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POSTAWY STUDENTÓW WOBEC SPORTU AKADEMICKIEGO

Stanisław Adamczyk, Anna Pawlak'’

Istotą współczesnego sportu jest — według Zbigniewa Krawczyka — pojednanie pracy i 
zabawy. Przeciwstawne sobie dialektycznie praca i czas wolny, czynności instrumentalne i 
autoteliczne, konieczność i wolność, nadają aktywności sportowej nowy wymiar i nowy 
kształt. Jednak „te same wydawałoby się — zachowania sportowe w zależności od formy 
konkretyzacji społeczno-instytucjonalnej oraz charakteru subiektywnej partycypacji mają 
inną treść, znaczenie i skutki. Jest w nich niejako potencjalnie zawarty pierwiastek zabawy i 
pracy (o różnym i zmiennym natężeniu) i ten fakt czyni współczesny sport jednym z istotnych 
czynników kulturotwórczych i socjalizacyjnych, a więc — ogólnie mówiąc — kreacyjnych”* 1’

Katedra Teorii i Metodyki Gier Sportowych AWF w Krakowie
Katedra Nauk Społecznych AWF w Krakowie

1) Z. Krawczyk, Studia z filozofii i socjologii kultury fizycznej. SiT, Warszawa, 1978, s, 75
2) Z materiałów sprawozdawczych ZG AZS na XI Krajowym Zjeżdzie AZS (s. 18) wynika, ze w 1982 roku na ogoina 

liczbę 274 641 studentów przypadało 36 316 członków AZS.

Wskazana niejednorodność społecznych motywów i efektów aktywności sportowej, przy 
jednoczesnym uwzględnieniu jej kreacyjnego charakteru, stanowi punkt wyjściowy naszych 
rozważań.

Badając przedstawiciela nielicznej — bo stanowiącej 13% całej zbiorowości polskich 
studentów — grupy członków Akademickiego Związku Sportowego2’ bierzemy pod uwagę 
zróżnicowanie postaw, motywów i preferencji studiującej w uczelniach humanistycznych i 
technicznych młodzieży, przygotowywanej do pracy z ludźmi i do pracy nad rzeczami dla 
ludzi. Równie interesujące różnice mogą zachodzić między studentami Akademii Wychowa
nia Fizycznego a pozostałą grupą badanych. Spodziewamy się bowiem, że ze względu 
na specyfikę Akademii kształcącej kwalifikowaną kadrę kultury fizycznej proferowane będą 
sportowe postawy „do pracy”, a nie „do zabawy”. Konsekwencją tych postaw powinno być 
kolejne zróżnicowanie w obrębie usytuowania wartości sportu oraz sportu jako wartości, w 
hierarchii sfer życia studentów. Aktywność sportowa wśród studentów AWF powinna 
zajmować jedno z najwyższych — jeżeli nie pierwsze — miejsc w tej hierarchi, podczas gdj 
wśród pozostałych może zajmować pozycje bardziej odległe.
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Odmienność tych hipotetycznie zakreślonych postaw tłumaczymy tym, że studenci Akade
mii Wychowania Fizycznego, podejmując decyzję o przygotowaniu się do pracy zawodowej w 
obrębie kultury fizycznej, kierowali się zamiłowaniem i przekonaniem, że sport jest tą sferą 
życia społecznego, z którą się najbardziej identyfikują. Natomiast studenci pozostałych 
uczelni łączą aktywność sportową ze sferą wypoczynku, możliwością atrakcyjnego sposobu 
spędzenia wolnego czasu.
W postawach tych zawierają się cele bliskie i dalekie Akademickiego Związku Sportowego: w 
pierwszym przypadku idzie o autokreacyjną funkcję sportu, wpływającą na psychofizyczny 
rozwój jednostki; w drugim, o wykształcenie wśród młodzieży zespołu wzorów i norm 
aktywnego spędzania wolnego czasu, które przeniesione do środowiska pracy — po studiach 
— zaowocowałyby w nim zmianą stylu życia. Młoda inteligencja wnosiłaby zatem, obok 
wiedzy specjalistycznej, również wzorce aktywnego wypoczynku, w którym sport zajmuje 
poczesne miejsce.

Przyjęliśmy zatem, że studenci zrzeszeni w uczelnianych klubach AZS charakteryzują się 
wspólnymi zainteresowaniami sportowymi, z tym że współwystępowanie elementów pracy i 
zabawy będzie ich wewnętrznie różnicowało. Wśród studentów Akademi Wychowania 
Fizycznego będą dominowały elementy pracy obok zabawy, a wśród pozostałych — 
elementy zabawy obok niezbędnej w sporcie pracy.

Z prowadzonych w latach siedemdziesiątych i na początku osiemdziesiątych badań nad 
młodzieżą studencką wynika, że zainteresowanie sportem, w tym akademickim, tak wśród 
badaczy, jak i młodzieży ma ograniczony zasięg. Np. w obszernych pracach J. Jerschiny3 4 5 6’ 
prezentujących wiele sfer życia studenckiego krakowskich uczelni, całkowicie pominięto 
aktywność sportową, nawet w jej najbardziej rekreacyjnym wymiarze.

3) Przemiany światopoglądu społecznego młodzieży akademickiej Krakowa. Pod red. J. Jerschiny. UJ, Kraków 1979.
4) Z. Krawczyk, Studia z filozofii.., op. dt., i. 76.
5) M. Mirkiewicz, O wychowanie fizyczne dla wszystkich studentów.

W: Kultura fizyczna studentów. AWF, Warszawa 1983.
6) op. dL, a 319.

Badacze kultury fizycznej sygnalizują powstawanie niepokojącego zjawiska. Z początkiem lat 
siedemdziesiątych Z. Krawczyk pisał, że ,jak wynika z doświadczeń wychowania fizycznego 
w wyższych uczelniach w Polsce — okresowe próby pozostawienia spraw aktywności 
ruchowej jedynie dobrowolnej decyzji młodzieży szkolnej i studiującej — nie dały pozytyw
nych rezultatów, stąd też wrócono do pierwotnego statusu ćwiczeń jako obligatoryjnych”4’. 
W dziesięć lat później M. Mirkiewicz, zwracając uwagę na utrzymanie się tej sytuacji, wiązał 
ją z kontynuacją małomiasteczkowego (drobnomieszczańskiego — przyp. autorów) stylu 
życia przez studentów, wśród których niewielu wykazuje aktywny stosunek do kultury 
fizycznej5’. Swoje rozważania nad tym problemem M. Mazurkiewicz kończy następującą 
konkluzją: „obowiązkiem zatem Studium WFiS, KU AZS oraz organizacji młodzieżowych 
jest walczyć o to, aby jak największą rzeszę studentów objąć obowiązkowymi zajęciami 
wychowania fizycznego”8’.

Przedstawiony wyżej postulat budzi pewne wątpliwości, ograniczone w tym miejscu do 
wyznaczania obowiązków Klubu: nie jesteśmy bowiem pewni, czy uczelnia i Związek są w 
stanie — w drodze nakazów — nadrobić wieloletnie zaniedbania (głównie szkoły) i 
wintegrować kulturę fizyczną w życie dorosłych ludzi jakimi są studenci. Zgadzamy się 
natomiast z wprowadzeniem terminu „walka”, lecz nie w sensie wymuszania aktywnego 
zainteresowania kulturą fizyczną, co walki r przemianę stylu życia, o internalizację 
wartości sportu, co powinno prowadzić do rc nowagi sprawności intelektualnej i fizycznej 
osób stojących u progu kariery zawodowej.

Celem naszej ńracy było poznanie opinii aktywnych członków uczelnianych klubów 
Akademickiego Związku Sportowego na temat ich motywów wyboru Klubu, najbardziej 
drożnych kanałów rekrutacyjnych AZS-u oraz czynników wpływających na powodzenie lub 
trudności w pracy Klubu. Ćhcieliśmy również określić miejsce sportu (jako wartości) w życiu 
osobistym badanych. Wybór materiału wynika z założenia, że dla doskonalenia praktyki 
niezbędną jest możliwie szeroka wiedza o przedmiocie działania. A opinie o faktach, z punktu 
widzenia badań społecznych, są również faktami o doniosłym znaczeniu. Sposób w jaki ludzie 
postrzegają różne zjawiska ujawnia zarówno wiedzę o tym zjawisku, jak i poziom motywcji i 
preferencji w stosunku do tych faktów.
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Prezentowane badania mają charakter sondażu opinii sportowców zrzeszonych w AZS i 
stanowią przygotowanie do poszerzonych i pogłębionych badań właściwych, które powinny 
objąć możliwie szeroki krąg studentów, o różnym stosunku do kultury fizycznej, różnym stylu 
życia i odmiennych postawach wobec własnej aktywności sportowej. Obok studentów należy 
zbadać również animatorów ruchu sportowego w czelni ach: administatorów, trenerów i 
działaczy Akademickiego Związku Sportowego.

Narzędzia i materiał badawczy

Badania zostały przeprowadzone na przełomie lat 19834984, na próbie celowej, obej
mującej zawodników najaktywniejszych sekcji pięciu uczelnianych klubów Akademickego 
Związku Sportowego w Krakowie. Kwestionariusz ankiety rozdawanej składał się z półotwar
tych pytań merytorycznych i medyczki. Zawierał w sobie pytania odnoszące się do na
stępujących kwestii:

1. Inicjacji do sportu i rekrutacji do uczelnianego klubu AZS.
2. Motywacji uczestnictwa w uczelnianym klubie AZS.
3. Oczekiwań wiązanych z aktywnością sportową w uczelnianym klubie, zakresu speł

nienia się tych oczekiwań i stopnia identyfikacji z klubem.
4. Hierarchii sfer życia studentów, z uwzględnieniem w niej miejsca sportu.
W metryczce gromadzono informacje na temat wieku, płci, pochodzeń a społecznego, 

kierunku i roku studiów, miejsca zamieszkania w czasie studiów wraz z autooceną sytuacji 
materialnej.

Badaniami ankietowymi objęto 500 studentów, po stu z każdej uczelni. W efekcie 
niepełnego zwrotu kwestionariuszy analizą objęto wypowiedzi 400 badanych: 100 studentów 
Akademii Wychowania Fizycznego (100% badanych), 70 studentów Wyższej Szkoły Pedago
gicznej (70%), 70 studentów Akademii Medycznej (70%), 70 studentów Politechniki Krakow
skiej (70%) i 90 Akademii Górniczo-Hutniczej (90%), trenujących następujące dyscypliny 
sportowe: siatkówkę (27% badanych), koszykówkę (20%), piłkę ręczną (14%), piłkę nożną 
(13%), lekkoatletykę (12%), judo i pływanie po 7%.

Mężczyźni stanowią 63%, a kobiety 37%. Średnia arytmetyczna wieku badanych wynosi 
22 lata, od 18 do 27 roku życia.
Przeważającą grupę pod względem pochodzenia społecznego stanowią studenci wywodzący 
się z rodzin inteligenckich (51%), następnie z rodzin robotniczych (39%), 7% jest po
chodzenia rzemieślniczego, a 3% chłopskiego.
W domu akademickim mieszka 72% badanych, 19% w domu rodzinnym i na stancji 9%.

Z analizy źródeł utrzymania wynika, że tylko 1,5% studentów jest na własnym u- 
trzymaniu, a dorywcze prace zarobkowe podejmuje 11%. Z pomocy rodziców korzysta 86% 
badanych, a 54% z pomocy państwa. O dobrej sytuacji materialnej studentów-sportowców 
AZS świadczy fakt, że średnia arytmetyczna kwot jakie zadeklarowali, >e posiadają na 
własne wydatki (wykraczające poza koszty mieszkania, utrzymania, ubrania i nauki), wynosi
ła 2.887 złotych miesięcznie. Z końcem 1983 roku średnia zarobków w Polsce wynosiła 14.475 
zi, a emerytury 6.593 zł. Badany student wdawał zatem 20% pensji lub 44% emerytury 
statystycznego Polaka na tzw. własne wydatki, będąc na utrzymaniu rodziców i państwa71.

Motywy wstąpienia do uczelnianego klubu AZS

Z analizy wypowiedzi studentów wynika, że w momencie zapisywania się do uczelnianego 
klubu kierowali się następującymi motywami7 8':

7) Źródło: Rocznik Statystyczny 1984, GUS, s. 154 i 167.
8) Suma nie równa się 100%, ponieważ część badanych wskazywała więcej niż jedną kategorię odpowiedzi.
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1. Potrzebą ruchu, aktywnego spędzenia wolnego czasu 70%
2. Przyszłą pracą w sporcie 22%
3. Dostępem do sprzętu i obiektów sportowych 16%
4. Chęcią włączenia się do życia sportowego 15%
5. Chęcią wyróżnienia się 14%
6. Perspektywą wyjazdów sportowych 10%
7. Korzyściami materialnymi 3%
Najczęściej wskazywanym motywem jest — naturalna dla młodego człowieka — 

potrzeba aktywności ruchowej, co świadczy również o dominującym wśród badanych trak
towaniu sportu w kategorii zabawy, Na samym końcu znalazły się motywy o charakterze 
materialnym, co również potwierdza amatorski stosunek do sportu i traktowanie AZS jako 
klubu o tradycjach amatorskiego sportu. Ale jednocześnie świadczy o nierozumieniu związ
ków zachodzących pomiędzy możliwościami nieodpłatnego korzystania z obiektów, sprzętu i 
obozów — a korzyściami materialnymi — które pojmowane są wyłącznie jako określony 
ekwiwalent pieniężny za pełnienie roli zawodnika.

Tabela 1 — Table 1

Motywy przystąpienia do uczelnianych klubów AZS (w %) 

The motories to enter University Sports Assodations (AZS) 
shown in percentage

Rodzaje motywów AWF
N = 100

WSP 
N-70

AM 
N-70

o
* 7z AGH 

N=90
Razem
N =400

potrzeba ruchu, aktywnego wypoczynku 43,0 70,0 72,9 90,0 80,0 69,5
(przyszła praca w sporcie 77,0 4,3 1,4 5,7 4,4 22,2

dostęp do obiektów sportowych i sprzętu 9,0 7,1 4,4 25,7 30,0 15,5

obserwacja życia sportowego 7,0 17,1 15,7 35,7 5,6 15,0

chęć wyróżnienia się 3,0 10,0 5,7 32,9 21,1 14,0

perspektywa wyjazdów 12,0 14,3 5,7 18,6 1,1 10,0
korzyści materialne 4,0 1,4 - 4,3 3,3 2,7

Suma nie równa się 100%, ponieważ część badanych wskazała więcej niż jeden motyw przystąpienia do
AZS

Porównanie motywów dominujących wśród studentów pięciu uczelni: AWF (przyszła 
ładra kultury fizycznej), humanistycznych — WSP i AM (przyszli nauczyciele i lekarze) i 
technicznych — PK i AGH9) (przyszła inteligencja techniczna) wskazuje na występowanie 
wyraźnych różnic wewnętrznych.

Podział ten jesl wynikiem wspomnianej na wstępie różnicy postaw profesjonalnych nastawionych „do ludzi” i „do 
rzeczy”, czy ściślej, bezpośrednią pracy z ludźmi oraz pośredniej pracy z ludźmi —dla ludzi.

Dominujące wśród studentów Akademii Wychowania Fizycznego łączenie AZS ze swoją 
przyszłą pracą jest wynikiem wcześniej wskazanego, profesjonalnego stosunku do wszelkiej 
iktywności sportowej.

Odmienne typy motywacji, występujące wśród badanych, również mają swoje źródło w 
paraprofesjonalnej lub amatorskiej postawie wobec sportu. Dla studentów uczelni techmcz- 
iych między innymi ważne jest poszukiwanie w sporcie wartości prestiżowych. Motyw ten 
riemal nie występuje wśród studentów AWF, którzy podkreślali, że szereg innych klubów 
sportowych ma znacznie wyższy status w środowisku, co z kolei wpływa na obniżenie 
osobistego prestiżu sportowego członków AZS.
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Kanały rekrutacyjne do uczelnianego klubu AZS

Z własnej chęci, niezależnie od wpływu innych osób czy instytucji, do Akademickiego 
Związku Sportowego zapisało się 45% studentów. Najwięcej z Akademii Górniczo-Hutniczej 
(78%), a najmniej z Akademii Wychowania Fizycznego (17%). Niski odsetek słuchaczy 
uczelni sportowej jest wynikiem tego, że członkostwo w klubie należy do obowiązków 
większości tej grupy studentów.

Rekrutacja za pomocą kanałów instytucjonalnych101 przedstawia się następująco111:

10) B. Krawczyk, kariera sportowa. W: Sport w kształtowaniu kultury i osobowości. AWF, Warszawa 1983, s. 103.
11) Suma nie równa się 100%, ponieważ część badanych wskazywała więcej niż jedną kategorię odpowiedzi.

uczelnia 53%
szkoła 23%
środki masowego przekazu 8%

a kanały pozainstytucjonalne:
rówieśnicy 27%
rodzina 17%

Z danych wynika, że największy wpływ na decyzję studentów mają pracownicy Studium- 
Wychowania Fizycznego i Sportu oraz trenerzy i działacze Akademickiego Związku Spor
towego. Obok uczelni znaczący wpływ mają kręgi rówieśnicze, o czym świadczy fakt, że co 
czwarty, trzeci członek AZS (poza studentami AWF) znalazł się w klubie za namową 
kolegów.

Tabela II — Table II

Kanały rekrutacyjne do uczelnianych Klubów AZS (w %)

The channel of recruitment to University Sports Association 
(shown in percentage)

Typy kanałów 
rekrutacyjnych

AWF
N = 100

WSP 
N-70

AM
N = 70

PK 
N = 70

AGH 
N = 90

Razem 
N-400

uczelnia 55,0 34,3 44,4 91,4 40,0 52,5

szkoła 18,0 22,9 24,8 31,4 18,9 22,5

rodzina 22,0 4,3 11,4 30,0 14,4 16,8

rówieśnicy 11,0 35,7 22,9 41,4 28,9 26,8

środki masowego przekazu 4,0 4,3 4,3 27,1 1,1 7,5

samodzielna decyzja 17,0 45,7 50,0 34,3 77,8 44,5

Suma nie równa się 100%, poniewż część badanych wskazała więcej niż jeden typ kanału rekrutacyjnego.

W wyniku analizy tabeli II można stwierdzić, w poszczególnych uczelniach, w chwili 
rekrutacji nowego rocznika studentów, działacze powinni brać pod uwagę występowanie 
różnych grup wpływów na decyzję wstąpienia do klubu. I tak, w AWF będą to oddziaływania 
uczelni i rodziny, w WSP — własne zainteresowania oraz wpływ kolegów, w AM i na AGH 
— zainteresowania własne i wpływ uczelni, oraz na PK — uczelnia i rówieśnicy.

Interesująca jest również informacja o minimalnym wpływie środków masowego komuni
kowania studentów, ponieważ tylko wśród słuchaczy Politechniki wystąpił stosunkowo 
wysoki odsetek badanych wskazujących na ten typ kanału rekrutacyjnego. 10 11
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Oczekiwania wiązane z aktywnością sportową 
w uczelnianym klubie AZS

Swojemu uczestnictwu w uczelnianym klubie, studenci przypisywali następujące warto
ści12):

1. przyjemnościowe 53%
2. perfekcjonitryczne 44%
3. prestiżowe 14%
4. socjocentryczne 7%
5. emocjonalne 7%
6. estetyczne 5%
7. materialne 3%
Wiązanie wartości przyjemnościowych i perfekcjonistycznych z aktywnością sportową 

potwierdza wcześniej wskazany zespół motywów, jakimi kierowali się studenci wstępując do 
klubu. Zastanawiający jest jednak fakt, że przy wysokim odsetku wpływu kręgów rówieś
niczych, zaledwie 7% badanych wskazało na wartości socjocentryczne.

Tabela 111 - Table 111

Wartości wiązane z aktywnością w uczelnianych Klubach AZS w Krakowie (w %)

The values connecred with the activities in University Sporis 
Associations (shown in percentage)

Suma nie równa się 100%, ponieaż część badanych aktywności sportowej przypisała więcej niż jedną 
wartość.

Rodzaj 
wartości

AWF
N = 100

WSP 
N = 70

AM
N = 70

PK
N = 70

AGH
N = 90

Razem
N =400

przyjemnościowe 43,0 57,1 57,1 64,3 46,7 52,5

perfekcjonistyczne 30,0 54,3 37,1 45,7 53,3 43,5

prestiżowe 3,0 10,0 5,7 32,9 21,1 14,0

socjocentryczne 10,0 4,3 4,3 5,7 7,8 6,7

emocjonalne 3,0 8,6 11,4 5,7 5,6 6,5

estetyczne - 8,6 6,7 4,3 8,9 5,2

materialne 4,0 1,4 - 4,4 3,3 2,7

Na uwagę zasługują dwa fakty. Najniższy wśród studentów AWF odsetek badanych, 
którzy swoją działalność w AZS wiążą z wartościami prestiżowymi i emocjonalnymi oraz 
brak powiązań z wartościami estetycznymi. Z kolei wśród studentów dwu uczelni technicz
nych na trzecim miejscu znalazły się, stosunkowo wysoko cenione, wartości prestiżowe.

Na pytanie, czy oczekiwania zostały spełnione, większość badanych dała odpowiedź 
pozytywną (tak — 62% i częściowo tak — 16%). O nie spełnionych oczekiwaniach 
powiedziało 18%. Oceny te wiążą się z poczuciem identyfkacji z klubem, ponieważ 18% 
chciałoby trenować w innym klubie, a pozostali zadeklarowali chęć pozostania w AZS.

12) Suma nic równa się 100%, ponieważ część badanych wskazywała więcej niż jedną kategorię odpowiedzi.
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Tabela IV — Table IV

Decyzja o pozostaniu lub zmienić Klubu AZS (w %)

The dedsion of staying in or changing of the University sports Association
(shown in percentage)

Rodzaj decyzji AWF 
N-100

WSP 
N-70

AM 
N —70

PK 
N = 70

AGH
N = 90

Razem
N=400

pozostać w Klubie 59,0 85,7 80,0 88,6 87,8 79,0

zmienić Klub 41,0 8,6 14,3 8,6 10,0 18,0

bd — 5,7 5,7 2,8 2,2 3,0

Razem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

W tabeli IV ponownie ujawniła się znacząca różnica pomiędzy postawami studentów 
AWF i słuchaczy innych uczelni do AZS. Aż 41% członków AZS — AWF Kraków 
stwierdziło, że nie spełniły się ich oczekiwania jakie wiązali z Klubem w chwili wstępowania 
do niego — deklarując jednocześnie chęć przeniesienia się do innego klubu. Studenci uczelni 
humanistycznych i technicznych najczęściej swoją decyzję odejścia z AZS tłumaczyli złymi 
warunkami treningowymi, a szczególnie skromną bazą sportową. Natomiast słuchacze AWF 
wskazywali na szereg różnych przyczyn swojego niezadowolenia. W tej grupie przyczyny 
decyzji lub chęci odejścia z klubu są następujące135:

13) Suma nie równa się 100%, ponieważ oęśc badanych wsiranywaris więcej niż jedna kategorię odpowiedzi.

1. potrzeba osiągnięcia wyższego poziomu sportowego 37%
2. zła atmosfera w klubie (sekcji) 32%
3. przymus członkostwa 24%
4. małe korzyści materialne 17%
5. złe warunki treningowe 15%
6. kontuzje 2%
W wypowiedziach studentów charakterystyczne jest wiązanie złej atmosfery z przymusem 

przejścia z macierzystego klubu do AZS. Drugą sprawą jest, najczęściej poruszana, niska 
ocena procesu treningowego, który zdaniem badanych, pociąga za sobą niesatysfakcjonujące 
wyniki sportowe, w konsekwencji czego AZS — w porównianiu z wieloma klubami — ma 
niski status w środowisku sportowym.

Sport a hierarchia wartości sfer żyda

Dla umiejscowienia sportu w indywidualnej i grupowej hierarchii wartości badanych 
straliśmy się ustalić jaka jest ogólna hierarchia wartości studentów-zawodników AZS.
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Na I miejscu studenci umieścili następujące wartości: (N = 400, 15% i więcej wypowiedzi w 
danej kategorii)

1. nauka 43%
2. studiowanie 18%
3. życie osobiste 17%

Na II miejscu:
1. sport 25%
2. nauka 18%

i życie osobiste 18%
3. studiowanie 16%

Na III miejscu:
1. sport 27%
2. życie osobiste 17%

Na IV miejscu:
1. sport 20%
2. rozrywki 17%
3. życie osobiste 15%

Na V miejscu:
1. rozrywki 18%

Na VI miejscu:
1. aktywność kulturalna 15%

Na VII miejscu:
1. aktywność kulturalna 15%

Na VIII miejscu:
1. aktywność społeczna 17%

Studenci nie przypisywali wartości poszczególnym sferom życia w następujących odsetkach:

1. aktywność społeczna 59%
2. aktywność kulturalna 32%
3. życie rodzinne 31%
4. studiowanie 28%
5. rozrywki 20%
6. życie osobiste 16%
7. nauka 10%
8. sport 8%
Z przedstawionych danych wynika, że postawy wobec życia badanej młodzieży mają

charakter raczej egocentryczny, studenci nastawieni są na realizowanie celów bliskich, które 
mogą im zapewnić dobre samopoczucie, bezpieczeństwo na studiach i dowartościowanie się 
przez sport, który w porównaniu z aktywnością kulturalną i społeczną zajmuje wysokie 
miejsce.

Wewnętrzne zróżnicowanie systemu wartości badanych polega na tym, że grupa studen
tów AWF do najważniejszych zalicza naukę, życie rodzinne i osobiste oraz sport. W 
pozostałych uczelniach aktywność sportowa znalazła się na dalszych miejscach, a wyższe 
miejsce zajęła wartość studiowania. Uczestnictwo kulturalne wśród studentów AWF w 
większym odsetku znalazło się dopiero na VI miejscu, podczas gdy w pozostałych grupach 
pojawiło się już na miejscu III i IV. Natomiast na aktywność społeczną — wprawdzie na 
ostatnim miejscu — w większości wskazują studenci uczelni sportowej, podczas gdy w 
pozostałych, szczególnie technicznych, odsetki te są bardzo niskie — rzędu kilku procent.

Ogólnie rzecz biorąc, sport zajmuje drugie do czwartego miejsca w hierarchi wartości 
badanych studentów, z tym że co szósty student AWF umieścił sport na pierwszym miejscu. 
Zwraca natomiast uwagę fakt, że co piąty student medycyny, aktywny członek AZS, nie 
uwzględnił sportu jako wartości w swoim życiu. Może to świadczyć o braku łączenia ze sobą 
wartości zdrowia i sportu w jego podstawowej funkcji.
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Tabela V — Table V

Miejsce sportu w hierarchii wartości członków uczelnianych 
Klubów AZS (w %)

The place of sport in the hierarchy of valeus of the members
of University sports Assodations (shown in percentage)

Miejsce 
sportu

AWF 
N-100

WSP 
N-70

AM 
N-70

PK
N-70

AGH
N = 90

Razem 
N-400

I 16,0 4,3 4,3 4,3 — 63

n 31,0 21,4 15,7 25,7 28,7 253

iii 28,0 34,4 24,3 18,6 27,8 26,8

IV 14,0 20,0 27,2 18,6 23,3 20,3

V 3,0 10,0 5,7 14,3 12,2 8,8

VI 4,0 1.4 1.4 4,4 2,2 2,7

VII — 4,3 — 7,1 — 2,0

VIII — 1,4 — — — 03

nie wskazano 4,0 2,8 21,4 7,1 5,6 7,7

Razem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Dezyderaty stndentów-sportowców

Dominującą cechą tak pozytywnych, jak i negatywnych opinii jest to, że Akademicki 
Związek Sportowy traktowany jest nie jako dobrowolne zrzeszenie miłośników sportu, 
których zbiorowa aktywność wpływa na jego wysoki prestiż społeczno-sportowy, lecz jako 
instytucja, w której działają dwie grupy: studenci, którzy chcą lub muszą uprawiać sport 
— i administratorzy oraz działacze, od których zawodnicy w zamian za swoją aktyw
ność oczekują określonych gratyfikacji.

1. Baza materialna
„Należy znaleźć środki na budowę lub rozbudowę ośrodków sportowych i terenów rekreacyj
nych w pobliżu miejsca zamieszkania studentów, co wyeliminuje uciążliwe dojazdy i poprawi 
warunki uprawiania sportu. Może to zachęcić większą liczbę studentów do wstępowania w 
szeregi członków klubów uczelnianych”. (Postulat studentów wszystkich uczelni).

2. Rekrutacja do klubu
„Należy usprawnić i polepszyć reklamę i propagandę sportu akademickiego, zwłaszcza na 
początku roku, aby zachęcić nowo przybyłych studentów do wstąpienia do uczelnianego 
klubu AZS”. „Wskazanym jest rozszerzenie liczby sekcji działających w uczelniach. Za
spokojone będą wówczas różne, szerokie zainteresowania studentów-sportowców”. (Postulat 
studentów wszystkich uczelni).

3. Studia
„Trzeba umożliwić uprawianie sportu studentom, którzy prezentują wysoki poziom spor
towy, przyznając im indywidualny tok studiów”. (Postulat studentów uczelni humanistycz
nych i technicznych).
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4. Poziom sportowy
„W ramach selekcji na studia, a także w ich toku, dążyć do eliminacji kandydatów i 
studentów prezentujący niski poziom sportowy i manifestujących negatywny lub obojętny 
stosunek do aktywności sportowej”. (Postulat studentów AWF).

5. Sprawy socjalne
„Wprowadzić całotygodniową pracę stołówki, celem zabezpieczenia obiadów dla zawod
ników”. (Postulat studentów AWF).

6. Kreowanie postaw prospołecznych
„Fakt należenia do uczelnianego klubu powinien być traktowany jako wyróżnienie a nie 
przymus”. „Ponieważ w rolę społeczną nauczyciela wychowania fizycznego i trenera wpisane 
są postawy społecznikowskie, należy dążyć do uaktywnienia studentów AWF”. „W uczel
niach humanistycznych i technicznych, obok rozwijania zainteresowań i aktywności sportowej 
młodzieży, należy ukształtować trwałe nawyki tej aktywności”. (Postulat studentów wszyst
kich uczelni).

Zbiór niewątpliwie słusznych postulatów ma jedną słabą stronę: nie wskazuje kto ma je 
zrealizować. Dominuje w nich bowiem bierne oczekiwanie, że „ktoś — gdzieś” da pieniądze 
lub za pomocą jednej decyzji, nakazu, zmieni nie tylko sytuację materialną klubu, lecz przede 
wszystkim dokona radykalnych zmian w postawach młodzieży.

Studenci, a trakujemy ich w tym miejscu jako ekspertów, prezentują wiarę w moc 
„czynników wyższych”. Inaczej: prezentują klasyczną postawę młodzieży, która czeka aż inni 
(dorośli) ukształtują ich życie osobiste, aspiracje, dążenia — mając w tym szczególny interes. 
Sądzimy, że tok myślenia jest następujący: chcą ONI („dorośli”) żebyśmy byli silni, sprawni, 
zdrowi, wszechstronnie rozwinięci, mający osiągnięcia sportowe? — to niech zabiegają, po 
pierwsze, o stworzenie nam maksymalnie dobrych warunków, a po drugie, o pobudzenie 
naszych aspiracji sobistych i grupowych. A MY, zależnie od naszych najbardziej indywidual
nych preferencji, poddamy się tym zabiegom lub będziemy biernie oczekiwali na nowe, 
bardziej atrakcyjne propozycje.

Podsumowanie

W obrębie przeprowadzonych przez nas badań zarysowują się trzy zagadnienia, których 
rozwiązanie — jak sądzimy — może przyczynić się do wyjaśnienia niepokojącego zjawiska, 
polegającego na koncentrowaniu się młodzieży akademickiej wokół realizacji jednostkowych, 
osobistych potrzeb, jakby wyobcowanych z szerszego kontekstu społecznego. W tych po
stawach charakterystyczne jest to, że działalność wymagająca współdziałania z większą grupą 
jest traktowana jako środek czy narzędzie do zabezpieczenia swoich indywidualnych in
teresów. Nawet aktywność sportowa nie jest drogą do zawiązania i podtrzymywania więzi 
społecznych, zespołowego tworzenia nowych wartości, lecz jako sposób na dowartościowanie 
siebie przez atrakcyjny sposób spędzenia czasu wolnego lub podwyższenie osobistego prestiżu.

Każdy człowiek dąry i dążyć powinien do gromadzenia w sobie i wokół siebie takich 
wartości, które podnoszą jtgo status. Dlaczego zatem w sposób negatywny oceniamy postawy 
badanych? — ponieważ iso/ga do rozwoju jednostki jest dwojaka. Można dowartościować się 
przez aktywność na rzecz otoczenia, „dla ludzi” — i „ku sobie” — zabezpieczając swoje 
egoistyczne potrzeby. Można rozwijać swoją osobowość, w codziennych, drobnych czynnoś
ciach tworząc wartości ogólnospołeczne, ale można również oczekiwać od społeczeństwa nie 
kończących się gratyfikacji, traktowanych jako należne nagrody za nie wykonaną jeszcze 
pracę.

Pierwszym problemem, jaki się zarysowuje, jest ogólna postawa młodzieży akademic
kiej wobec sportu. Mimo wewnętrznych różnic motywacyjnych „do pracy” (AWF) i „do 
zabawy” (inne uczelnie), wspólną cechą badanych jest — w niskim stopniu rozwinięte 
— poczucie identyfikacji ze zbiorowością uczelnianą, studencką. Interesujący jest fakt, że 
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młodzież chętnie przyjmująca wzory zachodnie nie zauważa szczególnej roli jaką odgrywa 
sport w uczelniach brytyjskich i amerykańskich. Pozytywny snobizm, kreujący postać 
studenta-dżentelmena-sportowca, nie znajduje zbyt wielu naśladowców wśród badanej przez 
nas grupy.

Nie zauważyliśmy również ścisłego związku, który powinien zachodzić między poczuciem 
identyfikacji „ze swoją uczelnią” i „swoim uczelnianym klubem”. Nie napotkaliśmy na 
łączenie prestiżu osobistego z podnoszeniem pozycji uczelni poprzez perfekcjonizm sportowy. 
Prawdopodobnie wynika to z braku tego typu tradycji w naszym szkolnictwie, lecz nie 
wyjaśnia zjawiska do końca. Młodzież bowiem dość łatwo łamie i zmienia nawet najbardziej 
tradycyjne zwyczaje, wprowadzając obyczaje dogodne dla siebie.

Generalnie rzecz biorąc, wśród młodzieży nie został wykształcony pogląd, że sport jest 
wartością prestiżową. Zwłaszcza — w stereotypowym myśleniu — działalność rekreacyjna 
nie „zdobi” człowieka, taką wartością zdobiącą jest natomiast aktywność w obrębie wielkiego 
sportu, bo pociąga za sobą sławę i pieniądze.

Drugim problemem jest zróżnicowanie wewnętrzne badanych. Wyraźną linię rozgrani
czającą młodzież wyznacza stosunek do sportu. Studenci Akademii Wychowanie Fizycznego 
są grupą odmienną od swoich kolegów z pozostałych uczelni. W dużym stopniu uogólnienia 
można zatem badanych podzielić na „profesjonalistów” i „amatorów”. Z ich zróżnicowanymi 
postawami, oczekiwaniami i wartościowaniem działalności sportowej wiąże się ściśle trzeci 
problem: funkcje Akademickiego Związku Sportowego i jego uczelnianych klubów w procesie 
sportowego uaktywniania młodzieży akademickiej.

Dominacja postaw „do pracy” i „do zabawy” narzuca dwojaki rodzaj narzędzi i środków 
stosowanych dla pozyskania studentów do sportu. Podstawową sprawą jest ustalenie czy 
należy stosować administracyjne nakazy, czy też pobudzając zainteresowania — przyciągać 
studentów do dobrowolnego trenowania w klubie. Obie metody były stosowane, z różnym jak 
wiemy skutkiem. Na obecnym etapie badań nie potrafimy odpowiedzieć na to pytanie w 
sposób jednoznaczny. Uważamy jednak, że merkantylne lub obojętne wobec sportu postawy 
młodzieży są barierą przeszkadzającą w realizowaniu idei powszechności sportu akademic
kiego.

W historii AZS-u zapisane są wielkie karty nie tylko w sensie sportowych sukcesów, lecz 
przede wszystkim wysokiej intergracji studentów z uczelnią i jej klubem. Może zatem warto 
uważnie przestudiować to zjawisko i przez podniesienie „poprzeczki” przyjęć, dokładną 
selekcję studentów, traktowanie klubu jako elitarnego, a więc przez fazę elitaryzmui 
— przez stworzenie lub odtworzenie specyficznej mody na AZS („co trudno dostępne, to 
wartościowe”) przywrócić po kilku latach powszechność sportu w środowisku studenckim. 
Powszechność na nowych zasadach, takich, że to studenci będą zabiegali o możliwość 
wstąpienia do klubu.

Zadanie to nie jest proste. Wiąże się ściśle z podniesieniem poziomu świadomości 
społecznej wśród studentów, zacieśnieniem więzi wewnątrz uczelnianych, dynamiką i elestycz- 
nością działań animatorów sportu.
Na pierwszy plan wysuwają się dwa pytania. Co robić, żeby przystanek: studia, w życiu 
młddzieży stał się wartością prestiżową — a nie czasem przedłużającym dzieciństwo, i po 
drdgie, co robić, żeby wartości społecznego działania przenieść z najdalszych miejsc na 
pierwsze, w hierarchii sfer życia studentów. Chodzi nam w tym miejscu o zmianę aktualnego 
systemu wartości, w których domunują postawy egocentryczne. Zakładamy, że w obu 
przypadkach sport akademicki może zająć poczesne miejsce w realizacji tego zadania.

Cele bliskie tak rozumianej funkcji AZS byłyby różne:
— w uczelni wychowania fizycznego, aktywność sportowa powinna stać się pracą 

zawodnika na rzecz środowiska; uczelni i jej klubu, a jednocześnie na rzecz podnoszenia 
własnej sprawności sportowej i społecznikowskiej,

— w pozostałych uczelniach aktywność sportowa traktowana powinna być jako zabawa, 
ale i obowiązek pracy dla podnoszenia prestiżu całej uczelni, klubu i samego siebie.
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Natomiast cele dalekie są wspólne dla wszystkich klubów uczelnianych, chodzi w nich o: 
wdrożenie młodych ludzi — którzy w przyszłym stuleciu będą stanowili wysoko 

wy kwalifikowaną kadrę animatorów życia społecznego — do traktowania kultury fizycznej 
jako wartości równorzędnej i komplementarnej w stosunku do wszystkich innych wartości 
społecznych,

— ugruntowanie indywidualnego nawyku aktywności fizycznej. Zdrowego snobizmu,łą
czącego perfekcjonizm intelektualny z fizycznym,

— modyfikację dotychczas funkcjonujących stylów życia, zwłaszcza noemieszczańskiego, 
przez włączenie do nich aktywności w obrębie kultury fizycznej.

Studenci są tą zbiorowością ludzi, która już w najbliższej przyszłości będzie nadawała 
kształt życiu społecznemu. Nie należy jednak traktować ich jako przedmiotu, na który 
ukierunkowane są działania „dorosłej” części społeczeństwa. Są to bowiem również ludzie 
dorośli, tylko młodsi w sensie biologicznym i społecznym. Szkołą życia zbiorowego jest 
między innymi Akademicki Związek Sportowy, którego kierownictwo nie powinno się 
koncentrować wokół zabiegów polegających na przyciąganiu studentów przez tworzenie im 
maksymalnie dobrych — na miarę skromnych możliwości Związku — warunków. Kon
kurencja innych klubów w tym zakresie jest wyjątkowo silna. Dlatego gratyfikacje materialne 
powinny być zastępowane innymi, prawdopodobnie głównie natury prestiżowej.

Studentów należy, naszym zdaniem, traktować jako podmiot działający w swojej 
organizacji, której status społeczno-sportowy zależy od ich osobistego wkładu sportowego 
i organizacyjnego. Nie jest to zadanie proste, ale i nie beznadziejne, zależy przede wszystkim 
od takiego przekształcenia sposobu myślenia i postaw, aby dotychczasowe „strony” (kierow
nictwo — zawodnicy) występujące w obrębie Akasemickiego Związku sportowego tworzyły 
zespół działający wspólnie dla jednostki i grupy, klubu i uczelni, a w konsekwencji dla 
przyszłych zakładów pracy absolwentów szkół wyższych.
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Students' Attitudes Towards University Sport

Summary

This paper presents the results of the research conducted at the Cracovian colleges among 400 
members of University Assodation (at the Academy of Physical Education, Medical Academy, the 
Academy of Mining and Metallurgy, the Polytechnics of Cracow, Pedagogical College). The research was 
meant to discover:
1) the students’ motives for entering Assodations
2) the płeope of institutions which had influenced their dedsion and
3) what place sport occupied in thdr lives.

The research shows division between „to wark” and „to play” attitudes evinced by the students of 
physical education and the remaming group of students. The predominance of egocentric attitudes and 
the lack of the assodation of personal prestige values with those represented by the schools of higher 
leaming is the common feature found in the tested students. In thdr condusion, the authors madę an 
attempt to define the steps which should be dirccted towards the formation of the proper sodal attitudes 
in the students associated with the University Sports Assodations.
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IIoOTOfl CTyneHTOB k cryaeHHeaoMy cnopry

PenoMe

B paGo-re npeacraBjieHH petyju/raTH HCOieAOBaHHH npoBeaeHHta k xpaKOBCKHx buciumx uiko.wi, 
cpejiH 400 RjieHOB By3OBCKHX KJiyfjoB CTyaemecKoro cnopTHBHoro cofiaa (AB®, BCII, AM, ITK, ArX) 
Ha reMy:

1. mothbob BcryiuieHHS b miy6,
2. jiati min ynpeameHHfi, KOTopue hmcah b^thkhhc Ha sto peweHHe,
3. Mecra, Kaaoe saHHMaeT cnopT b hx khshh.
B HCCJiejiOBaHHSx 6łijih o6HapyxeHu pasjmHHs Meacay cryaeHTaMH cnopTHBHoro Bpa u ocTa-ibHoii 

rpynnoft, cocrosmae b BbicrynaHHH no3Htmił „k pa6ore” h „k nrpe”. O6uiefl sepTofl nccicnyMebix 
KB.1SBTCS aOMHHauaa 3rOHeHTpHHeCKHX nO3HUHH H He COeAHHeHHS UeHHOCTefl npeCTHXHUX c
BysoBCKHMH. B pe3K>Me aBTop nonurajica onpenejiHTb neficTBHs HanpaBaeHHbje Ha 4>opMHpoBaHHe 
npooónjecTBeHHoro noAXona cpeua mojioa&kh o&benHHeHHofi b A3C.
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FILOZOFICZNO-PEDAGOGICZNE REFLEKSJE NAD ZJAWISKIEM TURYSTYKI

Marek Usarz ’’

1. Pojęcie wypoczynku i turystyki na tle potencjalności ludzkiego bytu

Jakkolwiek przedmiotem niniejszych dociekań jest zjawisko turystyki, to przecież punktem 
wyjścia oraz centrum odniesienia tych refleksji jest człowiek jako sprawca działań, a zarazem 
podmiot wszelkich doznań — również poprzez turystykę — w nim się dokonują
cych.

Człowieka można rozpatrywać jako „res naturae” — tzn. w wymiarze biologicznym 
jako jednostkę żyjącą reagującą na bodźce otoczenia. Przede wszystkim jednak na 

człowieka trzeba nam spojrzeć jako na osobę — jako na byt, który od wewnątrz 
kształtuje swoje duchowe oblicze.

W „byciu osobą” odsłania się czynnik odróżniający człowieka od świata rzeczy. Tradycyj
ne filozoficzne rozumienie osoby, mówiąc o sposobie samoistnego bytowania, wyraża jej 
wymiar metafizyczny. Natomiast współczesne — psychologiczne pojęcie osoby zwraca uwagę 
na podmiotowość człowieka (świadomość, wolność, centrum aktów podmiotowych, zdolność 
ducha ludzkiego do transcendowania siebie, egzystencja ,ja-ty” itp.)*\ Jednakże dopiero 
uwzględnienie powiązania między jednym a drugim sposobem rozumienia osoby może dać jej 
integralne ujęcie * 1 2) 3.

Instytut Profilaktyki i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego

1) T. Wilski, Tajemnica osoby. W: Communio R.IW98K Nr 2, >. 28, 29.
2) W. Granat, Osoba ludzka - próba definicji. Sandomierz 1961, s. 244.
3) G. Hassenhuttl, Einfuhrung in die Gotteslehre. Darmstadt 1980, s. 85, 86.

Między tradycyjnym a współczesnym pojęciem osoby istnieje związek a nawet kontynua
cja, co wyraża się w twierdzeniu, że osobą człowiek jest, podczas gdy natura przypada mu na 
sposób posiadania 3\ Można powiedzieć, że człowiek to osoba spełniająca akty swej natury, 
urzeczywistniająca się w niej.

Osoba ludzka to byt samoistny z całą gamą własnych doznań („coś się w człowieku dzieje 
— coś dzieje się z człowiekiem”), a zarazem sprawca działań („człowiek działa”), spełniający 
swe akty w stosunku do świata, drugiego człowieka — partnera przeżyć, i w stosunku do 
społeczności w której żyje. Stąd też tak działanie, jak i doznanie, ujawniają i urzeczywistniają 
dynamizm właściwy człowiekowi.
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Ten właściwy człowiekowi dynamizm w antropologii filozoficznej ujęty został przez 
analogię do dynamizmu wszelkiego bytu.
Dynamizm ów — w matafizyce począwszy od Arystotelesa — określany bywa przy pomocy 
pary korelatywnych pojęć: możność-akt.
Akt nie może być rozumiany bez możności, a możność bez aktu.
— „Możność oznacza to, co już w jakiś sposób jest, a równocześnie jeszcze nie jest: jest w 
przygotowaniu, w dyspozycji, a nawet w gotowości — nie jest natomiast w rzeczywistości. 
”Aktus” — który w podręcznikach filozoficznych znajduje się w formie spolszczonej jako 
„akt” — to tyle, co urzeczywistnienie możności, jej spełnienie”

Przejście z możności do aktu (aktualizacja) zachodzi w porządku istnienia i implikuje 
następujący układ: „to co istnieje w możności, może zaistnieć in actu — oraz to, co zaistniało 
już in actu, zaistniało dzięki możności, w której istniało poprzednio” 5>. To co człowiek czyni, 
jak i to co się w nim lub z nim dzieje — nazwać można analogicznie spełnianiem pewnej 
możności, czyli jej aktualizacją.

Człowiek będąc bytem spotencjalizowanym nie może zaktualizować swej natury bez 
właściwego sobie działania, oraz bez współudziału i pomocy innych ludzi. Krąpiec stwierdza, 
że to „spotencjalizowanie dotyczy całości życia człowieka w rozmaitych aspektach, toteż 
charakter więzi międzyosobowych, łączących człowieka z rozmaitymi grupami społecznymi, 
bywa również odpowiednio wieloraki”

Jednym z aspektów potencjalności osoby oraz racji tłumaczących relację osoby do innych 
osób są uwarunkowania bytowo-materialne i orientacja na dobro wspólne. To, że człowiek 
działa w określonym celu oznacza, iż przedmiot dążenia stanowi pewne, godne pożądania 
dobro. To dobro może stać się celem dążenia nie tylko konkretnej osoby ludzkiej, ale i 
wszystkich osób określonego społeczeństwa.

Jedym ze środków wiodących do osiągnięcia wspólnego dobra jest ludzka praca. W 
znaczeniu szerszym, a tym samym bardziej integralnym, ..praca jest całością działań ludzkich, 
materialnych i całoosobowych, indywidualnych i zbiorowych, zmierzających świadomie, a 
także w sposób nieuświadomiony, do realizacji bytu ludzkiego, podtrzymania, przekształcenia 
i twórczego rozwijania” Praca jest zatem tak indywidualną, jak i społeczną samorealizacją 
ludzkiego bytu, jest jednym ze sposobów aktualizacji ludzkiej potencjalności.

Każda praca łączy się zawsze z pewnym trudem, mozołem, a w konsekwencji i ze 
zmęczeniem jako naturalnym następstwem ludzkiego wysiłku związanego z pracą.

Konsekwencją pracy jest potrzeba wręcz konieczność wypoczynku. Najprostszą jego 
formą jest wypoczynek fizyczny, czyli zespół działań usuwających zaistniałe zmęczenie, 
zmniejszających je, lub mu zapobiegających 4 5 6 7 8>. Inną formą wypoczynku jest wypoczynek 
umysłowy, usuwający zmęczenie fizyczne będące konsekwencją pracy umysłowej. Ale zmęcze
niu ulega nie tylko ciało i intelekt człowieka. Zmęczeniu ulega cały człowiek będący 
podmiotem pracy: nawet struktury osobowościowe. Zmęczeniu ulega cała psychika człowie
ka, co przejawia się w niepokoju, lęku, znerwicowaniu, depresjach, czy nawet zwykłym 
znużeniu jednostajnością i zrutynizowamem codziennych zajęć. Stąd i konieczność wypo
czynku psychicznego, który jest o wiele istotniejszy niż dwa poprzednie, choć one w 
tym ostatnim w jakiś sposób także są zawarte. Istotą wypoczynku psychicznego jest uzyskanie 
wewnętrznego spokoju, właściwej równowagi psychicznej.

4) K. Wojtyła Kard., Osoba i czyn na ile dynamizmu człowieka. W: O Bogu i człowieku. Warszawa 1968, t. 1, s. 209.
5) Tamże, s. 210 Por L. Kasprzyk, A. Węgrzecki, Wprowadzenie do filozofii. Warszawa 1981, s. 237 nn; MA. 

Krąpiec, Metafizyka. Poznań 1966, s. 264 nn.
6) MA. Krąpiec, Ja-człowiek. Lublin 1974, s. 289, 290. (Cyt: Krąpiec, Ja-człowiek).
7) Cz. St. Bartnik, Ręka i myśl. Katowice 1982, s. 22.
8) Tamże, s. 222.

Oprócz zmęczenia fizycznego, umysłowego i psychicznego, w obecnej dobie obserwuje się 
coraz częściej zmęczenie drugim człowiekiem, samą obecnością innych. Człowiek męczy się 
strukturami społecznymi określoną grupą społeczną, czy też większą społecznością. Przez 
pewien okres człowiek pragnie pozostać sam. Tę swoją potrzebę może zrealizować uprawiając 
turystykę, zwłaszcza pieszą, kiedy w odizolowaniu od otoczenia pozostaje sam na sam z 
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przyrodą, doznając przy tym wypoczynku. Oprócz potrzeby tego typu indywidualnego 
wypoczynku obserwuje się potrzebę wypoczynku w grupie. Stąd i turystyka zbiorowa: 
wycieczki, wczasy zakładowe, wspólnie spędzane urlopy itd. Turystyka jest zatem jedną z 
wielu form wypoczynku.

Co należy rozumieć przez pojęcie „turystyka”? Turystyka w znaczeniu szerokim to 
„całokształt zjawisk ruchliwości przestrzennej związanych z dobrowolną czasową zmianą 
miejsca pobytu, rytmu i środowiska życia wraz z wejściem w styczność osobistą ze środowis
kiem odwiedzanym (przyrodniczym, kulturowym bądź społecznym)” 9 10 11 12 13 14 15X Definicja ta, sfor
mułowana przez autora dziesięć lat temu, nie odbiega od definicji przyjętej w roku 1974 przez 
WTO, a ostatnio przypomnianej na międzynarodowym sympozjum w Zagrzebiu ,0>. Turys
tyka jest więc pewną formą wypoczynku: usuwa, zmniejsza, czy też zapobiega zmęczeniu, ale 
może i służyć wolnej realizacji osobowości ludzkiej zarówno indywidualnej, jak i społecznej.

9) K. Przecławski, Turystyka a wychowanie. Warszawa 1973, s. 12.
10) ”As all the phenomena of temporary and voluntary travel which are related to changes in the buman en^ironment 

and space of life and sbould be related to personal contact wiht the natural. cullural and social aspect of the 
environment visited”. W: M. Dragicevic, M. Jilek, Tourism and social environment interaction. Zagreb 1981 
(maszynopis).

11) Z. Skórzyński, W: Encyklopiedia Katolicka. Lublin 1979, t. III, s. 777; J. Dumazedier, Vers une civilisation du loisir 
Pans 1962, s. 29; W.W. Gaworecki, Ekonomika i organizacja turystyki. Warszawa 1982, s.15; K. Czajkowski, 
Wychowanie do rekreacji. Warszawa 1979, s. 10 nn.

12) Por. 1. Warszyńska, A. Jackowski, Podstawy geografii turyzmu.Warszawa 1979, s. 31; O. Rogalewsld, Zagos
podarowanie turystyczne. Warszawa 1974, s. 3; S. Rutkowski, Planowanie przestrzenne obszarów wypoczynkowych 
w strefie dużych miast. Warszawa-Poznań 1978, s. 12.

13) MA. Krgpiec, Ja-człowiek, s. 142.
14) Por. T.M. Jaroszewski, Marksistowska teoria poznania. W: Filozofia marksistowska. Warszawa 1975, s. 167.
15) MA. Krąpiec, Ja-człowiek s. 151.

2. Wypoczynek przez turystykę doskonaleniem człowieka

Spośród wyszczególnionych w części pierwszej różnych form wypoczynku, na szczególną 
uwagę zasługuje wypoczynek przez turystykę. Jakkolwiek pojęcia „wypoczynek” i 
„turystyka” nie są wzajemnie przyporządkowane, to przecież w pewnym stopniu łączą się ze 
sobą ze względu na przedmiot badań. Treścią niniejszych rozważań jest ów związek i 
wzajemna zależność wypoczynku i turystyki w kontekście doznań i działań osoby ludziej. 
Interesują nas zatem te ludzkie doznania i działania, które:

a) powstają w czasie wypoczynku (a nie np. w czasie pracy, chociaż i wyjazd w celach 
zarobkowych może być także jedną z wielu form turystyki).

b) wiążą się z czasową zmianą miejsca pobytu, rytmu i środowiska życia.
Treść słowa „wypoczynek” łączy się ściśle z pojęciem czasu wolnego Czas wolny 

wykorzystany bywa na wypoczynek przez turystykę w określonym miejscu w przestrzeni l2)i 
służyć ma rozwojowi osobowości ludzkiej.

Dzięki turystyce człowiek ma możliwość zwiększonego poznania rzeczy. To poznanie jest 
jednym z zasadniczych momentów, kiedy człowiek spełnia się jako człowiek doskonali 
swój byt.

Czym jest poznanie? Poznanie, to „zrozumienie rzeczy konkretnej w aspekcie ujętego 
sensu” ,3).

Poznanie człowieka można rozpatrywać zarówno w aspekcie podmiotowym, jak i przed
miotowym ’*). Właściwym przedmiotem intelektualnego poznania człowieka „nie są ani dane 
percepcji zmysłowej, ani też formy poznawcze czysto duchowej intuicji intelektualnej, ale 
treści dane w formach rozumowo poznawczych, uzyskane na drodze abstrakcji ze zmysłowej 
percepcji” ,SX

W tradycyjnej filozofii przyjmuje się rozróżnienie na tzw. przedmiot „materialny” i 
„formalny” ludzkiego poznania. Przedmiot materialny to jakakolwiek rzecz w całym swym 
uposażeniu bytowym, tzn. ze wszystkimi swoimi cechami: np. jakaś góra posiadająca 
konkretny kształt, określoną wysokość, charakterystyczny odcień, rzadko spotykaną twar
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dość skał itd. Jednakże ten sam przedmiot materialny może przedstawiać zbiór różnych 
formalnych przedmiotów: np. kształt góry jest przedmiotem formalnym dla wzroku, a jej 
twardość skał dla ludzkiego zmysłu dotyku. Góra więc, będąca sama w sobie przedmiotem 
materialnym, wchodzi w kontakt z człowiekiem przez swój przedmiot formalny, który jest 
„aspektem”, dzięki któremu człowiek używając władzy poznawczej czy odpowiednich metod, 
spotyka się z samym przedmiotem materialnym” *•>. Poprzez poszczególne aspekty rzeczy, 
jako poprzez przedmioty formalne, poznajemy coraz głębiej te przedmioty materialne, które w 
czasie turystyki napotykamy.

Poznanie w sensie podmiotowym, to sam proces intelektualnego poznania człowieka. Jego 
koncepcję w filozofii tradycyjnej wyrażają następujące tezy:

a) bazą treściową ludzkiego poznania są wrażenia zmysłowe,
b) treści poznawcze pochodzące od zmysłów podlegają w dalszym ciągu przepracowaniu 

przez intelekt,
c) filozofia arystotelesowska przypisuje intelektualne opracowanie poznawczych treści 

zmysłowych intelektowi „czynnemu” i „biernemu”:
— psychiczną siłą działającą w sposób stały i naturalny jest "intelekt czynny”, od

krywający w materii struktury niematerialne, zdolne oddziałać bezspośrednio na intelekt jako 
władzę poznawczą, dzięki czemu jest możliwe uogólnienie,

— zdematerializowane przez intelekt czynny wyobrażenie staje się przedmiotem aktual
nym poznania dla intelektu "możnościowego”, a zarazem przyczyną sprawczą wyzwalającą w 
intelekcie formę poznawczą,

— dzięki percepcji przez intelekt owej formy intelektualno — poznawczej, dokonuje się 
właściwe poznanie rzeczy, którego skutkiem jest utworzenie pojęcia ,7>.

Przedstawione tak poznanie dokonujące się w podmiocie-człowieku zaznacza się szczegól
nie podczas turystyki, gdzie człowiek doznając większego bogactwa wrażeń zmysłowych, 
poprzez proces poznawczy — dzięki pracy swego intelektu dojść może do większego 
bogactwa pojęć. Tak więc turystyka stwarza możliwość zaspokojenia jednej z zasadniczych 
potrzeb człowieka, jaką jest potrzeba poznawcza.

Podczas turystyki człowiek uczy się spostrzegawczości, prawidłowego obserwowania 
faktowi zjawisk, ich analizowania, ustalania zależności i rożnie, eleminacji nie sprawdzonych 
i nieprawdziwych informacji, uogólniania określonych zjawisk, doszukiwania się ich przyczyn, 
wnioskowania pozwalającego na głębsze i pełniejsze rozumienie rzeczy i ich korelacji. 
Turystyka jest więc środkiem poznania otaczającej nas rzeczywistości, ale nie tylko: jest także 
środkiem kształtowania uczuć (wzruszenie, radość, zachwyt, zdziwienie, smutek, ból, a nawet 
oburzenie).

Dzięki poznaniu można pokochać ludzi, kraj, jego język, kulturę, sztukę, co w przypadku 
kraju rodzimego niewątpliwie wpływa na patriotyzm zarówno turystów, jak i mieszkańców 
terenów odwiedzanych przez turystów.

Podczas turystyki człowiek podejmuje szereg działań. Wśród wielu, uwydatnić należy 
jeden moment decydujący o ludzkim, osobowym obliczu działania: jest to moment decyzji. 
Każdy człowiek „od wewnątrz” decyduje się coś czynić lub czegoś nie czynić w stosunku do 
przedmiotu swojego działania. Każdorazowe przeżycie decyzji, uświadamia człowiekowi jego 
wewnętrzną wolność działania i wyboru Wolność człowieka rozgrywa się we wnętrzu 
osoby, a rzeczy zewnętrznych dotyczy tylko pośrednio, tj. przez wyłonione działanie. 
Momentem determinującym jest praktyczny sąd rozumu — spośród rożnych możliwości 
— wybrany aktem ludzkiej woli.

„Aby więc mogło zaistnieć działanie, muszą wpierw zaistnieć konieczne i wystarczające 
warunki, którymi są: zdeterminowanie źródła działania do odpowiedniego kierunku działania 
(wybór tego oto dobra) i faktyczne wyzwolenie procesu działania raczej niż niedziałania 
(wolność działania). Tego wszystkiego musi dokonać sam człowiek, determinując przez sąd * * * 

16) Tamte, a. 151
17) Por. tamte, a. 168 no; AJ. Stępień, Teoria poznania. Lublin 1971, a. 30 on.
18) Por. AJ. Stępień, W poszukiwaniu istoty człowieka. W: O człowieku dzii. Warszawa 1974, s. 70; J.Majka, Etyka 

żyda gospodarczego. Wrocław 1982, s. 33-34.
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praktyczny samego siebie do takiego działania, a nie innego i do działania raczej niż 
niedziałania” ,9>.

Turystyka daje człowiekowi możność podejmowania różnorakich działań, a nawet więcej: 
determinuje do określonego działania lub niedziałania. Niejednokrotnie stawia wobec konie
czności podjęcia natychmiastowej decyzji: zwłaszcza wówczas, gdy człowiek bezpośrednio 
narażony jest na niebezpieczeństwo, a czasami nawet utratę życia. Poprzez turystykę człowiek 
zaspokaja jedną z podstawowych swoich potrzeb: potrzebę wolności — potrzebę dokonywa
nia wyboru.

Dzięki turystyce człowiek uczy się realizowania z uporem i konsekwencją swych zamia
rów; uczy się poświęcenia i wytrwałości w dążeniu do celu. Poprzez turystykę człowiek 
przezwycięża trudności, „usuwa obawy przed wysiłkiem, kształtuje postawy odwagi, hartu, a 
także solidarności w wysiłku” 19 20 21\ przeciwstawia się złu, prawości w działaniu, odpowiedzial
ności oraz całego szeregu społecznych wartości. Turystyka jest więc szkołą wychowania 
społecznego, obywatelskiego, moralnego. Dzięki turystyce człowiek kształtuje określone 
postawy wobec otaczającej go rzeczywistości: wrażliwość na przejawy piękna, dobra, przywią
zania do regionu, kraju, jego kultury, sztuki, co znów wpływa na chęć tworzenia czegoś 
nowego i może być źródłem twórczej pracy. — Bez osobistego kontaktu z ludźmi, środowis
kiem, nie rodzi się intymna relacja miłości i przywiązania do ojczyzny.

19) MA. Kupiec, Ja-człowiek a 2*8-249.
20) K. Przecławaló, da cyt, a 74.
21) C. Lucquea La ebemins de fbome. Le tourisne sous le agne de Tobie. Pani 1966, a 43, 49.

Świadome i wolne działanie człowieka — podczas turystyki — zmierza do zaspokojenia 
kolejnej z ludzkich potrzeb: potrzeby nawiązywania osobistych kontaktów. Claire Lucąues w 
swoich refleksjach na temat turystyki — w oparciu o biblijną Księgę Tobiasza — pisze: To 
co usprawiedliwia długą drogę Tobiasza, jedynego syna chorych i starych rodziców, jest tym 
samym co usprawiedliwia rozrywkowo-wypoczynkowe przemieszczanie się dzisiejszego „ho
mo viator”, czyli spotkanie bliźniego...
Historia Tobiasza uczy nas, że w turystyce czynnikiem pierwszorzędnym jest jakość relacji 
ludzkich 2,\ Siłą turystyki jest odnajdywanie nowych form braterstwa kosztem nawet 
największych wysiłków. To podczas turystyki człowiek doskonali umiejętność zespołowego 
działania, uwalnia się od fizycznego i psychicznego zmęczenia, regeneruje swe witalne siły, 
potęguję zdrowie.

Tak więc i dzięki turystyce, dzięki inspirowanemu przez nią poznaniu i działaniu, człowiek 
potwierdza i doskonali swoją osobowość.

Philosophical and Pedagogical Reflections on the Phenomenon of Tourism

Summary

The article consists of two parts: 1. „The notion of rest and tourism in the light of the potentiality of 
human edstence” and 2. „Rest through tourism as self improvement of man”.

Philosophical knowledge of the naturę of man as an individual was treated in a synthetic way in the 
first part. Then, in the light of the above — mentioned findings, the notion of action and possibility 
along with the philosophical notion of activity as transition from possibility to action was analysed. This 
analysis became the bans for explaining the essence of work and, in connection witch it, the necessóty of 
rest These considerations led the author towards the notion of rest throngh tourism, which he discussed 
in the second part of this article. There, the author also analysed man ’* possibilities of sedf 
improvement through tourism, particularly in the aspect of widening of human cogknition.
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OH.ioccKfiHCKH-neflarorHHecKHe paaMbmi.ieHHa min
sB-ieHHeM TypHSMa

PestoMe

CraTbS COCTOHT H3 HByX HaCTCfi: 1. IIoHKTHe OTHbDta H TypHSMB Ha <t>OHe nOTeHIIHajIbHOCTH 
He.ioBeaecKoro 6brra. 2. Othnx nocpencTBOM TypH3Ma — coBepuieHCTBOBaHHe aenoBeaa.

B nepBoił sacTH CHHTeTHHecKH npencTaBacHbi <t>H.3oeo<])HCKe 3HaHH« o cyre aeaoBeKa aaa nmia. 
3aTeM npoaHa.iH3npoBaHO Ha stom (jione nomnae arra u bo3moxhocth a Tamce 4>Hnoco4x:Koro 
aeiłcTBHs rac nepexon ot bosmokhocth ho arra. 9tot aHanH3 ctłi ochoboh hju o&bacHeHHx 
HenoBeaecKoro eyiueCTBa h — B cbuh c hhm — Hyznbi OTauxa. PaccyxneHni 3th npuBe.m ABTopa c 
noHirrHio OTHbixa <tepe3 tjphsm, kotopum hmchho 3aHsncx bo BTopou aacTH craTbH. 
npoaHa_iH3npoBa.3 b Hefl botmokhocth coBepuieHCTBOBaHHs lenoBeca nepea 3atuTHe tjph3mom, 
ocoóeHHO b acnecTe pacmapeHus c4>epbi lenoBeaecaoro nO3HaHHs.
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Wstęp

Problemy dotyczące młodzieży, jej światopoglądu, postaw, wartości jakie w życiu preferu
ją, stanowiły od dawna przedmiot licznych badań i rozważań pedagogów, psychologów, a 
także socjologów. Szczególnie ożywione dyskusje nad tą kategorią społeczną w święcie 
rozpoczęły się w połowie lat sześćdziesiątych XX wieku. Również w literaturze polskiej można 
znaleść wiele prac poświęconych tej problematyce. Bardzo istotne miejsce w ramach tego 
szerokiego problemu stanowią badania nad młodzieżą studiującą 
s Generalizując można powiedzieć, iż socjologiczne badania nad szkolnictwem wyższym w 
Polsce koncentrują się w trzech grupach zagadnień.

„Pierwszą stanowią prace poświęcone studentom i absolwentom szkół wyższych jako 
zbiorowością z których rekrutują się kadry inteligencji polskiej. (...)

Druga, najobszerniejsza, grupa prac obejmuje szkoły wyższe jako względnie wyodrębnione 
systemy społeczne o określonych celach, środkach strukturach formalnych i nieformalnych.

Katedra Nauk Społecznych AWF w Krakowie

1) Zainteresowania polskich socjologów problematyką młodzieży datują się od czasów międzywojennych. Prekursorami 
w tej dziedzinie byli m.in.F. Znaniecki (Socjologia wychowania, Poznań 1928 — 1930); J. Chałasiński (Wychowanie 
w domu obcym jako intytucja społeczna. Studium socjologii wychowania, Poznań 1928); J. S. Bystroń (Szkoła jako 
zjawisko społeczne, Warszawa 1934).
W chwili obecnej ta tematyka nie straciła na swej popularności i należy do jednej z najczęściej rozważanych zarówno 
w aspekcie teoretycznym, jak i empirycznym, że wymienię dla przykładu kilka prac: S. Nowak, Studenci Warszawy, 
Warszawa 1965; badania przeprowadzone pod kierunkiem J. Kułpińsldej w Instytucie Politechniki Naukowej 
Postępu Technicznego i Szkolnictwa Wyższego, „Student 77”, czy badania J. Jerschiny, Przemiany światopoglądu 
społecznego młodzieży akademickiej Krakowa, Kraków 1979 ; W. Adamski, Młodzież i społeczeństwo, Warszawa 
1976; D. Markowski, Podstawy społeczno-polityczne studentów, Rzeszów 1974; B. Krawczyk, Plany życiowe i 
preferencje zawodowe absolwentów akademii wychowania fizycznego, Warszawa 1965 oraz Społeczne czynniki 
wyboru studiów wychowania fizycznego. Warszawa 1965; H.Grabowski, Rola nauki w doskonaleniu systemu 
kształcenia kadr kultury fizyczną. W: Proces i efekty kształcenia kadr kultury fizycznej, Katowice 1981, czy tegoż 
autora: Proces i efekty kształcenia w uczelniach wychowania fizycznego (Problemy, możliwości, osiągnięcia i 
perspektywy badawcze). Warszawa 1977, itp.



26

W tej ostatniej grupie można wyróżnić trzy działy: pierwszy obejmuje problematykę rekrutacji 
i selekcji kandydatów na studia wyższe, drugi — zagadnienia związane z procesami 
kształcenia i wychowania studentów oraz trzeci — problemy dotyczące absolwentów: 
ich zawodowego i ogólnego przygotowania, planów życiowych, adaptacji do środowisk i 
instytucji pozauczelnianych itp.

Trzecia wreszcie grupa interesujących nas badań związana jest z problematyką generacji i 
koncentruje się na zjawiskach świadomości społecznej studentów: ich postaw społecz
no-politycznych, filozoficznych, moralnych itp.”

W badaniach, które zostały zrealizowane w roku akademickim 1981/82 w Pracowni 
Filozofii i Socjologii Sportu Instytutu Nauk Społecznych Akademii Wychowania Fizycznego 
w Krakowie, autorka pracy skoncentrowała się głównie na drugiej z omówionych wyżej 
grupie problemów, a przede wszystkim na sprawach związanych z problematyką motywacji 
wyrobu typu studiów, oczekiwań Związanych z uczelnią oraz opinią studentów na temat 
procesu nauczania i organizacji zajęć. Interesowało ją także, jakie nadzieje studenci wiążą z 
wykształceniem, szcególnie pod kątem przygotowania ich do przyszłej pracy zawodowej. Jakie 
miejsce zajmuje praca w hierarchii wartości studiującej młodzieży, a także jaką powinna być 
praca zawodowa, aby przyniosła im pełne zadowolenie i satysfakcję. Ciekawiło ją również, jak 
oceniają przygotowanie, które zapewnia im uczelnia, do podjęcia w przyszłości obowiązków 
zawodowych oraz jakie są ich wyobrażenia o pracy — kłopotach i nadziejach z nią 
związanych.
Uwzględniając specyfikę uczelni autorka chciała zorientować się również, jaki jest pogląd 
studentów na temat kultury fizycznej, jej miejsca we współczesnym świecie. W badaniach 
uwzględniła także niektóre problemy dotyczące świadomości społecznej studentów.

Wydaje się, że w obecnej sytuacji Polski, w aktualnych przeobrażeniach życia społecznego, 
spowodowanych głównie problemami ekonomiczno-politycznymi, kwestia zbadania świato
poglądu młodzieży może być bardzo istotna. Badania takie dają nam obraz postaw, aspiracji i 
wartości preferowanych przez młodzież uczelni. Jest to tym bardziej istotne, że absolwenci 
Akademii Wychowania Fizycznego w zdecydowanej większości zostają nauczycielami, wy
chowawcami najmłodszej generacji Polaków. Przyszła praca stwarza im duże możliwości 
wyzwolenia aktywności własnej jak i podopiecznych. Współdziałanie z wychowankami ma 
ogromny wpływ na kształtowanie pożądanych typów osobowości i postaw prospołecznych 
uczniów. Osteteczny efekt pracy nauczycieli w dużym stopniu zależy nie tylko od tego co 
wiedzą, umieją, a więc od ich teoretycznego przygotowania do zawodu, ale także od tego 
jakimi są, jaki styl życia reperezentują, jakie preferują wartości oraz jaki jest ich światopogląd 
3).

Opis metody i próby badawczej

Badaniami objęto studentów lat pierwszych i czwartych wszystkich kierunków kształ- 
ceniaa w krakowskiej Akademii Wychowania Fizycznego.

Narzędziem badań była anonimowa ankieta audytoryjna, przeprowadzona podczas ćwi
czeń, zatem studenci nieobecni na zajęciach w czasie wypełniania ankiety — nie zostali objęci 
badaniami. Ogółem przebadano 442 studentów. Ankieta zawierała 34 pytania merytoryczne, 
w tym 16 pytań zamkniętych oraz 18 problemowych, otwarych. Odrędną grupę pytań 
stanowiła tzw. „metryczka”, zawierająca podstawowe dane społeczno-demograficzne.

Z opracowanego materiłu wynika, że na kierunku wychowania fizycznego studiuje więcej 
mężczyzn, co jest wynikiem limitów określonych w czasie rekrutacji prowadzonej przez

2) Z. Krawczyk, Absolwenci uczelni wychowania fizycznego. Studium socjologiczne zawodu. Warszawa 1979, ss.8 i 9.
2) Termin "świtopogląd społeczny” używam w rozumieniu zaproponowanym przez J. Jerschinę, który definiuje to 

pojęcie bardzo szeroko i uważa, że „światopogląd społeczny jest to zbiór sądów przekonaniowych (ontologicznych, 
wartościujących i dyrektywnych) odnoszących się do wartości naczelnych, które obiektywizują się i są uznane w 
danym społeczeństwie i w określonym czasie historycznym”, op.dt„ s.2. 



27

uczelnię. Na pierwszym roku odsetek mężczyzn wynosi 64,0%, a na czwartym 56,0%. Na 
kierunku rehabilitacji ruchowej mamy stosunek odwrotnie proporcjonalny, tutaj przeważają 
kobiety i to zarówno na I roku (63,0%), jak i na IV roku (58,1%). Na kierunku turystyki 
proporcje te przedstawiają się następująco: słuchaczami I roku są w 64,7% mężczyźni, a na IV 
roku w 50,0%. Natomiast na rekreacji ruchomej studiuje na I roku 57,1 mężczyzn, a na 
czwartym 42,5%

Następnym zagadnieniem, na które zwrócono uwagę jest struktura wieku. Faktem 
rzucającym się w oczy jest duża rozpiętość wieku studiującej młodzieży i to zarowno tej 
rozpoczynającej naukę, jak i kończącej. To zjawisko można zaobserwować na wszystkich 
kierunkach. Rozpiętość wieku wynosi nawet pięć lat. Można więc stwierdzić, że duża grupa 
badanej populacji to studenci, którzy nie podjęli studiów bezpośrednio po uzyskaniu 
świadectwa dojrzałości.

Studenci krakowskiej AWF wywodzą się głównie ze środowiska miejskiego. Przeważnie z 
miast dużych i o średniej wielkości. Natomiast stosunkowo najmniej jest studentów po
chodzenia wiejskiego. (Dokładny rozkład tej zmiany przedstwia tabela I).

Taką strukturę pochodzenia studentów spotykamy nie tylko w krakowskiej AWF. ale jest 
ona charakterystyczna dla większości polskich uczelni o różnych kierunkach kształcenia 4) 5 6. W 
licznych publikacjach zwraca się na ten fakt uwagę — dążąc do zlikwidowania dysproporcji 
między studentami wywodzącymi się z miast i wsi, szukając jednocześnie skutecznej metody 
zlikwidowania tego stanu. Sytuacji tej bowiem nie można zmienić stosując tylko system 
punktów preferencyjnych, ponieważ jak pisze Jan Szczepański „... przyznawanie zmiennej 
ilości punktów kandydatom niewiele zmieni w składzie naszych studentów, gdyż zasadniczy 
proces selekcji na wyższe uczelnie dokonuje się między szkołą podstawową a średnią. 
Publikacje Zakładu Badań nad Szkolnictwem Wyższym już dawno zwracały uwagę, że 
większość zabiegów rekrutacyjnych jest musztardą po obiedzie” s>.

4) Por. np z badaniami prowadzonymi wśród studentów Krakowa pod kierunkiem J. Jerschiny, op. dt.
5) J. Szczepański, Refleksje nad oświatą. Warszawa 1973, s. 109.
6) Podobne dane otrzymała B. Krawczyk w badaniach zaprezentowanych w: Społeczne czynniki wyboru stiudów 

wychowania fizycznego, op. dt.

Z województwa miejskiego krakowskiego na I roku kierunku wychowania fizycznego 
studiuje 32,5% osób, a na czwartym roku 46,0%. Na rehabilitacji ruchowej na 1 roku odsetek 
ten stanowi 66,7%, a na IV roku 51,2% ogółu studiującej na tym kierunku młodzieży. Na 
I roku turystyki 17,6% stanowią studenci mieszkający na stałe w miejskim województwie 
krakowskim, a na IV roku 50%, natomiast na kierunku rekreacji ruchowej 17,2% na I 
roku i na IV roku 37,5%. Można więc zuważyć, że coraz częściej studia w AWF w 
Krakowie wybiera młodzież zamieszkała w innych województwach, niekiedy bardzo odleg
łych. jak na przy kład z warszawskiego, radomskiego, toruńskiego czy gdańskiego. Jedyny 
wyjątek stanowią studenci rehabilitacji ruchowej, gdzie odsetek młodzieży z województwa 
krakowskiego wzrasta.

Zdecydowana większość młodzieży podejmującej studia w krakowskiej AWF ukończyła 
średnią szkołę ogólnokształcącą, co szczególnie widoczne jest wśród kobiet, gdzie na I roku 
wychowania fizycznego studiuje 80,3% absolwentek „ogólniaków”, natomiast na IV roku aż 
91,4%. Mężczyźni z 1 roku tegoż kierunku rekrutują się w 58,3%, a z IV roku — w 66,7% z 
byłych uczniów liceów ogólnokształcących. Podobnie sytuacja przedstawia się na pozostałych 
kierunkach uczelni, i tak na rehabilitacji na I roku mamy aż 90,0% chłopców i 94,1% 
dziewcząt, a na IV roku mężczyzn 94,4%, kobiet 100,0%, którzy legitymują się 
świadectwem dojrzałości uzyskanym w liceach ogólnokształcących. Natomiast na turystyce 
absolwenci LO stanowią kolejno: na I roku dziewczęta — 100,0%, chłopcy 81,8%; na IV 
roku studentki 91,6 studenci 83,3. Na 1 roku rekreacji ruchowej mężczyźni — 65,0; 
kobiety 80,0%; na IV roku chłopcy 70,6%; kobiety 91,3%.

Jak wynika z powyższych danych, studia w AWF wybierają głównie absolwenci liceów 
ogólnokształcących, co zostało już zauważone w badaniach prowadzonych wcześniej, przez 
innych autorów
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Studiująca młodzież z reguły nie jest zrzeszona w żadnych organizacjach społeczno 
politycznych. Częściej jednak deklaruje swą przynależność do klubów sportowych, głównie są 
to studenci i studentki z kierunku wychowania fizycznego. Najrzadziej natomiast do klubów 
sportowych należą studenci rekreacji ruchowej.

Motywacje i akceptacja wyborn studiów w opinii studentów

Decydując się na studia w Akademii Wychowania Fizycznego respondenci najczęściej 
kierowali się następującymi motywacjami: po pierwsze, uważali że ukończenie AWF da im w 
przyszłości szansę ciekawej pracy, po drugie, wybór uczelni traktowali jako naturalną 
konsekwencję wcześniej rozpoczętej kariery sportowej, po trzecie, chęcią pracy z młodzieżą i 
możliwością kontaktu z drugim człowiekiem, oraz po czwarte, w tego typu studiach 
upatrywali szansę na utrzymanie dobrej kondycji fizycznej.

Zdecydowana większość studentów krakowskiej Akademii Wychowania Fizycznego zado
wolona jest z wyboru uczelni. Świadczą o tym odpowiedzi udzielone na pytanie: „Czy w 
chwili obecnej wybrałbyś ponownie studia w naszej Akademii? Odpowiedź twierdzącą na 
powyższe pytanie udzieliło 68,7% studentów I roku i 80,0% słuchaczy IV roku kierunku 
wychowania fizycznego. Nieco odmiennie przedstawia się sytuacja na rehabilitacji, gdzie 
92,6% studentów na I roku oraz 62,8% na IV roku zdecydowani są na ponowny wybór tej 
uczelni. Na wydziale Turystyki i Rekreacji pozytywną odpowiedź na powyższe pytanie dało 
70,6% z I roku i już tylko 50,0% z IV roku studentów turystyki oraz 97,1 % słuchaczy I roku 
rekreacji, a z IV roku 50,0%. Respondenci, którzy twierdzą, że nie powtórzyliby obecnie 
swojego wyboru, w dużym procencie chcieliby jednak studiować w AWF zmieniając jedynie 
kierunek.

Tylko 3,0% słuchaczy I roku i 5,0% IV roku wychowania fizycznego wybrałoby studia w 
innej uczelni oraz 7,4% studentów I roku rehabilitacji i 18,6% z IV roku. O ile studenci 
wychowania fizycznego jako konkurecyjną uczelnię wymienili Uniwersytet Jagielloński (kie
runki: prawo, filologie, psychologię) oraz w pojedynczych przypadkach Politechnikę Krakow
ską, Akademię Muzyczną, Akademię Rolniczą, o tyle studenci rehabilitacji chcieliby studio
wać głównie w Akademii Medycznej. Jedynie 1,8% studentów I roku wychowania fizycznego 
i 3,8% roku IV oraz 4,7% respodentów z IV roku rehabilitacji żałują, że zdecydowali się na 
kontynuowanie nauki w szkole wyższej. Młodzież studiująca turystykę (5,8% z I roku i 12,5% 
z IV roku) uważa, że w chwili obecnej nie podjęłaby żadnych studiów. Natomiast na rekreacji 
nie zanotowano tego rodzaju odpowiedzi. Respondenci reprezentujący Wydział Turystyki i 
Rekreacji w 25,0% z IV roku turystyki i 7,5% z IV roku rekreacji chcieliby studiować w innej 
uczelni, przede wszystkim na Uniwersytecie Jagiellońskim. Studenci I roku tegoż Wydziału 
nie podzielali opinii swoich starszych kolegów, częściej jednak wyrażali chęć zmiany kierunku 
w ramach swojej Akademii.

Podobnie jak studenci, ich rodzice mieli podzielone opinie dotyczące wyboru typu studiów 
przez dzieci. Z reguły wybór uczelni był akceptowany lub przyjęty obojętnie. Warto za
znaczyć, iż bardzo często respondenci podreślali, że ich rodzice wyrażali obawę przed tego 
typu studiami, mając szczególnie na uwadze zdrowie swoich dzieci. Troskę tego typu 
przejawiali zarówno ci rodzice, którzy nigdy nie uprawiali sportu wyczynowo, jak i byli 
sportowcy. Badani studenci w 16,5% pochodzą z rodzin, w których chociaż jedno z rodziców 
uprawiało sport wyczynowo, a w 3,6% w których oboje rodzice byli zawodnikami.

Studia i praca jako wartości w świadomości studnetów

Jednym z ważniejszych problemów, które w toku badań autorka pragnęła wyjaśnić, było 
określenie światopoglądu studentów poprzez ich ocenę studiów i wyobrażenia o pracy 
zawodowej, a także celów życiowych jakie chcieliby osiągnąć.
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Z analizy wypowiedzi dotyczących zadowolenia z wybranego typu studiów wynika, że 
największa grupa studnetów (66,9% z I roku i 73,8% z IV roku wychowania fizycznego; 
70,3% respondentów I roku i 69,7% z IV roku rehabilitacji; 82,3% słuchaczy I roku i 75,0% 
IV roku turystyki oraz 60,0% studentów I roku i IV roku 67,5% z rekreacji) jest raczej 
zadow olona ze swojego kierunku, zgłaszając jednak w tej kwestii pewne zastrzeżenia. Trzeba 
jednak zaznaczyć, że stosunkowo mało jest studentów raczej niezadowolonych i zdecydowanie 
niezadowolonych z podjętych studiów (na kierunku wychowania fizycznego z I roku 3,6%; z 
IV roku 1,2%; na rehabilitacji z I roku 3,7%; z IV roku 9,4%; na turystyce z I roku 5,9%; z 
IV roku 8,4%; na rekreacji z I roku 2,9%; oraz z IV roku 7,5%). Pozostali badani (to jest na 
kierunku wychowania fizycznego na I roku 29,5%; na IV roku 25,8%; na rehablilitacji na I 
roku 26,0% i na IV roku 16,6% oraz na rekreacji na 1 roku 37,1 % i na IV roku 25,0%; na 
tyrystyce na I roku 11,8% i na IV roku 16,6%) uważają swoje studia za zdecydowanie udane. 
Warto dodać, iż taki rozkład tej zmiennej nie jest charakterystyczny tylko w AWF w 
Krakowie, gdyż prawie identyczne dane otrzymała J. Kulpińska na podstawie ogólnopolskich 
badan oraz J. Jerschina w badaniach nad studentami Krakowa. W obu przypadkach 80,0% 
badanych wyrażało pełne lub z zastrzeżeniami zadowolenie ze swoich studiów 7>.

7) Por. np. z wynikami badań J. Kulpińskiej, op. cii. i J. Jenchiny, op. dl.

Tak duży procent studentów AWF raczej zadowolonych i zdecydowanie zadowowlonych 
(ogólnie 87,1) nie oznacza, że w pełni akceptują oni program oraz rozwiązania organizacyjne 
toku studiów. Świadczą o tym odpowiedzi uzyskane na jedno z pytań kwestionariusza, które 
brzmiało następująco; „Czy byłbyś w stanie sformułować najważniejsze twoje postulaty, gdy 
chodzi o modernizację uczelni, i program nauczania?”. Na powyższe pytanie nie odpowie
działo 7,4% wszystkich studentów lat czwartych oraz 12,1% słuchaczy lat pierwszych. Ci 
ostatni z reguły brak odpowiedzi uzasadniali zbyt krótkim pobytem na studiach, co nic 
pozwoliło im jeszcze w pełni zorientować się w funkcjonowaniu uczelni. Najczęściej studenci 
domagali się zwiększenia liczby i częstotliwości parktyk zawodowych, uważając, że one 
właśnie najlepiej przygotowują ich do przyszłej pracy zawodowej. Twierdzili również, że w 
harmonogramie studiów powinno znaleźć się więcej przedmiotów kierunkowych, specjalis
tycznych, a także większa ilość godzin przeznaczona na realizację tych przedmiotów Podobny 
postulat formułowano pod adresem zajęć sprawnościowych. Respondenci uważali, że należa
łoby inaczej zorganizować tok studiów, to znaczy chcieliby aby na latach czwartych było 
mniej zajęć i egzaminów, co ułatwiłoby im pisanie prac magisterskich. Studenci postulowali 
aby harmonogramy zajęć zapewniały efektywne wykorzystanie czasu. Często podkreślali, ze 
strata ich czasu wynikała także ze zbyt wielkiego rozproszenia obiektów uczelni, w których 
odbywają zajęcia. Dlatego też dużo respondentów formułowało kolejny postulat, dotyczący 
jak najszybszego ukończenia budowy obiektów sportowo-dydaktycznych swojej uczelni. 
(Wszystkie proponowane przez studentów zmiany dotyczące programu i modernizacji uczelni, 
przedstawia tabela II).

Z wypowiedzi studentów wynika, że nie reprezentują oni jednolitych poglądów. Niektórzy 
np. uważają, że powinno wprowadzić się więcej przedmiotów ogólnohumanistycznych (jak 
np.język polski czy historię), które mają wpływ na rozwój intelektualny człowieka, inni uważają, 
że jest ich w chwili obecnej i tak za dużo. Również część młodzieży oczekuje zwiększenia ilości 
zajęć sprawnościowych, natomiast, inni sądzą, że można zmniejszyć ilość godzin z tych 
przedmiotów itp. Sporne uwagi wyrażone są tylko przez nieliczny odsetek studentów.

