5% [3]. należy jednak podchodzić do tego typu 
statystyk bardzo ostrożnie, gdyż mogą one nie przedstawiać prawdziwego obrazu. 
po pierwsze, nie uwzględniają one najczęściej osób biseksualnych. po drugie, oso- 
by LGB mogą nie przyznawać się do swojej seksualności w obawie przed stygma-
tyzacją. po trzecie, musimy pamiętać, że tożsamość seksualna podlega zmianom 
podczas życia jednostki [2].

rodzaj lub gender jest terminem stosowanym przez badaczy do opisania 
cech i zachowań postrzeganych w danej kulturze jako odpowiednich dla kobiet lub 
mężczyzn [4]. stereotypy płci zawierają przekonania o cechach i zachowaniach 
charakterystycznych i pożądanych dla każdej płci. stereotypowa kobieta powinna 
koncentrować się na relacjach społecznych, innych ludziach i uczuciach, być 
skromna i serdeczna. Z kolei stereotypowy mężczyzna musi być skoncentrowany 
na zadaniach, awansie, zdobywaniu zasobów, powinien być ambitny, asertywny  
i agresywny [5]. nurt psychologii rodzaju pomaga nam zrozumieć, że stereotypy 
dotyczące mężczyzn i kobiet mogą być bezrefleksyjnie akceptowane przez osoby, 
których one dotyczą. w ten sposób osoby, do których odnoszą się te stereotypy,  
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racjonalizują swoje „typowo kobiece” lub „typowo męskie” zachowania i role. 
Mechanizm ten sprzyja podtrzymywaniu wiary w sprawiedliwość zastanego ładu 
społecznego [6]. w naszej kulturze kobiety postrzegają siebie i są postrzegane 
głównie przez pryzmat wyglądu, a tym, co się najlepiej sprzedaje jest seks w do-
wolnej konfiguracji, np. seks i polityka, seks i show biznes, seks i sport. istnieje 
także związek między stereotypami dotyczącymi kobiet i mężczyzn oraz postaw 
homofobicznych a kulturą patriarchalną [6].

ostatnim ważnym elementem, który znacząco wpływa na sytuację mężczyzn  
i kobiet, także tych uprawiających sport, jest androcentryzm kulturowy. w kul- 
turze zachodniej naukowcy badali głównie mężczyzn [2], zaowocowało to stwo- 
rzeniem wielu modeli patogenezy homoseksualizmu u mężczyzn. Założenie teorii 
badawczych było takie, że to co męskie jest domyślne, oczywiste i lepsze. Tym 
samym mężczyźni powinni dążyć do utrzymania swojej uprzywilejowanie pozycji 
poprzez odrzucenie tego co kobiece – zachowań, emocji, pociągu seksualnego 
do mężczyzn. przyjmowanie cech kobiecych było uznawane za degradujące. ko- 
biety zaś, jako istoty podrzędne w stosunku do mężczyzn, powinny się tymi 
mężczyznami opiekować i ich zadowalać. kobiety wprawdzie mają przyzwolenie 
na dążenie do uzyskania męskich cech, które są uważane za nobilitujące, ale nie 
powinny próbować zająć miejsca mężczyzn.

homofobia w sporcie mężczyzn

jednym z fundamentów męskiego sportu jest założenie o heteroseksualności 
sportowców i kadry szkoleniowej. Tym samym buduje się jeden akceptowalny 
model męskości, zawierający pożądane cechy [7, 8, 9, 10]. jeżeli ktoś wybierze 
inny model męskości, spotka się z ostracyzmem. 

Badania naukowców [11, 12, 13, 10, 14] wykazują, że sport, a w szczególności 
sporty zespołowe, ma na celu kształtowanie ciał oraz osobowości chłopców 
oraz mężczyzn w taki sposób, aby mogli dominować nad światem. ich sposób 
chodzenia, myślenia, mówienia, wygląd oraz siła fizyczna mają uosabiać ideał 
męskiej hegemonii. 

do początku XXi wieku w kulturze zachodniej było niewielu sportowców, któ-
rzy otwarcie przyznawaliby się do homoseksualności zarówno w sportach indy- 
widualnych (np. tenis, pływanie, biegi) jak i w sportach zespołowych (np. foot- 
ball, koszykówka, rugby) [14]. Mężczyźni bali się ujawniać, ponieważ samo 
podejrzenie o homoseksualność wiązało się z szykanami ze strony kolegów 
i bardzo często z agresją fizyczną z ich strony. Mężczyźni, którzy byli postrzegani 
jako sfeminizowani i delikatni nie mieli prawa brać udziału w przedsięwzięciu, 
które było bastionem machizmu. 

na przestrzeni ostatnich 35 lat wiele osób i organizacji prowadziło akcje, 
mające na celu polepszenie sytuacji wszystkich sportowców o nienormatywnej 
seksualności i płciowości. w 1975 roku dave kopay, były zawodnik nFL, ogłosił 
w washington post, że jest gejem. Było to pierwszy publiczny coming out w his- 
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torii sportu [15]. oczywiście wcześniej krążyły zakulisowe plotki o homo-
seksualności różnych zawodników, ale dyskusja nigdy nie wychodziła na światło 
dzienne. opinia publiczna zgadzała się co do tego, że homoseksualizm był 
grzeszny, chory i niemoralny. do takiej opinii przyczyniały się tylko uprzedzenia 
przekazywane z pokolenia na pokolenie, stanowiska wielu ruchów religijnych, 
ale także decyzje apa (american psychological association) oraz who (world 
health organization), które przez długi czas utrzymywały homoseksualizm 
na liście chorób psychicznych. apa zdecydowała się na wykreślenie orientacji 
homoseksualnej z klasyfikacji zaburzeń psychicznych dsM w 1973 roku, a who 
wykreśliła homoseksualność z klasyfikacji icd w 1991 roku [2]. 

na przełomie XX i XXi wieku zaczęliśmy obserwować trend obniżania 
się poziomu homofobii wśród młodych ludzi. Trend ten utrzymuje się już od 
kilkunastu lat i zawitał także do szatni sportów zespołowych [16, 17, 18, 19, 20]. 
Magazyn „sports illustrated” opublikował 27 lutego 2006 wyniki ankiety prze-
prowadzonej wśród 1401 zawodników sportowych [21]. okazało się, że większość 
sportowców nie miałaby nic przeciwko gejowi i powitałaby przyjaźnie w drużynie 
homoseksualnego kolegę. wyniki badań w innych państwach zachodnich także 
nastrajają optymistycznie [22, 23, 24, 25].