Następną grupę zagadnień, na podstawie których zamierzono ustalić w jakim stopniu 
studenci akceptują program studiów, stanowiły pytania dotyczące przedmiotów ocenianych 
przez badanych jako najbardziej i najmniej interesujące oraz najbardziej i najmniej przydatne 
w przyszłej pracy zawodowej. Odpowiedzi na powyższe pytania były bardzo zróżnicowane. 
Zmiennymi najbardziej różnicującymi był rok i kierunek studiów. Analiza zebranego materia
łu wskazuje, że w świadomości studnetów z reguły istnieje korelacja dodatnia między 
przedmiotami najbardziej interesującymi i najbardziej pożytecznymi w przyszłej pracy zawo
dowej. Można jednak zauważyć, iż w przypadku nielicznych przedmiotów korelacja ta ma 
znak ujemny. Przede wszystkim w opiniach badanych nie zawsze przedmioty interesujące 
wydają się być jednocześnie przydatne w pracy zawodowej.
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Na uwagę zasługuje również fakt, że studenci za przedmioty najbardziej interesujące i 
atrakcyjne uważaja te, które wiązą się ściśle z kierunkiem ich kształcenia, jak np. wszystkie 
przedmioty sprawnościowe. Natomiast bardzo często odrzucają przedmioty ogólne, humanis
tyczne i społeczne. Nie jest to — według autorki — zjawisko korzystne, gdyż właśnie te 
przedmioty mają na celu przystosowanie jednostki do życia w społeczeństwie, jej rozwój 
intelektualny oraz niejednokrotnie pozwalają lepiej zrozumieć istotne propcesy zachodzące w 
społeczeństwie. Studenci są więc bardziej nastawieni na zdobycie wiedzy fachowej niż ogólnej, 
co można interpretować w taki sposób, że studia traktują ściśle intrumentalnie. To znaczy, że 
bardziej zależy im na zdobyciu wiedzy profesjonalistycznej niż na rozwoju swojej osobowości i 
świadomości.

Na podstawie wyników uzyskanych z badań można powiedzieć, iż studenci uważają, że 
zostaną przez uczelnię raczej dobrze przygotowani do pełnienia swoich obowiązków zawodo
wych (dane w tabeli III).

Tabda Ul — Table 111

Ocena przygotowania zawodowego (w %)

The ev*juauon of vocat>onal preparabon shown in percentage

Lp.

Kjeruoek i rok 
audio*

Czy uczelnia 
dobrze przygotuje Qę 
do wykonywanego zawodu?

Wychowanie 
fizyczne

Rehabilitacja 
ruchowa

Turystyka Rekreacja 
ruchowa Razem

1 rok IV rok I rok IV rok 1 rok IV rok 1 rok IV rok

1 Zdecydowanie TAK 10.7 5.0 - 2,3 - - - - 2.3

2. Raczej TAK 75,7 75.0 59.3 U2 70.6 45.8 57.1 52,5 60.0

3 Raczej NIE 2,7 10,0 18.5 23.3 5.9 334 5.7 25.0 15,6

4. Zdecydowanie NIE 14 5.0 - 6.9 - <4 - 2.5 2.5

5. Trudno powiedzieć 6.5 5.0 18.5 23.3 23.5 16.7 374 20.0 18.8

6. Brak danych 34 - 3.7 - - - - - 0.8

Razem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 100.0

Pomimo tego przekonania badana młodzież liczy się z tym, że podczas realizacji obowiąz
ków zawodowych napotka na pewne trudności. Generalizując odpowiedzi studnetów można 
stwierdzić, iż bez względu na kierunek i rok studiów respondenci obawiają się „wejścia” do 
nowego, nieznanego im środowiska, a co za tym idzie — problemów adaptacyjnych. Często 
podkreślają obawę przed możliwością nieprzychylnego przyjęcia ich przez zwierzchników i 
współpracowników. Szczególnie wyraźnie tego typu obawę można zauważyć w odpowie
dziach studnetów kierunku wychowania fizycznego. Jest to wynikiem przekonania responden
tów, że zawód który zdobywają (rzadziej trenera, częściej nauczyciela, szczególnie wy
chowania fizycznego) nie cieszy się zbyt wysokim prestiżem w naszym społeczeństwie. 
Studenci obawiają się również, że mogą nie znaleźć uznania wśród grona nauczycieli, którzy 
nauczają innych przedmiotów i którzy nie zawsze potrafią docenić rangę wychowania 
fizycznego. Boją się również problemów wychowawczych związanych ze swoimi podopiecz
nymi i uczniami. Również często pisano o niedostatecznym wyposażeniu szkół w sprzęt 
sportowy, braku sal gimnastycznych, mówiąc ogólnie — o infrastrukturze sportowej, co 
niewątpliwie stanowić będzie istotną przeszkodę w prawidłowym prowadzeniu zajęć. Na brak 
bazy, sprzętu, niskie nakłady finansowe narzekali także studenci pozostałych kierunków.
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Zadziwiająco duża liczba studnentów mówiła o swojej konfliktowej osobowości, w czym 
również upatrywała przyczynę ewentualnych problemów w przyszłej pracy zawodowej. 
Zwracano także uwagę na problemy związane ze znalezieniem pracy zgodnej z wykształ
ceniem oraz na małe zarobki i niski prestiż społeczny wyuczonego zawodu.

Na pytanie: „Jakie warunki — według Ciebie — powinna spełniać praca, aby można ją 
było nazwać „dobrą pracą”, dającą satysfakcję?”, odpowiadano, że: po pierwsze, powinna 
być ciekawa i zgodna z zainteresowaniami, po drugie, powinna to być praca pożyteczna dla 
ludzi, po trzecie — praca, w której przełożeni szanują podwładnych i nie spotyka się 
konfliktów społecznych, po czwarte wreszcie, praca wymagająca pomysłowości i nowotars
kich rozwiązań. Natomiast bardzo rzadko lub w ogóle nie zwracano uwagi na takie cechy, 
jak: praca umożliwiająca współdziałanie z ludźmi, kierowanie innymi oraz praca spokojna i 
niemęcząca. (Tabela IV przedstawia odpowiedzi uzyskane na powyższe pytanie).

libid* IV Iłbie IV

Cechy jakimi powinna charakteryzować się dobra praca (w %)

rhe qualiUes of good work in percentage

UWAGA! Procenty nie sumują się do 100, ponieważ respondenci mogli wskazywać dowolną liczbę odpowoedzi.

Lp

1.

Kierunek i rok
studiów

Cechy 
dobrej pracy

Wychowanie 
fizyczne

Rehabilitacja 
ruchowa

Turystyka Rekreacja 
ruchowa

Razem
1 rok IV rok 1 rok IV rok 1 rok IV rok 1 rok IV rok

Praca ciekawa, zgodna 
z zajteresowamami 82,8 83,8 81.5 79,1 94,1 79.2 87,5 85,0 84,1

2. Praca wymagająca pomysłowości 33.1 37.5 22,2 27,9 47,1 50,0 40,0 25,0 353

3. Praca umożliwiająca kierowanie 
innymi ludźmi 3.6 8.5 - 4,7 - 4,2 2.9 23 33

4 Praca zapewniająca szacunek 
i poważanie otoczenia 33,1 41.9 22,2 34,9 17,6 16,7 11,4 30,0 25,9

5 Praca spokojna i me męcząca 14,2 18,5 7,4 163 11.8 - 11,4 5,0 10,6

6. Praca wymagająca uczenia się 
ciągle czegoś nowego 21.9 23.8 33,3 25,9 29,4 41,7 17,1 15,0 26,0

7. Praca dająca dobre zarobki 28,4 46.9 22.2 53,5 17.6 45,8 37.1 423 36,8

8. Praca pożyteczna dla ludzi 49.7 33,8 85,2 51,2 64.7 33,3 343 423 49,3

9. Praca, w której przełożeni szanują 
podwładnych, a ludzie są wzajemnie 
życzliwi

49,1 43.8 44,4 '8.1 41.2 29,2 40,0 45,0 43,8

10. Praca umożliwiająca współdziałanie 
z ludźmi

22,5 18,8 3,7 6,9 29,4 25,0 28,6 173 19,1

11. Praca umożliwiająca wyjazdy zagraniczne 18,9 - 27,9 29,4 41,7 22,9 373 233

11 Brak danych 0.6 13 - 2.3 - 2.9 - 0.9

Badania struktury celów życiowych młodzieży stanowi ważny problem szczegónie dla tych 
socjologów, których zainteresowania koncetrują się wokół sprawa związanych z wychowa
niem młodego pokolenia i kształtowaniem jego światopoglądu. Cele życiowe, jakie ludzie 
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stawiają sobie i realizują są odzwierciedleniem uznawanych przez nich wartości. Rekonstruk
cja hierarchii wartości młodzieży akademickiej jest sprawą o tyle ważną, iż mamy tu do 
czynienia z postawami i orientacjami charakteryzującymi przyszłą inteligencję, a więc ludźmi, 
którzy powinni mieć istotny wpływ na żyde społeczne.

Analiza celów żydowych wskazuje, że większość z nich związana jest z przyszłą pracą i 
osiągnięciem stabilizacji żydowej, co wyraża się między innymi w przypisywaniu najistotniej
szej roli szczęśdu rodzinnemu. Być może taki stan rzeczy wynika z tego, iż badani określając 
cele, jakie pragną osiągnąć w żydu, rzadko biorą pod uwagę dłuższą perespektywę, for
mułując na ogół cele bliskie. Można powiedzieć, że osiągnięde zadowolenia z żyda kojarzy się 
im przede wszystkim z uzyskaniem pracy przynoszącej satysfakcję.
Z drugiej strony widoczna jest rezygnacja z takich wartośd, jak praca nad doskonaleniem 
własnej osobowośd, charakteru, działaknośd społecznej czy kulturalnej. Na pewno jest to 
zjawisko bardzo niepokojące i niekorzystne, może bowiem stać się przyczyną pewnej stagnacji 
w rozwoju samych respondentów. (Cele żydowe studentów przedstawia tabela V).

Tabela V - Table V

Cele życiowe studentów (w %)

The Students'aims in life shown in percentage

UWAGA I Procenty nie sumują się do 100, ponieważ studenci mogli podawać dowolną liczbę odpowiedzi.

L.p.
Kierunek i rok 

studiów

Cele życiowe

Wychowanie 
fizyczne

Rehabilitacja 
ruchowa

Turystyka Rekreacja 
ruchowa Razem

1 rok IV rok I rok IV rok 1 rok IV rok 1 rok IV rok

1. Uzyskanie wysokiego stanowiska 2,4 - 3,7 24 - 20,8 2,5 3.9

1 Założyć szczęśliwą rodzinę 87,0 86,3 77,8 82,9 70,6 79,2 80,0 70,0 79,2

3. Osiągnąć wysokie zarobki 174 36,3 14,8 34,9 5,9 33,3 17.1 32,5 24,0

4. Uzyskać zadowolenie z pracy 
zawodowej 72.0 75,0 85,1 72,1 52,9 75.0 65,7 67,5 70.6

5. Posiadanie grona bliskich przyjaciół 78,7 56,3 55,6 55,8 58,8 37,5 51,4 57,5 56,5

6. Osiągnąć wysoki poziom materialny 
(willa, samochód itp.) 23,1 32,5 7,4 27,9 17,6 25,0 42,9 30,0 25,8

7. Żyć zgodnie z normami moralnymi 39,1 33,8 37,0 30,2 29.4 29,4 40,0 25,0 33,0

8. Uzyskać dobre wyniki w sporcie 28,4 214 >1,1 4,7 4,2 5,7 9.4

9. Zachować dobre zdrowie 77,5 81,3 77,8 81,4 47,1 62,5 67,5 75,0 71.8

10. Pozyskać uznanie i szacunek 
wśród ludzi 60,9 57,5 62,9 41,9 76,5 45,8 42,9 50,0 54.8

11. Być mistrzem we własnym zawodzie 25,4 27,5 74,0 23,3 17,(3 20,8 14,3 7.5 26,3

12. Uprawiać ulubione zajęcie (hobby) 374 32,5 37,0 41,9 29,4 20,8 51,4 25,0 34,4

13. Prowadzić żyde pełne przygód 
i wrażeń 30,2 20,0 29,6 464 52,9 41,7 62,9 40,0 40,5

14. Posiadać wysokie kwalifikacje, 
zdobywać wiedzę 32,0 35,0 37,0 46,5 29,4 20,8 31,4 15,0 30,9

13. Uczestniczyć aktywnie w żydu 
kulturalnym 27,8 31,3 44,4 234 534 16,7 42,9 15,0 31,8



35

Istotne miejsce wśród wartości cenionych przez naszych studentów zajmuje szeroko 
rozumiana kultura fizyczna. Respondenci dostrzegając niebezpieczeństwo dla zdrowia czło
wieka ze strony niekontrolowanych następstw rozwoju cywilizacji, jak na przykład: zatrucie 
środowiska naturalnego, niewłaściwe stosunki międzyludzkie, zanik nieformalnej więzi społe
cznej, zanik grup pierwotnych, samotność w tłumie, uważają że skutki może złagodzić 
propagowanie i stosowanie zasad kultury fizycznej w życiu codziennym człowieka. Dlatego 
też — zdaniem badanych — należy przede wszystkim wpajać ludziom zasady właściwego, to 
znaczy czynnego wypoczynku. Intytucje państwowe winny zadbać o rozwój ośrodków 
rekreacyjno-wypoczynkowych, dostępnych dla każdego obywatela na co dzień.

Respondenci uważają, co bardzo często podkreślali w wypowiedziach, że sport rekreacyj
ny wpływa pozytywnie nie tylko na poprawę zdrowia fizycznego, ale także i zdrowia 
psychicznego. Wśród zalet takiej formy dopatrywali się także możliwości użytecznego i 
racjonalnego spędzenia czasu wolnego, kontaktu z przyrodą, rozwojem pożądanych cech 
osobowościowych, a także powstwania nieformalnych — jakże ważnych z punktu widzenia 
socjologicznego stosunków społecznych.

Reasumując można powiedzieć, iż badana młodzież nastawiona jest raczej egocentrycznie. 
Najbardziej bowiem cenionymi wartościami są: szczęście rodzinne, dobre zdrowie, zadowole
nie z pracy, która przede wszystkim powinna być ciekawa i zgodna z zainteresowanymi. 
Studenci również dążą do zaspokojenia potrzeb afiliacji posiadania prawdziwych przyja
ciół, zdobywania ludzkiego szacunku i uznania oraz pragnienia życia zgodnie z normami 
moralnymi i społecznymi.

Studia traktują głównie instrumentalnie, oczekując od uczelni przygotowania ich do 
pełnienia obowiązków zawodowych. Zorientowani są więc bardziej na zdobycie wiedzy 
profesjonalistycznej niż ogólnohumanistycznej, czy też społecznej.

Przedstawione badania potwierdzają w zdecydowanej większości rezultaty licznych badań 
prowadzonych przez wielu autorów nad młodzieżą studiującą*)

Uwagi końcowe

Każda uczelnia, jak każda instytucja, ma do zrealizowania określone funkcje społeczne. 
Według J. Szczepańskiego8 9' w skład funkcji założonych uczelni wchodzą między innymi takie 
zadania, jak wychowanie i kształcenie elity rekrutującej się z najzdolniejszej młodzieży 
przeznaczonej w przyszłości do pełnienia stanowisk kierowniczch w państwie, gospodarce, 
kulturze oraz wykształcenie wysoko wykwalifikowanych ekspertów we wszystkich dziedzi
nach życia. Prezentowane badania wykazały, że studenci oczekują od uczelni tylko przygoto
wania ich do pełnienia obowiązków zawodowych, traktując studia instrumentalnie, jako 
środek do zdobycia dyplomu w określonej dziedzinie. Odrzucają niemal warstwę nauczania 
zapewniającą im rozwój intelektualny, ogólnohumanistyczny i społeczny. Jest to zjawisko 
niepokojące, ponieważ społeczeństwo wymaga od człowieka legitymującego się dyplomem 
wyższej uczelni nie tylko wiedzy fachowej, ale także ogólnej erudycji, szerszych horyzontów 
myślowych, umiejętności rozumienia i interpretowania zjawisk społecznych. Już z samej 
nazwy uczelni, która brzmi Akademia Wychowania Fizycznego wynika, że powinna ona 
zapewniać rozwój osobowościowy i intelektualny swoich absolwentów.

8) Por. np. z badaniami J. Kulpińskiej, op. dt., J. Jerschiny, op. dt., B. Krawczyk, Plany życiowe i preferencje 
zawodowe absolwentów wychowania fizycznego. Warszawa 1965, W. Adamski, op. at.J. Majchrzak, Postawy 
studentów’ w świtle badań Zakładu Socjologii IPN i SzW. „Życie Szkoły Wyższej”, 1975, nr.9., A. Komendera, 
Niektóre składniki świadomość społecznej studenktów uczelni wyższej. Zeszyty Naukowe UJ. Prace Socjologiczne, 
z.2, Warszawa-Kraków 1974, itp.

9) J. Szczepański, Socjologiczne zagadnienia wyższego wykształcenia. Warszawa 1965, s.21.

Dlaczego jednak studenci oczekują jedynie przygotowania zawodowego? Jest to pytanie, 
które odnosi się nie tylko do słuchaczy AWF, ale także, jak wynika z badań socjologicznych, 
innych środowisk akademickich. Jest to ważny problem, który należałoby jak najszybciej
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rozwiązać. Dlatego też autorka uważa, że konieczne jest podjęcie badań na szeroką skalę, 
które pozwoliłyby na wyjaśnienie tego faktu oraz znalezienie takiego rozwiązania, które 
zmieniłoby podejście słuchaczy uczelni wyższych do procesu studiowania, które uświadomiły
by studentom, że w przyszłości może okazać się bardziej użyteczna wiedza ogólna niż ściśle 
specjalistyczna, gdyż jak pisze, cytowany już J. Szczepański,.... dobra jakość przejawia się nie
tylko w tym, czym pracownik jest, ale raczej w tym czym będzie mógł być. Jest to ważka 
dyrektywa praktyczna, jeśli niektórzy planiści przyjmują, iż co najmniej czwarta część 
młodzieży znajdującej się dziś w szkołach, będzie pracować w zawodach, które obecnie nie 
istnieją”10). Dlatego też do głównych zadań stojących przed współczesną edukacją młodego 
pokolenia, według autorów „Raportu o stanie oświaty w PRL”, należy:

10) Raport o stanie oświaty w PRL. Warszawa 1973, s. 66.
11) F. Januszkiewicz, Technologia kształcenia w szkolnictwie wyższym. Warszawa 1978, ss. 68 i 69.
12) „Uczyć się aby być" — jest to tytuł tzw. Raportu Faure‘a, który został opracowany na polecenie UNESCO przez 

Komisję do Spraw Eduklacji w latach 1971 — 1972.

„1. Przygotowanie kadr kwalifikowanych niezbędnych dla prawidłowego w cywilizacji 
opierającej się coraz bardziej na powszechnej pracy ludzi funkcjonowania gos
podarki i kultury.

2. Przygotowania ludzi do życia społecznego w całym jego bogactwie i zróżnicowaniu.
3. Przygotowanie do uczestnictwa w kulturze i do wartościowego spędzania czasu 

wolnego.
4. Stworzenie warunków a jest to cel naczelny dla wielostronnego rozwoju ludzi i 

sterownie tym rozwojem dla dobra ogółu i jednostki („szczególne znaczenie ma 
kształcenie jednostki w zakresie umiejętności racjonalnego organizowania jego włas
nego życia, dyscypliny wewnętrznej, pozwalającej działać konsekwentnie i odpowiedzia
lnie, a równocześnie w zakresie inspirowania zainteresowań i potrzeb, wyrobienia 
nawyku nieustannego kształcenia i samowychowania”), bowiem .jakość człowieka 
staje się zasadniczym ogniwem teraźniejszego i przyszłego życia społecznego”1’)

Można więc powiedzieć, że należy „uczyć się aby być”12)
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The Students of Cracovian Academy of Physical Education
on Their Studies and Futurę Carcer

Summary

The problems of teanagers have been the subject of sodologits’ research and consideration for a long 
time, especiaily animate discussion on this sodal group began in the mid sisties of the XX century. The 
researches on schools for higher leaming have had important place within the scope of this problem.

In the research presented, I concentrated on matters concernig motives behind the choice of studies, 
expectations from the Academy, the students' opinion on the teaching process, and the organization of 
the course. 1 was interested in what hopes the students set on education, especiaily from the point of view 
of their vocational preparation. I wanted to know what is the place of wotrh in the students' hierarchy of 
values and what their professional work should be like to be most gratifying and satisfying. In my 
research, I also took into account some problems conceming the students’ soda! consciousness, 
understood in the broad sense.

CTyaeHTM KpaKOBCKofi AxaaeMHH OHJHsecroro BocnaranHi 
o CBoeił ynefie h npo$eccHOHajibBOM 6ynyuKM

Pesiowe

Bonpoc MO.ioneacH aaBHO yare 6u.a npe/rweTOM HCC.ieaoBaHMH h paccyacneanH couno.ioroB, a 
ocoóeHHo óypHue nncKyccHH Han 3Toił oómecTBeHHoS Kareropneił Hasa-mcs b no.ioBHHe uiecTHnecaTus 
ro/iOB XX-oro Beica. O.ieHb cymecrBeHHoe MecTO b paMxax 3Toro Bonpoca 3aHHMaiOT HCcnenoBaima 
Han BbicuiHM oóyseHHeM.

B ncc.ienoBanH»x, KOTopue a npencTaBJUuo, KOHueHTpHpoBanacb a Ha ne.ia.* CBS3aHHtJx c BysoM u c 
MHeHHeM cryneHTOB na TeMy npouecca oSyneHua h opraH'nauHH 3aHHTHfi. Memi HHTepecoBa.10, xaxHe 
Hanescabi CBS3UBaK>T ciyjieHTbi c o6pa3OBaHneM, ocofieHHO a jjene nx hoatotobkh k npo<j>eccHOHa.n>HOH 
paóoTe. Kanoe MecTO samiMaeT pafioTa b nepapxnn ueHBOCTeii yaameHca MononeKH, a Tanxe nanofi 
no.iama óbiTb npcxj>eccHOHajibHax paóora, htoóm Moraa hm naTi> no.iHoe noBo.tbCTBue h caTnc<j>aKUHK> 
B HCCJieAOBaHHax s y<uia Taore HenoTopue BonpocM Kacatomueca iiwpono noHHMaeMoro 
oómecrBeHHoro cosHaaHa CTyneHTOB.
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(Referet wygłoszony na sesji popularno-naukowej zorganizowanej z okazji Jubileuszu 75-lecia 
GTS „Wisła” w Krakowie w maju 1981 roku)

Kazimierz Toporowiczx>

x) Katedra Historii i Organizacji Kultury Fizycznej AWF w Krakowie

1) Aktualnie Klub ma nazwę: "Gwardyjskie Towarzystwo Sportowe Wisła"

Historia Towarzystwa Sportowego „Wisła” w Krakowie łączy się integralnie z dziejami 
polskiego sportu. Choć dziejom tego sportu poświęcono już wiele publikacji bądź to o 
charaterze popularno-naukowym, bądź też okolicznościowym i informacyjnym, to jednak 
temat ten jest ciągle aktualny i wymaga nowych naświetleń w oparciu o rozszerzającą się bazę 
źródłową. Dodatkową niejako okolicznością uzasadniającą jego podjęcie jest uroczystość, 
która łączy się z pięknym, a zarazem jakże bogatym w osiągnięcia, jubileuszem 75-lecia 
Klubu.

Przedmiotem naszych rozważań jest wczesny okres w dziejach Klubu, zamykający się 
wybuchem I wojny światowej w 1914 roku. Pragniemy w pierwszym rzędzie zwrócić uwagę na 
genezę TS "Wisła”, czyli na zespół czynników, które doprowadziły w konsekwencji do 
narodzin Klubu, a nastęnie miały wpływ na jego rozwój i osiągnięcia — szczególnie w 
początkowym okresie istnienia.

Panuje powszechny pogląd, iż autonomia i samorząd byłej Galigi, uzyskane na początku 
II połowy wieku, choć ogmiczone w swojej treści i formach, miały istotny wpływ na rozwój 
zróżnicowanych form aktywności społecznej Polaków. Odnosi się to również do powstałych 
na początku XX wieku stowarzyszeń społecznych w formie klubów sportowych — w tym 
również Towarzystwa Sportowego „Wisła” w Krakowie.

Zanim jednak przedstawimy narodziny i działalność TS „Wisła”,należy dokonać choćby 
krótkiej analizy warunków i czynników, które miały — naszym zdaniem — istotne 
znaczenie dla rozwoju nowoczesnego sportu na ziemiach polskich pod zaborem austriackim. 
Do czynników tych zaliczamy:

1. Rozwój ruchu gimnastycznego, który znalazł wyraz w formie mieszczańskich stowarzy
szeń gimnastycznych, takich jak np. Towarzystwo Gimanstyczne „Sokół”, czy Krakowskie 
Towarzystwo Gimnastyczne „Orzeł Biały” (1868). Organizacje te, powstając u progu auto
nomii galicyjskiej, skorzystały z prawa do stowarzyszania się obywateli i były pierwszą 
mieszczańską formą organizacyjną stowarzyszeń statutowych w dziedzinie kultury fizycznej 
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na terenie Małopolski Wschodniej i Zachodniej. Propagując gjmanstykę i inne dziedziny 
ćwiczeń fizycznych oraz rozwijajaąc działalność patriotyczno-narodową i kulturalną, stworzy
ły one jednocześnie model prawno-organizacyjny działalności społecznej w zakresie wy
chowania fizycznego i sportu. Do modelu tego nawiążą bezpośrednio, powstające nieco 
później, kluby sportowe, które również przybiorą formę organizacyjną stowarzyszeń statuto
wych. W ten sposób kluby jako struktury typowe dla nowoczesnego ruchu sportowego, 
położyły kamień węgielny pod samorządność społecznego ruchu sportowego w Polsce.

2. Podobną rolę w genezie nowoczesnego sportu odegrały powstające w II połowie XIX 
wieku stowarzyszenia w poszczególnych dyscyplinach sportu. Były to stowarzyszenia cyklis
tów, wioślarzy, łyżwiarzy, szachistów itp. Organizacje te w pierwszym okresie spełniały 
głównie zadania rekreacyjne, a dopiero później rozwijały również sport wyczynowy. 
Szczególnie godna podkreślenia jest w tym względzie rola takich stowarzy szeń, jak: Krakows
kie Towarzystwo Łyżwiarzy (1869), Krakowskie Towarzystwo Wioślarskie (1884), Krakowski 
Klub Cyklistów i Motorzystów (1886), Akademicki Klub Szermierzy w Krakowie (1891) i in. 
Organizacje te, mimo społecznych ograniczeń i tradycyjnych pozostałości, miały już jednak w 
znacznym stopniu charakter stowarzyszeń mieszczańskich o bardziej demokratycznej struk
turze niż tradycyjne formy klubów i towarzystw arystokratycznych. Rozwijały one niejedno
krotnie typowe formy działalności dla sportu nowoczesnego. Stąd też miały charaktere 
przejściowy od tradycyjnych i ekskluzywnych form sportu ziemiarisko-szlacheckiego, do 
masowego sportu nowoczesnego. Obok stowarzyszeń sportowych, działalność na rzecz 
propagowania ćwiczeń fizycznych na terenie Krakowa rozwijały w tym czasie także różnego 
rodzaju szkoły prywatne zakłady gimnastyczne, szermiercze, ekwitacyjne, łyżwiarskie i inne.

3. Kolejnym czynnikiem mającym wpływ na kształtowanie się poglądów i praktyki 
wychowania fizycznego i sportu, była działalność środowisk naukowych, lekarskich i pedago
gicznych, związanych z Uniwersytetem Jagiellońskim i Akademią Umiejętności w Krakowie. 
Na szczególne podkreślenie zasługują krytyczne opinie przedstawicieli nauki pod adresem 
stosowanego powszechnie systemu wychowania fizycznego młodzieży szkolnej. Ważną w tym 
względzie rolę odegrały prace naukowe i popularnonaukowe z zakresu fizjologii, higieny i 
psychologii ruchu, uczonych tej miary jak: Napoleon Cybulski, Odon Bujwid, Tadeusz 
Browicz, Henryk Jordan, Emil Godlewski, Eugeniusz Piasecki i in.
Uczeni ci współdziałali na rzecz rozwoju fizycznego społeczeństwa bądź to z „Sokołem”, 
Parkiem H. Jordan a, Towarzystwem Zabaw Ruchowych, bądź też z Kursem Naukowym dla 
Kandydatów na Nauczycieli Gimnastyki w Szkołach Średnich i Seminariach Nauczycielskich 
przy Uniwersytecie Jagiellońskim. Kursy te miały szczególnie doniosłe znaczenie, gdyż od 
1895 roku kształcono na nich kadry nauczycieli na poziomie wyższym. Z uwagi na wysoki 
poziom naukowy i autorytet moralny, działalność tych środowisk odegrała ważną rolę w 
kształtowaniu opinii publicznej i podnoszeniu społecznej rangi kultury fizycznej oraz w 
inspirowaniu nowych rozwiązań, bardziej efektywnych z punktu widzenia zdrowotnego i 
wychowawczego.

Ogromne znaczenie dla rozwoju praktyki wychowania fizycznego i sportu w Krakowie 
oraz całej Galicji mieli absolwenci wspomnianych wyżej Kursów Naukowych przy UJ. Łącząc 
nierzadko kwalifikacje wychowawców fizycznych z lekarskimi, wdrażali oni skutecznie 
nowoczesne idee wychowania fizycznego i sport j w środowisku młodzieży.

4. Kolejnym, bodajże najważniejszym spośród wybranych czynników genezy nowoczes
nego sportu w Krakowie, było powstanie Parku Jordana i narodziny ruchu gier i zabaw 
ruchowych na świeżym powietrzu w Krakowie. Henryk Jordan, nawiązując do najbardziej 
chlubnych polskich tradycji w dziedzinie wychowania fizycznego oraz wykorzystując najnow
sze osiągnięcia w tej mierze w Europie i Ameryce Północnej, opracował nowy, orginalny i 
uniwersalny system wychowania, doskonale dostosowany do trudnych warunków ziem 
polskich pod zaborami. U podstaw tego systemu legła troska o wychowanie zdrowych 
fizycznie, psychicznie i moralnie młodych pokoleń Polaków. Podstawą systemu było wy
chowanie fizyczne, w którym szczególną rolę odgrywały gry i zabawy ruchowe oraz sporty, 
prowadzone na wolnym powietrzu. Fakt, iż w programie Parku im.H Jordana były u- 
prawiane: gra w piłkę nożną, ćwiczenia lekkoatletyczne oraz inne sporty, spowodował że 
ogrody te zapoczątkowały żywy , spontaniczny rozwój sportu szkolnego — a w konsekwencji 
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także rozwój amatorskiego sportu wyczynowego i rekreacyjnego. „Ogrody jordanowskie stały 
się dla Polski tym, czym dla Anglików były „Football-duby”, dla Niemców „tumvereiny”, a 
dla Czechów „Sokół” — nie bez racji pisał Władysław Ryszard Kozłowski, jeden z pionierów 
wychowania fizycznego i sportu na ziemiach polskich.

Idea jordanowska upowszechniła się szybko. Jej rozwinięciem w kierunku zorganizowa
nych form sportowych wśród młodzieży szkolnej były Towarzystawa Zabaw Ruchowych, 
(także w Krakowie), czy też Ogrody Raua w Warszawie. Ich działalność zmierzała do 
wtłoczenia żywiołowego ruchu sportowego młodzieży szkolnej w określone ramy organizacyj
ne. Upowszechniając przepisy sportowe oraz zagraniczne wzorce i formy organizacyjne 
sportu, stwarzając warunki kadrowe i bazowe dla rozwoju sportu szkolnego, Towarzystwa 
Zabaw Ruchowych były bardzo ważnym etapem rozwoju na drodze od sportu szkolnego, do 
amatorskiego, pozaszkolnego ruchu sportowego.

Z tego też nurtu sportu szkolnego wywodzi się bezpośrednio dzisiejszy nasz czcigodny 
Jubilat-GTS „Wisła”, oraz znakomita większość najstarszych polskich klubów sportowych.

Wydaje się, że w procesie przeobrażania się szkolnych drużyn sportowych w kluby 
sportowe oparte na rodzimych doświadczeniach i zagranicznych wzorach — szczególnie 
angielskich, główną rolę odegrała sama młodzież wspierana przez inteligencję, a szczególnie 
nauczycieli i lekarzy.

Nie wdając się w drobiazgowe rozważania na temat prapoczątków dzisiejszego GTS 
„Wisła” należy stwierdzić, iż swoistym katalizatorem instytucjonalizowania się drużyn szkol
nych w kluby sportowe były kontakty sportowe szkolnych drużyn piłkarskich Lwowa i 
Krakowa w latach 1904, 1906 i 1907 oraz turniej piłkarski zorganizowany w 1906 roku dla 16 
zespołów młodzieży szkolnej, akademickiej i rzemieślniczej przez Towarzystwo Zabaw Ru
chowych w Krakowie, za sprawą dra T. Konczyńskiego.

Brak autentycznych źródeł historycznych w postaci dokumentów, przy jednoczesnym 
istnieniu wielu sprzecznych relacji prasowych, uniemożliwia precyzyjne określenie dokładnej 
daty powstania TS „Wisła”. Przyjąć jedynie można, iż na^^a „Wisła” pojawiła się po raz 
pierwszy w 1906 roku. Zespół ten powstał z połączenia się drużyny „Wisła-Niebiescy”, 
zorganizowanej w II Szkole Realnej przez prof.Tadeusza Łopuszańskiego z drużyną „Czer- 
wonych”-Jenknera.

Wydaje się, że w tym właśnie roku dokonał się akt konsolidacji dość spontanicznie i 
żywiołowo powstających drużyn, które organizując się stworzyły trwałą strukturę klubu 
sportowego, istniejącą bez większych zmian do czasów nam współczesnych.

Charakterystyczne dla procesu powstawania nowoczesnych klubów sportowych na zie
miach polskich w tym także TS „Wisła” — jest to, że brały one swój początek od drużyn 
piłkarskich. Gra w piłkę nożną była zatem tą dyscypliną, która inspirowała kształtowanie się 
form organizacyjnych nowoczesnego sportu w postaci klubu sportowego, początkowo jedno- 
sekcyjnego, a następnie wielosekcyjnego.

Siedząc dalszą ewolucję TS „Wisła” należy odnotować przyjęcie trwałych barw klubowych 
oraz organizowanie coraz liczniejszych spotkań piłkarskich z miejscowymi i okolicznymi 
drużynami. Ważnym wydarzeniem w życiu Klubu było jego ukonstytuowanie się w roku 1908 
w Towarzystywo Sportowe „Wisła”.W ten sposób stworzono trwałe podstawy organizacyjne 
oraz dokonano wyboru zarządu towarzystwa. W skład pierwszego formalnego zarządu 
Towarzystwa zostali wybrani, obok prezesa Tadeusza Łopuszańskiego, gorący zwolennicy 
sportu; Sznajder, Jęła, Józef Stoeger, Januszewski, Zgierczyński i Aleksander Dembiński. Od 
tego momentu rozwój Towarzystwa dokonywał się stosunkowo szybko i wielokierunkowo.

Jeśli idzie o prace organizacyjne, to należy odnotować w 1908 roku próby rozszerzenia 
działalności na inne sekcje w takich dyscyplinach sportu, jak: łyżwiarstwo, lekka atletyka i 
tenis ziemny. Usiłowania te, mające zresztą na celu podnienienie dochodów Klubu z kortów 
tenisowych i lodowiska, nie dały oczekiwanych rezultatów. Wydzierżawione grunty pofor- 
tyfikacyjne przy ulicy Żabiej, gdzie urządzano latem korty, a zimą lodowisko, z powodu 
niekorzystnych warunków atmosferycznych .przyniosły dochód niewspółmiernie mały w sto
sunku do ceny dzierżawnej. Toteż do wybuchu I wojny światowej TS „Wisła” było faktycznie 
jednosekcyjnym klubem piłkarskim. Inne sekcje sportowe powołano dopiero w 20-leciu 
międzywojennym.
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Drugim kierunkiem działalności klubu było dążenie do łączenia się w silniejsze organizacje 
sportowe oraz prawna legalizacja swego istnienia. W 1909 roku klub przystąpił do Sekcji 
Sportowej Krajowego Związku Turystycznego w Krakowie. Kiedy jednak po niecałym roku 
Sekcja ta uległa rozwiązaniu, zarząd postarał się o zatwierdzenie statutu TS "Wisła”, co 
nastąpiło w dniu 7 lutego 1910 roku. W tymże roku klub przystąpił do Austriackiego Związku 
Footballowego. Przejawiał też wiele inicjatywy, podyktowanej względami sportowymi i 
narodowymi, w powoływaniu do życia w 1911 roku Polskiego Związku Towarzystw Spor
towych Piłki Nożnej, czy też wystąpieniu z Austriackiego Związku Footballowego i zgłosze
niu swego członkowstwa do Międzynarodowego Związku Piłki Nożnej. Kiedy jednak na 
skutek tego na terenie Galicji zarysował się rozłam w polskim piłkarstwie, towarzystwo 
powróciło do Austriackiego Związku Footballowego, przystępując jednocześnie do tworzące
go się właśnie Związku Polskiego Piłki Nożnej w Austrii. W ten sposób podjęta próba 
uniezależnienia się od austriackich władz sportowych (piłkarskich) ostatecznie nie powiodła 
się na skutek braku jedności w polskim piłkarstwie.

Przez wiele lat TS „Wisła” borykało się z olbrzymimi trudnościami wynikającymi z braku 
własnego stadionu. W 1910 roku Klub uzyskał na okres 2 lat zezwolenie na użytkowanie 
boiska pozlotowego na błoniach. Dopiero jednak w 1914 roku Towarzystwo otrzymało na 
Oleandrach teren pod własny stadion. Jednakże wojna światowa spowodowała całkowite 
zniszczenie ledwo co zbudowanego stadionu.

Jest rzeczą oczywistą, że w omawianym okresie TS „Wisła” prowadziło działalność 
sportową. Poczynając w 1908 roku od pierwszych oficjalnych spotkań wielkich rywali 
„Wisły” i „Cracovii” oraz „Czarnych” i „Pogoni” ze Lwowa, aż do wybuchu I wojny 
światowej, zespół piłkarski „Wisły” rozegrał stokilkadziesiąt spotkań, w tym około 50 
międzynarodowych. W spotkaniach tych zespół „Wisły” uzyskał korzystny dla siebie bilans 
bramkowy.

W 1913 roku drużyna ”Wisły” zdobyła tytuł wicemistrzowski w rozgrywkach piłkarskich 
o mistrzostwo Galicji. Klub utrzymywał też ożywione kontakty sportowe z drużynami 
Warszawy i Łodzi, przyczyniając się tym samym do umocnienia poczucia jedności narodowej. 
W okresie tym Klub utrzymywał przeważnie trzy zespoły piłkarskie.

Ograniczam się celowo do tych kilku zdań na temat działalności sportowej Towarzystwa, 
sprawy te bowiem są dość szeroko publikowane i na ogół działaczom i zawodnikom znane.

Podejmując na koniec próbę ogólniejszej oceny bardzo fragmentarycznie zarysowanych 
głównych kierunków działalności TS „Wisła” w ośmioletnim okresie jego istnienia przed I 
wojną światową, nie można zapominać o bardzo trudnych warunkach w jakich Towarzystwo 
działało. Dla lepszej ilustracji tych warunków pozwolę sobie przytoczyć fragmnet artykułu pt. 
„Wisła”, opublikowanego na łamach lwowskiego „Sportu” z 1922 roku. Czytamy tam: 
„Garstka ludzi związana tylko nazwą, a dopiero z biegiem lat ukochaniem wzrastającej 
tradycji, garstka bezdomna, garstka nielicznych tułaczy, garstka pogorzelców, garstka — 
setki razy zdawało się straconych bez rachunku bankrutów, oto „Wisła” krakowska. Bo 
proszę posłuchać jej dziejów i pokrzepić się na sercu. Założona w r. 1906, osiem lat wyciera 
sobą obce kąty, ale ani jej się nie śni przestać istnieć, chociaż inni szczęśliwi, równocześnie z 
nią na ti, są już o miedzę possesionati. Jest jak ten głodny pies włóczęga, który pokazuje kły 
dobrze odżywionym brytanom, osiadłym w pięknych budach. Jeśli sam widok kłów nie 
wzbudzi dostatecznego szacunku, jest zawsze gotów wypróbować je na skórze przeciwnika, z 
bolesnym często skutkiem. To niby sportowe sukcesy „Wisły” zwycięstwa nad posiadaczami 
pięknych boisk, urządzeń, prowadzonymi przez doświadczonych mistrzów w kraju i za 
granicą. A gdy już w znoju i trudzie sklecono jakieś boisko i skromne na początek urządzenie, 
w roku 1914 nadchodzi wojenka, „Wisły” domowisko obraca się w zgliszcza i perzynę. „Wisła 
"pogorzelec „Wisła” bankrut.2^

2) „Sport”, Lwów 1922, nr 13.

Fragment ten nie wymaga komentarzy. Podkreślić jednak trzeba, że mimo tych ol
brzymich trudności, jakich nie miał żaden z czołowych klubów Galicj TS "Wisła” rozwijało 
się ciągle, a w pewnych okresach (1910 — 1911) nawet bardzo dynamicznie i odnosiło szereg 
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sukcesów, stając się zarazem jednym z najlepszych i najbardziej popularnych polskich klubów 
sportowych w kraju i poza jego granicami. Najlepiej o tym świadczą wyniki sportowe 
uzyskiwane w spotkaniach krajowych i międzynarodowych.

Należy postawić pytanie, w czym szukać siły napędowej tego rozwoju? W czym upatrywać 
źródeł tego postępu mimo, tak wielu obiektywnych przeszkód? Wydaje się, że siła napędowa 
tego pomyślnego rozwoju tkwiła w entuzjazmie i wytrwałości „Garstki Wiślaków”, w silnej 
rywalizacji sportowej z miejscowym Klubem Sportowytm „Cracowią” oraz drużynami 
lwowskimi „Pogonią” i „Czarnymi”. Pewną rolę odgrywały niebawem także możliwości 
szerszego i głębszego manifestowania polskości, jakie dawało życie klubowe w warunkach 
niewoli narodowej, poprzez szerokie kontakty z polskimi drużynami na terenie pozostałych 
zaborów oraz poprzez rozsławianie polskiego sportu za granicą. Na szczególne podkreślenie 
zasługuje też pionierska rola TS „Wisła” w walce o narodowy i autonomiczny charakter 
polskiego sportu i jego władz zwierzchnich, co znalazło swój wyraz w inicjatywie utworzenia 
Polskiego Związku Towarzystw Sportowych Piłki Nożnej — organizacji niezależnej od 
sportowych władz austriackich.

Lata 1 wojny światowej 1914 — 1918 były długotrwałym okresem przerwy w działalności 
Klubu. Większość zawodników i działaczy walczyła z bronią w ręku o Wolną Polskę. Cały 
dorobek Klubu w postaci zagospodarowanego co dopiero stadionu, dobrze wyszkolonej 
drużyny oraz zintegrowanego środowiska klubowego, poszedł w rozsypkę. Pozostały tylko 
idea - wartość najwyższa dla której walczono i chlubne tradycje „Wisły”. Były to wartości 
nieprzemijające, które pozwoliły, natychmiast po zakończeniu wojny w 1918 roku, odrodzić 
się TS „Wisła” i stworzyć trwałe podwaliny pod pomyślny jego rozwój i niezliczone sukcesy 
sportowe.

PIŚMIENNICTWO

Hałys J. Polska piłka nożna (almanach). Kraków b.d.w.
Hałys J. 1975. Piłka nożna. Kraków.
Kamiński A. 1946. Jordan Henryk twórca nowoczesnego wychowania fizycznego w Polsce. Warszawa. 
Księga Jubileuszowa „Gwardii-Wisły”. 50 lat istnienia. Kraków 1956.
Lustgarten J. 1964. Narodziny krakowskiego sportu. W: Kopiec wspomnień. Wyd. II. Kraków. 
Mielech S. 1957. Gole, faule, ofsaidy. Warszawa.
Smarzyriski H. 1958,. Henryk Jordan. Pionier nowoczesnego wychowania fizycznego w Polsce. Kraków. 
Stok P 1966. Powstanie i rozwój sportu na terenie Krakowa. Biuletyn Informacyjny PKOL, nr 8. 
Sześćdziesiąt lat pod szczęśliwą gwiazdą 1906 1965. Kraków 1956.
Towarzystwo Sportowe „Wisła” w Krakowie w 30-lecie swego istnienia. 1906-1936. Kraków 1936. 
Toporowicz K. 1960. Powstanie i działalność Krakowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej w 

Krakowie w latach 1919 1 958. (maszynopis).
Wacek R. 1947. Wspomnienia sportowe. Opole.

Źródła:

Sport. Lwów 1922.
Rocznik Polskiego Związku Piłki Nożnej. Pięciolecie PZPN
1919 1924. Kraków 1925.



44

The Origin and the First Years of Activities of Sports Society 
„Wisła” in Cracow (1906 — 1914)

Summary

The following circumstances lay in the origin of the one of the oldest Polish Sports Society 
„Wisła” (the Vistula) in Cracow, 1906: the autonomy of Galicia, the right to form 
associations, the development of earlier organizational forms of sport (Cracovian gymnastics, 
ice — skating, cycling associations), the formation of a strong pedagogical and medical 
society on the basis of the Jagiellonian University and Gymnastic Association „Sokół” 
(Falcon), the birth of a morement promoting open-air Kindergartes and the creation of a 
scientific course for the tcachers of gymnastics at the ŁJniversity, and the influence from 
abroad.

Sports Society „Wisła”, which came into being from school sporting movement in 1906, 
was a one-section football club in its beginnings.
Betwenn 1906 — 1914, the club was busy developing an animate sporting activity getting in 
touch with home and foreign clubs and it won the football vice championship in Galicia. 
The Society collaborated in forming sports association and influened the dcvclopment of 
sport in other sectors of partitioned Poland, making a great contribution towards the 
development of national and autonomous Polish Sport. Thauks to the increadible committ- 
ment of its members i. c. fondes, activists and sportsmen, Sports Society „Wisła” gained great 
popularity and many sporting informatire and educational succcsses.

TeHeauc a nepBue roau aesTe-ibiiocTH CnopTHBHoro 
oómecTBa „Bac-ia” b Kpaaoae (1906 1914)

Pe3>oMe

y OCHOB OAHOrO H3 CaMbIX CTapblA nO.ll.CKHX CnopTHBHŁIX ŁiySOB CnopTHBHOrO o6uieCTBa 
„Bac.ia” b KpaaoBe (1906) Jier -in Tamie npeanocbi.iKH, icaic: aBTOHOMHH Tłihiuih, cymecTBO Barnie 
opasa o6i>eziHHXTbca, pasBaine 6o.iee paimnx opraHH3auHOHHiJx <f>opM cnopTa, nanp.iMep KpaKOBCKHC 
raMHacTBHecKHe oómecTBa, KOHbKo6eaaibie, Be.TOCHneaHue h apyrae, ciJiopMHpoBaHHhie onHpaacb na 
ilre.T.iOHCKHH yHHBepcHTeT h rHMHacTinecKoe oómecTBO „Coko.t” cjLibnon neaaroriiHCCKn- 
MeaHUHHCKOH cpeasi, posaaeHJie fiopaanoBCKOro ;uinx<enHs a soaiuiKHOBeiiiie naynnoro icypca 
rHMHacTHKH jłu yiHTe.ieii npa yHHBeparrere a Taaace BO3jieHCTBue «iyxnx o6paauoB.

Bo3HHKiuee b 1906-om roay Ha 6a3e lUKO.ibnoro CnopTHBHoro abidkciihs, CnopiHBHOe oóinecTBo 
„Bnc.ia” Gtj.io cnepBa omocckhhohiiijm (jjyTÓo.ibHiaM icryBoM. B rcau 1906 - 1914 paiBima-io oho 
ntHByio cnopTHBHyio aeaTe.ibHOCTb h KOHTaKTbi c OTeiecTBenHbiMH h 3apy6exHMMH K-iy6aMH, 
4o6HBaacb HeMrmoHaTa fa-iHiuiH no <t>yT6o.iy. OGmecTBO coaencTBOBa.io na ocnoBawiH cnoprnBniax 
COK13OB h BO3aeHCTBOBa.ro Ha pa3BHTue cnopTa na TeppHTopnH iy»;e3eMHbix rocnoacTB, ruaiHTe.ibHO 
cnoco6cTBys pa3BHTino HauHOHajibHoro h aBTOHOMHoro no.ibCKoro cnopTa. CnopniBnue ycnexH, 
nponaratŁMiHectHe b BOcnHTaTe-tbHije AocraiKeHHs a Tamtce 6o.tbwjio nony-iapnocrb CnopTHBHoe 
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Kazimierz Toporowicz*)

Uwagi wstępne

Eugeniusz Piasecki, uchodzący za najwybitniejszego teoretyka wychowania fizycznego 
pierwszej połowy XX wieku w Polsce, przejawiał także niezwykle aktywną działalność 
organizacyjną i propagandowo-popularyzatorską w zakresie praktyki wychowania fizycznego 
i higieny szkolnej. Gruntowne wykształcenie zdobyte podczas studiów na Wydziale Lekars
kim i Kursach Naukowych Gimnastyki na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz doświadczenie i 
wiedza jakie wyniósł z zakładów gimnastyczno-leczniczych ojca, współpracy z H. Jordanem i 
licznych zagranicznych podróży naukowych, dały mu znakomite przygotowanie do później
szej, jakże wszechstronnej i owocnej działalności.

W lwowskim okresie jego działalności (1899 — 1915) nie było problemów w dziedzinie 
wychowania fizycznego i higieny szkolnej, które nie byłyby przedmiotem jego zaiteresowań.

Wśród najmniej znanych stron jego bogatej działalności wyszczególnić można dorobek 
związany z reformą wychowania fizycznego w szkołach w Galicji, która przypadała na lata 
1899 1914.
Temu ogromnemu zadaniu podporządkował Piasecki większość swoich poczynań oraz 
poświęcił wiele trudu i energii.

Uważając się za kontynuatora reformatorskich poczynań Henryka Jordana, z determina
cją walczył przez szereg lat z rutyną i rzecznikami zachowania tradycyjnej gimnastyki.

Jego niezwykła energia twórcza, wysokie kwalifikacje merytoryczne, wybitne zdolności 
poparte ogromną pracowitością i odpowiedzialnością oraz dar przekonywania i umiejętności 
organizacyjne, ułatwiły mu osiągnięcie celu.

Dla idei reformy potrafił zjednać nie tylko środowiska lekarskie i pedagogiczne, ale 
również biurokrację oświatową. Sukces w postaci wdrożenia do praktyki szkolnej i pozalek
cyjnych form wychowania fizycznego głównych postulatów reformy, oznaczał unowocześ
nienie i zracjonalizowanie naszego systemu wychowawczego oraz poważne zbliżenie się do

Katedra Historii i Organizacji Kultury Fizycznej AWF w Krakowie 



46

poziomu przodujących krajów w tym zakresie. Osiągnięcia te stworzyły również trwały 
wzotzec programowo-metodyczny i organizacyjny dla rozwoju systemu kultury fizycznej, a 
szczególnie wychowania fizycznego w Polsce Odrodzonej.

Mimo ogromnego dorobku i ważnej roli w rozwoju polskiej teorii i praktyki wychowania 
fizycznego, nie doczekał się dotychczas Piasecki kompleksowego opracowania i szerszej 
oceny. Spośród kilku prac, niektóre tylko obejmują głębszą analizę jego poglądów na 
wybrane zagadnienia1), pozostałe mają bądź to charakter okazjonalny, bądź też skrótowo i 
powierzchownie charakteryzują główne kierunki działalności Piaseckiego2). Jedynie w dwu 
publikacjach można spotkać lapidarne wzmianki o jego reformatorskich poczynaniach. Nie 
wyjaśniają one jednak istoty rzeczy3). Toteż celem niniejszej pracy jest choćby skrótowe 
przedstawienie genezy i znaczenie reformy, jej treści i zakresu oraz etapów realizacji. W 
szczególności pragnęliśmy na tym tle ukazać rolę Eugeniusza Piaseckiego jako inicjatora i 
głównego rzecznika reformy.

Eugeniusz Piasecki wobec reformy wychowania fizycznego w Galicji (1900—1914)

Radykalizacja stosunków społeczno-ekonomicznych, wynikająca z rozwoju kapitalistycz
nego, szybki rozwój ruchu robotniczego i chłopskiego, tendencje niepodległościowe, rozwój 
socjalizmu i nacjonalizmu, tworzyły w Galicji na przełomie XIX i XX wieku podstawę dla 
głębokich przeobrażeń w strukturze społeczno-ekonomicznej i kulturalnej. Nie stała na 
uboczu tych przemian szkoła polska. Młodzież i część nauczycieli pod wpływem wspo
mnianych przeobrażeń i nowych prądów coraz bardziej zdecydowanie stawała w opozycji 
względem oficjalnego system szkolnego. Coraz bardziej odczuwano zbyt mało narodowy 
charakter szkoły, jej konserwatyzm, lojalizm i serwilizm wobec Austrii oraz zaniedbania 
programowo-dydaktyczne, zdrowotne i organizacyjne. Szczególnie pod koniec XIX stulecia 
obserwujemy narastającą gwałtowną krytykę oficjalnej szkoły. Trudności w unarodowieniu i 
unowocześnieniu szkoły spowodowały szybki rozwrój pozaszkolnego nurtu oświatowego w 
formie tajnych kursów i innych społecznych oddziaływań4).

Na tle reformatorskich dążeń szkoły polskiej dość wcześnie możemy zauważyć postulaty 
reform, jak również praktyczne poczyniania zmierzające do przemian w zakresie wychowania 
fizycznego i poprawy zdrowotno-higjenicznych warunków młodzieży. Mamy tu na myśli 
stanowisko II Walnego Zgromadzenia TNSW z 1885 roku, kiedy to stwierdzono, że 
gimnastyka nie jest „sztuką”, a środkiem wychowawczym i „leczniczym” i powinna być 
przedmiotem obowiązkowego nauczania5). Powstały w 1889 roku, całkowicie odmienny od 
stosowanej gimnastyki, system wychowania fizycznego w Parku Jordana w Krakowie 

wprowadzony poza szkołą — był de facto początkiem reformy oficjalnego systemu 
gimnastycznego. Do reformatorskich poczynań zaliczyć też należy przeprowadzoną w 1898 r. 
wśród lekarzy krakowskich ankietę na temat higieniczno-zdrowotnych wartości instniejącego 
systemy gimnastycznego. W odpowiedziach krakowskie środowisko lekarskie postulowało 
wprowadzenie do praktyki szkolnej w szerszym stopniu gier i zabaw ruchowych oraz dla 
najmłodszych dziewcząt i chłopców, ćwiczeń według gimnastyki szwedzkiej, na miejsce 
stosowanej dotychczas gimnastyki niemieckiej*).

Tak więc dążenia reformatorskie w polskim szkolnictwie zrodziły z jednej strony silny ruch 
społeczny na rzecz wychowania fizycznego i zdrowia młodzieży, z drugiej zaś żądania 
gruntownych zmian i reform w oficjalnie obowiązującym systemie szkolnego wychowania 
fizycznego i higieny młodzieży7).

Eugeniusz Piasecki nie tylko wyrastał w owym reformatorskim klimacie podczas studiów 
w Krakowie, ale brał czynny udział w formowaniu programów i koncepcji reform, które 
następnie już jako nauczyciel i społecznik we Lwowie, z niezwykłą energią zaczął realizować. 
Jego wysiłkom sprzyjała poniekąd atmosfera niezadowolenia i krytyki oświaty, nurtująca 
środowisko lwowskie. W klimacie tym znajdował on dla siebie nie tylko oparcie i źródło 
mobilizacji do działania, ale również podatny grunt i aktywną postawę znacznej części 
społeczeństwa wobec nowych idei. Piasecki stał się czołową postacią lwowskiego środowiska, 
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które ów klimat reform tworzyło. Wywierał silny wpływ na krytykę istniejącego stanc 
wychowania fizycznego i higieny szkolnej, kreując jednocześnie główne kierunki jego zmian. 
Nie ulega wątpliwości, że Eugeniusz Piasecki w dziedzinie wychowania fizycznego i higieny 
szkolnej był w tym czasie czołowym rzecznikiem reformy szkolnej nie tylko na terenie Galicji, 
ale na ziemiach polskich w ogóle®). Należał on do tej grupy pedagogów, lekarzy i społecz
ników, którzy skutecznie przełamywali bariery hamujące żywy postęp szkoły polskiej, a 
szczególnie brak związków z postępową, rodzimą tradycją pedegogiczną oraz brak sys
tematycznego kontaktu z myślą pedagogiczną Zachodu. Identyfikował się on z całym 
postępowym nurtem skupionym wokół „Reformy Szkolnej” A. Szymańskiego-

Silna orientacja Piaseckiego w kierunku reformy istniejącego stanu wychowania fizycz
nego—oparta na inspiracji ideą Jordana oraz działalnością E. Madeyskiego, W. Piaseckiego, 
T. Żulińskiego i lekarskiego środowiska krakowskiego, a następnie podniecana ogólną 
atmosferą — ulegała też podbudowie naukowej, dzięki studiom najnowszej litaratury 
słynnych fizjologów ruchu we Francji, Włoszech i Danii’). Warunkiem racjionalego podejścia 
do wyboru systemu ćwiczeń, zdaniem Piaseckiego, oprócz studiów najnowszych prac do
świadczalnych z zakresu fizjologii ćwiczeń, było poznanie z autopsji istniejących systemów 
ćwiczeń w przodujących krajach oraz badanie w drodze doświadczeń fizjologicznych, zagad
nień dotychczas nie wyjaśnionych10).

Uważał, że okres „scholastycyzmu”, kiedy wychowanie fizyczne pozostawało u nas, 
podobnie jak w krajach ościennych, w rękach ludzi często w ogóle niedokształconych, nie 
mających gruntownej znajomości fizjologii, czyli „najważniejszej podstawy do naukowego 
pojmowania swego zawodu” — należy jak najszybciej zakończyć. Wyrażał przy tym głębokie 
przekonania, że podobnie jak francuscy i włoscy fizjolodzy, tak polscy lekarze — wychowaw
cy fizyczni podejmą ten problem. W tym przekonaniu niebawem pisał o sobie „należąc do ich 
grona uważałem za swój obowiązek dokonaniem tej pracy wypełnić choć część zakreślonego 
powyżej planu””). Tak więc rolę reformatora Piasecki traktował bardzo poważnie, żeby nie 
powiedzieć, jako swoje posłannictwo.

Pomny przykrych doświadczeń H. Jordana, który nie uzyskał początkowo poparcia w 
swym dziele ze strony „Sokoła” krakowskiego oraz doznawszy przykrej reakcji ze strony 
„rutynistów sokolich”, którzy pomawiali go o „atak na sokolstwo” i pałali oburzeniem 
przeciw „niepowołanym rerofmatorom”, Piasecki był zmuszony do obrania innej drogi dla 
przeprowadzenia reformy. „Trzeba było zaapelować do ludzi nie zaskorupiałych w długolet
niej rutynie”12), pisał kilka lat później o tej sytuacji.

Przyjęta taktyka przeprowadzenia refomy poprzez odwołanie się do szerokiej opinii 
środowisk lekarskich i pedagogicznych okazała się słuszna. Całą kampanię prowadził Piasecki 
wielopłaszczyznowo. Środowisko lekarskie, pedagogiczne i naukowe zjednywał sobie niezbitą 
argumentacją, własną pracą badawczą, konsekwentną i niezwykle bogatą działalnością 
odczytowo-popularyzatorską. Przy pomocy Henryka Jordana, który wspierał go swoim 
autorytetem, utworzył Sekcję Wychowania Fizycznego na IX Zjeździć Lekarzy i Przyrod
ników Polskich w Krakowie w 1900 r. i tam wystąpił po raz pierwszy oficjalnie z koncepcją 
reformy, uzyskując pełną aprobatę swoich postulatów. Podobnie zresztą było na kolejnych 
Zjazdach — X we Lwowie i XI w Krakowie. Argumenty jego znalazły też poparcie w 
Towarzystwach Lekarskich Lwowskim i Krakowskim oraz w Towarzystwie Higienistów, 
których był aktywnym członkiem i działaczem.

Natomiast na środowiska pedagogiczne oddziaływał poprzez Towarzystwo Nauczycieli 
Szkół Wyższych i Średnich (TNSW) i jego organ „Muzeum”, w którym objął dział 
wychowania fizycznego. Był też aktywnym działaczem Towarzystwa Ochrony Młodzieży, 
Związku Rodzicielskiego, Towarzystwa Pedagogicznego, Towarzystwa Zabaw Ruchowych i 
wielu innych. Organizacje te potrafił wykorzystać dla popularyzacji i uzasadnienia reformy. 
Dla tych celów wykorzystał również wszystkie możliwe płaszczyzny oddziaływania jako 
nauczyciel gimnazjalny, wykładowca uniwersytecki, członek komisji egzaminacyjnych dla 
nauczyciel gimnastyki w szkołach ludowych i średnich, radny miejski oraz zawody inspektor 
wychowania fizycznego.

Można stwierdzić, iż Piasecki skrupulatnie wykorzystał każdą nadarzającą się okazję 
zarówno na stanowiskach państwowych, jak i w niezwykle rozległej działalności społecznej, 
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aby ugruntować przekonanie o potrzebie reformy i systematycznym unowocześnianiu systemu 
wychowania fizycznego i higieny szkolnej młodzieży.

Piasecki zresztą nie tylko na wspomnianych płaszczyznach przejawiał niezwykłą aktyw
ność. Dążąc konsekwentnie do zmiany planów i programów nauczania wychowania fizycz
nego, jednocześnie wiele wysiłku wkładał w dzieło pogłębienia myśli pedagogicznej i zdrowot- 
no-higienicznej wśród społeczeństwa, o czym świadczy ogromna liczba odczytów i publikacji 
popularnonaukowych.

Reformatorskie dążenia Eugeniusza Piaseckiego obejmowały bardzo szeroki zakres zagad
nień, które bynajmniej nie mieszczą się w powszechnie używanym pojęciu wychowania 
fizycznego. Wkraczają one głęboko nie tylko w teorię i praktykę wychowania fizycznego, ale 
obejmują również problematykę higieny szkolnej i higieny życia w ogóle oraz szeroko 
rozumianą profilaktykę zdrowia i bogatą sferę oddziaływań wychowawczych i etycznych.

Sam podkreślał, że „higiena szkolna — jest to wychowanie fizyczne młodzieży w 
ogólniejszym znaczeniu. Można by też określić je jako higienę szkolną pozytywną. Gdy 
bowiem w innych działach tej gałęzi higieny idzie głownie o zmniejszenie, złagodzenie 
szkodliwych zdrowiu dziecka wpływów życia szkolnego, tu mamy przed sobą szereg środków 
działających dodatnio na rozwój młodocianego ustroju”13).

Jest rzeczą oczywistą, że Piasecki ujmując tak szeroko pojęcie wychowania fizycznego nie 
stosował precyzyjnych kryteriów naukowej analizy treści tego pojęcia. Podkreślał jednak 
ścisły związek wychowania fizycznego z higieną i profilaktyką zdrowia. Ponadto posługiwał 
się on tak definiowanym pojęciem głównie dla celów propagandowo-taktycznych w toczącej 
się walce o reformę systemu wychowania fizycznego zarówno z władzami oświatowymi i 
„rutyniarzami” z „Sokoła”, jak i z zamiarem zjednania sobie szerokiej opinii środowisk 
pedagogiczno-lekarskich.

Reforma nie była jednorazową akcją. Był to proces, który trwał od momentu pierwszego 
publicznego wystąpienia Piaseckiego z postulatami zmian w 1900 roku aż do 1914 roku14). Co 
więcej, niektóre postulaty wchodzące w zakres reform Piasecki starał się wcielać w życie w 
zmodyfikowanej formie także w okresie 20-lecia międzywojennego. Wynikało to po części z 
głęboko przemyślanej i szeroko zakrojonej koncepcji reformy, trudnej do realizowania w całej 
rozciągłości w ówczesnych warunkach, po części zaś z jego postawy nacechowanej krytycyz
mem i nowatorstwem wobec wszystkich głównych problemów wychowania fizycznego, co 
powodowało że reagował żywo zarówno na wszelkie nowości jakie pojawiały się w teorii 
praktyce wychowania fizycznego na świecie, jak i na potrzeby wynikające ze społecznego 
rozwoju kraju.

Na czym więc polegała owa reforma wychowania fizycznego, co było jej treścią i celem, w 
jaki sposób przebiegała, dlaczego Piasecki poświęcił jej kilkanaście lat i niezwykle zaan
gażowanej i owocnej pracy, a wypracowane w jej toku postulaty realizował niemal przez całe 
twórcze życie?

Pierwsze próby zaprezentowania głównych kierunków reformy rozpoczął Piasecki od 
krytycznej oceny istniejącego stanu wychowania fizycznego i higieny szkolnej na terenie 
Galicji. Jednocześnie wystąpił z postulatem upowszechnienia wśród młodzieży szkolnej gier i 
zabaw ruchowych na wzór krakowski oraz zrównania tej formy ćwiczeń z gimnastyką. W 
zakresie stosowanej gimnastyki postulował zastąpienie „sztuczek karkołomnych i ćwiczeń 
atletyczno-siłowych” elementami gimnastyki szwedzkiej dla dzieci we wczesnym wieku 
szkolnym. Zalecał przy tym szereg wskazań higieniczno-zdrowotnych, racjonalizujących 
proces wychowania fizycznego. Próbę tę podjął na posiedzeniu Lwowskiego Koła TNSW w 
dniu 14 października 1899 roku, wywołując ogromne zainteresowanie i uzyskując pełne 
poparcie swoich postulatów. Na posiedzeniu tym wnioskowano również utworzenie Parku 
Jordana we Lwowie oraz powołano specjalną komisję mającą czuwać nad wdrażaniem w 
życie przyjętych wniosków. Zasugerowano również Piaseckiemu podjęcie szerokiej akcji 
odczytowej i publikacyjnej na rzecz idei reformy wychowania fizycznego1 j).

Przełomowe znaczenie dla rozwoju wychowania fizycznego i samej jego reformy w Galicji 
miał jednak dopiero IX Zjazd Lekarzy i Przyrodników Polskich (Zjazd LiPP), który odbył się 
w dniach od 20 — 25 VII 1900 r. w Krakowie. Zjazd ów był naukowym gremium o 
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najwyższym autorytecie, na którym został ogłoszony i zaakceptowany racjonalny program 
wychowania fizycznego1

Z uwagi na historyczne znaczenia tego Zjazdu dla rozwoju wychowania fizycznego w 
Galicji, poświęcimy ma nieco więcej uwagi.

Na IX Zjeździe LiPP uczyniono — za sprawą Henryka Jordana i Eugeniusza Piaseckiego 
— milowy krok w kierunku nadania wychowaniu fizycznemu ważnego społecznego znaczenia 
oraz uzasadniono potrzebę gruntownej jego reformy. Z inicjatywy Piaseckiego - przy poparciu 
Henryka Jordana, utworzono po raz pierwszy odrębną XXIV Sekcję Naukową Wychowania 
Fizycznego i Higieny Szkolnej. Wysoki autorytet Henryka Jordana, zapewnienie udziału 
wybitnych uczonych w pracach Sekcji, dojrzały i bogaty program oraz znakomita organizacja 
przez Piaseckiego merytorycznej strony sesji, od razu nadały Sekcji wysoką rangę w cało
kształcie zjazdu. Obrady Sekcji obejmowały problematykę z zakresu higieny, pedagogiki i 
wychowania fizycznego. Celem Sekcji było zapoznanie ogółu lekarzy i wychowawców z 
postępami wiedzy w dziedzinie higieny szkolnej i wychowania fizycznego, przedstawienie 
stanu zdrowia i wychowania fizycznego panującego w krau oraz przyjęcie programu zmierza
jącego do poprawy istniejącego stanu17)

Zjednanie takich wybitnych uczonych, lekarzy i znawców wychowania fizycznego, jak 
m.in. Henryk Jordan, Napoleon Cybulski, Odon Bujwid, B. Błażek, T. Tyszecki, L. Bier na 
referentów Sekcji oraz udział sokolstwa w jej pracach, było nie tylko sukcesom organizacyj- 
no-propagandowym Piaseckiego jako sekretarza Sekcji, ale przede wszystkim postawiło 
wychowanie fizyczne i higienę szkolną, obok problemu gruźlicy, jako jedno z centralnych 
zagadnień Zjazdu18'.

Rola Piaseckiego na Zjeździe miała kluczowe znaczenie, poza tym bowiem, że był on 
inicjatorem i organizatorem Sekcji WF i Higieny Szkolnej - jej sekretarzem i autorem uchwał 
oraz rezolucji w sprawie wychowania fizycznego i higieny szkolnej, to również wygłosił 
główny referat zawierający program reformy wychowania fizycznego19'. Uczestniczył ponad
to czynnie i był jednym z sekretarzy Sekcji XXI Medycyny Społecznej. Był teź niezwykle 
aktywnym w dyskusjach, wypowiadając się w duchu reform we wszystkich kluczowych 
kwestiach wychowania fizycznego i higieny.

Główne myśli i postulaty Piaseckiego, które zresztą weszły do programu reformy, można 
skrótowo ująć w następujący sposób.

Pierwszorzędnym celem wychowania fizycznego nie może być — jak to ujmują urzędowe 
programy „siła mięśnia i zręczność”, a winny nimi być zdrowie i wychowanie („dzielność 
charakteru”) młodzieży, zaś siła i zręczność na dalszym planie. Zdrowe i silne serce oraz 
płuca, a nie wielkie mięśnie, są podstawowymi kategoriami zdrowia i dają odporność na różne 
choroby. Głównym środkiem do osiągnięcia tego celu są gry i zabawy ruchowe na świeżym 
powietrzu. Stan na tym odcinku — w ocenie Piaseckiego był fatalny, gdyż władze nie dbały 
ani o urządzenia i obiekty, ani o kadrę i środki na ten cel. Nawoływał więc Piasecki o 
„samopomoc obywatelską” i zakładanie Parków Jordanowskich oraz apelował do sokolstwa 
o większe zaiteresowanie się tą sprawą. Jako bezwzględny postulat wysuwał Piasecki ćwicze
nia na otwartej przestrzeni zarówno z uwagi na zły stan liczbowy i higieniczny sal, jak i 
problem zwięszonego zapotrzebowania na tlen u dzieci podczas wzmożonego wysiłku fizycz
nego. Ujemnie oceniał również kwalifikacje nauczycieli wychowania fizycznego, stwierdzając 
że nikłej wiedzy z zakresu higieny i pedagogiki nie da się zastąpić zapałem. Na tym tle 
wysuwał kategoryczny postulat, iż nauczyciele wychowania fizycznego w szkołach średnich 
muszą mieć uniwersyteckie wykształcenie, zaś kie- nictwo ogólne tym działem wychowania 
winno spoczywać w ręku lekarzy. Krytycznie obnosił się do łączenia funkcji lekarza i 
nauczyciela wychowania fizycznego w jednej osobie, gdyż realizowanie tygodniowo 24 godzin 
zajęć lekcyjnych uniemożliwia w praktyce spełnienie funkcji lekarza. Natomiast przeznaczał 
lekarzom funkcje inspektorów wychowania fizycznego. W związku z tym postulował powoła
nie katedr wychowania fizycznego na uniwersytetach, które winny zapewnić rzetelne przygo
towanie zarówno nauczycieli wychowania fizycznego, jak i lekarzy szkolnych. Kolejnym 
postulatem było zwiększenie czasu przeznaczonego na programowe wychowanie fizyczne. 
Winno to się obbywać kosztem czasu przeznaczonego na wychowanie umysłowe, w szkołach 
bowiem obserwuje się przeciążenie pracą umysłową20'. Poza tym Piasecki zgłosił szereg 
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innych wniosków, które weszły do projektu rezolucji przez niego przygotowanej i przyjętej 
przez Sekcję.

W wyniku wygłoszonych referentów i dyskuseji przygotowana rezolucja została przyjęta 
przez Sekcję w całej rozciągłości, a następnie uchwalona przez Zjazd.21). Otwierała ona okres 
reformy, określając główne jej kierunki i sankcjonując ją najwyższym naukowym i moralnym 
autorytetem, jaki posiadał niebawem Zjazd Lekarzy i Przyrodników Polskich.

Prócz tego Zjazd wyraził opinię, iż w celu systematycznego nadzoru nad realizacją 
problemów wychowania fizycznego i higieny szkolnej, należy powołać do życia Towarzystwo 
Wychowania Fizycznego i Towarzystwo Higieny Szkolnej. Uchwalono również specjalne 
podziękowanie dla dra Eugeniusza Piaseckiego za inicjatywę utworzenia Sekcji Wychowania 
fizycznego przy Zjeździe LiPP22).

Jak wynika z pobieżnej choćby analizy, stanowisko Piaseckiego w sprawach reformy 
wychowania fizycznego i higieny w szkolnictwie galicijskim było na wskoś nowoczesne i 
stanowiło od samego początku poważny krok naprzód w tej dziedzinie. Dowodzi tego 
zarówno ścisłe wiązanie wychowania fizycznego z problemem zdrowia i wychowania młodzie
ży oraz wprowadzenie naukowych metod w określeniu treści i form wychowania fizycznego, 
jak również wysunięcie tak pionierskich idei jak tworzenie katedr wychowania fizycznego przy 
uniwersytetach, czy też rozwiązanie problemów nadzoru zdrowotno-higjenicznego nad ćwi
czeniami fizycznymi i zdrowiem uczniów w ogóle23).

Pozytywną ocenę dorobku Zjazdu, a w tym również Piaseckiego, w zakresie wychowania 
fizycznego, znajdujemy w ówczesnej prasie i czasopismach fachowych. Edward Kubalski na 
łamach krakowskiego „Przeglądu Gimnastycznego”, stwierdził, iż po raz pierwszy i tak na 
serio w ostatnich czasach sfery lekarskie zainteresowały się problemem wychowania fizycz
nego. Wspominając o tym, że Henryk Jordan podniósł zasługi dra Eugeniusza Piaseckiego 
jako inicjatora Sekcji WF, pisał: „Dr Eugeniusz Piasecki ruchliwy promotor Sekcji WF, 
znany już w naszym fachowym piśmiennictwie, w pracy swej pt. „Postulaty w sprawie 
wychowania fizycznego w Galicji” położył silny nacisk na gry i zabawy na świeżym powietrzu 
— a chodażbyśmy się nie bardzo zgodzili na zapatrywania, że wszystko co poza tym, jest 
akrobatyką albo szkodliwą dla ciała atletyką, to jednak przemówienie to trafiło nam do 
przekonania”. Przyznawał też, że sprawa wychowania fizycznego postawiona została jako 
jeden z problemów i postulatów nauki, a Zjazd uznał ją za kwestię „pierwszorzędnej 
doniosłości”2*).

Jak wspomnieliśmy wcześniej, reforma była procesem składającym się z kilku etapów i to 
zarowno w sferze merytorycznej, jak i na płaszczyźnie działań organizacyjnych. Program 
przyjęty przez IX Zjazd LiPP stanowił fundament reformy, który był systematycznie wzboga
cany nowymi treściami i rozwiązaniami.

Kolejnym ważnym krokiem na drodze przeprowadzania reformy była szeroka populary
zacja jej istoty i celu w różnych środowiskach lekarskich i pedagogicznych. Nie sposób 
szczegółowo relacjonować przebiegu licznych zebrań oraz treści referatów wygłoszonych 
przez Piaseckiego23). Wystąpienia jego sprowadzały się nie tylko do rozwinięcia tez zawartych 
w rezolucji IX Zjazd LiPP, ale zawierały szczegółowe wnioski i postulaty zmierzające do 
systematycznej poprawy stanu faktycznego.

Jednym z ważniejszych wydarzeń były, poprzedzone posiedzeniem Lwowskiego Koła 
TNSW w dniu 16 XI 1901 r.2#), konferencje w dniach 14 marca i 11 kwietnia 1902 roku, z 
udziałem przedstawicieli Lwowskich Towarzystw: Nauczycieli Szkół Wyższych i Średnich, 
Lekarskiego, Higienicznego, Pedagogicznego, Sokoła-Macierzy i Związku Sokolego. W 
gronie tym było kilka wybitnych osobostośd świata lekarskiego i pedagogicznego, w tym 
profesorowie — fizjologowie z Uniwersytetu. Na posiedzeniu Piasecki wygłosił programowy 
referat na temat „W sprawie reformy wychowania fizycznego”, który wywołał niezwykle 
burzliwą dyskusję. Główne tezy referatu sprowadzały się do postulatu wprowadzenia rac
jonalnej gimnastyki szwedzkiej dla dzieci i młodzieży na miejsce skrytykowanej przez niego 
gimnastyki niemieckiej „sokolej”. Był to więc — obok postulatu wprowadzenia gier i zabaw 
ruchowych do praktyki wychowania fizycznego w szkołach — drugi element zmiarzający do 
reformy samej gimnastyki. Wywołało to burzę protestów ze strony przedstawicieli sokolstwa, 
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którzy wystąpili w obronie swojego systemu gimnastyki, atakując ostro Piaseckiego. Ten 
uzyskał jednak zdecydowane poparcie przedstawicieli świata nauki. Burzliwa dyskusja oraz 
istniejąca kontrowersja spowodowały przeniesienie dyskusji na następne, kolejne posiedzenie.

Ponownie rozgorzała ostra polemika z przedstawicielami sokolostwa, nie pozbawiona 
demagoii i insynuacji pod adresem Piaseckiego. Zarzucono mu np. iż krytykując publicznie 
uprawianą w „Sokole” gimnastykę, podkopuje tym samym instytucję „Sokoła”, przyczynia
jąc się do burzenia tego co jest, zanim powstanie na to miejsce coś nowego itp.27). W 
konsekwencji długotrwałej dyskusji i poparcia postulatów Piaseckiego przez przedstawicieli 
środowisk lekarskich i pedagogicznych wyłoniono specjalną komisję, której zadaniem było 
opracowanie memoriału w sprawie zmiany systemu wychowania fizycznego, skierowanego do 
Rady Szkolnej Krajowej28^.

Memoriał ów, opracowany praktycznie przez Eugeniusza Piaseckiego, a następnie u- 
chwalony przez TNSW, odegrał ważną rolę w dalszych losach reformy. Był on syntezą 
postulatów zawartych w licznych odczytach i publikacjach Piaseckiego oraz pierwszym 
oficjalnym dokumentem adresowanym do władz oświatowych, w którym żądano zasad
niczych zmian w dziedzinie wychowania fizycznego i higieny szkolnej w szkolnictwie galicyj
skim.

W memoriale tym Piasecki zawarł wyniki studiów i obserwacji dotyczących zarowno 
oceny stanu faktycznego wychowania fizycznego i higieny szkolnej w Galicji, jak również 
program oparty na najnowszych zdobyczach wiedzy i praktyki, który winien być wdrożony 
do praktyki. Wnioski końcowe, będące istotą treści reformy, zostały szeroko uzasadnione w 
części opisowej. Memoriał ma charakter zwartego, naukowego opracowania z gruntownym 
uzasadnieniem i udokumentowaniem. Składa się z sześciu następujących rozdziałów:

1. Potrzeba reformy wychowania fizycznego
2. Kierownictwo ćwiczeń cielesnych
3. Miejsce dla ćwiczeń cielesnych (sale i boiska)
4. Czas poświęcony ćwiczeniom ciała i rozkład jego
5. Higiena szkolna i pozaszkolna uczniów
6. Wnioski
W części wstępnej Piasceki wykazał, że Galicja pod względem zdrowotności zajmuje jedno 

z ostatnich miejsc nie tylko w Austrii, ale i Europie, podkreślał niezwykle niski poziom 
ekonomiczny i oświatowy kraju oraz całkowite zaniedbanie wychowania fizycznego ze strony 
szkoły. Na tym tle ukazywał liczne społeczne i jednostkowe inicjatywy zmierzające do 
poprawy tego stanu rzeczy (np. działalność towarzystw: Sokoła, kolnii wakacyjnych, Parku 
Jordana, liczne odczyty i memoriały środowisk nauczycielskich i lekarskich).

Znacznie memoriału było doniosłe, postulowana bowiem reforma — poza ogólnowycho- 
wawczą i zdrowotną funkcją, którą miała spełnić — przypadła na czas wprowadzania 
obowiązkowego wychowania fizycznego w szkołach średnich Galicji oraz na okres silnego 
rozwoju fizjologii i higieny ćwiczeń ruchowych w Europie, co spowodowało wzmożoną 
naukową krytykę istniejących systemów i programów wychowania fizycznego i szukania 
nowych, bardziej racjonalnych rowiązań2’).

Piasecki przygotowując memoriał był nie tylko dobrze zorientowany w wynikach najnow
szych badań naukowych we Francji, Włoszech, krajach skandynawskich, Niemczech, i 
Stanach Zjednoczonych Ameryki, ale również sam podjął badania na Wydziałe Lekarskim 
Uniwersytetu Lwowskiego. Ponadto w licznych podróżach naukowych poznał z autopsji 
praktykę i najnowsze tendencje w dziedzinie wychowania fizycznego w najważniejszych 
ośrodkach europejskich30).

Uzasadniając w części wstępnej memoriału jego treść, pisał iż bezdyskusyjne jest przekona
nie we współczesnej pedagogice o bezwzględnej potrzebie wychowania fizycznego, natomiast 
inaczej ma się sprawa „... co do pojmowania celów i posta:i nadanej temu tak ważnemu 
czynnikowi wychowawczemu”31). Głównym celem wychowania fizycznego — konkludował 
— jest cel zdrowotny, „...że zdrowie jest jednym z najcenniejszych skarbów społeczeństwa, że 
jest ono silnie zagrożonym przez ujemne strony nowoczwesnego życia, że wreszcie najwłaściw
szą porą dla jego zdobycia i utrwalenia jest wiek dziecięcy i młodzieńczy”32). Higiena szkolna 
poucza, iż tryb pracy szkolnej ucznia wywiera ujemnmy wpływ zdrowotny na jego organizm, 
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ale ta sama higiena szkolna wskazuje na racjonalne ćwiczenia fizyczne jako najskuteczniejszy 
środek kompensujący po części swe ujemne oddziaływanie.

Równolegle do celu zdrowotnego ćwiczeń fizycznych należy postawić ich cel społecz
no-wychowawczy. Piasecki powołując się na poglądy licznych pedagogów i psychologów, 
pisał: „Dziś nauczyliśmy się uważać zabawę nie tylko za potrzebę biologiczą, lecz i za czynnik 
niezmiernej społecznej doniosłości, którego należyte wyzyskanie jest niezbędnym warunkiem 
nowożytnego wychowania”3 3).

Jednocześnie, na podstawie wyników najnowszych badań i własnych doświadczeń, wypo
wiedział się Piasecki w kwestii doboru środków stosowanych w nowoczesnym wychowaniu 
fizycznym. Uważał, iż gry i zabawy ruchowe na otwartej przestrzeni ze względu na 
naturalne warunki, a szczególnie świeże powietrze, słońce i naturalną, swobodną formę 
ruchową — są najwartościwszym, z punktu widzenia higieny, środkiem zdrowotnego i 
wychowawczego oddziaływania. Obok wielu argumentów uzasadniających ten pogląd, egzem
plifikował go Anglią, gdzie osiągnięto poprzez stosowanie gier, zabaw ruchowych i sportów, 
znakomite rezultaty na polu zdrowotno-wychowawczym z młodzieżą szkolną.

Sumując swoje wywody na ten temat, stwierdził, iż „... wyniki badań doświadczalnych, 
zdaniem najwybitniejszych fizjologów, higienistów, psychologów i pedagogów, poparte dłu
goletnim doświadczeniem praktycznym w szkolnictwie, prowadzą nas zgodnie do konieczno
ści uważania gier ruchowych za cenny, niczym nie dający się zastąpić czynnik zdrowot- 
no-wychowawczy, co najmniej równowartościowy z gimnastyką”34).

Drugim, ważnym elementem postulowanych zmian, wynikającym również z rozwoju 
fizjologii ruchu, była reforma samej gimnastyki. Piasecki, podobnie jak fizjolodzy francuscy i 
włoscy, jednoznacznie się opowiadał za gimnastyką szwedzką, jako najbardziej racjonalnym i 
higienicznym — obok gier i zabaw ruchowych środkiem w wychowaniu fizycznym dzieci i 
młodzieży. Powoływał się przy tym nie tylko na zapatrywania fizjologów w różnych krajach, 
ale również na poglądy wyrażane na międzynarodowych zjazdach oraz przeprowadzone 
reformy gimnastyki w różnych państwach, m.in. we Francji, Danii, Finlandii, Rosji. Wskazy
wał też na ewolucję poglądów w samych Niemczech (F.A. Schmidt) i Austrii (E. Piasecki, 
F. Bućar, J. Klenka, E. Cenar, J. Mayówna).

Wyższość gimnastyki szwedzkiej nad niemiecką oraz celowość jej wprowadzenia do 
programów szkolnych szeroko uzasadniał w licznych publikacjach i odczytach, zaś w 
memoriale ujął to syntetycznie w siedmiu punktach, podkreślając zalety gimnastyki szwedz
kiej:

1. Naukowy (anatomo-fizjologiczny) podział ćwiczeń.
2. Podział ów umożliwia usunięcie balastu ćwiczeń wątpliwej wartości lub choćby mało 

pożytecznych.
3. Zapewnienie należytej przewagi ćwiczeniom o wybitnej wartości zdrowotono-estetycz- 

nej.
4. Masowe uprawianie ćwiczeń nie tylko wolnych, lecz i na przyrządach, umożliwiane 

praktycznym urządzeniem sal.
5. Racjonalne następstwo ćwiczeń w każdej lekcji.
6. Zgodny z hiegieną podział czasu na lekcje codzienne, lecz półgodzinne.
7. Uwzględnienie uczniów słabowitych i ułomnych przez utworzenie dla nich osobnych 

grup ćwiczebnych35).
Owe właściwości gimnastyki szwedzkiej uważał Piasecki za przeciwieństwo gimnastyki 

niemieckiej, której krytyce poświęcił w swym dorobku dużo miejsca.
Nie wchodząc w szczegółową analizę treści memoriału, powtórzmy raz jeszcze za Piasec

kim zasadniczą kwestię, o której pisał on: „...jaką postać winno przybrać wychowanie 
cielesne, chcąc oprzeć się na obecnym stanie wiedzy? Otóż idąc z rozmysłem za najumiarkowa- 
ńszymi głosami, jednak zmuszeni jesteśmy się domagać znacznej reformy. Wychowanie 
fizyczne winno służyć w pierwszej linii celom zdrowotnym i wychowawczo-społecznym. A 
postępy fizjologii, psychologii i pedagogiki każą nam wnosić, że tym celom odpowie ono 
wtedy, jeśli gry ruchowe staną co najmniej na równi (podkr. EP) z gimnastyką oraz gdy ta 
ostatnia ulegnie reformie na wzór Szwecji”315).
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Memoriał poruszał oczywiście szereg innych, doniosłych kwestii, zawierał bowiem komplek
sowe podejście do reformy. Były więc postulaty dotyczące kształcenia kadr nauczycielskich, 
nadzoru lekarskiego nad szkołami, organizacji zajęć z wychowania fizycznego, higieny 
obiektów, strojów etc. Znalazły one pełny wyraz we wnioskach końcowych, które ze względu 
na ich znaczenie cytujemy w całości37).