na początku jednak sytuacja polepszyła się o tyle, że jeśli sportowiec po-
stanowił ujawnić swoją seksualność, to spotykał się z reakcją: „dobrze, więc jesteś 
gejem. Zatrzymaj to dla siebie”. wymagano od niego, aby prowadził z kolegami 
rozmowy na temat samochodów, sportu, alkoholu i kobiet. Była to jednak znacząca 
poprawa w porównaniu do sytuacji sprzed kilkunastu lat wcześniej, kiedy taki 
mężczyzna zostałby za takie wyznanie ciężko pobity. Zaczęto prowadzić badania 
dotyczące reprezentacji gejów w różnych dziedzinach sportu i okazało się, że  
w sportach indywidualnych (np. pływanie i bieganie) było więcej gejów mówiących 
otwarcie o swojej seksualności niż w sportach zespołowych (np. football, baseball) 
[26]. Zjawisko to może wiązać się z wieloma czynnikami, poczynając od czynników 
osobowościowych, temperamentalnych i finansowych, a kończąc na czynnikach 
społecznych. pronger [14] sugeruje, że być może zespołowe sporty kontaktowe są 
nadreprezentowane przez mężczyzn w typie macho. Z kolei młodzi geje dorastając, 
rezygnują z uprawiania tych dyscyplin. anderson [7] zaś uważa, że młodzi geje, 
którzy mocno odrzucają i ukrywają swoja seksualność, wybierają chętnie takie 
sporty jak amerykański football. autor [7] wyjaśnia takie zachowania myśleniem 
życzeniowym – chłopcy wybierają sporty „dla prawdziwych mężczyzn”, ponieważ 
wierzą, że przez to staną się heteroseksualni. obserwując niedawną debatę na 
temat homoseksualności w sporcie w polskiej telewizji, zaryzykowałabym hipo-
tezę, że niski procent „coming outów” w sportach zespołowych można przypisy-
wać obawom heteroseksualnych kolegów, że geje będą ich podglądać w szatni 
i pod prysznicami, dotykać w seksualny sposób podczas meczów i treningów,  
a także mogą się w nich zakochać. ciężko wyjaśnić, czy taka postawa jest związana 
z lękiem przed „zarażeniem” homoseksualnością, czy z dyskomfortem stawania 
się obiektem seksualnym.
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homofobia powodowała i w wielu krajach świata dalej powoduje, że 
sportowcy muszą dążyć do jednego wzorca męskości – osiłka. w takiej sytuacji 
znajdowali się mężczyźni heteroseksualni, biseksualni i homoseksualni. panujące 
normy zabraniały im alternatywnych sposobów ekspresji własnej osobowości, 
tożsamości, seksualności i płciowości. obecnie normy społeczne dopuszczają 
noszenie przez mężczyzn różnych fryzur i ubrań, używania kosmetyków, chodzenia 
na zabiegi upiększające, opiekę nad dziećmi, okazywanie uczuć. Mccormack [27] 
nazywa ten nowy porządek „hierarchią bez hegemonii”.

patriarchat i heteronormatywność w sporcie kobiet

sport jest często używany jako narzędzie podtrzymywania patriarchalnego 
przywileju nad kobietami [28]. kobiety uprawiające sport także muszą się zmierzyć 
z heteronormatywnością i homofobią. jeżeli zdecydują się nie dostosować do 
powszechnego, heteroseksualnego modelu rozseksualizowanej kobiecości, to 
muszą stawić czoło negatywny konsekwencjom wynikającym z tego wyboru [29, 
30, 31, 32].

obraz sportsmenki rzadko pojawia się w mediach. Główne amerykańskie 
stacje telewizyjne poświęcają 1,6% czasu antenowego na pokazywanie kobiecego 
sportu i jest to znaczny spadek w porównaniu do 6,3% czasu antenowego, które 
poświęcały tej tematyce jeszcze w 2004. jeżeli porównalibyśmy ilość materiału 
telewizyjnego i prasowego traktującego o sporcie, to okazałoby się, że 92% 
materiału traktuje o sporcie mężczyzn, a 8% o sporcie kobiet [9]. w dzisiejszych 
czasach, często spotykamy się z opinią, że jeżeli coś nie jest pokazywane w mediach, 
to nie istnieje. jeżeli media poświęcają uwagę kobietom, to koncentrują się raczej 
na ich heteroseksualności i kobiecości niż na osiągnięciach sportowych. kampanie 
marketingowe są zarezerwowane dla najpiękniejszych i z wyglądu najbardziej 
heteroseksualnych atletek [33].

w 2011 roku magazyn „Forbes” opublikował listę 50 najlepiej opłacanych 
sportowców i na liście nie było żadnej kobiety [34]. okazuje się więc, że atletki 
nie istnieją w naszej świadomości bądź istnieją na jej obrzeżach, nie dostają 
kontraktów reklamowych i o wiele gorzej zarabiają od mężczyzn. najlepiej 
zarabiające sportsmenki uprawiają „typowo kobiece” sporty, np. tenis, jazda fi-
gurowa [35]. 

organizacje sportowe podejmują różnorodne próby rozpropagowania 
kobiecego sportu i zdobycia lukratywnych kontraktów reklamowych. niestety, 
reklamodawcy i działacze wierzą, że seks się sprzedaje, a kobiece ciało przyciąga. 
stowarzyszenie Tenisa kobiecego (women’s Tennis association) rozpoczęło 
w 2011 kampanię pt. „strong is Beautiful”. w tej kamapanii sportsmenki są 
często ubrane w krótkie spódniczki, mają na sobie dużą ilość make-upu i są 
fotografowane w prowokacyjnych pozach. Międzynarodowa Federacja siatkówki 
plażowej wystąpiła z pomysłem umieszczenia w regulaminie obowiązku nosze- 
nia przez zawodniczki bikini, które nie mogło mieć na biodrze paska szerszego niż 
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6 centymetrów. Federacja wycofała się z pomysłu pod naporem konserwatywnych 
państw, których zawodniczki z różnych względów religijnych, kulturowych  
i społecznych nie mogłyby nosić takiego uniformu [36]. Międzynarodowa 
Federacja Badmintona ustanowiła regułę, zgodnie z która kobiety muszą nosić 
na korcie spódnice. obecnie tworzy się całe ligi, w których zawodniczki grają  
w bieliźnie, np. The Lingerie Football League (LFL), Lingerie Basketball Lea- 
gue (LBL) and Bikini hockey League (BhL) [35].

homofobia jest też oczywiście obecna w sporcie kobiet. homoseksualne 
trenerki są zwalniane lub dyskwalifikowane na etapie ubiegania się o pracę 
[15]. samo uprawiane sportu niesie ze sobą spore zagrożenie stereotypem, 
więc bardzo często trenerzy i zawodniczki są zmuszanie do milczenia na temat 
lesbijek zajmujących się sportem [37]. kobiety, które są silne i wysportowane 
zagrażają męskiej dominacji [35, 13]. Zgodnie z panującym stereotypem 
kobiecości, osoby płci żeńskiej nie powinny być tak silne, atletycznie rozwinięte 
i posiadające władzę nad swoim ciałem jak mężczyźni. kobiety, które posiadają 
takie cechy są kategoryzowane jako nienaturalne i niebezpieczne. Bardzo często 
otrzymują także etykietkę lesbijki [15, 32]. Tym samym homofobia i strach przed 
ostracyzmem kształtują zachowania kobiet oraz zniechęcają je do zdobywania 
świata zarezerwowanego dla mężczyzn [38]. jeżeli kobiety chcą osiągać sportowe 
trofea, rozwijać swoje zdolności fizyczne i nie chcą być jednocześnie określone 
jako lesbijki bądź „dziwadła”, to muszą eksponować swoją heteroseksualność  
i atrakcyjność fizyczną. krótko mówiąc, sportsmenki muszą być wysportowane  
i seksowne.

wbrew powszechnemu przekonaniu seks nie sprzedaje kobiecego sportu. 
podkreślanie atletycznych dokonań zawodniczek i żeńskich drużyn sportowych 
jest bardziej skuteczne w promowaniu sportu w mediach niż skupianie się na 
atrakcyjności fizycznej lub seksualnej kobiet [39, 33, 40]. przedstawiania w me- 
diach sportowców, kobiet i mężczyzn, w rozseksualizowany sposób wpływa ne-
gatywnie na stosunek odbiorców do sportowców. Fani sportu przestają szanować 
sportowców i ich osiągnięcia w dziedzinie sportu.