Piasecki zdawał sobie dobrze sprawę z tego, że doniosłość reformy leży nie tylko w 
koncepcji, ale przede wszystkim w szybkim jej wdrożeniu. Toteż dużo uwagi poświęcił 
uzasdnieniu potrzeby szybkiej jej realizacji. Zwracał więc uwagę na bardzo zły stan lub 
całkowity brak wychowania fizycznego w szkołach, na tragiczny stan zdrowotny ludności 
Galicji, ciasnotę i przepełnienie szkół oraz ich ubóstwo materialne. Wnioskował, za wzorem 
Francji i Belgii, powołanie komisji naukowej składającej się z lekarzy i fizjologów, która 

wyposażona w odpowiednie środki do prowadzenia badań, podróży i studiów, mogłaby 
przeprowadzić rewizję obowiązujących programów, obiektów i urządzeń oraz stopniowo 
rozwiązywać problem.

Rozważania te kończył konstatacją: „Takie rozwiązanie problemu o ile będzie wykonane 
w sposób dający wszelkie gwarancje naukowej ścisłości, byłoby jedynie godnym państwa 
cywilizowanego, które nie powinno ścierpieć tak znacznego rozdźwięku jaki dziś istnieje 
między rzeczywistym stanem rzeczy a wymogami umiejętności”38).

Piasecki opierając się na doświadczeniach Francji i Danii, gdzie przeprowadzono podobne 
reformy wcześniej, przewidywał iż okres potrzebny na wdrożenie reformy może trwać około 
10 lat. Ocena ta okazała się trafna. Niektóre bowiem postulaty wdrożono dopiero w latach 
1906 -1912, a były i takie, których nie zdążono zrealizować przed wybuchem I wojny, czyniąc 
to w okresie dwudziestolecia międzywojennego i po II wojnie światowej. Wiązało się to 
zarówno z koniecznością przygotowania określonych warunków materialnych i organizacyj
nych dla jej realizacji, jak i przebudową świadomości społecznej, a nade wszystko przełamania 
szeroko rozpowszechnionego rutyniarstwa gimnastycznego, opartego na gimnastyce niemiec
kiej. Piasecki jednak nie ustawał w wysiłkach i prowadził walkę na wszystkich możliwych 
odcinkach inicjując coraz to nowe postulaty i rozwiązania.

Podejście takie zrodziło niezwykle cenne i ważne dla praktyki oświatowej w dziedzinie 
wychowania fizycznego i higieny szkolnej zjawisko, a mianowicie permanentną krytykę 
istniejącego stanu rzeczy oraz systematyczne studia i wykorzystanie osiągnięć w tych dziedzi
nach na świecie, celem doskonalenia treści oraz form wychowania fizycznego i higieny 
szkolnej u nas. W tym celu Piasecki utrzymywał ścisły kontakt z nauką i praktyką światową w 
dziedzinie fizjologii ruchu, higieny szkolnej i wychowania fizycznego zarówno biorąc aktywny 
udział w kongresach i zjazdach międzynarodowych oraz odbywając liczne podróże naukowe, 
jak i za pośrednictwem systematycznej lektury szeregu czasopism naukowych w różnych 
językach3’) Ponadto potrafił zgromadzić wokół siebie całą plejadę wybitnych lekarzy, 
higienistów i pedagogów, którzy wespół z nim podejmowali wszystkie nowe zagadnienia 
wychowania fizycznego i higieny szkolnej4®).

W 1904 roku postulował wprowadzenie do programu szkół średnich — jako nadobowiąz
kowego przedmiotu prac ręcznych w polu i warsztatach. Zajęcia te traktował jako element 
wychowania przez pracę, uzupełniający wychowanie fizyczne i możliwy do wykorzystania 
przy budowie boisk, których tak bardzo brakowało w szkołach41). W 1905 roku za 
przykładem Anglii wysunął propozycję tworzenia organizacji i związków samokształcenio
wych wśród starszej młodzieży, które realizowałyby ideę samorządności młodzieży. Oczywiś
cie szło o samorządową organizację w zakresie wychowania fizycznego, a szczególnie gier i 
zabaw ruchowych oraz sportów. Idea ta znalazła żywy oddźwięk wśród młodzieży oraz 
poparcie środowisk pedagogicznych, które jednak domagały się ścisłego nadzoru nad or
ganizacjami młodzieży ze strony szkoły42)

Wobec bierności władz oświatowych wielokrotnie ponawiał też wcześniejsze postulaty, 
szczególnie żądania ustanowienia lekarzy w szkołach średnich oraz nadzoru lekarskiego nad 
szkolnictwem, co uważał za ważny czynnik w dążeniu do podnoszenia sprawności ruchowej 
oraz zdrowia fizycznego i moralnego młodzieży43). Nie ustępował też w żądaniach dotyczą
cych wprowadzenia obowiązkowego wychowania fizycznego w całym systemie oświaty 
— bez względu na płeć, rozszerzenia wymiaru godzin przeznaczonych na wychowanie 
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fizyczne, wyposażenia szkół w boiska, sale gimnastyczne i odpowiednich warunków higienicz- 
no-zdrowotnych, jak również wprowadzenie wykładów z teorii wychowania fizycznego i 
higieny szkolnej na uniwersytetach, utworzenia katedr oraz form uniwersyteckiego kształcenia 
nauczycieli wychowania fizycznego44'.

Wśród nowych postulatów wysuniętych pod koniec omawianego okresu za najważniejsze 
należy uważać wprowadzenie — za przykładem Anglii — do systemu wychowania fizycz
nego metody harcerskiej („scouting”) oraz szereg zaleceń higienicznych dotyczących miesz
kania, wyżywienia i odzieży młodzieży szkolnej. Piasecki szczególnie gorąco popierał harcerst
wo, które uważał za „syntezę turystyki, gier ruchowych i ćwiczeń wojskowych” o silnym 
oddziaływaniu na moralną postawę młodzieży. Nawoływał także do upowszechnienia kolonii 
i półkolonii wakacyjnych oraz wprowadzenia tzw. „szkół leśnych” i „klas przewiewnych” dla 
młodzieży szczególnie zagrożonej chorobami45'.

Jeśli idzie natomiast o realizację postulatów reformy, to istotne znaczenie miała, obok 
niezwykle rozległej i aktywnej działalności samego Piaseckiego i wspierających go instytucji 
oraz organizacji w kraju, tzw. „Ankieta” w sprawie reformy wychowania fizycznego, zwołana 
przez Ministerstwo Wyznań i Oświecenia w Wiedniu w dniach 11 — 13 stycznia 1910 roku. 
Główny referat określający zasadnicze kierunki wychowania fizycznego wygłosił Eugeniusz 
Piasecki, zaproszony jako jeden z eksperymentów wychowania fizycznego i higieny szkolnej. 
Większość zgłoszonych przez niego postulatów — odzwierciedlających zresztą treść przep
rowadzonej reformy w szkolnictwie galicyjskim, została przyjęta zarówno przez grono 
specjalistów, jak i przez Ministerstwo, które następnie zaleciło w większości ich wykonanie.

Ankieta była przeto nie tylko osobistym sukcesem Piaseckiego i potwierdzeniem słuszności 
jego stanowiska w głównych kwestiach reformy, ale także miała bezpośrednie znaczenie dla 
praktycznej realizacji szeregu ważnych jej postulatów, dotyczących szkolnictwa48'.

Toteż słusznie Piasecki dowodził w swoim referacie na XI Zjeździe Lekarzy i Przyrod
ników Polskich w Krakowie w 1911 roku, że „... Kiedy rządy pruski i austriacki ( ostatni nie 
bez wpływów polskich i czeskich) dopiero obecnie czynią pierwsze kroki w kierunku zmian 
przestrzałych planów, programów i instrukcji wychowania fizycznego, to u nas (czytaj w 
Galicji KT) stanowczy zwrot nastąpił już w 1902 roku. Już od kilku lat nikt w Polsce na 
gruncie naukowym nie odważy się bronić systemu niemieckiego (dawniej niezbyt słusznie 
nazwanego „gimnastyką sokolą”). Najbardziej znamiennym jest zaś to, że zwycięstwo nowego 
Jtgprunku nastąpiło nie tylko na gruncie gimnastyki szkolnej, lecz i w towarzystwach 
gimnastycznych. Postęp tu jest u nas większy niż we Francji i Belgi:, a nawet wśród miejskiego 
typu towarzystw w Danii47'.

Znamienny ów zwrot w kierunku gimnastyki szwedzkiej w sokolstwie polskim podkreślał 
również Władysław Ryszard Kozłowski, który pisał o sokolstwie: Wzrósłwszy w roku 
minionym (1911 KT) o parę tysięcy członków, ulega ono znacznemu przeobrażeniu pod 
względem wartości ćwiczebnej odkąd za sprawą swego naczelnika dra Wyrzykowskiego 
wprowadził system gimnastyki Linga. Sokół polski jest poza Szwecją i Danią pierw
szym stowarzyszeniem gimnastycznym w świecie, które wyrzeka się gimnastyki niemieckiej, 
przyjmując całkowicie system szwedzki48'.

Dodajmy od siebie, że Kazimierz Wyrzykowski był absolwentem Centralnego Instytutu 
Gimnastycznego w Sztokholmie, oraz że jako lekarz i członek Sokoła współpracował ściśle z 
Eugeniuszem Piaseckim na płaszczyźnie wychowania fizycznego i higieny szkolnej.

Milowym krokiem na drodze do realizacji reformy było wydanie w 1911 r. przez 
Ministerstwo Wyznań i Oświecenia Publicznego, nowego planu naukowego i instrukcji do 
nauki gimnastyki w szkołach średnich. Od strony progamu naucznia, nowe plany spełniały 
podstawowe postulaty reformy wychowania fizycznego.

Dla ugruntowania i ujednolicenia głównych kierunków reformy w praktyce szkolnej na 
terenie Galicji, duże znaczenie miało niewątpliwie powołanie Eugeniusza Piaseckiego w 1912 
roku na stanowisko zawodowego inspektora gimnastyki w szkołach średnich na terenie 
Galicji Wschodniej. Umożliwiło mu to bezpośredni nadzór nad procesem wdrożenia zasad 
reformy do praktyki szkolnej oraz ułatwiło wpływ na decyzje i politykę władz oświatowych w 
tej dziedzinie.
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Zakończenie

Głęboki w treści i bogaty w formach nurt reformy wychowania fizycznego, który — po 
Henryku Jordanie — znalazł sobie na początku XX wieku głównego rzecznika i promotora w 
osobie Eugeniusza Piaseckiego, był ściśle związany z narastającą społeczną krytyką oficjalnej 
szkoły i dążeniem do reformy oraz unarodowienia oświaty w Galicji. Podczas gdy Henryk 
Jordan, nie widząc możliwości zmiany oficjalnego programu szkolnego i urzędowej praktyki 
w dziedzinie wychowania fizycznego, podjął realizację idei nowatorskiego wychowania 
fizycznego poza szkołą, to Eugeniusz Piasecki nie poprzestał na propagowaniu pozaszkolnych 
form wychowania fizycznego, ale wykorzystując bardziej sprzyjające warunki, dążył do 
zreformowania i unowocześnienia oficjalnych programów obowiązujących w szkolnictwie.

Dzieło owo prowadził z pozycji naukowych wykorzystując wielki autorytet Henryka 
Jordana i pokonując z determinacją rozliczne przeszkody obiektywne i subiektywne, stawiane 
zarówno przez czynniki oficjalne, jak i przez najsilniejszą organizację gimnastyczną jaką był 
Sokół. Po wielu latach walki, w przededniu I wojny światowej, osiągnął, w znacznej mierze 
swój cel. Wychowanie fizyczne w szkolnictwie polskim zaboru austrackiego zostało oparte na 
racjonalnych podstawch, jego treścią bowiem stał się elektyczny system czerpiący najlepsze 
wzory wynikające z najnowszych osiągnięć nauki oraz praktyki wychowania fizycznego i 
higieny szkolnej z przodujących krajów na świecie. Dzięki temu na trwałe weszły do praktyki 
pedagogicznej w szkole polskiej: gimnastyka szwedzka, gry i zabawy ruchowe, sporty, 
wycieczki i krajoznawstwo, zabezpieczono fachowy nadzór nad wychowaniem fizycznym, 
higieną i zdrowiem uczniów w szkołach podstawowych i średnich oraz po części lekarzy 
szkolnych. Ponadto utworzono we Lwowie i innych miastach Parki gier i zabaw oraz 
Towarzystwa Zabaw Ruchowych. Podjęto też we Lwowie ideę uniwersyteckiego kształcenia 
nauczycieli wychowania fizycznego oraz rozwinięto badania naukowe w tej dziedzinie budując 
zręby jej teorii. Nawiązany też został i ugruntowany trwały kontakt polskiej nauki i praktyki 
w dziedzinie wychowania fizycznego i higieny szkolnej ze światowym ruchem w tym 
względzie.

Były to tylko niektóre z trwałych osiągnięć inspirowanej i z uporem realizowanej przez 
Eugeniusza Piaseckiego reformy wychowania fizycznego i higieny szkolnej w Galicji. Dodać 
przy tym należy, iż promieniowały one również na ziemiach polskich pozostałych zaborów.
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być zaledwie sumarycznie traktowane, ogromna zaś ich doniosłość praktyczna wymagałaby gruntownych rozpraw i 
zainteresowania najszerszych warstw społeczeństwa, Zjazd wybranej w myśl wniosku kol. Briera (Kraków) Komiki 
powierzy: a) zwołanie kongersu dla spraw higieny do jednego z miast Galigi; b) przedłożenie mu w formie o ile 
możności gotowej, szeregu referatów, wniosków, rezolucji, adresów i memoriałów do odpowiednich władz w 
sprawach w niniejszej rezolucji poruszonych, w szczególności zaś projektu organizagi higienicznej dla Galicji.

22) „Kurier Lwowski" 1900 nr 205 oraz „Gazeta Narodowa" 1900, nr 204.
23) Pierwsze katedry tego rodzaju powstały — jak wiemy — w Europie dopiero w latach 1908 (Gandawa) i 1909 

(Kopenhaga). Wcześniej problemy te rozwiązywano jedynie na uniwerytetach amerykańskich. Szczegółowo sprawę 
kierownictwa wychowaniem fizycznym, higieną i zdrowiem uczniów oraz przygotowania kadr w tym zakresie, 
przedstawił Piasecki w pracy pt. Kierownictwo wychowania fizycznego w szkołach średnich. „Muzeum" 1901, L 17, 
s. 368. Praca ta była wygłoszona na posiedzeniu Lwowskiego Koła TNSW w dniu 10 listopada 1900 roku, a zawarte 
w niej tezy uzyskały poparcie kilku znanych profesorów lwowskich.

24) E. Kubalski, Sprawa wychowania fizycznego na IX Zjeździe Lekarskim w Krakowie. „Przegląd Gimnastyczny" 
1900, s. 186 i in.

25) Wszystkie ważniejsze prace i referaty E. Piaseckiego, które wygłosił on i opublikował w związku z reformą 
wychowania fizycznego, zamieszczono w wykazie publikacji Piaseckiego na końcu niniejszej pracy. Obejmują one 
głównie dorobek lat 1900 — 1914.

26) Sprawozdanie z czynności TNSW za czas od 26 V 1901 — 18 V 1912. „Muzeum” 1902, dod. do nr VI.
27) Ibid., passim. W skład wspomnianej Komisji weszli: prof. prof. Kalina i Bądzyński (TNSW), dr Merunowicz i dr 

Piasecki (Tow. Higieniczne), Szczurkiewicz i Jaworski (Tow. Pedagogiczne), Tow. Lekarskie reprezentowali prof. 
Beck i dr Trzecieniecld, Tow. Gimnastyczne „Sokół" — A. Durski i E. Cenar, ZPGT „Sokolich — Ks. Fiszer i 
Kwiatkowski.

28) Ibid. s. 441. Niezależnie od głównego nurtu jakim biegła reforma, tj. poprzez środowiska lekarsko-pedagogoczne, a 
szczególnie TNSW, także i w bastionie opozycji względem reformy, tzn. w sokolstwie lwowskim, odnotować można 
pewien postęp. Nieufność względem reformy i jej inicjatorów spowodowała uchwałę Związku Pol. Gmin. Tow. 
„Sokolich” o wysłaniu grupy działaczy i nauczycieli gimnastyki na kurs gimnastyki do Zagrzebia, gdzie dr F. Bućar 
— absolwent Centalnego Instytutu Gimnastycznego w Sztokholmie, prowadził naukę według szystemu gimnastyki 
szwedzkiej. Postanowiono również poddać rewizji panujący w Galicji system gimnastyczny. Dokonać tego miały w 
większych towarzystwach gimnastycznych specjalne komisje składające się z miejscowych lekarzy, nauczycieli 
gimnastyki i przedstawicieli zarządu „Sokoła". Winny one zbadać wpływ fizjologiczny ćwiczeń na przyrządach na 
organizm, warunki zdrowotne prowadzenia ćwiczeń oraz wpływ ćwiczeń na umysł. Piasecki krytycznnie ocenił ową 
uchwałę, choć wyraził zadowolenie z powodu podjęda prób rozwiązania problemu. Zwracając uwagę na złożoność i 
trudności przeprowadzenia badań naukowych nad filologicznymi skutkami ćwiczeń, wyrażał zdziwienie, iż do 
konsultacji nie zaproszono uczonych fizjologów ze środowiska uniwersyteckiego. Pisał on w tej kwestii: „Śmiało 
możemy odpowiedzieć, że przeprowadzenie w takich warunkach badań (na prowincji, bez aparatury i metod ścisłych 
przez niewyuczonych lekarzy — KT.) (będą one tylko stratą czasu i kompromitacją polskiej nauki (...). 
Towarzystwa gimnastyczne nie są instytucjami naukowymi i nie można od nich żądać zgody z wymogami wizdzy. 
Obowiązkiem jednak stref naukowych jest służyć im radą gdzie potrzeba. I dlatego już zawczsu, nie czekając na 
ukazanie się zapowiedzianego regulaminu badań, zabrałem głos dla wykazania zasadniczych usterek, których żaden 
regulamin nie usunie". W konkluzji stwierdził: że na Zachodzie stworzono w oparciu o naukę podwaliny pod 
umiejętne wychowanie fizyczne oparte na dwóch elementach: grach i zabawach ruchowych oraz reformie gimnastyki 
na wzór szwedzki
„Nam pozostaje albo przyjęcie tych wyników, albo dalsza praca tak samo ścisłymi lub lepszymi metodami. Tertium 
non datur”. Ibid. s. 359 36.

29) Memoriał w sprawie wychowania fizycznego młodzieży, Lwów 1903, s. 1. W samym tylko memoriale Piasecki 
przytacza wyniki kilkudziesięciu cytowanych prac badawczych takich autorów, jak: R. Koch (bakteriologia), Marey 
Hillariet, Christ, A. Stahelin, L. Caminade, A. Mosso, Aertel, G. Kolb, M. Gruber, L. Zuntz, G.G. Garrat, F. 
Lagrange, Tissić (wpływ różnych ćwiczeń fizycznych na układ krążeniowo-oddechowy i fizjologia ruchu w ogóle) 
oraz G. Burgerstein, Hueppe, F. A. Schmidt, Dollinger, G. Demeny (higiena ćwiczeń) i szeregu psychologów oraz 
pedagogów, którzy byli zgodni co do istotnych walorów powietrza, słońca i tzw. „swobodnych ruchów", tj. gier i 
zabaw ruchowych oraz sportów jako środków najbardziej odpowiadającym wymogom higieny. Por. też E.Piasecki, 
Współczesna gimnastyka wobec fizjologii i higieny, odb., z „Muzeum" Lwów, 1902 i inne prace tegoż autora.

30) Szczególne znaczenie w kontekście opracowania memoriału miały podróże naukowe do Szwecji i Niemiec (wrzesień 
1901). W Szwecji zapoznał się Piasecki z pracą Centralnego Instytutu Gimnastycznego w Sztokholmie oraz 
wizytował 20 lekcji wychowania fizycznego dorosłych i dzieci. Dzięki znajomości języka szwedzkiego poznał też w 
orginale szereg dzieł naukowych i dydaktyczno-metodycznych. W Niemczech natomiast zwiedził pięć ośrodków 
(Berlin, Wrocław, Lipsk, Zgorzelec, Halle), wizytował siedem boisk i sal gimnastycznych oraz był obecny na 19 
lekcjach dla dzieci i młodzieży w wieku 6—20 lat prowadzonych przez siedmiu nauczycieli. Prócz tego zapoznał się z 
problemem wychowania fizycznego, a szczególnie gier i zabaw ruchowych oraz systemami gimnastyki w Czechach, 
Francji, Anglii i Danii. E. Piasecki, Z podróży naukowej do Niemiec i Szwecji, odb. ze „Szkoły", Lwów 1902, 
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pawim; takie Metodyczne ćwiczenia dala (gimnastyka) i rola ich w wychowaniu fizycznym. „Muzeum” 1902, a 188 
oraz tenże, Parki Jordanowskie, odb. z „Muzeum” Lwów 1907, a 5. Latem 1903 r. Piasecki odbył podróże naukowe 
do Anglii, Niemiec, Francji i Szwecji. Szczególnie podkreślić należy jego fascynacje osiągnięciami szkół angielskich w 
Eatboume, Eton, Harrov i innych ośrodkach. Podkreślił, iż metoda angielska gier i aportów na świeżym powietrzu 
jest powszechna i wychowuje łudzi wyjątkowo zdrowych, sprawnych i przedsiębiorczych. Por. E. Piasecki, Na 
murawie (z żyda szkolnego w Anglii) Przew. GimnasL „Sokół” 1904, a 27 — 29.

31) ManoriaŁ..opdL a 1.
32) Ibida. 1.
33) Ibad-a. 4. Piasecki powoływał się man. na poglądy J. A. Komeńskiego, J. J. Rousseau, Guts-Muthsa, H. Spencera, 

J.M. Boldwina, Lazarusa, K. Grooaa i in.
34) Ibid a. 3.
35) Ibid*. 4.
36) Ibid.
37) Ibida. 14 — 13; We wnioskach pisano:
I. Uważamy za pożądane:
1. przedłużenie czasu przeznaczonego na przerwy między lekcjami do 50 minut i rozkład jego taki, aby po każdej 
lekcji była przerwa i żeby przerwy te wzrastały ku końcowi nauki;
2. rozkład czasu poświęconego gimnastyce na 4 lekcje V2 godzinne.
3. wprowadzenie stopniowe trzeciej godziny ćwiczeń cielesnych w tygodniu i poświęcenie jej obowiązkowym grom;
4. zniesienie opłaty 1 korony, składanej na gry i zabawy przez uczniów i pokrywanie tycb wydatków z kasy 
państwowej tak, aby gry mogły być prowadzone de sezonowo jak dotąd, lecz przez cały rok, o ile klimat zezwala;
II. Uważamy za pożądane:
1. Zasięganie decydującej opinii lekarskiej co do warunków higienicznych całego zakładu, a zwłaszcza sal 
gimnastycznych i boisk szkolnych, tak przed zatwierdzeniem planów, jak przed oddaniem budynku szkolnego do 
użytku;
2. Wystaranie się o tereny dla zabaw i wypracowanie ustawy (na wzór Anglii) chroniącej tereny używane przez 
młodzież do zabaw, przed przeznaczeniem na inne cele;
Oddanie wojskowych placów musztry do użytku dla gier młodzieży;
III. Uważamy za konieczną rewizję planu i instrukcji obowiązujących obecnie w nauce gimnastyki. Rewizji tej 
dokonać winna komisja naukowa z udiałem lekarzy i Geologów, jak to już się stało we Francji, Belgii i Danii;
IV. Uważamy za pożądane:
1. a) urządzenie kursów gier szkolnych dla nauczycieli,

b) kreowanie posad docentów wychowania fizycznego przy oniweisytetach dla użytku kandydatów na nauczycieli 
oraz lekarzy szkolnych;
c) poddanie ćwiczeń cielesnych młodzieży i wszelkich urządzeń służących im, kontroli lekarskiej. Potrzebnym do 
tego celu jest stały referent dla spraw zdrowotnych w Radzie Szkolnej Krajowej oraz lekarze szkolni;

2. wyrażamy przekonanie, że pożądaną jest rzeczą, aby kierujący zabawami nauczyciele tworzyli z przyzwoleniem 
władz organicacje (kółka) wśród młodzieży, mające na celu uprawianie zabaw.
V. Uważamy za pożądane:
1. Zmianę kroju mundurków szkolnych, odpowiadającą wymogom higieny,
2. Popieranie popularyzowania wiadomości z higieny uczniów, ich rodziców i opiekunów drogą wykładów, książek, 
broszur, pism ulotnych rozdawanych przy wpisach itd.,;
3. Zaprowadzenie po zasięgnięciu opinii lekarskiej, w wyższych klasach szkół średnich, zamiast ławek — pulpitów 
do podnoszenia i spuszczania, tymaczasem na próbę w jednym gimnazjum lwowskim i jednym krakowskim;
VI. Uważamy za pożądane, aby grom i zabawom towarzyszył śpiew i był przedmiotem nauki w szkołach średnich. 
Memoriał w imieniu Wydżału TNSW podpisali: przewodniczący i sekretarz Wydziału w styczniu 1903 roku.

38) Ibid. a 5.
39) Szerokie omówienie tych aspektów działalności Eugeniusza Piaseckiego znajdzie czytelnik w pracy: K. Topoprowicz, 

Eugeniusz Piasecki (1872-1947) — Życie i dzieło W-wa, Kraków 1988.
40) Por. „Muzeum” 1906, a 82 — 90; Najbardziej znaczące w tym względzie było grono ludzi skupionych w Sekcji 

Wychowania Fizycznego i Higieny Szkolnej kolejnych Zjazdów Towarzystwa Lekarzy i Przyrodników Polskich, 
Towarzystwie Zabaw Ruchowych, Lwowskim Towarzystwie Lekarskim, Pedagogicznym, Higienicznym etc.

41) E. Piasecki, W sprawie moralnego wychowani* młodzieży. Referat wygłoszony na XX Walnym Zgromadzeniu 
TNSW w Krakowie, 22 — 23 V 19<M, „Muzeum” 1904, Dodatek do nr V, a 1 — II.

42) Sprawozdanie z XXI Walnego Zgromadzenia TNSW we Lwowie, dn. 11 — 12 VI 1905, „Muzeum” 1905, Dodatek 
do nr VI i VII *5. Realizując ową ideę w praktyce, Piasecki utworzył w IV Gimnazjum we Lwowie Kółko 
Gimnastyczno-Sportowe, z którego powstał znany Lwowski Klub Sportowy „Pogoń”. Wzór ten był szeroko 
wykorzystywany przy zakładniu wielu polskich klubów sportowych.

43) E. Piasecki, W sprawie moralnego wychowania młodzieży, op. dt a U, por. też „Muzeum” 1910, L 1. a 214.
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44) E. Piasecld, Postulaty wychowania fizycznego młodzieży polskiej. Część zbiorowego referatu pt. Postulaty higieny 
szkolnej, wygłoszonego 18 VII 1911 r. na XI Zjeżdne LiPP w Krakowie. Przegląd Hig. 1911, nr 10 s. 166 — 167 oraz 
Ruch 1911, nr 22, 23, 24. Por. też Ankieta w sprawie wychowania fizycznego młodzieży szkół średnich „Muzeum" 
1910, L I s. 215 — 216.

45) E. Piasecki, Postulaty wychowania fizycznego, op. at. a 266.
46) Ankieta w sprawie wychowania fizycznego młodzieży szkół średnich, „Muzeum" 1910, t. 1.1. 214 — 217; też Szkoła 

1910, a 177 — 180.
47) E. Piasecki, Postulaty wychowania fizycznego młodzieży polskiej, op. dt. a 233.
48) Wł. R. Kozłowski, Dorobek nasz roczny. Ruch 1912, nr 1 s. 1 —4.
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Eugeniusz Piasecki Towards the Physical Education 
Reform in Galicia (1900 — 1914)

Summary

Against the background of generał transformations of social,industrial, political and cultural 
character in Galicia towards the end of the XIX century, there appeared, a strong aspiration to reform the 
system of education and schools. The spreading of Polish schools and their nationalization and 
modernization were ained at. Postulałeś of radical tmprovement of school ch3dren*s health and hygienic 
condińons were the essential part of this tendency. On the one hand, the positive programme in this 
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respect consisted in the wide social approval of physical exercises as an important tool for enhandng th< 
health of school children and in the retionalization and reform of the existing system of physical exercise 
on the other.

Eugeniusz Piasecki, supported by Henryk Jordan’s authority, was the chief advocate, author, anc 
executioner of the reform of physical education and hygiene in school. In this paper, some main stages o! 
the reform were delineated ej. the preparation of the atmosphere and conditions for its implementation 
the drafling of generał oulline, of modern syllabus, and of its evolution, along with the putting it intc 
practice. The author of the paper showed espccially E. Piasecki and the reform adherents’ bitter 
contention with the conservatively disposed representatves of gymnastic routine, attached mainly with 
falconry. The chief lines of reform aimed at replacing strength and acrobatic ełements of German 
gymnastics with a morę national Swedish one, with games and motor recreational activities in the open 
and with ełements from various sports. This syllabus was supplemented by waHdng tours and scouting 
The concern for children’s hygiene and health was of all — importaut valne.

In this paper, it was attempted, furthermore to eraluate the results of the implemented reform 
physical education system in a broader dimenssion, namely its importance for the development 
physical education in the Polish school during the twenty years of independenoe afler World War I.
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3yreHK>iu risceuKH a pe<|>opMa 4>H3Hnecroro BOcnaraHHa 
a TaJiBtiHH (1900 — 1914)

Peaiowe

Ha 4>OHe o6uihx o6uiecTBeHHO-xo3«ficrBeHmjx, nojiHTHHecxax a cyjrrypHHZ npeoCpazenafi b 
ra.imtHH b KOHue XIXBeaa noaBH.iocb CH.n>Hoe CTpeMjieHBe a pe<t>opMe cscTeMbi npocBemeHM a 
o6pa3OBaHHs. CrpeMH-iacb r paaBHTaa Bceoóuiero oSpasoBaHHa, HaimoHSLiaaaiiHB a MoaepHHjauaH 
nO.lbCKOH tUKO.tbHOii CHCTeMbl. CyweCTBeHHblM SJieMCHTOM 3THX CTpeM.ieHKfi 6bŁIH TpeĆOBanaa 
peLuare.ibHoro y;iy<aueiuu rnopoBbe-raraeuaiecroro coctoshhs mao.TbaoS MO.ioaezH. 
rio.iOKHTeabHaa nporpaMMa b stom othouichhh, cocTomia c oahoh cropoHH b maporoM 
oóuiecTBeHHOM ono6peHHM flBHrare.ibHbix ynpazHeHHił — cac BaxHor o aHcrpyMCHra b noBuweHHH 
coctoshhs aaopoBbs M0.T0.nexH, c npyrofl ze, b pauHoaajiH3auHH a pe$opMe cymecrayiomefi cacreMbi 
flBHraTe.3BHhix ynpazHCHHfi.

3yrenK>m riacemcH, noaanepzaBaeMbiń aBropaTeTOM XeHpaca ftopoaaa, 6łli rnaBHNM 
sacTynuMKOM a aBTopoM a Tarze pea.iH3aTopoM pe<J>opMbi cacreMbi <t>H3a<<ecxoro BoemrraHHS a 
raraeHbi b uicojie.

B paóoTe BaMeneHM rjiaamje aranbi pe4>opMbi, to ecrb noaroTOBra LUiMara h yc.roBBfl a.ts ee 
npoBeneHHs, pa3pa6oTxa coBpeMeaHofi KomiemiaH nporpaMMbi o6y%HH8 a ee 3bo.houhh, a Tamce 
BHeapeHHa b npacTHcy. OcoóeaHO noraaaHa ocrpas 6opb6a nacemoro a nomiOHHHcoB pe<t>opMM c 
KOHcepBaraBHO HacTaB.TeHHMMM npencTaBHTejuuaa rHMHacTHHeccofi pyTHHbi, cBuaHHbtMB b ochobhom 
c coro.TbCTBOM. TnaBHbie HanpaB.TeHHS pe<|x>pMU crpeMB-incb 3aMeHHTb CHJOBO-arpoóaTBHecŁBe 
aaeMeaTU HeMeirrofi ruMHacTUKH 6o;iee pauaOHa-ibHOń uiBeacroa raMHacTHKoa, ABnrare.TbHbiMB 
arpaMH Ha otkpmtom BO3flyxe a Tatrę a.TeMetrraMH pa3Hbtx cnopToa. nporpaMMa yra nono.THATacb 
rpaeBezraecKHMB scccypcsMH h rapuepccHMH mctoaom. npeo6.Taoaiouiefl ueHHOCTbio 6bt.ia aaóora o 
raraeHe a 3nopoBbe MOJioneza.

B paóoTe CTpeMHJiHiib Tamce oueHHTb pesy.tbTaTH npoBeaeHHofl pafiopMbi cacreMbi 4>a3B<teccoro 
BocnHTaHM b 6o.iee oóuieM acnerre: a hmchho ee 3HaieHHa ani paaBHTHa (hasaneccoro BocnaTaHHS b 
□OJtbCKOfi UlCO.ie BpeMCHH MCZUyBOCKHOrO ABajmaTH-reTHS.
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KOLARSTWO KRAKOWSKIE W LATACH 1886-1918 I JEGO WKŁAD 
W TWORZENIE PODSTAW ORGANIZACYJNYCH KOLARSTWA W POLSCE 

W LATACH 1919-1920

Ryszard Wasztyl*)

Cel i zakres pracy

Przedmiotem naszych zainteresowań badawczych, realizowanych w ramach Centralnego 
Programu Badań Podstawowych 08.16.1.1.3., są formy organizacyjne polskiego sportu, 
powstałe w okresie do 1939 roku, z uwzględnieniem roli czynnika społecznego w ich 
tworzeniu i działaniu. Ramowy program zamierzonych badań dotyczy nade wszystko genezy i 
rozwoju pierwszych klubów sportowych oraz wszelkich ponadklubowych struktur organiza
cyjnych ruchu sportowego na ziemiach polskich, w tym szczególnie w Galicji. Stąd też celem 
niniejszej pracy jest przedstawienie genezy i rozwoju kolarstwa krakowskiego w czasach 
zaborów oraz zasygnalizowanie jego wkładu w tworzenie podstaw organizacyjnych sportu 
kolarskiego u zarania Polski niepodległej w latach 1919 — 1920.

Dzieje polskiego kolarstwa doczekały się już szeregu publikacji, w tym przede wszystkim 
dwóch bardzo obszernych prac Bogdana Tuszyńskiego (Tuszyński 1986, Tuszyński 1986). Nie 
negując istotnej wartości tych prac, trzeba stwierdzić, że w odniesieniu do interesującej nas 
problematyki wymagają one nie tylko poważnego uzupełnienia, ale także paru sprostowań, o 
czym będzie mowa w dalszej części niniejszego artykułu. Godzi się jednak podkreślić, że 
zgłoszone zastrzeżenia wynikają niewątpliwie z faktu, iż poza nader ogólnym wydawnictwem 
jubileuszowym Krakowskiego Klubu Cyklistów i Motocyklistów „Smok”, brak jest jakiego
kolwiek opracowania na temat genezy i rozwoju kolarstwa w Krakowie, chociaż w pełni ono 
na to zasługuje* 1).

x) Katedra Historii i Organizacji Kultury Fizyczny AWF w Krakowie

1) Krakowski Klub Cyklistów i Motocyklistów „Smok" pierwotnie nazywał się: Krakowski Klub Cyklistów i 
Motorzystów.

W tej sytuacji zasadnicza problematyka naszych rozważań została prawie wyłącznie 
oparta na wyjątkowo bogatych archiwaliach oraz źródłach drukowanych i czasopismach. Z 
tych pierwszych bardzo wartościowa okazała się „Księga Krakowskiego Klubu Cyklistów i 
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Motorzystów z lat 1912 — 1921”. Natomiast ze zbiorów Wojewódzkiego Archiwum Państ
wowego w Krakowie wykorzystaliśmy akta tutejszej Dyrekcji Policji, a wśród nich: urzędowe 
rejestry stowarzyszeń, pierwszy krakowski regulamin Jazdy na kole” oraz bardzo obfitą 
korespondencję miejscowych stowarzyszeń cyklistów z różnymi władzami. Zaś ze źródeł 
ogłoszonych drukiem szczególnie przydatne okazały się statuty i regulaminy krakowskich 
stowarzyszeń cyklistów oraz sprawozdania KKCiM i Akademickiego Związku Sportowego w 
Krakowie. Wykorzystane archiwalia i źródła drukowane, wyszczególnione dokładnie w 
zestawie piśmiennictwa, zawierają o omawianych stowarzyszeniach cyklistów nade wszystko 
wiele informacji o charakterze prawnym i organizacyjnym, takich jak: daty zatwierdzenia ich 
statutów, składy zarządów, liczby członków itp. Dlatego też działalność programową tych 
stowarzyszeń, z wyjątkiem KKCiM, w dużym stopniu odtworzyliśmy na podstawie źródeł 
prasowych. Spośród nich najbardziej przydatne okazały się następujące dzienniki krakowskie: 
„Czas”, „Kraj”, „Nowa Reforma” i „Przegląd Tygodniowy”, a także specjalistyczne „Koło”, 
wydawane we Lwowie. Natomiast z nader skromnego piśmiennictwa, traktującego o rozwoju 
kultury fizycznej w Krakowie o omawianym przez nas okresie, wykorzystaliśmy przede 
wszystkim wyczerpujące studium Kazimierza Toporowicza, poświęcone dorobkowi tutejszego 
„Sokoła”, na niwie wychowania fizycznego i sportu w latach 1885 — 1914, na podstawie 
którego przedstawiliśmy działalność jego Oddziału Kolarzy (Toporowicz 1965). Nadto 
zapoznaliśmy się z wieloma innymi źródłami drukowanymi oraz opracowaniami, ale w 
bibliografii ujęliśmy tylko te, które zostały bezpośrednio wykorzystane w naszej pracy.

U źródeł krakowskiego cyklizmu

Protoplastą dzisiejszego roweru był francuski wehikuł dwukołowy, wykonany z drewna 
około 1790 roku. Kształtem przypominał on konia, a jazda na nim polegała na odpychaniu 
się nogami od podłoża. Z czasem bardziej udoskonalone pojazdy tego typu pojawiły się także 
w innych krajach europejskich. Na początku lat sześćdziesiątych ubiegłego stulecia we Francji 
wyprodukowano pojazd z napędem pedałowym na większe przednie koło o średnicy półtora 
metra. Pojazd ten, zwany z francuska welocypedem lub z angielska bicyklem, został 
spopularyzowany dzięki zaprezentowaniu go na światowej Wystawie Powszechnej w Paryżu w 
1867 r. Zwiedzający ją nasi rodacy, jeszcze w tymże roku sprowadzili pierwsze welocypedy na 
ziemie polskie2).

2) Szerzą na temat początków roweru zob.: M. Rotkiewicz, Z dziejów roweru (na tle wystaw kolarskich XIX wieku). 
Kultura Fizyczna 1963, nr 11 — 12, s. 685 — 691. Zob. też: B. Tuszyński, Od Dynasów do Szurkowskiego, 
Warszawa 1986, s. 13 — 21.

3) „Kraj" 1869, nr 51, s. 2; nr 67, ł 3.
W artykule pt.: Powstanie i rozwój sportu na terenie Krakowa. Biuletyn Informacyjny PKOL 1966, nr 8, s. 8, P. Stok 
mylnie podaje, że „w roku 1871 społeczeństwo Krakowa zetknęło się po raz pierwszy z rowerem — bicyklem”.

Wiadomości o welocypedach dotarły niebawem do Krakowa. Tutejsza prasa, informując 
wiosną 1869 roku, iż .jazda velocipedami po chodnikach zabronioną została w Wiedniu”, 
dodawała nie bez pewnej satysfakcji, że „konie przyszłości muszą chodzić temi samemi 
drogami co konie teraźniejszości”. Kilka tygodni potem ta sama gazeta donosiła: „Velociped 
w Krakowie. Wczoraj pierwszą przejażdżkę tym użytecznym ekwipażem, odbywał bardzo 
zręcznie po Strzeleckim Ogrodzie jakiś amator”. Przy czym przypadło to „wczoraj” na 
słoneczny piątek 21 maja 1869 roku3).

Sądząc po lakonicznych wzmiankach miejscowej prasy należałoby przyjąć, iż krakowscy 
amatorzy welocypedu od początku jednak nie mieli zbyt łatwego życia. Zły stan dróg zmuszał 
ich do korzystania z traktów przeznaczonych dla pieszych, co z kolei doprowadzało do 
różnych konfliktów z tymi ostatnimi. Przykładowo w kwietniu 1871 roku prasa pisała: 
„Nasze plantacje są znowu od pewnego czasu areną dla panów welocypedystów. Sami 
wczoraj byliśmy świadkami, jak dzieci uciekając przed niezręcznym welocypedystą o mało nie 
dostały się pod koła, a jedno dziecko, gdy mu się sukienka zaczepiła o koło, upadło na ziemię 
i zraniło sobie twarz. Zwracamy na to uwagę władz czuwających nad porządkiem, tem więcej, 
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że linia przeznaczona dla powozów i konnych około plantacji jest najwłaściwszą, a dość 
obszerną areną dla welocypedystów”4X Równie chłodny ton nielicznych innych wzmianek 
prasowych z lat 1869-1871 na temat cyklizmu dowodzi, iż arystokratyczny Kraków najwyraź
niej nie entuzjazmował się wówczas „końmi przyszłości”. Chyba więc dlatego przez kilkanaś
cie lat następnych miejscowa prasa praktycznie w ogóle nie zajmowała się welocypedystami5 6).

4) „Kraj” 1871, nr 88, s. 2.
5) „Czas” 1871, nr 24, >. 3; „Kraj" 1871, nr 99, s. 3.

W latach 1872 — 1885 ukazało się w Krakowie kilka różnych gazet, ale praktycznie żadna z nich nie zajmowała się 
cyklizmem, choć wszystkie one poświęcały np. bardzo dużo uwagi łyżwiarstwu. Dotyczy to szczególnie konserwatyw- 
no—artystokratycznego „Czasu", który jako jedyny wychodził przez cały ten okres.

6) Szerzej na temat rozwoju cyklizmu w Europie w drugiej połowie XIX wieku zob.: M. Rotkiewicz, op. dt., s. 686 — 
691.
W roku 1882 powstał Klub Kolarski Niemiecko—Austriacki, będący pierwszym stowarzyszeniem tego typu, 
działającym na terenie monarchii Austro—Węgierskiej — zob.: Tamże, s. 691.

7) „Nowa Reforma" 1886, nr 117, s. 3.
8) „Nowa Reforma" 1886, nr 117, s. 3; nr 224, s. 2; nr 228, s. 2.
9) Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Krakowie (dalej: WAP). Akta Dyrekcji Poliqi w Krakowie, DPKr. 430, 

Rejestr Stowarzyszeń 1884 — 1889, s. 170; „Nowa Reforma" 1886, nr 228, s. 2; nr 238, l. 2; nr 255, s. 2; 
„Przewodnik Gimnastyczny” 1886, nr 11, s. 88.

Krakowski Klub Cyklistów w latach 1886 — 1892

W przeciwieństwie do Krakowa, rozwój cyklizmu w Europie postępował niezwykle 
dynamicznie. U schyłku lat siedemdziesiątych, obok ulepszonego bicykla, pojawił się rower. 
Zaczęto również zakładać pierwsze stowarzyszenia cyklistów. Niebawem powstały one także 
na terenie Austrii. Coraz bardziej interesowały się też cyklizmem koła wojskowe, w tym 
austriackie szczególnie mocno od 1884 roku. Wszystko to musiało w końcu doprowadzić do 
szerszego zainteresowania się cyklizmem również w Krakowie, utrzymującym przecież różne 
kontakty nie tylko z Wiedniem’).

Nic więc dziwnego, że w maju 1886 roku prasa krakowska mogła wreszcie napisać: „Sport 
welocypedowy i w naszem mieście poczyna zjednywać sobie licznych zwolenników. Zjednał 
ich pan Henryk Niemetz, który sprowadziwszy znaczny zapas bicykli z Anglii, umie zachęcać 
początkujących do przełamania pierwszych trudności, służąc przy pierwszych lekcjach swą 
radą i pomocą. Dotychczas już około 20 amatorów nabywało sobie bicykle, a w mieście coraz 
częściej spotkać można panów używających jazdy na „żelaznych rumakach”. Notatka ta 
kończy się nader istotnym stwierdzeniem, że dotąd .Jazda na welocypedach jest u nas sportem 
tylko, za granicą jednak bardzo wielu mężczyzn używa welocypedów do użytku praktycznego, 
a o taniości tej jazdy najłatwiej poweźmie wyobrażenie każdy, kto wie, jak kosztownem jest 
stosunkowo utrzymanie konia”7 8).

Zachęceni przytoczoną notatką, prawodopodobnie w niedzielę 23 maja 1886 roku wyru
szyli bicykliści krakowscy „w liczbie około 20 na pierwszą wspólną wycieczkę do Krzeszo
wic”. Potem wyjeżdżano również do Bochni, Liszek, Myślenic, Nowego Targu i Wadowic. Ta 
ostatnia eskapada odbyła się w piątek 1 października, a jej celem było przywitanie c.k. 
porucznika Wilhelma Jaeckla, który w dniu tym powracał właśnie przez Wadowice „z 
podróży, odbytej z Krakowa do Mahrisch Altstadt, to jest tam i na powrót 600 kilometrów”, 
przejechanych oczywiście na bicyklu’).

Równocześnie czyniono starania o założenie w Krakowie odpowiedniego klubu, którego 
statut został zatwierdzony przez c.k. Namiestnictwo we Lwowie 2 października 1886 roku. 
Zgodnie z tym statutem nazywał się on KRAKOWSKI KLUB CYKLISTÓW, a jego 
zebranie konstytuujące odbyło się w piątkowy wieczór 22 tego miesiąca. Wybrano na nim 
pierwszy zarząd KKC w następującym składzie: prezes — dr Kazimierz Ramult, wiceprezes 
— c.k. porucznik Wilhelm Jaeckl, sekretarz — dr Tadeusz Raczyński, podskarbi — Jan 
Jerzy Schaitter, gospodarz — Henryk Niemetz, człoknowie — Marian Dawidowski, Adolf 
Exner, Stefan Miński i hrabia Władysław Mydelski. Protektorem KKC, liczącego tuż po 
powstaniu „przeszło 40 członków”, został hrabia Feliks Mydelski9).
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Krakowski Klub Cyklistów, założony 22 października 1886 roku, był oczywiście stowarzy
szeniem polskim. Dowodzą tego jednoznacznie życzliwe KKC relacje całej ówczesnej prasy 
krakowskiej. Natomiast przyrównanie go przez prowiedeńsld „Czas” z 17 listopada 1886 
roku do klubów austriackich, z całą pewnością należy przypisać faktowi, iż w tym okresie nie 
było jeszcze w Galicji żadnego innego stowarzyszenia cyklistów. Podnosimy to zaś dlatego, że 
wydaje nam się, iż najprawdopodobniej na podstawie tego „przyrównania” Bogdan Tuszyńs
ki niesłusznie próbuje poddawać w wątpliwość polskość KKC, pisząc o nim, jakoby „była to 
jeśli nie austriacka, to na pewno proaustriacka organizacja” ,0\

Zgodnie z przyjętym statutem, KKC organizował różnorakie wycieczki i naukę jazdy na 
bicyklach. Prowadzona ona była na specjalnej arenie, wybudowanej w Parku Krakowskim, w 
którym w niedzielę 11 września 1887 roku odbyła się również pierwsza w Krakowie „gonitwa 
podrosłych sportsmenów na welocypedach”. KKC utrzymywał też żywe kontakty z po
wstałymi nieco później, podobnymi stowarzyszeniami galicyjskimi, a także z Warszawskim 
Towarzystwem Cyklistów. Ponadto w maju 1887 roku gościł w Krakowie, na zaproszenie 
KKC, reprezentant cyklistów wiedeńskich — Engelman, który „dał popis jazdy w sali 
redutowej”. Jednak po kilkuletnim rozwoju, pod koniec 1890 roku KKC, zrzeszający 
maksymalnie 66 członków, praktycznie zaprzestał swojej działalności z powodu trudności 
finansowych, aby ostatecznie ulec oficjalnemu rozwiązaniu w maju 1892 roku ").

Rozwój krakowskiego kolarstwa w latach 1893—1896

Zaraz po rozwiązaniu KKC, najprawdopodobniej za sprawą części jego byłych członków, 
powstał KRAKOWSKI KLUB CYKLISTÓW Z ROKU 1892, niemal że od momentu swego 
utworzenia zrzeszający również panie. Jego pierwszy statut, zatwierdzony przez c.k. Namiest
nictwo we Lwowie 22 lutego 1893 roku, głosił: „Celem stowarzyszenia jest rozszerzenie i 
praktyczne zużytkowanie welocypedu, towarzyskie współdziałanie i nawiązanie stosunków z 
innemi stowarzyszeniami tego samego rodzaju. Dla osiągnięcia tego celu będzie stowarzysze
nie starało się o odpowiednie miejsca dla jazdy, ułatwienie wyuczenia się jazdy swym 
członkom, urządzanie wyścigów, urządzanie zabaw wszelkiego rodzaju”10 11 12).

10) „Czas" 1886, nr 263, s. 4; B. Tuszyński, 100 lat Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów i kolarstwa polskiego, 
Warszawa 1986, s. 20; Tamże mylna informacja, iż KKC powstał 16.11.1986 roku.
Jednoznaczym potwierdzeniem polskość KKC jest chociażby relacja z jego imprezy okolicznościowej, zamieszczona 
w prasie krakowskiej w listopadzie 1887 roku. Czytamy w niej, że prezes KKC, dr Kazimierz Ramult, „podnosząc 
łączność cyklistów polskich, czego dowodem były w rb. odwiedziny cyklistów warszwsldch i lwowskich (w Krakowie 
— R.W) oraz gościnne przyjęcie (cyklistów KKC — R. W.) w Tarnowie, wzniósł toast na ich cześć” — zob.: 
„Kurier Krakowski" 1887, nr 250, s. 2.

11) „Czas" 1887, nr 208, a 2; „Kurier Krakowski" 1887, nr 111, a 1; nr 112, a 2; nr 120, a 1; nr 162, a 3; nr 250, a 2; 
1888, nr 111, a2; "Kurier Polski" 1890, nr 146, a3; 1892, nr 298, a3; WAP. DPKr. 430, Rejestr Stowarzyszeń..., op. 
dt„ a 170.

12) Statut Krakowskiego Klubu Cyklistów z roku 1892, Kraków 1893, a 2; WAP. DPKr. 430, Rejestr Stowarzyszeń. .„ 
op.cit., s.170.

13) „Czas" 1893, nr 247, a 2; „Nowa Reforma” 1893, nr 111, a 3; „Kurier Polski” 1893, nr 130, s.3; nr 206, a3; nr 246, 
a 1; „Koto" 1895, nr 1, a 5; nr 5, a 63.

Realizując swoje statutowe obowiązki, KKC z roku 1892, jako „klub dobrze zor
ganizowany w lokalu przy ulicy Karmelickiej 34, zaopatrzony w gry towarzyskie i dzienniki”, 
urządził w lipcu 1893 roku wycieczkę rowerową do Opola i Wrocławia. Następnie zaś 
przeprowadził pierwszy w Krakowie wyścig szosowy. Odbył się on w niedzielny poranek 24 
września 1893 roku na trasie Kraków-Bochnia-Kraków. Startowało w nim na rowerach 8 
krakowian i 7 lwowian, a zakończył się on sukcesem Zdzisława Ritterschilda z KKC, który 93 
km pokonał w czasie 3.15,15 godz., ustanawiając po drodze rekord Austro-Węgier na 90 km. 
Wyścig ten „z tego jeszcze względu jest pamiętnym, iż na nim poruszona została sprawa 
założenia u nas związku kolarskiego... na wzór zagranicznych”13). Wprawdzie ta pionierska 
inicjatywa nie doczekała się wtedy realizacji, ale mimo to zasługuje ona z pewnością na 
przypomnienie.
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Jak słusznie przewidywała prasa, powyższy wyścig zapoczątkował „dalsze tego rodzaju 
ćwiczenia”. Stąd też w czerwcu 1894 roku grupa członków KKC wzięła udział w zjeżdzie 
górnośląskich cyklistów w Katowicach. O wycieczce tej prasa krakowska pisała: „Przyjęcie 
zgotowane naszym cyklistom przez Ślązaków, miało cechę wielkiej serdeczności, a damy, 
przybyłe z Krakowa, były przedmiotem zazdrości Ślązaczek. W corso, które stanowiło punkt 
kulminacyjny obchodu, wyznaczono naszym paniom pierwsze miejsce, a wystąpienie naszej 
drużyny przyniosło krakowskiemu klubowi pierwszą nagrodę”'*).

Natomiast wrzesień 1894 roku zaznaczył się kolarskim maratonem Kraków-Lwów, 
długości około 339 km. Jego zwycięzcą został Julian Osiński z WTC w czasie 19.40,00 godz., 
za co otrzymał „wielki złoty medal i przedmiot pamiątkowy wartości 300 zł”. Maraton ten, 
zorganizowany wzorem krajów zachodnich z inicjatywy protektora KKC, hrabiego An
toniego Wodzickiego, był pierwszym tego typu wyścigiem na ziemiach polskich, który 
zgromadzi, prawie 20 uczestników z Galicji i Królestwa1’'. Godzi się przy tym podkreślić, że 
dzięki jego organizatorom została wydana „mapa drogi z Krakowa do Lwowa, wykonana 
wyłącznie dla cyklistów z uwzględnieniem ich potrzeb”. O mapie tej prasa pisała: „Jest to 
pierwsze u nas wydawnictwo tego rodzaju, a gdy tym razem opracowano w celu specjalnym 
najważniejszą drogę w kraju, nie można wątpić, że mapa będzie cennym nabytkiem dla 
każdego cyklisty”14 15 16 17 18 19'.

14) „Nowa Reforma" 1894, nr 143, s. 3.
Corso (korso) tu defilada kolarzy na ozdobionych i ukwieconych rowerach.

15) „Czas” 1894, nr 177, s 3; nr 205, s. 4; „Nowa Reforma" 1894, nr 197, s. 2; nr 205, s. 2; „Koło” 1895, nr 18, s. 224; 
B.Tuszyński, Od Dvnasów..., op. dt., s.49.

16) „Czas" 1894, nr 194, s. 2.
17) „'Czas" 1895, nr 148, s. 2.
18) „Nowa Reforma" 1895, nr 148, i. 2; „Koło" 1895, nr 10, i. 129.
19) WAP.DPKr. 177, Rekurs KKC z roku 1892 z 24.05.1895 r. do Wysokiego c.k. Namiestnictwa we Lwowie od 

rozporządzenia c.k.Dyrekcji Policji w Krakowie z 9 maja 1895 roku, a.14; B.Tuszyński, 100 lat...., op. dt., s. 20; 
„Koło" 1895, nr 4, s. 54.
Równocześnie z G. Traczewsldm i Cz. Kieszkowsldm, członkiem honorowym KKC z roku 1892 zamianowano 
Kazimierza Hemerlinga, czołowego działacza kolarskiego we Lwowie i wydawcą tamtejszego „Koła”.
Dodatkowo uważamy, że niejako spajający żywoty obu klubów rok 1892 oraz ta sama nazwa: Krakowski Klub 
Cyklistów, jednoznacznie świadczą o nawiązaniu do tradycji KKC z lat 1886 — 1892 przez KKC z roku 1892. 
Niewątpliwie potwierdza to także fakt, że początkowo ten drugi klub korzystał nawet z blankietów firmowych swego 
poprzednika — zob.: WAP. DPKr. 177, Pismo KKC z roku 1892 z 27.03.1893 r. i 5.04.1894 r. do c.k. Dyrekcji 
Policji w rakowie, wystosowane na blankietach firmowych poprzedniego KKC z wytłoczonym na nich jego 
znaczkiem, na których do wydrukowanej w języku polskim nazwy: Krakowski Klub Cyklistów, nowi użytkownicy 
dopisywali tylko ręcznie: z roku 1892.

Z kolei pod koniec czerwca 1895 roku KKC zorganizował Zjazd Cyklistów. Brało w nim 
udział „około 300 cyklistów, z których przeszło 200 przybyło z dalszych okolic, mianowicie z 
Warszawy i Śląska Pruskiego, tylko nieliczni z Galicji i innych krajów państwa aust
riackiego”17). Podczas tego Zjazdu przeprowadzono między innymi wyścig na 70 km z 
udziałem 23 zawodników, zakończony sukcesem Otto Beyschlaga z WBC Wiedeń w czasie 
2.40.00 godz. Można zatem powiedzieć, że był to pierwszy międzynarodowy wyścig kolarski w 
Krakowie, który w dodatku od razu postawił miejscowych sympatyków owego sportu przed 
problemem zawodowstwa. O zwycięzcy bowiem tego wyścigu prasa pisała: „Bieyschlag ze 
sportu cyklowego uczynił sobie zawód, dziwnem więc jest, iż tacy profesjonaliści mają 
zezwolenie ubiegania się o nagrody”18).

Pełen bardzo ciekawych imprez turystycznych i sportowych 1895 rok zapisał się również 
wyjątkowym wręcz rozwojem organizacyjnym krakowskiego kolarstwa. W tymże roku KKC 
osiągnął maksymalną liczbę członków, to jest 120. U podłoża dynamicznego rozwoju KKC z 
roku 1892 leżało niewątpliwie umiejętne wykorzystanie doświadczeń i działaczy KKC z lat 
1886—1892. I tak: pierwszym prezesem KKC z roku 1892 był Gustaw Traczewski, ostatni 
wiceprezes poprzedniego KKC. Zaś drugim prezesem KKC z roku 1892 był hrabia Włady
sław Mycielski, jeden z założycieli byłego KKC. Nic dziwnego, że pierwszymi członkami 
honorowymi drugiego KKC zamianowano w kwietniu 1895 roku właśnie Gustawa Traczews- 
kiego oraz Czesława Kieszkowskiego, ostatniego prezesa poprzedniego KKC. Fakty te 
niewątpliwie przeczą tezie Bogdana Tuszyńskiego, który utrzymuje, że „powstały w 1892 roku 
Krakowski Klub Cyklistów nie nawiązywał do tradycji swego poprzednika”, czyli KKC z lat 
1886-1892”)
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W kwietniu 1895 roku powstał także ODDZIAŁ KOLARZY TOWARZYSTWA GIM
NASTYCZNEGO „SOKÓŁ”, którego pierwszym przewodniczącym był dr Michał Koy. 
Regulaminowym „celem oddziału było utrzymywanie szkoły oraz pielęgnowanie i rozwój 
jazdy na kole”. Stąd na początku swego istnienia Oddział ten prowadził „szkołę jazdy na 
kołach niskich (rowerach) dla panów oraz dla kobiet i dziewcząt”. Ponadto organizował on 
różnego rodzaju wycieczki i wyścigi kolarskie. Zatem nic dziwnego, że już wkrótce Oddział 
Kolarzy „Sokoła” skupiał 99 mężczyzn i 11 kobiet20 21 22).

20) „Nowa Reforma" 1895, nr 77, s. 2; nr 100, ». 2; nr 104, s. 2; nr 132, s. 3; Pamiętnik „Sokoła” krakowskiego
1885 —1896, Kraków 1896, s.26; Regulamin Oddziału Kolarzy Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Krako
wie, Kraków 1896, s. 2; K.Toporowicz, Działalność Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół” w Krakowie na polu 
wychowania fizycznego i sportu pod koniec XIX i na początku XX wieku (1885 — 1914). Rocznik Naukowy. 
WSWF, Kraków 1965, t. IV. s. 208 — 209.

21) „Koło” 1895, nr 6, s. 68.
22) WAP. DPKr. 177, Regulamin jazdy na kole w obrębie miasta Krakowa wydany przez c.k Dyrekcję Policji w 

porozumieniu z Magistratem król. stoi. m. Krakowa 9 maja 1895 roku, § 7 i 9.
23) WAP. DPKr. 177, Rekurs KKC..., op.dL a. 1 i 10— 11.
24) WAP. DPKr. 177, Regulamin jazdy na kole..., op. at., § 7.

Pomimo upływu lat i podejmowanych działań, krakowscy cykliści w dalszym ciągu jednak 
nie mieli zbyt łatwego życia. Potwierdzeniem tego choćby okólnik władz powiatu krakows
kiego do naczelników gmin z 25 kwietnia 1895 roku. W piśmie tym stwierdza się, że „osoby 
jadące na kołach (bicyklach, rowerach) natrafiają w niektórych gminach tutejszego powiatu 
na przeszkody na strony miejscowej ludności, zwłaszcza niedorostków, którzy na te osoby 
nawet kamieniami rzucają lub też na drogach umyślnie składają kamienie, przez co narażeni 
są cykliśd na wielkie niebezpieczeństwo”2*).

Rozmaite kłopoty cyklistów dodatkowo skomplikował pierwszy „Regulamin jazdy na 
kole w obrębie miasta Krakowa”, wydany 9 maja 1895 roku przez miejscowe władze, który w 
całości załączamy do niniejszego artykułu (zob. zał. 1). Dlatego też nie omawiamy go tutaj, 
poprzestając tylko na stwierdzeniu, że zabraniał on cyklistom jeździć „w mieście ulicami 
wąskiemi i licznie uczęszczanemi”, zaś zaprzęgi konne nakazywał im „wymijać, a nie żądać 
wymijania” 12\ Z jakim oburzeniem amatorów cyklizmu spotkał się ten regulamin, niech 
świadczy wystosowane w jego sprawie do c.k. Namiestnictwa we Lwowie obszerne odwołanie 
KKC, w którym czytamy między innymi: „Już na wstępie zwrócić trzeba uwagę, że jak 
notorycznem jest, że nikt z urzędników c.k. Dyrekcji Policyi w Krakowie i królewskiego 
stołecznego Magistratu nie jeździ na kole, tak rozporządzenie to wydane jest z takim brakiem 
znajomości rzeczy, że nawet nie fachowym nieznajomość ta jasno się okazuje. Dodać jednak 
do tego trzeba, że z treści tego rozporządzenia przebija się nawet jakieś uprzedzenie i zawiść 
do używających tego sportu... Więc ten cyklista... przyjmowany przez ulicę okrzykami 
„djabeł”, „wariat”, szczuty psami, obrzucany cegłą i kamieniami, napastowany drągami, ma 
być jeszcze przez Władze już nie jak zbrodniarz, ale jak zwierz szkodliwy wyjęty z opieki 
prawa... Bo zasada regulaminu, że cyklista jest podlejszy od wszelkich istot, a rower podlejszy 
od wszelkich rzeczy, nie jest usprawiedliwioną”23). Innymi słowy, szło tu przede wszystkim o 
przytoczone powyżej postanowienie wzmiankowego regulaminu, że cyklista nie powinien 
„żądać wymijania” od pojazdów konnych, które tym samym mogły go po prostu bezkarnie 
najechać!

Generalnie rzecz ujmując, wydaje się nie ulegać wątpliwości, że omawiany regulamin dość 
wyraźnie faworyzował interesy ówczesnego „lobby konno-dorożkarskiego” w Krakowie. 
Dodatkowym potwierdzeniem tego może być zawarte w tym regulaminie postanowienie, że 
cyklistom „w dniu wyścigów konnych między godziną 1 a 7 po południu po ulicy Straszews
kiego, Wolskiej i drogą przez błonia miejskie do toru wyścigowego prowadzącą, bezwarun
kowo jeździć nie wolno”24). Natomiast mogły wtedy korzystać z tej drogi powozy i dorożki! 
Podobnie rzecz się miała z wprowadzonym mocą tego regulaminu obowiązkiem uiszczania 
przez cyklistów specjalnej opłaty na fundusz ubogich. Postanowienie to, tak skomentował z 
kolei zarząd Oddziału Kolarzy TG „Sokół” w Krakowie: „Niezbadanym jest tytuł, z powodu 
którego członkowie Oddziału Kolarzy mają składać na fundusz miejscowych ubogich po 1 złr 
rocznie, skoro posiadacze zbytkownych ekwipaży i kosztownych wierzchowców są wolni od 
tego, a śmiesznym chyba jest tytuł, że kolarze mają go składać za zużycie bruku, jadąc na- 
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gumowym, elastycznem, wypełnionem powietrzem kole, a właściciele pojazdów i ostro kutych 
koni są wolni od tego” 2*).

25) Tamże, § 4; WAP. DPKr. 177, Pismo zarządu Oddziały Kolarzy TG „Sokół" w Krakowie z 17.06.1896 roku do C-k. 
Dyrekcji Policji w Krakowie, a 5.

26) WAP.DPKr. 177, Regulamin jazdy na kole..., op. dt.,} 2, 8 i 11.
27) M. Krzyżanowski, Wspomnienia księgarza. W: Kopiec wspomnień, Kraków 1964, a 131 —132; „Koło” 1898, nr 23, 

a 279; Statut Towarzystwa Młodzieży Cyklistów w Krakowie, zatwierdzony przez c.k. Namiestnictwo we Lwowie 
12.06.1899 roku, Kraków 1900, } 3.

28) „Koło” 1895, nr 5, a 67; 1896, nr 14, s. 169; 1898, nr 9, s. 101.
Przykładowo w roku 1896 Oddział Kolarzy „Sokoła” zorganizował „wycieczki zbiorowe na Węgry, na Śląsk, do 
Królestwa, do Zakopanego i szeregu innych miejscowości położonych bliżej Krakowa — zob.: K. Toporowicz, op. 
dt., a 208.

Trzeba jednak przyznać, że pierwszy „Regulamin jazdy na kole w obrębie miasta 
Krakowa” z maja 1895 roku, oprócz zasygnalizowanych utrudnień, zawierał również wiele 
słusznych postanowień, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa ruchu w mieście. Do 
nich zaliczylibyśmy szczególnie obowiązek „złożenia egzaminu z jazdy na kole”, upoważ
niającego do jeżdżenia nim po mieście, a także zasadę, iż „w obrębie miasta wolno jeździć w 
ogóle tylko z mierną szybkością” oraz, że „każde koło ma być zaopatrzone hamulcem i 
latarnią o szkłach bezbarwnych, którą oświetlić należy z chwilą, gdy się rozpoczyna oświetle
nie miasta”20).

Kwestia prawnego unormowania zasad Jazdy na kole” w Krakowie była tym istotniejsza, 
że coraz częściej dochodziło tu do różnych kolizji drogowych zawinionych przez cyklistów, 
których szeregi stale się powiększały. Dokładnie 18 września 1895 roku zaczęło swój żywot 
TOWARZYSTWO MŁODZIEŻY CYKLISTÓW, założone z inicjatywy Zygmunta Ziembic- 
kiego i hrabiego Karola Raczyńskiego, a początkowo kierowane przez tego ostatniego, 
wówczas osiemnastoletniego ucznia ósmej klasy Gimnazjum św. Anny. W momencie po
wstania TMC skupiało najprawdopodobniej samą tylko młodzież szkolną, której oficjalnie 
nie wolno było jednak należeć do żadnych stowarzyszeń pozaszkolnych. Dlatego chyba statut 
TMC został przedłożony do zatwierdzenia odnośnym władzom dopiero po kilku latach jego 
istnienia. Statut ów głosił: „Celem stowarzyszenia jest rozszerzenie, praktyczne zyżytkowanie i 
udoskonalenie jażdy na kołach wszelkich konstrukcji, towarzyskie współdziałanie i nawiązy
wanie stosunków z innymi stowarzyszeniami tego samego rodzaju. Dla osiągnięcia tego celu, 
będzie się stowarzyszenie starało, o odpowiednie miejsca do jazdy, ułatwienie członkom 
wyuczania się jazdy, urządzanie wycieczek, podróży, wyścigów i zabaw towarzyskich spor
towych”25 26 27).

Zatem jesienią 1895 roku istniały w Krakowie już trzy stowarzyszenia cyklistów, a to: 
KKC z roku 1892, Oddział Kolarzy ”Sokoła” i TMC. Wszystkie one pprowadziły naukę 

Jazdy na kole”, oraz organizowały różnego rodzaju wycieczki turystyczne i wyścigi kolarskie, 
a także imprezy towarzyskie. Warto przy tym podkreślić, że od kwietnia 1895 roku działała w 
ramach KKC specjalna komisja sportowa, której pierwszym przewodniczącym był dr Jan 
Jastrzębski. Nieco później taką samą komisję posiadało również TMC. Oprócz udziału we 
własnych imprezach, krakowscy cykliści startowali także z powodzeniem w zawodach innych 
stowarzyszeń galicyjskich, w tym przede wszystkim Lwowskiego Klubu Cyklistów28).

Ograniczenie działalności sportowej krakowskiego kolarstwa 
w latach 1897 — 1901 i jego regres w latach 1902 — 1907

Ożywiona działalność miejscowych cyklistów powodowała niewątpliwie, że koło — jak 
nazywano wtedy rower, stawało się w Krakowie coraz popularniejsze. Stąd na koniec 1896 
roku zarejestrowano tutaj już 301 rowerów. Równocześnie jednak jakby powoli zaczynał się 
kończyć w Krakowie pierwszy okres fascynacji wyścigami kolarskimi. W jakimś tam stopniu 
na pewno przyczyniła się do tego krakowska prasa, która szczególnie w latach 1896 — 1897 
upowszechniała pogląd, że: „Umiarkowana jazda na bicyklu często zdrowiu służy, forsowna 
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szkodzi mu gwałtownie. Lekarze skonstatowali kilka rodzajów chorób, wynikłych jedynie z 
tej przyczyny”, dlatego też „sport cyklowy nie cieszy się uznaniem ogółu lekarzy”2*).

Powyższe opinie prasowe nie mogły oczywiście służyć krakowskiemu kolarstwu, którego 
rozwój hamował jednak nade wszystko zły stan dróg oraz ciągłe kłopoty finansowe po
szczególnych stowarzyszeń cyklistów. Przykładowo z tego ostatniego powodu, walne zebranie 
TMC, odbyte w kwietniu 1898 roku, uchwaliło „urządzać jak najwięcej wycieczek, natomiast 
wyścigi, które masę pieniędzy pochłaniają, zniżyć do minimum”. Wprawdzie — spraw
dzonym już wzorem innych ośrodków (Warszawa, Lwów) — można było próbować ożywić 
rozwój kolarstwa w Krakowie poprzez wybudowanie odpowiedniego toru wyścigowego, na 
co hrabia Karol Raczyński zadeklarował się przeznaczyć 10 tysięcy złr, jednak na wspo
mnianym zebraniu TMC postanowiono daru tego nie przyjmować i „uchwalono toru na razie 
nie budować, gdyż w Krakowie ruch sportowy jest jeszcze za mało rozwinięty”29 30).

29) „Nowa Reforma” 1896, nr 181, a. 3; nr 208, a. 2; 1897, nr 5, a. 3; WAP. DPKr. 177, Odezwa Magiatratu król. stół. m. 
Krakowa z 22.12.1896 roku do c.k. Dyrekcji Policji w Krakowie. Zob. też: W. Lipoński, Sport, literatura, sztuka. 
Warszawa 1974, a. 129 — 135.

30) „Koło" 1898, nr 9, a. 101.
31) „Koło" 1898, nr 18, a. 221.
32) WAP. DPKr. 431, Rejeatr Stowarzyszeń 1900 — 1907, a. 229; „Nowa Reforma” 1899, nr 106, a. 2; Statut 

Krakowskiego Klubu Młodzieży Cyklistów, Kraków 1899, §2 i 33.
33) Założyciele KKMC nie byli oczywiście autorami koncepcji powołania jakiegoś „związku polskich cyklistów", gdyż 

próby Utworzenia rakowego podejmowano już w Galicji. Por.: Przypis 12; „Koło" 1899, nr 18, a. 213.

Stanowisko to dowodzi jednak, że ówcześni działacze kolarscy w Krakowie nie bardzo 
jeszcze zdawali sobie sprawę z konieczności podejmowania określonych działań na rzecz 
tworzenia odpowiednich warunków, stymulujących rozwój danej dyscypliny sportowej. W 
przekonaniu tym utwierdza nas także fakt, że mimo istnienia tu w omawianym okresie aż 
trzech stowarzyszeń cyklistów, nie spotkaliśmy się z jakimkolwiek przykładem ich wspólnych 
poczynań organizacyjnych. Nic więc dziwnego, iż po zawodach TMC, przeprowadzonych na 
początku września 1898 roku, prasa pisała, że „mimo wszelkich danych warunków zawiodły 
oczekiwania krakowskiego świata sportowego. Z wyścigów tych przebijało się ogólne znie
chęcenie do sportu w Krakowie i zupełna apatia ze strony młodszej generacji”31).

Jakby zdopingowani tą pesymistyczną opinią, młodzi cykliści krakowscy przystąpili 
niebawem do założenia swojego klubu, którego statut został zatwierdzony przez c.k. Namiest
nictwo we Lwowie 21 kwietnia 1899 roku. Zgodnie z tym statutem, w maju tego roku 
zawiązał się KRAKOWSKI KLUB MŁODZIEŻY CYKLISTÓW, którego pierwszym preze
sem był prawdopodobnie Aleksander Ripper. Statut KKMC głosił: „Celem Towarzystwa jest 
rozwój jazdy na kole, ożywienie ruchu towarzyskiego pośród członków, rozbudzenie turysty ki 
na kole i utrzymanie stosunków z innemi, szczególnie polskiemi towarzystwami cyklistycz- 
nemi. Aby spełnić te zadania, Towarzystwo starać się będzie o ułatwienie wy uczenia się jazdy 
swym członkom, urządzać będzie zbiorowe wycieczki, wyścigi, w ogóle zabawy towarzyskie". 
Warto również podkreślić,iż statut KKMC stanowił, że w przypadku jego rozwiązania 
„pozostały z likwidacji kapitał przechodzi na związek polskich cyklistów, w razie gdyby taki 
związek nie istniał, na cel dobroczynny”32). Postanowienie to dowodzi niewątpliwie, że 
założyciele KKMC uznawali już konieczność utworzenia jakiejś ponadklubowej struktury 
organizacyjnej, zrzeszającej galicyjskie stowarzyszenia kolarskie dla wspomagania i koor
dynowania ich poczynań, do czego jednak, jak wiadomo, nie doszło33).

Analizując statuty oraz działalność pierwszych krakowskich stowarzyszeń kolarskich nie 
trudno zauważyć, że przede wszystkim zwracały one uwagę na „ułatwienie wyuczenia się 
jazdy swym członkom (i) rozbudzenie turystyki na kole”. Zaś wyścigi kolarskie, począwszy 
szczególnie od schyłku ubiegłego stulecia, traktowano raczej jako drugorzędne uzupełnienie 
tej podstawowej działalności. Dlatego chyba w wyścigu Oddziału Kolarzy „Sokoła”, zor
ganizowanym w czerwcu 1899 roku na liczącej około 100 km trasie Kraków-Cheł- 
mek-Kraków, startowało tylko 3 zawodników miejscowych. Nadto uczestniczyło w nim 6 
cyklistów czeskiego „Sokoła”, z którymi krakowianie utrzymywali dość ożywione kontakty. 
Natomiast przeprowadzony w październiku 1900 roku wyścig na trasie 30 km o mistrzostwo 
Oddziału Kolarzy „Sokoła”, jak donosiła prasa, „zgromadził u startu aż pięciu ubiegających 
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się i jednego, jadącego poza konkursem”. Przy czym na marginesie tych zawodów, ta sama 
gazeta dodawała, że "ujemną stronę wszystkich wyścigów stanowi głównie młodociana 
publiczność na kołach i bez kół, z których pierwsi jeżdżą, a raczej kręcą się po bankietadi i 
gościńcu, przeszkadzając wyścigowcom”*1.

Mimo więc coraz skromniejszej liczby wyścigów i ich obsady, a ttakżmdnotowanego w 
tym samym czasie „dwuletniego upadku” KKC, prasa krakowska niezbyt chętnym wzrokiem 
patrzyła na młodych amatorów Jazdy na kole”. Stanowisko takie, podzielane najpraw
dopodobniej przez „poważnych wyścigowców”, było z pewnością jeszcze jednym powodem 
wyraźnego regresu, do jakiego doszło z nastaniem tego wieku, w początkowo dość pomyślnie 
rozwijającym się kolarstwie krakowskim. Wprawdzie w 1901 roku istniały w Krakowie aż 
cztery stowarzyszenia cyklistów, które liczyły razem 217 członków, w tym: KKMC — 76, 
Oddział Kolarzy „Sokoła” — 62, TMC — 48 i KKC — 31 członków, ale liczba 
urządzanych przez nie imprez sportowych uległa poważnemu ograniczeniu. Przykładowo w 
1902 roku członkowie Oddziału Kolarzy „Sokoła” uczestniczyli tylko w jedym wyścigu. 
Ponadto od tego roku praktycznie zaprzestało swojej działalności TMC, a w rok później 
liczba członków KKC spadla do 12. Wreszcie w 1904 roku prawodopodobnie zawiesił swoją 
działalność KKMC, którą wznowił jednak na krótko po paru latach.351.

34) „Nowa reforma’' 1899, nr 144, t. 2; 1900, nr 224, >. 2.
35) „Czas" 1900, nr 291, i. 2; WAP. DPKr. 431, Rejestr Stowarzyszeń..., op. dt., s. 219 i 229 — 230; K. Toporowicz, op. 

dt., a 209; „Głós Narodu" 1906, nr 465, s. 4; „Kalendarz Krakowski Józefa Czecha” 1908, a 155.
36) . Ksifga Pamiątkowa Stowarzyszeń Drukarzy Krakowskich 1850 — 1930, Kraków 1930, s. 98.Zob. też R. Wasayl.

Polska Partia Socjalno-Demokratyczna Galicji i Śląska Cieszyńskiego wobec problemów kultury fizycznej i
turystyki w latach 1892 — 1914. Rocznik Naukowy. AWF, Kraków 1984, t. XX, l. 347 — 372.

Na początku naszego stulecia zaprzestało więc swej działalności Towarzystwo Młodzieży 
Cyklistów, zaś bardzo poważne kłopoty przeżywały Krakowski Klub Cyklistów z roku 1892 i 
Krakowski Klub Młodzieży Cyklistów. Stan ten z całą pewnością był wynikiem zarówno 
malejącej atrakcyjności poczynań tych stowarzyszeń, które z powodu sygnalizowanych już 
trudności preferowały coraz bardziej turystykę rowerową, jak i braku należytego zrozumienia 
oraz jakiegokolwiek wsparcia ze strony miejscowego społeczeństwa i władz dla rodzącego się 
powoli w Krakowie ruchu sportowego, w tym także omawianego przez nas kolarstwa. 
Jednakże regres tego ostatniego, jako dyscypliny sportowej, nie oznaczał oczywiście upadku 
popularności roweru wśród krakowian. Istotnym potwierdzeniem tego niech będzie fakt, że 
już w 1904 roku drukarze krakowscy założyli KÓŁKO KOLARZY, które „przez kilka lat 
skupiało liczne grono kolegów, amatorów sportu kolarskiego”361. Należy przy tym podkreślić, 
że kółko to było najprawdopodobniej pierwszym tego typu stowarzyszeniem robotniczym na 
ziemiach polskich!

Upowszechnienie się roweru w Krakowie i związana z tym demokratyzacja tutejszego 
kolarstwa prawodopodobnie też przyczyniły się do wyraźnego zahamowania jego rozwoju. 
Rzecz bowiem w tym, że gdzieś około 1900 roku zaczyna się bardzo szybki proces zanikania w 
krakowskich stowarzyszeniach kolarskich przedstawicieli arystokracji i związanego z nią 
bogatego mieszczaństwa. Proces ten wydaje się o tyle zrozumiały, że szczególnie dla tych 
pierwszych, stający się „popularnym środkiem lokomocyjnym” rower, nie mógł przecież być 
dalej jakąś specjalną atrakcją, usprawiedliwiającą w ich mniemaniu współdziałanie z „pleb- 
sem”. Pomijając jednak względy natury społecznej pozostaje faktem, że ten odpływ arysto
kracji i bogatego mieszczaństwa ze stowarzyszeń kolarskich, pozbawił je, przynajmniej na 
pewien czas, ludzi o określonych koneksjach i możliwościach finansowych, a także niewątp
liwych chyba zaletach organizacyjnych. Stąd opuszczenie przez tychże ludzi szeregów krakow
skiego kolarstwa musiało się odbić negatywnie na jego rozwoju. Przykładem tego może być 
chociażby KKC, który około 1895 roku zrzeszał liczną grupę przedstawicieli wzmian
kowanych sfer i prowadził nader prężną działalność pod kierunkiem hrabiego Władysława 34 35 36 * * 
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Mycielskiego. Zaś około dziesięć lat później klub ten już tylko wegetował, skupiając 
kilkunastu członków, rekrutujących się prawie wyłącznie ze sfer urzędniczych371.

37) Por.: „Koło" 1895, nr 5, a. 67; nr 6, s. 68; 1898, nr 9, i. 101; 1899, nr 9, ». 108; WAP. DPKr. 431, Rejestr 
Stowarzyszeń..., op. dt., s. 219; WAP DPKr. 177, Pismo KKC z roku 1892 z 21.11.1908 r. do c.k. Dyrekcji Policji w 
Krakowie. Zob. tek W. Lipoński, op. dL, s. 123 — 124. Podobnie jak kolarstwo krakowskie, także WTC 
przeżywało dość wyraźny regres po 1903 roku. Przyczyny tego stanu rzeczy Sławomir Wilk, w artykule pt.: 
Warszawskie Towarzystwo Cyklistów. Roczniki Naukowe. AWF, Warszawa 1977, t. XXII, 1. 300, tłumaczy 
następująco: „Trudności, pojawiające się w działalności Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów, wywołane są więc 
z jednej strony załamaniem się podstaw społecznych burżuazyjnego sportu i wynikającymi stąd wielorakimi 
konsekwencjami, z drugiej natomiast nasileniem fali krytyki o podłożu zdrowotno-moralnym. Ważnym czynnikiem 
jest tu także ewolucja funkcji roweru związana z jego upowszechnieniem". Można by więc powiedzieć, że niezależnie 
od różnic zaborowych, przyczyny regresu krakowskiego kolarstwa na początku naszego stulecia, jak i WTC po 1903 
roku, są w zasadzie zbieżne.

38) Sprawozdanie z czynności Krajowego Związku Turystycznego w Krakowie za czas od 1 stycznia 1908 do 31 grudnia 
1908. Kraków 1909, s. 36; „Nowiny" 1908, nr 17, s. 2; nr 24, s. 2; nr 142, s. 3.

39) Sprawozdanie z czynności KZT..., op. dt, s. 36; „Nowiny” 1908, nr 54, s. 3: „Czas” 1908, nr 40, s. 1. Zob. Też: I. 
Lustgarten, Narodziny krakowskiego sportu. W: Kopiec wspomnień, op. dt., s. 379. Około 1908 roku członkiem 
Oddziału Kolarzy „Sokoła" byt także Rudolf Wacek, znany działacz sportowy w Galicji. Zob.: R. Wacek, 
Wspomnienia sportowe. Opole 1948, i. 33.

40) Sprawozdanie z czynnośd KZT..., op. dt., 37 — 38; „Nowa Reforma" 1908, nr 470, s.2; Czas” 1908, nr 123, s.3.

Próby ożywienia krakowskiego kolarstwa w latach 1908 — 1911

a) Koło Kolarzy Sekcji Sportowej Krajowego Związku Turystycznego w Krakowie w 1908 
roku.

Potęgujący się mimo wszystko rozwój ruchu sportowego w Galicji spowodował, że już w 
1908 roku podjęto pierwszą próbę jego całościowego ujęcia organizacyjnego, której autorem 
był Krajowy Związek Turystyczny w Krakowie. Związek ten, prowadząc działalność na rzecz 
rozwoju turystyki w Galicji, postanowił także zająć się tutejszym ruchem sportowym. W tym 
celu, w styczniu 1908 roku, powołał on swą Sekcję Sportową, która miała objąć „w całej 
Galicji szerokie koła amatorów sportu tak kształcącej się młodzieży, jako też sfer wojskowych 
i stanu cywilnego”. Na czele Sekcji Sportowej stanął poseł na Sejm Krajowy —J an Kanty 
Federowicz, zaś w skład jej zarządu wchodził również dr Eugeniusz Piasecki ze Lwowa, Jako 
reprezentant lwowskich zorganizowanych towarzystw sportowych”3”.

Sekcja Sportowa dzieliła się na poszczególne koła, których zadaniem było „uprawianie 
danego sportu, urządzenie w jego zakresie zawodów, oraz prowadzenie kursu nauki”. 
Wpisowe do sekcji wynosiło 1 koronę i 10 halerzy', zaś składka roczna 12 koron od osoby. 
Warto także podkreślić, że każdy członek sekcji posiadał legitymację ze zdjęciem. W ramach 
sekcji zorganizowano kilka kół, w tym KOŁO KOLARZY, które ukonstytuowało się 1 marca 
1908 roku, wybierając swoim naczelnikiem studenta Uniwersytetu Jagiellońskiego — Jerzego 
Jaworskiego. Do koła tego przystąpił od razu „liczny zastęp kolarzy krakowskich”. Fakt ten 
pozwała chyba przyjąć, że istniało wtedy w Krakowie zapotrzebowanie na prężnie działające 
r a niwie sportowej stowarzyszenie kolarskie. Tym samym potwierdzałoby to dodatko naszą 
wcześniejszą opinię, iż nie spełniały tych oczekiwań istniejący tutaj w dalszym ciągu Oddział 
Kolarzy „Sokoła” i KKC3”.

Koło Kolarzy Sekcji Sportowej KZT przeprowadziło w 1908 roku w Krakowie dwa 
wyścigi. Udział w tych wyścigach „kolarzy tutejszych był bardzo znaczny i powiększył się 
uczestnikami ze Lwowa i innych miast. Ponadto wysłało koło kilka razy swych najlepszych 
jeźdźców do innych miast galicyjskich na wyścigi. Członków liczyło koło przeszło 5O”37 38 39 40’. Na 
roku 1908 kończą się jednakże osiągnięcia Koła Kolarzy Sekcji Sportowej KZT. Sekcja ta 
bowiem, z powodu trudności finansowych i bazowych, niebawem zaprzestała swojej działal
ności. Przy czym swoim zasięgiem, mimo przyjętych założeń oraz podejmowanych prób 
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dotarcia do innych miast Galicji, praktycznie objęła ona ostatecznie sam Kraków, w którym 
spełniła nader pożyteczną rolę animatora i koordynatora miejscowego życia sportowego41.

41) Szerzej na temat działalności Sekcji Sportowej KZT zob.: R. Wasztyl, Pierwsze ponadklubowe formy organizacyjne 
sportu w Krakowie przed 1914 rokiem. W: Rola tradycji w kształtowaniu współczesnego modelu kultury fizycznej. 
Warszawa 1986, s. 61 — 66.

42) Pamiętnik V Zlotu Sokolstwa Polskiego w Krakowie w dniach 14 — 16 lipca 1910. Lwów 1911, s. 125 i 131; K. 
Toporowicz, op. cit., s. 209.

43) „Wędrowiec" 1911, nr 3, s. 67; II Sprawozdanie Akademickiego Związku Sportowego w Krakowie za rok 191041. 
Kraków 1912, s. 8 — 9.