Badania dotyczące preferencji konsumentów w zakresie sportsmenek 
reklamujących produkty świadczą o tym, że konsumenci nie przywiązują wagi 
do dziedziny sportu [35], stylizacji czy orientacji seksualnej atletek [41], ale do 
ich osiągnięć sportowych. heteroseksualna tenisistka ubrana w różową sukienkę 
będzie oceniana jako równie skuteczna w nakłanianiu odbiorców do zakupu re- 
klamowanych produktów co homoseksualna, nosząca chłopięce ubrania bokser- 
ska. jedyna różnica będzie obserwowana w ocenie ich atrakcyjności fizycznej 
przez odbiorców.

okazuje się, że fani sportu cenią w żeńskim sporcie to samo, co w jego męskiej 
odmianie – atletyczne umiejętności, przekraczanie możliwości ludzkiego ciała, 
bicie rekordów, współzawodnictwo i piękno przezwyciężania własnych słabości. 
nie musimy w celach promocyjnych podkreślać płci atletek albo podkreślać ich 
atrakcyjność fizyczną.
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wnioski

sport jest piękna dziedziną niosącą wiele wartości. jak każda dziedzina lud-
zkiej działalności, sport nie jest oderwany od rzeczywistości i realiów życia cod-
ziennego. Będziemy zatem dostrzegali w nim wiele elementów przeniesionych  
z życia społecznego, w tym także podziały i nierówności. Biorąc jednak przykład 
z przemian, jakie zaszły na polu segregacji rasowej, uważam, że zrównoważenie 
szans na polu seksualności i płci w sporcie jest jak najbardziej możliwe. co więcej, 
duch olimpijskiej równości już nie raz pokazał, że potrafi inspirować i edukować  
w sprawach ważnych dla zdrowia i dobrostanu ludzi.

Martina navratilova powiedziała kiedyś, że w momencie, gdy do końca gry  
o pierwsze miejsce na podium zostały dwie minuty, na tablicy wyników jest remis, 
to człowiek nie przejmuje się wyznaniem religijnym, kolorem skóry czy orientacją 
seksualną swojego partnera z drużyny. człowiek skupia się tylko na tym, żeby ta 
osoba, niezależnie jakiej jest płci, pomogła ci wygrać (Griffin, 2012). Zgodnie z tą 
ideą powinniśmy nauczyć się oceniać sportowców, kolegów/koleżanki z drużyny  
i szkoleniowców tylko na podstawie wkładu ich pracy i talentu sportowego. Myślę, 
że to jest cel, do którego warto dążyć w sporcie i w życiu.
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Grant wyszehradzki 
„Zdrowie, sprawność i edukacja 

w krajach Grupy wyszehradzkiej”

i jego uczestnicy

Grupa wyszehradzka (w skrócie: Visegrad4 lub V4) jest to sojusz czterech 
państw europy centralnej – czech, węgier, polski i słowacji, stworzony w celu 
współpracy oraz promowania integracji europejskiej, partnerstwa w sferze 
wojskowej, gospodarczej, energetycznej; wymiany informacji, promocji wspólno-
ty kulturowej, a także podejmowania wspólnych działań w zakresie nauki, kul- 
tury, edukacji i wymiany młodzieży. wszystkie działania Grupy wyszehradzkiej 
mają na celu zapewnienie stabilizacji w regionie europy środkowej. pomysł 
koalicji zrodził się w węgierskim mieście wyszehrad (stąd nazwa Grupy), 15 lutego 
1991 roku, w którym to prezydenci polski (Lech wałęsa), czechosłowacji (Vaclav 
havel) oraz premier węgier (józef antall) podpisali deklarację o wzajemnej 
współpracy. Miejsce spotkania zostało wybrane dla upamiętnienia spotkania 
królów polski, czech i węgier w wyszehradzie w 1335 roku. 

Zdjęcie 1. cytadela wyszehradu.

1 maja 2004 roku wszystkie państwa Grupy wyszehradzkiej stały się 
członkami unii europejskiej. współpraca w ramach Grupy wyszehradzkiej obej-
muje wiele podmiotów: prezydentów, premierów, ministrów, parlamenty itd.; 
organizacje rządowe i pozarządowe, ośrodki badawcze, naukowców i instytucje 
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kulturalne. Gdyby rozpatrywać ją w kategorii jednego państwa jest 7. co do wiel- 
kości gospodarką w europie i 14. na świecie. Grupie wyszehradzkiej co roku 
przewodniczy inne państwo – ostatnio swoją prezydencję sprawowała polska, do 
30 czerwca 2013 roku.

Międzynarodowy Fundusz wyszehradzki (iVF) międzynarodowa organizacja 
powstała na mocy ustawy podpisanej 9 czerwca 2000 roku przez premierów rządów 
państw V4, z siedzibą w Bratysławie (słowacja). do głównych zadań iVF zaliczamy 
budowanie wspólnej tożsamości krajów wyszehradzkich oraz intensyfikację relacji 
pomiędzy społeczeństwami tych państw. polska sprawowała przewodnictwo w iVF 
od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012. Fundusz podejmuje działania w dziedzinie 
kultury, nauki, edukacji, sztuki, turystyki i wsparcia młodzieży poprzez zapewnienie 
dofinansowania projektów kulturalnych, naukowych i edukacyjnych, wymianę 
młodzieży, projekty transgraniczne oraz promocję turystyki, a także program 
indywidualnych stypendiów i staży. obecnie działające programy dotacji to: Mały, 
strategiczny, standardowy/standardowy-eap, Grant uniwersytecki, projekty 
Flagowe i wyszehrad+, jak również magisterskie i pomagisterskie stypendia 
przyznawane wybranym uczonym na okres 1 lub 2 semestrów. większość dotacji 
trafia do organizacji pozarządowych, gmin i samorządów lokalnych, uczelni, szkół 
i innych instytucji publicznych, a także indywidualnych obywateli. do końca 2010 
roku Fundusz wspierał ponad 3 000 grantów, prawie 1 000 stypendiów i ponad 
100 staży dla artystów. w 2012 roku został uruchomiony specjalny program 
współpracy z krajami partnerstwa wschodniego V4eap. na budżet Funduszu 
(7 mln euro na 2012 rok) składają się równe składki odprowadzane przez rządy 
państw Grupy wyszehradzkiej.

    uniwersytet Mateja Bela powstał w miasteczku 
    Bańska Bystrzyca w centralnej słowacji. dziś jest  
    on tam główną jednostką naukowo-badawczą 
    słowacji. nosi on nazwisko wybitnego słowac- 
    kiego uczonego z okresu oświecenia, który 
    studiował, a następnie pełnił funkcję rektora tej-
że uczelni. do ważniejszych zadań uczelni należą badania podstawowe i stosowane 
w dziedzinie nauk społecznych, humanistycznych i przyrodniczych. uniwersytet 
nawiązuje do modelu kolegialnego, wzorem dwóch najznamienitszych uni-
wersytetów angielskich: cambridge i oxford. Blisko 15 000 studentów podej-
muje naukę na sześciu wydziałach: ekonomicznym, humanistycznym, nauk 
przyrodniczych, nauk politycznych i stosunków międzynarodowych, prawa oraz 
w interdyscyplinarnym centrum badawczym. 
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Zdjęcie 2. uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy – rektorat.

uniwersytet posiada największą bibliotekę akademicką na słowacji, pod 
względem liczby przechowywanych woluminów. współpracuje z wieloma organi-
zacjami międzynarodowymi i krajowymi, m. in. Londyńską szkołą ekonomii  
w wielkiej Brytanii, uniwersytetem w Bolonii (włochy), uniwersytetem waseda 
w japonii, uniwersytetem indiana w usa itd. dzisiaj uniwersytet Mateja Bela ma 
na swoim koncie ponad 80 umów o współpracy, w tym 35 na projekty światowe 
i inne, podpisane przez konkretne wydziały, wynikające z ich własnych potrzeb.