44) I Sprawozdanie wydziału Krakowskiego Klubu Cyklistów i Motorzystów z czynności za rok 1912. Kraków 1913, s. 
3; „Goniec Poniedziałkowy” 1911, nr 31, s. 4.

b) Oddział Kolarzy TG „Sokół”
Powyższa opinia w niewielkim tylko stopniu dotyczy krakowskiego kolarstwa, które od 

1909 roku praktycznie reprezentował tylko Oddział Kolarzy "Sokoła”. Liczył on wtedy 65 
członków, którzy w tymże roku startowali aż w 12 wyścigach, co spowodowane było 
niewątpliwie pzygotowaniami do V Zlotu Sokolostwa Polskiego. Podczas tego zlotu, zor
ganizowanego w Krakowie w lipcu 1910 roku, odbyły się także „zawody kolarsakie kół 
jednosiedzeniowych na 1000 m”. Jednak mimo ich dużo wcześniejszego zapowiedzenia, 
stanęło do nich zaledwie 8 zawodników, spośród których najszbszym okazał się Jan Weiss z 
Krakowa w czasie 1.28,6 min. Natomiast przewidziany również w programie kolarskich 
zawodów zlotowych wyścig tandemów na 1000 m nie został przeprowadzony z powodu braku 
chętnych, chociaż we wzmiankowym zlocie uczestniczyło kilka tysięcy sokołów. Tak więc 
przytoczone dane upoważniają chyba do stwierdzenia, że kolarstwo sportowe raczej nie było 
popularne wśród sokolstwa. Stanowisko to dotyczy także krakowskiego Oddziału Kolarzy 
„Sokoła”, którego członkowie, jakby ustatysfakcjonowani zlotowym zwycięstwem swojego 
reprezentanta, w 1911 roku startowali już tylko w 3 wyścigach42’.

c) Sekcja Kolarska Akademickiego Związku Sportowego w Krakowie w 1911 r.
Długotrwałej stagnacji krakowskiego kolarstwa nie przełamała, założona w kwietniu 1911 

roku i kierowana przez wspomnianego już studenta UJ — Jerzego Jaworskiego, SEKCJA 
KOLARSKA AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO, która „ograniczyła swą 
działalność do urządzenia kilku wycieczek zbiorowych i wyścigów klubowych”. O sekcji tej i 
powodach zakończenia jej kilkumiesięcznego bytu, czytamy w sprawozdaniu AZS z 1912 
roku: „Mniej doniosłym krokiem w działalności Towarzystwa było założenie w roku 
ubiegłym sekcji kolarskiej. Sekcja ta ze wszystkich sekcji Akademickiego Związku Spor
towego stosunkowo najsłabszą rozwinęła działalność. Czy to dlatego, że era rozwoju sportu 
kolarskiego i szerszego zainteresowania się nim bezpowrotnie, zdaje się, minęła, czy też, że 
sport ten w ogóle nie cieszy się wśród młodzieży akademickiej większą popularnością i nie 
bardzo nadaje sie do ujęcia w ramy jakiejkolwiek organizacji towarzyskiej”43’.

Powyższa opinia akademickich działaczy sportowych na temat stanu krakowskiego 
kolarstwa nie była odosobniona. Wówczas bowiem powszechnie uważano w Krakowie, że w 
mieście tym „w ostatnich czasach kolarstwo ogromnie upadło”. Co prawda istniał tutaj w 
dalszym ciągu Oddział Kolarzy „Sokoła”, ale działalność tegoż ograniczała się w zasadzie do 
urządzania wycieczek rowerowych. Zatem nic dziwnego, że pod koniec listopada 1911 roku 
miejscowa prasa stwierdzała, iż "poza piłką nożną i tenisem nie rozwiną, się w Krakowie 
żaden sport, prócz zimowych”44’.

Krakowski Klub Cyklistów i Motorzystów w latach 1912 — 1918

Wiosną 1912 roku, „z inicjatywy Zenona Wołoszynowskiego, rozesłano do kilkudziesięciu 
zwolenników sportu kolarskiego zaproszenie, celem przybycia na zebranie i rozważenie 
sprawy nad założeniem nowego klubu cyklistów” w Krakowie. Na zebranie to, odbyte 29 
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kwietnia tego roku, przybyło 20 osób, które powołały do życia KRAKOWSKI KLUB 
CYKLISTÓW I MOTORZYSTÓW. Równocześnie wybrano jego pierwszy zarząd w skła
dzie: prezes — Zenon Wołoszynowski, wiceprezes — Jerzy Jaworski, sekretarz — Fran
ciszek Zucker, skarbnik — Arnold Weissman, kapitan jazdy — Adam Kurzawiński, 
członkowie — Eugeniusz Kluska, Florian Łowczyński, Leon Nass i Władysław Oberski4S) 46.

45) I Sprawozdanie wydziału KKCiM..., op. dt., s. 5; Księga Protokołów Krakowskiego Klubu Cyklistów i 
Motorzystów z lat 1912 — 1921. Protokół I Walnego Zebrania Krakowskiego Klubu Cyklistów i Motorzystów 
odbytego 29 kwietnia 1912 roku. W związku z tym, że w dokumentach tych znajdują się różne informacje odnośnie 
do liczby osób obecnych na zebraniu założycielskim KKCiM oraz składu wybranego na nim zarządu, podajemy 
dane zawarte w ,.Protokole”, jako bardziej wiarygodne.

46) I Sprawozdanie wydziału KKCiM..., op. dt., s. 3 oraz bieżące informacje prasowe.
47) I Sprawozdanie wydziału KKCM..., op. dt., s. 3; Księga Protokołów KKCiM..., op. dt. Protokoły posiedzeń 

wydziału klubu z 20.03.1913 roku oraz 18 i 22.07.1913 roku; B. Tuszyński, 100 lat WTC..., op. dt, s. 441.
48) Księga Protokołów KKCiM..., op. dt. Protokoły posiedzeń wydziału klubu z 9 i 15.05.1912 roku, 4 i 20.03.1913 roku 

i 22.07.1913 roku. Zob. też: 50 lat Krakowskiego Klubu Cyklistów i Motocyklistów „Smok" 1912 — 1962. Kraków 
1962, a 9.

Podstawę bytu ekonomicznego KKCiM, posiadającego swą siedzibę przy ulicy Loretańs
kiej 6, stanowiły wpisowe i składka roczna członków, co obrazuje załącznik 2. Opłaty te 
wynosiły odpowiednio 1 koronę i 50 halerzy oraz 6 koron od osoby. Uzyskane z tych wpłat 
środki finansowe przeznaczano na pokrycie wydatków związanych wyłącznie z działalnością 
merytoryczną klubu, która została zapoczątkowana w niedzielę 12 maja 1912 roku „wyciecz
ką do Skały Kmity przy udziale 36 członków jeżdżących”. Łącznie z tą eskapadą, w tymże 
roku urządzono ogółem 10 wycieczek rowerowych do okolicznych miejscowości, w tym do 
Bochni i Wadowic. W wycieczkach tych uczestniczyło jednorazowo od 22 do 48 członków 
KKCiM, który we wzmiankowanym roku 1912 zorganizował jednak tylko dwa razy zawody 
kolarskie. Podczas nich przeprowadzono razem 8 wyścigów o długości od 5 do 15 km, w 
których startowało średnio od kilku do kilkunastu kolarzy. Ponadto najlepsi zawodnicy 
KKCiM ścigali się z dużym powodzeniem w zawodach kolarskich w Cieszynie oraz w 
Rzeszowie i Żywcu, zaś Zenon Wołoszynowski zwyciężył w mistrzostwacch Galicji na 100 km, 
rozegranych we Lwowie we wrześniu 1912 roku4S).

Następne lata przyniosły dalszy rozwój działalności KKCiM, który w lutym 1913 roku 
liczył już 119 członków, rekrutujących się „ze sfer przemysłowych i kupieckich, chociaż 
przeważną część stanowiła młodzież kupiecka i akademicka”. Celem należytej realizacji 
zwiększających się zadań programowych, w marcu 1913 roku powołano w KKCiM dwie 
komisje, a to wycieczkową i wyścigową. Zaś w lipcu tego roku "ustanowiono klasy dla 
jeźdźców” klubowych, dzieląc ich na trzy kategorie. Do klasy A zostali zaliczeni: Jakub 
Gargul, Stefan Jaworski, Florian Łowczyński, Henryk Reindl, Stefan Wołoszynowski i 
Wiktor Hochsmann, późniejszy wielokrotny mistrz Polski w wyścigu szosowym. Również 
sześciu zawodników zaliczono do klasy B, a pozostałych do klasy C47) 48.

Zarząd KKCiM, zwany wtedy wydziałem, wprowadził także umundurowanie klubowe, 
które składało się z białej czapki z bordową opaską, granatowej bluzy i spodni z czarnymi 
rogowymi guzikami, białego swetra i czarnych pończoch. Zaś dla rozróżnienia funkcji 
klubowych naszywano na rękawach złote paski: prezes — 3, I kapitan jazdy — 2, II i III 
kapitan jazdy — 1 pasek. Stroju klubowego używano zarówno podczas własnych imprez 
towarzyskich, jak i w nader częstych kontaktach z innymi stowarzyszeniami cyklistów. 
Ponadto strój klubowy obowiązywał na wyścigach i wycieczkach, których organizowano 
coraz więcej, chociaż ich uczestnicy, pomimo dalszego upowszechnienia się roweru, ciągle 
jednak byli narażeni na różne nieprzyjemności ze strony części niechętnej im ludności, 
szczególnie podmiejskiej i wiejskiej. Problem ten musiał być bardzo poważny, skoro na 
zebraniu zarządu KKCiM, odbytym w marcu 1913 roku, postanowiono zaraz „udać się do 
Dyrekcji Policji i Żandarmerii z prośbą o ochornę tychże Władz nad cyklistami”. Natomiast 
w lipcu tego roku uznano już za konieczne „bezwarunkowo natychmiast wnieść podanie do 
Namiestnictwa celem ochrony nad cyklistami”

Jednak mimo zasygnalizowanych kłopotów KKCiM nie tylko kontynuował, ale nawet 
poszerzał swoją działalność. Na posiedzeniu zarządu KKCiM, którym od stycznia 1914 roku 
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kierował Stanisław Rudnicki, odbytym w marcu tego roku, „postanowiono urządzić kilka 
wykładów o pierwszej pomocy w nagłych wypadkach”, zaś w miesiąc później zdecydowano, 
„aby starać się zwerbować kobiety do klubu”. Miały one płacić 1 koronę wpisowego i 50 
halerzy miesięcznej składki, podczas gdy mężczyźni uiszczali wówczas odpowiednio półtorej 
oraz jedną koronę'”5.

49) Księga Protokołów KKCiM..., op. dt. Protokół z walnego zebrania klubu z 25.01.1914 roku oraz protokoły z 
posiedzeń wydziału klubu z 27.03.1914 roku i 18.04.1914 roku.

50) Księga Protokołów KKCiM..., op. dt. Protokół z listopada 1915 roku. Zob. też: Historia 30 lat Klubu Sportowego 
„Cracovia”. Kraków 1937, s. 140.

51) Księga Protokołów KKCiM..., op. dt. Protokoły walnych zebrań klubu z 11.02.1917 roku i 17.03.1918 roku, a także 
posiedzeń wydziału klubu za czas od marca 1916 roku do marca 1918 roku oraz bieżące informacje prasowe.

52) Księga Protokołów KKCiM..., op. dt. Protokół z posiedzenia wydziału klubu z 16.01.1918 roku i walnego zebrania 
klubu z 17.01.1918 roku. Zob. też: WAP. DPKr. 192, Pisma KKCiM z 20.03.1918 toku i 2.08.1918 roku do c.k. 
Dyrekcji Policji w Krakowie oraz bieżące informacje prasowe.

Wybuch pierwszej wojny światowej przerwał wyjątkowo owocną działalność KKCiM, 
którą wznowiono jednak już we wrześniu 1915 roku. Natomiast 3 października tego roku, z 
inicjatywy Franciszka Lenartowicza, KKCiM zorganizował najprawdopodobniej pierwsze w 
Krakowie zawody kolarskie na torze. Przeprowadzono je na prowizorycznym torze o długości 
418 m, otaczającym boisko piłkarskie Klubu Sportowego „Cracovia”. Podczas nich odbyło 
się aż 8 wyścigów, w tym główny panów na 10 okrążeń toru, zakończony sukcesem Floriana 
Łowczyńskiego w czasie 7.36,4 min, a także pań na dwa okrążenia toru, w którym zwyciężyła 
Helena Bujwidówna — 1.48,2 min49 50’.

Pomimo powołania do wojska austriackiego większości swoich członków, KKCiM oprócz 
zawodów torowych, sporadycznie urządzał również wycieczki oraz szosowe wyścigi kolar- 
sakie. Ponadto wiosną 1917 roku zorganizował odpłatną naukę jazdy na rowerach dla 
wszystkich chętnych. Pewne dochody z tego tytułu, a także wpływy z imprez sportowych i 
zabaw towarzyskich oraz opłat członkowskich sprawiły, że na swoim kolejnym walnym 
zebraniu, odbytym w marcu 1918 roku, KKCiM dysponował nadwyżką kasową w kwocie 
2188 koron oraz posiadał majątek klubowy wartości 2577 koron, chociaż „dość znaczny 
dochód” z pierwszych zawodów torowych przekazano na rzecz Legionów Polskich51 52’.

Wspomniane powyżej walne zebranie KKCiM odbyło się z udziałem 22 jego członków, 
którzy między innymi podjęli decyzję o założeniu przy klubie Spółki Udziałowej „Koło”. 
Spółka ta miała za zadanie „zaopatrywanie swych członków w maszyny i wszelkie przybory 
do tychże, a także wszelkie artykuły sportowe im potrzebne”. Pomysłodawcą tego przedsięw
zięcia był kilkuletni już prezes KKCiM Stanisław Rudnicki, pod którego kierownictwem klub 
ten prowadził także swoją skromną działalność w 1918 roku. Przykładowo, w niedzielę 4 
sierpnia tego roku urządził on wyścigi kolarskie na drodze mogilskiej, prawodopodobnie 
będące ostatnimi w zaborowym Krakowie525.

Działalność Krakowskiego Klubu Cyklistów i Motorzystów na rzecz utworzenia 
Związku Polskiego Towarzystw Kolarskich oraz Wydziału Kolarskiego Polskiego 

Komitetu Igrzysk Olimpijskich w latach 1919 — 1920

U zarania niepodległości KKCiM był jedynym stowarzyszeniem kolarskim w Krakowie. 
Zaś jego pierwsze walne zebranie w odrodzonej Polsce, a szóste w ogóle, odbyło się 2 kwietnia 
1919 roku. Wybrano na nim zarząd klubu w składzie: prezes — Stanisław Rudnicki, 
wiceprezes — Zygmunt Garzyński, sekretarz — Marian Kopeć, zastępca sekretarza

Władysław Sykutowski, skarbnik — Tadeusz Kwapniewski, zastępca skarbnika — 
Stefan Schweichler, kapitan jazdy — Stanisław Gregorczyk, zastępca kapitana jazdy — 
Tadeusz Sikorski. Zarząd ten zainaugurował działalność programową KKCiM w wolnym 
Krakowie wieczornicą klubową, urządzoną w niedzielę 4 maja 1919 roku, na której „rozdano 
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nagrody za poprzedni sezon”. Natomiast w tydzień później zorganizował on wycieczkę 
rowerową do Wieliczki, w której uczestniczyło 30 członków KKCiM53’.

53) Księga Protokołów KKCiM..., op. dt. Protokół z walnego zebrania klubu z 2.04.1919 roku i posiedzenia wydziału 
klubu z 5.04. 1919 roku. Zob.Też: „Przegląd Poniedziałkowy" 1919, nr 16, s. 7; Historia 30 lat KS „Cracovia”, op. 
dt., s. 139.

54) Księga Protokołów KKCiM..., op. dt. Protokół z posiedzenia wydziału klubu z 7.07.1919 roku.
55) Księga Protokołów KKCiM..., op. dt. Protokół z posiedzenia wydziału klubu z 21.7.1919 roku.
56) „Przegląd Tygodniowy” 1919, nr 1, s. 6.
57) „Nowośd Ilustrowane" 1919, nr 34, s. 3.
58) „Ilustrowany Kurier Codzienny” 1919, nr 224, s. 6; „Nowa Reforma” 1920, nr 108, s. 2; B. Tuszyński, Od 

Dynasów..., op. dt., s. 120.

Równocześnie wzmiankowany zarząd KKCiM musiał chyba wkrótce po rozpoczęciu swej 
działalności podjąć sprawę powołania jakiegoś ogoólnopolskiego związku kolarskiego. Już 
bowiem na jego drugim zebraniu, które odbyło się 7 lipca 1919 roku, zaprotokołowano: 
„Prezes przedstawił projekt zjazdu kolarzy ziem polskich i proponuje, aby jak najrychlej 
porozumieć się ze wszystkimi klubami, celem zebrania ilości klubów, względnie członków 
tychże, mających wziąć udział w zjeżdzie. Zjazd ten będzie miał na celu stworzenie związku 
polskiego wszystkich klubów z całej Polski i przypuszczalnie oznaczono dzień 15 — 18 
sierpnia jako termin urządzenia tegoż. Po otrzymaniu odpowiedzi z klubów osobne posiedze
nie omówi plan i szczegóły tego zjadzu”54 55 56 57’.

Inicjatywa KKCiM spotkała się z pozytywnym odzewem ze strony zainteresowanych 
stowarzyszeń kolarskich, w tym przede wszystkim Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów. 
Stąd już na następnym posiedzeniu zarządu KKCiM, odbytym 21 lipca 1919 roku, jego 
przewodniczący — Stanisław Rudnicki „przedstawił szczegółowe sprawozdanie z pobytu 
swego w Warszawie, mającego na celu zasięgnięcie różnych informacji u tamtejszego klubu, 
co do mającego się odbyć zjazdu kolarzy”. Po zrealizowaniu ustaleń przyjętych na spotkaniu 
w WTC, Stanisław Rudnicki zaproponował program zjazdu, który „z pewnymi zmianami po 
krótkiej dyskusji wszystkich członków wydziału został pryzjęty”5”. Niebawem zaś prasa 
informowała: „Krakowski Klub Cyklistów i Motorzystów, po porozumieniu się z pokrew
nymi towarzystwami z Kongresówki, zwołuje do Krakowa na dzień 15 17 sierpnia 1919
roku zjazd cyklistów, którego celem będzie położenie podwalin pod związek polskich 
kolarzy”*’.

Zjazd ten odbył się w podanym przez prasę terminie, która też tak pisała o jego przebiegu: 
„Z inicjatywy Krakowskiego Klubu Cyklistów i Motorzystów doszedł do skutku pierwszy 
zjazd kolarstwa z całej Polski, przy bardzo licznym, jak na obecne na każdym kroku 
spotykające się z piętrzącymi trudnościami stosunki, udziale, bo zgromadził z górą sto osób z 
różnych stron Polski. Byli goście z Warszawy, Łodzi, Piotrkowa, Płocka, Częstochowy, 
Sosnowca, Poznania, Lwowa, Tamowa, Żywca i Rzeszowa. Pracami zjazdu kierował 
KKCiM pod prezesurą pana Stanisława Rudnickiego. Pierwszy dzień poświęcono wyłącznie 
zawodom sportowym... W następny dzień rozpoczęto obrady w sali „Sokoła”, których 
tematem była sprawa założenia związku kolarzy z całej Polski. Po zagajeniu pana Rudnic
kiego obrano prezesem zjazdu pana Siedleckiego z Warszawy”57).

Wprawdzie prasa krakowska podała, że efektem tego zjazdu było „w zasadzie stworzenie 
Związku Cyklistów Polskich”, ale raczej wydaje się nie ulegać wątpliwości, iż powołano na 
nim tylko jego komitet organizacyjny. Przewodniczył mu wiceprezes WTC Stanisław Blikle, a 
w jego skład wchodzili ponadto: dr Teodor Finster z Łodzi, prezes KKCiM Stanisław 
Rudnicki, Rudolf Wacek ze Lwowa i Adam Zakrzewski z WTC. Zadaniem tego komitetu 
było opacowanie statutu oraz przygotowanie zjazdu założycielskiego ogólnopolskiego związ
ku kolarskiego w Warszawie58’.

Jednoznaczne potwierdzenie tego stanowiska zawiera zresztą protokół z nadzwyczjnego 
walnego zebrania KKCiM, które odbyło się 16 czerwca 1920 roku. Czytamy w nim: 
„Zapoczątkowana przez KKCiM akcja celem założenia związku kolarzy polskich zbliża się 
ku rozwiązaniu. WTC zwołała na dnie 27 — 29 czerwca Zjazd Polskich Cyklistów do 
Warszawy celem uchwalenia statutu i wybrania członków zarządu Polskiego Związku 
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Kolarzy. Na zjazd ten KKCiM ma prawo wybrać 5 delegatów. Do wyboru natychmiast 
przystąpiono i wybrano Stanisława Rudnickiego, Juliana Reklińskiego, Tadeusza Iwasz
kiewicza, Zygmunta Garzyńskiego i Eugeniusza Weissa”595.

Delegaci ci uczestniczyli w Zjeździe Polskich Cyklistów, odbytym w siedzibie WTC w 
Warszawie w dniach 27 — 29 czerwca 1920 roku, na którym utworzono Związek Polski 
Towarzystw Kolarskich. Innymi słowy — powołano wtedy do żyda ogólnokrajowy związek 
kolarski, przemianowany później na Polski Związek Kolarski, inicjatorem założenia którego 
był niewątpliwie KKCiM. Podkreślamy to zaś dlatego, że Bogdan Tuszyński lansuje pogląd, 
iż „pierwsze impulsy w tym względzie przyszły rzecz jasna z WTC, Krakowskiego Klubu 
Cyklistów i Motorzystów oraz lwowskiej organizacji o tej samej nazwie”. Teza ta, pomijając 
nawet nasze stanowisko i przytoczone na jego poparde informacje źródłowe, o tyle jeszcze 
wydaje się nie udokumentowana, iż sama prasa lwowska pisała w grudniu 1919 roku: 
„Spodziewamy się, że Lwowski Club Cyklistów i Motorzystów, który jeszcze w roku 1914 
wraz ze swym prezesem i wydziałem popadł w sen, nareszde się ocknie i zacznie działać”*05.

Liczącym się potwierdzeniem wiodącej roli KKCiM w tworzeniu zrębów organizacyjnych 
naszego kolarstwa w pierwszych latach niepodległośd była także jego działalność na rzecz 
Polskiego Komitetu Igrzysk Olimpijskich, założonego jesienią 1919 roku. Dążąc do jak 
najlepszego przygotowania polskiej reprezentacji na Olimpiadę antwerpską, PKIOL po
stanowił powołać „fachowe wydziały” dla poszczególnych dyscyplin sportowych. Głównym 
celem każdego wydziału PKIOL było „samodzielne przeprowadzenie zadań technicz
no administracyjnych, związanych z przygotowaniem danej gałęzi sportu do Olimpiady”. 
Stąd też wielce wymowną jest decyzja PKIOL, zlecająca utworzenie wydziału kolarskiego 
właśnie KKCiM. Przy czym miał on to uczynić „w porozumieniu z wybranym na zjeździe 
sierpniowym w Krakowie Komitetem Organizacyjnym Polskiego Związku Kolarzy”, który 
ostatecznie, jak pamiętamy, ukonstytuował się jako ZPTK*15.

Wydział Kolarski PKIOL został utworzony przez KKCiM w połowie grudnia 1919 roku, 
a jego skład przedstawiał się następująco: prezes — Stanisław Rudnicki, sekretarz — Julian 
Rekliński, skarbinik Franciszek Sauer, członkowie — Zygmunt Garzyński, Stanisław 
Gregorczyk, Wincenty Rogowski, Władysław Sykutowski i Eugeniusz Weiss. Ponadto preze
sem honorowym tego wydziału, skupiającego wyłącznie działaczy KKCiM, został Marian 
Dąbrowski, ról aktor naczelny krakowskiego „Ilustrowanego Kuriera Codziennego”. Zgod
nie z postawionymi przed nim zadaniami, Wydział Kolarski PKIOL prowadził przygotowania 
naszych kolarzy do ich ewentualnego startu na Olimpiadzie antwerpskiej. Jednakże do startu 
tego nie doszło, gdyż — jak wiadomo — ze względu na wojnę z Rosją Radziecką PKIOL 
musiał zrezygnować z wysłania naszej reprezentacji na Igrzyska Olimpijskie w Antwerpii, 
przeprowadzone w 1920 roku625.

Podsumowanie

Wyniki przeprowadzonych przez nas badań, zaprezentowane w niniejszym artykule, 
upoważniają niewątpliwie do stwierdzenia, że narodziny kolarstwa w Krakowie związane są z 
założonym tutaj 22 października 1886 roku Krakowskim Klubem Cyklistów. Zarówno 
istniejący do maja 1892 roku KKC, jak i powstałe niebawem w Krakowie kolejne stowarzy
szenia cyklistów, prowadziły zrazu nader ożywioną działalność, której największe nasilenie 
przypadło na lata 1893 1896. W okresie tym, oprócz bardzo licznych wycieczek rowero
wych, w Krakowie zaczęto także organizować pierwsze wyścigi kolarskie.

59) Księga protokołów KKCiM..., op. dt. Protokół z nadzyczajnego walnego zebrania klubu z 16.06.1920 roku.
60) B. Tuszyński, Od Dynasów..., op. dt., s. 105 i 118 — 121; „Gazeta Poranna” 1919, nr 4988, s. 7. Zob. też: „1 Polski 

Rocznik Sportowy 1918 — 1925". Warszawa 1925, s. 19 i n.
61) ,.Przegląd Tygodniowy" 1919, nr 19, s. 6; „Gazeta Wieczorna" 1919, nr 4987, s. 6. Zob. też: K. Toporowicz, 

Powstanie Polskiego Komitetu Igrzysk Olimpijskich. Wychowanie Ezyczne i Sport 1968, nr 3.
62) „Gazeta Poranna" 1919, nr 4988, s. 7; „Nowośa Ilustrowane" 1920, nr 27, s. 10. Zob. też: Sprawozdanie Polskiego 

Komitetu Igrzysk Olimpijskich z działalności za czas od dnia 12 października 1919 roku do dnia 25 stycznia 1920 
roku. Wychowanie Fizyczne 1920, ż. 1 — 2, s. 35 — 40; Polakiewicz S., Igrzyska VIII Olimpiady (Paryż 1924) oraz 
dzieje olimpizmu w zaryae. Lwów i in. 1926.
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Z końcem ubiegłego stulecia doszło jednak do poważnego osłabienia tempa rozwoju 
krakowskiego kolarstwa, które przeżywało wyraźny regres w latach 1902 — 1907. W jakimś 
stopniu przyczyniła się do tego miejscowa prasa, która szczególnie w latach 1896 — 1897 
upowszechniła pogląd, że „sport cyklowy szkodzi zdrowiu gwałtownie”. Jednakże regres 
krakowskiego kolarstwa był przede wszystkim wynikiem złego stanu dróg oraz ciągłych 
kłopotów finansowych poszczególnych stowarzyszeń cyklistów, a także niechętnego stosunku 
do cyklstów spornej części ludności, szczególnie podmiejskiej oraz wiejskiej. Ponadto na 
wspomnianym regresie krakowskiego kolarstwa zaważył również fakt, że gdzieś około 1900 
roku rozpoczął się bardzo szybki proces zanikania w tutejszych stowarzyszeniach cyklistów 
przedstawicieli arystokracji i związanego z nią bogatego mieszczaństwa, co pozbawiło je, 
przynajmniej na pewien czas, ludzi o liczących się koneksjach i możliwościach finansowych.

Natępny okres rozwoju kolarstwa w Krakowie wiąże się z powstaniem w kwietniu 1912 
roku Krakowskiego Klubu Cyklistów i Motorzystów. Klub ten stworzył podwaliny pod 
rozwój krakowskiego kolarstwa sportowego, organizując wiele wyścigów szosowych, a nade 
wszystko zawodów torowych, najprawdopodobniej przeprowadzonych po raz pierwszy w 
Krakowie przez działaczy KKCiM w październiku 1915 roku. Godzi się przy tym podkreślić, 
że „dość znaczny dochód” z tych zawodów przekazano na rzecz Legionów Polskich.

Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, KKCiM był inicjatorem oraz współtwórcą 
Związku Polskiego Towarzystw Kolarskich, założonego w czerwcu 1920 roku i przemianowa
nego później na Polski Związek Kolarski. Ponadto działacze KKCiM położyli również liczące 
się zasługi przy tworzeniu zrębów naszego ruchu olimpijskiego, organizując w grudniu 1919 
roku Wydział Kolarski Polskiego Komitetu Igrzysk Olimpijskich.
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Załącznik 1. 

REGULAMIN JAZDY NA KOLE W OBRĘBIE MIASTA KRAKOWA,
WYDANY PRZEZ C.K. DYREKCYĘ POLICYI
W POROZUMIENIU Z MAGISTRATEM KRÓL. STÓŁ. M. KRAKOWA.

§1.
Jeżdżenie na kole po ulicach i placach publicznych w Krakowie dozwolonem jest tylko osobom 
posiadającym legitymacyę wydaną przez cJc. Drekcyę Polcyi.
Legitymacye opatrzone bieżącą liczbą wykazu, opiewające na imię i nazwisko posaiadacza, nierozdzielnie 
połączone z jego fotografią, tudzież niniejszym regulaminem jazdy, wydaje c.k. Dyrekcya Policyi.
Na każdym kole należy przytwierdzić u głowy maszyny, na metalowej tabliczce, porządkowy numer 
legitymacyi, bez którego bezwarunkowo nie wolno jeździć tak w obrębie, jak i poza obrębem miasta. Dla 
członków Krakowskiego Klubu Cyklistów z roku 1892 ustanawia się tabliczki jasno-czerwone z białymi 
liczbami, dla poza klubowych zaś cyklistów białe tabliczki z czamemi liczbami.

§2.
Ażeby uzyskać legitymacyę, mają przedłożyć cykliści świadectwo uzdolnienia, wystawione przez zarząd 
Krakowskiego Klubu Cyklistów z roku 1892, lub też inny w przyszłości prawnie powstać mogący. 
Cykliści nie należący do tego klubu, mają złożyć egzamin zjazdy na kole w obecności delegatów klubu, w 
miejscu przez ten klub na to wyznaczonem.
W prośbach o legitymacyę wymienić należy imię i nazwisko, rok, miejsce urodzenia, zatrudnienie i 
dokładny adres. Prośby takie z dołączeniem fotografii wnosić należy do c.k. Drekcyi Policyi.

§3.
Cykliści zamiejscowi, nie przebywający nad dni osiem (8) wolni są od dopełnienia formalności § 2-go, 
skoro się wykażą przed ck. Drekcyą Policyi (w godzinach urzędowych do 2-giej po południu, II piętro, 
drzwi nr 14) poświadczeniem uzdolnienia do jazdy na kole, wystawionem przez prawnie istniejący klub 
cyklistów w Krakowie. Jeżeli pobyt trwa dłużej niż dni 8, należy się zastosować do przepisu 2-go.

§4.
Legitymacye wydane będą na przeciąg tego roku kalendarzowego, od 1 stycznia rachując, w którym 
wystawione zostały.
Pozwolenia dojazdy osbom, które ukończyły 14 lat żyda, a 18-tego roku nie przekroczyły, wydawać się 
będzie jedynie za zgodą ojca lub opiekuna.
Oprócz opłaty stemplowej rocznie w kwode 1 złr. w. a., uiszczać neleży również rocznie kwotę 1 (jeden) 
złr. w.a. na fundusz ubogich miejscowych. Na tern sam fundusz opłaca się taksa w kwocie 1 złr.w.a. za 
egzamin jazdy. Zwolnieni od opłaty na fundusz ubogich miejscowych, jako też uzyskania legitymacyi, są 
wojskowi w uniformach. Za poprzednim zaś wniesieniem prośby osoby używające koła w celach służby 
publicznej lub w wykonywaniu swego zawodu mogą być od tej opłaty zwolnione.

§5.
Na żądanie należy okazać legitymacyę organom cJc. Dyrekcyi Policyi.

§6.
Używający maszyn 3 lub 4 kołowych do celów praktycznych, np. do rozwożenia towarów, gazet, 
załatwiania interesów kupieckich lub przemysłowych, nie potrzebują legitymacyi.

§7-
W obrębie miasta Krakowa, tudzież na błoniach miejskich wolno jeździć na kole tylko drogą prze
znaczoną dla ruchu wozów. Nie wolno zaś jeździć po chodnikach, plantacyach miejskich, ogrodach 
publiczynch, ścieżką nad Rudawą, jako też w mieście ulicami wąskiemi i licznie uczęszcznemi, jak 
Grodzką, Sienną, Szewską, Floryańską, Szczepańską, św. Tomasza ku placowi Szczepańskiemi, ulicą 
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Krakowską na przestrzeni od ulicy Dietlowskiej aż do ulicy Miedzuch, ul.Szpitalną w czasie między 
godziną 6 a 8 wieczorem i 9 a 11 w nocy, a to ze względu na ruch osób i powozów do teatru miejskiego 
zdążających. Jeżeli cyklista ma przebywać przestrzeń po której jeździć nie wolno, powinien przez nią iść i 
maszynę prowadzić.
W dzień W. W. Świętych po ulicy Lubicz i Rakowieckiej, zaś w dniu wyścigów konnych między godziną 1 
a 7 po południu po ulicy Straszewskiego, Wolskiej i drogą przez błonia miejskie do toru wyścigowego 
prowadzącą, bezwarunkowo jeździć nie wolno.
Odnosi się to również do ulic i placów targowych przez czas trwania targu i do miejsc zamkniętych dla 
ruchu pojazdów z powodu chwilowych przeszkód, pogrzebów, uroczystości albo pochodów, jak np. w 
czasie procesyi Bożego Ciała, pochodu konika zwierzynieckiego itp.

§8.
W obrębie miasta wolno jeździć w ogóle tylko z mierną szybkością, szczególniej zaś na skrętach, 
krzyżowaniach ulic i przechodach należy jazdę zwolnić.
Jako sygnał ostrzegający służyć ma cykliście tylko dzwonek, w który każda maszyna zaopatrzoną być 
musi. Wszelkie inne rodzaje sygnałów, jak trąbka, gwizdki są niedozwolone.
Po chodnikach maszyny prowadzić nie wolno.

§9.
Pojazdom wiozącym duchownego do chorych, powozom Najwyższego Dworu, wozom straży ogniowej, 
pochodom pogrzebowym, procesyom kościelnym i publicznym pochodom uroczystym, należy bezwarun
kowo usunąć się z drogi, zsiadając z maszyny. Wszelkie zaś inne zaprzęgi należy wymijać, a nie żądać 
wymijania. Wymijać należy na lewo, wyprzedzać zaś w prawo.
Gdyby konie się płoszyły, a woźnica ostrzegający znak dawał, cyklista ma zwolnić i zsiąść, nigdy w 
bezpośrednim pobliżu koni, zaś o ile to możlkiwe, maszynę przed wzrokiem koni ukryć.

§ 10.
Dwom lub więcej cyklistom nie wolno jechać w jednej linii obok siebie, lecz poz sobą, w odległości co 
najmniej 5-cio metrowej.

§11.
Każde koło ma być zaopatrzone hamulcem i latarnią o szkłach bezbarwnych, którą oświetlić należy z 
chwilą, gdy się rozpoczyna oświetlenie miasta.

§12.
Przekroczenie powyższych przepisów, o ile nie podpadają pod postanowienia ustawy karnej, karane będą 
przez c.k. DyTekcyę Policyi,. w myśl ces. rozp. z dnia 20 kwietnia 1854 r. 1. 96 Dz. p. p., grzywną od 1 do 
100 złr. w. a., względnie karą aresztu do dni 14.

cJc. Drekcya Policyi. 
Kraków, dnia 7 maja 1895 r.

Źródło: Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Krakowie. Akta Dyrekcji Policji. DPKr. 177.

Objaśnienia:

1) na archiwalnym druku przytoczonego „Regulaminu jazdy na kole w obrębie miasta Krakowa”, 
widnieje data jego wydania: 7 maja 1895 roku, ale we wszystkich innych cytowanych przez nas 
dokumentach, łącznie z pismami c.k. Dyrekcji Policji w Krakowie, podawana jest data: 9 maja 1895 
roku. Dlatego też w naszych rozważaniach przyjęliśmy tę ostatnią za ostateczną datę wydania 
„Regulaminu”, traktując datę: 7 maja 1895 roku jako pomyłkę drukarską.

2) złr. w. a. — złotych reńskich waluty austriackiej.
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Załącznik 2.

KASA KRAKOWSKIEGO KLUBU CYKLISTÓW I MOTORZYSTÓW 
ZA OKRES OD 29 KWIETNIA 1912 ROKU DO 25 STYCZNIA 1913 ROKU

Dochód:
Wpisy członków — 160 k 50 h
Wkładki członków — 388 k —
Dochód z czapek, odznak i wyśdgów 35 k 24 h
Za sprzedane fotografie — 20 k
Zebrane datki na komersach i zabawie — 29 k 70 h

Razem — 633 k 44 h

Rozchód:
Inwentarz — 42 k 13 h
Druki — 77 k 60 h
Marki i telegramy — 42 k 21 h
Wypożyczanie sali na zebrania — 23 k
Wydatki na wyścigach i przyjęda gośd — 42 k 42 h
Delegacja do Lwowa — 60 k —
Wydatki nadzwyczajne — 15 k —

Razem — 357 k 36 h

Saldo: — 276 k 08 h

Źródło: I Sprawozdanie wydziału KKCiM..., op. dt., s. 9.

Cycling in Cracow in the Years 1886 — 1918 and its contribution 
towards the creation of the organizational basis of Polish Cycling 
in the years 1919 — 1920

Summary

The birth of cycling in Cracow stemmed form Cracovian Cyclists’ Club founded on October 22, 1886. 
Both this club and other subsequent cyclists’ assodations that later came into being in Cracow conducted, 
at first, quite spirited activities of which the greatest increase Tell between 1893 — 1896. During this 
period the first cycling road races were also organized in Cracow apart from many cycling excursions.

Towards the end of previous century, howerer, the pace of growth of cycling movement in Cracow 
diminished considerably especiaily during its greatest regression between 1902 — 1907. Another period of 
development is linked with the foundation of Cracovian Assodation of Cyclists and Motocyclists in April 
of 1912. This Assodation laid the foundations for the development of sports cycling in Cracow by 
holding many road races and, above all, track races.

After Poland had regained indipendence, Cracovian Cyclists and Motorists’ Assodation became the 
initiator and the actual co-oridinator of Polish Cycling Assodations Union founded in June of 1920 and 
later was renamed to Polish Cycling Assodation. Fur thermore the activists of the Cracovian Assodation 
set up Cyding Departament of the Polish Olimpie Games Committee in December of 1919.
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KparoBcimfl BenocnneflHuił cnopT b tojuj 1886 — 1918 
a ero buliło b o6pa3OBaHne opraHn3anHOHHŁix ochob 

Be.'ocHneaHoro cnopra b no.iBuie b nepHoa 1919 — 1920

Pe3ioMe

PoxaeHHe Be.iocHneoHoro cnopra b KparoBe cbiułho c ocHOBaHHMM ingc 22 okthóph 1886-oro rooa 
KparoBCiHM mySoM uhłihctob. Kar oh, Tar b BO3HHnnae Bcrope b KparoBe oaepeoHue oÓLuecrBa 
UHŁiHCTOB, Be_iH b Hatane OHeHt KHByio aeirre.iBHOCTb, rOTopoń Haaóo.Tbiuee ycŁieime Bbma.io aa 
rojBJ 1893 — 1896. B sto BpeMS, rpoMe oaem> mhothk Be.rocHneoHŁJX arcrypcHH, ctł.ib Tarare 
opraHH3OBaTb b rparoBe nepBue BenocaneŁHue roara.

B roaue npotiLioro ctojkths HMe.ro oaaaro mćcto cepbĆ3Hoe oc.ia6.ieHHe Tesma pajBHTHa 
rpatOBcroro Be.TOCHneaHoro cnopTŁ, roTopwa to npoxHBa.r HBHbifi perpecc b nepaoo 1902 bl — 1907. 
CieayiouiHH *e nepnoo ero pa3BHTHs cbsiłh c BO3HHrHOBeaaeM b anpe.ie 1912-oro roaa KparoBcroro 
rayóa UHŁiHCTOB a motoubłihctob K.ry6 3TOT aan ocHOBy noa pa3BBTBe KparoBcroro Be.TocaneoHoro 
cnopra, opratunys MHorae roHxa aa mocce, a npexoe Bcero copeBHOBŁHBa aa rpere.

nocne no.iyHeHHa CBOÓonw no-iŁiueń, Knyfj 6m.i BaanHaTapoM a 4>arTB<<ecKHM cooceoBaTeneM 
no.ibcroro coana Be.rocaneoHMr ofimecTB, ocaoaaHaoro b hkjhć 1920-oro roaa h nepeHMeaoBaHHoro 
no3xe aa no.iBcrHB Be.rocHneoHMH cokb. KpoMe Toro oesre.TB Knyfia opraHH3OBa_iH b oeraópe 
1919-oro rooa Be.rocHne.OHoe OToeneHae no.rtcroro roMHTera o.rHMnHHcrar arp.





Akademia Wychowania Fizycznego 
w Krakowie

Rocznik Naukowy T. XXIV
1990

ZWIĄZEK POLSKI PIŁKI NOŻNEJ W LATACH 1912 — 1920

Ryszard Wasztyl*’

Cel i zakres pracy
Przedmiotem naszych zainteresowań badawczych, realizowanych w ramach problemu 

węzłego 10.7.1.1.2.0., są formy organizacyjne polskiego sportu, powstałe w okresie do 1939 
roku, z uwzględnieniem roli czynnika społecznego w ich tworzeniu i działaniu. Ramowy 
program zamierzonych badań dotyczy przede wszystkim genezy i rozwoju pierwszych klubów 
sportowych oraz wszelkich ponadklubowych form organizacyjnych sportu na ziemiach 
polskich, powstania i rozwoju polskich związków sportowych oraz Polskiego Komitetu 
Olimpijskiego i Związku Polskich Związków Sportowych w okresie Drugiej Rzeczypospolitej. 
Stąd też celem niniejszej pracy jest przedstawienie genezy i rozwoju Związku Polskiego Piłki 
Nożnej, działającego w Galicji w latach 1912 — 1914 oraz w Małopolsce w latach 1919 — 
1920. Przy czym w tym drugim okresie ZPPN zmienił nazwę na Polski Związek Piłki Nożnej 
(na były zabór austriacki).

Dzieje piłki nożnej w Polsce doczekały się już szeregu publikacji, w tym dwu obszernych 
prac Józefa Hałysa (Hałys 1977, Hałys 1981). Jednak mimo to uznaliśmy za konieczne głębsze 
naświetlenie samego momentu pojawienia się „footballu” na ziemiach polskich, jako że 
naszym zdaniem problem ten nie znajduje należytego odzwierciedlenia w dotychczasowej 
literaturze tematu. Analogicznie ma się rzecz z bardzo bogatą i owocną dla polskiego 
piłkarstwa działalnością ZPPN, istniejącego w latach 1912 — 1920. Trudno więc się nawet 
dziwić, że dorobek tego Związku nie znalazł żadnego odbicia w syntetycznej pracy Ryszarda 
Wroczyńskiego, poświęconej powszechnym dziejom wychowania fizycznego i sportu (Wro
czyński 1985), chociaż w pełni na to zasługuje.

W tej sytuacji zasadnicza tematyka naszych rozważań została prawie wyłącznie oparta na 
nielicznych archiwaliach oraz źródłach drukowanych i czasopismach. Ze zbiorów Wojewódz
kiego Archiwum Państwowego w Krakowie wykorzystaliśmy akta tutejszej Dyrekcji Policji, 
wśród których udało się nam odnaleźć maszynopis pierwszego statutu ZPPN, zatwierdzone 
przez c.k. Namiestnictwo we Lwowie 23 grudnia 1911 roku. Natomiast ze źródeł ogłoszonym 
drukiem szczególnie przydatne okazały się komunikaty z posiedzeń zarządu PZPN (na były 
zabór austriacki) oraz wspomnienia dra Józefa Lustgartena (Lustgarten 1964) i Rudolfa

Katedra Historii i Organizacji Kultury Fizycznej AWF w Krakowie 
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Wacka (Wacek 1948). Wykorzystane archiwalia i źródła drukowane, wyszczególnione do
kładnie w zestawie piśmiennictwa, aczkolwiek bardzo wartościowe, nie dostarczyły jednak 
zbyt wielu informacji o ZPPN — PZPN (na były zabór austracki). Dlatego też jego rozwój 
organizacyjny i działalność programową odtworzyliśmy przede wszystkim na podstawie 
źródeł prasowych. W tym względzie najbardziej przydatne okazały się: lwowska „Gazeta 
Poranna” oraz krakowski „Ilustrowany Tygodnik Sportowy” i „Przegląd Tygodniowy”, 
który od września 1919 roku spełniał funkcję oficjalnego organu PZPN (na były zabór 
austriacki). Ponadto zapoznaliśmy się z wieloma innymi źródłami drukowanymi i opracowa
niami, ale w bibliografii ujęliśmy tylko te, które zostały bezpośrenio wykorzystane w naszej 
pracy.

Park dra Jordana w Krakowie kolebką polskiej piłki nożnej

Dotychczasowy stan badań nad dziejami polskiej piłki nożnej pozwala stwierdzić, że 
miejscem jej narodzin była Galicja, a ściślej — „Lwów i Kraków”. Przy czym taka właśnie 
kolejność wymieniania tych miast ma sugerować niejako większe prawo tego pierwszego do 
miana kolebki polskiej piłki nożnej niż Krakowa, co naszym zdaniem wymaga jednak 
zasadniczego sprostowania1’.

1) Pogląd o narodzinach polsldej piłki nożnej we Lwowie lansują przede wszystkim autorzy lwowscy. I tak Edmund 
Cenar, pionier piłki nożnej we Lwowie, już w 1896 roku pisał, że „nauczyciele m. Lwowa po raz pierwszy w kraju 
zparodukowali football” na I Zlocie Sokolim, który odbyt ■( we Lwowie w dniach 5 — 6 czerwca 1892 roku. Zob.: 
E. Cenar, Gry piłką. Lwów 1896, s. 21. Również Rudolf Wacek utrzymuje, że „początków piłki nożnej trzeba szukać 
w latach 1892 — 1894” we Lwowie. Zob.: R. Wacek, Wspomnienia sportowe. Opole 1948, s. 17 — 18.

2) Szerzej na ten temat zob.: B. Filiński, Park dra Jordana i kilka uwag o wychowaniu. Kraków 1891; Miejski Park dra 
Jordana w Krakowie. Kraków 1894; H. Smarzyński, Dr Henryk Jordan pionier nowoczesnego wychowania 
fizycznego w Polsce. Kraków 1958; R. Wroczyński, Henryk Jordan propagator gier i zabaw ruchowych. Warszawa 
1975; Z dziejów kultury fizycznej w Polsce. (Materiały na Plenum Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki 
z okazji 100 — leda sportu polskiego). Warszawa 1967, s. 32 — 34.

Jak wiadomo, szczególną rolę w zakresie wychowania fizycznego i sportu odegrał w 
Galicji jordanowski ruch gier i zabaw na wolnym powietrzu. Założony w 1889 roku w 
Krakowie dzisiejszy Park dra Jordana i powstające za jego wzorem podobne placówki w 
innych miastach Galicji, stały się ośrodkami propagującymi zdrowotne i wychowawcze 
znacznie ćwiczeń fizycznych. Dr Henryk Jordan opracował nowy, oryginalny na gruncie 
polskim system wychowawczy, u podstaw którego leżała nie tylko troska o poprawę stanu 
zdrowotno- higienicznego młodzieży szkolnej i rzemieślniczej, ale również dbałość o pełny 
rozwój jej osobowości. W zakresie wychowania fizycznego, stanowiącego główny element tego 
systemu, podstawową rolę spełniały gry i zabawy ruchowe oraz sporty uprawiane na wolnym 
powietrzu, z którymi dr Hendryk Jordan zapoznał się między innymi podczas swoich podróży 
po zachodniej Europie2’.

Swoista atmosfera demokratyzmu i patriotyzmu, jak panowała w popularnym Parku dra 
Jordana, niewątpliwie wynikała także z zapatrywań jego twórcy na wartości wychowawcze 
różnych ćwiczeń fizycznych. O wartościach tych na przełomie lat 18901891 dr Henryk Jordan 
mówił i pisał następująco: „Nieocenioną dla wychowawcy zaletą zabaw jest ta 
okoliczność, że one mu pozwalają do młodzieży się zbliżyć i rzeczywiście zyskać jej zaufanie i 
wpływ na nią... Oczywiście, że pod względem wychowawczym nie wszystkie zabawy równą 
mają wartość. Oprócz gimnastyki najodpowiedniejsze są zabawy wspólne ruchowe, a 
szczególnie te, które wprawy i ścisłego przestrzegania pewnych przepisów wymagają, na 
przykład angielski krykiet, football itd. Uczą one wytrwałości i cierpliwości, niezbędnych dla 
nabycia potrzebnej wprawy w grze. Uczą skupienia myśli, by stosowną do działania chwillę 
upatrzyć. Uczą rozwagi, panowania nad sobą, wykazując dowolnie, że poddawanie się 
bezmyślne pierwszemu popędowi, jak każda niedobrze rozważona czynność niepowodzenie 
sprowadza, a równocześnie przecież zmuszają do szybkiego orentowania się i do szybkiej 
decyzji, rozwijają samodzielność w działaniu, budzą popęd do czynu, nadają wreszcie 
sposobność przekonania się, iż samo comyślenie dobrego planu nie wystarcza, ale że nadto 
potrzebne są energia i wytrwałość, jako też zręczne, stosowne wzięcie się do rzeczy, które nie 
mało o powodzeniu sprawy rozstrzygają. Wprawianie się w tern wszystkiem przez długie lata, 
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dobrowolnie na boisku, nie w szkole, bez nacisku z góry, odbić się przecież musi na całym 
charakterze i przyszłym życiu. Dlatego to angielscy pedagogowie uważają boisko za najlepszą 
szkołę życia, bo tu wśród wolności i swobody łatwiej niż gdziekolwiek rozwinąć się w całej 
pełni i dojrzewać mogą wszystkie szlachetne i w ży ciu potrzebne pierwiastki duszy młodzień
ca. Chłopak wreszcie krnąbrny, kłótliwy lub zarozumiały, arogancki musi nad swojemi 
wadami zapanować i powoli ich się pozbywać, bo koledzy w zabawie wykluczeniem ze swego 
grona lub w inny sposób czynnie dadzą mu poznać, że wady jego dla innych przykre, jemu 
samemu najwięcej szkody przynoszą. A co jeszcze ważne, że podczas zabawy łatwiej niż w 
szkole uczą się chłopcy posłuszeństwa, cnoty w każdem społeczeństwie potrzebnej, a 
chyba najwięcej w naszem, gdzie ciągle jeszcze każdy chdałby dowodzić, a nikt słuchać nie 
umie. Zabawy wspólne, a szczególnie te, przy których chłopcy na oddziały się dzielą, 
wyrabiają koleżeństwo i karność, uczą jednostkę pracować i walczyć dla oddziału, dla całości, 
dążyć do wspólnego celu z poświęceniem własnego ja. Że to dla społeczeństwa ogromnej jest 
doniosłości, dowodzić nie trzeba; chłopak, który w młodości przywykł do tego, poświęci z 
czasem z pewnością swój interes, interesowi wielkiego oddziału — Ojczyźnie”’’.

Te doceniane już u schyłku ubiegłego stulecia przez dra Henryka Jordana walory 
ideowo-wychowawcze gier zaspołowych, niechybnie przesądziły o tym, iż POD KONIEC 
1890 ROKU W PROGRAMIE ZAJĘĆ W PARKU DRA JORDANA POJAWIŁA SIĘ PO 
RAZ PIERWSZY NA ZIEMIACH POLSKICH — PIŁKA NOŻNA. Najprawdopodobniej 
sam dr Henryk Jordan pisał o niej w grudniu 1891 roku, że „w Krakowie, w Parku dra 
Jordana, gra ta jest ulubioną przez chłopców, którzy się jej z zapałem oddają, przez dwa lata 
jednak, odkąd wprowadzoną została”3 4’. Dlaczego jednak uważamy, mimo tych „dwu lat”, że 
piłka nożna pojawiła się w parku dra Jordana dopiero z końcem 1890 roku. Otóż jest po temu 
kilka powodów. Zaczniemy może od tego, iż Władysław Bujak, znający raczej dość dobrze 
życie i działalność dra Henryka Jordana, napisał w 1907 roku, że została „piłka nożna 
wprowadzona do parku, a o ile wiem to i do Galicyi, od roku 1890, w którym Jordan 
osobiście udał się do Brunszwiku, aby się zaznajomić z zasadami tej gry”5 6 7’.

3) H. Jordan, O zabawach młodzieży. Odczyt wygłoszony we Lwowie w sali „Sokola" dnia 4 stycznia 1891 roku. 
Przewodnik Higijeniczny 1891, nr 2, s. 45 — 46. Odczyt ten, „w formie nieco zmienionej”, wygłosił dr H. Jordan pod 
koniec 1890 roku w Krakowie. Zob.: ,.Przewodnik Higijeniczny 1891, nr 4, s. 120.

4) „Przewodnik Higijeniczny” 1891, nr 12, s. 356 — 357.
Niewielki artykuł, z którego pochodzi przytoczony przez nas cytat, podpisany jest „J.....”. Taki sam podpis figuruje
pod przypisem w pracy dra H. Jordana pt. „O zabawach młodzieży" — op. at., s. 49. Fakt ten, jak i treść obu prac, 
naszym zdaniem, pozwalają przyjąć, że ich autorem był dr H. Jordan.

5) W. Bujak, Życiorys Henryka Jordana. Kraków 1907. a. 6.
6) H. Jordan, O zabawach młodzieży, op. at., s. 43; E. Cenar, op. dt.,s. 4; B. Filińsld, op. dt., s. 23.
7) „Kurier Polski” 1890, nr 211, s. 3; „Przewodnik Higijeniczny” 1891, nr 9, s. 261; J. Lustgarten, Narodziny 

krakowskiego sportu. W: Kopiec wspomnień. Kraków 1964, s. 370 i n.

Zaś dr Henryk Jordan sam podaje, że w tymże roku był w Brunszwiku w listopadzie, co by w 
pełni potwierdziło piłkarski cel tej eskapady, bowiem w tamtych czasach uważono, iż 
„football odpowiedni jest na porę chłodniejszą”. Stąd grano weń przez całą jesień, a nawet w 
zimie. To zaś z pewnością podnosiło walory piłki nożnej w oczach dra Henryka Jordana, 
szukającego odpowiednich gier między innymi dla szczególnie hołubionej przez niego mło
dzieży rzemieślniczej, która praktycznie jako jedyna uczęszczała na zajęcia do jego parku 
przez cały rok *’.

Z piłką nożną zetknął się niewątpliwie dr Henryk Jordan już podczas swojej wcześniejszej 
bytności w Anglii i Niemczech, ale teraz postanowił ostatecznie przeszczepić ją na grunt 
swojego parku. Dlatego zaś teraz, że przed wyjazdem do Brunszwiku udało mu się załatwić 
sprawę powiększenia parku. Pozwoliło to na urządzenie w nim dodatkowych placów do 
zabaw i gier, w tym najprawdopodobniej owego słynnego boiska ósmego, przeznaczonego 
przede wszystkim dla piłkarzy, które „liczyło wzdłuż około 50 m, w najszerszym zaś miejscu 
około 30 m”

Trudno jednak wyobrazić sobie, aby 48 — letni wówczas dr Henryk Jordan, powszechnie 
znany i szanowany profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, na co dzień uczył młodzież 
zawiłych arkanów footballu, nawet jeśli sam lubił weń pograć. Kto więc mógł być pierwszym 
nauczycielem piłki nożnej w Parku dra Jordana. Naszym zdaniem był nim jego kierownik 
— Kazimierz Homiński, który towarzyszył drowi Henrykowi Jordanowi w listopadowej 
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podróży do Brunszwiku. Powróciwszy do Krakowa, prawodopodobnie jeszcze w listopadzie
1890 roku, Kazimierz Homiński zaczął uczyć gry w piłkę nożną młodzież rzemieślniczą z 
Parku dra Jordana

Młodzież szkolna zetknęła się z piłką nożną w Parku dra Jordana dopiero w sezonie letnim
1891 roku. Dlatego oceniając ten sezon, prasa pisała we wrześniu tego roku: „Zwiększona 
liczba boisk pozwoliła w tym roku postawić na pierwszym planie zabawy, gdy dotąd z 
powodu szczupłości miejsca ćwiczenia gimnastyczne główną odgrywały rolę. Gdy dotych
czasowe zabawy nie wystarczały, wprowadził zarząd wiele nieznanych u nas zabaw, a 
mających wielką wartość higieniczną, że tylko wspomnimy tu o grze w piłkę nożną... Zabawy 
te budziły jako nowość wiele zajęcia u publiczności, która licznie się zgromadzała, by się tym 
szczęśliwie dobranym zabawom przypatrywać, i swoje uznanie wyrażała””.

Bardzo liczna publiczność przybyła także do Parku dra Jordana w niedzielne popołudnie 
30 sierpnia 1891 roku. Spowodowała to zapowiedziana afiszami uroczystość zakończenia 
wzmiankowego sezonu letniego w parku, podczas której „starsi uczniowie... grali w piłkę 
nożną przeciw chórowi rzemieślniczemu”8 9 10’. Zatem nie w rok później we Lwowie, jak się to 
dotychczas utrzymuje i o czym poniżej, ale W NIEDZIELNE POPOŁUDNIE 30 SIERPNIA 
1891 ROKU ODBYŁ SIĘ W PARKU DRA JORDANA W KRAKOWIE PIERWSZY NA 
ZIEMIACH POLSKICH OFICJALNY POKAZ GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ Z UDZIAŁEM 
PUBLICZNOŚCI!

8) H. Jordan, O zabawach młodzieży, op. dt., >. 43.
9) „Przewodnik Higieniczny” 1891, nr 9, >. 262.

10) „Przewodnik Gimnastyczny” 1891, nr 10, a 84; „Czas" 1891, nr 193, s. 2; nr 198, a 2.
11) „Przewodnik Gimnastyczny" 1892, nr 6, a 75; R. Wacek, op. dt., s. 17 — 18; E. Cenar, op. dL, s. 21; Kaęga 

Pamiątkowa poświęcona 35 — ledu działalność Lwowskiego Klubu Sportowego „Pogoń" 1904 — 1939. Lwów 
1939, a 38; J. Hałys, Polska piłka nożna. Kraków 1977, s. 14; Tegoż, Piłka nożna w Polsce, t. 1. Kraków 1981, a 38 
— 39; J. Kukulski, O historii gier w piłkę, ewolucji przepisów oraz początkach piłki nożnej w Polsce. „Sport 
Wyczynowy” 1978, nr 5, a 9.

12) R. Wacek, op. dt., s. 18 — 19.
13) E. Cenar, dt., s. 21.
14) Szerzej na tzantrozwoju piłki nożnej w Galicji w omawianym okresie zob.: J. Hałys, Piłka nożna w Polsce, op. dt., a 

37 — 72; K. Toptrowicz, Powstanie i działalność Krakowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Krakowie w 
latach 1919 — 195®. Kraków 1960 (maszynopis udostępniony przez Autora), s. I —48.

W maju 1892 roku otwarto we Lwowie „park gier i gimnastyki, urządzony na wzór Parku 
dra Jordana w Krakowie”. Stąd nie można chyba wykluczyć, że właśnie tą drogą dotarła do 
Lwowa piłka nożna. Faktem jest bowiem, co potwierdzają wszystkie znane dotychczas źródła 
i opracowania, że w piłkę nożną zaczęto grać we Lwowie dopiero z nastaniem 1892 roku11’.

Lwowianie dość szybko jednak zdystansowali futbolistów z Parku dra Jordana, z którymi 
zmierzyli się przy okazji II Zlotu Sokolego, w sobotnie popołudnie 14 lipca 1894 roku. Już w 
szóstej minucie tego historycznego spotkania Włodzimierz Chomicki zdobył prowadzenie dla 
lwowian i tym samym spowodował nieodwołalny rozkaz naczelnika „Sokoła”: z uwagi na 
napięty program zlotu, piłkarze muszą opuścić boisko! Dlatego też ten niejako pierwszy na 
ziemiach polskich międzymiastowy mecz piłkarski trwał tylko sześć minut i zakończył się 
zwycięstwem gospodarzy, którzy pokonali krakowskich gości l:012’.

Podejmowane działania na rzecz spopularyzowania piłki nożnej w Galicji spowodowały, 
że już w 1896 roku uważano, iż „rozpowszechniła się gra ta również dość mocno i bywa z 
zamiłowaniem grywaną, jednak w sposób zupełnie prymitywny”1”. Ale już na przełomie 
wieków lwowscy futboliści przyswoili sobie przepisy angielskie oraz założyli pierwsze na 
ziemiach polskich kluby piłkarskie — I Lwowski Klub Sportowy „Czarni” (1903) i Lwowski 
Klub Sportowy „Pogoń” (1904). W ślad za nimi powstały w Krakowie w 1906 roku: Klub 
Sportowy „Cracovia” i Towarzystwo Sportowe „Wisła” oraz Klub Sportowy „Czarni”, który 
w 1910 roku zmienił nazwę na Robotniczy Klub Sportowy. Ogółem w latach 1903 — 1910 na 
terenie Galicji utworzono co najmniej parędziesiąt klubów piłkarskich, które utrzymywały 
żywe kontakty sportowe nie tylko między sobą, ale także z podobnymi klubami całej 
monarchii Austro-Węgierskiej14’.
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Polski Związek Footballowy w Galicji w 1911 roku

Czołowe kluby Galicji, po zalegalizowaniu swoich statutów, wstąpiły do Austraickiego 
Związku Piłki Nożnej (AZPN), będącego członkiem Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej 
(FIFA), która zrzeszała państwowe związki piłkarskie. Kontakty z klubami należącymi do 
AZPN przyczyniły się co prawda do podniesienia poziomu sportowego polskich zespołów, ale 
odcięły je od możliwości rozgrywania spotkań z klubami czeskimi. Te bowiem, stojąc na 
gruncie narodowościowym, utworzyły niezależny Czeski Związek Footballowy (CZF), od 
końca 1908 roku należący do Międzynarodowej Amatorskiej Unii Piłki Nożnej (UIAFA), 
skupiającej narodowe związki piłkarskiel5).

15) Szerzej na ten temat zob.: G. Młodzikowski, Genealogia społeczna i klasowe funkcje sportu w latach 1860 — 1928.
Warszawa 1970, s. 105 108. Zob. także: J. Kukulski, Światowa piłka nożna. Warszawa 1974, s. 10 i n. Jako
pierwszy klub piłkarski w Galicji zatwierdziła swój statut LKS „Pogoń” — 17.06.1908 roku. Statut KS „Cracovii" 
został zatwierdzony 27.11.1909 roku, zaśTS "Wisły” - 7.02.1910 roku. Przy czym statuty wszystkich stowarzyszeń 
sportowych w Galicji zatwierdzało c.k. Namiestnictwo we Lwowie. W lutym 1910 roku akces do AZPN zgłosiła KS 
„Cracovia", jako pierwszy klub piłkarski z terenu Galicji. W tym samym roku do AZPN przystąpiły: I LKS 
„Czarni” i LKS „Pogoń” oraz TS „Wisła”.

16) „Glos Narodu” 1911, nr 12, s. 4. Zob. też: „Nowiny” 1911, nr 257, s. 2; Towarzystwo Sportowe „Wisła" w 
Krakowie w trzydziestolecie swego istnienia 1906 — 1936. Kraków 1936, s. 31 — 32.

17) „Nowiny” 1911, nr 82, s. 3.
18) „Głos Narodu” 1911, nr 114, s. 3; „Ilustrowany Kurier Codzienny" 1911, nr 115, s. 8. W dniach 20 i 21 maja 1911 

roku, FC „Aberdeen” rozegrał w Krakowie dwa spotkania zTS „Wisłą”, zwyciężając 9:1 i 8:1.
19) „Nowiny" 1911, nr 116, a. 3; „Goniec Poniedziałkowy" 1911, nr 7, s. 5; „Gazeta Poniedziałkowa” 1911, nr 21, s. 6.
20) „Głos Narodu” 1911, nr 140, s. 4.

Stanowisko Czechów podzielała niewątpliwie krakowska „Wisła”, czego najlepszym 
dowodem jej częste kontakty z klubami praskimi, utrzymywane mimo formalnego zakazu 
AZPN w tym względzie. Narastający z tego powodu konflikt „Wisły” z AZPN został 
rozstrzygnięty z początkiem listopada 1910 roku. Wtedy to „Wisła” wystąpiła z AZPN i w 
grudniu tego roku przystąpiła oficjalnie do UIAFA, rzucając przy okazji hasło utworzenia 
rodzimego związku piłkarskiego, „obejmującego prócz Galicji także dwa pozostałe zabory. 
Związek ten pisał „Głos Narodu” z 15 stycznia 1911 roku — miałby na celu utrzymanie 
łączności między wszystkimi drużynami polskimi, urządzanie dorocznych zawodów o mist
rzostwo Polski oraz łagodzenie sporów między poszczególnymi klubami”l6). Konsekwentne 
dążenie „Wisły” do realizacji tego projektu już niebawem przyniosło jej opinię klubu 
„znanego ze swej walki o narodową niezależność polskiego sportu” — jak podkreślały 
„Nowiny” z 9 kwietnia 1911 roku17).

W drugiej połowie maja 1911 roku, na zaproszenie „Wisły”, poprzedzony znakomitą 
opiną za piłkarskie wstępy w Pradze, przybył do Krakowa szkocki zespół zawodowy FC 
„Aberdeen”. Reklamując gości, prasa informowała równocześnie: „Wykorzystując okazję 
pobytu mistrzowskiej drużyny szkockiej, proponuje „Wisła” zjazd delegatów wszystkich 
polskch towarzystw i klubów piłki nożnej w Krakowie, celem ułożenia statutu i wprowadzenia 
w życie Polskiego Związku Towarzystw Sportowych Piłki Nożnej, zapraszając wszystkie 
drużyny polskie bez względu na granice terytorialne”18) 19 20.

Odpowiadając na ten apel, 21 maja 1911 roku zebrali się w Krakowie delegaci 11 klubów 
galicyjskich, w tym miejscowej „Wisły” oraz : KS ”Resovii” z Rzeszowa, KS „Sandecji” z Nowego 
Sącza, KS „Skawy” z Wadowic i KS „Wisłoki” z Dębicy. Ponadto pisemny akces zgłosiły „Czarni” 
i KS „Lechia” ze Lwowa. Efektem tego spotkania, na które przybył także czołowy działacz CZF, 
prezes praskiej „Slavii” — inżynier Zdenko Krulis, było utworzenie Polskiego Związku Footbal- 
lowcgo (PZF), z zarządem w składzie: prezes — dr Antoni Beaupre, wiceprezesi — Tadeusz 
Łopuszański, Karol Rolle i Antoni Januszewski, sekretarz — Jan Weyssenhoff i skarbnik — 
Ignacy Moeser'”. Z tej okazji prasa pisała: „Polski Związek Footballowy zawiązał się w tym celu, by 
umożliwić sportowi polskiemu stosunki z zagranicą. Reguła, że narodowość nie posiadająca 
organizacji państwowej, nie ma prawa reprezentacji wobec zagranicy, jest drakońską z natury 
rzeczy, a w sporcie już zupełnie niewłaściwą” w).
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Zaraz po związaniu się PZF zgłosił swój akces do UIAFA, w poczet członków której 
został przyjęty na jej najbliższym kongresie, odbytym w Roubaix 28 maja 1911 roku. Na 
kongresie tym wiceprezesem UIAFA wybrano, wzmiankowego już przez nas, Czecha Zdenka 
Krulisa, który prawdopodobnie rekomendował w jej szeregi PZF20.

21) „Nowiny" 1911, nr 123, s. 3; „Czas” 1911, nr 245, s. 2.
22) „Ilustrowany Kurier Codzienny" 1911, nr 178, s. 6; Towarzystwo Sportowe „Wisła,.... op. dt., s. 32 — 34.
23) „Ilustrowany Kurier Codzienny” 1911, nr 186, s. 6.

W kontekście przytoczonych przez nas opinii na temat Polskiego Związku Footballowego, bardziej dziwi niż 
przekonuje pogląd Stanisława Mielecha, który w swoich wspomnieniach pisze, że akcja TS „Wisła” na rzecz 
założenia tego Związku „była w grunde rzeczy jedną z form konkurencyjnej walki z lokalym rywalem”, czyli KS 
„Cracovią”. Zob.: S. Mielech, Gole, faule i ofsaidy. Warszawa 1957. s. 83.

24) „Ilustrowany Kurier Codzienny” 1911, nr 186, s. 6.
25) „Czat” 1910, nr 195, s. 4; nr 529, s. 4; 1911, nr 385, Ł 3; „Nowa Reforma” 1911, nr 389, s. 3.

Żywot PZF był jednak wyjątkowo krótki, gdyż nie udało mu się pozyskać „znaczniejszych 
drużyn polskich”, jako że „Cracovia” i „Pogoń” oraz ostatecznie „Czarni” pozostały w 
AZPN. Uznały one bowiem „zgodnie, że wystąpienie z tej organizacji przyniosłoby szkodę 
żywotnym interesem klubowym, gdyż spowodowałoby ograniczenie się do stosunków spor
towych z drużynami czeskimi”20. W tej sytuacji walne zgromadzenie „Wisły”, które odbyło 
się 26 lipca 1911 roku, podjęło uchwałę o ponownym przystąpieniu do AZPN, co w praktyce 
było równoznaczne z zakończeniem działalności przez PZF. W związku z tym, w komunikacie 
opublikowanym niebawem przez prasę, wiślacy stwierdzali: „Zainicjowany przez nas Polski 
Związek Footballowy miał za zadanie zsolidaryzowanie drużyn krajowych. Nie chodziło nam 
o supremację naszego towarzystwa, lecz o stworzenie odpowiedniej władzy wykonawczej w 
dziedzinie sportu footballowego, która by dawała rękojmię właściwego regulowania Stosun
ków międzyklubowych w kraju i była widomym znakiem autonomii sportu polskiego na 
zewnątrz. Sądziliśmy, że uda się nam pozyskać znaczniejsze drużyny polskie, aczkolwiek 
kluby Polskiego Związku Footballowego, należące do Unii, musiały być przygotowane na 
bojkot ze strony członków Verbandu, poza którym stoją w Austrii drużyny czeskie... Rzucone 
przez nas hasło solidarności polskiego sportu nie zostało jednak bez echa. Z końcem czerwca 
bieżącego roku począł się tworzyć Polski Związek Piłki Nożnej (chodzi tu niewątpliwie o 
Związek Polski Piłki Nożnej, będący przedmiotem naszych dalszych rozważań R. W.), 
który jednocząc wszystkie kluby polskie należące do Verbandu i uznając się za jego krajową 
organizację, został jednakowoż oparty na zasadzie szerokiej autonomii”21 22 23 24 25’.

Komentując ponowne przystąpienie „Wisły” do AZPN, potocznie zwanego Verbandem, 
ta sama gazeta pisała w kilkanaście dni później : „Sprawa wstąpienia „Wisły” do Verbandu 
ma znaczenie zasadnicze dla sportu polskiego w ogóle. Okazuje się bowiem, że „Wisła” nie 
chcąc być bojkotowaną przez inne kluby polskie, słuchające już komendy z Wiednia, musiała 
nolens volens zadzierżgnąć węzły... sympatii z Verbandem... Fakt to smutny, bo równa on się 
zwycięstwu tego samego Verbandu, który jeszcze tak niedawno posuwał się do aż nazbyt 
przejrzystych drwin z akcji, dążącej do zrzeszenia polskich związków sportowych” 24).

Założony za sprawą krakowskiej „Wisły” 21 maja 1911 roku i istniejący właściwie tylko 
dwa miesiące Polski Związek Footballowy nie zdążył nawet rozwinąć jakiejś konkretniejszej 
działalności programowej. Jednak mimo to zasługuje on z całą pewnością na przypomnienie, 
chociażby ze względu na pionierską rolę, jaką spełnił w procesie usamodzielniania się 
polskiego piłkarstwa w zaborze austriackim.

Związek Polski Piłki Nożnej w latach 1912 — 1914

a) Działalność organizacyjna
Kluby galicyjskie, wstępując do AZPN otrzymały podobno zapewnienie o rychłym 

utworzeniu w jego łonie autonomicznego polskiego związku piłkarskiego. Jednak w praktyce 
Wiedeń nie bardzo kwapił się do dotrzymywania tego typu obietnic. Stąd wydaje się nie 
ulegać wątpliwości, że akcja krakowskiej „Wisły”, na rzecz zawiązania PZF, skutecznie 
wsparła narodowościowe tendencje odśrodkowe w AZPN, który ostatecznie został zmuszony 
do powołania kilku autonomicznych związków krajowych, w tym i dla Galicji20.



91

Inicjatorem powołania tego ostatniego był prezes „Cracovii” — Stanisław Kopemicki, 
redaktor „Czasu”, organu galicyjskich konserwatystów. Miejsce pracy i niejako związana z 
nim przynależność do określonego obozu politycznego powodowały zapewne, że poczynania 
Stanisława Kopemickiego na niwie piłkarskiej były zdecydowanie bardziej zbieżne za stano
wiskiem Wiednia w tym względzie, niż działalność „Wisły”. Jednoznacznym potwierdzeniem 
tego jest trójmecz piłkarski, zorganizowany przez „Cracovię” w dniach 6 — 8 maja 1911 
roku, w którym uczestniczyła również reprezentacja Austrii, co na ówczesne czasy było 
„niebywałym wydarzeniem”. Dr Józef Lustgarten wspomina w związku z tym: „Zdawaliśmy 
sobie doskonale sprawę, że podyktowane to było także i względami polityki... Mianowicie 
Czeski Związek Piłkarski nie chciał przystąpić do austriackiego jako związek krajowy i 
wytrwale walczył o niezależność i bezpośrenie członkostwo w FIFA... Austriacy byli w ciągłej 
obawie, że Polacy mogą pójść za przykładem Czechów i dlatego posuwali się w wypełnianiu 
żądań klubów do możliwych granic, zwłaszcza gdy wysuwane były przez Kopemickiego, z 
którego autorytetem liczył się Wiedeń bardzo poważnie. Obecność prezesa austriackiego 
związku dra Abelesa na zawodach w Krakowie była jeszcze jednym dowodem wagi, jaką 
przykładano w Wiedniu do dobrych stosunków z małopolskim sportem”26*.

26) 1. Lustgarten, op. dt., s. 392 — 393; „Ilustrowany Kurier Codzienny" 1911, nr 102, s. 6.
27) G. Młodzikowski, op. dt., s. 106, przypis 4.
28) „Nowiny" 1911, nr 110, s. 2.

TS „Wisła" grała w Krakowie z SK „Slavoj” w dniach 13 i 14 maja 1911 roku, zwydężając 3:1 i przegrywając 0:4.
29) „Czas" 1911, nr 245, s. 2; nr 255, s. 3; nr 385, s. 3; „Ilustrowany Kurier Codzienny” 1911, nr 178, s. 6. Zob. też: M. 

Szymkowiak, 60 lat PZPN. Piłka Nożna 1979, nr 1 — 2, s. 4 — 5; J. Kukulski, op. dt., s. 14 — przy czym obaj d 
autorzy utrzymują, że ZPPN został założony już 25.06.1911 roku, co — naszym zdaniem — nie mogło jednak mieć 
miejsca przed zalegalizowaniem jego statutu, którego ostateczny kształt można było uzgodnić dopiero po oficjalnej 
reorganizacji AZPN. Dlatego uważamy, żc 25.06.1911 roku powołano jedynie komitet organizacyjny ZPPN i 
przyjęto wstępny projekt jego statutu.

Trzeba jednak w tym miejscu podkreślić, że Austriakom nie tyle chodziło o „dobre 
stosunki z małopolskim sportem”, co jego ścisłe podporządkowanie sobie. Dowodzi tego 
właśnie obecność w Krakowie prezesa AZPN, dra Ignaza Abelesa, który „należał do 
czołowych rzeczników austriackiego centralizmu w sporcie monarchii i był zawziętym 
wrogiem czeskiej suwerenności sportowej”27*, a tym samym z całą pewnością i polskiej. 
Innymi słowy, w obliczu lekceważonej ponoć akcji „Wisły”, solidaryzującej się ze stanowis
kiem Czechów, AZPN poważnie obawiając się o zagrożone pozycje galicyjskie, postanowił 
jej przeciwdziałać poprzez zdecydowane wsparcie Stanisława Kopemickiego. I właśnie dlatego 
reprezentacja AZPN przyjechała na majowy „meeting Cracovii”!

W pierwszym dniu tego turnieju „Cracovia” zwyciężyła 3:0 lwowskich „Czarnych”, którzy 
nazajutrz ulegli aż 0:12 reprezentacji AZPN, gorąco oklaskiwanej za znakomitą grę przez nie 
notowany dotychczas w Krakowie tłum sześciu tysięcy widzów! Tyle samo osób entuzjaz
mowało się w ostatnim dniu zawodów wspaniałym występem „Cracovii”, która przegrała z 
Austriakami tylko 3:6! Reprezentacja AZPN spełniła swoje zadanie. Turniejowe pojedynki 
wykazały bowiem niezbicie, że chcąc się doskonalić w piłkarskim rzemiośle, trzeba także 
czerpać wzory z Wiednia! Zwracały zresztą na to uwagę nawet przychylne „Wiśle” gazety”. 
Przykładowo po jej słabych występach w maju 1911 roku przeciwko praskiemu SK „Slavoj”, 
jedna z nich pisała: „Skutki odpadnięcia „Wisły” od Verbandu, a przez to od wszystkich 
drużyn węgierskich, niemieckich i polskich, dają się „Wiśle” odczuć bardzo dotkliwie”28 29*.

Tak więc interesy sportowe galicyjskiego piłkarstwa przemiawiały za inicjatywą „Craco- 
vii”, konsekwentnie dążącej do utworzenia dlań autonomicznego związku w ramach AZPN. 
Nic więc dziwnego, że jej prazes Stanisław Kopemicki, jako jeden z czterech delegatów 
AZPN, uczestniczył już z „prawem głosu” w kongresie FIFA, odbytym w Dreźnie w pierwszej 
połowie czerwca 1911 roku, na którym z pewnością dyskutował on o mającym powstać w 
Galicji autonomicznym Związku Polskim Piłki Nożnej (ZPPN). Po powrocie Kopemickiego z 
Drezna, 25 czerwca 1911 roku odbyło się we Lwowie spotkanie przedstawicieli miejscowych 
„Czarnych” i „Pogonił” oraz „Cracovii” i Robotniczego Klubu Sportowego z Krakowa, na 
którym najprawdopodobniej powołano komitet organizacyjny ZPPN ze Stanisławem Koper- 
nickim na czele oraz przyjęto wstępny projekt jego statutu2’*.



92

Przełomowy moment w batalii toczonej na forum AZPN, między innymi przez Stanisława 
Kopemickiego, nastąpił 3 września 1911 roku. W dniu tym „oabyło się w Wiedniu posiedze
nie Austriackiego Związku Piłki Nożnej, na którym ukonstytuowano się na mocy nowego 
statutu. Członkami związku państwowego — donosił nazajutrz „Czas” — są obecnie nie 
kluby sportowe, ale związki krajowe, z których każdy rządzi się autonomicznie”30’.

30) „Czas" 1911, nr 401, s. 2.
Na zebraniu tym Stanisław Kopernicki został wybrany wiceprezesem AZPN, w skład zarządu którego wszedł także z 

ramienia ZPPN dr Karol Liszniewski, ówcześnie zamieszkały w Wiedniu.
31) WAP. DPKr. 152, Pismo c.k. Namiestnictwa we Lwowie z 23.12.1911 roku do c.k. Dyrekcji Policji w Krakowie, 

zawiadamiające o zatwierdzeniu „statutu stowarzyszenia: Związek Polski Piłki Nożnej w Krakowie".
32) WAP. DPKr. 152, Statut Związku Polskiego Piłki Nożnej, zatwierdzony 23.12.1911 r., § — 4 i 8.

Klasę I przyznawał AZPN (jako pierwsza w Galicji otrzymała ją „Cracovia” — 7.08.1911 roku), pozostałe ZPPN 
— por.: Tamże, §8.

33) WAP. DPKr. 152, Statut ZPPN, op. dt., §28.

Dopiero teraz, po oficjalnej reorganizacji AZPN, Stanisław Kopernicki — notabene 
wybrany jednym z wiceprezesów wiedeńskiej centrali, mógł wreszcie wystąpić do c.k. 
Namiestnictwa we Lwowie o zalegalizowanie statutu ZPPN. Jednak mimo dość długiego już 
okresu przygotowań, uczynił to dopiero 13 grudnia 1911 roku, co skłania do przypuszczenia, 
że końcowe ustalenia zainteresowanych stron odnośnie kształtu i zakresu uprawnień ZPPN, 
nie były chyba zwykłą formalnością. Ostatecznie statut ZPPN został zatwierdzony przez c.k. 
Namiestnictwo we Lwowie 23 grudnia 1911 roku31’.

Statut ten głosił: „Związek nosi nazwę „Związku Polskiego Piłki Nożnej”. Siedzibą jego 
jest miejsce zamieszkania każdorazowego prezesa, mianowicie Lwów albo Kraków. Językiem 
urzędowym związku jest polski... Związek ma na celu: rozwój i uszlachetnienie sportu piłki 
nożnej, oraz popieranie rozwoju należących do Związku towarzystw, z wykluczeniem dążeń 
politycznych i wyznaniowych. Środkami do tego celu są: a) organizowanie zawodów zwyk
łych i o mistrzostwo, b) nadzór nad zawodami i ich popieranie moralne i materialne, c) opieka 
nad zachowaniem należytych stosunków sportowych i towarzyskich między członkami 
Związku, d) popularyzowanie sportu piłki nożnej w prasie, wydawanie i popieranie organów 
sportowych, podręczników itd.” „Odnośnie przynależności do ZPPN, statut stanowił, że jego 
członkiem”może być kadże towarzystwo sportowe polskie w Galicji, uprawiające także sport 
piłki nożnej... Pod względem sportowym członkowie dzielą się na klasę I oraz klasę II z 
oddziałami A, B i C”32’.

Przedmiotowy statut ZPPN, zawarty na 10 stronach maszynopisu formatu A-4, dołącza
my w całości do naszej pracy (zob. zał. 1). Dlatego też, nie wdając się w jego szczegółową 
analizę, chcielibyśmy tylko z całym przekonaniem podkreślić, iż jest to wyjątkowo dojrzały i 
rzeczowy dokument. Potwierdza to także jego ostatni paragraf, w którym czytamy: „Wydział 
Związku Austriackiego ma prawo zawiesić, względnie zmienić uchwałę Związku Polskiego, 
jednakowoż z podaniem powodów. Od zawieszania tego przysługuje Związkowi Polskiemu 
prawo odwołania do władz Federacji Międzynarodowej”33’. Wynikałoby z tego, że auto
nomiczne uprawnienia ZPPN były bardzo szerokie, skoro przysługiwało mu prawo do 
roztrzygania ewentualnych sporów z AZPN na forum FIFA!

Inauguracyjne walne zebranie ZPPN odbyło się 21 stycznia 1912 roku w Krakowie, w 
lokalu Towarzystwa Lekarskiego przy ulicy Radziwiłłowskiej 4. Uczestniczyli w nim delegaci 
„Czarnych” i „Pogoni” ze Lwowa oraz pięciu klubów krakowskich, którymi najpraw
dopodobniej były: „Cracovia”, RKS, „Wisła”, Akademicki Związek Sportowy i KS „Po
lonia”. Na zebraniu tym, „po zdaniu sprawy przez pana Kopemickiego z dotychczasowej 
działalności tymczasowego zarządu”, zawiązano oficjalnie ZPPN oraz wybrano jego pierwszy 
statutowy zarząd w składzie: prezes — prof. dr Ludwik Żeleński (Kraków), wiceprezes — 
inż. Ludwik Christelbauer (Lwów), członkowie — Kazimierz Hemerling (Lwów), Antoni 
Januszewski (Kraków), inż. Aleksander Litwinowicz (Lwów), hrabia Władysław Rostworow
ski (Kraków), dr Zdzisław Jachimecki („Cracovia”), Stanisław Kopernicki (wiceprezes 
AZPN) i dr Karol Liszniewski (delegat do AZPN). Powołano także komisję rewizyjną ZPPN, 
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którą tworzyli: dr Stanisław Mizicwicz (Lwów), Bronisław Laskownicki (Lwów) i Hipolit 
Sm oleck i (Kraków)*0.

Z uwagi na wybranie krakowianina prezesem ZPPN, jego siedzibą pozostał nadal 
Kraków. Biuro Związku mieściło się tutaj przy ulicy Karmelickiej 22, a jego pierwszym 
sekretarzem był Lesław Boroński. Natomiast po powierzeniu, w lutym 1913 roku, funkcji 
prezesa ZPPN Ludwikowi Christelbauerowi, siedzibę Związku przeniesiono do Lwowa. Jeśli 
chodzi o stan członków zwyczajnych ZPPN, to w połowie marca 1912 roku należało doń 10 
klubów, a to: AZS, „Cracovia”, „Polonia”, RKS i „Wisła” z Krakowa, „Czarni”, RKS 
„Lvovia” i „Pogoń” ze Lwowa oraz KS „Krakus” z Podgórza i Rzeszowskie Koło Sportowe 
z Rzeszowa. Zaś wiosną 1914 roku ZPPN liczył już 24 członków zwyczajnych, w tym 8 
klubów z Krakowa i 6 ze Lwowa oraz 2 z Podgórza3”.

Równolegle ze wzrostem liczby członków ZPPN, zwiększała się liczba różnego rodzaju 
spotkań, rozgrywanych pod auspicjami Związku. Spowodowało to konieczność powołania 
przez ZPPN dwóch odrębnch kolegiów sędziowskich: lwowskiego dla Galicji Wschodniej i 
krakowskiego dla Galicji Zachodniej, co uczyniono 26 marca 1914 roku. Kolegia te oprócz 
zabezpieczania obsady sędziowskiej na poszczególne mecze, przeprowadzały także egzaminy 
kandydatów na „sędziów krajowych”*0.

W ramach ZPPN działały również: komisja dyscyplinarna, rozpatrująca „wszelkie za
żalenia i spory” zgłaszane przez poszczególnych członków Związku, oraz komisja sportowa. 
Zakres czynności tej ostatniej, zatwierdzony przez zarząd ZPPN w listopadzie 1913 roku, 
przewidywał między innymi: ,,a) wypracowanie jednolitego regulaminu dla kolegów sędziow
skich, b) zestawienie katastru i kart meldunkowych graczy, c) ułożenie przepisów gier o 
mistrzostwo klasy I na rok 1914, d) ułożenie przepisów, jako też terminu dla gier kwalifikacyj
nych klas II na rok 1914, e) pertraktacje w sprawie meczy” międzymiastowych reprezentacji 
piłkarskich Krakowa i Lwowa z zespołem Wiednia względnie Budapesztu lub Pragi. Ponadto 
dwaj działacze ZPPN, lwowianin Orest Dżułyński i krakowianin Franciszek Jachieć, o- 
pracowali „po polsku przepisy gry piłką nożną, uznane za obowiązujące” członków Związ
ku3”.

b) Działalność programowa
Począwszy od wiosny 1912 roku ZPPN prowadził już Ożywioną działalność sportową. W 

czerwcu tego roku zostały zainaugurowane tradycyjne spotkania reprezentacji piłkarskich 
Krakowa i Lwowa (3:1), które rozgrywano także w Polsce niepodległej. Sierpień 1913 roku 
przyniósł pierwszy wstęp reprezentacji Galicji, pokonanej (1:2) w Krakowie przez wspólny 
zespół najlepszych piłkarzy Śląska i Moraw. W tymże roku odbyło się również spotkanie 
reprezentacji Krakowa i Wiednia (0:4). Ponadto różnego rodzaju mecze międzymiastowe 
rozgrywały także reprezentacje piłkarskie Lwowa i Tamowa. Wreszcie kluby zrzeszone w 
ZPPN organizowały liczne zawody pomiędzy sobą oraz z drużynami zagranicznymi3*’.