  uniwersytet w debreczynie powstał 1 stycznia 2000 roku z po- 
  łączenia czterech debreczyńskich uniwersytetów. jest to zarazem  
  najstarsza, nieprzerwanie funkcjonująca instytucja szkolnictwa  
  wyższego na węgrzech (początkowo funkcjonował jako kolegium  
  kalwińskie – od 1538 roku), znajdująca się na terenie atrakcyjne- 
  go, spokojnego, zalesionego rezerwatu przyrody. dziś naukę 
  w debreczyńskim uniwersytecie podejmuje więcej niż 29 000 
  studentów, pochodzących z ponad 60 krajów. od 1918 roku w je- 
go skład wchodziły cztery wydziały: sztuka, nauka, teologia i medycyna. od 1951  
roku wydział Lekarski funkcjonuje jako odrębna jednostka, kształcąc w obszarze  
nauk podstawowych oraz klinicznych, pod patronatem Ministra Zdrowia. 
uniwersytet posiada także kampus Medycyny podstawowej na terenie Geochang  
w korei południowej. obszary wiodące w medycynie to: nauka i medycyna 
molekularna, zdrowie i ochrona środowiska. uniwersytet w debreczynie należy 
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do ścisłej czołówki najlepszych instytucji badawczych na węgrzech. w 2010 roku 
został nagrodzony 3 mld huF (11,3 mln eur) przez węgierskie Ministerstwo 
edukacji. dzisiaj na uniwersytecie działa 12 grup badawczych akademickich,  
21 szkół doktoranckich i siedem nowatorskich zespołów badawczych. uniwersytet 
w debreczynie ma duży park sportowy, gdzie można trenować m. in.: piłkę nożną, 
tenis, koszykówkę i piłkę ręczną.

Zdjęcie 3. uniwersytet w debreczynie – główny budynek.

   uniwersytet palackiego w ołomuńcu jest najstarszym  
   uniwersytetem na Morawach i drugim w czechach.  
   w 1573 roku szkoła prowadzona przez jezuitów zyskała  
   status uczelni wyższej i rozpoczęła 400-letnią tradycję  
   kształcenia. imię XiX-wiecznego morawskiego historyka  
   i polityka, Franciszka palackiego, nosi od 21 lutego 1946 
roku, kiedy to wznowiono działalność po licznych przewrotach politycznych 
i historycznych. era tzw. starego uniwersytetu wiąże się z nazwiskami wielu 
znanych osób, takich jak: naukowiec Gregor Mendel – uważany za ojca genetyki 
oraz wybitny dowódca wojskowy albrecht von wallenstein. 
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Zdjęcie 4. uniwersytet palackiego – rektorat.

obecnie uniwersytet palackiego kształci ponad 24 000 studentów na 
ośmiu wydziałach: teologii, filozofii, prawa, medycyny i stomatologii, edukacji, 
nauki, kultury fizycznej i nauk o zdrowiu; zatrudniając blisko 1800 nauczycieli 
akademickich. uniwersytet co roku patronuje festiwalowi akademii Filmowej  
w ołomuńcu i Festiwalowi animacji Filmowej. wydział Filologiczny uniwersytetu 
palackiego organizuje kursy języka czeskiego, rosyjskiego i polskiego; w szcze- 
gólności dla studentów z innych krajów, w ramach Letniej szkoły języków 
słowiańskich (sssL). podpisanych zostało również wiele umów o współpracy  
w dziedzinie kształcenia i badań, w tym prawie 300 z instytucjami partnerskimi  
w ramach programu erasmus w 27 krajach europy i ponad 55 dwustronnych 
umów o współpracy z uczelniami na całym świecie.

  narodowy uniwersytet wychowania Fizycznego i sportu ukrainy 
  powstał w charkowie (1930), początkowo jako państwowy  
  instytut kultury Fizycznej ukrainy, który został później  
  przeniesiony do kijowa. uniwersytet szybko rozgałęził się do 
  kompleksu naukowego, edukacyjnego i sportowego. studen- 
  ci uniwersytetu to wykwalifikowani nauczyciele wychowania 
  fizycznego, trenerzy w różnych dyscyplinach sportowych, or- 
ganizatorzy imprez sportowych i edukacyjnych, znajdujący zatrudnienie  
w ponad 60 krajach. naukowcy z narodowego uniwersytetu wychowania Fi- 
zycznego i sportu ukrainy uczestniczą w międzynarodowych kongresach, 
sympozjach, konferencjach odbywających się w różnych krajach, a także podej-
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mują gości zagranicznych, biorących udział w tych samych forach naukowych.  
Z powodzeniem współpracują z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami badaw-
czymi, owocna i oparta na obopólnej korzyści współpraca podejmowana jest 
również z Międzynarodowym komitetem olimpijskim, Międzynarodową aka-
demią olimpijską itp. uniwersytet posiada 6 budynków akademickich, basen, 
5 akademików z tysiącem miejsc, bazę narciarską w parku leśnym Golosiiv 
nad dnieprem. uniwersytecki klub sportowy opracował wielopłaszczyznowe 
zajęcia sportowe. obecnie narodowy uniwersytet wychowania Fizycznego  
i sportu ukrainy kształci prawie 2400 studentów na 19 wydziałach.

 
Zdjęcie 5. narodowy uniwersytet wychowania Fizycznego i sportu ukrainy

   uniwersytet kazimierza wielkiego jest uczelnią pu- 
   bliczną założoną w 1968 roku. początkowo funkcjono- 
   wał jako wyższa szkoła nauczycielska z trzema wydzia 
   łami. nazwa zmieniała się na przestrzeni lat: z wyższej 
   szkoły pedagogicznej, zajmującej się kształceniem na- 
   uczycieli (od końca lat 80. XX wieku oferującej także 
   kierunki uniwersyteckie); aż do obecnego miana 
uniwersytetu kazimierza wielkiego, nadanego 13 maja 2005 roku na 
cześć kazimierza iii wielkiego, króla polski, który nadał prawa miejskie 
Bydgoszczy 19 kwietnia 1346 roku. obecnie uniwersytet zatrudnia blisko 
1100 osób: około 665 nauczycieli akademickich, 150 profesorów (w tym 
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60 tytularnych). według danych z 2010 roku, w uniwersytecie kazimierza 
wielkiego studiowało 14 000 studentów. uczelnia posiada nowoczesną, skom-
puteryzowaną bibliotekę, której archiwa obejmują ponad 700 tysięcy woluminów. 
użytkownicy korzystają z katalogów cyfrowych i zamówień on-line. uniwersytet  
jest jednym z ośrodków alliance Française w polsce, oferuje kursy języka 
francuskiego dla studentów i możliwość poznania kultury francuskiej. w uni-
wersytecie funkcjonuje również wiele organizacji studenckich: akademickie 
centrum wolontariatu, Biuletyny akademickie, uniwersytecki klub sportowy 
aZs. od 2002 dysponuje własnym centrum doskonałości Badań Materiałów 
porowatych porocenT. uczelnia współpracuje z wieloma ośrodkami zagra-
nicznymi oraz aplikuje o fundusze europejskie z programów ramowych. 
uczestniczy również w programach takich jak Leonardo da Vinci, asystentura 
comeniusa, mobilność studentów i nauczycieli akademickich (erasmus), a os- 
tatnio podjęła współpracę z krajami Grupy wyszehradzkiej w ramach Grantu 
wyszehradzkiego.

Zdjęcie 6. uniwersytet kazimierza wielkiego – rektorat.

odnośniki do stron internetowych:

http://visegradfund.org/
http://www.visegradgroup.eu/
http://www.ukw.edu.pl/
http://www.umb.sk/umb/umbbb.nsf
http://www.upol.cz/
http://www.unideb.hu/portal/
http://www.uni-sport.edu.ua/
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