Realizując swoje statutowe zadania, w roku 1913 ZPPN przeprowadził pierwsze mistrzo
stwa Galicji w piłce nożnej z udziałem zespołów 1-klasowych, to jest lwowskiej „Pogoni” oraz 
„Cracovii” i „Wisły” z Krakowa. Grano systemem „każdy z każdym”, mecz i rewanż. Na * * * * * 

34) „Wędrowiec" 1912, nr 7, s. 163; „Glos Narodu" 1912, nr 74, s. 3. Przy czym „Wędrowiec" podaje, iż w zebraniu 
ZPPN, odbytym 21.01.1912 roku uczestniczyli delegaci 5 klubów krakowskich; zaś „Głos Narodu" informuje, że 
według stanu na 17.03.1912 roku jedynymi członkami ZPPN z terenu Krakowa były wymienione przez nas kluby 
Dlatego też przyjmujemy, że chodziło o te same pięć klubów krakowskich.
Członkowie zarządu AZPN i delegaci klubów I klasy z terenu Galicji wchodzili w skład zarządu ZPPN z urządu 
Por.: WAP. DPKr. 152, Statut ZPPN, op. dt., §16.

35) „Głos Narodu” 1912, nr 74, s. 3; 1913, nr 54, s. 3; „Ilustrowany Tygodnik Sportowy” 1914, nr 1. s. 2; P.Stok. 
Powstanie i rozwój sportu na terenie Krakowa. Biuletyn Informacyjny PKOL 1966, nr 8, s. 14.
Członkiem zwyczajnym ZPPN mógł być każdy polski klub sportowy z terenu Galicji, działający na podstawie 
statutu zatwierdzonego przez c.k. Namiestnictwo we Lwowie. Por.: WAP. DPKr. 152, Statut ZPPN, op.cit., §4a 
Miasto Podgórze zostało w 1915 roku przyłączone do Krakowa i odtąd stanowi jedną z jego dzielnic.

36) „Ilustrowany Tygodnik Sportowy” 1914, nr 3, s, 8.
Egzamin na „sędziów państwowych” przeprowadzał AZPN. Por.: WAP. DPKr. 152, Statut ZPPN, op. dt., § 10.

37) „Ilustrowany Tygodnik Sportowy” 1914, nr 2, s. 14; WAP. DPKr. 152, Statut ZPPN, op. dt., § 18.
38) J. Hałys, Piłka nożna w Polsce, op. dt., s. 74 — 76 oraz bieżące informacje prasowe z lat 1912 — 1914.
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triumfatora zawodów czekał srebrny puchar z napisem „Mistrzom polskim piłki nożnej”, 
ufundowany przez redakcję krakowskiego "Ilustrowanego Kuriera Codziennego”. Mistrzo
stwa rozpoczęły się meczem „Cracovia — Wisła”, rozeganym 8 maja i zakończonym 
zwycięstwem tej pierwszej 2:1. W następnych spotkaniach „Cracowia” zremisowała 2:2 i 1:1 z 
„Pogonią”, która z kolei przegrała 0:2 i 1:2 z „Wisłą”. Ostatni mecz tych mistrzostw 
pomiędzy „Cracovią” i „Wisłą odbył się 9 listopada. Po obustronnie „naprawdę pięknej, a 
chwilami doskonałej i wzorowej” grze zwyciężyła „Wisła” 1:0, w drużynie której wystąpiło 
jednak paru nieuprawnionych zawodników. Dlatego też ZPPN zweryfikował ten mecz jako 
walkower 3:0 dla „Cracovii”, która tym samym została pierwszym oficjalnym mistrzem 
Galicji w piłce nożnej. Mistrzostwa te, poszerzone o udział lwowskich „Czarnych”, zor
ganizowano również w roku następnym, ale ich zakończeniu przeszkodził wybuch pierwszej 
wojny światowej3”.

Godzi się także odnotować, że jesienią 1913 roku odbyły się w Krakowie pierwsze w 
Galicji mistrzostwa klubów II klasy ZPPN. Uczestniczyło w nich pięć drużyn krakowskich, a 
to: „Cracovia” II, żydowska KS .Jutrzenka”, ŻKS „Makkabi”, „Polonia” i KS „Sparta”. W 
zawodach tych, oprócz „Cracevii” II, zdecydowanie dominowały dwa ostatnie kluby, 
posaiadające wtedy „bezsprzecznie najlepsze drużyny drugoklasowe w Krakowie”39 40’.

39) J. Hałys, Piłka nożna w Polsce, op. dt., s. 76 oraz bieżące informacje prasowe z 1913 roku
Działający od 1909 roku we Lwowie Polski Związek Sportowy zorganizował w październiku 1911 roku rozgrywki w 
piłce nożnej „o srebrną szkatułę wraz z przywiązanym do niej tytułem mistrzostwa Galicji", ale icb wyniki nie zostały 
uznane przez ZPPN. W zawodach tych zwyciężyła TS „Wisła” z Krakowa. Zob.: „Nowiny" 1911, nr 237, s. 2.

40) „Nowiny” 1913, nr 192, s. 2.; nr 208, s. 2; nr 248, s. 3 oraz bieżące informacje prasowe z września — listopada 1913 
roku.

41) W. Wojakowski, Historia gry w piłkę nożną, jej rozwój i powstanie Związku Polskiego Piłki Nożnej w Małopolsce. 
Rocznik Polskiego Związku Piłki Nożnej 1919 — 1924. Kraków 1925, s. 19.

42) „Ilustrowany Kurier Codzienny” 1911, nr 186, s. 6.
43) Pot.: WAP. DPKr. 152, Statut ZPPN, op. dt., $4a.

Ocena działalności Związku Polskiego Piłki Nożnej w Galicji w latach 1912— 1914
Sumując zaprezentowane dotychczas poczynania ZPPN należy chyba na wstępie stwier

dzić, że organizacyjne wiązanie się polskiego piłkarstwa w Galicji z AZPN nie zyskiwało 
powszechnej aprobaty rodzimej społeczności. Dr Wacław Wojakowski, czołowy działacz 
ZPPN i „Cracovii”, tak pisze o tym na marginesie przystąpienia tego klubu do AZPN w 
lutym 1910 roku: „Krok ten był tym trudniejszy, że spotkał się zrazu z potępieniem ze strony 
pewnej części opinii publicznej, która dopatrywała się w nim postępku nicpatriotycznego"4". 
Zaś na wieść o tworzeniu ZPPN jako autonomicznej jednostki organizacyjnej AZPN, jedna z 
gazet napisała nawet, że to rozwiązanie „istnienie tegoż (ZPPN R. W) uczyniło prawie 
bezcelowym, gdyż wszystkie nasze sprawy sportowe zawisłe będą obecnie od Niemców”42’

W pełni doceniając te patriotyczne obiekcje, naszym zdaniem wydaje się jednak nie ulegać 
wątpliwości, że związki z AZPN galicyjskiego piłkarstwa były mimo to uzasadnione i jako 
takie miały bardzo poważny wpływ na jego rozwój. W zasadniczy sposób przyczyniły się one 
do wydatnego zwiększenia się w Galicji liczby nowoczesnych klubów sportowych, działają
cych na podstawie zalegalizowanego statutu, co było warunkiem stania się pełnoprawnym 
członkiem ZPPN43’.

Z kolei udział tych klubów w pracach ZPPN i związana z przynależnością doń możliwość 
rozgrywania przez nie spotkań z drużynami całej monarchii Austio-Węgicrskiej, z pewnością 
miały bardzo istotny wpływ na wyraźny wzrost poziomu sportowego i organizacyjnego 
galicyjskiego piłkarstwa. Dotyczy to także poszerzania się kręgu działaczy ZPPN, stale 
doskonalących swoje umiejętności poprzez urządzanie różnego rodzaju zawodów, udział w 
naradach i zebraniach oraz utrzymywanie kontaktów z AZPN i innymi związkami piłkars- 
kini Austro-Węgier, a nawet z FIFA!

Generalnie rzecz ujmując, możemy chyba stwierdzić, że przedstawiona przez nas działalność 
Związku Polskiego Piłki Nożnej w Galicji w latach 1912 1914 w zasadzie nie odbiegała od
poczynań podobnych związków piłkarskich w innych krajach europejskich. Przy czym godzi się 
również podkreślić, iż głównym ośrodkiem owówionej działalności ZPPN był Kraków.
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Polski Związek Piłki Nożnej (na były zabór austriacki) w latach 1919 — 1920

Wybuch pierwszej wojny światowej przerwał działalność ZPPN, którą tenże wznowił 
dopiero późną wiosną 1919 roku, zwołując swoje pierwsze posiedzenie w niepodległej Polsce 
na połowę czerwca tegoż roku. Z tej okazji prasa krakowska pisała 11 czerwca 1919 roku: 
„Nareszcie doczekaliśmy się znaku życia ze strony Związku, który już dawno powinien był 
rozpocząć swoje prace, by uchronić nasz sport od całkowitego upadku. Przede wszystkim 
winien Związek dać inicjatywę w kierunku stworzenia państwowego związku polskiego na 
całą Polskę i zająć się zorganizowaniemn footballu naszego przez stworzenie centrali w 
Warszawie... Obecny footballowy związek galicyjski, rozporządzając znakomitymi organiza
torami w tej dziedzinie, winien absolutnie rozpocząć natychmiastową działalność twórczą w 
Warszawie”44 45 46 47 48'.

44) „Przegląd Poniedziałkowy” 1919, nr 17, a. 6.
45) „Przegląd Poniedziałkowy” 1919, nr 17, s. 6; nr 19, s. 6.
46) „Przegląd Tygodniowy" 1919, nr 4, s. 7; nr 9, Ł 6 — Komunikat z nadzyczajnego posiedzenia zarządu PZPN (na 

były zabór austriacki), odbytego we Lwowie 14.09.1919 roku. Zob. też: „Gazeta Lwowska" 1919, nr 230, s. 4.
47) „Ilustrowany Kurier Codzienny" 1919, nr 281, s. 6.
48) „Przegląd tygodniowy" 1919, nr 4, s. 7.

Zasygnalizowane zebranie ZPPN odbyło się 15 czerwca 1919 roku w Krakowie, w lokalu 
Towarzystwa Lekarskiego przy ulicy Radziwiłłowskiej 4. Uczestniczyli w nim delegaci 
lwowskiej „Pogoni” oraz „Cracovii”, „Jutrzenki” i „Wisły” z Krakowa. Na zebraniu tym 
zmieniono dotychczasową nazwę ZPPN na Polski Związek Piłki Nożnej, z dopiskiem: na były 
zabór austriacki. Wybrano również nowy zarząd Związku, którym kierowali: prezes — inż. 
Ludwik Christelbauer (Lwów), wiceprezesi — dr Edward Cetnarowski (Kraków) i dr 
Stanisław Polakiewicz (Lwów), sekretarz — dr Wacław Wojakowski (Kraków). Pomimo 
wybrania lwowianina prezesem PZPN (na były zabór austriacki), jego biuro mieściło się w 
Krakowie, przy ulicy Kochanowskiego 10. Fakt ten jest niewątpliwym potwierdzeniem 
wiodącej roli, jaką krakwscy działacze piłkarscy odgrywali w tym czasie w Związku455.

Prawodpodobie ze względu na okres wakacyjny, PZPN (na były zabór austriacki), 
potocznie zwany także Małopolskim PZPN, przystąpił do swojej normalnej działalności 
statutowej pod koniec sierpnia 1919 roku. Wtedy to rozpoczęto przyjmowanie do Związku 
nowych klubów oraz zaprowadzono rejestr ich zawodników, przy czym „uchwalono ścisłe 
przestrzeganie statutem określonego zakazu grania drużynom związkowym z drużynami nie 
należącymi do Związku”. W połowie września 1919 roku postanowiono również „zor
ganizować na sposób przedwojenny kolegia sędziowskie wschodnio i zachodnio galicyjskie na 
zasadach Regulaminu Sędziów PZPN” (na były zabór austriacki)4*5.

Powołanie dwóch kolegiów sędziowskich przez PZPN (na były zabór austriacki) jest 
niewątpliwie dowodem dynamicznego rozwoju małopolskiego piłkarstwa w tym okresie. 
Potwierdza ło także rozegranie, 12 października 1919 roku, tradycyjnego już, choć pierwszego 
w Polsce niepodległej meczu Kraków — Lwów, zakończonego zwycięstwem krakowskich 
gospodarzy 3:1. Ceny biletów na to spotkanie były wyjątkowo wysokie, ale prasa pisała: 
„Widzowie niech się pocieszą tym, że kwota z matchu uzyskana dopomoże do rozpoczęcia 
prac przygotowawczych nad ekspedycją pierwszej polskiej reprezentacji footballowej na 
międzynarodowe igrzyska olimpijskie”475.

Działalność na rzecz udziału Polski w międzynarodowym ruchu olimpijskim była jednym z 
pierwszoplanowych zadań, jakie postawił przed sobą PZPN (na były zabór austriacki). Stąd 
już na drugim posiedzeniu tegoż, odbytym w Krakowie 25 sierpnia 1919 roku, podjęto 
decyzję, że „na najbliższą Olimiadę w roku 1920 w Antwerpii wyśle Związek reprezentację 
footballową, o czym w swoim czasie kluby zostaną w szczegółach powiadomione”4*5.

Udział w Olimpiadzie mógł jednak zgłosić tylko krajowy komitet olimpijski. Dlatego też 
nie było chyba kwestią przypadku, że właśnie w dniu meczu piłkarskiego Kraków — Lwów, 
to jest 12 października 1919 roku, odbyło się również w Krakowie zebranie założycielskie 
Polskiego Komitetu Igrzysk Olimpiskich (PKIOL). Dążąc do jak najlepszego przygotowania 
naszej reprezentacji na Letnie Igrzyska Olimpijskie w Antwerpiii, PKIOL postanowił powołać 
„fachowe wydziały” dla poszczególnych dyscyplin sportowych. Przy czym utworzenie wy
działu piłki nożnej zlecił on zarządowi PZPN (na były zabór austriacki), który powołał go 30 
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listopada 1919 roku. Wydział ten tworzyli sami krakowscy działacze tegoż PZPN, a to: 
przewodniczący — dr Edward Cetnarowski, zastępca — kpt. Józef Szkolnikowski, sekretarz 
— dr Wacław Wojakowski, skarbnik i gospodarz — ppor. Jakób Rosę, członkowie — 
Stanisław Adamski, dr Józef Lustgarten, Leopold Margulies, Józef Sas i dr Jan Weyssen
hoff4”.

Celem każdego wydziału PKJOL było „samodzielne przeprowadzenie zadań technicz
no-administracyjnych, związanych z przygotowaniem danej gałęzi sportu do Olimpiady”. 
Stąd na swym pierwszym zebraniu, odbytym 3 grudnia 1919 roku, Wydział Piłki Nożnej 
PKIOL „ułoży, szczegółowy budżet” oraz przyjął wstępny plan przygotowań olimpijskich, 
pozostawiając jego ostateczne opracowanie zakładanemu już krajowemu związkowi piłkar
skiemu49 50 51).

49) „Gazeta Poranna” 1919, nr 4923, s. 6 — 7; „Gazeta Wieczorna” 1919, nr 4987, s. 6; Sprawozdanie Polskiego 
Komitetu Igrzysk Olimpijskich z działalności za czas od dnia 12 października 1919 roku do dnia 25 stycznia 1920 
roku. Wychowanie Fizyczne 1920, z. 1 — 2, s. 35 — 40, „Przegląd Tygodniowy" 1919, nr 19, s. 6 Komunikat 
oficjalny z posiedzenia zarządu PZPN (na były zabór austriacki), odbytego w Krakowie dnia 30.11.1919 roku. Zob. 
też: H. Jakubowska-Młodzianowska, Kształtowanie się struktury organizcyjnej wychowania fizycznego i sportu w 
Polsce w latach 1918 — 1925. Kultura Fizyczna 1960, nr T8; S. Mielech, Sportowe sprawy i sprawki. Warszawa 
1963, s. 51; K. Toporowicz, Powstanie Piskiego Komitetu Igrzysk Olimpijskich. Wychowanie Fizvczne i Sport 1968, 
nr 3, s. 23 — 28.

50) „Przegląd Tygodniowy” 1919, nr 20, s. 6; „Czas” 1919, nr 267, s. 2.
51) S. Mielech, Sportowe sprawy..., op. dt., s. 46; .Przegląd Poniedziałkowy” 1919, nr 19, s. 6; „Przegląd Tygodniowy" 

1919, nr 4, s. 7.; nr 9, s. 6 — Komunikat z nadzwyczajnego posiedzenia zarządu PZPN (na były zabór austriacki), 
odbytego dnia 14.09.1919 roku we Lwowie. Jednak w komunikacie tym pisze się chyba błędnie o „Ministerstwie 
Robót Publicznych, w którym rząd polski ustanowił Sekcję Sportową", podczas gdy ówcześnie Referat dla Spraw 
Sportu istniał tylko w Ministerstwie Zdrowia Publicznego. Por.: „I Polski Rocznik Sportowy 1918 — 1925". 
Warszawa 1925, s. 22. Dlatego też przyjmujemy, że chodziło właśnie o Referat dla Spraw Sportu MZP, którego 
„prace polegały na popieraniu i koordynowaniu inicjatywy społecznej i rządowej w dziedzinie sportu i kultury 
delesnej”. Zob.: Tamże. Zob. też: „Gazeta Poranna" 1919, nr 5002, s. 7; J. Lustgarten, op. dt., s. 401 — 402; J. 
Hałys, Polska piłka nożna, op. dt., s. 29.

52) „Przegląd Tygodniowy” 1919, nr 18, s. 5; nr 19, s. 6 — Komunikat oficjalny z posiedzenia zarządu PZPN (na były 
zabór austriacki), odbytego w Krakowie dnia 30.11.1919 roku; nr 20, s. 6; „Rocznik Polskiego Związku Piłki Nożnej 
1919 — 1924”, op. dt., s. 24; J. Halys, Polska piłka nożna, op. dt., s. 29 — 30. Ten ostatni podaje jednak mylnie, że 
zjazd założydelslo PZPN odbył się w dniach 21 — 22.12.1919 roku.

Jeszcze w czerwcu 1919 roku zarząd PZPN, ,jako organ naczelny w sprawach footbal- 
lowych dla obszaru dawnego zaboru austriackiego, postanowił podjąć inicjatywę do stworze
nia ogólnopolskiego związku”. Po przeprowadzeniu wstępnych prac przygotowawczych, pod 
koniec sierpnia tego roku wydelegowano dra Stanisława Polakiewicza „do Poznania, celem 
porozumienia się z tamtejszymi klubami” oraz nawiązano kontakty z Referatem dla Spraw 
Sportu Ministerstwa Zdrowia Publicznego w Warszawie. Zaś opracowanie projektu statutu i 
regulaminu przyszłego związku piłkarskiego zlecono specjalnej komisji, w skład której 
wchodzili przede wszystkim dr Józef Lustgarten i dr Jan Weyssenhoff z Krakowa oraz dr 
Stanisław Polakiewicz ze Lwowa50.

Pod koniec listopada 1919 roku projekt statutu przedmiotowego związku „został już 
wypracowany i rozesłany wszystkim towarzstwom sportowym celem zapoznania się z nimi” i 
nadesłania swoich uwag do sekretariatu PZPN (na były zabór austriacki). Równocześnie na 
20 — 21 grudnia 1919 roku zwołano do Warszawy konstytuujący zjazd tego związku. Na 
zjeżdzie tym powołano do życia Polski Związek Piłki Nożnej (PZPN), na siedzibę którego 
wybrano Kraków, będący kolebką naszego piłkarstwa i posiadający liczną grupę uznanych 
już działaczy. Nic więc dziwnego, że w skład kierownictwa pierwszego zarądu PZPN 
wchodzili właściwie sami krakowscy działacze PZPN (na były zabór austriacki) oraz Wy
działu Piłki Nożnej PKIOL, a to: prezes — dr Edward Cetnarowski, wiceprezesi kpt. 
Józef Szkolnikowski i dr Jan Weyssenhoff, sekretarz Orest Dżułyński, skarbik dr 
Wacław Wojakowski i kronikarz — dr Józef Lustgarten52’.

Wkrótce po założeniu PZPN przejął całokształt spraw naszego piłkarstwa, zgodnie ze 
statutem część z nich pozostawiając jednak w bezpośredniej gestii swoich ogniw terenowych. 
Stanowiły je okręgowe związki piłki nożnej, z których jako pierwszy zorganizował się Krakow
ski OZPN, już w lutym 1920 roku. W tej sytucji nadzwyczajne walne zebranie PZPN (na były 
zabór austriacki), odbyte we Lwowie 16 maja 1920 roku, podjęło decyzję o jego rozwiązaniu, 
gdyż „ze względu na powstanie państwowego związku footballowego nie miał racji 
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dalszego istnienia”51’. Zgodnie z decyzją tego zebrania, pozostałe po zlikwidowanym PZPN 
(na były zabór austriacki) „pieniądze rozdzielono na cele plebiscytowe: 1000 marek na 
Cieszyn, 1000 marek na Górny Śląsk, 1000 marek na Mazury”53 54’.

53) „Ilustrowany Kurier Codzienny” 1920, nr 152, s. 5. Zob. też „Gazeta Wieczorna” 1920, nr 5226, s. 5; 60 lat w 
służbie sportu polskiego. Kraków 1980, s. 27. Ponadto bardzo obszernie o powstaniu i późniejszej działalności 
KOZPN pisze: K. Toporowicz, Powstanie i działalność KOZPN..., op. aL
J. Kukulski, op. dt., a. 14, pisze błędnie, że PZPN (na były zabór austriacki) „5 kwietnia 1920 roku rozwiązał się, 
przekazując swoje agendy Wydziałowi Piłki Nożnej Polskiego Komitetu Igrzysk Olimpijskich, który z kolei 
przystąpił do formowania ogólnopolskiego związku”?

54) „Gazeta Poranna” 1920, nr 5238, s. 8.
Jak wiadomo, zgodnie z postanowieniami traktatu wersalskiego z czerwca 1919 roku, o przynależności do Polski 
Śląska Cieszyńskiego, Spiszu i Orawy, Górnego Śląska oraz Warmii i Mazur miały zadecydować plebiscyty, 
przeprowadzone na tych terenach. Stąd wielce patriotyczna decyzja zebrania likwidacyjnego PZPN (na były zabór 
austriacki) o finansowym wsparciu działających tam polskich komitetów plebiscytowych.

Podsumowanie — wnioski końcowe

Zaprezentowane przez nas wyniki badań upoważniają z pewnością do stwierdzenia, że 
założony w Krakowie, 21 stycznia 1912 roku, Związek Polski Piłki Nożnej przyczynił się do 
wyraźnego rozwoju ilościowego i jakościowego galicyjskiego piłkarstwa. Równocześnie dzia
łalność ZPPN w latach 1912 — 1914, która w zasadzie nie odbiegała od poczynań podobnych 
związków w innych krajach europejskich, praktycznie stworzyła podwaliny organizacyjne i 
programowe pod dynamiczny rozwój piłkarstwa w Polsce niepodległej. Niewątpliwie było to 
możliwe właśnie dzięki przygotowaniu przez ZPPN licznego kręgu wysoce fachowej kadry 
działaczy piłkarskich.

Po przerwie wojennej, od czerwca 1919 roku do maja 1920 roku ZPPN działał na terenie 
Małopolski pod nazwą: Polski Związek Piłki Nożnej (na były zabór austracki). W tym okresie 
był on przede wszystkim inicjatorem i faktycznym twórcą ogólnokrajowego Polskiego 
Związku Piłki Nożnej, założonego w Warszawie w grudniu 1919 roku i początkowo mającego 
swą siedzibę w Krakowie, będącym kolebką naszego piłkarstwa. Ponadto działacze ZPPN — 
PZPN (na były zabór austriacki) położyli także liczące sią zasługi przy założeniu Polskiego 
Komitetu Igrzysk Olimpijskich, organizując w listopadzie 1919 roku jego Wydział Piłki 
Nożnej.

Zaakcentowania wymaga także fakt, że niewątpliwe osiągnięcia ZPPN — PZPN (na były 
zabór austriacki) były w praktyce wyłączną zasługą jego społecznych działaczy. Jest to tym 
godniejsze podkreślenia, że rodzący się ruch sportowy w Galicji nie otrzymywał żadnego 
wsparcia od jej władz administracyjnych. Również niezwykle trudna sytuacja ekonomiczna i 
społeczno-polityczna, jaka panowała w pierwszych latach Polski niepodległej, nie sprzyjała 
rozwojowi ruchu sportowego, pozbawionego jakiejkolwiek pomocy materialnej ze strony 
odradzającego się państwa.

W maju 1920 roku ZPPN — PZPN (na były zabór austyriacki) został rozwiązany, jako że 
po utworzeniu ogólnokrajowego PZPN „nie miał racji dalszego istnienia”. Tym samym 
zakończył swój żywot Związek, którego działalność i dorobek miały — naszym zdaniem 
zasadnicze znaczenie dla stworzenia podstaw organizacyjno-programowych polskiego piłkar
stwa i jego dalszego rozwoju w okresie międzywojennym.
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Załącznik 1.

STATUT
ZWIĄZKU POLSKIEGO PIŁKI NOŻNEJ

Nazwa, siedziba i cele Związku
§ 1. Związek nosi nazwę „Związku Polskiego Piłki Nożnej”. Siedzibą jego jest miejsce zamieszkania 

każdorazowego prezesa, mianowicie Lwów albo Kraków. Językiem urzędowym Związku jest 
polski. Związek posiada własną odznakę, którą mają prawo nosić członkowie wydziału i delegaci 
funkcjonujący w odnośnym roku.

§ 2. Związek ma na celu: rozwój i uszlachetnianie sportu piłki nożnej, oraz popieranie rozwoju 
należących do Związku towarzystw, z wykluczeniem dążeń politycznych lub wyznaniowych.

§ 3. Środkami do tego celu są:
a) organizowanie zawodów zwykłych i o mistrzostwo,
b) nadzór nad zawodami i ich popieranie moralne i materialne,
c) opieka nad zachowaniem należytych stosunków sportowych i towarzyskich między członkami 

Związku,
d) popularyzowanie sportu piłki nożnej w prasie, wydawanie i popieranie organów sportowych, 

podręczników itd.
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 4. Związek składa się z członków zwyczajnych i nadzwyczajnych:

a) członkiem zwyczajnym może być każde towarzystwo sportowe polskie w Galicji, uprawiające 
także sport piłki nożnej, posiadające statut, zatwierdzony przez władze, a należące do Austriac
kiego Związku Piłki Nożnej,

b) członkiem nadzwyczajnym Związku może być każde polskie zrzeszenie sportowe w Galicji, 
uprawiające także sport piłki nożnej, które podda się statutowi, przepisom i władzom Związku. 
Wszyscy członkoiwie mogą o tyle korzystać z przysługujących im praw, o ile spełnią wsyzstkie 
warunki, z prawami tymi połączone.

§ 5. Prawa członków zwyczajnych są następujące:
a) żądać w każdej potrzebie sportowej i towarzyskiej poparcia i pomocy Związku, moralnej i 

materialnej,
b) w razie nieporozumienia lub sporu z drugim członkiem Związku, poddać sprawę pod orzeczenie 

władz Związku, które są obowiązane załatwić ją jak najszybciej i najbezstronniej,
c) brać udział w zawodach, z ramienia Związku urządzanych, korzystać z urządzeń i publikacji 

Związku itp.,
d) w razie niezadowolenia z orzeczenia Wydziału Związku, odwołać się do Walnego Zgromadze
nia, a od niego do Związku Austriackiego, względnie do władz Federacji Międzynarodowej,
e) wybrać na Walne Zgromadzenie przepisaną statutem liczbę delegatów,
f) wspólnie z trzema innymi członkami zwyczajnymi zażądać od wydziału zwołania Walnego 

Zgromadzenia.
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§ 6. Prawa członków nadzwyczajnych są te same, co członków zwyczajnych, wymienione w §5, 
ustęp a, b, c.

§ 7. Obowiązki wszystkich członków są następujące:
a) złożyć przy wstąpieniu deklarację, zobowiązującą do bezwzględnego stosowania się do statutów, 
przepisów i zarządzeń Federacji Międzynarodowej, Austriackiego Związku i Związku Polskiego 
oraz ich władz,
b) złożyć przy zgłoszeniu wstąpienia wpisowe oraz składać w termienie przepisaną opłatę roczną,
c) poddać się wszystkim zarządzeniom dyscyplinarnym władz Związku.

Podział członków
§ 8. Pod względem sportowym członkowie dzielą się na klasę I oraz klasę II z oddziałami A, B i C. 

Do klasy 1 należą członkowie zwyczajni, zaliczeni do niej przez Austriacki Związek.
Do klasy II należą wszyscy inni członkowie Związku Polskiego, zaliczeni do niej przez Wydział 
tego Związku, a mianowicie do oddziału A jedna trzecia najlepszych pod względem sportowym, do 
oddziału B następna jedna trzecia pod względem kwalifikacji sportowej, do oddziału C pozostała 
jedna trzecia oraz wszyscy świeżo zgłoszeni członkowie, aż do dokonania najbliższego podziału na 
oddziały.

§ 9. Podziału oddziałów klasy II dokonywa Wydział Związku z końcem sezonu wiosennego na 
podstawie zawodów o mistrzostwo, lub w razie braku tychże zawodów, na podstawie wyników 
całorocznych.
Dla ułatwienia podziału obowiązany jest każdy członek nadesłać natychmiast po ostatnich 
zawodach każdego sezonu wykaz wyników.
Jeżeli w ciągu roku zgłosi przystąpienie członek, którego kwalifikacje sportowe niewątpliwie 
przewyższają wymagania oddziału C, Wydział Związku może przedstawić go do przydzielenia do 
wyższego oddziału Wydziałowi Związku Austriackiego.
Przydzielenie to obowiązuje jednak tylko tymczasowo, do najbliższego normalnego przeprowadze
nia podziału.

Sądy zawodowe
§ 10. Dla kierowania zawodami Związek powołuje grona sędziowskie, osobne dla Galicji Wschodniej, 

osobne dla Zachodniej. Każde grono może się ukonstytuować na podstawie wydanego dlań przez 
wydział regulaminu, jeżeli złoży się na nie grupa co najmniej pięciu sędziów, egzaminowanych 
przez organa Związku Austriackiego. Grono, ukonstytuowawszy się, nosi nazwę „grupa sędziów 
państwowych”. W skład jego wchodzi następnie każdy sędzia przez Związek Austriacki uznany. 
Grono ma prawo poddać egzaminom kandydatów dalszych, oraz zalecać ich Wydziałowi Związku 
Polskiego do uznania jako „sędziów krajowych”. Sędziowie krajowi nie posiadają wobec Wydziału 
Związku żadnych praw reprezentacyjnych, ani nie biorą udziału w uchwałach administracyjnych 
grona sędziowskiego.

Dochody związku
§11. Na dochody Związku składają się:

a) wpisowe członków w wysokości połowy opłaty rocznej,
b) opłaty roczne w wysokości 50 koron od członków klasy 1, 30 koron od członków klasy II A, 20 

• koron od członków klasy II B, 10 koron od członków klasy II C,
c) dochody z zawodów, urządzanych przez Związek. W tym celu ma prawo Związek urządzić w 

każdej miejscowości raz w roku zawody; żaden z członków nie ma prawa urządzać w tym dniu 
zawodów własnych,

d) kary, opłacane przez członków,
e) dochody inne, jak dary, subwencje itp.

Wydział
§ 12. Główną władzą Związku jest wydział, wybrany przez Walne Zgromadzenie. Wydział reprezentuje 

Związek Polski wobec Związku Austriackiego, pośredniczy w korespoondencji między członkami 
a Związkiem Austriackim, jest władzą dyscyplinarną pierwszej instancji dla wszystkich członków, 
administruje dochodami, przestrzega zachowania statutów i przepisów, urządza zawody o mist- 
rzostwo i zawody reprezentacyjne, załatwia wszystkie sprawy administracyjne i sportowe Związku, 
o ile nie są zastrzeżone Walnemu Zgromadzeniu.
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§ 13. Wydział wybierany jest przez Walne Zgromadzenie na przeciąg jednego roku. Członkiem wydziału 
może być każdy pełnoletni członek towarzystwa, należącego do Związku, będący w pełni praw 
obywatelskich, zajmujący samoistne stanowisko społeczne. W razie sprawy nie cierpiącej zwłoki 
wydział ma prawo przekroczyć swój zwykły zakres działania, jednakże na najbliższym Walnyrr 
Zgromadzeniu jest obowiązany zdać o takich zarządzeniach osobno sprawę, przed sprawozdaniem 
ogólnym.

§ 14. Posiedzenia wydziału są poufne. Do ważności jego uchwał potrzebna jest większość dwóch trzecich 
części członków.

§15. W skład wydziału wchodzą:
Prezes, reprezentuje Związek na zewnątrz, kieruje czynnościami wydziału, przewodniczy wszyst
kim zebraniom Związku. W razie równości głosów rozstrzyga drugim głosem. W razach nagłych 
ma prawo zarządzić na własną rękę co należy, za tego rodzaju postanowienia jest jednak osobiście 
odpowiedzialnym przed wydziałem i Walnym Zgromadzeniem. Miejscem jego zamieszkania jest 
Lwów albo Kraków.
Wiceprezes, zastępuje prezesa we wszystkich czynnościach i prawach w razie jego nieobecności 
lub choroby. Miejscem jego zamieszkania musi być również Kraków lub Lwów, mianowicie to 
miasto, w którym nie mieszka prezes. Wiceprezes w głosowaniu nad sprawami, będącymi na 
porządku dziennym posiedzeń wydziału, ma prawo brać udział pisemnie.
Prezesem i wiceprezesem nie może być członek prezydium towarzystwa, należącego do Związku. 
Wydziałowi, w liczbie dwóch na każdą rozpoczętą dziesiątkę głosów, są wybrani w połowie 
spośród delegatów wschodnio-galicyjskich, w drugiej z zachodnio-galicyjskich.

§ 16. Członkami wydziału nie z wyboru są:
a) reprezentanci członków klasy I, po jednym,
b) naczelnicy obu gron sędziowskich,
c) reprezentanci Związku w Austriackim Związku Piłki Nożnej.
Obecność lub nieobecność tej kategorii członków wydziału nie wpływa na ważność uchwał, poza 
tym korzystają oni ze wszystkich praw innych członków wydziału.

Biuro Związku
§ 17. Biuro Związku znajduje się każdorazowo w siedzibie Związku, w miejscu zamieszkania prezesa. 

Prowadzi je pod kierunkiem prezesa sekretarz, w razie potrzeby z personelem pomocniczym. 
Sekretarza mianuje wydział, który jrest urzędnikiem odpowiedzialnym przed wydziałem. Sekretarz 
przeprowadza korespondencję, prowadzi protokoły posiedzeń wydziału, zarządza archiwum 
^Związku i wydawnictwami.
Pisma i obwieszczenia Związku podpisie prezes względnie jedo zastępca i sekretarz. 
Obowiązki skarbnika spełnia jeden z członków wydziału pod kontrolą bezpośrednią prezesa. 
Wszystkie funkcje wydziałowych są honorowe.

Komisja dyscyplinarna
§18. W razie potrzeby wydział ma prawo przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu wniosek o utworzenie 

osobnej komisji dyscyplinarnej (względnie dwóch: lwowskiej i krakowskiej), której powierzone być 
mają wszelkie zażalenia, spory itp., o ile wydział nie chce zająć bezpośrednio stanowiska w danej 
sprawie. Zakres działania komisji określi uchwalony przez Walne Zgromadzenie regulamin.

Walne Zgromadzenie
§ 19. Walne Zgromadzenie jest nawyższą władzą Związku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się 

corocznie w pierwszej połowie stycznia, a w skład jego wchodzą delegaci wszystkich członków 
zwyczajnych, a mianowicie: klasy I po pięciu delegatów, z klasy II A po trzech, z klasy II B po 
dwóch, z klasy II C po jednym.
Delegatami mogą być pełnoletni człnkowie towarzystw, w pełni praw obywatelskich, zajmujący 
samoistne stanowiska społeczne. Jeden delegat może reprezentować wszystkie głosy swego 
towarzystwa, a nadto głosy innych członków, razem nie więcej niż 8 głosów.

§ 20. Do ważności uchwał potrzebna jest obecność przynajmniej połowy delegatów, względnie połowa 
uprawionych głosów. W razie braku dostatecznej liczby delegatów, względnie głosów, odbyć się 
ma jak najrychlej drugie Walne Zgromadzenie, bez względu na komplet.

§ 21. Do zakresu działania Walnego Zgromadzenia należą:
a) badanie działalności sportowej, administracyjnej i kasowej Wydziału,
b) wybór prezesa, wiceprezesa i wydziałowych,
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c) wybór komisji rewizyjnej,
d) wybór reprezentantów do Związku Austriackiego,
e) uchwalenie wniosków, zgłoszonych w ciągu roku przez członków, co najmniej na dwa tygodnie 

przed Walnym zgromadzeniem ,
f) uchwalenie zmian statutu i rozwiązywania Związku.
Do wszystkich punktów od a) do e) potrzebna jest bezwzględna większość obecnych, do punktu f) 
większość dwóch trzecich obecnych delegatów, względnie głosów, przez nich reprezentowanych. 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Wydział na wniosek czterech członków, o ile 
oświadczy się za nim połowa wszystkich członków.

§ 22. Obradom Walnych Zgromadzeń przysłuchiwać się mogą mężowie zaufania członków, po dwóch z 
każdego towarzystwa.
Walne Zgromadzenie zapowiedziane ma być przez Wydział co najmniej na dziesięć dni przed 
oznaczonym terminem, równocześnie podaje Wydział porządek dzienny Zgromadzenia. Wnioski 
członków zgłoszone być mają do Wydziału najdalej na 20 dni przed Walnym Zgromadzeniem.

Kary
§ 23. Wydział, ewentualnie Walne Zgromadzenie jako wyższa instancja, ma prawo nakładać na 

towarzystwa, należące do Związku i ich członków, następujące kary za naruszenie przepisów 
niniejszego statutu:
a) napomnienie pisemne,
b) ostrzeżenie,
c) grzywna od 10 koron do 100 koron,
d) dyskwalifikacja od 8 dni do 1 roku,
e) wykluczenie ze Związku.
Za jedno przewinienie może być wymierzona tylko jedna kara.

Zgłoszenia członków
§ 24. Towarzystwo, pragnące zostać członkiem Związku, ma wypełnić odpowiedni formularz wraz ze 

zobowiązaniem pilnego przestrzegania statutów i rozporządzeń. Zobowiązanie takie obowiązuje 
na cały rok kalendarzowy następny i zostaje automatycznie przedłużone, o ile wystąpienie ze 
Związku nie będzie wypowiedziane zawsze przed dniem 15 grudnia.

Zgłoszenia graczy
§ 25. Wszyscy gracze, biorący udział w zawodach publicznych, muszą być zgłoszeni deklaracjami w 

dwóch egzemplarazch, dla Związku Austrdaduego i dla Związku Polskiego: Każdą zmianę należy 
bezzwłocznie zgłosić nowymi deklaracjami. Członkowie nadzwyczajni Związku zgłaszają swych 
graczy tylko jednym egzemplarzem deklaracji.

§ 26. Wszystkie pisma, skierowane przez członków do Związku Austriackiego oraz ze Związku 
Austriackiego do członków, przechodzą przez ręce Związku Polskiego.
Do wszelkich odwołań, wniesionych do Związku Austriackiego dołączona ma być należytość 
rekursowa w wysokości opłaty rocznej, która w razie uwzględnienia odwołania zostaje zwróconą, 
w razie tegoż odrzucenia, przypada na rzecz Związku Polskiego.

Rozwiązanie
§ 27. Rozwiązanie Związku uchwala przepisaną liczbą głosów Walne Zgromadzenie, które rozporządza 

majątkiem Związku.Gdyby Walne 2^gromadzenie na wypadek rozwiązania majątkiem Związku nie 
rozporządziło, natenczas majątek Związku przechodzi na własność Królestwa Galicji i Lodomerii 
z Wielkim Księstwem Krakowskiem, z przeznaczeniem na pokrewne cele sportowe, zależnie od 
uznania Wydziału Krajowego.

Postanowienia ogólne i przejściowe
§ 28. We wszystkich sprawach, nie objętych tym statutem, obowiązuje statut Związku Austriackiego. 

Wydział Związku Austriackiego ma prawo zawiesić, względnie zmienić uchwałę Związku Pol
skiego, jednakwoż z podaniem powodów. Od zawieszenia tego przysługuje Związkowi Polskiemu 
prawo odwołania do władz Federacji Międzynarodowej.
Przed uzyskaniem zatwierdzenia niniejszego statutu przez cJt. Władze i zwołaniem Zgromadzenia, 
funkcje Wydziału spełniają prezesowie klubów „Pogoń” i „Czarnych” we Lwowie, „Cracovia” i 
Robotniczy Klub Sportowy w Krakowie, ewentualnie delegaci tych klubów.
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Prowizoryczną siedzibą Związku, do chwili uzyskania zatwierdzenia statutu, jest Kraków. Prowi
zorycznym pezesem i reprezentantem Związku w Austriackim Związku Footballowym, jest prezes 
KS „Cracovia”.

Źródło: Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Krakowie, WAP, DPKr. 152, Statut Związku Polskiego 
Piłki Nożnej, zatwierdzony przez c.k. Namiestnictwo we Lwowie 23 grudnia 1911 roku, maszyno
pis.

The Football Asssociation of Poland between 1912 — 1920

Summary

The Football Association of Poland founded in Cracov on January 21, 1912, was conducive to the 
marked growth, both in quality and quantity, of Galidan football. At the same timejts activity of 1912 — 
1914, which in fact in no way different from those of similar associations in other European countries, in 
fact, laid the organizational and programmatic foundation for the dynamie development of football in 
indipendent Poland.

From June of 1919 to May of 1920, after the intermission of World War 1, the Football Association of 
Poland was active under the name of Polish Football Association in Little Poland region (the former 
Austrian sector of partitioned Poland). During this period the Association was, first and foremost, the 
initiator and actual originator of nationwide Polish Football Association which was fomded in Warsaw 
in December of 1919. Furthermore, the activists of the Football Association of Poland and Polish 
Association madę importand contribution towards setting up Polish Olympic Games Committee. Thus 
the activities and achievenents of the Football Assosiation of Poland and Polish Fotball Association (in 
the former Austrian sector) were of vital importance in creating the organizational nad programmatic 
foundations of Polish football and its further development during the twenty years of indipendence after 
World War I.

no.tbCtHń cokw tjjyTÓojia 3a rottbi 1912 — 1929

PeaioMe

OcHOBaHHbiń b KpaaoBe 21 smapa 1912 rotta no.ibcitHfl cok>3 4>yrf>ojia nocnocoócTBOBan 
BtJpa3UTe.U>HOMy pa3BHTHK> KHK KOHHieCTBeHHOMy, TaX H KateCTBeHHOMy ra-THllHUCKOrO (fyTÓO.Ta. 
Hapajiy c 3thm nesTe.TbHocTb CoKna 3a rotuu 1912 — 1914, aoTopas b npHHtmne He OTxonŁia ot 
noBeneHHii noxoxHx coiosob b Apyrnx eponeńcxHx crpaHax, npaKTHHecKH aa-ia ocHOBy a,ia 
opraHHJattHH h nporpaMMM non ztHHaMHHecxoe pa3BHTHe (jjyTÓo.Ta b cboóoahoS IIoju>nie.

nocne BoeHHoro nepepbraa, c hkjhs 1919-oro rotta no Mań 1920-oro rona nonberań cok>3 <t>yT6o.ia 
paóoTan Ha TeppHTOpHH Ma-ioń no.iMUH non HaaBaraieM: no.u>CKHń cok>3 <|>yT6o.Ta (Ha óbiBuiee 
aBCTpHHCKoe rocnoncTBo). B stom nepnone 6bli oh npesne Bcero hhhuhstopom h cjjaicTHtecimM 
ocHOBaTejieM oómeoTetecTBeHHOro nontCKoro coio3a (JiyTÓo.ia, ocHOBaHsoro b BaptuaBe b aeaaópe 
1919-oro rona. KpoMe toto aesTe.iH Ha3BBHHoro Cotoia (aa óbrautee aBCTpnńcxoe rocnoncrBo) 
3acnyxcH.tHCb Taxxe 3Ha«MTe.ibHO npn ochobbhhh nojibocoro KOMHTera o.tHMnnńcicHx nrp. TeM cbmhm 
nesTe.iBHOCTb u nocTHaceiuu Cotoaa (Ha óbiButee aBcrpańcicoe rocnoncTBo) hmc-th npnHUHnnajtbHoe 
3HateHMe tuta o6pa3OBaHHa h pa3pa6oTKH ochob opraHHsaunoHHO-nporpaMHoro rwia no.n>CKoro 
4>yr6ona b ero naju>Heńinero pa3BBTBa b MeznyBoeHHOM nepaone.
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POCZĄTKI KAJAKARSTWA NA WODACH GÓRSKICH W POLSCE

Wojciech Gawroński10

Sport kajakowy uprawiają miliony ludzi na świecie. Jedni w formie rekreacyjnej, jako 
urozmaicenie plażowania, inni — biorąc udział w turystycznych wędrówkach. Można by 
zadać pytanie, co w dobie współczesnej cywilizacji i techniki pociąga ludzi do tak prozaicz
nego zajęcia jak wiosłowanie na kajaku Być może jest to ucieczka przed współczesnym 
tempem życia, techniką i stresami.Trudno jednoznacznie odpowiedzieć. Z pewnością kajakar
stwo samo w sobie jest piękne. Pozwala na kontakt z naturą, wodą, słońcem. Turystyczne 
kajakowanie po szlakach jezior i rzek dostarca niezapomnianych przeżyć. Świadczyć o tym 
r ogą tysiące wodniaków z całej Europy, przebywających co roku na Międzynarodowy Spływ 
Kajakowy na Dunajcu. Przyjeżdżają po to, aby ponownie spędzić urocze chwile i spłynąć 
jeszce raz malowniczym Przełomem Dunajca. Zimno i śnieg też nie odstraszają kajakowców 
od udziału w tradycyjnym spływie na Brdzie.

Oprócz turystów-wodniaków istnieje duża grupa entuzjastów uprawiających kajakarstwo 
wyczynowo. Spora część z nich zajmuje się kajakarstwem klasycznym, zwanym również 
płaskim. Zawody mają charakter bezpośredniej rywalizacji na torze regatowym. W wielu 
krajach z powodzeniem uprawiana jest nieznana w Polsce dyscyplina kajakarstwa żaglowego. 
Na kajaku można z powodzeniem grać w piłkę. Tę grę zwie się kanupolo. Istnieją też próby 
surfingu na kajaku oraz akrobatyki.

Rwące, górskie potoki i rzeki od dawna pociągały żądnych mocnych wrażeń śmiałków. 
Liczne próby na górskich rzekach doprowadziły z czasem do powstania kajakarstwa dzikich 
— białych wód, zwanego w Polsce kajakarstwem górskim. Wyróżnia się w nim qazd, slalom 
oraz ostatnio sprint. Zjazd kajakowy polega na pokonaniu wyznaczonego odcinka rzeki w jak 
najkrótszym czasie. Trasa zjazdu powinna mieć co najmniej 3 km długości i być możliwa do 
przepłynięcia”. Długość trasy jest uzależniona od naturalnych warunków rzeki i możliwości 
organizacyjnych imprezy, ale nie powinna przekraczać 10 km. Zalecane są trasy od 6 — 7 km, 
ale za to o dużej skali trudności.

Koronną konkurencją w kajakarstwie górskim jest slalom.Zawody w slalomie polegają na 
jak najszybszym i zarazem bezbłędnym pokonaniu wyznaczonej trasy. Trasę slalomu lokalizu
je się w miejscach o dużej skali trudności, przeważnie w zwężeniach i zakrętach rzek, w 
pobliżu tam i filarów mostów. Charakter prądu musi być podobny do górskiej rzeki, a jego
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szybkość nie może być mniejsza niż 2 m/sek. Slalom rozgrywa się również na sztucznych, 
betonowych torach, specjalnie budowanych do tego celu. Pierwszy sztuczny tor zbudowano w 
Augsburgu (RFN) przed Igrzyskami Olimpijskimi w 1972 roku5. Obecnie trasa slalomu ma 
około 600 m długości. Umieszczone są na niej sztuczne przeszkody w postaci 20 — 25 
bramek. W zależności od oznakowania, bramki należy atakować z góry lub od dołu, czyli z 
tzw. podjazdu. Za błędy popełnione w czasie przejazdu przez bramki zawodnik otrzymuje 
punkty kamę. Są one wliczane do czasu przejazdu, przeliczanego na punkty. W czasie 
zawodów slalomista dwukrotnie pokonuje trasę. W ostatecznej klasyfikacji brany jest pod 
uwagę lepszy wynik”.

Slalom i zjazd rozgrywane są w kategorii kajaków dla kobiet i mężczyzn oraz w kategorii 
kanadyjek pojedynczych i podwójnych dla mężczyzn. Współzawodnictwo w zawodach ma 
charakter pośredni. Zawodnicy startują w określonych odstępach czasu, przeważnie jedno
minutowych. Zawody przeprowadzone sa konkurencjach indywidualnych oraz zespołowych. 
Zespół stanowią trzy osady wspólnie pb e (tzw. trójki)4’.

Najmłodszą konkurencją, zdobywającą dopiero popularność, jest sprint kajakowy roz
grywany na wzburzonych wodach. Trasa tego mini zjazdu ma zawierać się w granicach 400 
600 metrów, a czas jej przejazdu nie może być krótszy niż 1 mm. Sprint rozgrywany w krajach 
od kilku lat został w 1985 roku oficjalnie uznany przez Międzynarodową Federację Kajakową 
(ICF)”. Ostatnio w wielu krajach nastąpił nawrót do organizacji maratonów kajakowych na 
górskich rzekach.

Kajakarstwo górskie jest stosunkowo młodą dyscypliną sportową uprawianą w Polsce i 
nie doczekało się nigdy odrębnej i większej monografii. Istnieją tylko krótkie opracowania 
dotyczące rozwoju tej dyscypliny, wydawane przez kluby z okazji ich jubileuszów. W pracy 
stosowne są często symbole dotyczące oznaczenia kategorii łodzi. Wyjaśnienie ich ułatwi 
czytanie tekstu. Oznaczenie kajaków składanych jest następujące6: 
Litera F, jest symbol oznaczający kajak składany

F-l kajak składany pojedynczy (jednoosobowy)
F-2 kajak składany podwójny (dwuosobowy)

Początkowe oznaczenie kajaków sztywnych
Litera R, jest to symbol oznaczający początkowo kajak sztywny

R-l kajak sztywny jednoosobowy
R-lx3 zespół kajaków sztywnych (trójka)

Współcześnie stosowana terminologia oznaczenia łodzi kajakowych 
litera K, jest to symbol oznaczający kajak

K-l kajak jednoosobowy
K-lx3 zespół kajaków

litera C, jest to symbol oznaczający kanadyjki
C-l kanadyjka jednoosobowa
C-2 kanadyjka dwuosobowa
C-lx3 zespół kanadyjek jednoosobowych
C-2x3 zespół kanadyjek podwójnych 
C-2min kanadyjka podwójna mieszana 
C-2min x 3 zespół kanadyjek podwójnych mieszanych

Geneza kajakarstwa górskiego (białych—dzikich wód)

Już pierwotny człowiek zdawał sobie sprawę z właściwości nautycznych kłody drzewa, na 
której siadał okrakiem i w ten sposób płynął wraz z drzewem z prądem. Potem wziął do ręki 
gałąź „prawiosło”, dzięki której mógł nadać „prakajakowi” odpowiedni kierunek. Z czasem 
wydrążył ową kłodę drzewa i udoskonalił gałąź. Tak powstał prawzór dzisiejszego kajaka i 
wiosła. Jak podaje Korycki miało to miejsce w Afryce, w Południowej Azji i na Poline
zji”. Mieszkańcy północnych ziem do budowy prakajaka użyli kości wielorybie. Skon
struowali odpowiedni szkielet i na to naciągnęli powłokę z foczych skór. I tak powstało 
„męskie czółno eskimoskie” (ka-i-ak), prawzór dzisiejszego składaka10’. Łódź, na której 
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pływały kobiety nosiła nazwę „Umiak”11’. Prototyp kajaka uważany był przez Eskimosów na 
wodach Grenlandii. Prawzór kanadyjek powstał na wschodnich wybrzeżach Kanady. Kana
dyjki miały szkielet z drzewa jodły pokryty korą brzozy. Znane też były wśród Indian 
północnej Alaski, uprawiających myślistwo i rybołóstwo12’.

Jako pierwsze zapoznały się z kajakami narody żeglujące po morzach Północy — przede 
wszystkim Anglicy i oni to rozpowszechnili je w Europie. Angielski badacz Burrough, który 
przebywał w drugiej połowie XVI wieku wśród Samojedów, wspomina o kajakach jako 
najważniejszym środku komunikacji wodnej i myślistwa. Za prekursora kajakarzy należy 
uznać Szkota MacGregora, który w latach sześdziesiątych XIX wieku opłynął na swym 
kajaku „Rob Roy” wody Anglii, Europy i Palestyny l3). Można go uznać za pioniera turystyki 
wodnej i sportu kajakowego.

W drugiej połowie ubiegłego stulecia powstały pierwsze na świecie stowarzyszenia i 
związki zajmujące się sportem kajakowym. Jako pierwszy powstał w 1880 roku Amerykański 
Związek Kajakowy. W 1866 roku utworzono w Anglii „Royal Canoe Club”, a w 1887 
rozpoczął działalność Brytyjski Związek Kajakowy. Działalność angielski studentów przy
czyniła się do zakładania klubów kajakowych w różnych krajach. W 1900 roku powstał 
Kanadyjski Związek Kajakowy, w 1904 — Szwedzki Związek Kajakowy, w 1913 — Czeski 
Związek kajakowy, w 1914 roku Niemiecki Związek Kajakowy, a w 1921 utworzono 
związki kajakowe Austrii i Danii. W 1924 roku powstała międzynarodowa organizacja 
kajakowa pod nazwą „Intemational for Canoeing” (IRK). W 1946 roku organizacja ta 
zmieniła nazwę na Międzynarodowy Związek Kajakowy — "Intemational Canoe Federa- 
tion” (ICF)I4).

Próby pływania na górskich rzekach zapoczątkowano w XIX stuleciu. Śmiałkowie 
dokonali spływów na alpejskich rzekach Inn, Lech i Izera. Należeli oni przeważnie do klubów 
wioślarskich i pływali na starych łodziach regatowych.

Pierwszy kajak składany skonstruował monachijski student — Alfred Heurich. W 1905 
roku spłynął on swoim „Delfinem” rzeką Izerą z Toiz do Monachium. Ale dopiero 
upowszechnienie kajaka składanego (około 1907 roku) umożliwiło w Tyrolu i w górskiej 
Bawarii przeprowadzenie spływów o charakterze turystycznym.

Pierwsze regaty górskie w formie współzawodnictwa sportowego miały miejsce na począt
ku lat dwudziestych. W dniach 16 i 17 lipca 1921 roku odbyły się regaty łodzi składanych na 
Izerze, dla przypomnienia wyczynu Heuricha z 1905 roku. W rok później zorganizowano 
regaty na rzece Inn, a w 1925 roku pierwsze regaty na wodach rzeki Traun. Te i podobne 
zawody weszły na stałe do corocznych osiągnięć kajakowców Niemiec, Austrii i Szwajcarii.

Pod koniec lat dwudziestych przygotowanie do górskich regat oparto na szkoleniowym 
doskonaleniu zawodników. Równocześnie w czasopismach fachowych zaczęły pojawiać się 
artykuły na temat techniki pływania po spienionych wodach, wzbogacone rysunkami, 
zdjęciami oraz tabelami z wymiarami łodzi składanych, przeznaczonych, do tego rodzaju 
wyczynów. Krótsza łódź miała wymiary: dł. 4,2 m 4,35 m szer. 62 — 72 cm, łódź sportowa: 
dł. 4,5 m, szer. 65 cm, a eskimo kajak: dł. 4,9 — 5,2 m i ser. 46. Pływania kanadyjkami 
początkowo nie podejmowano. Dopiero po pierwszej udanej próbie, przeprowadzonej w dniu 
30 lipca 1926 roku podczas regat na Izerze, zaczęto stosować ten typ łodzi.

Pierwszy slalom miał miejsce w dniu 11 września 1932 roku na jeziorze Hallwyler w 
Szwajcarii. W rok później w dniu 8 października 1933 roku Szwajcarzy przeprowadzili slalom 
na górskiej rzece Aar. Slalom ten został później uznany za pierwszy slalom sportowy i jako 
taki oficjalnie zatwierdony przez Międzynarodowy Związek Kajakowy. W 1934 roku mistrz 
slalomu Max Vogt ze Szwajcarii napisał, że „slalom jest próbą dzikiej wody”.

Taki był początek nowej dyscypliny sportowej, która do dzisiaj pozostaje w ścisłym 
związku ze wzburzonym żywiołem wodnym. W tym czasie stało się popularne hasło:

„Zima — śnieg — slalom narciarski, 
Lato — woda — slalom kajakowy”

Myśl ta znalazła najwięcej zwolenników w Szwajcarii, gdzie w dniu 9 września 1934 roku 
odbyły się pierwsze ogólnokrajowe zawody slalomowe na rzece Aar. Przeprowadzono dwa 
biegi na różnych trasach oznaczonych za pomocą bojek i wiszących prętów, ówczesna ocena 
była odmienna od obecnie stosowanej. Uzyskanie najlepszego czasu w danym biegu było 
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równoznaczne ze zdobyciem 100 punktów: czasy były odliczane. Za lekkie dotknięcie boi 
dawno 1 punkt karny, za mocniejsze — 3 punkty karne. W wypadku wywrotki można było 
bieg powtarzać. Zawodnik otrzymywał za to jednak 20 punktów karnych. Druga wywrotka 
powodowała dyskwalifikację. W 1935 roku Szwajcarzy zorganizowali na torze przy tamie 
Rupperwiller na rzece Aar pierwsze krajowe mistrzostwa. Na zawodach tych byli oficjalni 
obserwatorzy z niemieckiego i francuskiego związku kajakowego.

Działacze szwajcarscy zbudowali podwaliny kajakarstwa w Austrii. Zorganizowali w 
Wiedniu Klub Kajakowy Ister i pomogli w przeprowadzeniu pierwszego w Austrii slalomu 
kajakowego na rzece Muhltraisen w St. Georgen. Tutaj trasa oznaczona była kolorowymi, 
drewnianymi listwami, wiszącymi ponad wąską rzeczką, które tworzyły jedno lub dwustronne 
bramki. W 1935 roku Austriacy zorganizowali w St. Georgen zawody w nowej konkurencji 
„Kajak — Kandahar” będącej kombinacją zjazdu i slalomu kajakowego. W dniu 28 maja 
tegoż roku odbył się pierwszy slalom w Wielkiej Brytanii w Walii, zorganizowany przez 
Austriaka Franza Schuhafa. W Niemczech pierwszy slalom miał miejsce w dniu 3 maja 1936 
roku w Zwickau. Składał się on z jednego biegu próbnego i dwóch biegów konkursowych. W 
zawodach tych startował Rudi Langraf, późniejszy długoletni prezydent Komisji Slalomowej 
ICF w latach 1960 - 1976.

W 1936 roku Szwajcar Max Vogt założył Międzynarodowy Komitet Slalomowy (CIS). Na 
wniosek Szwajcarii i Niemiec w dniu 5 sierpnia 1936 roku odbył się w Berlinie Kongres IKR, 
którego obrady dotyczyły głównie problemów kajakarstwa na wodach górskich. Kongres 
przyczynił sie do dalszej popularyzacji tej dyspypliny sportu, czego wyrazem było or
ganizowanie licznych imprez międzynarodowych. W 1937 roku zorganizowano między
narodowy slalom w Niemczech (Zwickau), Szwajcarii i Austrii, W Jugosławii na rzece Sawie 
w pobliżu Zagrzebia, Czechołowacji koło Brna oraz we Włoszech. Na następnym Kongresie 
IKR, który się odbył w 1938 roku postanowiono, że trasa zawodów dla składaków nie może 
być dłuższa niż 15 km na wodzie stojącej, a przejazd nie może trwać dłużej niż 80 minut na 
wodzie bieżącej. W tym też roku w międzynarodowym slalomie w Thalkirchen około 
Monachium wzięło udział aż 130 sportowców z Niemiec, Austrii, Jugosławii, Szwajcarii i 
Węgier. Mimo wybuchu II wojny światowej w krajach zachodniej Europy rozgrywano 
zawody slalomowe. W 1940 roku odbył się slalom w Anglii, a w Niemczech przeprowadzono 
w tym samym roku 17 slalomów. W 1941 roku zorganizowano w Paryżu slalom kajakowy, 
zaś w Niemczech aż 31 slalomów, w 1942 roku 37, a w 1943 29 z 1656 uczestnikami.

W 1946 roku zaczęło się ponowne ożywienie kontaktów międzynarodowych wśród 
kajakarzy. Szwajcarzy jako pierwsi wyrazili chęć organizacji Mistrzostw Świata w Slalomie. 
Kongres ICF poparł te starania. Powołano Komitet, ktorego zadaniem było opracowanie 
programu Mistrzostw Świata. Dotychczasowe przepisy slalomu przedyskutowano z czynnymi 
zawodnikami. Ostateczny projekt przepisów przedstawiono do zatwierdzenia na następnym 
Kongresie ICF. Nowe przepisy mówiły, że o wyniku decydować ma czas przejazdu trasy 
slalomu oraz punkty karne za błędne pokonanie bramek.

Szwajcarzy, nie stosując się do postanowień Kongresu ICF, urządzili w dniu 2 sierpnia 
1947 roku w Genewie międzynarodowy slalom, który początkowo został uznany za europej
ski, a później za światowy. Udział w nim wzięło 70 składanych łodzi i kanadyjek. Startowali 
zawodnicy ze Szwajcarii, Luksemburga, Francji, Belgii, Austrii i Czechosłowacji.

Prezydium ICF na posiedzeniu w 1947 roku nie pochwaliło tych przedsięwzięć i odmówiło 
uznania tych zawodów za Mistrzostwa Świata. Na Kongresie w 1948 roku przyjęto i 
zatwierdzono nowe przepisy opracowane przez Komitet. Określono wymiary łodzi dopusz
czonych do startu. Kajak składany musiał posiadać wymiary (minimum) długość 4,00 m i 
szerokość 60 cm, kanadyjka pojedyncza odpowiednio 4,00 i 80 cm, podwójna 4,48 i 80 cm. 
Ustalono również, że Mistrzostwa Świata w slalomie odbywać się będą co drugi rok, w latach 
nieparzystych. Oficjalny Międzynarodowy Komitet Slalomu Kajakowego (IKSC) pod prze
wodnictwem Edgara Schoopa został powołany do życia przez Kongres ICF w 1948 roku.

Pierwsze Mistrzostwa Świata w slalomie odbyły się w dniach 30 i 31 lipca 1949 roku w 
Genewie z udziałem 96 uczestników z 7 państw. W konkurencjach lodzi składanych kobiet i 
mężczyzn dominowali Austriacy, a w kanadyjkach Francuzi przed Czechosłowakami. Na 
mistrzostwach tych dopuszczono jednorazowo do startu kajaki sztywne z drewna, odtąd 



109

używane tylko kajaki składane i kanadyjki. Kolejne Mistrzostwa Świata w Slalomie roze
grano w 1951 roku w miejscowości Steyer w Austrii. Uczestniczyło w nich 117 kajakarzy z 10 
państw.

Z biegiem czasu liczba państw i zawodniów startujących w Mistrzostwach Świata 
zwiększyła się. Widowiskowość oraz podwójna walka — z wodą i przeciwnikiem spowodo
wały, że slalom stał się sportem niezwykle emocjonującym.

Na III Mistrzostwach Świata, przeprowadzonych w dniach 25 i 26 lipca 1953 roku w 
Merano we Włoszech, startowało 144 zawodników z 13 państw. Na tych mistrzostwach 
złożono protest odnośnie przepisów. W związku z tym Komitet Slalomowy zaprosił wszystkie 
zainteresowane zespoły do Bazylei na tzw. Międzynarodowe Dni Slalomu (31.X.
2.XI.  1953). Komitet Slalomowy ICF wraz z przedstawicielami 10 państw opracował nowe 
przepisy, w których uwzględniono doświadczenia minionych czterech lat. Propozycję tę 
przedstawiono w 1954 roku Kongresowi ICF do zatwierdzenia.

Mistrzostwa Świata w Slalomie w 1955 roku odbyły się już według nowych przepisów. 
Kolejne Mistrzostwa Świata rozgrywano co dwa lata, a ich forma i program nie uległy 
specjalnym zmianom.

W 1963 roku do startu w Mistrzostwach Świata dopuszczono sprzęt sztywny, wykonany z 
tworzyw sztucznych. Zawody odbyły się osobno w konkurencji składaków i osobno w 
konkurencji kajaków sztywnych. Regulamin kolejnych Mistrzostw Świata w 1965 roku 
przewidywał już tylko jedną kategorię kajaków sztywnych. Spowodowało to rezygnację ze 
sprzętu składowego.

W 1972 roku slalom kajakowy doczekał się debiutu olimpijskiego. Wprowadzono go do 
programu Igrzysk Olimpijskich w Monachium na wniosek gospodarzy. Zawody rozegrano na 
sztucznym torze w Augsburgu. Tor wykonany był w formie betonowej rynny i miał 600 m 
długości, oskali trudności 4 5 WWI5). Zawodnicy rywalizowali tylko w konkurencjach
indywidualnych. Na torze olimpijskim dominowali zawodnicy NRD, którzy zdobyli wszystkie 
złote medale l6).

Oprócz Mistrzostw Świata w Slalomie zainicjowano rozgrywanie Mistrzostw Świata w 
Zjeździe. I Mistrzostwa Świata odbyły się ww 1959 roku w Treignac we Francji. Od 1961 roku 
Mistrzostwa Świata w Zjeździe były przeważnie rozgrywane w tej samej miejscowości i w 
podobnym terminie co Mistrzostwa Świata w Slalomie. Oo 1974 roku rozgrywa się co dwa 
lata zawody o Puchar Europy, w konkurencjach indywidualnych, zarówno w slalomie jak w 
zjeździe. Ponadto prowadzona jest łączna klasyfikacja drużynowa w rywalizacji o Trofeum 
Europejskie175.

W 1988 roku rozegrano cykl zawodów o Puchar Świata w poszczególnych indywidualnych 
konkurencjach slalomu kajakowego. Inicjatywa ta powstała z myślą o dalszej popularyzacji 
slalomu i ma być pomocna w zabiegach ponownego jego włączenia do programu Igrzysk 
Olimpijskich w 1992 roku w Barcelonie185.

Początki kajakarstwa na wodach górskich w okresie 
międzywojennym w Polsce

Początki kajakarstwa w Polsce sięgają lat siedemdziesiątych XIX wieku. W dniu 26 maja 
1887 roku na lamach „Kuriera Warszawskiego” ukazała się wzmianka o pojawieniu się 
kajaków na naszych wodach195. „Niespodziewany, atak przez drużynę wioślarską upragniony 
przybór wody pobudził do życia młodą inicjatywę. Ławy piaszczyste, do niedawna złowrogo 
wyzierające z wody, nawet najbardziej zamiłowanych w sporcie wioślarzy zniechęcały do 
jazdy i odbierały energię. Z chwiłą jednak podniesienia się poziomu rzeki, mnóstwo łodzi 
rasowych zaroiło się na Wiśle, a gigi, raceboty, skulingi, ośmiowiosłówki i kajaki dokonywały 
cudów zręczności. Nastał więc już przedregatowy sezon”205.

Organizacją krzewiącą sporty wodne było Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie (WTW) 
założone w 1882 roku. Oczywiście podstawową dyscypliną Towarzystwa było wioślarstwo. 
Nie przeszkodziło to Towarzystwu wyścigów kajaków w ramach regat wioślarskich. Pierwsze 
z nich odbyły się na Wiśle w 1896 roku na dystansie 1000 m. Do startu w wyścigu kajaków 



110

zgłosiło się trzech kajakarzy: Stanisław Siewko, Adolf Norm ark i Dymitr Mokryjewicz. 
Wyścig kajaków odbywał się na początku regat wioślarskich. Zawodnicy startowali z prądem 
rzeki. Pierwszy do mety przypłynął Stanisław Siewko na kajaku „Zuch” przed Adolfem 
Normarkiem na „Karle”. Dymitr Mokryjewicz na łodzi „Smyk” przypłynął na metę ze 
znaczną stratą do rywali. Czas zwycięzcy wynosił 8 minut i 30 sekund20.

Pierwsze próby pływania po rzekach górskich odbyły się znacznie później i miały 
charakter turystycznych wędrówek.

W 1923 roku „Przegląd Sportowy” zamieścił pierwszą fotografię łodzi składanej22’, 
natomiast pierwszego opisu budowy i konstrukcji łodzi składanej dokonał A. Heinrich na 
łamach „Sportu Wodnego” w 1927 roku2”. Pojawienie się w Polsce tego typu łodzi 
umożliwiło kajakarzom pływanie po górskich wodach, ponieważ składak był najwłaściwszą 
łodzią na rzeki o bystrych prądach i stosunkowo małej głębokości24’.

Prekursorami kajakowania na wodach górskich byli członkowie krakowskich klubów 
wioślarskich: J. Fischer i A. Grabski z Oddziału Wioślarskiego TG „Sokół” oraz L. Leszko z 
sekcji wioślarskiej AZS, którzy w latach dwudziestych pływali po bystrym Dunajcu2”.

W latach 1924 roku powstał w Mysłowicach Pierwszy Polski Klub Składakowców 
„Hellas”. Członkami klubu byli właściciele składaków, których w chwili założenia było 
czternastu Kolejnym klubem kajakowym powstałym na Górnym Śląsku byl Klub Kajakowy 
Kanuistów w Katowicach: rozpoczął on swą działalność 17 listopada 1928 roku zrzeszając 
kilkudziesięciu członków. Zadaniem klubu było rozwijanie turystki wodnej na składakach i 
łodziach kanadyjskich 26). Pierwsze zawody kajakowe zorganizował w 1929 roku Klub 
„Hellas” wraz z Klubem Kajakowym Kanuistów. Rozegrano je na górskiej rzece Sole między 
Żywcem a Oświęcimiemn na trasie około 50 km. Do wyścigu dopuszczono tylko ośmiu 
doświadczonych kajakarzy ze względu na wysoki stan rzeki2”.

Koniec lat dwudziestych był okresem przełomowym dla rozwijającego się sportu kajako
wego. Organizacyjną opiekę nad tym sportem objął w 1928 roku Polski Związek Narciarski 
2”. Decyzja PZN była zaskakująca dla Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich, który 
widział kajakarzy w swych szeregach. Działacze narciarscy wzorowali się pod tym względem 
na systemie organizacyjnym istniejącym w Bawarii. W tym okresie właściwym terenem sportu 
kajakowego były górskie rzeki, ponieważ na nizinnych i jeziorach dominowało wioślarstwo. 
Narciarze w okresie letnim uprawiali z powodzeniem turystykę kajakową, powiększając grupę 
wodniaków. W związku z tym opieka PZN nad kajakarzami była zrozumiała. Działacze PZN 
jednocześnie wyrazili nadzieję, że kiedy sport kajakowy okrzepnie, to stanie się samodzielną 
dyscypliną sportową, posiadającą własny związek29’. Stało się to faktem w dniu 2 maja 1930 
roku, w którym założono Polski Związek Kajakowy. Pierwszym prezesem PKZ został gen. S. 
Kwaśniewski, wiceprezesem mjr W. Ziętkiewicz, kapitanem sportowo-turystycznym W. 
Grzelak. Tak więc kajakarstwo w niedługim czasie stworzyło w Polsce własną organizację, 
rezygnując z opieki PZN50’. Już w 1931 roku PZK myślał o organizacji długodystansowego 
wyścigu górskiego o mistrzostwo swego Związku, ustalając nagrodę przechodnią „Pstrąga” 
dla zwycięzcy21’. Plany te próbowano zrealizować w dwa lata później. W 1933 roku 
zaplanowano rozegrać wyścig górski o mistrzostwo PZK, który miał się odbyć 25 czerwca na 
Dunajcu na trasie Nowy Sącz — Melsztyn. Organizację zawodów powierzono sekcji 
kajakowej AZS Kraków22’. Jednak z winy organizatorów wyścig ten nie doszedł do skutku. 
Chęć startu w mistrzostwach wyraziło siedmiu zawodników2”.

W 1933 roku do PZK należało 30 klubów i stowarzyszeń zajmujących się sportem 
kajakowym. Do najbardziej aktywnych należały kluby krakowskie, które zajmowały się 
szczególnie pływaniem po wodach górskich. Oto one:

1. Sekcja Kajakowa AZS — 52 członków;
2. Oddział Kajakowy WKS „Wawel” — 34 członków
3. Oddział Kajakowy Klubu Sportowego „Makabi” — 40 członków
4. Sekcja Kajakowa KS „Cracovia” — (dane nieznane).

Kluby te organizowały wycieczki i spływy Dunajcem, Popradem oraz Sołą24.
Coraz liczniejszą rzeszę wodniaków z pewnością ucieszyło otwarcie w czerwcu 1933 roku 

pierwszej przystani Pienińskiej Sekcji Kajakowej w Szczawnicy25. Sekcja ta działała przy 
miejscowym Oddziale Towarzystwa Sportowego „Wisła”. Jego założycielami byli dr med. 
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Artur Werner i Czesław Winiarski. Pierwszymi kajakarzami w Szczawnicy byli Adam Pilecki, 
Franciszek Ciesielka, Wojciech Piecyk, Franciszek Majerczak34*. Sprzęt kajakowy budował 
dla sekcji szkutnik — Franciszek Ciesielka, który jednocześnie prowadził wypożyczalnię 
kajaków37*. Szczawnica była więc kolebką polskiego kajakarstwa górskiego.

W 1934 roku drugim ośrodkiem wykazującym duże zainteresowanie sportem kajakowym 
stał się Nowy Sącz. Gorącym propagatorem sportu kajakowego był tam Stanisław Wąsowicz, 
który urządzał wycieczki po górskich rzekach, zaprawiając w ten sposób członków miejs
cowego towarzystwa wioślarskiego i harcerzy do regat sportowych38*.

W dniach 20 — 21 maja 1934 roku odbył się Pierwszy Międzynarodowy wyścig kajakowy 
o Mistrzostwo Polski — odpowiednik dzisiejszych Górskich Mistrzostw Polski w Zjeździe39*. 
Organizatorem Mistrzostw były PZK oraz sekcja kajakowa TS „Wisła” w Szczawnicy. Sędzią 
głównym zawodów został Andrzej Heinrich. Do mistrzostw dopuszczono jedynie kajaki 
składane. Zawody zgromadziły na starcie reprezentantów Austrii, Czechosłowacji, Niemiec 
oraz Polski. W konkurencji jedynek startowało 14 osad, a w konkurencji dwójek — 27. 
Wyścig rozegrano na Dunajcu na trasie około 100 km, podzielonej na dwa etapy. W 
pierwszym dniu kajakarze pokonywali odcinek Nowy Targ — Szczawnica, a drugiego dnia 
dalszą część trasy Szczawnica — Nowy Sącz. W łącznej klasyfikacji obu etapów zwycięstwa 
przypadły gościom zagranicznym, nie licząc kategorii dwójek mieszanych, w której zwyciężyła 
osada polska: Mucha Górska. W jedynkach kobiet zwyciężyła I. Kemmeter (Niemcy), w 
jedynkach mężczyzn Gregor Hradetzky (Austria), a w dwójkach — osada niemiecka40*.

Jednocześnie z Mistrzostwami Polski odbyły się Mistrzostwa Okręgu Małopolsko-Śląs- 
kiego w kajakach sztywnych. W zawodach startowało 12 kajakarzy. Kilka osad nie dopłynęło 
do mety na skutek uszkodzenia łodzi. Pierwsze miejsce zdobyła osada Sudor — Pintscher, 
reprezentująca TG „Sokół” Nowy Targ, zawody o Mistrzostwo Polski i Okręgu przep
rowadzone były sprawnie i przyczyniły się do popularyzacji kajakarstwa41’. W drugim dniu 
zawodów przed startem do wyścigu przeprowadzono, z inicjatywy prezesa IRK M. Eckerta, 
krótki wykład i pokaz dotyczący techniki wiosłowania. Wykład wygłosił trener niemieckich 
kajakarzy Erich Arndt. Zapoznał on zebranych z nowoczesną techniką wiosłowania na 
kajaku. Wskazówki udzielone zawodnikom w czasie wykładu były pomocne podczas wy
ścigu42*.

Również w 1934 roku przeprowadzono po raz pierwszy w Polsce slalom kajakowy, 
zawody odbyły się w Krakowie na Wiśle. Slalom miał charakter biegu zręcznościowego (tzn. 
„gymkhany”), z pokonywaniem ustalonych przeszkód43*.

W 1934 roku PZK zrzeszał 55 klubów i sekcji uprawiających kajakarstwo, a w 1939 roku 
do Związku należało już 105 klubów i sekcji oraz 38 drużyn kajakowych ZMP i towarzystw 
robotniczych44*. W celu powiększenia kadry szkoleniowej PZK organizował kursy instruktors
kie. Pierwszy w Polsce kurs dla kandydatów na instruktorów kajakarstwa odbył się w dniach 
8 — 15 kwietnia 1935 roku w Krakowie. Organizatorem kursu był Małopolsko-Śląski Okręg 
PZK. Udział w szkoleniu wzięło 66 kandydatów. Kurs prowadził austriacki wykładowca 
— Raabe, a komendantem był por. I. Pawlik. Program szkolenia obejmował wykłady i 
ćwiczenia praktyczne. Zajęcia praktyczne prowadzono na Wiśle oraz basenie pływackim 
„YMCA”, gdzie odbył się m. in. pokaz obrotu eskimoskiego45* (jest to ewolucja, w której 
kajakarz bez opuszczenia łodzi dokonuje wywrotki i pełnego obrotu wzdłuż podłużnej osi 
kajaka). Na zajęcia teoretyczne składały się wykłady doktorów Lustera i W. Sidorowicza oraz 
por. I. Pawlika. O tematyce zagadnień poruszanych na wykładach dowiadujemy się z motatek 
Franciszka Ciesielki, jednego z uczestników kursu. Dr Luster prowadził wykłady z zakresu 
historii kajakarstwa, sędziowania i organizacji zawodów oraz spraw organizacyjnych PZK. 
Wykłady Wacława Sidorowicza poświęcone były higienie sportu oraz udzielaniu pierwszej 
pomocy. Zajęcia prowadzone przez I. Pawlika obejmowały: zakres i cele wychowania 
fizycznego, metody prowadzenia zajęć, sposoby instruowania oraz metodykę kajakową. Jeden 
z wykładów powięcony był obowiązkom i zachowaniu się zawodnika w czasie treningów, 
zawodów, a także po regatach46*. Wśród notatek Franciszka Ciesielki znajdujemy wzmiankę 
mówiącą jak wyglądał slalom, który ówcześnie uprawiano za granicą.

I kurs instruktorski zakończył się egzaminem i w zależności od wyniku przyznawano 
uczestnikom stopnie instruktorów lub przodowników. Prowadzący kurs wyróżnili niektórych 
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jego uczestników, stwierdzając... „Grzywiński jest doskonałym instruktorem, Przybylewski, 
Broniecka, Brozdeczka, Dziewiński posiadają dobry styl wiosłowania, a Angelusówna i 
Legutko są świetnymi zawodnikami”47’. Następne kursy instruktorskie o podobnym pro
gramie odbyły się w 1938 roku w Łęgnowie i w 1939 roku w Warszawie4*’.

II Górskie Mistrzostwa Polski przeprowadzono w dniach 10 — 11 czerwca 1935. 
Walczono na tej samej trasie co na poprzednich mistrzostwach. Startowały osady z czterech 
państw: Australii, Czechosłowacji, Niemiec i Polski. W mistrzostwach w poszczególnych 
kategoriach startowało 55 osad kajakowych. Sukcesy święcili wyłącznie zawodnicy zagrani
czni. Podobnie jak w roku poprzednim, przy okazji Mistrzostw Polski rozegrano Mistrzostwa 
Okręgu w kajakach sztywnych. W jedynkach zwyciężył Jan Legutko z Sekcji PZK Kraków, a 
w dwójkach bracia Jan i Franciszek Ciesielka z TS „Wisła” Szczawnica4”.

Mistrzostwa Polski w 1936 roku zostały odwołane ze względu na niski stan wody oraz 
małą liczbę zgłoszeń. Brak zainteresowania regatami ze strony zawodników zagranicznych był 
z pewnością związany z ich przygotowaniami do Igrzysk Olimpijskich w Berlinie, gdzie 
wprowadzono do programu konkurencje klasyczne”’.

W dniu 29 czerwca 1936 roku działacze Lwowskiego Okręgu PZK zorganizowali I Wyścig 
Górski na rzecze Czeremosz. Regaty te były największą imprezą roku na wodach górskich51’. 
Do zawodów zgłosiło się około 30 kajakarzy z Krakowa i Lwowa. Po przeprowadzonej w 
dniach 26 i 27 czerwca próbie wielu zawodników się wycofało. Na starcie stanęło 8 jedynek i 4 
dwójki kajakowe. Trasa o długości 35 km wiodła z Jawornik do Żabie i posiadała dużą skalę 
trudności. Niebezpieczny odcinek rzeki, tzw. „Duży Huk” należało ominąć, przenosząc kajaki 
lewym brzegiem. W kajakach jedynkach zwyciężył Stanisław Rischka z LKS „Pogoń Lwów”, 
drugim był H. Leibschang z KPW Lwów. Wyniki w kajakach podwójnych nie są znane. 
Przygotowania do wyścigu, jego przeprowadzenie oraz zapewnienie bezpieczeństwa na trasie 
były bardzo dodre. W latach następnych odstąpiono od organizowania zawodów z powodu 
trudności, jakie sprawiało pokonanie wodnego żywiołu52’.

III Górskie Mistrzostwa Polski przeprowadzono dopiero w dniach 16 17 maja 1937
roku. Były to zarazem ostatnie mistrzostwa jakie odbyły się w okresie międzywojennym55. 
Regaty rozegrano w dwóch etapach na skróconej trasie z Czorsztyna do Nowego Sącza, z 
„przerwą” w Szczawnicy. W kajakach jedynkach dobrze spisał się K. Dzięciołowski, prze
grywając tylko z mistrzem olimpijskim Gregorem Hradetzkim (Berlin 1936). Było to trzecie z 
rzędu zwycięstwo Austriaka w Górskich Mistrzostwach Polski. W kajakach dwójkach 
również wygrała osada austriacka. Jedynie w dwójkach mieszanych pierwsze mejsce zdobyła 
polska osada z Klubu Kajakowego Kanuistów w Katowicach. Tradycyjnie już Mistrzostwom 
Polski towarzyszyły zawody o Mistrzostwo Okręgu Małopolska-Śląskiego54’.

W latach 1938 — 1939 zaniechano organizacji Mistrzostw Polski na Dunajcu z niewiado
mych przyczyn. Odbyły się jedynie próby organizacji slalomów kajakowych. We wrześniu 
1938 roku na Białej Przemszy przeprowadzono wyścig na bardzo krętej i pełnej kłód drzew 
trasie o długości 10 km. Był to istotnie „slalom” pomiędzy naturalnymi, ale niewiele miał on 
wspólnego z regułami ówczesnych slalomów kajakowych5”. W 1939 roku warszawiacy 
zorganizowali „Rajd na wodzie”. W ramach rajdu przeprowadzili na Wiśle bieg zręcznoś
ciowy (gymkhanę), który był próbą opanowania kajaka5”.

Początki kajakarstwa górskiego w Polsce
(1945 — 1964)

Reaktywowanie i działalność Polskiego Związku Kajakowego oraz klubów sportowych

Po zakończeniu działań wojennych doznane straty przez długi czas rzutowały na rozwój 
kajakarstwa w Polsce. Okupant spalił przystanie kajakowe, archiwa związkowe i klubowe. 
Sprzęt został zniszczony lub wywieziony. Wielu działaczy i zawodników zginęło, niektórzy w 
wyniku zawieruchy wojennej znaleźli się poza granicami5” kraju.

Działalność organizacyjną początkowo zaczęły przejawiać miasta stosunkowo najmniej 
zniszczone — Bydgoszcz i Kraków. Ośrodki te rozpoczęły równocześnie odbudowę sportu 



113

kajakowego w Polsce, powołując dwie naczelne władze kajakowe wzajemnie się nie uznjące i 
obie pretentujące do wyłączności w polskim sporcie kajakowym. Ten niezdrowy stan trwał 
przez cały rok 19465”. Dopiero na Walnym Zjeździć delegatów w dniu 26 maja 1946 ku w 
Warszawie doszło do połączenia obu grup i reaktywowania działalności Polskiego Związku 
kajakowego z siedzibą w Krakowie. Prezesem został O. Chlamtasch5”.

Zadaniem Związku było patronowanie — jak w okresie międzywojennym — zarówno 
kajakarstwu wyczynowemu, jak i turystycznemu60’. W tej formie Związek działał przez 5 lat. 
Reorganizacja sportu przyniosła również zmiany w kajakarstwie. W maju 1951 roku roz
wiązano Polski Związek Kajakowy: sprawy dotyczące kajakartswa wyczynowego przejęła 
Sekcja Sportu Kajakowego Komitetu Kultury Fizycznej, a kajakarstwo turystyczne przeszło 
pod patronat Polskiego Towarzystwa Turystyczno — Krajoznawczego61’.

W wyniku kolejnej reorganizacji polskiego sportu w 1957 roku reaktywowano PZK z 
siedzibą w Warszawie. Związek ponownie przejął opiekę nad kajakarstwem wyczynowym i 
turystycznym. PTTK jednak w dalszym ciągu zajmowało się turystyką kajakową 62). Od tego 
roku najwyższą władzą PZK stanowiły doroczne Walne Zjazdy Delegatów, których zadaniem 
była ocena sportowego dorobku, wybór Zarządu Głównego i Prezydium (Wydziału Wykona
wczego)63’.

Działalność sportową wznowiła jako pierwsza Pienińska Sekcja TS „Wisła” Oddział w 
Szczawnicy (obecnie „Pieniny”) pod kierownictwem Adama Pileckiego65’. W dniach 25 26
maja 1947 roku sekcja ta wspólnie z PZK — zorganizowała pierwsze powojenne Górskie 
Mistrzostwa Polski. Klub „Pieniny” uczestniczył co roku w organizacji Górskich Mist- 
rzowstw Polski. Przeprowadzał również w Szczawnicy lokalne zawody w slalomie kajako
wym. Program tych zawodów obejmował oprócz slalomu także bieg długodystansowy na 
Dunajcu na trasie Czorsztyn — Szczawnica. Od tego czasu weszły one pod nazwą „Puchar 
Pienin” do kalendarza sportowego i odbywały się corocznie65’.

W 1954 roku przy ZS „Start” w Nowym Sączu utworzono sekcję kajakową. Jednym ze 
współzałożycieli był Stanisław Fetter. Na stanowisko kierownika sekcji wybrano Stanisława 
Biskupskiego66’.

Do pracy w sekcji zaangażowano trenera Mariana Nowaka, który rozpoczął szkolenie 
mając do dyspozycji tylko 4 kajaki67). Ze względu na geograficze położenie zawodnicy sekcji 
specjalizowali się w kajakarstwie na wodach górskich. Klub „Start” Nowy Sącz od momentu 
powstania przejawiał działalność organizując już w 1954 roku Górskie Mistrzostwa Kajakowe 
Województwa Krakowskiego Zrzeszenia „Start”6”. Na terenie Sądecczyzny i Podhala działały 
przy klubach sportowych jeszcze inne sekcje kajakowe: KS „Spójnia” w Nowym Sączu i LZS 
w Tęgoborzu. Sekcja „Spójni” powstała w 1950 roku i prowadziła wyłącznie działalność 
turystyczną. W 1956 roku została ona rozwiązana. W tym samym roku powstał LZS w 
Tęgoborzu, który w następnych latach uczestniczył w Górskich Mistrzostwach Polski i 
Mistrzostwach Polski w Slalomie6”. W 1964 roku powstała sekcja kajakowa KS „Sokolica” 
Krościenko, dołączając do klubów specjalizujących się w slalomie i zjeżdzie70’.

Na przestrzeni lat 1947 — 1964 w zawodach o Mistrzostwo Polski w Slalomie i w 
Górskich Mistrzostwach Polski uczestniczyło wiele klubów z całej Polski, posiadających 
sekcje kajakarstwa płaskiego71’. Udział tych klubów w zawodach w kajakarstwie górskim był 
jednak przeważnie symboliczny, w związku z czym nie odegrały one większej roli w rozwoju 
tej dziadziny kajakarstwa. Jedynie klub „Pieniny” i „Start” były ośrodkami, które traktowały 
specjalizację w slalomie i w biegach górskich jako pierwszoplanową i przyczyniły się w 
poważnym stopniu do rozwoju tych kajakowych dyscyplin w Polsce.

W pierwszych latach po wojnie PZK ograniczał się jedynie do organizacji Górskich 
Mistrzostw Polski. W latach pięćdziesiątych wzrosło zainteresowanie działaczy kajakarstwem 
górskim. Jednym z nich był Wacław Kwaśniewski, który działał z ramienia Sekcji Sportu 
Kajakowego GKKF. W 1954 roku przyjechał on do Sromowiec Niżnych i przeprowadził tam 
rozmowę z Czechosłowakami, którzy na Dunajcu (w miejscu granicznym) rozgrywali Mist
rzostwa Czechosłowacji w Slalomie. Omówił tam sprawę wzajemnych kontaktów spor
towych7”. W wyniku tego polscy zawodnicy uczestniczyli w 1955 roku w Międzynarodowych 
Zawodach Slalomowych na Dunajcu w Czerwonym Klasztorze (CSRS)7”, a kajakarze z 
Czechosłowacji przybywali na zawody do Szczawnicy74’.



114

W tym samym roku przewodniczący Sekcji Sportu Kajakowego GKKF Antoni Bazaniak 
i trener Marian Nowak wyjechali w charakterze obserwatorów na IV Mistrzostwa Świata w 
Slalomie, które odbywały się w Tacen w Jugosławii. Uczestniczyli również w Kongresie ICF, 
zorganizowanym z okazji Mistrzostw Świata7”.

W okresie działalności Sekcji Sportu Kajakowego GKKF szczególnie dwie osoby in
teresowały się slalomem kajakowym — Leszek Wojtulewicz i Wacław Kwaśniewski, obaj z 
Warszawy. Ich aktywna działalność doprowadziła po reaktywowaniu PZK w 1957 roku do 
utworzenia Komisji Slalomowej. W skład jej weszli przedstawiciele Związku oraz zaintereso
wanych klubów sportowych „Pieniny” i „Start”. Przewodniczącym został Wacław Kwaśniew
ski. PZK powierzył Komisji całokształt zagadnień związanych z uprawianiem slalomu oraz 
biegów górskich. Komisja energicznie przystąpiła do pracy. Działacze czynili również próby 
popularyzacji slalomu w innych regionach kraju. Próby te nie powiodły się jednak z powodu 
braku odpowiednich rzek, które nadawałyby się do urządzania slalomów7”.

W kwietniu 1957 roku miał pierwszy wyjazd polskich zawodników do Zwickau w NRD771. 
Zawody w Zwickau stały się dorocznym startem naszych slalomistów. W tym samym roku 
Polacy wzięli po raz pierwszy udział w Mistrzostwach Świata w Slalomie rozegranych w RFN. 
W 1958 roku poza startami w Zwickau i w Czerwonym Klasztorze nasi kajakarze pojechali po 
raz pierwszy na zawody slalomowe do Tacen w Jugosławii. Brali także udział w trójkom- 
binacji na wodach dzikich Gross-Reifling w Austrii78’. W 1960 roku kontakt sportowy z 
CSRS poszerzył się o start w zawodach w Splinderowym Młynie79’. Kolejny start reprezentan
tów Polski w Mistrzostwach Świata w Slalomie i po raz pierwszy w Mistrzostwach Świata w 
Zjeździe miał miejsce w 1961 roku w NRD. Następne Mistrzostwa Świata z udziałem 
Polaków odbyły się dwa lata później w Austrii.

Kalendarz sportowy kajakarzy górskich, ubogi do tej pory, wzbogaci) się o dwie imprezy 
krajowe. Mianowicie w 1961 roku KS „Pieniny” zorganizował dla uczczenia pamięci 
zmarłego w 1958 roku dr med. Artura Wernera — Memoriał jego imienia. Zawody odbywały 
się w konkurencji slalomowej. Memoriał był pomyślany jako impreza doroczna i jest 
rozgrywany do dnia dzisiejszego80’. W 1962 roku odbywały się po raz pierwszy zawody o 
„Puchar Ziermi Sądeckiej”, organizowane przez KS „Start” Nowy Sącz. Od tego czasu 
zawody te, podobnie jak o Memoriał Dr A. Wernera, stały się imprezą coroczną81’

Sprzęt kajakowy

W latach 1947 — 1947 zawody w kajakarstwie zawody w kajakarstwie górskim odbywały 
się wyłącznie na kajakach składanych w kategorii F 1 i F 2 (max. dl. 5,50 m)82’. Łodzie 
używane przez kajakarzy przeznaczone były do spływów górskich. Na tych samych łodziach 
startowali również zawodnicy w slalomie, ponieważ ówczesne przepisy slalomu dopuszczały 
dowolne wymiary kajaków8”. Jednocześnie regulamin Górskich Mistrzostw Polski zobowią
zywał zawodników do startu w biegu długodystansowym i slalomie na tej samej łodzi84’. W 
związku z tym w latach 1947 — 1952 w slalomie używano kajaków bardziej dostosowanych 
do biegu niż do slalomu. Z chwilą wprowadzenia osobnych Mistrzostw Polski w Slalomie 
zaczęto stosować w tej konkurencji łódki o wymiarach (min. 4 m dł. i 60 cm szer.) Jednak 
regulamin Górskich Mistrzostw Polski w dalszym ciągu zobowiązywał zawodników do startu 
w slalomie do kombinacji na tych samych kajakach co w biegu długodystansowym.

W biegu długodystansowym kategoria F 2 składaków rozgrywana była corocznie tylko 
w Górskich Mistrzostwach Polski. Próbowano rozgrywać także slalom do kombinacji w 
kategorii F — 2. Miało tó miejsce w latach 1947 — 1948 oraz w latach 1958 — 1962. Było to 
jednak odstępstwo od regulaminu, który przewidywał rozgrywanie kombinacji górskiej 
jedynie na składaku jednoosobowym F l8”.

W 1963 roku zaniechano w Polsce definitywnie rozgrywania zawodów w kajakarstwie 
górskim w kategorii składaków F — 2. M’.
Sprzęt kajakowy wykonywali przeważnie szczawniccy szkutnicy Franciszek Ciesielka i 
Józef Waruś. Pracowali oni w chałupniczych warunkach. Kajaki wykonywane przez nich były 
ciągle doskonalone. Ulepszenia były wynikiem własnych doświadczeń i obserwacji. Wzory 
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nowoczesnych składaków zobaczył F. Ciesielka w 1954 roku u trenujących kajakarzy 
słowackich, których mógł obserwować z polskiego brzegu Dunajca87’. Korzystał także z 
nowości i rozwiązań podpatrzonych przez zawodników w czasie wyjazdów zagranicznych. Na 
przełomie lat 1956 — 1957 reprezentanci Polski otrzymali łodzie firmy Kleppera, na których 
startowali na Mistrzostwach Świata w Augsburgu88’. W 1958 roku zatwierdzono import 5 
składaków slalomowych firmy Hartung8”. Niemiej kłopoty sprzętowe nie skończyły się. 
Przykładem może być zdarzenie jakie miało miejsce w czasie Mistrzostw Świata w 1961 roku, 
które odbywały się w NRD. W czasie mierzenia łodzi okazało się, że kajaki zjazdowe polskich 
reprezentantów są za długie i groziło to niedopuszczeniem do regat. Wówczas trener Wojciech 
Piecyk poprosił obsługę o nóż i ku ich zdziwieniu przeciął powłokę kajaka. Z kajaka sterczały 
wzmocnienia, co wywołało śmiech obecnych. Nie patrząc na to skrócił wzmocnienia o 
nadmierną długość, a następnie skleił powłokę kajaka. W ten sposób naprędce wykonana 
„operacja” pozwoliła naszym kajakarzom wziąć udział w Mistrzostwach Świata50’.

Przed Mistrzostwami Świata w 1963 roku w Austrii PZK zakupił nowe kajaki slalomowe i 
zjazdowe. W tym czasie zasoby sprzętu składanego pokrywały już potrzeby zawodników. W 
chwili gdy wydawało się, że dorównujemy pod względem liczby i jakości sprzętu składanego 
kajakarzom zagranicznym, wprowadzono na Mistrzostwach Świata w 1963 roku dodatkowo 
nową kategorię kajaków sztywnych R — 1, produkowanych z tworzyw sztucznych51’. 
Powstały nowe zaległości, które dały znać o sobie w późniejszym okresie, powodując zastój w 
polskim kajakarstwie górskim.

Ewolucja przepisów slalomu i zjazdu kajakowego

Przepisy i punktacja w slalomie kajakowym uległy na przestrzeni lat dużym zmianom. 
Trasy slalomu na pierwszych powojennych zawodach miały na celu wykazanie siły zawod
ników, a nie ich umiejętności technicznych. Do zawodów dopuszczano łodzie o dowolnych 
wymiarach. Najczęśnej zawodnicy startowali na łodziach używanych w biegach długodystan
sowych, które były stosunkowo długie. W związku z tym pokonanie trasy slalomowej nie było 
łatwe i przejazd nie był płynny. Czas slalomu dochodził nieraz aż do siedmiu minut52’. Na 
trasie slalomu znajdowało się około 15 przeszkód, takich jak looping (pełny obrót), zapora, 
wężyk, łokieć, trawers, wolta, bramka skośna i ślepa5”.

Dopiero w 1952 roku zostały ujednolicone przepisy dotyczące trasy slalomu, znakowania 
przeszkód i oceny ich przejazdu. Regułami mówił, że trasa slalomu winna mieć długość od 200 
do 500 m. mierzoną w linii krętej, od jednej przeszkody do następnej i składać się z 9 do 15 
ocenianych przeszkód naturalnych lub sztucznych54’. Przeszkody sztuczne były to odpowied
nio ustawione i oznakowane bramki. Ocenie punktowej podlegała prawidłowość pokonania 
przeszkód sztucznych (bramek) i naturalnych. Część brzegu rzeki podlegająca ocenie, która 
nic mogła być dotknięta (bez otrzymania punktów karnych), oznaczono na całej długości 
kolorem zielonym lub czerwonym. Dotknięcie brzegu pod powierzchnią wody było do
zwolone. W czasie przejazdu przez przeszkodę zawodnik w chwili dotknięcia jej otrzymywał 
10 lub 30 punktów karnych. 10 punktami karnymi oceniano dotkniecie trudnej przeszkody, a 
30 pkt dotknięcie przeszkody łatwej5”. Określenie, które przeszkody uznaje się za łatwe, a 
które za trudne, należało do sędziego głównego. W wypadku opuszczenia przeszkody 
zawodnik otrzymywał 100 pkt karnych96’. Regulamin w taki wypadku zezwalał, o ile było to 
możliwe, na jednokrotne powtórzenie zaatakowania przeszkody. Przejazd bezbłędny anulo
wał punkty karne, a przepłynięcie przeszkody z dotknięciem unieważniało punkty karne za 
opuszczenie, lecz przyznawano punkty za dotknięcie.

Regulamin w 1955 roku określał już, że trasa slalomu nie może być dłuższa niż 800 m57’. 
Na trasie należało umieścić co najmniej dwa pełne obroty kajaka (po jednym w każdym 
kierunku), jedną bramkę tyłem i sześć bramek zwykłych. Kierunek atakowania przeszkód 
zależał od oznaczenia palików bramki kolorem zielonym (po prawej stronie zawodnika) i 
czerwonym (po lewej stronie zawodnika). Wprowadzono przeszkody, których kierunek 
przejazdu zależał od wyboru zawodnika. Oznaczono je kolorem czarnym lub biało czarnym. 
Przejazd każdej przeszkody oceniano następująco5” : a) przejazd bezbłędny, b) przejazd z 
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błędem, c) minięcie przeszkody, d) opuszczenie przeszkody, e) przekroczenie zapory. W 
przejeździć z błędem zawodnik otrzymywał 10 pkt karnych za każdy dotknięty palik. Za 
minięcie przeszkody osada otrzymywała 50 pkt karnych. Całkowite opuszczenie przeszkody 
oraz przekroczenie zapory było karane bardzo wysoko — 100 pkt.”’. Przekroczenie zapory 
miało miejsce wtedy, gdy najmniejsza część łodzi przeszła linę oznaczoną palikami. Regulamin 
nie zezwalał na powtórne atakowanie przeszkód, jak to miało miejsce poprzednio. Do 
sygnalizacji sędziowie używali już bardziej zróżnicowanych znaków100’. Przejazd bezbłędny 
oznaczono wystawieniem tarczy czerw cm o — białej. O liczbie punktów w przejazdach 
błędnych sędziowie informowali przez wystawienia tablicy żółtej z odpowiednim numerem. W 
zależności od liczby punktów karnych był to numer 1, 2, 3, 5 lub 10.

Z upływem lat zrezygnowano z tak skomplikowanego oznaczenia i rodzajów przeszkód. 
Zwiększyła się natomiast ich liczba. Regulamin określał, że trasa winna posiadać 15 - 25 
przeszkód, w tym co najmniej 2 bramki tyłem101’. Przeszkody, których kierunek przepływu 
określono, były pomalowane w pasy biało — czerwone i biało — zielone. Do takich 
przeszkód należały bramka zwykła i bramka tyłem oraz bramka „T”, obowiązujące w 
przepływie zespołowym. Na trasie mogły też znajdować się bramki dowolnie oznaczone 
kolorem białym lub pasami biało — czerwonymi, których sposób pokonania zależał od 
wyboru zawodnika. Regulamin zmieniał też zasadniczo dotychczasową ocenę przejazdu przez 
bramki102’. Przejazd bramki uznano za bezbłędny, gdy były zachowane następujące warunki:
a) palik (tyczka) nie był dotknięty od zewnętrznej strony bramki,
b) bramka była przepchnięta zgodnie z ustalonym kierunkiem przodem lub tyłem,
c) tułów zawodnika (w C 2 obu zawodników) musiał przejść między palikami,
d) łódź kontynuowała przejazd w ustalonym kierunku do chwili całkowitego ukończenia 

przejazdu przez bramkę,
e) zawodnik nie mógł rozmyślnie odpychać palika ręką lub wiosłem aby umożliwić sobie 

przejazd pomiędzy palikami.
Ocena przejazdu bramki wyglądała następująco103’:
0 pkt karnych — zachowanie powyższych warunków,
10 pkt karnych — dotknięcie jednego z palików przez łódź, ciało, wiosło,
50 pkt karnych — naruszenie któregokolwiek z powyższych warunków,
100 pkt karnych ominięcie bramki.
Do sygnalizacji oceny przejazdu sędzia bramkowy wyposażony był w komplet tarcz infor
macyjnych, złożony z jednej dwustronnie malowanej tarczy czerwonej z białym „0” w środku 
oraz czterech żółtych z czarnymi liczbami 1, 2, 5, 1O100’.

Jak widać z powyższego, przepisy dotyczące trasy slalomu, oznaczenia i rodzajów 
przeszkód oraz oceny ich pokonania, uległy dużej ewolucji. Zmiany te wyrażały się w coraz 
większym uproszczeniu i ujednoliceniu różnych form przeszkód oraz oceny przejazdu przez 
nie. Dalszemu zwiększeniu uległa liczba przeszkód sztucznych (bramek).

Również trasy biegów (gazdów) górskich były zmieniane przez ich sukcesywne skracanie. 
Regulamin w 1952 roku przewidywał, że bieg długudystansowy winien odbywać się w dwóch 
etapach na trasie 100 km.l05). W 1958 roku — na wniosek W. Kwaśnie skiego skrócono 
dystans biegu górskiego do około 25 km.106). W 1963 roku trasa biegu (zjazdu) uległa 
dalszemu skróceniu i wynosiła 10 km. Regulamin w 1964 roku stwierdzał, że trasa zjazdu 
górskiego musi mieć co najmniej 3 km długości i wskazane jest, aby nie przekraczała 10 km 
długościl07). W ciągu krótkiego okresu długość dystansu w kajakowych biegach górskich 
uległa aż dziesięciokrotnemu zmniejszeniu (100 km w 1957 roku do 10 km w 1963 roku).

Na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych rozgrywano zawody kajakowe w 
slalomie gigancie. Była to konkurencja, w której przebycie trasy na górskiej rzece utrudniono 
ustawieniem 20-25 bramek. Slalom gigant miał od 1,5 do 3 km długościIM1. Konkurencja ta 
w 1965 roku została wycofana z programu zawodów w kajakarstwie górskim.
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Szkolenie zawodników

W pierwszych latach powojennych zawodnicy myśleli o kajakach tylko w kae, a w zimie 
poświęcali się uprawianiu narciarstwa, w którym sportowcy ze Szczawnicy prezentowali 
wysoki poziom i duże umiejętności10”. Z czasem, w wyniku rosnącej rywalizacji w kajakarst
wie górskim i kontaktów zagranicznych, zaczęto zwracać coraz większą uwagę na sprawy 
dotyczące intensyfikacji szkołenia’1”. Przed wyjazdem na Mistrzostwa Świata w Slalomie w 
1957 zorganizowano po raz pierwszy dziesięciodniowy obóz kondycyjny dla kandydatów do 
reprezentowania Polski110. Na posiedzeniu Komisji Slalomowej w grudniu tego roku po
stanowiono powołać kadrę slalomistów, w skład której weszli: Eugeniusz Kapłaniak.^ward 
Majerczak i Władysław Piecyk11”. Zawodników tych powołano następnie na dwutygodniowe 
zgrupowanie kadry olimpijskiej w kajakarstwie klasycznym, które odbywało się w pierwszej 
połowie marca 1958 roku"”.

Na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych kajakarstwo górskie znalazło się w 
krytycznym momencie. GKKF — mający trudności finansowe — nie mteresował się 
„regionalną” dyscypliną. O braku zainteresowania slalomem świadczy fakt, w 1962 roku nikt 
z władz centralnych i okręgowych PZK nie przybył na regaty w kajakarstwie górskim11”. Na 
Walnym Zjeździe Delegatów w dniu 17 marca 1963 roku wspomniano o tych przykrych 
sprawach i postanowiono zwrócić baczniejszą uwagę na konkurencje górskie. Szanse dalszego 
rozwoju organizacyjno — szkoleniowego slalomu i zjazdu widział PZK w działalności 
zainteresowanych zrzeszeń sportowych „Sparta” i „Start”. Przedstawicieli tych zrzeszeń 
wprowadzono jako członków do Komisji Slalomowej PZK11”.

Na Walnym Zjeździe PZK w 1964 roku wysunięto wiele postulatów dotyczących kajakars
twa górskiego. Sygnalizowano konieczność zwiększenia liczby zawodników uprawiających 
slalom i zjazd oraz liczby imprez sportowych. Zwrócono uwagę na prowadzenie całorocznej, 
systematycznej pracy treningowej. Szkolenie centralne seniorów postanowiono powierzyć 
Wojciechowi Piecykowi, a juniorów — Tadeuszowi Nowakowi11”.

Pod koniec 1964 roku stan kadry instruktorskiej zatrudnionej w klubach (wraz z 
pomocnikami instruktorów) wynosił 10 osób. Tylko jeden instruktor ukończył kurs trenerów 
sportu kajakowego II klasy11”.

Imprezy sportowe

W latach 1947 — 1964 kajakarze górscy startowali w wielu imprezach krajowych i 
zagranicznych. Zawody te podzielono na trzy główne grupy:
1. Górskie Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Polski w Slalomie.
2. Zawody zagraniczne z udziałem polskich kajakarzy.
3. Udział Polaków w Mistrzostwach Świata w Slalomie i Zjeździe.
W tym zestawieniu pominięto imprezy klubowe ze względu na nich niższą rangę.

Górskie Mistrzostwa Polski zorganizowano po raz pierwszy po wojnie 1947 roku w 
Szczawnicy11”. Odbyły się one zgodnie z przedwojenną tradycją, w okresie Zielonych Świąi. 
Program Mistrzostw obejmował bieg długodystansowy (na trasie 46 km z Nowego Targu do 
Szczawnicy) oraz slalom kajakowy. Zawody w biegu odbywały się w konkurencji mężczyzn w 
kategorii F — 1 i F 2. Tytuły mistrzów Polski przyznano osobno w biegu długodystan
sowym, slalomie oraz w kombinacji górskiej obejmującej obydwie konkurencje11”. Zawody 
slalomowe przeprowadzono w drugim dniu Mistrzostw, były one pierwszymi tego typu 
regatami rozegranymi w Polsce Ludowej. W slalomie startowały zarówno jedynki, jak i 
dwójki składane. Zawodnicy płynęli na tych samych łodziach co w biegu długodystansowym.

Od 1947 roku Górskie Mistrzostwa Polski rozgrywane były rokrocznie na Dunajcu120’. 
Zmiany dotyczyły jedynie długości trasy w biegu długodystansowym oraz regulaminu 
zawodów. Od 1949 roku stalom w czasie Górskich Mistrzostw Polski — zgodnie z 
regulaminem ICF rozgrywany był tylko w jedynkach składanych. Jednocześnie kombina
cja górska przeprowadzona była tylko w tej kategorii120. W czasie Górskich Mistrzostw 
Polski w 1950 roku powrócono do przedwojennej tradycji i przeprowadzono dwuetapowy 
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bieg długodystansowy na trasie Nowy Targ — Nowy Sącz z „przerwą” w Szczawnicy, gdzie 
rozegrano stalom12”. W tej formie Górskie Mistrzostwa Polski rozgrywano do 1952 roku. W 
roku następnym w programie Mistrzostw zabrakło slalomu123’. W 1955 roku slalom znów się 
znalazł w programie, ale zaliczany jest od tego czasu do kombinacji górskiej.

W dniach 29 — 39 VIII 1953 roku w Opolu nad Odrą odbyły się pierwsze odrębne 
Mistrzostwa Polski w Slalomie124’. Odcinek rzeki, na którym ustawiono trasę miał wzburzoną 
wodę i nadawał się doskonale do rozegrania tej konkurencji. Trasa liczyła około 400 m 
długości i 15 bramek. W celu umożliwenia startu większej liczbie zawodników dopuszczono 
wyjątkowo do startu kajaki sztywne, tworząc odrębną kategorię. Rozegrano poza tym slalom 
składaków w konkurencji mężczyzn, zarówno seniorów, jak i juniorów oraz kobiet. Na starcie 
Mistrzostw Polski w Slalomie stanęło 97 osób, w tym 14 kobiet. Te mistrzostwa były 
pierwszym krokiem władz sportowych w celu popularyzacji tej ciekawej konkurencji kajako
wej.

Kolejne zawody o Mistrzostwo Polski w Slalomie, które miały się odbyć w 1954 roku w 
Bydgoszczy, zostały odwołane. W 1955 roku Mistrzostwa Polski w Slalomie rozegrano w 
Szczawnicy12” i odtąd przeprowadzane są rokrocznie.

Górskie Mistrzostwa Polski wzbudzały zainteresowanie wielu klubów. W 1949 roku na trzecich 
z kolei po wojnie Mistrzostwach — w biegu długodystansowym startowało 14 osad w F — 1,17 
osad w F — 2 oraz 3 osady w F — 1 kobiet. W slalomie stanęło na starde 35 osad F — 1. W sumie 
w zawodach wzięło udział 75 zawodników z 14 klubów1^”. Dla porównania w 1964 roku startowało 
w Mistrzostwach 170 zawodników z 8 klubów 127). Świadczyło to wyraźnie o zaawansowanej 
specjalizacji klubów w kajakarstwie górskim i rozwoju ich stanu liczebowego.

W punktacji zespołowej zarówno w Górskich Mistrzostwach Polski, jak i Mistrzostwach 
Polski w Slalomie przez długie lata bezkonkurencyjny był dzisiejszy KS „Pieniny” Szczawnica. 
Klub ten nieprzerwanie od 1949 do 1960 roku był najlepszy w punktacji zespołowej w Górskich 
Mistrzostwach Polski oraz Mistrzostwach Polski w Slalomie. Passę tę przerwał w 1961 roku KS 
„Start”, którego zawodnicy odnieśli zespołowe zwycięstwo w Mistrzostwach Polski w Slalo
mie12”. W Górskich Mistrzostwach Polski w dalszym ciągu najlepszy w punktacji zespołowej był 
KS „Pieniny”12”. W 1962 roku KS „Start” po raz pierwszy wygrał drużynowo Górskie 
Mistrzostwa Polski. Przełamując tym samym hegemonię kajakarzy ze Szczawnicy13”. W 
Mistrzostwach Polski w Slalomie w 1962 roku KS „Start” po raz drugi zwyciężył w punktacji 
drużynowej131’. W następnym roku prymat drużynowy zarówno w Górskich Mistrzostwach 
Polski13”, jak i Mistrzostwach Polski w Slalomie133’ odzyskał KS „Pieniny”.

W 1964 roku drużyna KS „Pieniny” utraciła prymat jedynie w Mistrzostwach Polski w 
Slalomie na rzecz slalomistów z KS „Start”134’. Rywalizacja KS „Pieniny” i KS „Start” (który 
w latach 1955 — 1956 rozpoczął starty w Mistrzostwach Polski)13” doprowadziła do 
powstania w latach sześćdziesiątych dwóch silnych ośrodków kajakarstwa górskiego w
Nowym Sączu i Szczawnicy.

Górskie Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Polski miały wielu bohaterów. Do największych 
należał Emil Folwarczny, zawodnik KS „Górnik” Czechowice, który 12 razy zdobył na 
wodach Dunajca tytuł Mistrza Polski w kategorii F — 1. Pierwszy raz triumfował w 1947 
roku, a po raz ostatni w 1962. Największe sukcesy odnosił w latach 1947 1955.

Wybitnym kajakarzem był Stefan K apłaniak, który już jako junior próbował nawiązać 
rywalizację z Emilem Folwarcznym r'6’. W 1952 roku Stefan Kapłaniak wygra! slalom 
kajakowy, a rok później przerwał passę zwycięstw E. Folwarcznego w biegu długodystan
sowym. W 1953 roku zdobył również Mistrzostwo Polski w Slalomie na zawodach w Opolu. 
W następnych latach zrezygnował ze startów na wodach górskich i poświęcił się całkowicie 
kajakarstwu klasycznemu, w którym odniósł duże sukcesy zdobywając tytuł Mistrza Świata i 
brązowy medal na Igrzystach Olimpijskich w Rzymie13”.

Zwycięstwa S.Kapłaniaka w 1953 roku rozpoczęły okres dominacji kajakarzy Szczawnicy w 
slalomie i biegu długodystansowym. Do wyróżniających się zawodników w następnych latach 
(1954 — 1964) należeli138’: Józef Waruś — specjalista w biegu długodystansowym, wielokrotny 
mistrz Polski w tej konkurencji i kombinacji górskiej, Eugeniusz Kapłaniak — zawodnik 
wszechstronny, wielokrotny mistrz Polski w biegu dugodystansowym w kategorii F — 2 oraz w 
slalomie kajakowym i kombinacji górskiej, Władysław Czaja — następca J. Warusia, 
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wielokrotny mistrz Polski, Władysław Piecyk — wielokrotny mistrz Polski w slalomie, 
Bronisław Waruś — wielokrotny mistrz Polski w biegu długodystansowym w kategorii F — 
2 oraz w kombinacji górskiej i slalomie.

Hegemonię zawodników Szczawnicy przerwał w 1960 roku Jan Niemiec wygrywając 
zawody na Mistrzostwach Polski w Slalomie w Kategorii F — 1. W okresie późniejszym 
niejednokrotnie zdobywał tytuł mistrza Polski w slalomie, biegu długodystansowym i kom
binacji górskiej1”1. Był on członkiem KS „Start” — Nowy Sącz. Dał początek zwycięstwom 
kajakarzy sądeckich w Mistrzostwach Polski. Należy jeszcze wspomnieć o innych wyróż
niających się zawodnikach KS „Start”, którzy zdobywali tytuły mistrzostw Polski w kajakars
twie górskim. Byli to Marian Gonciarz i Stefan Nowak.

Drugą grupę stanowią regaty zagraniczne, w których nasi reprezentanci odegrali ważną 
rolę. Polscy kajakarze wzięli udział po raz pierwszy w regatach zagranicznych w 1955 roku, w 
Czerwonym Klasztorze w Czechosłowacji. Polscy slalomiśd zajęli w zawodach końcowe 
lokaty. Konfrontacja pokazała słabość polskiego kajakarstwa górskiego. Najlepszy z Po
laków - Janusz Bielecki z Krakowa zajął 8 miejsce na 15 startujących1*0. Na tej pierwszej 
poglądowej lekcji polscy zawodnicy nauczyli się dużo. Przede wszystkim zapoznali się z 
nowoczesną techniką wiosłowania slalomowego. Zobaczyli też typowe składaki i kanadyjki 
slalomowe. Zapoznali się ze sprawną organizacją i technicznymi drobiazgami, uspraw
niającymi prowadzenie slalomu14'1. Z biegiem lat liczba kontaktów zagranicznych wzrastała. 
Polscy kajakarze startowali nie tylko w Czechosłowacji, ale także na torach NRD, RFN, 
Austrii i Jugosławii. Zawody w Czerwonym Klasztorze i Zwickau weszły na stałe do 
kalendarza sportowego, pozostałe wyjazdy miały charakter jednorazowy.

Udział w niektórych zawodach zakończył się sukcesem. W regatach slalomowych, roz
grywanych w Zwickau w maju 1958 roku, Władysław Piecyk zajął 9 miejsce przed Eugeniu
szem Kapłaniakiem1421. Kolejne starty w tym sezonie były jeszcze bardziej udane. W 
Jugosławii na zawodach slalomowych w miejscowości Tacen — Eugeniusz Kapłaniak był 
czwarty, a Władysław Piecyk znalazł się na ósmym miejscu'431. W tym samym roku nasi 
kajakarze startowali w miejscowości Gross-Reifling w Austrii. Odbyła się tam „Trójkombina- 
cja na Wodach Dzikich”, w której Eugeniusz Kapłaniak uplasował się na drugim miejscu1441. 
Kombinacja obejmowała zjazd, slalom gigant i slalom. W 1963 roku na zawodach w Zwickau 
polski zespół F — 1x3 zdobył trzecią lokatę1451.

Występy polskich reprezentantów w Mistrzostwach Świata stanowią osobny, a zarazem 
najważniejszy rozdział w historii startów kajakarzy górskich. Najważniejszym wydarzeniem 
sezonu 1957 roku był start trzech polskich slalomistów, zawodników KS „Pieniny” — 
Eugeniusza Kapłanika, Władysława Piecyka i Bronisława Warusia — w Mistrzostwach Świata 
w Augsburgu1461. Ten pierwszy start na Mistrzostwach Świata przyniósł nam duży sukces. 
Polacy zdobyli czwarte miejsce w konkurencji zespołowej F — 1 x 3. Trzeba dodać, że nasi 
zawodnicy w pełni mogli się czuć brązowymi medalistami Mistrzostw Świata. Zespół niemiecki, 
który był trzeci został bowiem zdyskwalifikowany, a Polacy w Biuletynie ICF zostali wymienie
ni na trzeciej pozycjil4T). Zawodnicy nasi jednak nie otrzymali do tej pory należnych im medali 
brązowych. W konkurencji indywidualnej nie odnieśliśmy żadnych sukcesów.

W 1959 roku kajakarze górscy nie pojechali na Mistrzostwa Świata. Z wielkim roz
goryczeniem przyjęło to społeczeństwo Szczawnicy, skąd wywodzili się najlepsi zawodnie1481. 
Kolejny start polskich reprezentantów w Mistrzostwach Świata w Slalomie i Zjeżdzie miał 
miejsce w 1961 roku. Do miejscowości Hainsberg koło Drezna wyjechało pięciu najlepszych 
zawodników: Władysław Czaja, Eugeniusz Kapłaniak, Jan Niemiec, Władysław Piecyk i 
Bronisław Waruś. W slalomie odnieśliśmy duży sukces. Zespół F — 1 x 3 — płynący w 
składzie Niemiec — Piecyk — Kapłaniak — zdobył brązowy medal1491. W konkurencji 
indywidualnej świetnie spisał się Eugeniusz Kapłaniak, zajmując wysokie 6 miejsce. Miejsca 
pozostałych Polaków były następujące: W. Piecyk był 14, J. Niemiec 17, a B. Waruś 
uplasował się na 26 pozycji. Nasi zawodnicy brali udział także w zjeżdzie, który odbywał się 
tylko w konkurecji indywidualnej. Był to pierwszy start na Mistrzostwach Świata w tej 
konkurencji kajakarstwa górskiego. Najlepszy z Polaków E. Kapłaniak zajął 12 miejsce, J. 
Niemiec uplasował się zaraz za nim na 13 miejscu, a B. Waruś był 21. Władysław Czaja nie 
ukończył biegu na skutek wywrotki1301.
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W 1963 roku Mistrzostwa Świata odbywały się na rzece Lieser w miejscowości Spittal w 
Austrii. Polscy reprezentanci brali udział zarówno w konkurencjach slalomowych, jak i 
zjazdowych. Wspaniały sukces odnieśli w slalomie. Zespół F — 1 x 3 w składzie Piecyk — 
Kaplaniak — Waruś zdobył wicemistrzostwo świata i uległ tylko dwoma punktami złotym 
medalistom W konkurencji indywidualnej najlepsze 12 miejsce zajął B. Waruś, E. Kapłaniak 
był 14, Józef Sarata — 21, a W. Piecyk uplasował się na 32 pozycji. W zjeździe wyniki 
osiągnięte przez Polaków były dobre. Zespół F — 1x3 płynący w składzie Kapłaniak — 
Sarata — Waruś zajął 5 miejsce. W konkurencji indywidualnej E. Kapłaniak wywalczył 9 
miejsce, B. Waruś zajął 13, J. Sarata był 20, a S. Nowak — 24.

Trzykrotny udział kajakarzy górskich w Mistrzostwach Świata był udany i przyniósł w 
dorobku trzy medale — dwa brązowe i jeden srebrny. Rezultaty uzyskane przez polskich 
kajakarzy górskich na arenie międzynarodowej, a w szczególności zdobycie srebrnego medalu 
na Mistrzostwach Świata w 1963 roku było uwieńczeniem wysiłków zawodników, trenerów i 
działaczy. Ludzie ci wspólnymi siłami doprowadzili do wyodrębnienia się kajakarstwa 
górskiego poprzez powołanie samodzielnej Komisji Slalomowej w ramach ogólnej działalno
ści PZK. Ta dyscyplina, wymagająca odpowiednich warunków naturalnych, przyjęła się 
jedynie na Podhalu i Sądecczyźnie. Kajakarstwo górskie, dyscyplina bardzo regionalna, 
uprawiana przez niewielką liczbę zawodników, stała się sportem o znaczeniu ogólnopolskim.

MIĘDZYNARODOWE GÓRSKIE MISTRZOSTWA POLSKI NA DUNAJCU 
(zwycięzcy i miejsca najlepszych Polaków)

I Mistrzostwa Polski — 1934 rok

Trasa: Nowy Targ — Szczawnica — Nowy Sącz
Dystans: ok. 100 km — 2 etapy

F-l K 1. Kemmeter (Niemcy) 8:56:29
2. Xngelusówna (Cracovia”) 9:13:11

F-l M 1. Gregor Hradetzky (Austria) 7:49:28
4. Czerny (YMCA Kraków) 8:32:45

F-2M 1. Jonek — Kossubek (Niemcy) 8:11:05
2. Kielor — Przybylski (WKS Wawel) 8:29:19

F-2 mixt. 1. Mucha — Górska (SKK Królewska Huta) 9:10:46

II Mistrzostwa Polski — 1935 rok

Trasa: Nowy Targ — Szczawnica — Nowy Sącz
Dystans: ok. 100 km — 2 etapy

F-l K 1. Breitschneider (Niwmcy) 8:18:24
3. Angelusówna („Cracovia”) 48:08,5

F-l M 1. Gregor Hradetzky (Austria) 7:20:17,5
5. S. Włodarczyk (KPW Kraków) 8:12:17,5

F-2 M 1. Kalisch — Steinhuber (Austria) 7:16:14,6
4. Kielor — Przybylski (WKS Wawel) 8:03:05

F-2 mixt. 1. Zahn — Becker (Niemcy) 8:09:17
2. Malski — Żmudzianka (AZS Kraków) 8:44:48,5
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III Mistrzostwa Polski — 1937 rok

Trasa: Czorsztyn — Szczawnica — Nowy Sącz
Dystans: ok. 70 km — 2 etapy

F-l K nie rozegrano
F-l M 1. Hradetzky Gregor (Austria) 4:35:0,3

2. Dziędołowski (TW Nowy Sącz) 4:52:57
F-2M 1. Kalisch — Steinhuber (Austria) 4:25:57

4. Hadamicki Fuchs (KK Katowice) 4:45:25
F-2 mixl. 1. Hadamicka — Kamski (KK Katowice) 5:05:05

GÓRSKIE MISTRZOSTWA POLSKI NA DUNAJCU 
(Bieg długodystansowy i kombinacja)

IV Mistrzostwa Polski 1947

Trasa: Nowy Targ Szczawnica
Dystans: ok. 50 km. 1 etap

F-l Legutko — T. S. „Tramwaj” Kraków 4:35,1
F-l kombinacja Nowak — „Zryw” Katowice
F-2 Miobędzki Janusz (Liga Morska Czechowice) 4:57,22
F-2 kombinacja Piecyk Majerczak („Wisła Szczawnica”)

V Mistrzostwa Polski 1948

Trasa: Nowy Targ Szczawnica
Dystans: ok. 50 km 1 etap

F-l Folwarczny Emil (Liga Morska Czechowice) 3:50:00
F-l kombinacja Folwarczny Emil (Liga Morska Czechowice)
F-2 Bazaniak Okupniak („Surma” Poznań) 3:40:12
F-2 kombinacja Bazaniak — Okupniak („Surma” Poznań)

VI Mistrzostwa Polski 1949

Trasa: Nowy Targ Szczawnica
Dystans: ok. 50 km

F-l
F-l kombinacja
F-2 kombinacja
F-l K
F-l K kombinacja

1 etap
Jeżewski Alfons („Ogniwo” Poznań)
Jeżewski Alfons („Ogniwo” Poznań) 
Piecyk Stec Q,Wisła” Szczawnica)
Pończówna (Liga Morska Czechowice) 
Pończówna (Liga Morska Czechowice)

3:37:20

3:38:34
4:17:25

VII Mistrzostwa Polski — 1950

Trasa: Nowy Targ — Szczawnica — Nowy Sącz
Dystans: ok. 100 km — 2 etapy

F-l Folwarczny Emil („Górnik” Czechowice)
F-l kombinacja Folwarczny Emil („Górnik" Czechowice)
F-2 Piecyk — Stec (LZS Szczawnica)

7:58:47,9

7:52:12,7
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VIII Mistrzostwa Polski — 1951

Trasa: Szczawnica — Nowy Sącz
Dystans: ok. 50 km — 1 etap

F-l Folwarczny Emil („Górnik” Czechowice)
F-2 Górski — Skwarski („Spójnia” Warszawa)

IX Mistrzostwa Polski — 1952

Trasa: Nowy Targ — Szczawnica — Nowy Sącz
Dystans: ok. 100 km — 2 etapy

F-l Folwarczny Emil („Górnik” Czechowice)
F-l kombinacja Folwarczny Emil („Górnik” Czechowice)
F-2 Piecyk — Niezgoda („Spójnia” Szczawnica)

X Mistrzostwa Polski — 1953

Trasa: Nowy Targ — Szczawnica — Nowy Sącz
Dystans: ok. 100 km — 2 etapy

F-l Kapłaniak Stefan („Spójnia” Szczawnica)
F-l kombinacja nie odbyła się
F-2 Gabryś — Górski („Spójnia” Szczawnica)

XI Mistrzostwa Polski — 1954

Trasa: Nowy Targ — Szczawnica — Nowy Sącz
Dystans: ok. 100 km — 2 etapy

F-l Waruś Józef („Spójnia” Szczawnica)
F-l kombinacja Waruś Józef („Spójnia” Szczawnica)
F-2 Kapłaniak — Salamon („Spójnia” Szczawnica)

XII Mistrzostwa Polski — 1955

Trasa: Nowy Targ — Szczawnica — Nowy Sącz
Dystans: ok. 100 km — 2 etapy

F-2 Folwarczny Emil („Górnik” Czechowice)
F-l kombinacja Folwarczny Emil („Górnik” Czechowice)
F-2 Kapłaniak E. — Waruś B (CWKS Bydgoszcz)

XIII Mistrzostwa Polski — 1956

Trasa: Nowy Targ — Szczawnica — Nowy Sącz
Dystans: ok. 100 km — 2 etapy

F-l Waruś Józef („Sparta” Szczawnica)
F-l kombinacja Waruś Józef („Sparta” Szczawnica)
F-2 Kapłaniak E. — Waruś B. (CWKS Bydgoszcz)

2:42,56
2:39:47

6:46:37,2

6:53:42,4

6:32:49,2

6:24:19,5

7:14:12,9

6:46:07,4

7:07:46,2

6:40:13,6
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XIV Mistrzostwa Polski — 1957

Trasa: Nowy Targ — Szczawnica — Nowy Sącz
Dystans: ok. 100 km 2 etapy

F-l Waruś Józef („Pieniny” Szczawnica)
F-l kombinacja Waruś Józef („Pieniny Szczawnica)
F-2 Kapłaniak E. — Węglarz („Pieniny” Szczawnica)

7:28:33,6

6:37:09,0

XV Mistrzostwa Polski — 1958

Trasa: Czorsztyn — Szczawnica
Dystans: ok. 25 km — 1 etap

E-l Waruś Józef („Pieniny” Szczawnica) 1:45:53,4
F-l kombinacja Waruś Józef („Pieniny” Szczawnica)
F-2 Kapłaniak E. — Węglarz („Pieniny”) 1:32:08,9

XVI Mistrzostwa Polski — 1959

Trasa: Czorsztyn — Szczawnica
Dystans: ok. 25 km — 1 etap

F-l Bednarczyk Kazimierz (KKW — 29 Kraków) 1:28:36
F-l kombinacja Bednarczyk Kazimierz (KKW — 29 Kraków)
F-2 Czaja Wł. — Piecyk Wł.(„Pieniny” Szczawnica) 1:23:40
F-2 kombinacja Czaja Wł. — Piecyk Wł.

XVII Mistrzostwa Polski — 1960

Trasa: Czorsztyn — Szczawnica
Dystans: ok. 25 km — 1 etap

F-l
F-l kombinacja 
F-2
F-2 kombinacja

Czaja Wł. („Pieniny” Szczawnica)
Czaja Wł. („Pieniny” Szczawnica)
Waruś J. — Węglarz St. („Pieniny” Szczawnica) 
Kapłaniak E. — Piecyk Wł. („Pieniny” — Szczawnica)

1:43:14,2

1:31:41,0

XVIII Mistrzostwa Polski — 1961

Trasa: Czorsztyn — Szczawnica
Dystans: ok. 25 km — 1 etap

F-l Czaja Wł. („Pieniny” Szczawnica)
F-l kombinacja Niemiec Jan („Start”)
F-2 brak danych
F-2 kombinacja brak danych

XIX Mistrzostwa Polski — 1962

Trasa: Czorsztyn — Szczawnica
Dystans: ok. 25 km — 1 etap

F-l Niemiec Jan („Start” Nowy Sącz)
F-l kombinacja Niemiec Jan („Start” Nowy Sącz)

1:19:31,2
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F-2 Folwarczny E. — Jabłoński B.(,,Gómik”Czechowice) 1:14:01.0
F-2 kombinacja Kapłaniak E. — Piecyk Wł.

XX Mistrzostwa Polski — 1963

Trasa: Sromowce — Szczawnica
Dystans: mężczyźni — ok. 10 km: kobiety ok. 3 km

F-l Czaja Władysław („Pieniny” Szczawnica) 37:03:2
F-l kombinacja Waruś Bronisław („Pieniny” Szczawnica) 17:5 — :6
F-l K kombinacja Bodziony Krystyna („Start” Nowy Sącz)

XXI Mistrzostwa Polski 1964

Trasa: Sromowce — Szczawnica
Dystans: ok. 10 km

F-l
F-l kombinacja 
R-l
F-l kombinacja

Czaja Władysław („Pieniny” Szczawnica) 
Czaja Władysław („Pieniny” Szczawnica) 
Kapłaniak E. („Pieniny” Szczawnica) 
Kapłaniak E. („Pieniny” Szczawnica)

34:06:0

35:38,7

MISTRZOSTWA POLSKI W SLALOMIE
(do 1952 r. w ramach Górskich Mistrzostw Polski)

1947 Szczawnica — rzeka Dunajec
F-l Matłoka Marian („Surma” Poznań)

1948 Szczawnica — rzeka Dunajec
F-l Folwarczny Emil („Liga Morska ” Czechowice) 6:51,5
F-l Pończówna Cecylia („Liga Morska” Czechowice) 7:41,0
F-l Polaczyk Stanisław („Wisła” Szczawnica) 7:22,9

1950 Szczawnica — rzeka Dunajec
F-l Folwarczny Emil („Liga Morska” Czechowice) 4:45,2

1951 Szczawnica — rzeka Dunajec
nie odbyły się ze względu na powodziowy stan rzeki
1952 Szczawnica — rzeka Dunajec

F-l Kapłaniak Stefan („Spójnia” Szczawnica) 4:55,0
1953 Opole — rzeka Odra

F-l Kapłaniak Stefan („Spójnia” Szczawnica) 656,6 pkt
K-l Górski Jerzy („Spójnia” Warszawa) 523,2 pkt
K-2 Kowalewska Barbara („Spójnia” Warszawa) 785,4 pkt

1954 Bydgoszcz odwołane przez GKKF
1955 Szczawnica — rzeka Dunajec

F-l Delik („Start” Nowy Sącz) 385,2 pkt
F-l Piecyk Wł. („Sparta” Szczawnica) 298,0 pkt

1956 Nowy Sącz rzeka Dunajec
F-l Tabeau Krystyna (Kraków) 213,1 pkt
F-l Kapłaniak E. („CWKS” Bydgoszcz) 23,1 pkt

1957 Nowy Sącz — rzeka Dunajec
F-l Łabuzek Ewa („Start”) 406,1 pkt
F-l Piecyk Władysław („Pieniny” Szczawnica) 308,1 pkt
F-lx3 Piecyk - Ciesielka—Waruś („Pieniny” Szczawnica)379,l
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1958 Nowy Sącz — rzeka Dunajec
F-l Łabuzek Ewa („Cracovia”)
F-l Czaja Władysław („Pieniny Szczawnica) 307,5 pkt
F-lx3 Piecyk — Kapłaniak — Waruś („Pieniny” Szczawnica) 383,6 pkt

1959 Nowy Sącz — rzeka Dunajec
F-l Piecyk Władysław („Pieniny” Szczawnica)
F-lx3 Piecyk — Ciesielka — Waruś („Pieniny” Szczaw

nica) 
rzeka Poprad

Niemiec Jan („Start”) 368,8 pkt
Czaja — Waruś — Ciesielka („Pieniny” Szczawnica)692,0 pkt 

rzeka Dunajec
Niemiec Jan („Start”)
Brak danych
Krawców Ewa („Start”) 

rzeka Dunajec
Krawców Ewa („Start”) 526,3 pk
Gonciarz Marian („Start”) 221,8 pkt
Piecyk Kapłaniak — Waruś („Pieniny”—Szczawnica) 275,7 pkt 

rzeka Dunajec
Bodziony Krystyna („Start”) 452,3 pkt
Piecyk Władysław („Pieniny” Szczawnica) 171,0 pkt
Waruś Czaja Ciesielka („Pieniny” Szczawnica)306,3 pkt 

rzeka Dunajec
Bodziony Krystyna („Start”)
Nowak Stefan („Start”)
Nowak St. — Nowak T. Gonciarz („Start”)

1960 Stary Sącz
F-l
F-lx3

1961 Szczawnica
F-l 
F-lx3 
F-1K

1962 Nowy Sącz
F-1K
F-l
F-lx3

1963 Nowy Sącz
F-1K
F-l
F-lx3

1964 Nowy Sącz
F-1K
F-l
F-lx3

419,3 pkt
256,0 pkt
411,6 pkt
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The Beginnings of Mountain Canoeing in Poland

Summary

John Mac Gregor, a Scotsman who cruised in his canoe the "Rob Roy” along many European rivers 
in the XIX century, was the precursor of canoeing. It was not till March 30, 1905, when Alfred Heurich 
paddled downstream in his folding canoe from Tólz to Mumch that a real attack on the unbridled 
mountain waters began. The first canoe slalom racing took place on a lakę in Switzerland on September 
11, 1932, and one year l iter, on October 8, 1932, slalom racing was held on the mountain river of Aar in 
Swizerland.

It was only after World War II, in 1949 that the First World Canoe Slalom Championship could be 
held in Geoeva.
1959 saw the First Down — River Championships. Our Polish canoeing underwent a similar evoiution. 
Everjthing startej from some wild—cat conąuests of the mountain rivers of Dunajec, Poprad, 
Czeremasz. The First Polish Mountain Long — Dmstance Canoe Racing Champion ships was held in 
1934. The first slalom racing, which was in the naturę of agilityrace was held in Cracow in the same year. 
The first post—War Mountain Canoeing Championships in Poland took place in 1947. A slalom racing 
was also includcd in its programme. From 1953 onwards, Polish Canoe Slalom Racing championships 
were held seperately but the slalom racing within Mountain Canoeing was held only as a part of down 
river racing. Polish canoeists took part in The World Canoe Slalom Racing Championships for the first 
time in Augsburg of 1957, carrying off the bronze medal.

3a<iaTui 6aRoapo<tHoro cnopTa Ha ropatrx Bonax flonbniH

PearoMe

IIpemuecTBeHHHKOM baiuapoiHoro cnopTa 6m.i uikot /fatOH Ma* Tperop, kotopuh Ha CBoeii 
5ańnapre „Poó Pofi” on.ua.1 MHonie eBponeficme boom. Onxaro to.tuko nocne 30-oro wapia 1905 
rona, A.ib4>pen Xeftpax Ha CBoefl CŁWtaofl „loore ch-uj-t hs To.tbu no MiOHxeHa, Haia-iacb HacToauiaa 
aiara Ha Heo6y3naHHbie ropnue boom. IlepBbiH cnanoM coctołics b UlBeHuapHH 11.09.1932-ro roaa Ha 
ojepe. Ton cnycra 8.10.1933-ero rona Ha pere Aap (IIlBeitnapHs) coctołics c.ianoM Ha ropHOM noToite.

flepsufi leMtiHOHaT MHpa no cnanoMy yoanocb opraHnaoBSTb ruruib noc.ie 11-ofi Mhpoboh bohhei 
b 1949-om rony b JKeHese. TopHbie cnycra ;iox.iia.innb seMiuioHaTa b 1959-om roay. Hani no.ibcrHii 
ropHufi 6aiŁ'.. ooiHbift cnopT npomeji noxoxyio 3boji>ohhio. Bce Hasa.iocb Toxe c hhkhx noropeHHi) 
ropHbix per rar /JyHaen, Ilonpan, WepeMom. B 1934-om rony pa3birpa;ics l-uiił Tophuh HeMurmoiiaT 
no.tbuiH Ha Ayaafine b ajihhhom óere-roHre B 3tom xe rony coctołics nepBbin baHAapoMHiuit c.ia.iOM 
b KparoBe h HMen oh xaparrep roHKH c neMOHCTpaiiHeH .iobkocth h HcnpaBHOCTH. B 1947-om rony 
coCTOŁicr nepBbdł nocneBoeHHbifl TopHuS leMnHOHaT flonbuiH. B nporpaMMy aroro seMnuoiiaTa 6u.r 
BŁnoseH Tarxe SaiŁiapombii) cjianoM. C 1953-ero rona npoxojmrtH 0T.ne.ibH0 MeMnHOHaT FIo.ibiuH no 
c-ianoMy, a c.ia.ioM b paMrax ropaoro HeMnHOHaTa IIonbiiiH pa3birpijBa-ica .imiib no ropHoń 
KOMÓHHauHH. B 1957-om rony nonbcrne 6aitnapoHHHKH BnepBue ysacTBOBŁiH b HeMnHOHare MHpa no 
cnanoMy b Ayrc6ypre h 3aBoeBajw 6poH3OByio Meaa-ib.
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ROZWÓJ KAJAKARSTWA GÓRSKIEGO W POLSCE (1965 — 1985)

Wojciech Gawroński**

Przełomowy moment w rozwoju kajakarstwa górskiego miał miejsce w połowie lat 
sześćdziesiątych. W okresie tym nastąpiły radykalne zmiany w budowie łodzi kajakowych. 
Spowodowało to wiele przeobrażeń w tej rozwijającej się dyscyplinie sportu.

Sprzęt kajakowy

Postęp w technice, będący zjawiskiem powszechnym na całym świecie, znalazł także swoje 
odbicie w sprzęcie i urządzeniach sportowych. Kajak składany okazał się przeżytkiem. 
Zastąpiono go doskonalszymi i trwalszymi łodziami, wykonanymi z tworzyw sztucznych. Po 
raz ostatni na sprzęcie składanym startowano na Mistrzostwach Świata Spittal w 1963 roku. 
Na tym samych Mistrzostwach Świata wprowadzono dodatkowo po raz pierwszy zawody na 
kajakach sztywnych, tzw. ,,R”. Porównianie tych dwóch rodzajów wypadło na niekorzyć 
kajaka składanego Od tego czasu zaczął się nowy etap w kajakarstwie górskim. Na kolejnych 
Mistrzostwach Świata w 1965 roku startowano już tylko na sprzęcie sztywnym. Zmiany w 
budowie kajaków dotarły do Polski z pewnym opóźnieniem. W 1964 roku na Górskich 
Mistrzostwach Polski wprowadzono dodatkowo konkurencję „R”1’. W 1965 roku roz
grywano jeszcze zawody na obu rodzajach sprzętu. Dopiero w następnym roku kajak 
składany został bezpowrotnie wyparty ze sportu wyczynowego. Odtąd zawody odbywały się 
tylko na sprzęcie sztywnym, wykonanym z tworzyw sztucznych.

W tym samym czasie na górskich wodach Polski pojawiły się po raz pierwszy kanadyjki2’. 
W 1965 roku zakupiono za granicą sprzęt sztywny dla reprentantów Polski wyjeżdżających na 
Mistrzostwa Świata”. W dalszych latach, mimo importowanych dostaw, zapotrzebowanie na 
sprzęt nie zmalało. Miało na to wpływ ciągłe udoskonalenie kształtów kajaka przez konstruk
torów i wprowadzenie do użytku nowych modeli. W związku z tym dotychczasowy sprzęt 
stawał się szybko przestarzały i zachodziła potrzeba wymiany go na nowy.

Wyrobem kajaków z tworzyw sztucznych dla potrzeb klubów zajęli się jako pierwsi w 
Polsce szkutnicy ze Szczawnicy — Franciszek Ciesielka i Józef Waruś. W latach 1965 — 1969 
skonstruowali oni wiele modeli kajaków górskich. Do najbardziej udanych należały „Osy” F.

” Katedra Fizjologii i Medycyny Sportu AWF w Krakowie 
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Ciesidki oraz „Wcmy” i „Krzywki” robione przez Józefa Warusia”. W 1969 roku produkcją 
kajaków zainteresował się Stanisław Kurzeja — z wykształcenia geograf. W latach siedem
dziesiątych kajaki wytwarzane przez niego były wiernymi kopiami najnowszych modeli 
pochodzących z importu, które sprowadzono dla kadry narodowej. W 1976 roku skon
struował on udany model slalomowej kanadyjki C — 1. W ostatnich latach kilka osób 
produkowało sprzęt kajakowy dla potrzeb klubów i reprezentacji. Większość z nich to byli 
zawodnicy, którzy nauczyli się tej sztuki od S. Kurzeji, długoletniego szkutnika reprezentacji 
narodowej”. Do najbardziej znanych firm należą bracia Popielowie, K. Polaczyk. Kajaki 
produkowała także Wytwórnia Sprzętu Sportowego w Chojnicach. Niestety jakość jej 
wyrobów nie odpowiada wymogom sportu wyczynowego, jeśli chodzi o ciężar łodzi. Aktual
nie wprowadzone przepisy regulują te problemy, ostatecznie określając jednoznacznie mini
malny ciężar łodzi w poszczególnych kategoriach”. Tym sposobem zażegnana została pogoń 
producentów za uzyskaniem jak najmniejszego ciężaru łodzi.

W skład ekwipunku kajakarza górskiego oprócz łodzi i wiosła wchodzi szereg ekcesoriów, 
takich jak fartuch, kask, kamizelka ratunkowa. Fartuch służy do szczególnego zasłonięcia 
otworu kajaka aby woda nie dostawała się do środka. Kask zrobiony jest z plastyku i 
podobny do używanych przez hokeistów, z tym że powinien zasłaniać uszy. Ma on chronić 
głowę i zapobiegać obrażeniom. Kamizelka ratunkowa (kapok) należy do obowiązkowego 
wyposażenia kajakarza górskiego. Regulamin wymaga, aby posiadała co najmniej 6 kg 
wyporności”. Łodzie używane w slalomie i w zjeździe nie mogą posiadać urządzeń sterow
niczych. Do poruszania i sterowania łodzią służą wiosła kajakowe i kanadyjkowe. Regulamin 
mówi”, że łodzie muszą być niezatapialne i winny posiadać uchwyty (pętle) na dziobie i rufie.

Przepisy slalomu kajakowego

W latach 1965 — 1985 przepisy dotyczące slalomu kajakowego podlegały dalszym 
zmianom. Zmniejszono liczbę bramek na trasie i sposób oceny ich przejazdu. Dotychczasowe 
przepisy z 1964 roku uzupełniono w 1970 roku w sposób następujący: za bezbłędny przejazd 
przez bramkę uznaje się taki przejazd, w którym łódź i ciało zawodnika przepłynęły w 
prawidłowym kierunku linę pomiędzy obydwoma tyczkami (palikami) bez dotknięcia ich. 
Wobec tego podcinanie palików, które dotąd uważano za błąd i karano 50 pkt, stało się 
dopuszczalne. Nieudane podcięcie uznaje się jako dotknięcie od zewnątrz i jeśli zawodnik 
zachował właściwy kierunek jazdy, to jest ono karane 20 pkt. Regulamin zezwala także na 
ponowne atakowanie bramki, którą dotknięto od zewnątrz. Powtórne i prawidłowe jej 
przepłynięcie karane jest 20 pkt. Za opuszczanie bramki (chybienie) nalicza się 50 pkt karnych 
w zamian dotychczasowych 100 pkt. Są to najważniejsze nowe postanowienia regulaminu’’. 
Przyczyniły się do uniknięcia niejasności. Dzięki nim przejazdy są płynniejsze, a publiczność 
nie ma trudności w interpretacji zawiłości regulaminowych. Wpływa to na dalsze uatrakcyj
nienie i zwiększenie widowiskowości slalomu kajakowego.

Regulamin ICF zmienił też obowiązujące przepisy dotyczące szerokości kanadyjki C — 1. 
Aktualnie minimalna szerokość łodzi wynosi 70 cm (dawnej 80 cm). W kanadyjkach C — 2 
i C — 1 od stycznia 1973 roku nie obowiązuje przepis, który zmuszał do zachowania 
dotychczasowego kształtu łodzi, wzorowego na pirodze indiańskiej10’.

W lipcu 1980 roku na kongresie ICF znowelizowano niektóre paragrafy regulaminu 
kajakowego. Odtąd każde dotknięcie palika karane było 5 pkt, a nie jak dotychczas 10. Poza 
tym określono wysokość umieszczenia palików nad wodą wynoszącą 10 cm. Zwrócono też 
uwagę na to, że przejazdy równoległe przez bramkę będą karane 50 pkt11’. Te zmiany 
spowodowały, że technika przestała być czynnikiem dominującym. Przejazdy slalomu starciły 
na płynności, a niektóre ewolucje techniczne obroty — były markowane, co podważało sens 
umieszczania na trasie bramek tyłem.

W 1985 roku Komisja Slalomowa ICF na posiedzeniu w Ga — Pa ustaliła 
nowe przepisy slalomu kajakowego. Celem tych innowacji jest dalsze uatrakcyjnienie za
wodów w slalomie kajakowym oraz maksymalne uproszczenie przepisów. Poza tym pozwoli 
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to zmniejszyć obsadę sędziowską o 50 procent13’. Zasadnicze zmiany dotyczą oznakowania 
bramek, odtąd bramki atakowane zgodnie z nurtem rzeki są oznaczone pasami w kolorze 
biało — zielonym, zaś bramki oznaczone pasami biało — czerwonymi należy atakować z 
podjazdu. Trasa slalomu nie może być dłuższa niż 600 m i mieć więcej niż 25 bramek, w tym 
musi być przynajmniej 6 bramek podjazdowych. Definitywnie zrezygnowano z bramek tyłem, 
tzw. „R” oraz z bramki czasowej w zespołach1”. Wszystkie bramki mogą być pokonane 
dowolnie, ale aby je uznać za prawidłowo przepłynięte, łódź (lub jej część) oraz dało 
zawodnika (zawodników) muszą przeciąć linię pomiędzy palikami, zgodnie z odpowiednim 
kierunkiem bramki i mapą trasy. Ocena punktowa przejazdu przez bramkę wygląda na
stępująco14’:
0 punktów karnych — poprawny przejazd.
5 punktów karnych — poprawny przejazd bramki, lecz z dotkniędem jednego lub obu 
palików. Wielokrotne dotykanie tego samego palika jest karane tylko jeden raz.
50 punktów karnych dotknięcie bramki (albo jednego lub obu palików) 

bez poprawnego przejazdu, umyślne rozchylanie bramki, przecięcie linii bramki (w C — 
2 jednego z dwóch zawodników) całkowide pod wodą, przejechanie bramki w innym 
kierunku, opuszczenie bramki.

Powyższe zmiany w przepisach slalomu na pewno będą brane pod uwagę przez MKOL 
przed podjęciem decyzji o ponownym włączeniu konkurencji slalomowych do Igrzysk 
Olimpijskich w 1992 rokul5). Przepisy te stały się obowiązujące z dniem 1 stycznia 1986 roku i 
dopiero praktyka wykaże na ile są one trafne. Bardzo wiele zależeć będzie od autorów tras, a 
sposób ich pokonania — od inwencji zawodników.

Sprawy organizacyjno — szkoleniowe
W latach 1965 — 1968 wzrosła liczba sekcji specjalizujących się w kajakarstwie górskim. 

W 1968 roku powstała sekcja kajakowa, zasłożona z inicjatywy Antoniego Kurczą przy 
WCKS „Dunajec” w Nowym sączu1”. Już w tym samym roku zawodnicy tej sekcji wzięli 
udział w Mistrzostwach Polski w Slalomie, zorganizowanych na zlecenie PZK przez roz
wijającą się sekcję kajakową KS „Sokolica” w Krościenku175.

W 1973 roku z inicjatywy PZK powstała we Wrocławiu sekcja kajakowa przy klubie AZS. 
Sekcja ta oparła swą działalność na studentach utworzonej w 1972 roku specjalizacji 
kajakowej w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu1”. Tym sposobem kajakar
stwo górskie wypłynęło na „szersze wody”, poza swą kolebkę, jaką jest woj. nowosądeckie.

Wymienione kluby: AZS Wrocław, „Dunajec” Nowy Sącz, „Sokolica” Krościenko oraz 
„Pieniny” Szczawnica i „Start” Nowy Sącz w latach 1969 — 1976 posiadały jako jedyne w Polsce 
sekcje kajakarstwa górskiego. W 1967 roku LZS w Tęgoborzu przekazał swoje zawodniczki do 
KS „Start” w Nowym Sączu1”. Całkowide wycofały się ze startów w slalomie kluby krakowskie 
oraz „Górnik” Czechowice. Wpływ na to miało usunięcie kombinacji z programu Górskich 
Mistrzostw Polski30’. W dalszym aągu duże zainteresowanie klubów wzbudzały Górskie Mistrzo
stwa Polski w Zjeździe. Poza klubami kajakarstwa górskiego, brały udział kluby kajakarstwa 
płaskiego, których zawody na Dunajcu były urozmaiceniem startów.

Z końcem lat siedemdziesiątych rozpoczęły działalność nowe sekcje kajakarstwa górskiego 
„Włókmara” Leśna w woj. jeleniogórskim oraz "Gerlach” Drzewica w woj. radomskim. Sekcja 

„Włókniarza” datuje początek swej działalności od 1.09.1977 roku. Pracy trenerskiej podjęło się 
małżeństwo A. J. Stanuchowie. Powstanie tej sekcji jest w dużej mierze zasługą władz WFS w 
Jeleniej Górze, oraz działaczy AZS — AWF Wrocław, którzy od początku działalności sekcji 
szukali odpowiednich warunków wodnych do uprawiania tej dyscypliny na Dolnym Śląsku. 
Znaleźli je właśnie na odcinku rzeki Kwisy, między jeziorem Czocha i Złotniki, w pobliżu Leśnej31’. 
Sekcja „Włókniarza” po otrzymaniu starego sprzętu z AZS — AWF Wrocław od dnia 4JC1977 
roku rozpoczęła treningi na wodzie. Następnego roku włączyła się już do udziału w zawodach 
ogólnopolskich, także zorganizowała na Kwisie zawody o Mistrzostwo Dolnego Śląska33’.

Drugą sekcję kajakarstwa górskiego, która rozpoczęła swą niezwykle dynamiczną działal
ność, był „Gerlach” Drzewica. Stało się to w 1978 roku za sprawą absolwentów AWF we 
Wrocławiu — trenerów Roberta Korzeniewskiego i Kazimierza Kuropeski33’. Efekty ich 
pracy zaskoczyły wszystkich. Już cztery lata później — w 1982 roku — przełamali oni 
hegemonię klubów nowosądecczyzny, zdobywając Drużynowe Mistrzostwo Polski w Zjeździe 
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oraz Wicemistrzostwo w Slalomie, udowadniając, że z powodzeniem można uprawiać slalom 
kajakowy na nizinach24’.

W 1980 roku slalom i zjazd kajakowy uprawiało w siedmiu klubach z czterech woje
wództw 394 zawodników. Dla porówniania w kajakarstwie klasycznym w 67 sekcjach 
trenowało w tym czasie 4327 zawodników2®. Kadra szkoleniowa w klubach kajakarstwa 
górskiego liczyła w 1980 roku 6 trenerów, z których 5 było w pełni zatrudnionych. W 1984 
roku pracowało 19 trenerów i instruktorów, w tym 2 trenerów I klasy, 11 trenerów II klasy 
oraz 6 mstruktorów. Na pełnych etatach pracowało 10 trenerów i instruktorów. W tym 
samym roku wzięło udział w zawodach slalomowych 236 zawodników. Wskazuje to na 
zmniejszającą liczbę zawodników uprawiających slalom kajakowy mimo zwiększenia kadry 
szkoleniowej i podniesienia jej kwalifikacji zawodowych2®.

W latach 1965 — 1975 kontynuowała działalność Komisja Slalomowa.Sprawowała ona z 
ramienia PZK pieczę nad kajakarstwem górskim. Pracą Komisji kierowali kolejno: Mieczys
ław Gostkowski, Wojciech Tabeau, Roman Jabłoński, Tadeusz Tumidajski. Komisja skupiała 
swa uwagę na sprawach organizacyjno — szkoleniowych i sprzętu kajakowego. Do spraw 
organizacyjnych należały sprawy sędziowskie, aktualnie kalendarza i imprez i wyjazdów 
zagranicznych oraz ich organizacji. Komisja Slalomowa dokonywała również podziału 
importowanego sprzętu kajakowego pomiędzy poszczególne kluby2®.

W 1966 roku powołano zespół szkoleniowy, w skład którego weszli trenerzy wszystkich 
zainteresowanych klubów. Do jego zadań należało ustalenie kadry narodowej według prowa
dzonej listy klasyfikacyjnej i powoływanie zawodników na ewentualne zgrupowania oraz 
wyjazdy zagraniczne2*’.

Jesienią 1969 roku powołano trenera odpowiedzialnego za przygotowania olimpijskie. 
Wpływ na to miała decyzja MKOL podjęta na 68 Sesji w Warszawie w sprawie włączenia 
slalomu kajakowego do programu Igrzysk Olimpijskich w Monachium 1972 roku 29). W 
kadrze olimpijskiej znaleźli się młodzi, utalentowani zawodnicy rokujący szanse ewentualnego 
startu w zbliżających się Igrzysk.

W dniu 1 stycznia 1970 roku powołano trzy sekcje przewodnie kajakarstwa górskiego w 
klubach „Dunajec” N. Sącz, „Pieniny” Szczawnica i „Start” N. Sącz. Jesienią tego roku przy 
WCKS „Dunajec” N. Sącz utworzono centralną Grupę Szkoleniową Kajakarzy Górskich30’, 
przemianowaną w 1971 roku na Ośrodek Przygotowań Olimpijskich31'. Od 1970 roku 
szkolenie sportowe ulegało znacznej intensyfikacji. Wprowadzono do programu konsultacje 
szkoleniowe, specjalistyczne badania lekarskie, zwiększono liczbę zgrupowań i startów mię
dzynarodowych. Po Igrzyskach kontynuacją Ośrodka Przygotowań Olimpijskich stał się 
powołany w 1973 roku Centralny Ośrodek Szkolenia Kajakarstwa Górskiego w Nowym 
Sączu, działający do dzisiaj przy KS „Start”. W 1974 roku przy wrocławskim AZS utworzono 
grupę specjalistyczną z myślą o studiujących w AWF członkach kadry narodowej32’.

Rozwoju organizacyjno szkoleniowego nie zahamowała decyzja usunięcia slalomu 
kajakowego z programu Igryzsk Olimpijskich, podjęta na posiedzeniu 74 Sekcji MKOL w 
Warnie w 1973 roku33’. Świadczy to o trosce i opiece naczelnych władz sportowych i PZK nad 
kajakarstwem górskim. Z pewnością duży wpływ wywarła bardzo dobra postawa kajakarzy w 
mistrzostwach Świata w Muota 1973 i Skopje 1975 roku34’.

W 1975 roku Komisja Slalomowa PZK zmieniła nazwę na Komisję Kajakarstwa Górskiego 
(KKG) 3®. W kolejnej dekadzie (1976 1985) działalności KKG, rozwój organizacyjny
kajakarstwa Górskiego był niezaprzeczalny. W 1979 roku, po śmierci zasłużonego działacza T. 
Tumidajewskiego, przewodniczącym został J. Kocemba. Siedzibę KKG przeniesiono do Nowe
go Sącza. Od roku 1981 przewodniczącym KKG jest J. Oracz — prezes KS „Start”3®.

W Polsce od dłuższego czasu mówi się o budowie sztucznego toru slalomowego. W 1976 
roku, w wyniku starań KKG PZK, podjęto wreszcie decyzję, która pozwala wierzyć w 
realizację tego przedsięwzięcia. GKKFiT uznała celowe zrobienie specjalnego ujęcia wody dla 
potrzeb toru w projektowanej budowie zapory wodnej na Dunajcu, na co inwestor wyraził 
zgodę37’. Sprawa budowy sztucznego toru przy zaporze w Sromowcach jest dalej aktualna i 
ostatnio przybrała formy bardziej realne po przyznaniu przez GKKFiS środków na dalszą 
realizację. Niestety wiąże się to z budową zapory, a termin jej ukończenia jest dość odległy38’. 
Dlatego dobrze się stało, że dla slalomu kajakowego odkryto wypływającą z Morskiego Oka 
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rzekę Białkę o wartkim i spienionym nurcie. Jej odcinek, o europejskiej klasie w okolicach 
Jurgowa koło Bukowiny Tatrzańskiej, był miejscem, gdzie po raz pierwszy rozegrano regaty 
slalomowe. Było to w maju 1981 roku z okazji Międzynarodowych Zawodów o Memoriał dr 
A. Wernera39*. Odtąd nad Białką corocznie spotykają się kajakarze z różnych stron świata z 
okazji Międzynarodowych Zawodów „O Wstęgę Dunajca” Cieszy bardzo powstanie w 
Drzewicy półsztucznego toru slalomowego. Na tym torze w 1984 roku rozegrano zawody w 
slalomie o Mistrzostwa Polski40*.

Imprezy sportowe

W latach 1965 — 1985 liczba rozgrywanych imprez sportowych uległa zwiększeniu. 
Zmieniła się także ich forma. W 1968 roku odbyły się poraź ostatni Górskie Mistrzostwa 
Polski, w ramach których przeprowadzono zjazd i slalom do kombinacji. W 1969 roku 
zainicjowano Górskie Mistrzostwa Polski w Zjeździe i w tej formie rozgrywane są one do dnia 
dzisiejszego. Program Górskich Mistrzostw Polski oraz Mistrzostw w Slalomie w 1969 roku 
został poszerzony o konkurencję zespołowe we wszystkich kategoriach łodzi. Odtąd zawody o 
Mistrzostwo Polski rozgrywane są we wszystkich kategoriach łodzi przewidzianych pro
gramem Mistrzostw Świata w Zjeździe i w Slalomie. Przeprowadzone są one w konkurencji 
seniorów i juniorów, zarówno kobiet, jak i mężczyzn41*).

W 1969 roku definitywnie zrezygnowano z przeprowadzenia zawodów w kombinacji 
górskiej. W związku z tym zaprzestano organizacji zawodów o „Puchar Pienin”, na które 
składała się kombinacja zjazdu i slalomu. Po raz ostatni zawody te rozegrano w 1968 roku42*. 
Dwa lata później w Nowym Sączu klub „Dunajec” na zlecenie PZK zorganizował I regaty 
slalomowe o „Wstęgę Dunajca”. Zawody te zostały ujęte w kalendarzu ICF w zamian 
zaniechanych regat o „Puchar Pienin”. W 1 zawodach o „Wstęgę Dunajca” brali udział 
kajakarze Austrii, Jugosławii, NRD, Węgier i polskich klubów. Od tego czasu „Wstęga 
Dunajca” weszła na stałe do corocznego kalendarza ICF43*.

Mistrzostwa Polski w Slalomie w 1971 roku poprzedzono eliminacjami okręgowymi. Do 
startu w Mistrzostwach Polski dopuszczono zawodników, którzy zdołali uzyskać wyniki miesz
czące się w granicach wyznaczonych minimów44’. Kolejną innowację wprowadzono w 1974 roku, 
kiedy zrezygnowano z prowadzenia w czasie Mistrzostw Polski w Slalomie punktacji drużynowej. 
Zawody rozegrano jako indywidualne Mistrzostwa Polski w Slalomie45*. Jednocześnie zaplanowa
no rozgrywać osobno Drużynowe Mistrzostwa Polski w Slalomie. Jednak w 1974 roku zawody te 
zostały odwołane na znak żałoby. W czasie jednego z treningów poprzedzających regaty utonął 
młody kajakarz — C. Popiela z KS „Start” klubu organizującego Mistrzostwa441. I 
Drużynowe Mistrzostwa Polski w Slalomie rozegrano w 1975 roku w Czorsztynie47*. Kolejne i 
ostatnie Drużynowe Mistrzostwa Polski w Slalomie odbyły się w Starym Sączu w 1976 roku48’. W 
I i II Mistrzostwach triumfował KS „Start” z Nowego Sącza.

W latach 1965 1985 odbywały się rokrocznie tradycyjne regaty o „Puchar Ziemi
Sądeckiej” oraz Memoriał Dr A. Wernera. Niejednokrotnie w zawodach tych uczestniczyły 
zagraniczne reprezentacje klubowe. Stałą pozycją kalendarza były Mistrzostwa OZK Kraków 
w Slalomie, a także od 1969 roku Mistrzostwa OZK w Zjeździe. W 1976 roku odbyły się po 
raz pierwszy Mistrzostwa OZK Wrocław w Slalomie. Wcześniej, bo w 1973 roku działacze 
wrocławscy zorganizowali zawody propagandowe w slalomie49’.

W 1979 roku powrócono do rozgrywania w nowej formie zawodów o „Puchar Pienien”. 
Organizatorem zawodów slalomowych odtąd corocznie odbywanych jest „Sokolica” Kroś
cienko 50*. W 1983 roku KS „Gerlach” zorganizował po raz pierwszy zawody w slalomie i w 
zjeździe o „Puchar Ziemi Radomskiej”, której już na stałe weszły do kalendarza imprez511.

Najbardziej prężny OZK w Nowym sączu zainicjował wiele ciekawych zawodów. W celu 
aktywizacji klubów rozwinięto w latach osiemdziesiątych zawodow tzw. „Ligii Młodzików” 
oraz cyklu zawodów o „Puchar OZK”, umożliwiając start juniorów i seniorów w kategorii 
open. System tych zawodów sprawdził się i wszedł na trwałe do corocznego współzawodnict
wa klubów52*.
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W la: 1965 — 1985 polscy kajakarze uczestniczyli w wielu regatach międzynarodo
wych. Ze względu na rangę zawodów, można wyodrębnić dwie grupy. Pierwszą stanowiły 
starty w Mistrzostwach Świata, udział w Igrzyskach Olimpijskich 1972 roku i Pudlarze 
Europy w latach 1974 — 1984. Na drugą grupę składały się pozostałe regaty między
narodowe, znajdujące się w kalendarzu ICF.

Mistrzostwa Świata w 1965 roku rozegrano po raz drugi z rzędu w austriackiej miejscowo
ści Spittal. Start naszych kajakarzy wypadł bardzo słabo. Najlepszy z Polaków Jan Niemiec 
zajął w slalomie 22 miejsce. Zarówno w slalomie, jak i w zjeździe zespoły zostały zdekomp
letowane. Wpływ na to miały zaległości treningowe, powstałe w wyniku stanu powodziowego 
rzeki oraz późne otrzymanie importowanych łodzi z tworzyw sztucznych53.

Kolejny udział w Mistrzostwach w Slalomie w Lipnie oraz w Zjeździe w Splinderowym 
Młynie nie przyniósł dużych sukcesów sportowych osiągnięte wyniki nie mogły nikogo 
zadowolić, ani opinii publicznej, ani zawodników. W slalomie najlepszy zawodnik Jan 
Chlipała był 19, przed Janem Niemcem. Zespół K — 1x3 zajął 6 miejsce. W zjeździe J. 
Niemiec był 18. Pozostali zajęli odległe miejsca. Także zespół nie odegrał większej roli, 
zajmując 9 miejsce. Faktem jest, że na słabą postawę Polaków złożyło się szereg obiektywnych 
przyczyn. Nasz zespół nie był tak silny, jak przed laty. Starsi zawodnicy nie prezentowali już 
wysokiej formy. Zarówno zawody w slalomie jak i zjeździe odbywały się na trasach o skali 
trudności IV — V. Trening był ograniczony ze zwględu na oszczędności wody i nie było 
możliwości z zapoznaniem się z trasą541.

W 1969 roku Mistrzostwa Świata w Slalomie i w Zjeździe odbyły się we francuskiej 
miejscowości Bourg Saint Maurice. Start Polaków nie doszedł do skutku. Polska ekipa 
kajakarzy, solidaryzując się z drużyną NRD, wycofała się ze startu w Mistrzostwach Świata i 
powróciła do kraju. Reprezentacja NRD wycofała się ze względów politycznych551.

W mistrzostwach Świata w Slalomie i w Zjeździe w 1971 roku w miejscowości Merano we 
Włoszech uczestniczyła liczna ekpia polskich kajakarzy, po raz pierwszy w historii w reprezen
tacji znalazły sie kobiety oraz trzy osady kanadyjek podwójnych. Nie obsadzona została jedynie 
kategoria kanadyjek pojedynczych w konkurencji indywidualnej i zespołowej561. W skład 
reprezentacji weszli zawodnicy bardzo młodzi, którzy od 1970 roku byli objęci szkoleniem 
centralnym, kierowanym przez Antoniego Kurczą. Średnia wieku reprezentacji Polski wynosiła 
19 lat. Start kajakarzy w slalomie wypadł dobrze i obiecująco w perspektywie zbliżających się 
Igryzsk Olimpijskich. W konkurencji K — 1x3 zespół w składzie Wojciech Gawroński, Jan 
Majerczak, Jerzy Stanuch zajął czwarte miejsce. Równie dobrze wypadł C 2x3, który 
uplasował się na 5 pozycji. Zespół kobiet zajął także 5 lokatę. W konkurencjach indywidualnych 
najlepiej spisał się Wojciech Gawroński, który w najbardziej kategorii kajaków zajął 8 miejsce. 
W kanadyjkach osada Seruga — Frączek uplasowała się na dobrym 10 miejscu571.

Start w konkurencjach zjazdowych nie był pomyślny dla naszych reprezentantów. Zawod
nicy, którym udało sie dopłynąć do mety zajęli odległe pozycje. Sprzęt kajakowy został 
bardzo uszkodzony i w związku z tym kierownictwo ekipy zrezygnowało z dalszego udziału w 
zawodach w konkurencjach zespołowych5”. Jednocześnie trzeba nadmienić, że do startu w 
zjeździe polscy kajakarze zbytnio się nie przygotowali, poświęcając więcej czasu olimpijskim 
konkurencjom slalomowym.

W roku olimpijskim 1972 wszystko zostało podporządkowane przygotowaniom do startu 
w Igrzyskach. Władze polskiego sportu udzieliły jak najdalej idącej pomocy. W okresie 
wczesno — wiosennym kadra olimpijska wyjechała po raz pierwszy na zgrupowanie klimaty
czne w Jugosławii gdzie istnieją doskonałe warunki treningowe na rozpływanie. Od maja do 
lipca kadra uczestniczyła w trzech tygodniowych zgrupowaniach treningowych na olimpij
skich sztucznym torze w Augsburgu5*1.

W dniu 4 sierpnia 1972 roku w Warszawie miało miejsce uroczyste ślubowanie olimpijskie 
reprezentantów Polski w slalomie kajakowym. W skład ekipy ilimpijskiej weszło 10 zawod
ników: Maria Ćwiertniewicz, Kunegunda Godawska, Wojciech Gawroński, Jerzy Stanuch, 
Jan Frączek, Ryszard Seruge, Wojciech Kudlik, Jerzy Jeż, Zbigniew Leśniak, Maciej Rychta 
oraz trener Antoni Kurcz601. Wyjazd do Augsburga nastąpił 7 sierpnia 1972 roku, gdzie 
trenowano na torze olimpijskim aż do dnia startu. W dniu 26 sierpnia rozpoczęły się 
olimpijskie zmagania kajakarzy górskich. W tym dniu o medale walczyli zawodnicy kategorii 
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kajakowi kanadyjek pojedynczych. Naszych barw bronili kajakarze. W. Gawroński i J. 
Stanuch. Start ich niestety wypad! poniżej oczekiwań i możliwości. J. Stanuch zajął 14 miejsce, 
a W. Gawroński 236”. Po jednodniowej przerwie w dniu 30 sierpnia do walki stanęły kobiety 
oraz dwójki kanadyjki. Dzień ten okazał .się bardzo szczęśliwy dla polskiej ekipy. Wbrew 
wszelkich przewidywaniom nasze reprezentantki — M. Cwiertniewicz i K.- Godawska 
uplasowały się bardzo wysoko na 4 i 5 miejscu. Również dwójka C — 2 J. Frączek — R. 
Seruga sprawiła miłą niespodziankę plasując się na 5 miejscu. Pozostałe osady J. Jeż — W. 
Kudlik oraz M. Rychta — Z. Leśniak zajęty odpowiednio 13 i 17 miejsce. Olimpijski debiut 
naszych slalomów był bardzo udany. Katowicki „Sport” w lapidarny sposób określił występ 
polskich kajakarzy tytułując swój artykuł „Kajakarze bez medali, ale na medal”62). Stwierdze
nie to było jak najbardziej słuszne, ponieważ kajakarze zdobyli 7 punktów. Było to ponad 100 
procent więcej niż zakładał przedolimpijski plan6”.

Mistrzostwa Świata w Slalomie i Zjeździe w 1973 roku odbyły się w miejscowości 
Muotathal w Szwajcarii. Polscy kajakarze górscy w konkurencjach zjazdowych nie startowali, 
przede wszystkim z braku specjalistycznego przygotowania oraz wyłącznego nastawienia się 
na konkurencje slalomowe. Start naszej ekipy wypadł bardzo dobrze. M. Ćwiertniewicz w 
kajakach jedynkach kobiet zdobyła srebrny medal. Taki sam medal wywalczył zespół K — 1 x 
3 płynący w składzie. W. Gawroński, J. Stanuch i S. Majerczak. W. Gawroński w konkurencji 
indywidualnej zdobył medal brązowy. Był to pierwszy w historii medal dla Polski w tej 
koronnej konkurencji i jak dotąd jedyny. Wysokie 12 miejsce zajął także S. Majerczak64’. 
Bliscy medalu byli kanadyjkarze C — 2, czwarte miejsce zajęła osada. W. Kudlik — J. Jeż a 
piąte osada J. Frączek — R. Seruga. Zespół kanadyjkarzy uplasował się na 5 miejscu, 
kobiety w konkurencji zespołowej były szóste. Dobrze zaprezentował sie Marek Maślanka 
zajmując 15 miejsce w kategorii C — 1, w której dotychczas nie startowaliśmy w Mistrzost
wach Świata. W nieoficjalnej punktacji drużynowej w konkurencjach slalomowych Polska 
zajęła 3 miejsce za ekipą NRD, CSRS. Polscy slalomości dowiedli, że ich dobra postawa 
podczas Igrzysk Olimpijskich w Augsburgu nie była przypadkiem6”.

W 1974 roku polscy kajakarze wzięli udział w po raz pierwszy w rozegranym Pucharze 
Europy w Slalomie i Zjeździe. Jako pierwszy odbył się Puchar Europy w Zjeździe, na który 
składały się zawody w Lesse (Belgia), Merano (Włochy), Loisach (RFN). Konfrontacja 
polskich kajakarzy górskich którzy przez dłuższy okres poświęcali się tylko konkurencjom 
slalomowych, wykazała duże zaległości w spotkaniu ze zjazdowcami. Najlepiej w ogólnej 
punktacji Pucharu spisał się kanadyjkarz Marek Maślanka. W kategorii C — 1 zdobył on 
brązowy medal. W konkurencji kobiet M. Cwiertniewicz zajęła szóste miejsce, a w konkuren
cji mężczyzn W. Gawroński uplasował się na 9 miejscu. Osada C — 2 J. Frączek — R. Seruga 
nie ukończyła wszystkich zawodów i nie została sklasyfikowana66’.

W dalszej kolejności przeprowadzono konkurencje slalomowe w miejscowościach (CSRS), 
St. Maurice (Francja), Augsburg (RFN). Start Polaków w slalomie wypadł o wiele lepiej. 
Brązowy medal w kategoriach C — 2 zdobyła osada J. Jeż — W. Kudlik. W kategorii C — 1 
Marek Maślanka zajął miejsce ósme, przed Wojciechem Sekułą. W konkurencji kajaków 
kobiet. M. Ćwiertniewicz uplasowała się na czwartej pozycji, a W. Gawroński na piątym 
miejscu. W Trofeum Europejskim, obejmującym ogólną punktację drużynową za konkurencje 
slalomowe i zjazdowe, zwyciężyła reprezentacja RFN, a Polska zajęła piąte miejsce67’.

W 1975 roku Mistrzostwa Świata okazały się bardzo udane dla naszych reprezentantów, 
którzy zdobyli cztery medale. Maria Ćwiertniewicz wywalczyła tytuł mistrzyni świata, zdobywa
jąc dla Polski pierwszy w historii kajakarstwa złoty medal w slalomie kajakowym. Dwa srebrne 
medale wywalczyli: zespół K — 1x3 płynący w składzie W. Gawroński — S. Majerczak J. 
Stanuch oraz osada J. Jeż — W. Kudlik w kategorii C — 2. W kategorii kanadyjek dwójek 
zespół uplasował się na 3 pozycji, zdobywając brązowy medal. Warto nadmienić bardzo dobrą 
postawę Marka Maślanki, który C — 1 zajął 10 miejsce. Nieco poniżej możliwości popłynęli 
kajakarze w konkurencji indywidualnej, z których najlepszy był J. Stanuch — 17 miejsce. W 
konkurencji zespołowej kobiet Polki nie startowały. Polscy kajakarze swymi rezultatami jeszcze 
raz potwierdzili przynależność do ścisłej czołówki światowej6*’.

Występ i wyniki osiągnięte na Mistrozstwach Świata w Skopje zaskoczyły wielu eksper
tów, zwłaszcza z krajów posiadających ustalone tradycje i wiodących prym w tej dyscyplinie 



136

sportu. Wartość rezultatów najlepiej ocenił katowicki „Sport”, który na swych łamach pisał: 
„Sukcesy te nie mogą być mierzone li tylko wagą medali — jednego złotego, dwóch 
srebrnych i jednego brązowego, co dało Polsce w klasyfikacji ogólnej trzecie miejsce wraz z 
reprezentacją RFN, za NRD i Czechosłowacją. Powinno mierzyć się wysiłkiem całego 
zespołu, skromnego raczej liczebnie w porównaniu do reprezentacji innych nacji, nie dys
ponującego tak doskonałym sprzętem, liczną ekipą trenerów, lekarzy, wygodniejszymi środ
kami transportu, jak to miało miejsce u największych konkurentów Polaków. Nie tylko 
medaliści, ale ci, którzy zajmowali miejsca w pierwszej i drugiej dziesiątce zdali na rwistej 
Tresce egzamin na piątkę”4”.

W 1976 roku przeprowadzono II Puchar Europy. W konkurencjach zjazdowych najlepiej z 
polskich reprezentantów spisał się ponownie Marek Maślanka, zdobywając w kategii C — 1 
brązowy medal. Drugi z Polaków Zbigniew Czaja uplasował się na siódmym miejscu. W kategorii 
C — 2 osada J. Jeż — W. Kudlik zajęła czwarte miejsce. Pozostali zawodnicy nie odegrali 
poważniejszej roli70’. W konkurencjach slalomowych najlepiej spisała się osada C — 2 J. Jeż W. 
Kudlik, zajmując trzecie miejsce w Pucharze Europy. Druga dwójka J. Frączek - R.Seruga była 
piąta. W Trofeum Europejskim polska reprezentacja odniosła duży sukces zajmując trzecie 
miejsce, ulegając tylko RFN i Szwajcarii7”.

W 1977 roku Mistrzostwa Świata rozegrano już po raz trzeci na trudnej alpejskiej rzece 
Lieser w Spittal. Drużyna do tych zawodów przygotowywała się pod kierunkiem nowego 
trenera kadry Jerzego Scheuera72’. Asystentem jego był W. Gawroński. Nasi zawodnicy 
trenowali pod kątem startu zarowno w slalomie, jak i w zjeżdzie. Start w konkurencjach 
zjazdowych należy uznać za niezły jak na specjalistów od slalomów. Najlepszy wynik uzyskała 
osada C — 2 J. Frączek — R. Seruga zajmując 5 miejsce. Na 9 lokacie uplasowała się osada 
W. Percz — P. Mółka.
W konkurencji K — 1 najlepszy polski zawodnik H. Popiela zajął 20 miejsce. Podobnie w 
C — 1 20 był Z. Czaja, a 21 M. Maślanka. W wyścigu C 2x3 wywrotka, tuż przed metą, 
osady W. Percz — P. Mółka wyeliminowała nasz zespół z walki o złoty medal7”. Zespół C 
1 x 3 był 6, a 9 miejsce zajął zespół kajakarzy. W konkurencjach zjazdowych nasze 
zawodniczki nie brały udziału. Start w slalomie zakończył się bardziej szczęśliwie. Zdobyto 
dwa brązowe medale. Zespół C — 2 x 3 w składzie Frączek Seruga, Jeż Kudlik, Rychta
— Leśniak uległ tylko kanadyjkarzom CSRS i Szwajcarii. Kajakarze w składzie Gawroński
— Stanuch — Popiela przegrali z zespołem Francji7<) i Austrii. Byli bliscy złotego medalu, a 
faktycznie mogli czuć się srebrnymi medalistami, ponieważ Austriacy wyprzedzili ich dzięki 
tendencyjnej pomyłce sędziego gospodarzy. W konkurencjach indywidualnych najlepiej spisał 
się J. Stanuch zajmując 4 miejsce. K. Gawlikowski uplasował się na dobrym 8 miejscu. 
Najlepsza z osad C — 2 Frączek Seruga zdobyła 7 lokatę. W konkurencji C IM. 
Maślanka był 9. Nie udał się powrót na trasy slalomowe po urlopie macierzyńskim mistrzyni 
świata ze Skopje — M. Cwiemiewicz, która zajęła 15 lokatę7”.

W trzecim z kolei Pucharze Europy w 1978 roku polscy zawodnicy nie zostali sklasyfikowani w 
tzw. Trofeum Europejskim z powodu niewystartowania we wszystkich konkurencjach zjazdowych. 
Jedynie tylko w pierwszej turze w Splinderowym Młynie nasi reprezentanci uczestniczyli w 
zawodach zarówno zjazdowych, jak i slalomie. Następnie ze względów oszczędnościowych nie 
wzięliśmy udziału w zjeżdzie na zawodach w Walii. W pozostałych startach w slalomach w 
Augsburgu (RFN) i Bourg Saint Maurice (Francja) na najlepszych miejscach zostali sklasyfikowani 
kanadyjkarze C — 2 Seruga Frączek. Osada ta zdobyła brązowy medal. Piąte miejsce zajęli w tej 
samej konkurencji zawodnicy Kudlik — Jeż. W konkurencji C — IM. Maślanka był 6.

W 1979 roku Mistrzostwa Świata rozegrano po raz pierwszy poza Europą, na kontynencie 
amerykańskim. Do Jounguire w Kanadzie wysłano skromną 8 — osobową ekipę, do której 
dołączył W. Gawroński, co umożliwiło start zespołowi K 1 x 374>. Polacy startowali jedynie w 
konkurencjach slalomowych, w których odnieśli wielki sukces. Osada C — 2 zdobyła indywidual
nie bązowy medal (Kudlik — Jeż) oraz wspólnie z kolegami z zespołu osadami Fączek 
Seuga i Kasprzycki — Czaja — Mistrzostwo Świata7”. Indywidualnie osady te zajęły odpowied
nio 7 i 9 miejsce. Złoty medal zespołu kanadykarzy był drugim w historii startów na Mistrzost
wach Świata, a pierwszym w konkurencjach zespołowych. Kajakarze po raz pierwszy od wielu lat 
nie wywalczyli medalu w konkurencji zespołowej, ostatecznie zajmując 5 miejsce.
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Najlepszy w konkurencjach indywidualnych K. Gawlikowski był 17, H. Popiela 23, a W. 
Gawroński 31 na 61 zawodników biorących udział w tej konkurencji. W konkurencjach 
kobiet nie braliśmy udziału.7”.

W kolejnym Pucharze Europy w 1980 roku startowała 5 — osobowa ekipa zawodników 
jedynie w I turze zawodów w Merano. Wyjechali oni wraz z trenerem kadry J. Frączkiem na 
własny koszt z powodu oszczędności władz sportowych. W kolejnych zawodach nie uczest
niczyli ponieważ władze sportowe nie wydały im paszportów.

W 1981 roku Mistrzostwa Świata odbywały się w maleńkiej walijskiej miejscowości 
Bała. W konkurencjach gazdowych startował jedynie zespół C — 2 x 3 zajmując 5 miejsce7’’. 
Ten sam zespół w składzie Kudlik Jeż, Seruga — Maślanka, Kasprzycki — Czaja zdobył w 
slalomie srebrny medal, potwierdzając przynależność do światowej elity80’. Start indywidualny 
wypadł nieco słabiej. Nasza najlepsza osada Kudlik Jeż była 7, pozostała poza pierwszą 
dziesiątką. W konkurencji C 1 po czteroletniej przerwie wzięli udział nasi zawodnicy. E. 
Florian i P.Sarata zajęli odpowiednio 12 i 13 miejsce. Dużo poniżej oczekiwań wypadł zespół 
K 1x3 Popiela — Gawlikowski Chwała, zajmując odległe 14 miejsce. Także w 
konkurencjach indywidualnych zajęli oni odległe lokaty81’.

Start w kolejnym pucharze Europy w 1982 roku stał pod znakiem sukcesów kanadyjkarzy. 
Startowano jedynie w części slalomowej, w której osady C 2 Maślanka — Seruga oraz Kudlik

Jez zdobyły srebrny i brązowy medal. Ponadto na 5 pozycji sklasyfikowano Kasprzyckiego — 
Czaję”’. Obiecująco spisali się kanadyjkarze w konkurencji C — 1, E. Florian był 6, a J. Grygiel 9. 
W konkurencji K 1 H. Popiela był 12, Gawlikowski 14. W konkurencji kobiet nie 
startowaliśmy, przez co w klasyfikacji drużynowej nie odegraliśmy poważniejszej roli83’.

W 1983 roku Merano już po raz trzeci gościło najlepszych kajakarzy z całego świata. Niestety 
z tych Mistrzostw po raz pierwszy od 10 lat powróciła nasza reprezentacja bez medalu. Do jego 
zdobycia zabrakło w konkurencji C 2x3 tylko 0,3 sek. Niepocieszeni dotychczasowi 
wielokrotni medaliści musieli zadowolić się 4 miejscem. Indywidualnie osada Kasprzycki — 
Czaja była 8, Seruga Maślanka 10, a Kudlik — Jeż 12. Nieco lepiej niż przed dwoma laty 
spisał się zespół K 1 x 3 w składzie Henryk i Bogusław Popiela oraz K. Gawlikowski zajmując 
6 miejsce, co odzwierciedlało aktualne możliwości. Także na 6 miejscu uplasował się zespół C — 
1 x 3 w składzie Florian Sarata Bednarek, a najlepszy z nich E. Florian był 984*. Należy 
nadmienić, że zawodnicy startowali jedynie w konkurencjach slalomowych.

Podobnie nie zdobyła medalu polska ekipa w Pucharze Europy w 1984 roku. Najlepszy 
wynik uzyskała osada C 2 Kudlik Jeż zajmując 4 miejsce w slalomie, z utratą 2 
punktów do medalu brązowego, ratując honor polskich kajakarzy górskich8”.

Kolejne Mistrzostwa Świata w 1985 roku rozegrano w Augsburgu na torze olimpijskim. 
Start ten zakończył się nieoczekiwanie zdobyciem brązowego medalu. Stało się to za sprawą 
zespołu C 1 x 3 w składzie Sarata Pietrasik Florian, 86). Indywidualnie najlepszy 
okazał się A. Pietrasik zajmując 10 miejsce. Nadmienić warto, że był on pierwszym medalistą 
pochodzącym spoza regionu sądeckiego, wychowankiem KS „Gerlach” Drzewica. W tej 
samej konkurencji P. Sarata był 11, a E. Florian 18. W konkurencji kajaków zespół zajął 6 
miejsce Najlepszym w konkurencjach indywidualnych okazał się H. Popiela będąc 11. Jego 
brat Bogusław' zajął 20 miejsce. W konkurencji dwójek podwójnych najlepiej wypadli 
zawodnicy Pękala Zgłobicki zajmując 6 miejsce. Osada Adamczyk Sowiński była 9. 
Dalekie miejsce zajęła utytułowana osada Kudlik Jeż. Podobnie poniżej możliwości 
wypadł K. Gawlikowski w konkurencji kajaków. Na ich niepowodzenie wpłynęło zbyt duże 
obciążenie psychiczne, którego niestety nie wytrzymali. Cieszy natomiast fakt, że po 8 latach 
przerwy na Mistrzostwach Świata wystartowała polska zawodniczka. Młoda, bo 17 letnia 
kajakarka „Gerlacha” Agata Więckowska zdobyła 15 miejsce.

W okresie lat 1965 1985 polscy kajakarze górscy uczestniczyli także za granicą w wielu
poważnych międzynarodowych zawodach, odnosząc wartościowe sukcesy. Do najważniej
szych osiągnięć na przestrzeni lat należały następujące rezultaty:

Tacen 1966 J. Chlipała zajął drugie miejsce w slalomie K — l,87’.
Zwickau 1968 zespół K-lx3 w składzie Niemiec Madaś Chlipała zdobył drugie

miejsce 88).
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Tacen 1968 
Skopje 1968

— J. Niemiec wygrał slalom K-l
— R. Maciaś wygrał slalom w K-l, a zespół w składzie Madaś — 

Chlipała — Niezgoda był także pierwszy 90).
Mostar 1968 — R. Madaś wygrał slalom w K-l, oraz zdobył tytuł międzynarodowego 

mistrza Jugosławii w zjeździe91).
Czerwony KLasztor 1968 — W. Nowak zajął drugie miejsce w slalomie K
Thale 1970 — zespół K-l x 3 w składzie J. Chlipała — R. Madaś — J. Majercak 

zajął drugie miejsce w slalomie93’.
Zwickau 1971 
Muota 1971

— M. Cwiertniewicz zajęła piąte miejsce w slalomie kobiet
— J. Frączek — R. Seruga zdobyli drugie miejsce w slalomie kana

dyjek, a K. Godawska uplasowała się na drugim miejscu w slalomie 
K-l kobiet’5’.

Thale 1971 — Zespół C-2x3 w składzie Frączek — Seruga, Leśniak — Rychta, 
Adamczyk — Zachwieja zdobył drugie miejsce, a W. Gawroński 
był piąty w slalomie K-l’6’.

Augsburg 1971 
Lipno 1971 
Muota 1972
Spittal 1972 
Landeck 1972
Zwickau 1973

— K. Godawska zajęła 4 miejsce w zawodach przedolimpijskich w K-l”’.
— M. M. Cwiertniewicz była druga w slalomie kobiet9*’.
— J. Stanuch zajął szóste miejsce w slalomie K-l.
— Jeż — Kudlik wygrali slalom C-29”.
— W. Gawroński zajął trzede miejsce w slalomie K-l.
— zespół C-2x3 Jeż — Kudlik, Seruga — Frączek, Majerczak — 

Węglarz wygrał slalom kanadyjek, osada Frączek — Seruga in
dywidualnie była druga, a K. Godawska w kajakach kobiet 
— trzeda. Zespół K-lx3 w składzie Gawroński — Stanuch — 
Majerczak zajął także trzede miejsce100’.

Tacen 1973 — W. Gawroński wygrał slalom w K-l, M. Sekuła wygrała w kon- 
kuren- ęji kobiet, zespół K-l 3 w składzie Gawroński — Stanuch — 
Majerczak także zdobył pierwsze miejsce. M. Maślanka był drugi w 
slalomie C-l,0”.

Skopje 1973 — Zespół w składzie Stanuch — Majerczak — Płaszczyk — zajął 
pierwsze miejsce w slalomie, a S. Majerczak był trzed.

Augsburg 1973 — J. Stanuch zajął trzede miejsce w slalomie K-l, a osada Frączek — 
Seruga drugie w konkurencji kanadyjek.

Czerwony Klasztor 
Zwickau 1974

— 1974 — osada Jeż — Kudlik wygrała slalom w C-2.
— zespół C-2x3 w składzie Jeż — Kudlik, Seruga — Frączek, 

Majerczak — Węglarz zajął trzede miejsce w slalomie kanadyjek.
Lipno 1975 
Muota 1975

— osada Jeż — Kudlik wygrała slalom C-2 zajmując trzede miejsce.
— M. Cwiertniewicz wygrała slalom w K-l, osada Jeż — Kudlik 

zajęła czwarte miejsce w slalomie C-210”.
Zwickau 1976 — zespół C-2x3 w składzie Frączek — Seruga, Jeż — Kudlik, 

Mółka — Percz zajął trzede miejsce.
Passau 1977 — zespół C-2x3 w składzie Rychta — Leśniak, Frączek — Seruga, 

Pawlik — Zgłobicki zwydężył w zjeździe10”. Osada Frączek — 
Seruga była druga w zjeździe w konkurencji C-2.

Zwickau 1977 — M.Cwiertniewicz zajęła drugie miejsce, ulegając jedynie mistrzyni 
olimpijskiej 1(W’.

Bamberg 1977 — zespół K-lx3 Gawroński — Stanuch — Popiela wygrał slalom ka
jakowy.

Zwickau 1978 
Merano 1979

— osada C-2 Kudlik — Jeż zajęła drugie miejsce *°”.
— zawodnicy Kudlik — Jeż wygrali konkurencję C-2 zarówno w 

slalomie, jak i w zjeździe. Zespół K-lx3 Popiela Gawlikowski — 
Stanuch zwydężył w slalomie106’.

Hagen 1979 — regaty kajakowe RFN — Polska 75:61 Kudlik — Jeż zajęli pierw
sze miejsce pokonując aktualnych mistrzów świata10”.
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Merano 1980

Bała 1980

Taccn 1981 
Bovcc 1981 
Merano 1981

Zwickau 1982

Zwickau 1983

— zespół Popieia — Gawlikowski — Pochwała zajął pierwsze 
miejsce w slalomie kajakowym10*'.

Liptowski Mikalusz 1980 — zespół kajakarzy Popiela — Gawlikowski — Pochwała wygrał 
slalom w konkurencji K-lx3109>.

— osada Jeż — Kudlik wygrała slalom C-2 w Przedmistrzostwach 
Świata oraz w zespole wraz z osadami Kasprzycki — Czaja i 
Maślanka — Seruga zajęli także pierwsze miejsce, H. Popiela w 
slalomie K-l był drugi110).

— osada Kudlik — Jeż wygrała slalom w kategorii C-2.
— w zjeździć kanadyjek wygrała osada Kudlik — Jeż.
— osada Kudlik — Jeż zajęli pierwsze miejsce w slalomie C-2 oraz 

wraz osadami Kasprzycki — Czaja, Seruga — Maślanka wygrali 
konkurencję zespołową111'.

— osada Kasprzycki — Czaja wygrała slalom C-2, H. Popiela był 
także pierwszy w K-l112).

Liptowski Mikulasz 1982 — w K-l wygrał H. Popiela, a osada Kasprzycki — Czaja zajęła 
drugie miejsce w slalomie kanadyjek.
K. Gawlikowski wygrał konkurencję K-l, osada Kudlik — Jeż 

najlepsza w C-2.
Bourg Saint Maurice 1983 — zespół Gawlikowski — H. Popiela — B. Popiela wygrał 
slalom kajakowy113’.
Liptowski Mikalusz 1984 — H. Popiela wygrał I rzut „Tatrzańskiego Slalomu” K-l. 
Czerwony Klasztor 1984 — K. Gawlikowski i A. Więckowska wygrali w swoich konkurenc
jach"4'.
Liptowski Mikalusz 1985 — osada Jeż — Kudlik zajęła drugie miejsce.
South Bend (USA) 1985 — osada Zgłobicki—Pękala wygrała zawody Mid America Slalom 

Series 85I1S).
W latach 1969 — 1985 polscy kajakarze górscy uczestniczyli wielokrotnie w zawodach 

juniorów za granicą. Po raz pierwszy miało to miejsce 1970 roku, kiedy to startowali w 
zawodach slalomowych w Kolbnitz oraz w zawodach w slalomie i zjeżdzie w miejscowości 
Vir.W wymienionych regatach nasi juniorzy odegrali czołową rolę. W 1972 roku zor
ganizowano trójmecz w slalomie pomiędzy NRD-CSRS a Polską, którą byl kontynuacją i 
rozwinięciem rozgrywanego w latach 1969 — 1970 dwumeczu juniorów Kraków — 
Magdegburgll6). Trójmecz juniorów NRD-CSRS-Polska odbył się po raz pierwszy w Zwickau 
i jest corocznie rozgrywany w innym kraju do dnia dzisiejszego.

W 1976 roku przeprowadzono dwumecz Polska — CSRS w slalomie juniorów młod
szych. Zawody te odbyły się w Szczawnicy i miały być w przyszłości kontynuowane*17).

W 1985 roku polscy juniorzy po raz pierwszy uczestniczyli w VIII Europejskich Zawodach 
Juniorów w Slalomie i Zjeżdzie, rozgrywanych corocznie w Spittal. Zawody te były traktowane, 
jako ostateczna próba przed zorganizowaniem oficjalnych Mistrzostw Świata Juniorów11*'.

Rozwój kajakarstwa górskiego w latach 1965 — 1985 był niewątpliwy. W latach 1965 — 1969 
ten przeżywał regres, o czym świadczą wyniki uzyskane na Mistrzostwach Świata. Jedną z przyczyn 
takiego stanu mogła być zmiana sprzętu składanego na sztywny. W związku z tym starsi zawodnicy 
mieli trudności w opanowaniu i opływaniu sprzętu. Wiele dawnych mistrzów zrezygnowało w tym 
okresie z uprawnienia sportu. Dopiero włączenie slalomu do programu Igrzysk Olimpijskich miało 
wyraźny wpływ na zmiany organizacyjno-szkoleniowe kajakarstwa górskiego w Polsce. Podniesiono 
poziom sportowy w konkurencjach slalomowych, zaniedbując nieco specjalizację w zjeżdzie. Dało to 
świetne rezultaty w slalomie i ciągły wyraźny postęp, począwszy od Mistrzostw Świata w Slalomie w 
1971 roku119'. W 1974 roku ponownie probowano łączyć obie specjalizacje slalomu i zjazdu przez tych 
samych zawodników, co dało dobre wyniki szczególnie w 1976 roku w zawodach o Puchar Europy1201.

W omawianym okresie zmieniła się nieco geografia kajakarstwa górskiego i zwiększyła 
liczba klubów uprawiających slalom i zjazd. Niektóre z nich powstały na nizinach, co zaczyna 
podważać sens nazywania tej gałęzi kajakarstwa-kajakarstwem górskim, tym bardziej, że w 
kontekście ponownego włączenia slalomu do Igrzysk Olimpijskich uznaje się go tylko za jedną 
z wielu konkurencji kajakarstwa.
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Górskie Mistrzostwa Polski
(wyniki w konkurencjach inwidualnych)

(od 1969 r. jako Górskie Mistrzostwa Polski w Zjeździe) 
dystans: mężczyźni ok. 10 km, kobiety ok. 3 km

1965 Szczawnica

F-l Czaja Władysław („Pieniny”) 35:58,2
F-l kombinacja Kapłaniak E. („Pieniny”)
R-l Polaczyk Jan („Pieniny”) 38:80,0

R-l kombinacja Polaczyk Jan („Pieniny”) 16:49,0

F-1K Cwiertniewicz Stanisława („Pieniny”) 16:49,0

F-1K kombinacja Cwiertniewicz Stanisława

1966 Nowy Sącz

K-l Swierczek Alicja („Start”) 19:04,0
K-l kombinacja Swierczek Alicja G,Start”)
K-l Jabłoński Bronisław Q,Górnik) 37:38,2
K-l kombinacja Waruś Bronisław („Pieniny”)

1967 Szczawnica

K-l Janina Kołodziejczyk („Start”) 11:53,4
K-l kombinacja Janina Kołodziejczyk („Start”)
K-l Czaja Władysław („Pieniny”) 32:50,4
K-l kombinacja Ryszard Madaś („Start”)

1968 Szczawnica

K-l Kin Janina („Start”) 13:19,4
K-l kombinacja Kin Janina („Start”)
K-l Kin Józef G,Start”) 34:57,4
K-l kombinacja Maciaś Ryszard („Start”)
C-l Kapłaniak E. („Pieniny”) 43:10,4
C-l kombinacja Kapłaniak E. („Pieniny”)

1969 Szczawnica

K-l Kin Janina G,Start”) 13:12,4
K-l Kin Józef G,Start”) 36:25,4
C-l Hopek Kard G.Start”) 49:52,6
C-2 Gajdek-Żołnierowicz GJhmajec”) 48:19,2

1970 Szczawnica

K-l Bem Maria G.Yacht Chib Nowa Huta”) 11-30,0
K-l Kin Józef G,Start”) 32:14,0
C-l Kielan Andrzej („KKW-29”) 39:45,6
C-2 Gajdek-Ołchawa G,Dunajec”) 38:07,0
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1971 Szczawnica

K-l Ćwiertniewicz Maria („Pieniny”) 14X18,6
K-l Kin Józef G.Start”) 34:33,0
C-l Hopek Karol (..Start”) 40:52,4
C-2 Kielan-Gajdek („Nadwiślan”) 38:49,6

1972 Szczwnica

K-l Bem Maria G>Budowlani” Newa Huta) 14:51,6
K-l Kin Józef („Start”) 34X19,2
C-l Słowik Wojciech („Dunajec”) 41X12,8
C-2 Kielan-Gajdek („Nadwiślan”) 39X11,02

1973 Szczawnica

K-l Pasławska Ewa („Nadwiślan) 24:40,0
K-l Iwańczyk Andrzej („Górnik”) 37:33,8
C-l Maślanka Marek („Start”) 46:37,2
C-2 Majerczak-Węglarz („Pieniny”) 41:46,2

1974 Szczawnica

K-l Ćwiertniewicz Maria („Pieniny”) 14:31
K-l Sieradzki Emil („Górnik”) 32:44
C-l Maślanka Marek („Start”) 37:59
C-2 Majerczak-Węglarz („Pieniny”) 36:31

1975 Szczawnica «

K-l Siwiec Renata („Górnik”) 13:30,08
K-l Gawroński Wojciech („Dunajec”) 30:48,2
C-l Gawlikowski Roman („Start”) 35:56,8
C-2 Frączek-Seruga (AZS Wrocław) 34X17,4

1976 Szczawnica

K-l Olchawa Kunegunda („Dunajec”) 14:10,3
K-l Gawroński Wojciech („Dunajec”) 32X19,5
C-l Maślanka Marek (AZS Wrocław) 37X14,7
C-2 Kudlik-Jeż (AZS, „Start”) 36:00,0

1977 Szczawnica

K-l Popiela Henryk (AZS)
Napieracz ElżbietałG,Górnik” Czechowice)

32:44,2
K-l 14X12,2
C-l Maślanka Marek (?^ZS) 38:41,7
C-2 Frączek-Seruga (AZS) 36:49,1

1978

K-l Walczak Teresa („Górnik”) 12:58,9
K-l Bukowski Edward („Górnik”) 32:20,7
C-l Gawlikowski Roman („Start”) 38X11,6
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C-2 Kudlik-Jeż (AZS „Stert”) 36:27,9
C-2 Bigaj-Wolska („Nadwiślan”) 14:58,3

1979 Szczawnica

K-l Walczak Teresa („Górnik”) 14:06,8
K-l Popiela Henryk (AZS) 32:47,7
C-l Gawlikowski Roman („Start”) 39:00,6
C-2 Kudlik-Jeż (AZS-„Start”) 37:07,1
C-2 Bigaj-Bigaj Wolska („Nadwiślan”) 15:53,1
mixt.

1980 Szczawnica

K-l Popiela Henryk (AZS) 31:35,2
K-l
C-l Gawlikowski Roman („Start”) 41:02,01
C-2 Kudlik-Jeż (AZS-„Start”) 37:12,6
C-2 Biel Maria-Gaweł Andrzej („Sokolica”) 17:04,2
mixt.

1981 Szczawnica

K-l Wojtaszek Ewa („Górnik”) 12:28,0
K-l Popiela Henryk (AZS) 29:04,0
C-2 Gawlikowski Roman („Start”) 33:37,0
C-2 Kudlik-Jeż (AZS-„Start”) 32:19,0

1982 Stary Sącz

K-l Łącka Bogumiła („Górnik”) 17:10,5
K-l Popiela Henryk (AZS) 26:04,0
C-l Florian Edward („Start”) 32:52,2
C-2 Krupa-Kulig („Dunajec”) 30:52,0

1983 Stary Sącz

K-l Łącka Bogumiła („Górnik”) 20:47,27
K-l Popiela Henryk (AZS) 32:33,67
C-l Maślanka Marek (AZS) 41:47,18
C-2 Pękala-Werner („Dunajec”) 37:56,06

1984 Krościenko

K-l Łącka Bogumiła („Ślęza” Wrocław) 16:90,70
K-l Popiela Henryk (AZS) 26:59,83
C-l Sarata Piotr (AZS) 32:46,12
C-2 Kudlik-Jeż (AZS-„Start”) 31:10,76

1985 Nowy Sącz

K-l Mierucka Krystyna („Start”) 20:17,42
K-l Gawlikowski Kazimierz („Start”) 28:07,10
C 1 Sarata Piotr (AZS) 28:43,0
C-2 Kudlik-Jeż (AZS-„Start”) 33:31,26
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1986 Nowy Sącz

K-l Pirog Ewa („Górnik”)
K-l Gawlikowski Kazimierz („Start”)
C-l Paderpnik Dariusz G.AZS”)

20:29,
25:07,
28:44,

C-2 Staniszewski-Staniszewski (AZS-„Start”) 27:46,85

3 
8 

8

1985 Nowy Sącz

K-l Gawlikowski Kazimierz Q,Start”) 30:16,02
K-l Oleś Renata(;Górnik”) 12:48,98
C-l Sarata Piotr (AZS) 34:43,95
C-2 Staniszewski-Staniszewski („AZS”) 33:38,80

MISTRZOSTWA POLSKI W SLALOMIE

1965 Nowy Sącz — rzeka Dunajec pkt

K-l Bodziony Krystyna (,,Start”) 464,3
K-l Niemiec Jan („Start”) 276,6

1966 Szczawnica — rzeka Dunajec

K-l Cwiertniewicz Stanisława („Pieniny”) 407,08
K-l Kapłaniak Eugeniusz („Pieniny”) 232,03

1967 Nowy Sącz — rzeka Dunajec

K-l Bodziony Krystyna G,Start”)
K-l Madaś Ryszard G.Start”)

1968 Krośdenko — rzeka Dunajec

K-l Bodziony Krystyna G.Start”) 307,2
K-l Nowak Władysław („Start”) 232,2
C-2 Gaweł-Biel („Pieniny”) 372,0
C-l Hopek Karol („Start”) 276,1

1969 Nowy Sącz — Rzeka Dunajec

K-l Kin Janina („Start”) 309,4
K-l Madaś Ryszard G.Start”) 244,8
C-2 Goncarz-Kulig („Start”) 415,1
C-l Hopek Karol G.Start”) 397,4

1970 Nowy Sącz — rzeki Dunajec i Kamienica

K-l Kin Janina („Start”) 248,8
K-l Chlipała Jan („Dunajec”) 175,1
C-2 Rychta-Leśniak G.Start”) 212,4
C-l Gabryś Aleksander G.Pieniny”) 323,3
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1971 Nowy Sącz — Rzeka Dunajec

K-l Ćwiertniewicz Maria („Pieniny”) 281,0

K-l Maciaś Ryszard („Start”) 226,6

C-2 Zachwieja-Adamczyk (Pieniny, Dunajec) 305,1

C-l Hopek Karol („Start”) 226,1

1972 Nowy Sącz — rzeka Dunajec

K-l Godawska Kunegunda („Start”) brak
K-l Maciaś Ryszard („Start”) brak
C-2 Seruga-Frączek („Dunajec”) brak
C-l Maślanka Marek („Start”) brak

1973 Nowy Sącz rzeka Dunajec

K-l Sekuła Małgorzata („Dunajec”) 411,0

K-l Gawroński Wojciech („Dunajec”) 283,2

C-2 Jeż-Kudlik („Start”) 311,6
C-l Maślanka Marek („Start”) 379,8

1974 Stary Sącz — rzeka Poprad

K-l Sekuła Małgorzata („Dunajec”) 267,190
K-l Gawroński Wojciech („Dunajec”) 208,923

C-2 Seruga-Frączek (AZS Wrocław) 249,932

C-l Maślanka Marek („Start”) 271,823

1975 Stary Sącz — rzeka Poprad

K-l Ćwiertniewicz Maria („Pieniny”) 217,8
K-l Stanuch Jerzy (AZS Wrocław) 179,0

C-2 Jeż-Kudlik („Start”, AZS) 215,8

C-l Maślanka Marek („Start”) 247,9

1976 Krościenko — rzeka Dunajec

K-l Olchawa Kunegunda („Dunajec”) 289,2
K-l Płaszczyk Zygmunt (AZS Wrocław) 226,0
C-2 Jeż-Kudlik („Start” AZS) 259,7

C-l Maślanka Marek (AZS Wrocław) 272,9

1977 Stary Sącz

K-l Popiela Henryk (AZS) 225,8
K-l Olchawa Kunegunda („Dunajec”) 297,7
C-l Czaja Zbigniew („Pieniny”) 285,6
C-2 Kudlik-Jeż (AZS-„Start”) 274,8

1978 Stary Sącz XXX MP

K-l Jankowska Barbara („Dunajec”) 243,3
K-l Gawlikowski Kazimierz („Start”) 234,6
C-l Kasprzycki Jacek („Start”) 234,6
C-2 Frączek-Seruga (AZS-„Gerlach” Drzewica) 230,3
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1979 Nowy Sącz

K-l Ćwiertniewicz Maria („Pieniny”) 288,2
K-l Popiela Henryk (AZS) 218,8
C-l Grygiel Jan (Start) 261,1
C-2 Kudlik-Jeż (,,Start”-AZS) 268,7

1980 Nowy Sącz— rzeka Kamienica

K-l Ćwierniewicz Maria („Sokolica”) 235,0
K-l Gawlikowski Kazimierz („Start”) 184,7
C-l Gawlikowski Roman („Start”) 234,5
C-2 Kudlik-Jez (AZS-„Start”) 220,5

1981 Stary Sącz — rzeka Poprad

K-l Jankowska Barbara (AZS) 262,2
K-l Popiela Henryk (AZS) 200,5
C-l Florian Edward („Start”) 244,0
C-2 Kasprzycki-Czaja („Start-Pieniny”) 264,6

1982 Jurgów k. Zakopanego — rzeka Białka

K-l Jankowska Barbara (AZS) 222,5
K-l Gawlikowski Kazimierz („Start”) 179,7
C-l Florian Edward („Start”) 205,2
C-2 Kasprzycki-Czaja („Start-Pieniny”) 230,2

1983 Jurgów — rzeka Białka

K-l Jankowska Barbara (AZS) 226,1
K-l Popiela Henryk (AZS) 186,9
C-l Sarata Piotr (AZS)
C-2 Kudlik-Jeż (AZS-„Start”) 279,1

1984 Drzewicak k. Radomia — rzeka Drzewiczka

K-l Pochwała Krzysztof („Dunajec”) 198,7
K-l Maślanka Wanda („Dunajec”) 399,0
C-2 Florian Edward („Start”) 247,0
C-2 Kudlik-Jeż (AZS-„Start”) 279,1

1985 Jurgów — rzeka Białka

K-l Gawlikowski Kazimierz („Start”) 184,77
K-2 Jankowska Barbara (AZS) 233,08
C-l Sarata Piotr (AZS) 208,80
C-2 Kudlik-Jeż (AZS-„Start”) 218,33

1986 Jurgów rzeka Białka

K-l Jankowska Barbara (AZS) 197,56
K-l Gawlikowski Kazimierz („Start”) 146,96
C-l Pietrasik Adam („Zawisza Bydgoszcz”) 161,15
C-2 Kudlik-Jeż (AZS-„Start”) 188,97



146

1987 Drzewica — rzeka Drzewiczka

K-l Więckowska Agata 9„Gerlach”) 196,49
K-l Gawlikowski Kazimierz G.Start”) 155,62
C-l Pietrasik Adam („Gerlach”) 164,49
C-2 Staniszewski-Staniszewski (AZS) 202,92

IGRZYSKA OLIMPIJSKIE — SLALOM KAJAKOWY

Mistrzowie, miejsca Polaków

XX Igrzyska Olimpijskie w Monachium; AUGSBURG 1972

K-l Siegbert Horn (NRD) 268,56

14. Jerzy Stanuch 317,09
23. Wojciech Gawroński 343,10

C-l Reinhard Eiben (NRD) 315,84

C-2 Hofman-Amend (NRD) 310,68

5. R. Seruga-I. Frączek 366,21
13. W. Kudlik-J. Jeż 416,10
17. M. Rychta-Z. Leśniak 455,70

K-l Angelika Bahmann (NRD) 364,50
4. Maria Cwiertniewicz 422,30
5. Kunegunda Godawska 441,05

MISTRZOSTWA ŚWIATA W SLALOMIE

(Mistrzowie w konkurencjach z udziałem polskich zawodników)

1945 Genewa — Szwajcaria (Polacy nie startowali)

1951 Steyr — Austria (Polacy nie startowali)

1953 Merano — Włochy (Polacy nie startowali)

1955 Tacen — Jugosławia (Polacy nie startowali, obecni 
obserwatorzy z ramienia PZK)

1957 Augsburg — RFN

F-l Manfred Vogt (RFN) 264,8
17. Władysław Piecyk 420,2
29. Eugeniusz Kapłaniak 507,6
32. Bronisław Waruś 520,8

F-lx3 Sens-Glaser-Bieling (NRD) 403,5
3. Kapłaniak-Piecyk-Waruś 595,5
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1959 Genewa — Szwajcaria (Polacy nie startowali)

1961 Hainsberg (Drezno) — NRD

F-l Eberhard Glaser (NRD) 351,5
6. Eugeniusz Kapłaniak 398,5

14. Władysław Piecyk 490,3
17. Jan Niemiec 501,4
26. Bronisław Waruś 575,2

F-lx3 Hahnebacg-Glaser-Wangler (NRD) 411,0
3. Niemiec-Piecyk-Kapłaniak (Polska) 620,7

1963 Spittal — Austria

F-l Jurgen Bremer (NRD) 266,7
12. Bronisław Waruś 324,7
14. Eugeniusz Kapłaniak 328,8
21. Józef Sarata 355,7
32. Władysław Piecyk 410,1

F-lx3 Glaser-Luber-Lange (NRD) 419,4
2. Piecyk-Kapłaniak-Waruś (Polska) 421,4

1965 Spittal — Austria

K-l Kurt Preslmayer (Austria) 276,7
22. Jan Niemiec 369,4
28. Eugeniusz Kapłaniak 423,4
39. Bronisław Waruś 550,6
44. Marian Gonciarz brak

K-lx3 Vogt-Engelke-Weimann (RFN) 493,5
Polski zespół nie stanął na starcie z powcdu uszkodzenia 
sprzętu

1967 Lipno — CSRS

K-l Jurgen Bremer (NRD) 272,56
19. Jan Chlipała 339,91
20. Jan Niemiec 335,53
26. Ryszard Maciaś 335,01
30. Eugeniusz Kapłaniak 423,01

K-lx3 Bremer-Fleischer-Doring (NRD) 392,02
6. Chlipała-Maciaś-Niemiec 606,13

1969 Bourg St. Maurice — Francja

(Polacy wycofali się ze względów politycznych)

1971 Merano — Włochy

K-l Siegbert Horn (NRD) 241,40
8. Wojciech Gawroński 266,94

13. Ryszard Maciaś 276,90
21. Jerzy Stanuch 286,92
50. Jan Majerczak 360,40
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C-2 Kretschmer-Trummer (NRD) 293,76
10. Frączek-Seruga 313,20
24. Rychta-Leśniak 373,71
29. Zachwieja-Adamczyk 380,79

K-l Angelika Bahmann (NRD) 347,30
14. Maria Ćwiertniewicz 451,90
26. Małgorzata Sekuła 601,47
40. Lucyna Skukowska 711,58

Kunegunda Godawska zdyskwalifikowa
na

K-lx3 Preslmayer-Schlecht-Sattler (Austria) 302,83
4. Gawroński-Stanuch-Majerczak 388,42

C-2x3 Hofmann-Amend, Kretschmer-Trummer,
Opelt-Franz (NRD)

5. Seruga-Frączek, Rychta-Leśniak,
403,78

Zachwieja-Adamczyk (Polska) 603,01
K-lx3 Kriste-Bahmann-Stampe (NRD)

5. Ćwiertniewicz-Godawska-Skukowska 781,56

1973 Muotathal — Szwajcaria

K-l Norbert Sattler (Austria) 134,6
3. Wojciech Gawroński 138,3

12. Stanisław Majerczak 144,3
28. Jerzy Stanuch 165,6
33. Zygmunt Płaszczyk 168,8

C-l Reinhard Eiben (NRD) 269,1
15. Marek Maślanka 360,3

C-2 Krejza-Pollert (CSRS) 164,0
4. W. Kudlik-J. Jeż 189,3
5. R. Seruga-J. Frączek 196,9

24. Z. Majerczak-A. Węglarz 353,9
K-l Sybille Spindler (NRD) 288,4

2. Maria Ćwiertniewicz 292,4
11. Małgorzata Sekuła 351,5
28. Katarzyna Bemady 639,9

K-lx3 Hom-Doring-Buchner (NRD) 244,7
2. Gawroński-Stanuch-Majerczak 277,8

C-2x3 Schefler-Stęjnschulte, Schumacher-Baues,
Reiman-Fricke (RFN)

5. Frączek-Seruga, Kudlik-Jeż
508,5

Majerczak-Węglarz 684,7
K-lx3 Holcombe-Ashton-Clark (USA) 337,9

6. Bemardy-Ćwiertniewicz-Sekuła 551,9

1975 Skopje — Jugosławia

K-l Siegbert Horn (NRD) 211,18
17. Jerzy Stanuch 246,25
20. Wojciech Gawroński 252,25
24. Stanisław Majerczak 255,11
40. Zygmunt Płaszczyk 290,16

C-l Sodomka Petr (CSRS) 283,39
10. Marek Maślanka 324,95
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Rychta-Leśniak

C-2 Kretzschmer-Trummer (NRD) 264,45
2. W. Kudlik-J. Jeż 265,57
7. J. Frączek-R. Seruga 301,3

11. M. Rychta-Z. Leśniak 310,89
16. W. Percz-P. Molka 342,51

K-l Maria Ćwiertniewicz (Polska) 269,83
K-lx3 Peters-Dichtl-Forstl (RFN) 247,62

2. Gawroński-Stanuch-Majerczak 291,79
C-2x3 Kretzschmer-Trummer, Hofmann-Amend 

Henze-Fischer (NRD)
3. Kudlik-Jeż, Frączek-Seruga,

493,28

Rychta-Leśniak (Polska) 493,28

1977 Spittal — Austria

K-l Albert Kerr (W. Brytania) 220,80
*1 4. Jerzy Stanuch 235,50

8. Kazimierz Gawlikowski 241,66
38. Henryk Popiela 288,79
45. Wojciech Gawroński 309,83
C-l Petr Sodomka (CSRS) 306,26
9. Marek Maślanka 355,43

13. Zbigniew Czaja 371,24
20.Jacek Kasprzycki 402,60

C-2 Hofmann-Kalbnitz (NRD) 281,66
7. J. Frączek-R. Seruga 344,96

18. M. Rychta-Zb. Leśniak 429,13
21. W. Kudlik-J. Jeż 479,32
23. W. Percz-P. Molka 498,05

K-l Angelika Bahmann (NRD) 304,54
15. Maria Ćwiertniewicz 440,39

K-lx3 Frassard-Prigent-Renault (Francja) 280,42
3. Gawróński-Popiela-Stanuch 286,08

C-lx3 Massalski-Eiben-Komer (NRD) 353,15
5. Maślanka-Kasprzycki-Czaja 513,18

C-2x3 Nedved-Schwarz, Kmostak-Halfar 
Benhak-Benhak

371,53

3. Kudlik-Jeż, Seruga-Frączek 602,48

J. Kasprzycki-Zb. Czaja

1979 Jounguiere — Kanada

K-l Peter Fauster (Austria) 209,08
17. Kazimierz Gawlikowski 223,00
23. Henryk Popiela 235,67
31. Wojciech Gawroński 247,87

C-2 Welsink-Czupryna (RFN) 260,67
3. Jeż-Kudlik 277,11
7. J. Frączek-R.Seruga 293,28
9. J. Kasprzycki-Zb. Czaja 295,83

K-lx3 Fox-Kerr-Edge (W.Brytania) ' 235,36
5. Gawlikowski-Popiela-Gawroński 218,56

C-2x3 J. Jeż-W.Kudlik, J. Frączek-R. Seruga 334,65
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1981 Bała — W. Brytania

K-l Richard Fos (W. Brytania) 211,94
18. Henryk Popiela 228,93
29. Kazimierz Gawlikowski 239,65
55. Krzysztof Pochwała 282,14

C-l Jon Lugbill (USA) 234,58
12. Edward Florian 275,83
13. Piotr Sarata 279,08

C-2 Garvis-Garvis (USA) 264,23
7. Kudlik-Jeż 282,02

15. Kasprzycki-Czaja 294,44
16. Maślanka-Seruga 296,25

K-lx3 Fox-Kerr-Wain (W. Brytania) 246,55
14. Popiela-Gawlikowski-Pochwała 377,08

C-2x3 Young-Munro, Joce-Owen, Jamieson-Williams 
(W. Brytania) 338,17

2. Kudlik-Jeż, Maślanka-Seruga, Kasprzycki-Czaja 356,30

1983 Merano — Włochy

K-l Richard-Fox (W. Brytania) 207,18
17. Henryk Popiela 219,77
22. Kazimierz Gawlikowski 222,64
27. Bogusław Popiela 224,59

C-l Jon Lugbill (USA) 221,94
9. Edward Florian 246,71

29. Piotr Sarata 266,50
36. Kazimierz Bednarek 283,78

C-2 HaUer-Haller (Usa) 246,33
8. Kasprzycki-Czaja 261,59

10. Maślanka-Seruga 266,99
12. Kudlik-Jeż 267,71
18. Adamczyk-Sowiński 274,67

K-lx3 Fox-McCookey-Dolan (W. Brytania) 232,24
6. Popiela B-Gawlikowski-Popiela H. 248,33

C-lx3 Lugbill-Hearn-Ford (USA) 249,41
6. Florian-Sarata-Bednarek 319,06

C-2x3 Hajdudk-Kucera, Zatko-Tkac 
Slavik-Descatelo (CSRS)

288,57

4. Kasprzycki-Czaja, Maślanka-Seruga, Kudlik-Jeż 298,54

1985 Augsburg — RFN

K-l Richard Fox (W. Brytania) 210,56
11. Henryk Popiela 233,23
20. Bogusław Popiela 240,18
29. Krzysztof Pochwała 252,61
48. Kazimierz Gawlikowski 293,67

C-l David Hearn (USA) 223,21
10. Adam Pietrasik 261,34
11. Piotr Sarata 267,65
18. Edward Florian 285,06
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C-2 Kueppers-KJein (RFN) 267,15
6. Zgłobicki B.-Pękala K. 285,43
9. Adamczyk W.-Sowiński W. 311,49

19. Kudlik W.-Jeż J. 381,57
K-l Messlhaeuser Margit (RFN) 258,69

15. Agata Więckowska 325,58
K-lx3 Micheler-Prijon-Kuebler (RFN) 248,62

7. Oawlikowski-Popiela H.-Popiela B. 306,16
C-lx3 Hearn-Lugbill-Ford (USA) 280,99

3. Florian-Sarata-Pietrasik 340,07
C-2x3 Simek-Rohan, Hajducik-Kucera, Benes-Mohout (CSRS) 329,11

5. Kudlik-Jeż, Adamczyk-Sowiński, Pękala-Zgłobicki 471,65

1987 Bourg Saint Manrice — Francja

MISTRZOSTWA ŚWIATA W ZJEŻDZIE

(Mistrzowie w konkurencjach z udziałem polskich zawodników)

1959 Treignac — Francja 
(Polacy nie startowali)

1961 Hainsberg (Dresden) — NRD

F-l Zdenek Kostal (CSRS) 25:42,5
12. Eugeniusz Kapłaniak 26:12,8
15. Jan Niemiec 26:15:8
21. Bronisław Waruś 26:38:3

1963 Spittal — Austria
F-l Kurt Preslmayer (Austria) 31:39,5

9. Eugeniusz Kapłaniak 33:29,3
13. Bronisław Waruś 34:16,2
20. Józef Sarata 36:14:4
24. Stefan Nowak 39:28,4

F-lx3 Albercht-Lettman-Vogt (RFN) 31:49,2
5. Kapłaniak-Sarata-Waruś (Polska) 34:01,5

1965 Spittal — Austria

(Polacy nie startowali)

1967 Spiindlerowy Młyn — CSRS

K-l Fritz Lange (NRD) 10:56”
18. Jan Niemiec 11;21,61
34. Ryszard Maciaś 11:39,25
36. Jan Chlipała 11:42,95
38. Eugeniusz Kapłaniak 11:51,26

K-lx3 Bremer-Fleischer-Lange (NRD) 11:09,57
9. Niemiec-Maciaś-Kapłaniak 11:53,83
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1969 Bourg St. Maurice Francja

Polacy nie startowali ze względów politycznych)

Merano — Włochy1971

K-l Bemd Kast (RFN)
30. Wojciech Gawroński
32. Jan Majerczak
45. Ryszard Maciaś

23:39,91
25:29,73
25:46,66
26:42,72

C-2 Lefanconnier-Lefanconnier (Francja) 24:56,34
18. Zachwieja-Adamczyk (Polska) 27:04,30

K-l Ulrike Deppe (RFN) 15::31,67
10. Maria Cwiertniewicz 16:27,36
13. Kunegunda Godawska 16:42,10

1973 Muotathal — Szwajcaria

(Polacy nie startowali)

1975 Skopije Jugosławia

(Polacy nie startowali)

1977 Spittal — Austria

K-l Peinhaupt Gerhard (Austria) 24:51,34
20. Henryk Popiela 26:00,38
36. Kazimierz Gawlikowski 26:30,63

C-2 Pioch-Schindler (RFN) 26:23,31
5. Seruga-Frączek 26:52,94
9. Percz-Mółka 27:03,60

17. Kudlik-Jeż 27:19,39
24. Rychta-Leśniak 27:51,23

C-l Libuda Ernst (RFN) 28:19,90
20. Zbigniew Czaja 29:39,14
21. Marek Maślanka 29:49,47

K-lx3 Peinhaupt-Schlecht-Hass (Austria) 25:04,43
9. Popiela-Gawlikowski-Gawroński 26:14,32

C-2x3 Pioch-Schindler, Bemgruber-Gefeller 
Roock-Schmidt

26:24,64

Seruga-Frączek, Percz-Mółka, Kudlik-Jeż wywrotka
C-lx3 Zok-Verger-B >nnet (Francja) 27:55,97

6. Czaja-Maślanka-Kasprzycki 29:54,19

1979 Desbiens Kanada

(Polacy nie startowali)

1981 Bała — W. Brytania
C-2 Hayne-Jacguet (Francja) 29 :21,33

15. Maślanka-Seruga 31:16,61
17. Kasprzycki-Czaja 31:31,82
20. Kudlik-Jeż 31:40,55
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Medale zdobyte przez zawodników Polski na Mistrzostwach Świata w Slalomie

C-2x3 Hayne-Jacguet, Doux-Bunichon 
Bernard-Rigaut (Francja) 
Maślanka-Seruga, Kudlik-Jeż 
Czaja-K asprzycki.

29:56,70

31,58,38

1983 Merano — Włochy

(Polacy nie startowali)

1985 Ga-Pa — RFN

(Polacy nie startowali)

1987 Bonrg Saint Maurice — Francja

rok kategoria
medale

ogółem
złote srebrne brązowe

1957 F-lx3 __ — 1 1
1961 F-lx3 — — 1 1
1963 F-lx3 — 1 — 1

1973 K-lx3 — 1 —
K-l — 1* 1

K-l 1' — —

1975 K-lx3
C-2

.... 1
1

— 4

C-2x3 — — 1

1977 K-lx3
C-2x3 — —

1
1 2

1979
C-2 
C-2x3 1

— 1
2

1981 C-2x3 — 1 — 1

1985 C-lx3 — — 1 1

ogółem 2 6 8 16
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The Devdopment of Mountain Canoeing in Polish People’s Republic
(1965 — 1985)

Summary

The years of 1971 — 79 were a breatthrough period in the development of mountain canoeing in 
Poland, when Polish slalom canoeists stormed the ranks of the world’s best canocdsts. A sample of their 
possibilities was shown by the canoeists of the Polish National Team during the twentieth Olympic 
Games of 1972 in Munich. Our mountain canoeing attained the greatest achievements during the World 
Championships in Muota in 1973, Skopje on 1975, and Jonguiere in 1979. The medals and titles won 
during the World Championships attest to Polish sportsmen’s strict membership in the ranks of the 
world’s best canoeists and they show that Polish mountain canoeing still deserves the attention of the 
Sports Authorities despite the loss of its Olympic status. Mountain canoeing achieved its high 
organizational and sporting levd thanks to the solid elementary work of M.A.Antoni Kurz — the 
excoach of the Olympic National Team, Antoni Bazamiak’s — the late President of Polish Canodng 
Union — Committment in the cause of the „mountaineers”, Edward Średnicki — the Secretary Generał 
of Polish Canoeing Union of long standing, and the army of anonymous activistis’ committment to this 
of sport.

The geography of our canoeing changed so much due to the appearance of sucb dubs as: AZS 
— AWF of Wrocław, „Włókniarz” — Leśna and „Gerlach” — Drzewica that one can just as wdl talk 
about wild-water canodng and not about mountain canoeing as it has been the case so for. The further 
auspivions development of wild-water canodng in Poland, despite the looming crissis in recent years, is 
conditioned by the continuons improvement of organizational and training policy, and attention of the 
central sports Authorites. A possibility of such attention may be offered by another return of slalom 
radng to the Olympic arenas during the Olympic Games of 1992 in Barcelonę.

Pa3BHTHe ropaoro óaitiapoHHoro cnopTa b HapoanoS 
no.Tune (1965 — 1985)

PeaiOMe

IlepejiOMHUM nepHoaoM b pasBHTHH ropaoro 6aaaapo<uioro cnopTa b HapoaHoń no.zbuie 6u.m 
toah 1971 — 1973, aorna nojn>CEBe cnajioMHcru peunrreatHO npopBajwcb b MapoByio 3-TMTy. Cboh 
BO3MOKHOCTB BOBasa-TH HHI11H CnopTCMeHM Ha XX-UX OjIHMIIHfiCnHX Hrpax B MK>HXCHe B 1972-om 
rofly. CaMHX bncokhx ycnHexoB noćmica Hain ropHhrił 6a&iapo<iHŁifi cnopT Ha MeMnHOHare Mapa b 
Myora b 1973-eu rosy, b Caonbe b 1975-om ro«y b b 1979-om roay. MeoaaH a 3BaHHa wmohohob 
3aBoeBaHHbie xa MeMnBOHaTax sapa nottnepKoaioT npHHaa.iexHocTb nom>caHX cnopTCMCHOB k 
.TyniiHM b MHpe a noaa3UBaioT, tto no.TbCŁań ropHuh 6a&napo<tHHfi cnopT bcć eme 3acayxHBaer 
niapoKofi 3a6oni cuopthbhmx BJiacreA, HecMOTpa Ha to, tto stot cnopT noiepan craTyc 
o.TBMnaficaoro sana cnopTa. BmcokhS opraHH3aiiHOHHH& a cnopTHBHufi yposcHt dojuckhA ropHufi 
óaaaapoiHuh cnopT hmcct Gjiarooapa xopome& pafiore c casaa ocsob baiaiuero rpenepa 
o.iHMnHńcaofi cGopaofi Maracrpa Ahtokto sypia a arrHBHHCTH b nejiax „ropues” IIoaofiHOro 
npeacenaTejia no.u>cxoro coio3a 6a£aapo*tHoro cnopTa AHTOnero SataHsta a naJtroneTnero 
reaepa.Ti>Horo ceapeTapa Troi ze opramDanHH 3aBapna Cepetumnaoro BMecre c MHOzecrBOM 
aHOHHMbix OTnaHHMx arowy BHay cnopTa nearejiefi.
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reorpa<j>M Haniero 6afiAapoHHoro cnopTa HSMeHHnacb b Taaofl crencHH 6.iarooapa boshhkhobchhio 
rarnx ŁnyóoB, aai A3C-AB<1> Bpounaa, „B.iyKHaa:” JIexHi a „repAsx” ^zeBBiia tto mokho cwe.io 
roBopHTb yxe o GafiAapoiHOM cnopTe ahkhx boa, a He aai ao chx nop o ropHOM EaiaapoiHOM aiopTe. 
AaAbHeihiiee ycneuiHoe pa3BHTHe 6afiAapo>moro cnopra ahkhx boa b IloAbuie, HecMorpa hb 
pHcyiomHfics b nocneAHHe roAM kphshc, o6yc.ioBJieH doctoihhi>im coBepmeHCTBOBaHHeM 
opraHH3anHOHHO-y<ie6Hi>ix atn h laóoTOft ueirrpa_.ibHMx cnopTHBHhu ŁiacreS. Ulane Ha 3Ty 3a6ory 
6biTb MOxeT nar-r noBTopHoe BO3BpaiueHHe 6ańAapo>moro cianoMa Ha OAHMimficayio apeHy bo BpeMs 
Krp a 1992-om roAy b EapceAOHe.
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1990

Z BADAŃ NAD POSTAWĄ PEDAGOGICZNĄ TRENERA SPORTOWEGO

Wacław Srokosz, Zbigniew Mazur, Bogusław Zagórski*0

Wstęp
Współczesny sport przeżywa poważny kryzys, który najkrócej można określić mianem 

dehumanizacji. Przejawia się ona m. in. w nieliczeniu się ze zdrowiem zawodnika — 
stawianiu bardzo wysokich wymagań na treningu, stosowaniu dopingu pod różną postacią i 
poważnym uwikłaniu go w politykę.

Szlachetne hasła: „sport to zdrowie”, „sport — wychowaniem”, oddające podstawowe 
cele sportu, dziś nie zawsze przystają już do sportu młodzieżowego, gdyż intensywny trening 
uzdolnionych dzieci jest „normalną praktyką” w coraz większej gamie dyscyplin sportu.

Racjonalizacja treningu, bazująca na osiągnięciach nauki także doprowadziła do nadużyć 
w tym zakresie.

Wymienione zjawiska, bezpośrednio związane z procesem treningu i przygotowaniem 
zawodnika do udziału w zawodach, prowadzą często do wypaczeń w zachowaniu się widzów 
sportowych, dla których liczy się tylko sukces „swoich”0.

Dlaczego tak się dzieje? Czy tak musi być? Czy nie można temu zapobiec? Oto pytania, 
które pojawiają się z całą ostrością zwłaszcza wtedy, kiedy poważnej imprezie towarzyszą 
zjawiska szokujące w swoim wyrazie i brzemienne w skutkach, a które telewizja przybliża 
całemu światu.

Zwolennicy tezy, że sport może być cennym środkiem w wychowaniu, zwłaszcza dzieci i 
młodzieży, przedstawiają szczegółowe wartości w nim tkwiące, które można wykorzystać dla 
kształtowania plastycznej jeszcze osobowości młodocianego zawodnika, zaś u bardziej doj
rzałego — wzmacniać pozytywne przejawy w jego postawie społeczno-moralnej. Przede 
wszystkim podkreśla się rolę sportu jako środka w kształtowaniu świadomej dyscypliny. 
Najpełniejszą analizę tych możliwości przedstawił Wołoszyn (1970), a empirycznie potwierdził 
to Słupik (1966). Inni teoretycy i praktycy sportu (Stawiarski 1965, Pętek 1970) wykazali, że 
klub sportowy może być autentycznym środkiem wychowawczym. Potwierdza to i dzisiejsza 
praktyka.

4 Katedra Pedagogiki i Psychologii AWF w Krakowie 
Katedra Teorii i Metodyki Gier Sportowych AWF w Krakowie



160

Zwolennicy tezy głoszącej możliwości wychowawczego oddziaływania przez sort podkreś
lają jednocześnie rolę trenera jako głównego organizatora i realizatora tego zadania. Wskazu
ją jednocześnie, że tylko trener rozumiejący te sprawy i świadomie dążący do uczynienia 
procesu treningu procesem wychowania może uzyskać takie efekty (Molak 1970). Niektórzy 
proponują opracowanie modelu wychowania i kodeksu pedagogicznego trenera (Wołoszyn 
1969), aby w ten sposób podkreślić doniosłość problemu i wyczulić trenera na jego rolę 
społeczną.

Dehumanizacja współczesnego sportu, jako jego „choroba”, dostrzegana jest przez 
działaczy międzynarodowego ruchu sportowego. Podejmowali oni i podejmują różne działa
nia zmierzające do poprawy istniejącego stanu rzeczy. Do takich działań można zaliczyć m.in. 
uchwalenie Manifestu sportowego (Maheu, Noel-Baker 1966)2), ustanowienie nagrody „Fa- 
ir-Play” (Wohl 1965), wprowadzenie obowiązkowej kontroli antydopingowej podczas zawo
dów międzynarodowych, uchwaleniie Deklaracji w sprawie zasad etyki lekarza sportowego”, 
apel o stworzenie wspólnego frontu w obronie etyki sportowej (Borota 1976)”. Do podoob- 
nych działań na gruncie rodzimym można zaliczyć: wprowadzenie „Ligi stadionów” („Pucha
ru kibica”), plebiscytu na „Trenera roku”, wprowadzenie Karty praw i obowiązków za
wodnika”.

Przedstawione powyżej działania — próby i inicjatywy obrony etyki sportowej, jak dotąd, 
nie przyniosły oczekiwanych rezultatów — nie ograniczały w sposób istotny rozmiarów tego 
zjawiska”, a stwierdza się nawet, że opanowuje ono środowisko niższego szczebla wyczynu. W 
tych warunkach Komisja Fair Play przy Polskim Komitecie Olimpijskim wyszła z inicjatywą 
opracowania projektu Kodeksu etycznego trenera”, który można uważać za oficjale podkreś
lenie rangi trenera w pracy klubu i jego współodpowiedzialności za ten stan rzeczy.

Opublikowanie projektu Kodeksu miało zachęcić zainteresowane środowisko do dyskusji 
nad nim i nad poruszanymi problemami. Redakcja Sportu Wyczynowego zaprosiła do 
dyskusji nad projektem grono kompetentnych osób. Oni też wyrazili swoje opinie w tej 
sprawie ”, A jak odebrało go szersze grono trenerów? To pytanie, a także zamiar poznania 
postawy pedagogicznej trenerów, z którymi autorzy mieli kontakt, a którzy w swoich 
środowiskach uważani są za wyróżniających się w pracy, zachęcało do przeprowadzenia 
sondażu w powyższej sprawie.

Celem omawianych badań uczyniono: 1. poznanie postawy pedagogicznej trenerów i 
instruktorów sportu w dwóch popularnych dyscyplinach piłce nożnej i piłce siatkowej, 
2. określenie na ile projekt Kodeksu, opublikowany wcześniej w powszechnie dostępnych 
czasopismach specjalistycznych — Sporcie Wyczynowym i Kulturze Fizycznej, znany jest 
badanym, 3. jak oceniają oni sam zamiar wprowadzenia takiego dokumentu?

Chcąc uzyskać pełniejszy obraz sytuacji badania przeprowadzono również wśród studen
tów IV roku studiów stacjonarnych kierunku trenerskiego AWF w Krakowie, którzy kończą 
formalne przygotowanie się do roli trenera, a którym sprawy te nie mogą być obce.

Dobór respondentów podyktowany był tym, że: 1. trenerzy piłki nożnej reprezentują 
najpopularniejszą dyscyplinę sportu (którą często utożsamia się ze sportem w ogóle, zwłaszcza 
w mniejszych ośrodkach), 2. piłkarze uzyskują największe zarobki, 3. tu dochodzi do 
częstszych niż w innych dyscyplinach przypadków łamania etyki sportowej, a działacze 
wykazują stosunkowo największą tolerancję wobec zawodników, 4. wśród trenerów piłki 
siatkowej duży odsetek stanowią czynni nauczyciele, którzy problemy etyczno-wychowawcze 
winni w pełni rozumieć, 5. wśród trenerów piłki siatkowej była duża grupa odbywających 
podyplomowe studia trenerskie, 6. studentów potraktowano jako "grupę porównawczą”, 
gdyż nie są oni jeszcze trenerami lecz zawodnikami, doświadczają w praktyce skutków 
określonych postaw ich trenerów, a teoretycznie zdobywają szerokie uzasadn enie potrzeby 
wysokiej etyki trenera.

Przez postawę pedagogiczną trenera przyjęto rozumieć, bazując na definicji tego terminu 
proponowanej przez Nowaka (1973, s. 23), wiedzę i przekonania, emocje i oceny oraz 
przejawiane w działaniu praktycznym zachowania trenera, wyrażające się w podejściu do 
pracy i do zawodnika oraz do tych zjawisk, które łączą się z ptocesem treningu.

Mając świadomość nierealności poznania faktycznych zachowań trenerów, ograniczono 
się — podobnie jak czynią to socjologowie (Marody 1976, Nowak 1973) — do poznania 
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werbalnych zachowań, czyli deklaracji zachowań w ankiecie. Deklarowane w ankiecie 
stanowiska wobec poruszanych spraw traktuje się jako werbalne wskaźniki przejawianych 
postaw.

Organizacja i metoda badań. Charakterystyka badanych.

Badania przeprowadzono w grudniu 1986 roku, obejmując 190 osób. Wśród badanych 
było 162 mężczyzn i 28 kobiet. Na co dzień są oni instruktorami i trenerami, a 38, w tym 13 
kobiet — studentami AWF w Krakowie.

Uwzględniając specjalizację sportową, skład badanych przedstawia się następująco: 56 
instruktorów i trenerów piłki nożnej, którzy uczestniczyli w kursokonferencji metodycznej w 
Limanowej (przedstawiciele OZPN w Krakowie i Nowym Sączu), 96 osób to instruktorzy i 
trenerzy piłki siatkowej, z których 51 osób było słuchaczami podyplomowych studiów 
trenerskich (w tej liczbie 15 kobiet) w AWF w Krakowie. Studenci, poza trzema wioślarzami, 
reprezentują obie gry sportowe.

Respondenci, poza grupą studentów i 12 czynnych jeszcze zawodników, posiadających już 
kwalifikacje instruktorskie, mają dość bogate doświadczenie w pracy trenerskiej. Do trzech lat 
pracuje w tym charakterze 31 osób, do 10 lat 64. Staż pracy 36 osób jest dłuższy, sięga nawet 
do 38 lat.

Większość badanych ma za sobą przeszłość zawodniczą w drużynach trzecio —, drugo 
i pierwszoligowych, a kilka osób było członkami kadry narodowej.

Pracują w klubach dużych i małych oraz w klubach szkolnych, opiekując się zespołami III 
ligi, rzadziej drużynami klas wyższych. Respondenci nauczyciele opiekują się zespołami 
szkolnymi. Dla 123 osób praca trenerska jest dodatkową, tylko dla 29 — zasadniczą.

Zdecydowana większość badanych to absolwenci wyższych uczelni, w tym uczelni WF 
99 osób. Dyplom maturalny posiada 36 osób.
W badaniach zastosowano anonimową ankietę opracowaną przez autorów, którzy kilka 

pytań zaczerpnęli od Lachowicza”, badacza postawy pedagogicznej polskich trenerów lat 
sześćdziesiątych.

Wyniki badań

Ankieta obejmowała dwa zagadnienia. Pierwszym jest szeroko rozumiana postawa peda
gogiczna trenera1”, określona jako odniesienie się do różnych sytuacji z codziennej praktyki, 
jak również do zagadnień bardziej ogólnych, oddających etykę trenera. Drugie zagadnienie to 
stosunek badanych do projektu Kodeksu etycznego trenera.

Postawa pedagogiczna trenerów w ich własnych opiniach

Pełnienie określonej roli społecznej deteiminuje m.in. jej prestiż społeczny, uzyskiwana 
satysfakcja oraz motywy jej podjęcia. Jakimi motywami kierowali się respondenci podejmując 
pracę trenerską? Główną rolę według danych ankiety — odegrały zainteresowania i 
zamiłowania do wybranej dyscypliny sportu. Wszystkie trzy grupy respondentów postawiły 
ten motyw na pierwszym miejscu i jak się okazuje od 52 do 70 procent kierowało się 
tymi względami. Równie ważnym motywem tej decyzji były skłonności pedagogiczne, 
wyrażone chęcią szkolenia młodzieży oraz przekazywania jej umiejętności i wiedzy z danej 
dyscypliny sportu.

W jakim stopniu wykonywana praca satysfakcjonuje badanych? Niemal 70% ankietowa
nych jest zadowolonych ze swojej pracy (w tym 11% bardzo zadowolonych). Mniejszy stopień 
satysfakcji notuje około 28%. Tylko nieliczni nie są zadowoleni ze swojej pracy. Studenci 
okazali się grupą, która w największym stopniu wyraża oceny skrajne.

Społeczna rola trenera — to rola pedagoga, czyli nauczyciela i wychowawcy sportowca, 
zwaszcza młodego. Jego poziom etyczny (postawa moralna), przejawiający się głównie w 
stosunku do pracy i do zawodnika ma istotne znaczenie10. Spytano badanych jakie znaczenie 
— ich zdaniem — ma postawa etyczna trenera? Z tabeli I widać, że bezwzględna większość 
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ankietowanych docenia rolę postawy etycznej trenera, ale prawie 62% wyraziło to lakonicz
nie: bardzo duże i duże. Najbardziej dojrzałe pedagogicznie stanowisko zajęli studenci, 
wykazując pełne zrozumienie problemu. Trenerzy piłki nożnej częściej niż trenerzy piłki 
siatkowej zawężają znaczenie postawy etycznej szkoleniowca do pracy z młodzieżą.

Tabela 1 — Table I

Zestawienie odpowiedzi na pytanie: Jakie znaczenie — zdaniem Panad — ma postawa etyczna (moralna) 
trenera?

The comparison of answers to the question: What impotrance, in your view, has the ethical and morał 
attitude of the coach got?

L.p. Odpowiedzi

Trenerzy 
piłki siatkowej

Trenerzy 
piłki nożnej

Studenci Ogółem

Liczba % Liczba % Liczba % Liczba %

1 Bardzo duże 32 33,3 19 33,9 7 18,4 58 30,5
2 Duże (istotne) 37 38,5 17 30,4 5 13,2 59 31,1

3 Jest wzorem do naśla
dowania 15 15,7 6 10,7 18 47,4 39 20,5

4 Jest autorytetem 8 8,3 7 12,5 3 7,8 18 9,5

5 Ma znaczenie w kształ
towaniu osobowości

2 2,1 2 3,6 5 13,2 9 4,7

6 Ma wpływ tylko na 
młodzież 2 2,1 5 8,9 — — 7 3,7

Razem 96 100 56 100 38 100 190 100

Skrystalizowana i konsekwentna postawa etyczna ułatwia człowiekowi rozwiązywanie 
wielu problemów własnych, co nie oznacza, że ułatwia mu życie, przeciwnie, nastręcza wielu 
kłopotów. Praca trenera nie jest wolna od dylematów etycznych. Stąd pytano jaki jest związek 
postawy etycznej trenera z jego pracą. Prawie 90% badanch jednoznacznie stwierdza, że 
wzorowa postawa etyczna pomaga trenerowi w jego pracy. Pojedyncze osoby były zdania, że 
taka postawa ma zróżnicowany wpływ na pracę trenera — pomaga i przeszkadza mu, bądź 
też nie dostrzegały tu żadnego związku.

Wychowywać przez sport — jak podkreślają to znawcy przedmiotu (Molak 1970, 
Wołoszyn 1969, 1970, 1986, 1987, Żukowska 1975) — mogą tylko ci trenerzy, którzy są 
świadomi takich możliwości oraz chcą i potrafią je właściwie spożytkować12’. Trening i start w 
zawodach dostarczają wielu okazji do tego typu działań. Szczególnie sprzyja temu obóz 
szkoleniowy. Jaki pogląd w tej sprawie reprezentują ankietowani? 80% respondentów 
dostrzega możliwości oddziaływania wychowawczego przez sport. Może nieco dziwić opinia, 
że sport demoralizuje, którą wyraża około 13%. Pojedyncze osoby uważają, że sport działa 
„obojętnie”, bądź „inaczej”.

Ustosunkowując się do pytania: Od czego zależy, że przez sport się wychowuje lub 
demoralizuje zawodnika? — badani wskazywali 9 czynników, wśród których bezwzględnie 
pierwsze miejsce przypisywano trenerowi1”. Respondenci pracujący wskazywali na drugiej 
pozycji atmosferę i warunki szkolenia, na dalszych zaś zaangażowanie działaczy, poziom 
sportowy sekcji i jej sytuację finansową. Studenci na drugim miejscu wymnienili postawę 
zawodników, a wspólnie z trenerami piłki nożnej podkreślali rolę wychowania domowego w 
tym zakresie.
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Jednym z warunków prawidłowej pracy trenera jest właściwe ułożenie sobie stosunków z 
podopiecznymi. Poglądy trenerów, a także i praktyka w tym względzie są różne14). 
Badanym przedłożono siedem wariantów rozwiązań tej kwestii, prosząc o oznaczenie nume
rem 1 najbardziej właściwego i w kolejności tych, które uważają za mniej właściwe, ale do 
przyjęcia (dopuszczalne). Tabela II informuje, że respondenci dali priorytet takiemu układowi 
stosunków z zawodnikami, w których jest on „Przyjacielem i doradcą” oraz uznali za mniej 
właściwy model tych stosunków charakteryzujący postawę trenera formułą „bez żadnych 
wymagań — tylko doradzanie”.

Tabela II — Table II

Stopień popularności wśród respondentów wymienionych typów stosunków trenera z zawodnikami

Popularity of the mentioned types of relationships between the coach and the players in the opinion of the 
respondents

L.p. Typ stosunków trenera 
z zawodnikami

Trenerzy 
piłki siatkowej

Trenerzy 
piłki nożnej Studenci Ogółem

Liczba 
punktów Ranga Liczba 

punktów
Ranga

Liczba 
punktów

Ranga
Liczba

punktów
Ranga

1 Bez żadnych wymagań, 
tylko doradztwo 91 7 42 7 32 7 165 7

2 Dopuszczalne pewne 
spoufalenie na treningu 193 6 77 6 104 4 374 6

3 Na treningu stosunki 
koleżeńskie, poza-tylko 
znajomość

210 4 130 4,5 101 5 441 5

4 Zawsze jak przełożony 
do podwładnych 207 5 175 2 92 6 474 4

5 Bez sztucznego 
dystansu 406 2 145 3 121 3 672 2

6 Stosunki koleżeńskie 
na treningu 
i poza nim

234 3 130 4,5 124 2 488 3

7 Trener przyjacielem 
i doradcą 512 1 331 1 203 1 1046 1

Predyspozycje indywidualne zawodników powodują, że w tych samych warunkach osiąga
ją oni zróżnicowany poziom mistrzostwa sportowego. Fakt ów ma szczególnie znaczenie w 
pracy trenera zespołowych gier sportowych, który często ma zbudować drużynę z zawod
ników o dość znacznych różnicach umiejętności. Jak trener winien traktować najlepszego 
zawodnika na treningu — zdaniem badanych. Najpopularniejszy był pogląd, że wybijającego 
się zawodnika należy traktować na równi z innymi. Taką opinię wyraziło ponad 60% 
ankietowanych. Inne podejście do takiego zawodnika, np. wyróżnianie go, traktowanie jako 
demonstranta ćwiczeń, stawianie mu wyższychh wymagań proponowali tylko nieliczni.

Ustalenie składu zespołu na zawody jest zabiegiem o dużym znaczeniu dla trenera i dla 
zawodników. Wymaga ono autorytetu od trenera, ale i sprzyja jego budowaniu. Pytano 
badanych, jakimi kryteriami kierują się wtedy? Wymienienio 17 różnych warunków uwzględ
nianych w praktyce (odpowiadającym nie ograniczano liczby kryteriów, lecz proszono o 
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porangowanie wymienionych). Najczęściej podawano poziom sportowy zawodnika, przydat
ność do zespołu i aktualną formę. Tu panowała zgodność badanych. Inne kryteria, np. 
frekwencja na treningach, sumienność na zajęciach, umiejętności taktyczne itd. stawiano na 
dalszych miejscach. Studenci i trenerzy piłki siatkowej wysoką rangę przypisywali zdrowiu 
zawodnika i jego postawie moralnej — rozumianej szerzej niż zachowanie się zawodnika na 
treningach.

Popularność imprez sportowych, przybliżenie ich szerokiej rzeszy odbiorców przez telewi
zję, wymagają od sędziów energicznego, ale zgodnego z przepisami zwalczania przejawów 
niesportowego zachowania się zawodnika. Także i trener winien taki fakt wykorzystać w 
dalszej pracy z zespołem. Jak badani ustosunkują się do zawodnika, który dopuścił się 
niesubordynacji wobec sędziego? Tabela III pokazuje, że z zaproponowanych pięciu warina- 
tów zachowania się trenera wobec takiego zawodnika, badani zdecydowanie najczęściej 
akcentowali typ „wyjaśniam błąd i pouczam, jak należało wtedy postąpić”, co należy ocenić 
jako prawidłowe postępowanie.

Tabela III — Table III

Stosunek badanych do wymienionych typów reakcji trenera na niesubordynację zawodnika wobec sędziego

The respondents’ attitude to the types of the coachs reactions to the players misbehaviour towards the referee

L.p. Typ zachowania się 
trenera

Trenerzy 
piłki siatkowej

Trenerzy 
piłki nożnej

Studenci Ogółem

Liczba Ranga Liczba Ranga Liczba Ranga Liczba Ranga

1 Wyjaśniam i pouczam, 
jak pownien sę zachować 
w takich okolicznościach

75 1 41 1 26 1 142 1

2 Karcę po zawodach 
wobec zespołu 20 2 18 2 15 2 53 2

3 Karcę po zawodach 
na osobności 7 3 4 3 2 3 13 3

4 Pomijam to, bo sędzia 
wymierzył mu stosowną 
karę

4 4 — — 1 4,5 5 4,5

5 Postępuję inaczej 2 5 2 4 1 4,5 5 4,5

Liczba głosów 108 — 65 — 45 — 218 —

Jednym z warunków stworzenia i utrzymania dobrej atmosfery w zespole jest nie tylko 
właściwe ułożenie sobie przez trenera stosunków z zawodnikami na boisku i poza nim, ale i 
taktowne interesowanie się ich sprawami. Co o tym sądzą badani? Prawie 90% uważa, że jest 
to stan pożądany, pozostali zaś wyrażają pogląd, że trener winien służyć radą i pomocą 
zawodnikowi.

Praktyka dowodzi, że trudność w zwalczaniu wypaczeń w sporcie tkwi m. in. w tym, że 
sami trenerzy są ich współtwórcami. Dla poznania opinii badanych na ten temat uwzględ
niono w ankiecie pytanie: Jaki jest Pana/ stosunek do poglądu: „Trenerzy są współod
powiedzialni na tzw. negatywne zjawiska współczesnego sportu, np. brutalność, dążenie do 
sukcesu za wszelką cenę, doping itp.” Tabela IV informuje, że zdecydowana większość 
wypowiadających się, bo 70% tylko częściowo podziela taki pogląd, przy 18 akceptującycyh 
takie stanowisko i 10 sprzeciwiających się temu.
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Tabela IV — Table IV

Stosunek badanych do tezy: Trenerzy są współodpowiedzialni na tzw. negatywne zjawiska we współczesnym 
sporcie

The respondents’ attitude on whether the coaches are jointly responsible Tor so called „phenomena” in 
contemporary sport

L.p. Stanowisko badanych

Trenerzy 
piłki siatkowej

Trenerzy 
piłki nożnej

Studenci Ogółem

Liczba Ranga Liczba Ranga Liczba Ranga Liczba Ranga

1 Zdecydowanie zgadzam się 9 2,5 2 5 3 3 14 3,5

2 Zgadzam się 9 2,5 3 3,5 8 2 20 2

3 Zgadzam się w pewnym 
stopniu 66 1 43 1 24 1 133 1

4 Nie zgadzam się 8 4 4 2 2 4 14 3,5
5 Zdecydowanie nie 

zgadzam się 3 5 3 3,5 — — 6 5

6 Mam inne zdanie 1 6 1 6 — — 2 6

7 Brak odpowiedzi — — — — 1 5 1 7

Niektórzy trenerzy uczą swoich zawodników omijania przepisów i regulaminów, co jest 
sprzeczne z duchem sportu i z etyką pedagoga. Jak badani oceniają trenera, który uczy swoich 
podopiecznych omijania przepisów gry i regulaminów zawodów? Zdecydowana większość 

80% — uważa takie postępowanie za niewłaściwe, wypaczające ideę sportu, 17 u- 
sprawiedliwia je w pewnuych okolicznościach, aprobuje je tylko trzech trenerów piłki 
siatkowej, tłumacząc to stronniczością sędziów i funkcjonowaniem „układów".

Mistrzostwo pedagogiczne zdobywa się nie tylko przez formalne przygotowanie zawodo
we, ale i przez świadomą pracę nad sobą, nad doskonaleniem „własnego warsztatu". To 
właśnie leży u podstaw organizowania kursokonferencji metodycznych, weryfikacji posiada
nych kwalifikacji itp. Zorganizowane działania w tym zakresie mają motywować i ukierun
kowywać samodzielną i systematyczną pracę nad sobą każdego trenera. Jakie oczekiwania 
wiążą nasi respondenci z kursokonferencjami metodycznymi i podyplomowymi studiami 
trenerskimi? Oczekiwania badanych można by sprowadzić do poszerzenia wiedzy specjalis
tycznej i umiejętności metodycznych oraz zwiększenia zasobu ćwiczeń specjalistycznych 
(uzyskania materiałów pomocniczych).

Współpraca trenerów, nawet ta nieformalna, jest okazją do wymiany doświadczeń, może 
zachęcać do refleksji nad własną pracą i w ten sposób sprzyjać podnoszeniu klwalifikacji. Jak 
badani oceniają współpracę trenerów w swojej dyscyplinie sportu Trenerzy najczęściej 
wyrażali pogląd, że współpraca między nimi układa się dobrze (44%), ale dla dalszych 38% 
jest ona słaba. Studenci oceniali tę sytuację odwrotnie — dla 58% współpraca między 
trenerami jest słaba, zaś 29% obecny jej poziom uważa za zadawalający. Nieliczni (6%) 
ocenili współpracę między trenerami jako bardzo dobrą i niewiele większy odsetek badanych 
nie mógł się takowej dopatrzeć.

Stosunek badanych do projektu Kodeksu etycznego trenera i statusu trenera polskiego

Opublikowana dyskusja nad projektem Kodeksu etycznego trenera, której kierunek 
wyznaczały pytania sformułowane przez Redakcję Sportu Wychowawczego wskazuje, że sam 
pomysł opracowania takiego dokumentu jest akceptowany przez wypowiadających się.
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Dyskutanci wskazywali, że najpierw należałoby prawnie uregulować status trenera a dopiero 
później uzupełniać do Kodeksem, gdyż kolejność odwrotna ma mniejsze szanse powodzenia. 
Podkreślono także dyskusyjność niektórych sformułowań w projekcie dokumentu, proponu
jąc własne.

Jakim echem odbił się ten dokument w środowisku trenerskim? Jak przyjęli go studenci 
AWF — przyszli trenerzy? Co sądzą respondenci o sytuacji społeczno-zawodowej trenera w 
Polsce? Co proponują dla poprawy istniejącej sytuacji? Tylko siedem osób ocenia obecną 
sytuację polskiego trenera jako dobrą, unormowaną i wskazującą na wysoki prestiż. Pozostali 
badani — 183 osoby — nie są zadowoleni z obecnej sytuacji trenera. Wielu wypowiadają
cych się podkreślało, że jest ona nieuregulowana — brak statusu zawodowego trenera, 
uznano ją za nie najlepszą, a nawet za złą. Wskazywano taż, że trener jest uzależniony od 
działaczy, że jego praca jest niepewna. Dla poprawy istniejącej sytuacji trenerzy piłki 
siatkowej wysunęli 17 propozycji, trenerzy piłki nożnej — 11, a studenci 9. Najczęściej 
postulowano uznanie tej formy zatrudnienia jako zawód, wprowadzenie statusu prawnego 
trenera i traktowanie go na równi z innymi zawodami, podwyższenie stawek uposażeniowych 
l5). Nieliczne propozycje dotyczyły zmian w organizacji pracy klubu — wprowadzenie klubów 
jednosekcyjnych, zmian w sposobach oceny pracy trenera, odciążenia go od obowiązków 
pozaszkoleniowych, otoczenia opieką początkujących w zawodzie, wreszcie proponowano 
utworzenie organizacji zawodowej trenerów. 12% respondentów nie miało „recepty” na 
poprawę sytuacji trenera w Polsce.

Projekt Kodeksu opracowano z myślą o przyjściu trenerowi z pomocą w jego pracyIS), 
zwłaszcza w tych momentach, kiedy — z różnych przyczyn — przychodzi mu działać nawet 
wbrew sobie i przeciw zdrowiu zawodnika, chociaż z myślą o jego wyniku — sukcesie. Jak 
badani oceniają zamiar wprowadzenia Kodeksu etycznego trenera? 80% respondentów uważa 
ów zamiar za trafny, twierdząc że dokument taki jest potrzebny. 9% ocenia go za zbędny, a 
pozostali nie mieli sprecyzowanego zdania w tej sprawie.

Jak badani oceniają przedstawioną wersję projektu Kodeksu? 55% przyznało, że nie zna 
tego dokumentu, a dalszych 18 nie udzieliło odpowiedzi. 12,5 oceniło go pozytywnie, a 4,2 
negatywnie. Pozostali wypowidający się nie mieli zdania w tej sprawie. Budzi pewne 
zdziwienie, że co trzeci student nie udzielił odpowiedzi na to pytanie.

Uwagi końcowe

Oceniając zaprezentowane stanowiska badanych wobec porusznych problemów pedagogi- 
czno-etycznych pracy trenera można stwierdzić, że zdecydowana większość respondentów 
przejawia prawidłową postawę pedagogiczną. Ocena dotyczy postaw werbalnych, deklarowa
nych w ankiecie. Fakt ten może cieszyć, ale nie oznacza to jeszcze, że praktyka tych osób 
zgodna jest z deklaracjami wyrażonymi w ankiecie. Nieliczni otwarcie deklarują świadome 
łamanie zasad etyki, gdyż — ich zdaniem — zmusza do tego „panoszące się zło w sporcie”, 
któremu nie zamierzają się przeciwstawiać pojedynczo. Oni po prostu godzą się z istniejącymi 
wypaczeniami i dostosowują się do tej sytuacji.

Zadawalające wyniki może uzyskać tylko trener, który doskonali swój „warsztat pracy”, 
który w nowych rozwiązaniach organizacyjno-metodycznych szuka dróg podwyższenia efek
tywności treningu, który — mówiąc językiem Rutkowiak (1982) — zachowuje się godnie, a 
nie ucieka się do stosowania środków niedozwolonych. Jakie warunki należy spełniać, by być 
dobrym trenerem — pytano badanych. Zgodnie orzekli, że w pierwszym rzędzie należy 
□osiadać wysokie kwalifikacje, rzetelnie pracować oraz stawiać wysokie wymagania i być 
Konsekwentnym w ich realizacji. Dopiero dwunastą rangę uzyskał warunek doskonalenia 
swoich kwalifikacji, przy wysokiej ocenie postawy moralnej (czwarta ranga).

Przytoczone opinie wskazują, że badani rozumieją istotę problemu, dostrzegają nieprawid
łowości znamionujące nasz sport wyczynowy, a jednocześnie „bronią się” przed wprowadze
niem Kodeksu etycznego, który — jak to wynika zarówno z opublikowanej dyskusji nad 
>rojektem jak i z rozmów z zainteresowanymi, a także z wypowiedzi ankietowanych 
- miałby oraniczyć ich działania111.
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Dziwi fakt, że prawie 80% badanych nie znało projektu Kodeksu, mimo że był on 
opublikowany dwa lata wcześniej. Fakt ten nie tylko nie najlepiej świadczy o zainteresowa
niach badanych tą problematyką, ale i o korzystaniu przez badanych z piśmiennictwa 
specjalistycznego — do nich adresowanego.

Analiza wypowiedzi respondentów wskazuje, iż zajmują oni identyczne stanowiska wobec 
większości porusznych w ankiecie problemów pedagogiczno-etycznych pracy trenera. Różnica 
zdań zaznaczyła się w ustosunkowaniu się do czterech zagadnień:

1. Studenci zdecydowanie częściej niż trenerzy podkreślają rolę postawy etycznej szkole
niowca;

2. Stydenci zdają się preferować demokratyczną postawę trenera w stosunkach z zawod
nikami, podczas gdy trenerzy (zwłaszcza trenerzy piłki nożnej) skłaniają się ku tendencjom 
autokratycznym;

3. Studenci zdecydowanie częściej niż trenerzy widzą współodpowiedzialność szkoleniowca 
za negatywne zjawiska współczesnego sportu;

4. Studenci oceniają współpracę między trenerami jako słabą i znacznie rzadziej jako 
dobrą, podczas gdy obie grupy trenerów wyrażają opinię przeciwną.

Niereprezentatywność próby oraz zastosowana metoda badań nie upoważniają do uogól
nień przedstawionych wyników, ale potwierdzają potrzebę pełniejszej analizy sytuacji społecz
nej w sporcie wyczynowym, w tym i w odniesieniu do sytuacji trenera.

Podsumowując powyższe rozważania należy stwierdzić, że w ramach kursów istruktorów 
sportu należy bezwzględnie położyć większy akcent na problemy pedagogiczno-etyczne pracy 
trenera, jak również zaostrzyć kryteria doboru kandydatów na instruktorów, w jeszcze 
większym stopniu eksponując ich postawę etyczną. Można żywić nadzieję, że powołane w 
1988 roku Stowarzyszenie Trenerów Polskich spełni oczekiwania środowiska i podejmie także 
próby uzdrowienia sportu polskiego18’.

PRZYPISY

1) Problemy te nie są nowe. Pisali o nich min. Kaczmarowski (1975) Kapuściński (1978). Gruntowną analizę 
negatywnych zjawisk towarzyszących sportowi wycznowemu przedstawili m. in. Vinnai (1970) oraz Stemme i 
Haider (1974). Kilka lat później opinię publiczną zbulwersowały informacje o sposobie zdobycia mistrzostw świata 
w piloe nożnej przez drużynę Argentyny w 1978 roku, czy jeszcze późniejsze wydarzenia na stadionie Haysel w 
Brukseli przed meczem o Puchar Europy Mistrzów Klubowych „Liverpool" — „Juventus". Igrzyska Olimpijskie w 
Seulu potwierdziły, że i dziś nawet najwybitniejsi sportowcy nie cofają się przed stosować.em dopingu, mimo że są 
świadomi konsekwencji takiego postępowania.

2) Por. także Manifest o fair play, opublikowany w Kulturze Fizycznej 1977, nr 5.
3) Por. tekst Deklaracji opublikowanej w Sporcie Wyczynowym 1982, nr 12.
4) Skarżewska (1966), analizując specyfikę działalności sportowej, proponuje mówić o etyce sportowej (na wzór etyki 

innych uznanych zawodów) i sugeruje potrzebę badań na tym polu.
5) Por. tekst tego dokumentu opublikowany w Sporcie Wyczynowym 1978, nr 12.
6) Potwierdzenia tej tezy dostarczyły także Igrzyska Olimpijskie w Seulu, na których zdyskwalifikowano bułgarskich 

mistrzów olimpijskich w podnoszeniu ciężarów i sprintera kanadyjskiego — za stosowanie dopingu. Mimo przysięgi 
składanej uroczyście przed Igrzyskami, sędziowie „pomagali” swoimi werdyktami zawodnikom Gospodarzy Igrzysk 
w niektórych sportach niewymiernych.

7) Por. teksty uzasadniające opracowanie Kodeksu oraz sam projekt Kodeksu etycznego trenera, opublikowane w 
Kulturze Fizycznej 1984, nr 1 — 2 oraz w Sporcie Wyczynowym 1984, nr 2 — 3.

8) Por. Dyskusję nad projektem Kodeksu etycznego trenera, opublikowaną w Sporcie Wyczynowym 1984, nr 4.
9) Por.L.Lachowicz (1967), Badania nad postawą pedagogiczną trenera sportowego, Maszynopis pracy doktorskiej. 

Biblioteka Główna AWF, Warszawa.
10) W dalszej części pracy nie będzie się wyróżniać „instruktorów” i „trenerów” ze względu na posiadane kwalifikacje 

formalne, lecz określić wspólnym mianem — ,,’trener".
11) Dobitnie podkreślają to w swoich wypowiedziach m. in. Molak (1970), Żukowska (1975) i Wołoszyn (1969. 1986, 

1987). Ten ostatni pisze: „Do dobrego i dobroczynnego rozwijania, uprawiania i użytkowania sportu trzeba być 
wychowanbym. Jest to ąprawa m. in. odpowiedzialności moralnej, „sumienia moralnego” wszystkich tych, którzy są 
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związani ze sportem — jako zawodnicy, jako nauczyciele i trenerzy, jako lekarze i naukowcy, jako działacze i 
organizatorzy, jako politycy i mężowie stany" (1986).

12) Problem jest szczególnie ważny w pracy trenera zespoołowych gier sportowych. Dają temu wyraz praktyka 
szkoleniowa oraz piśmiennictwo specjalistyczne, informujące o wynikach badań na tym polu. Wskazuje się, że m. in. 
z powodu zlej atmosfery społecznej w klubie (w sekcji), której współtwórcą jest trener, młodzi sportowcy rezygnują z 
dalszego uprawiania sportu (Dąbrowski 1976). Inni autorzy podkreślają potrzebę psychologicznego przygotowania 
trenera pracującego z młodzieżą do stworzenia właściwej atmosfery wychowawczej (Smoli, Smith 1980). Jeszcze inni 
wskazują na rolę lojalności zespołu trenerskiego w tym zakresie, zwłaszcza trenera głównego i jego asystenta 
(Sabock 1981). 13. Rutkowiak (1982) stoi na stanowisku, że godność nauczyciela, ta ,.godność humanistyczna —
codzienna” wiąże się z jego codzienną pracą, poszukiwaniami rozwiązań skomplikowanych problemów dydaktycz
no-wychowawczych, poznaniem i rozumieniem ucznia, rozwiązywaniem problemów konfliktowych, szukaniemn 
autentycznego kontaktu z uczniem i własnym doskonaleniem". Czyż powyższe nie odnosi się do pracy trenera 
sportowego? Poziom etyczny trenera, wyrażający się w jego stosunku do pracy, do zawodnika, do własnych 
kwalifikacji, był wyraźnie akcentowany przez studentów AWF, kreślących model trenera sportowego (Januszewski, 
Ćwik 1976).

14) Szeroko o roli taktu pedagogicznego trenera piszą mJn. Dierkacz i Isajew (1981, s. 137 — 147), którzy traktują go
— obok etyki pedagogicznej — jako podstawowy składnik mistrzostwa pedagogicznego trenera. Podobne stanowi
sko zajmuje Stanldn (1978).

15) Uchwała nr 13088 Rady Ministrów z 18 lipca 1988 roku w sprawie zasad wynagrodzenia trenerów oraz instruktorów 
sportu, rehabilitacji ruchowej i rekreacji ruchową, wprowadzająca nowe stawki uposażenia, według opinii trenerów, 
nie satysfakcjonujące środowiska.

16) Podobnie traktuje się rolę Kodeksu etycznego nauczyciela (Kozakiewicz 1971, Muszyński 1971).
17) Wybitny pedagog A. Kamiński (1971), zabierając głos w sprawie etyki nauczyciela, stwierdził za J. Szczepańskim

— że „...etyki określonego zawodu (...) nie można opracować dowolnie, nie można jej "ustalić", „uchwalić”, 
„zarządzić". Normy etyczne kształtuje tradycja zawodu, obyczaj, dzieła wybitnych reprezentatorów zawodu. 
Jednakże rozpatrując normy etyczne nauczyciela względem ucznia uważał on za konieczne przestrzeganie czterech 
dyrektyw: 1. dobrze uczyć, 2. być życzliwym dla dzieci, 3. zachowywać się tak, jakbyśmy chaeli, aby zachowywali się 
nasi uczniowie, 4. wprowadzać w wartości kulturalne, a także wartości społeczno-moralne”.

18) „Celem Stowarzyszenia (...) jest współudział w rozwoju sportu polskiego poprzez podnoszenie poziomu etycznego, 
pedagogicznego i techniczno-fachowego trenerów i instruktorów oraz starania o poprawę warunków ich pracy ” 
pisał K. Maciąg w artykule „Czy trenerzy zbiorą się razem", na lamach „Tempa" nr 119 z dnia 21 października 1987 
roku.
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From Research on Pedagogical Attitude of the Sports Trainer

Summary

This paper is aimed at both defining the pedagogical attitude of sports instructors and trainers on the 
example of a chosen group and presenting their views on the project of The Ethical Codę of the Coach.

An inąuiry was conducted among the instructors, trainers and fourth-year intramural students of the 
coaching specialization at the Academy of Physical Education in Kraków.

The responses to the inguiry allow to state that the dedded majority of the tested evince proper 
pedagogical attitudes e.g. declare such attitudes. Very few acknowledge that they voluntarily break ethical 
pronciples during the course of the athlete’s preparation for spcrting events, justifying their actions with 
the existence of some definite abnormalities in sport. The considerable majority of the tested understand 
and appreciate the role of ethical principles in sporting activity.

The decided majority of the tested regard the intention of introducing the Ethical Codę of the Coach 
as right and well—founded, with 10% being against it. Unfortunately, 50% of the tested admitted that 
they do not know the draft of this document, and only 13% approved of the suggested version of the 
project, while the remaining group had divergent views on it.

U3 uccjienoBaHHfi Han nenarormecrHM nonxonoM 
cnoprHBHoro TpeHepa

Pe3ioMe

Ifejn>io paSoTM objuktcs notiunca onpene.iHTB nenarormecanfi nonxon HHCTpyrropoB h rpeHepOB 
cnopTa Ha npHMepe naópaHHofi rpynmi u noica3aTh nx OTHomeHHe k npoerry ameccoro lonezca 
rpeHepa.
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AHKCTHbie HCCJieaoBaHHS 6m;ih npoBeaeiuj cpean nHcrpyicropoB b TpeaepoB cnopTa a Tamce cpezm 
cryaeHTOB IV sypca ahcbhoto omeneHMS Tpeaepacoro sanpaBJieHHS AicaaeMBB <j>H3BTecKoro 
BOcnirraHHs b KpaaoBe. UccjienoBajwcb 190 lejioBea.

Anrfrmjf BbiCKa3UBaHHH noBBOJunoT yTBepacflaTb, tto peunrre.njHoe 6o.tłiuhhctbo Bcc.iejiyeMbix 
npoaajiaeT npaBB.ibHbiB nenarorHHecKHił nonxon, r.e. aasBJiseT TaaoS nonxon. HeMHOrae npaiHaioT, 
tto co3BaTeju>HO noMaioT npBHUHnu stbkb b nonroTOBse cnopTCMeHa k crapTy, oóischsm sto 
cpyHKiiBOHMpoBaHBeM onpe.ae.'ieHHbtx HenpaBB.n>HOCTeń b cnopTe. AmceTBpyeMije b 3HaTKTe.TbHOM 
6o.lbHIHHCTBe nOHHMBTOT B aOneHHBaiOT pO.lb 3THHeCKHX npHHIIMnOB B CnOpTBBHOM fleiłCTBHH.

PeuiBTe.TbBoe Oo.ibuibhctbo HCC.ieayeMbix oneHHBaeT HaMepeime bbćcth aTHrecKBH lconeicc TpeHepa 
aax npaBB.itHoe b oóocHOBaHHoe, oko.to 10% conpoTSB-uuoTCa. Kcoxa.iennK>, CBbime 50% 
BCCJieayeMŁix npHiHajmCb, tto He 3HaioT npoeicra 3Toro aoayMeHTa, u cuniib 13% npea.ioxeHHbui 
BapaaHT npoeicra oneHŁiH no.ioxBTe.ibBO, y ocra.ibHbtx 6bLin pa3.iBTHbie mhchhs no 3TOMy ne.iy.
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Wychowanie fizyczne (podobnie jak wszelkie wychowanie) w szerokim rozumieniu o- 
znacza intencjonalne oddziaływanie na sferę emocjonalno — wolicjonalną i intelektual- 
no-sprawnościową wychowanka, prowadzące do pożądanych zmian psychicznej i fizycznej 
natury, zwanych też niekiedy rozwojem. Oddziaływanie na sferę intelektualno-sprawnościową 
wchodzi w zakres pojęcia kształcenia. Proces zorientowany na wywołanie względnie trwałych 
zmian w sferze emocjonalno-wolicjonalnej nosi miano wychowania w wąskim (czyli ścisłym) 
znaczeniu.

W pedagogice ogólnej, a zwłaszcza jej akademickim nurcie, wychowanie w ścisłym 
znaczeniu utożsamiane jest często z wywieraniem wpływu na postawę społeczno-moralną 
wychowanka. W ślad za tym również w teorii wychowania fizycznego z zadaniami wy
chowawczymi tego procesu łączono do niedawna głównie kształtowanie takich cech, jak 
dyscyplina, poszanowanie norm moralnych, uspołecznienie, a więc tego, co zwykło się 
określać mianem społecznej postawy. Potwierdzeniem tych tendencji mogą być m. in. 
wyodrębnione przez Gilewicza cele nieswoistne wychowania fizycznego, a także przesłanie 
zawarte w tytule znanej książki M. Krawczyka „Ćwiczę i wychowuję”1’.

Nowoczesne trendy w teorii wychowania fizycznego, nie kwestionując rozległych zadań i 
możliwości tej dziedziny wychowania w sferze oddziaływań ogólnowychowawczych, wy
znaczały jej o wiele szersze, a zarazem bardziej adekwatne (bo wynikające z jej istoty) cele, w 
postaci ukształtowania osobowości zdolnej i gotowej do całożydowej troski o ciało. Stąd 
mówiąc dzisiaj o zadaniach wychowawczych wychowania fizycznego można — jak proponu
je St. Strzyżewski — mieć na myśli dwojakiego rodzaju cele:

— wychowanie społeczno-moralne (cele nieswoiste),
— wychowanie do uczestnictwa w kulturze fizycznej (cele swoiste)2’.

Realizacja pierwszych dokonuje się w kooperacji z innymi działami wychowania; odpowie
dzialność za drugie spoczywa bezpośrednio (i w zasadzie wyłącznie) na wychowaniu fizycz
nym.

Konkludując: jeżeli celem wychowania ogólnego jest kszytałtowanie postaw prospołecz
nych, to celem swoistym wychowania fizycznego (w ścisłym znaczeniu) — kształtowanie 
postaw prosomatycznych.

w Katedra Teorii i Metodyki WF AWF w Krakowie
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Pod pojęciem postawy rozumie się najczęściej względnie trwałą dyspozycję przejawiającą 
się w zachowaniach, których cechą jest pozytywny lub negatywny stosunek emocjonalny do 
jakiegoś przedmiotu, osób lub sytuacji (K. Obuchowski), albo też strukturę złożoną z 
elementów, które są rezultatem poznania danego przedmiotu, osoby lub sytuacji, emocjonal
nego stosunku do nich oraz motywacji do określonego zachowania względem nich (S. Mika)31.

Mówiąc o wywieraniu wychowawczego wpływu na postawę można mieć na myśli: jej 
kształtowanie (od nowa), zmianę natężenia ( w stosunku do stanu wcześniejszego), albo też 
zmianę kierunku (z pozytywnego na negatywny lub odwrotnie).

Wydaje się, że w procesie wychowania fizycznego, ze względu na naturalną skłonność 
dzień i młodzieży do aktywności ruchowej, najczęściej będzie miało miejsce potęgowanie 
natężenia istniejących już pozytywnych nastawień do kultury fizycznej. Nie można jednak 
wykluczyć przypadków postaw negatywnych, zwłaszcza wśród dzieci przeciętnie sprawnych, 
ukształtowanych na tle przykrych doświadczeń, wynikających niekiedy równiż z wcześniej
szych błędów pedagogicznych nauczyciela (np. ośmieszania przejawów nieporadności rucho
wej). Oczywiście zmiana kierunku postawy jest znacznie trudniejsza od zmiany jej natężenia.

Odrębną kategorą jakościową postawy jest jej trwałość. Trwałość dyspozycji do za
chowań, u podłoża których leży pozytywny stosunek do potrzeb zdrowotnych, rozwojo- 
wo-sprawnościowych i estetyczno-hedonistycznych własnego ciała, stanowi podstawowe kry- 
terum kultury fizycznej człowieka, a zarazem istotny element oceny efektywności procesu 
fizyczno-wychowaw czego. Bodajże, jako pierwszy w naszej literaturze, najdobitniej zaakcen
tował to F. Znaniecki, stwierdzając, że „W większości działań należących do zakresu 
wychowania fizycznego chodzi (...) nie tylko o to, aby wychowanek spełniał pewne czynności 
w czasie trwania stosunku wychowawczego, ale aby nabył chęci i umiejętności do wykonywa
nia ich później, po dojrzeniu i uniezależnieniu się od wychowawcy”4*. Właśnie owa „chęć” do 
pracy nad własną cielesnością, po ustaniu stosunku wychowawczego, stanowi o skuteczności 
fizycznego wychowania, podczas gdy umiejętności i sprawności są rezultatem fizycznego 
kształcenia.

Ocena rezultatów kształcenia jest stosunkowo łatwo i bezpośrednio wy mierna po zakoń
czeniu procesu dydatktycznego, gdy tymaczasem skutki pracy wychowawczej są mało 
uchwytne, trudne do oceny przy współczesnym stanie wiedzy, często (a nawet z reguły) dające 
się określić dopiero po wielu latach od zakończenia procesu wychowawczego”. Nadto, 
rezultaty wychowania są zawsze wypadkową wpływów niezamierzonych (środowiskowych) i 
działań zamierzonych, w przeciwieństwie do wykształcenia, które może (choć oczy wiście nie 
musi) być wyłącznie efektem działań zamierzonych. Wszystko to powoduje, że nie tylko 
wiedza o wychowaniu, w porównaniu z wiedzą o kształceniu, ma uboższe zaplecze teroretycz- 
no-empiryczne (czego konsekwencją są m. in. wyraźne dysproporcje w przygotowaniu 
przedmiotowo-pedagogicznym przyszłych nauczycieli). Stan ten może być również przyczyną 
łatwego zniechęcania się do działalności wychowawczej, ocenianej często przez samych 
nauczycieli jako nieskuteczna i mało konkretna w swych rezultatach6*.

Wychowanie ogólne (społeczno-moralne) od wychowania fizycznego (w wąskim znacze
niu) różni przedmiot dyspozycji poznawczych, emocjonalnych i behawioralnych, które 
chcemy kształtować intensyfikować lub zmieniać. Łączy je wspólnota mechanizmów oddziały
wania na nie w toku interakcji społecznych między nadawcą przekazu wychowawczego 
(wychowawcą) a jego odbiorcą (wychowankiem). Wykrywaniem tych mechanizmów zajmuje 
się psychologia społeczna i wychowawcza; zakresem i metodami ich wykorzystania w procesie 
wychowawczym — pedagogika.

Z dotyczczasowych wywodów wynika, że celem wychowania fizycznego (w ścisłym 
znaczeniu) jest kształtowanie względnie trwałych dyspozycji psychicznych do zachowań w 
dziedzinie dbałości o rozwój fizyczny, sprawność ruchową i zdrowie, na podłożu poznania 
znaczenia tych właściwości osobniczych i emocjonalnego stosunku do nich. Zorientowana 
bilogicznie, tradycyjna teoria wychowania fizycznego nie zajmowała się dotąd wyjaśnianiem i 
opisem mechanizmów powstawania tego typu dyspozycji7*. Stąd potrzeba odwołania się w 
tym względzie do teorii i generalizacji empirycznych szerszego zasięgu. Nie chodzi przy tym o 
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powtarzanie tego, co łatwo odszukać w licznych podręcznikach z zakresu psychologiii 
społecznej i wychowawczej, a raczej o ukazanie na podstawie wybranych przykładów 
rozległych możliwości wykorzystania zawartych tam konstatacji na użytek procesu fizycz- 
no-wychowawczego. Szczególną przydatność w tym względzie zdają się posiadać liczne teorie 
wyjaśniające mechanizmy kształtowania się zmian w postawach. Np. zgodnie z jedną z wersjii 
teorii uczenia się, jeżeli nabywaniu jakiejś umiejętności towarzyszą przyjemne dodatkowe 
doznania (np. w czasie nauki pływania czysta i ciepła woda, poczucie bezpieczeństwa itp.), to 
istnieje duże prawdopodobieństwo ukształtowania się trwałych pozytywnych postaw wobec 
tej formy aktywności lub dziedziny poznania. Jakże często ta — pozornie banalna przez swą, 
oczywistość — prawidłowość jest całkowicie ignorowowana w procesie wychowania fizycz.- 
nego. Można oczywiście kogoś nauczyć pływać w wodzie brudnbej i zimnej, w atmosferze 
strachu, trzeba jednak mieć pełną świadomość, że szansa na utrwalenie pozytywnych 
nastawień do tej pożytecznej formy aktywności ruchowej maleje wraz z nasileniem przykrych 
doznań w trakcie jej opanowywania.

W świetle tego, co zostało powiedziane, nasuwa się konkluzja ogólna, że żadne zysiki 
dydaktyczno-sprawnościowe nie mogą przesłaniać ani usprawiedliwiać strat natury wy
chowawczej. Gwoli ścisłości warto dodać, że zasada ta jest na ogół — przynajmniej 
deklaratywnie — respektowana w odniesieniu do zadań ogólnowychowawczych. Rzadko 
natomiast dostrzega się jej doniosłość w aspekcie tego, co jest swoiste dla wychowania 
fizycznego, a mianowicie wychowania do uczestnictwa w kulturze fizycznej.

Inną koncepcją, zasługującą na uwagę w aspekcie oddziaływania na postawy, jest teoria 
reaktancji (oporności) psychologicznej (J. W. Brehma), według której dostrzeżony przez 
jednostkę zamiar ograniczenia jej swobody w wyborze poglądów lub zachowań tworzy stan 
motywacyjny, utrudniający akceptację proponowanych (zwłaszcza jako jedyne) rozwiązań”. 
Stąd większe szanse na akceptację ma program wychowania fizycznego ustalony przez 
nauczyciela wspólnie z uczniami (jak to ma miejsce np. w Szwecji), aniżeli narzucony 
odgórnie. W pierwszym przypadku nauczyciel jest postrzegany jako kompetentne źródło 
informacji o możliwościach wyboru, w drugim — jako egzekutor gotowych rozwiązań.

Dopuszczanie młodzieży do udziału w podejmowaniu decyzji nie musi oznaczać rezygnacji 
z dyskretnego sterowania wyborem optymalnych rozwiązań. Rzecz w tym, aby intencje 
wychowawcy nie były odbierane jako ograniczenie inicjatywy lub zamach na cenione 
wartości. Liczą się więc argumenty. W tym względzie przydatną może się okazać koncepcja 
nawiązująca do teorii równowagi poznawczej (F. Heidera), według której istnieje u człowieka 
tendencja do harmonii między uznawanymi wartościami a postawą wobec czegoś lub kogoś”. 
Nie wnikając w szczegóły, jeżeli np. cenioną wartością u dziewcząt jest zgrabna sylwetka, to 
znacznie łatwiej będzie ukształtować pozytywną postawę wobec kultury fizycznej ukazując 
związek między aktywnością ruchową a urodą ciała, aniżeli odwołując się do argumentów 
natury zdrowotnej, które — ze względu na zbyt odległą perspektywę ewentualnej choroby - 
nie przemawiają do młodzieży. Analogicznie argument, że palenie tytoniu niweczy szanse na 
poprawę wyniku sportowego prędzej trafi do chłopców niż perspektywa przedwczesnej 
śmierci na zawał serca lub raka płuc.

Inną przesłanką dla pracy wychowawczej, wywiedzioną z teorii równowagi poznawczej, 
może być teza, że jeżeli dziecko lubi nauczyciela, a nauczyciel reprezentuje typ sportowca, to 
— zgodnie z tendencją do zachowania (lub przywrócenia) równowagi poznawczej między 
przedmiotem uczuć a przedmiotem postawy — istnieje duże prawdopodobieństwo, że polusbi 
ono sport. Nie jest więc obojętny dla efektów pracy wychowawczej również styl życia 
nauczyciela w czasie wolnym od zajęć szkolnych.

Równie duże walory aplikacyjne, w aspekcie zadań pedagogicznych procesu fizycz- 
no-wychowawczego, zdaje się posiadać teoria dysonansu poznawczego (L. Festingerafi). 
dotycząca m. in. następstw zachowań niezgodnych z własnymi przekonaniami oraz tendencji 
do usuwania przykrych napięć wywołanych tą niezgodnością11”.
Jednym ze sposobów redukowania tych napięć jest bagatelizowanie znaczenia informacji 
pozostających w dysonansie z innymi przekonaniami, np. o własnej wartości. Jeżeli więc uczeń 
o niskiej sprawności, w wyniku nierównej rywalizacji na lekcjach wychowania fizycznego, 
będzie doznawał upokorzeń, to w celu zmniejszenia lub usunięcia dysonansu między przeko
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naniem o swojej nieporadności ruchowej a poczuciem własnej wartości będzie przejawią! 
skłonność do pomniejszenia znaczenia sprawności fizycznej, jako cechy przydatnej w żydu. 
Skłonność ta (zwłaszcza u ucznia zdyscyplinowanego) może nie ujawniać się w trakde trwania 
stosunku wychowawczego, z pewnością jednak niweczy ona szansę na internalizację wartości 
związanych — jak to określa M. Demel — z fizyczną postadą i fizycznym funkcjonowaniem 
człowieka’0. Jest też wysoce prawdopodobne, że większość negatywnych lub lekceważących 
postaw wobec kultury fizycznej wśród ludzi dorosłych ma swoje źródło w tego typu przykrych 
doświadczeniach, wyniesionych niestety często z lekcji, mających w założeniu służyć fizycz
nemu wychowaniu.

Dlatego też, w świetle nowoczesnych, zorientowanych humanistycznie tendencji w wy
chowaniu fizycznym, nie rezygnując z wymagań natury sprawnośdowo-dydaktycznej, należy 
dawać pierwszeństwo takim sytuacjom wychowawczym, w których dominują działania 
podnoszące samoocenę nad deprecjonującymi, bodźce atrakcyjne nad awersyjny, powodzenie 
nad niepowodzeniem. Postępowanie takie ma również swoje uzasadnienie w innym twiewr- 
dzeniu teorii dysonansu poznawczego, według którego, jeżeli jednostka przełamując pierwo
tną niechęć da się nakłonić do zachowań sprzecznych z wcześniejszymi przekonaniami, to 
redukcja powstałego na tym tle dysonansu może przejawiać się w postaci zmiany postawy 
wobec przedmiotu przekonań — z negatywnej na pozytywną12’.

Przytoczone przykłady nie stanowią gotowych recept na rozwiązanie problemów wy
chowawczych. Ukazują one jedynie rozległe możliwości zastosowań teorii dotyczących 
oddziaływania na podstawy w procesie wychowania do uczestnictwa w kulturze fizycznej. 
Zakres ich wykorzystania zależy zawsze od konkretnej sytuacji, a także wiedzy, zdolności i 
motywacji nauczyciela. Najistotniejsze przy tym wydaje się, aby miał on świadomość 
doniosłości tego typu oddziaływań, z punktu widzenia zadań wychowania fizycznego w 
dziedzinie prospekcji (wychowania dla przyszłości), na równi ze znaczeniem, jakie na ogół 
przypasuje się oddziaływaniom na cechy somatyczne, w aspekcie zadań doraźnych tego 
procesu. Ważne jest też, aby nie dać się zwieść pozorom wywierania wpływu na postawy w 
oparciu o postrzegane zewnętrzne przejawy uległości ucznia wobec bieżących wymagań. 
Wydaje się, że jedną z głównych przyczyn obserwowanych powszechnie niepowodzeń w 
oddziaływaniu na postawy ludzkie jest utożsamianie doraźnej subordynacji z trwałymi 
zmianami przekonań. Człowiek zmuszony do uległości nie odczuwa wewnętrznego konfliktu 
(dysonansu), a tym samym potrzeby jego redukcji na drodze zmiany postawy.

Poruszone zagadnienie wiąże się z kolejną kategorią jakościową postawy, zwaną jej 
głębokością. W psycholgii społecznej wyróżnia się trzy stopnie głębokości zmian, jako 
następstw oddziaływania na postawy: a) uleganie (compliance), które przejawia się w 
akceptacji sugerowanych poglądów lub zachowań ze względu na oczekiwaną nagrodę lub 
karę, b) identyfikację (identyfication) — polegającą na podporządkowaniu się oddziaływa
niom zewnętrznym motywowanym pragnieniem upodobnienia się do osoby wywierającej 
wpływ, c) internalizację (intemalization) — wyrażającą się w aprobacie oddziaływań z uwagi 
na zgodność ich treści z uznanym systemem wartościl3).

Jak łatwo zauważyć głębokość postawy pozostaje w ścisłym związku z jej trwałością. 
Uleganie jako następstwo wpływu wychowawczego — charakteryzuje się najmniejszą trwało
ścią, wymaga bieżącej kontroli i w zasadzie kończy się wraz z ustaniem stosunku wychowaw
czego. Identyfikacja wykazuje większą trwałość, a zarazem niezależność od dystansu ( w 
sensie czasowym lub przestrzennym) między nadawcą wpływu a jego odbiorcą. Niemniej wraz 
ze wzrostem tego dystansu (np. upływu czasu) lub w przypadku znalezienia się w orbicie 
innych wpływów, jej efekty ulegają osłabieniu. Internalizacja, jako względnie trwała dyspozy
cja do zachowań zgodnych z przekonaniami, nie wymaga wzmocnień i kontroli zewnętrznej i 
nie zależy od więzi emocjonalnej oraz bezpośrednich kontaktów z nadawcą wpływu wy
chowawczego.

W uleganiu najważniejszą rolę odgrywa władza osoby wywierającej wpływ, o identyfikacji 
decyduje głównie atrakcyjność wychowawcy, zaś w przypadku internalizacji — jego wia- 
rygodność14).

W tym miejscu nasuwa się ogólniejsza refleksja, że władza formalna, jaką na ogół 
dysponują zawodowi wychowawcy, jest jedną z przyczyn ich stosunkowo częstych niepowo
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dzeń wychowawczych. Łatwość w egzekwowaniu doraźnej uległości nie wyzwala w tym 
przypadku dostatecznie silnej motywacji do starań o podniesienie własnej atrakcyjności i 
wiarygodności. Obserwowany ultradydaktyzm na zajęciach wychowania fizycznego ma, jak 
się zdaje, również swoje źródło w tym, że cele fizycznego kształcenia, w postaci określonego 
zasobu umiejętności ruchowych, mogą być już osiągnięte na drodze wyegzekwowania uległo
ści od uczniów, podczas gdy o skutecznym wychowaniu fizycznym, bez internalizacji wartości 
odnoszących się — jak to określa M. Demel — ”.... do zdrowia, budowy i postawy ciała, 
odporności, wydolności, sprawności, urody”IS> nie może być mowy.

W opisanym znaczeniu internalizację należy traktować jako najbardziej pożądany, finalny 
efekt procesu wychowawczego. Realizacji jego ogniw pośrednich będą natomiast sprzyjały 
zarówno uleganie uczniów wobec wymagań nauczyciela, jak też i ich identyfikacja z jego 
osobą. Stąd do repertuaru empirycznie zweryfikowanych metod oddziałyania wychowaw
czego zalicza się takie, które bazują głównie na „autorytecie” władzy: metody karania i 
nagradzania, jak również takie, których skuteczność zależy w większym stopniu od atrakcyj
ności i wiarygodności nauczyciela: metody modelowania (podawania wzorów) i metody 
perswazji (nadawania znaczenia). Stosunkowo największa niezależność od uświadamianych 
przez wychowanka cech wychowawcy znamionuje metody zadaniowe.

Wszystkie wymienone metody, wraz z licznymi przykładami ich empirycznej weryfikacji, 
zostały wyczerująco omówione w znakomitej książce K. Konarzewskiego „Podstawy teorii 
oddziaływań wychowawczych”l6). Wystarczy zatem, na podstawie wybranych przykładów, 
poprzestać na ukazaniu ich rozległych możliwości aplikocyjnych w procesie wychowania do 
uczestnictwa w kulturze fizycznej.

Celem kary (podobnie jak i innych metod wychowania) jest ukształtowanie lub utrwalenie 
tendencji do zachowań pożądanych albo też powstrzymywania się od zachowań niepożąda
nych. W przypadku wychowania fizycznego będzie głównie chodziło — zgodnie z definicją 
kultury fizycznej Z. Krawczyka o kształtowanie i utrwalenie „...zachowań w dziedzinie 
dbałości o rozwój fizyczny, sprawność ruchową i zdrowie”l7>.

Istotą kary jest oddziaływanie na wychowanka bodźcami przykrymi (awersyjnymi), jak 
np. ból, upokorzenie, lub pozbawienie go doznań przyjemnych (atrakcyjnych), np. satysfakcji, 
nagrody rzeczowej itp. Można więc karać ucznia za niedostateczne „przykładanie się” do 
ćwiczeń na lekcji publicznym napiętnowaniem albo też pozbawiając go możliwości udziału w 
wyróżniu za aktywność. Obydwa sposoby niwątpliwie ułatwiają egzekwowanie uległości od 
uczniów wobec wymagań nauczyciela, przy czym pierwszy opiera się głównie na strachu, 
drugi zaś na frustracji. Niezależnie od tego, że uległość nie gwarantuje trwałości tendencji do 
pożądanych zachowań, bardziej prawdopodobną reakcją na uczucie strachu jest unikanie 
miejsca zagrożenia (w tym przypadku lekcji) aniżeli modyfikacja zachowań, natomiast 
frustracja jak wiadomo z psychologii — prowadzi często do agresji, fiksacji lub apatii. 
Tak czy inaczej trudnym do uniknięcia skutkiem ubocznym karania jest konflikt między 
wychowankiem a wychowawcą.

Mimo wymienionych, a także wielu innych zastrzeżeń, nie sposób wyobrazić sobie 
normalny proces wychowawczy bez kar, choćby ze względu na konieczność doraźnej 
modyfikacji zachowań niepożądanych u ucznia. W tej sytuacji na plan pierwszy wysuwa się 
potrzeba minimalizacji ubocznych skutków karania. Można to m. in. osiągnąć zastępując 
odziaływanie indywidualne nauczyciela oddziaływaniem grupowym. Służy temu technika 
karania zbiorowego. Oto zamiast karcić indywidualnie uczniów rozmawiających na lekcji, 
wystareczy wprowadzić go gry dodatkowy przepis, że za każdy odgłos drużyna traci piłkę (lub 
punkt), aby osiągnąć w sposób bezkonfliktowy absolutną ciszę (jeżeli oczywiście jest ona 
wychowawczo uzasadniona na lekcji wychowania fizycznego). Zamiast karać indywidualnie 
za brak odpowiedniego stroju można wprowadzić zasadę, że najgorszy pod tym względem 
zastęp traci prawo do udziału w wyborze przewidzianej na zakończenie lekcji zabawy. 
Sytuacje takie sprzyjają samowychowaniu, pod warunkiemm że nie prowadzi to do aktów 
zbiorowego odwetu na jednostkach odpowiedzialnych za niepowodzenie grupy.

Innym czynnikiem mogącym niwelować lub zmniejszać skutki uboczne karania jest 
stosunek uczuciowy między wychowankiem a wychowawcą. Zgodnie z teorią dysonansu 
poznawczego, jeżeli karę wymierza nam osoba, z którą dotąd łączyły nas przyjazne uczucia, to 
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powstały na tym tle konflikt wewnętrzyny może być zredukowany przez uznanie zasadności 
kary, a tym samym — potrzeby modyfikacji własnych zachowań. I odwrotnie, kara od osoby 
nie łubianej nie wywoła tego typu dysonansu, utwierdzając raczej w przekonaniu o słuszności 
(żywionej do niej niechęci. Niezależnie od tego, obiektywnie słaba kara od łubianego 
nauczyciela, może być subiektywnie odbierana jako bardziej dotkliwa, aniżeli mocna kara od 
nie łubianego nauczyciela. Dotkliwość kary zależy też od wrażliwości jednostki. Stąd to, co 
dla jednego jest awersyjne (np. wykluczenie z udziału w zajęciach), dla drugiego może być 
obojętne, a nawet atrakcyjne. Wszystko to wskazuje na potrzebę daleko idącej ostrożności 
zarówno w stosowaniu kary, jak i dozowaniu jej natężenia. W tym kontekście niezwykle 
trafne i godne szerokiej popularyzacji wydaje się stanowisko K. Konarzewskiego, że „Nieroz
sądnie czyni wychowawca, który z lenistwa sięga po karę, gdy mógłby zbliżony wynik 
osiągnąć innymi metodami”1”.

Metodą oddziaływania wychowawczego, która — przynajmniej w założeniu — nie kryje 
w sobie zarzewia konfliktu między wychowankiem a wychowawcą jest nagradzanie.

Celem nagrody może być utrwalenie tendencji do pożądanych zachowań albo ich 
intensyfikacja. Istnieje też wiele dowodów potwierdzających skuteczność nagrody jako 
czynnika doraźnej modyfikacji zachowań w kierunku pożądanym. Jeżeli nauczyciel zapowie, 
że za odpowiedni kostium do ćwiczeń będzie wystawiał pozytywne oceny, to na pewno uzyska 
doraźną poprawę estetyki i higieny odzieży sportowej uczniów. Mniej pewne jest natomiast, 
czy uzyskana na tej drodze poprawa nabierze cech trwałości. Wątpliwościom na ten temat 
dawał już wyraz F. Znaniecki pisząc, że „...wychowanek, w którym wyrobiono sprawność 
fizyczną przy pomocy nagród, przestaje zwykle sprawność tę podtrzymywać lub nadal 
rozwijać przy pomocy ćwiczeń z chwilą, gdy okres wychowania się skończy (...) ćwiczenie tak 
skojarzyło się z nagrodą, że trudno skojarzenie to rozerwać i nawiązać nowe z tym zadaniem, 
do którego ćwiczenie to właściwie ma służyć”1”.

Współczesne badania zdają się w pełni potwierdzać słuszność tej intuicji dowodząc, że 
motywacja zewnętrzna w postaci nagrody może tłumić skłonność do zachowań pode
jmowanych z pobudek wewnętrznych, zmniejszając zainteresowanie czynnością, która nie jest 
nagradzana2”. Zjawisko to nie zachodzi lub występuje w złagodzonej postaci jeżeli nagroda 
łączy się z odczuwaniem osobistego sukcesu, co zbliża nagradzanie do metody zadaniowej,o 
której szerzej będzie nieco dalej. Gdyby tak było, to można by pokusić się sformułowanie 
kolejnej tezy, że miarą mistrzostwa pedagogicznego nauczyciela w operowaniu nagrodą, jako 
metodą oddziaływania wychowawczego, jest umiejętność stwarzania takich sytuacji, w któ
rych każdy uczeń, niezależnie od uzdolnień ruchowych i sprawności fizycznej, ma okazję do 
przeżywania sukcesu.

Nagrodą stanowiącą zachętę do pracy nad własną sprawnością motoryczną może być 
również ocena szkolna, pod warunkiem że przy jej ustaleniu nie bierze się wyłącznie pod 
uwagę bezwzględnych osiągnięć ucznia, ale również czyniony przez niego postęp,a nawet 
starania bez widocznych efektów. W każdym przypadku nagroda, aby była skuteczna, musi 
być rzeczywiście atrakcyjna oraz kojarzyć się w świadomości ucznia z konkretnym za
chowaniem lub osiągnięciem. Ponadto w przeciwieństwie do kary, której skuteczność podnośi 
konsekwencja w jej wymierzaniu za każdy przejaw niepożądanych zachowań, nagroda daje 
trwalsze efekty jeżeli występuje sporadycznie20. Chodzi tu nie tylko o przeciwdziałanie 
dewaluacji nagrody, ale także o wykorzystanie umiarkowanej frustracji na tle braku spodzie
wanego wyróżnienia, jako czynnika podnoszącego intensywność starań o ostateczne jego 
uzyskanie. Dla skuteczności nagradzania, jako metody wywierania wpływu wychowawczego, 
nie jest wreszcie obojętna atrakcyjność osoby nagradzającej.

Szeroko rozumiana atrakcyjność wychowawcy urasta do roli czynnika o pierwszorzędnym 
znaczeniu w przypadku metody modelowania, której istosta — najogólniej mówiąc — 
polega na naśladowaniu wzorow (modeli).

Jako metoda oddziaływania wychowawczego, modelowanie oczywiście opiera się na 
założeniu naśladowania wzorów pozytywnych. Jej efektem może być imitacja zewnętrznych 
przejawów zachowań modela lub też bardziej złożona reakcja w postaci identyfikacji z jego 
osobą. Przykładem pierwszej będzie np. naśladowanie sposobów wykonywania ćwiczeń, a 
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nawet samej sylwetki nauczyciela; drugiej zaś — chęć stania się podobnym lub takim samym 
jak on.

Rolę modela mogą spełniać różne osoby: rodzice, opiekunowie, rówieśnicy, artyści, 
sportowcy, a nawet postacie literackie. Z racji powinności zawodowych najbardziej powo
łanym do tej roli powinien się czuć nauczyciel.

O skuteczności oddziaływania wychowawczego na drodze modelowania decydują m.in. 
takie cechy, jak: atrakcyjny wygląd, pozycja społeczna, autorytet intelektualny, podogne 
usposobienie. Z punktu widzenia wychowania do uczestniczenia w kulturze fizycznej najistot
niejsze wydaje się aby nauczyciel posiadał cechy spolegliwego opiekuna młodzięży, a zarazem 
żywego wzorca kultury fizycznej. W przypadku posiadania tylko jednej z tych cech, efekty 
modelowania mogą okazać się odwrotne do zamierzonych. Jeżeli np. nauczyciel, dzięki 
budzącemu zaufanie usposobieniu, zyska sympatię młodzieży, a równocześnie będzie prowa
dził niehigieniczny tryb życia, to może stać się on wzorem do naśladowania zachowań 
niepożądanych z punktu widzenia założonych celów wychowania fizycznego. Ale i taki 
nauczyciel, który jest wzorem sportowca, lecz me potrafi wczuć się w sytuację dziecka, 
zwłaszcza o obniżonym pułapie możliwości ruchowych, ma raczej małe szanse na ukształ
towanie u mego pozytywnej postawy wobec kultury fizycznej. Na tym tle nasywa się kolejna 
refleksja ogólniejszej natury, że im większe predyspozycje ma nauczyciel aby stać się 
atrakcyjnym wzorem do naśladowania dla młodzieży, tym bardziej musi się on pilnować, żeby 
jakaś jego negatywna cecha me stała się przedmiotem imitacji zachowań i postaw niepożąda
nych. Wynika to z tzw. „efektu aureoli”, który polega na tym, że jeżeli kogoś postrzegamy 
jako jednostkę atrakcyjną ze względu na jedną cechę, to jesteśmy skłonni przenosić tę 
pozytywną ocenę na inne jego właściwości. Analogiczna tendencja do generalizacji ocen 
występuje rowmez w przypadku cech awersyjnych.

Oddziaływanie wychowawcze za pośrednictwem naśladowania wzorow ma szczególnie 
duże zastosowanie w młodym wieku. „Dziecko — jak pisze K. Konarzewski — wcześniej 
jest zdolne uczyć się przez obserwację, niż tworzyć systemy pojęciowwe; dlatego modelowanie 
może poprzedzać racjonalną perswazję, przygotowując jednocześnie podstawy jej skutecz
ności”22’.

Istotą perswazji, jako metody oddziaływania wychowawczego, jest werbalne nadawanie 
znaczenia jakimś wartościom lub elementom rzeczywistości w celu ukształtowania określonej 
postawy wobec nich. W przypadku wychowania fizycznego będzie chodziło głownie o 
nadawanie znaczenia takim wartościom, które — najogólniej mówiąc — wiązą się z kulturą 
fizyczną człowieka, a więc z jego zdrowiem, postawą i budową dała, odpornością i wydolnoś
cią, sprawnością i urodą.

Metoda perswazji sprzyja szczególnie kształtowaniu elementów poznawczych postawy 
wzbogacając zasób informacji o jej przedmiocie. Skuteczność perswazji zależy m.in. od stanu 
dotychczasowej wiedzy jednostki na dany temat. Jej efekty mogą ograniczać: trudność w 
zrozumieniu przekazu językowego na skutek braku u wychowanka odpowiednich pojęć, 
nieumiejętność połączenia poszczególnych pojęć (mimo rozumienia ich jednostkowego zna
czenia) w logicznie spójną całość, wreszczie zmiana sensu przekazu językowego w kierunku 
zgodnym z dotychczsowymi przekonaniami jednostki (w celu uniknięcia przykrych napięć na 
tle dysonansu poznawczego)2”.

Jeżeli jednym z istotnych warunków oddziaływania wychowawczego na drodze modelo
wania jest szeroko rozumiana atrakcyjność, to w pryzpadku metody perswazji na plan 
pierwszy wysuwa się jego wiarygodność. Wiarygodność tę może obniżać nie tylko zauważony 
brak kompetencji u wychowawcy, ale także ujawnienie przez niego perswazyjnych, lub — co 
gorsza — propagandowych intencji. Zgodnie z teorią reaktancji (oporu), jeżeli wychowanek 
zauważy, że proponowane przez wychowawcę rozwiązanie nie ma alternatywy, to odczuje to 
jako ograniczenie swobody wyboru własnego stanowiska. Dlatego chcąc np. przekonać 
dziewczęta do pracy nad własną figurą, zamiast mówić: „Jak nie chcesz być gruba, musisz 
ćwiczyć”, lepiej użyć sformułowania: „Czy nie sądzisz, że dobrze by było popracować nad 
sylwetką wzmacniając mięśnie brzucha?”.

Na więcej swobody w wyborze przez wychowanka rozwiązań prowadzących do zamierzo
nych przez wychowawcę skutków zdaje się dostarczać metoda zadaniowa. Polega ona na 
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stwarzaniu przez wychowacę sytuacji prowokujących wychowanka do działań, mających w 
założeniu prowadzić do pożądanych zmian w jego osobowości. Stąd w metodzie tej nie tyle 
ważne są postrzegane przez wychowanka cechy wychowawcy, ile jego wytwory w postaci 
odpowiednio dobranych i postawionych zadań.

Uświadomiony przez wychowanka cel zadania nie musi, a nawet nie powinien, pokrywać 
się z jego intencją wychowawczą. Najprostszym przykładem zastosowania medoty zadanio
wej, w celu uzyskania doraźnej zmiany zachowań, może być sytuacja, kiedy nauczyciel 
zamiast karcić rozmawiających uczniów w czasie marszu dookoła sali, poda komendę: „na 
palcach marsz”. Efekt w postaci wyciszenia się klasy na zasadzie odruchu warunkowego 
będzie natychmiastowy. Cel zadania w świadomości uczniów może w tym przypadku kojarzyć 
się z ćwiczeniami mięśni stóp, podczas gdy rzeczywistą jego intencja wychowaczą będzie 
poprawa dyscypliny.

W wychowaniu fizycznym (podobnie jak w każdym wychowaniu) nie chodzi wszakże 
jedynie o doraźne efekty, ale także, a nawet przede wszystkim, o ukształtowaniu względnie 
trwałych dyspozycji do pożądanych zachowań, na podłożu procesów poznawczych i dodat
nich przeżyć emocjonalnych.

Jeżeli w metodzie modelowania — o czym już była mowa — istotną rolę odgrywa 
atrakcyjność nauczyciela (modela), to w metodzie zadaniowej na plan pierwszy wysuwa się 
atrakcyjność zadania. Niewyczerpane źródło niezwykle atrakcyjnych zadań dla młodzieży 
kryje w sobie działalność sportowa. Przez swą umowność, a zarazem bogactwo realnych 
sytuacji, będących dla młodzieży wezwaniem do działań na rzecz własnej sprawności fizycznej, 
sport zdaje się skupiać w sobie wszystkie walory przypisywane metodzie zadaniowej w 
wychowaniu. Jednym z warunków skuteczności tej metody jest jednak instrumentalne 
traktowanie zadań przez wychowawcę, co nie wyklucza (a nawet jest pożądane), że dla 
wychowanka mogą one (przynajmniej okresowo) stanowić cel sam w sobie. Niestety względy 
komercyjne, a nierzadko i polityczne, pozbawiły współczesny sport jego umowności, czyniąc 
zeń narzędzie rzeczywistej walki nie tylko wśród sportowców, ale i ich protektorów. Wzory te 
(nie bez udziału niektórych fanatycznie usposobionych do rywalizacji sportowej nauczycieli, a 
także pracowników nadzoru pedagogicznego) przenoszą się na teren szkoły powodując, że 
sport młodzieżowy niekiedy gubi swoje osobotwórcze walory, stając się jescze jednym źródłem 
frustracji dla wyeliminowanej w toku bezpardonowej rywalizacji większości.

Wszystko to wskazuje na potrzebę wyjścia poza wzorce czysto sportowe w działaniach 
fizyczno-wychowawczych, opartych na metodach zadaniowych, które mają tę niewątpliwą 
przewagę nad metodami bezpośredniego oddziaływania, jak: karanie, nagradzanie, modelo
wanie i perswazja, że wynoszą ucznia w sposób naturalny do roli rzeczywistego podmiotu 
wychowania. „Właśnie te metody — jak to niezwykle trafnie ujmuje K. Konarzewski 
— usuwając wychowacę z centralnego (w świadomości wychowanka) miejsca i wyzwalając 
własną, nie poręczoną przez żaden autorytet aktywność wychowanka, wydają się być 
rozwiązaniem starego problemu pedagogicznego: jakie powinno wyć wychowanie, żeby 
znosiło samo siebie, żeby więc tworzyło nie tyle ludzi dobrze wychowanych, co zdolnych do 
życia na własny rachunek”24’ Zdolnych — dodajemy — do przyjęcia również na siebie 
odpowiedizalności za własny rozwój fizyczny, sprawność ruchową i zdrowie.

PRZYPISY

1) Na spójnik ,J” w zwrocie „ćwiczę i wychowuję", jako znamienny symptom paralelizmu w tradycyjnie pojmowanym 
wychowaniu fizycznym, po raz pierwszy zwrócił uwagę twórca nowoczesnej — pedagogicznej orientacji w teorii wf 
— Madej Demel.

2) Sl. Strzyżewski, Metody wychowawcze w procesie wychowania fizycznego, „Wychowanie Fizyczne i Higiena 
Szkolna" 1984, nr 5. Warto dodać, że wychowanie społeczno-moralne nie wyczerpuje całkowicie zbioru celów dla 
wychowania fizycznego nie swoistych. Można bowiem do nieb jescze zaliczyć wychowanie umysłowe, estetyczne, 
politechniczne.

3) K. Obucbowsld, Psychologia dążeń ludzkich. Warszawa 1966; Sl. Mika, Psychologia społeczna. Warszawa 1984 
(wyd. V).
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4) F. Znaniecki, Socjologia wychowania. T. II. Warszawa 1930, przedruk 1973, a 222.
5) Por. A. Gurycka, Struktura i dynamika procesu wychowawczego. Warszawa 1979.
6) Tamże.
7) O ile autorowi wiadomo, z polskich teoretyków wychowania fizycznego przymierza się do wypełnienia tej luki 

A. Pawłudd.
8) Pisze o tym m. in. St Mika, op. dt. ss. 240 — 241.
9) Tamże, ss. 42, 43.

10) W polskiej literaturze koncepcję Festingera najobszerniej opisał A. Malewski: O nowy kształt nauk społecz. .ych.
Pisną zebrane. Warszawa 1979, ss. 207 — 236.

11) M.Demel, Szkice krytyczne o kulturze fizycznej. Warszawa 1973, s.38.
12) A. Malewski, op. dt.
13) St. Mika, op. dt, s. 159.
14) E. Aronson, Człowiek — istota społeczna. Warszawa 1978.
15) M. Demel, op. dt. s. 38.
16) K. Konarzewski, Podstawy teorii oddziaływań wychowawczych. Warszawa 1982.
17) Z. Krawczyk, Kultura fizyczna — rozumienie i funkcje społeczne, w: Filozofia i socjologia kultury fizycznej. 

Warszawa 1974, s. 211.
18) K. Konarzewski, op. dt., s. 85.
19) Op. dt.. s. 345.
20) Konarzewski, op. dt., ss. 24 — 59.
21) Tamże.
22) Tamże, s. 107.
23) Tamże, s. 158.
24) Tamże, s. 203.

The Theoretical Premises of Physical Education

Summary

Besides the improving of bodily fitness, the teaching of movements, and the forming of prosocial 
attitudes, the essence of modem physical education consists in including other aims in the sphere of 
education; namely the forming of prosomatic attitudes, e.g. durable inclinations in the matters of concem 
for physical development, motor agility and health on the level of cognition of these individual features 
and emotional attitudes towards them.

Biologically orientated, traditional theory of physical education has not yet dealt with the esplanation 
and description of these kinds of inclinations. This artide is an attempt at filling in this gap.

Part One shows possibilities of implementing some theories of soaal psychology (for exampie: theories 
of psychological reaclance, cognitive balance or cognitive dissonance) in the process of positive attitudes 
towards physical culture.

Part Two discusses some methods of didactic influence on these attitudes, that is the preparation for 
partidpation in physical culture.
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Wstęp i cel pracy

Do czynników, które mają wpływ na uzyskanie wysokich wyników sportowych zaliczane 
są między innymi budowa ciała oraz sprawność fizyczna i specjalna (Fuk 1981, Stawiarski 
1965, Żarek 1983). Czynniki te są również w bardzo istotnym stopniu brane pod uwagę w 
określonych etapach selekcji sportowej (Panek, Stawiarski 1979).

Wielu autorów jednoznacznie określa dodatnie zależności rezultatu sportowego w grach 
zespołowych od wysokości i masy ciała (Drianowski, Koen 1980, Fidelus 1972, Stawiarski 
1975, Stawiarski, Walczyk 1985, Ważny 1972). Również wpływ sprawności fizycznej i techniki 
na wynik sportowy jest treścią wielu publikacji (Fidelus 1969, Sozański 1973). W tym 
kontekście przeprowadzenie możliwie szeroko zakrojonych i wnikliwych badań nad kształ
towaniem się powyższych cech wydaje się ze wszech miar celowe i istotne. Badania te winny 
objąć swym zasięgiem nie tylko sport na najwyższym poziomie, ale i niższy szczebel wyczynu 
sportowego, a także grupy młodzieżowe, gdyż będzie to gwarantowało wszechstronne 
naświetlenie badanego zjawiska.

Systematyczny udział w prawidłowo prowadzonym treningu sportowym winien przynieść 
w efekcie między innymi podniesienie poziomu sprawności ogólnej i specjalnej. Zachodzące 
zmiany można określić za pomocą odpowiednich prób i pomiarów (Stawiarski, Żarek 1978, 
Żak 1972).

Celem niniejszej pracy będzie odpowiedź na następujące pytania:
— w jakim stopniu trening sportowy piłkarzy ręcznych w wieku 12,5 — 17,5 lat, a więc w 

grupach młodzików i juniorów, prowadzony w okresie dwóch lat, wpłynął na rozwój 
sprawności fizycznej ogólnej i specjalnej,

— w jakich cechach sprawnościowych widoczny był największy postęp, przyjmując 
założenie, że — z uwagi na objęte badaniami kategorie wiekowe, a co za tym idzie, na

*’ Katedra Teorii i Metodyki Gier Sportowych AWF w Krakowie
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zabezpieczenie prawidłowego rozwoju młodego organizmu — praca szkoleniowa była 
równomiernie rozłożona na główne cechy motoryczne,

— które z cech ogólnej sprawności fizycznej oraz prób sprawności specjalnej prezen
towały najwyższy poziom,

— jak w badanym okresie kształtowały się podstawowe cechy morfologiczne, to jest 
wy sokość i masa ciała.

Stwierdzenia jakie wynikają z niniejszego doniesienia będą stanowiły materiał porównaw
czy, który z jednej strony będzie mógł być wykorzystany przy podobnie ukierunkowanych 
pracach, z drugiej natomiast może stanowić punkt odniesienia dla trenerów przy ich 
poczynaniach szkoleniowych. Jako hipotezę badawczą należy przyjąć założenie, że poziom 
sprawności ogólnej i specjalnej ulega w wyniku treningu systematycznej, lecz zróżnicowanej w 
poszczególnych grupach poprawie. Zróżnicowanie to jest wynikiem nieco odmiennych roz
wiązań stosowanych przez szkoleniowców podczas pracy treningowej.

Materiał i metoda

Materiał niniejszej pracy stanowiły wyniki badań przeprowadzonych z następującymi 
grupami:

— grupa młodzików KS „Hutnik” Nowa Huta wiek 12,5 14,5; badania w latach
1979 — 1981; 17 zawodników,

— grupa juniorów kadry spartakiadowej m. Krakowa wiek 15,5 17,5; badania w
latach 1979 — 1981; 17 zawodników,

— grupa juniorów KS „Hutnik” Nowa Huta wiek 15,5 17,5; badania w latach
1982 — 1984; 14 zawodników.

Badania dotyczyły podstawowych cech morfologicznych oraz sprawności fizycznej ogólnej 
i specjalnej. Przeprowadzone były systematycznie w każdym roku w kwietniu, a więc na 
początku II rundy rozgrywek mistrzowskich.

Pomiarów wysokości i ciężaru ciała dokonano za pomocą antropometru i wagi lekarskiej, 
natomiast poziom sprawności ogólnej i specjalnej określono na podstawie dwóch testów w 
skład których weszły: Międzynarodowy Test Sprawności Fizycznej ICSPFT składający się z 8 
prób (Żak 1972) oraz Test Sprawności Specjalnej J. Pytlika, J. Żarka (Stawiarski, Żarek 
1978).

Treningi prowadzone były z poszczególnymi zespołami 4 razy w tygodniu, w okresie 
przygotowania do rozgrywek oraz trzykrotnie w okresie rozgrywek. Uwzględniały one 
założenie szkoleniowe zgodne z wiedzą teoretyczną oraz doświadczeniem praktycznym, w tym 
także wymogi dotyczące objętości i intensywności wykonywanej pracy.

W okresie przygotowania do rozgrywek objętość wzrastała w pierwszych tygodniach od 70 
100%, a następnie malała, natomiast intensywność ćwiczeń charakteryzowała się z 

początku wolnym, a w drugiej części okresu gwałtownym przyrostem.
Dla wszystkich grup organizowano rokrocznie dwa dwutygodniowe obozy szkoleniowe 

(kadra spartakiadowa miała dodatkowo trzeci). W rocznym planie pracy trenin. cj okresy 
przygotowawcze trwały około 15 tygodni, okresy przejściowe 9, a zawody mistrzowskie, 
pucharowe i towarzyskie około 28 tygodni.

Wliczając obozy, liczbę godzin treningowych prowadzonych w rocznym cyklu można 
określić na 430 500, a proporcje czasowe przeznaczone na poszczególne elementy
treningowe ustalić na ca: 15% sprawność ogólna, 13% sprawność specjalna, 20% technika, a 
po 21 taktyka i gra. Pozostały procent dotyczył czasu poświęconego na rozpoczęcie i 
zakończenie zajęć. Warunki treningowe były jednakowe dla wszyskich grup.

Powyższe dane ustalono na podstawie wywiadów przeprowadzonych z trenerami. Dlatego 
tak szczegółowo je przedstawiono, ponieważ trenerzy prowadzący zajęcia szkoleniowe nie 
rejestrowali systematycznie obciążeń treningowych, gdyż pracując jednoosobowo nie byli w 
stanie kontrolować wszystkich czynności i przerw, zwłaszcza w ćwiczeniach technicznych.
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Przy opracowaniu materiału korzystano z podstawowych sposobów statystyki matematy
cznej.

Opracowanie materiału

Analiza podstawowych cech morfologicznych, a to wysokości i ciężaru ciała (tab. I i II) 
wykazuje systematyczny przyrost tych cech z wiekiem, co jest zgodne z prawami biologicz
nymi. Przyrosty te (patrz wartości d) są oczywiście najbardziej dostrzegalne w grupie 
młodzików. W kategorii juniorów korzystniej pod względem badanych cech prezentują się 
juniorzy kadry spartakiadowej, co wynika z podwójnej selekcji. Fakt ten miał niewątpliwie 
wpływ na zmienność międzyosobniczą, która w omawianej grupie była nieznaczna, o czym 
świadczą wartości odchylenia standardowego.

Tabela I — Table I

Wysokość ciała

Height

Grupa Badanie n Wiek X S d Sd (t°)

Młodzicy 
KS „Hutnik”

1
1!
III

17
17
17

12.5

13.5
14.5

149,6
158,4
168,1

4,47
5,32
6,97

8,8
9,7

2,95
2,86

11,93
13,57

Juniorzy 
KS „Hutnik”

1
11
III

14
14
14

15.5
16.5
17.5

173,9
178.4
180.4

6,86
6,69
6,06

4,5
2,0

1,15
1,58

6,7
4,57

Juniorzy 

Kadra Sparta
kiadowa

1
11
Iii

17
17
17

15.5
16.5
17.5

177,6
181,9
184,4

4,0
3,16
3,38

4,3
2,5

3,03
0,98

5,68
6,53

Obliczone wartości to na istotność różńic średnich arytmetycznych, występujące pomiędzy 
badaniami 1 i II oraz II i III, wykazują we wszystkich przypadkach różnice statystycznie 
znanienne na poziomie 0,001.

Sprawność ogólną oceniano za pomocą 8 prób.
Wyniki dotyczące szybkości mierzonej biegiem na 50 m (tab. III) mówią o wyższym 

poziomic tej cechy w obydwu grupach juniorów, między którymi nie można doszukać się 
bardziej charakterystycznych różnic.

Największą dyspersję zaobserwowano w zespole spartakiadowym, natomiast najbardziej 
widoczna progresja wyników w kolejnych badaniach ma miejsce w grupie młodzików.

Test Studenta wskazuje na bardzo istotne różnice między kolejnymi rezultatami. Wyjątek 
stanowi jedynie minimalny regres między badaniami 11 a III w kadrze spartakiadowej.

Analizując wytrzymałość (bieg na 1000 m patrz tab. IV) należy stwierdzić, że cecha ta 
wykazuje pewne analogie do poprzednio omawianej szybkości. Tak więc i tu rezultat 
pomiędzy II a III badaniem u juniorów stanowiących zespół spartakiadowy różni się od 
pozostałych 5 przypadków, a wynik HI próby wskazuje na regres.



186

Tabela H — Tablell

Ciężar dała

Wdght

Grupa Badanie n Wiek X S d Sd (t°)

Młodzicy 
KS „Hutnik”

I
II

17
17

12.5
13.5

42.2
47.2

6,46
5,20

5.5
4.5

2,28
2,27

9,65
7,93

III 17 14,5 52,2 6,38

Juniorzy I 14 15,5 67,3 8,12
3,1 1,28 7,10

KS „Hutnik” II 14 16,5 70,4 7,81
2,1 1,34 5,66

III 14 17,5 72,5 8,12

Juniorzy I 17 153 67,6 5,29
3,8 3,61 8,70

Kadra Sparta- II 17 16,5 71,4 5,48
2,1 1,41 5,96

kiadowa III 17 17,5 73,5 5,23

Uwaga: wartośd liczbowe (t°) zamieszczone w tabelach należy interpretować następująco:

Wartośd (t°) do 2,04 — brak istotnych różnic
Wartość (t°) 2,05 — 2,65 istotność na poziomie 0,05
Wartość (°) ponad 3,66 istotność na poziomie 0,001

Ryc. 1 Wysokość dala
Fig. 1. Hdght
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Ryc. 2 Ciężar dała
Fig. 2. Weight

Szybkość (50 m — sek.)

Speed (50 metres)

Tabela III — Tabłe III

Grupa Badanie n Wiek X S d Sd (t»)

Młodzicy I 17 12,5 8,36 0,78
0,40

KS „Hutnik” II 17 13,5 7,96 0,77 032 7,27

III 17 14,5 7,66 0,50 030 0,14 8,57

Juniorzy I 14 15,5 6,80 0,32
0,26 0,14

KS „Hutnik” II 14 16,5 6,54 0,77 6,71

III 14 17,5 6,41 0,32 0,13 0,14 3,35

Juniorzy 
Kadra Sparta-

I
II

17
17

15.5
16.5

6,70
6,48

1,03

1,14
0,22

-0,01
0,17

0,11
5,17
0,16

kiadowa III 17 17,5 6,94 1,07

W świetle Testu Studenta zaobserwowane różnice są istotne conajmniej na poziomie 0,05. 
Kolejne trzy tabele związane są z siłą. Obejmują one próbę siły mięśni dłoni (dynamo- 

metr), ramion i barków (podciąganie na drążku) oraz brzucha (skłon w przód z leżenia tyłem 
- tab. V — VII).

W zakresie dyspersji największe zróżnicowanie występuje pomiędzy kadrą spartakiadową 
a pozostałymi dwoma zespołami. Obserwujemy to szczególnie w sile dłoni (większa zmienność) 
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oraz w sile mięśni brzucha (mniejsza zmnienność). Podkreślić należy natomiast dużą dyspersję 
wewnątrzgrupową we wszystkich zespołach, widoczną szczególnie w podciąganiu na drążku.

Tabela IV — Table IV

Wytrzymałość (1000 m — sek.)

Endurance (1000 metres)

Grupa Badanie O Wiek X S d Sd (t°)

Młodzie}’ I 17 12,5 246,8 13,64
11,0 6,7 6,60

KS „Hutnik” II 17 13,5 235,8 9,27

III 17 14,5 222,5 10,32
13,3 4,58 12,22

Juniorzy 1 14 15,5 214,0 7,26
7,0 1,55 16,30

KS „Hutnik” II 14 16,5 207,0 6,07
4,0 3,22 4,47

III 14 17,5 203,0 8,46

Juniorzy I 17 15,5 209,0 14,2
7,0 8,72 3,21

Kadra Sparta- II 17 16,5 202,0 11,66
-5,0 9,54 2,10

kiadowa III 17 1?,5 207,0 13,02

Przyrosty siły w kolejnych rocznych badaniach nie układają się jednolicie. W próbie 
dynamometru młodzicy poczynali znacznie większe postępy niż ich stirsi koledzy. W pewnym 
stopniu podobnie choć nie tak wyraźnie zaznaczają się te proporcje w skłonie w przód (tab. 
VII), natomiast w podciąganiu na drążku wyniki przyjmują nieco odmienny obraz. Fakt ten 
zostanie wyjaśniony w następnym rozdziale.
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Tabela V — Table V

Siła mięśni dłoni (dynamometr)

The Strength of the palm musdes (dynamometer)

Grupa Badanie n Wiek X S d Sd (t°)

Młodzicy I 17 12,5 23,”0 3,32
5,06 1,82 1U

KS „Hutnik” II 17 13,5 28,76 3,78
III 17 14,5 34,76 4,65 6,00 3,22 7,45

Juniorzy I 14 15,5 45,6 3,00
7,45

KS „Hutnik” II 14 16,5 49,4 3,6 3,8 1,84

III 14 17,5 52,0 4,0 2,6 2,35 4,00

Kadra 1 17 15,5 47,2 8,43
1.7 4,38 1,55

Sparta- II 17 16,5 48,9 6,93
ki ad owa III 17 17,5 52,2 6,47 3,3 3,08 4,29

Tabela VI — Table VI

Siła mięśni rąk i barków (podciąganie na drężku)

The Strength of the arms and shoulders (pulling oneself up on the horizontal bar)

Grupa Badanie n Wiek X S d Sd (t°)

Młodziej' I 17 12,5 2,76 1,22
8,53

KS „Hutnik” II 17 13,5 4,36 1,42
1,60 0,75

111 17 14,5 5,88 1,99 1,52 1,02 5,88

Juniorzy 1 14 15,5 6,64 1,87
2,0 0,93

KS „Hutnik” II
III

14 16,5 8,64 1,86
7,76

3,360,62 0,9514 17,5 9,36 1,73

Kadra I 17 15,5 6,94 2,11
Sparta- 11 17 16,5 7,23 2,51

0,29 1,32 0,88
5,57

kładowa III 17 17,5 10,53 2,15 3,30 2,37

W świetle obliczonych wartości t° tylko w trzech przypadkach nie można mówić o 
istotności różnic (kadra spartakiadowa w badaniach I — II). Pozostałe wyniki świadczą o 
znaczących postępach młodych piłkarzy ręcznych.
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Ryc. 7 Skłon w przód z leżenia tyłem — śła m. brzucha

Fig. 7. Trunk-bending forwards from lying on the back 
the strength of the abdominal muscles

Ryc. 8 Skok w dal — skoczność
Fig. 8. Long-jump-jumping ability

Ryc. 9 Zwinność 4x10 m
Fig. 9. Agility — 4 x 10 metres
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Tabela VII — Table VII

Siła mięśni brzucha (skłon w przód w leżeniu tyłem)

The Strength of the abdominal muscles (trunk - bending forwards from lying on the back)

Tabela VIII Table VIII

Grupa Badanie n Wiek X S d Sd (1°)

Młodzicy I 17 12,5' 21,65 2,24
2,70 0,84 11,90

KS „Hutnik” II 17 13,5 24,35 2,26
3,45 2,05 6,63

III 17 14,5 27,8 2,43

Juniorzy I 14 15,5 27,0 2,83
3,1
1,3

1,58
1,32

7,10
3,55

KS „Hutnik” 11 14 16,5 30,1 3,32

III 14 17,5 31,4 3,30

Kadra 1 17 15,5 28,4 2,32
0,4
1,0

2,77
1,51

0,78
Sparta- 11 17 16,5 28,8 1,41

2,65
kładowa III 17 17,5 29,8 1,14

Skoczność (skok w dal)

Jumping ability (long—jump)

Grupa Badanie n Wiek X S d Sd (1°)

Młodzicy I 17 12,5 159,2 10,49
15,7 5,58 11,3

KS „Hutnik” II 17 13,5 174,9 12,60
21,0 8,4 10,0

111 17 14,5 195,9 16,26

Juniorzy I 14 15,5 242,0 15,5
11,0 8,14 4,88

KS „Hutnik” 11 14 16,5 253,0 14,5
13,0 10,4 4,5

III 14 17,5 266,0 15,6

Kadra 1 17 15,5 229,0 13,4
7,0 8,76 3,20

Sparta- 11 17 16,5 236,0 8,89
10,0 10,2 3,92

kładowa III 17 17,5 246,0 12,57

Skoczność mierzona za pomocą skoku w dal z miejsca (tab. VIII) wykazuje regularne 
postępy we wszystkich trzech badanych grupach. Uwidacznia się to w sposób szczególny w 
zespole młodzików (patrz wartości d i t°).

W kategoriach wieku 15,5 — 17,5 lat juniorzy KS „Hutnik” reprezentowali się nieco lepiej 
niż kadra spartakiadowa. W zakresie zmienności międzyosobniczej nie można dostrzec 
pomiędzy badanymi grupami bardziej charakterystycznych różnic.
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Tabela IX — Table IX

Zwinność (4 x 10 m)

Agility (4 x 10 metres)

Grupa Badanie n Wiek X S d Sd (t°)

Młodzicy I 17 12,5 11,08 0,48
0,4 0,32 5,0KS „Hutnik” II 17 13,5 10,68 0,77

III 17 14,5 10,38 0,50 0,3 0,55 2,18

Juniorzy I 14 15,5 10,34 1,04
0,45 0,67 2,42KS „Hutnik” II 14 16,5 9,98 0,55

III 14 17,5 9,60 0,35
0,20 0,28 2,58

Kadra I 17 15,5 10,45 0,16
Sparta- II 17 16,5 10,30 0,53

0,15 0,39 1,55

kiadowa III 17 17,5 10,15 0,42
0,15 0,67 0,89

Tabela X — Table X

Gibkość

Litheness

Grupa Badanie n Wiek X S d Sd (t»)

Młodzicy i 17 12,5 52,2 2,28
2,3 1,0 9,20

KS „Hutnik” 11 17 13,5 54,4 2,83
2,1 0,91 9,23

III 17 14,5 56,6 2,75

Juniorzy 1 14 15,5 58,6 3,16
2,6 2,79 3,37

KS „Hutnik” II 14 16,5 61,2 3,61
0,7 0,76 333

III 14 17,5 61,9 3,64

Kadra I 17 15,5 63,9 3,90
0,9 0,59 1,39

Sparta- 11 17 16,5 64,8 4,09
0,3 1,82 0,66

kiadowa III 17 17,5 65,1 3,95

Wyniki zwinności (bieg 4 x 10 m tab. IX) mówią o nieco mniejszej progresji w 
porównaniu z poprzednimi parametrami. Taką opinię można przyjąć śledząc dane liczbowe d 
i t°. W prawdzie w każdym kolejnym badaniu zanotowano postęp, ale w zespole spar
takiadowym byl on nieznaczny (nieistotny), a w pozostałych grupach w zdecydowanej 
większości przypadków nie przekraczał poziomu 0,05.

Podobnie jak w zwinności, również i w gibkości (tab. X ) kadra spartakiadowa tylko 
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minimalnie podniosła swój poziom, podczas gdy duży postęp w zakresie tej cechy do
strzegamy u młodzików (różnice wybitnie istotne).

Oceny sprawności specjalnej dokonano na podstawie testu obejmującego 4 próby, z tym że 
rzuty do bramki po kozłowaniu podlegały dwom ocenom — za celowość oraz za czas.

Tabela XI — Table XI

Rzuty do bramki po kozłowaniu (czas)

Throws at the goal— mouth after ball-bovdng (time)

Grupa Badanie n Wiek X S d Sd (t°)

Młodzicy I 17 12,5 112,0 731
6,4 3,42 7,48

KS „Hutnik” 11 17 13,5 105,6 5,48

111 17 143 99,6 432
6,0 2,24 19,70

Juniorzy I 14 15,5 93,1 5,1
2,8 3,05 331KS „Hutnik” II 14 16,5 903 5,5

IH 14 17,5 873 4,4
3,0 234 4,45

Kadra I 17 15,5 94,5 4,24
5,7 3,29 6,93

Sparta- 11 17 163 88,8 3,87

kładowa III 17 17,5 883 433
0,6 1,64 1,46

Wyniki uwzględniające wyżej wymienione części składowe próby rzutów do bramki nie są 
identyczne (tab. XI —XII), gdyż juniorzy KS „Hutnik” prezentować się nieco lepiej pod 
względem czasu wykonywanej próby, natomiast ustępowali kadrze spartakiadowej w celności 
rzutów. W obu badanych zadaniach ruchowych młodzicy okazali się grupą najsłabszą, choć 
należy podkreślić, że dokonali oni największego postępu między trzema kolejnymi badaniami 



195

w próbie na czas. Nie można niestety powiedzieć tego o celności, gdyż tu osiągnięcia ich były 
najmniej widoczne. Należy również zwrócić uwagę na niewielki postęp kadry spartakiadowej 
między II a III badaniem w próbie czasowej.

Tabela XII — Table XII

Rzuty do bramki po kodowaniu (celność)

Throws at the goal—mouth after bali - bovcing (accuracy)

Grupa Badanie n Wiek X S d Sd (t»)

Młodzicy I 17 12,5 5,12 0,95
KS „Hutnik” II 17 13,5 5,47 1,30 0,35 1,49 0,94

III 17 14,5 5,88 0,90
0,41 0,73 2,15

Juniorzy I 14 15,5 6,14 1,30
KS „Hutnik” 11 14 16,5 7,64 1,76 1,50 1,64 3,30

1 34 1,38 3 51
III 14 17,5 8,76 0,77

Kadra I 17 15,5 6,20 1,92
2,2 1,55 5,68

Sparta- II 17 16,5 8,40 0,89

kiadowa III 17 17,5 9,40 0,79 1,0 1,46 2,74

Ryc. 11 Rzuty do bramki — czas 
Fig. 11. Throw at the goal-mouth-time
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Zdecydowana większość wartości t° mówi nam o bardzo zasadniczych postępach w 
kolejnych badaniach.

Tabela XIII Tabela XIII

Rzut piłką lekarską (cm) 
Throw with a medicine bali

Grupa Badanie n Wiek X S d Sd (1°)

Młodzicy 
KS „Hutnik”

I
II
III

17
17
17

12.5
13.5
14.5

792
966

1126

114.4
129,6
115.4

174
160

64.8
52.9

10,74

12,1

Juniorzy 
KS „Hutnik”

4
II
III

14
14
14

15.5
16.5

1’4

1250
1410
1490

132,8
176.6
199.7

160
80

36,0
69,0

16,05
4,19

Kadra
Sparta
kiadowa

I
II 
III

17
17
17

15.5
16.5
17.5

1299
1340
1480

144,9
114.1
109.2

50
140

63,0
97,0

3,17
5,77
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Ryc. 13 Rzut piłką lekarską 
Fig- 13. Throw with a medicine bali

Rzut piłką lekarską (tab. XIII) potwierdza dotychczasowe wyniki wskazujące na zdecydo
wany rozwój grupy młodzików w większości badanych cech. Oba zespoły juniorów też 
poprawiły rezultaty, z tym że wartości d nie układają się identycznie.

Prawie we wszystkich przypadkach, różnice średnich między kolejnymi badaniami wyka
zują poziom wybitnie znamienny.

Tabela XIV — Table XIV

Poruszanie się w obronie (sek.)
Moving in the defence

Grupa Badanie n Wiek X S d Sd (t°)

Młodzicy 1 17 12,5 93,06 10,56
KS „Hutnik” 11 17 13,5 82,70 10,86

10,36 6,78 6,33
12,4 4,12 12,05

III 17 14,5 70,30 9,91

Juniorzy I 14 15,5 57,9 3,0
KS „Hutnik” II 14 16,5 55,1 4,2

2,80 2,02 5,00
1,50 1,57 9,05

III 14 17,5 53,6 3,7

Kadra 1 17 15,5 59,6 4,0
Sparta- II 17 16,5 52,9 3,32

6,7 2,93 9,15
0,6 0,84 2 86

kładowa III 17 17,5 52,3 2,63

Wartości liczbowe — pozwalające na ocenę poruszania się w obronie (tab. XIV) 
— wskazują na lepsze wyniki w grupach juniorów niż młodzików oraz na systematyczną 
poprawę czasu między rocznymi badaniami u tych ostatnich. Podobnie jak przy rzucie piłką 
lekarską, wszystkie różnice kolejnych badań kształtowały się co najmniej na poziomie 0,01.

Ostatni parametr sprawności specjalnej — rzuty o ścianę — (tab. XV) zbliżony jest 
najbardziej, w swym ostatecznym układzie, do rzutów do bramki po kozłowaniu (czas), a więc
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Ryc. 14 Poruszanie się w obronie
Fig. 14. Moving in the defence

charakteryzuje się znaczną poprawą wyników młodzików, natomiast w starszych zespołach 
— widocznym przyrostem tylko w pierwszym roku badań. Pod względem dyspersji, za 
najbardziej jednolity zespół należy uznać juniorów KS „Hutnik”. W świetle wartości t° tylko 
kadra sprtakiadowa między II — III badaniem nie poprawiła wyników w takim stopniu, aby 
mogły być one uznane za satystycznie istotne.

Tabela XV — Table XV

Rzuty piłką o ścianę
Bouncing the bali againts the wali

Grupa Badanie n Wiek X S d Sd (t°)

Młodzicy I 17 12,5 25,43 3,46
6,47 2,70 9,27

KS „Hutnik” 11 17 13,5 31,90 4,47

III 17 14,5 38,8 4,35
6,90 2,61 10,2

Juniorzy I 14 15,5 36,1 2,45
3,30 1,86 6,14

KS „Hutnik” 11 14 16,5 39,4 2,83
1,5 2,47 2,19

III 14 17,5 40,9 2,24

Kadra
Sparta-

I 17 15,5 34,8 4,01
6,1 3,73 6,54

II 17 16,5 40,9 3,00
kiadowa III 17 17,5 41,2 2,39 0,3 1,81 0,66

W celu dokładniejszej analizy rozwoju cech morfologicznych oraz postępu sprawności 
fizycznej w wyniku treningu, obliczono dla poszczególnych cech wartości wskaźników 
unormowanych. Normalizacji dokonano prezentując wyniki badania drugiego i trzeciego na 
tle pierwszego i drugiego (tab. XVI).
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Ryc. 15 Rzuty piłką o ścianę
Fig. 15. Bowncing the bali againts the wali

Tabela XVI — Table XVI

Wskaźniki unormowane 
Normalized indicators

GRUPA

CECHA

Młodzicy 
KS „Hutnik”

Juniorzy 
KS „Hutnik

Kadra 
Spartakiadowa

u in ii Ul u 111

1. Wysokość dała 1,58 1,53 0,66 0,30 1,07 0,81

2. Ciężar dała 0,85 1,86 0,38 037 0,71 0,56

3. Szybkość 0,77 0,39 0,81 0.17 031 -0,01

4. Wytrzymałość 0,82 1,43 0,96 0,66 0,49 -0,43

5. Siła mm dłoni 1,54 1,59 137 0,72 030 0,98

6.
Siła mm ramion 
i barków 1,31 1,06 1,07 0,33 0,14 1,31

7. Siła mm brzucha MO 1,50 1,09 0,39 0,17 0,71

8. Skoczność 1,50 1,67 0,71 0,90 0,52 1,12

9. Zwinność 0,83 0,39 0,43 0,36 0,94 0,28

10. Gibkość 1,01 0,74 0,82 0,19 0,23 0,07

11. Rzuty do bramki (czas) 0,89 1,09 0.55 0.55 1,15 0.13

12.
Rzuty do bramki 
(celność) 0.37 031 1,15 0,76 1,15 1,12

13. Rzut piłką lekarską 1,53 133 1,20 0,45 0,36 1,35

14. Poruszanie się 
w obronie 0,98 1.14 0,93 0,34 1,67 0,18

15. Rzuty piłką o idanę 1,87 1,54 1,35 0.53 131 0,13
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Zgodnie z poprzednio omawianymi wynikami, w zespole młodzików obliczone wartości 
liczbowe przewyższają w zdecydowanej większości przypadków obie pozostałe grupy.

Przeprowadzenie analizy cech sprawności ogólnej pozwala na stwierdzenie, że biorąc 
pod uwagę wszystkie trzy badane zespoły — największy wzrost poziomu w kolejnych 
badaniach można zaobserwować w skoczności, a następnie w próbach siły. Najbardziej 
znikoma poprawa wyników ma miejsce w szybkości.

Z porównania wartości liczbowych wskaźników unormowanych obliczonych dla prób 
sprawności specjalnej wynika, że największe postępy poczynili badani zawodnicy w rzucie 
piłką lekarską oraz w rzutach o ścianę.
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Tabela XVII — Table XVII

Przyrosty procentowe
Percentage gains

Grupa

Nr Cecha

Młodzicy 
KS „Hutnik

Juniorzy 
KS „Hutnik

Kadra 
Spartakiadowa

Badania Badania Badania

I-II II-III I-III I-II II-III I-III I-II II-III I-III

1. Wysokość ciała 5.9 6,1 12,0 2,6 1.1 3,7 2,6 1,4 4,0

2. Ciężar dała 13,3 94 22,5 4,5 3,8 8,3 5,2 2,9 8,1

3. Szybkość 4,9 3,5 8,4 4,0 1.8 5,8 3,1 -1,5 4,6

4. Wytrzymałość 4,5 5,7 10,2 1,9 2,1 4,0 3,4 -1,8 5,2

5. Siła mm dłoni 21,5 20,8 42,3 8,8 4,8 13,6 2,7 6,7 9,4

, Siła mm ramion
0 i barków 57,6 35,2 92,8 30,3 20,9 51,2 43,5 45,8 89,3

7. Siła mm brzucha 12,6 14,4 27,0 11,5 4,3 15,8 4,2 44 8,4

8. Skoczność 9,9 12,3 22,2 4,5 5,1 9,6 2,9 3,6 6,5

9. Zwinność 3,4 2,6 6,0 4,0 2,8 6,8 2,0 0,8 2,8

10. Gibkość 4,4 3,7 8,1 4,3 1,1 5,4 1,1 0,8 1,9

Średnia dla sprawności 
ogólnej

14,8 12,3 27,1 8,7 5,4 14,1 8,0 8,1 16,1

11. Rzuty do brat, u (czas) 5,6 5,2 10,8 1,9 4,2 6,1 6,0 0,6 6,6

12. Rzuty do bramki (celność) 6,8 7,6 14,3 24,4 13,8 38,2 38,3 14,1 52,4

13. Rzut piłką lekarską 22.1 16,4 38,5 14,4 4,9 19,3 3,9 10,4 144

14. Poruszanie się w obronie 10,9 14,7 25,6 4,5 2,5 7,0 114 1,5 12,7

15. Rzuty piłką o śdanę 25,1 20,7 45,8 3,6 3,8 7,4 17,5 0,7 18,2

Średnia dla sprawności 
specjalnej 14,0 13,0 27,0 10,0 5,8 15,8 15,4 5,5 20,9

Pragnąc bardziej wnikliwie naświetlić badane zjawisko i dać możliwości dodatkowej oceny 
zebranego materiału, obliczono przyrosty procentowe dla trzech możliwych kombinacji, a 
więc badań I - II, II-III i I III (tab. XVII). Pozwoli to skonfrontować wyniki ze 
wskaźnikami unormowanymi, a ponadto obliczyć średnie dla sprawności ogólnej i specjalnej.

Przyrost procentowy w cechach somatycznych jest wyższy w ciężarze ciała niż w wysoko
ści.

W sprawności fizycznej ogólnej zaznacza się podobny układ jaki można zaobserwować w 
tabeli XVI, z tym że najwyższy postęp miał miejsce w sile (zwłaszcza ramion i barków), a nie 
w skoczności.
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Średnia ze wszystkich parametrów sprawności ogólnej osiąga najwyższe wartości w 
zespole młodzików, natomiast z dwóch grup juniorów kadra spartakiadowa prezentuje się 
nieco lepiej od swych równieśników z „Hutnika”.

W sprawności specjalnej największy postęp można stwierdzić w grupie młodzików w 
rzutach piłką o ścianę, natomiast u juniorów najwyższe przyrosty procentowe obserwujemy w 
rzutach do bramki na celowości.

Mając na uwadze wszechstronne opracowanie materiału, surowe wyniki sprawności 
ogólnej i specjalnej przeliczono na punkty (tab. XVIII). Umożliwiło to otrzymanie od

Ryc. 17 Przyrosty procentowe
Fig. 17. Percentage gains
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Kadra

powiedzi na pytanie, które z badanych cech prezentują się najlepiej, a które są zaniedbane i 
wymagają szczególnej troski oraz dodatkowej pracy treningowej.

Jeśli idzie o grupę młodzików, to z uwzględnionych w badaniach cech sprawności ogólnej 
najwyżej należy ocenić zwinnność. Pozostałe cechy stoją na niższym poziomie. Specjalną 
uwagę i wiele pracy treningowej należy poświęcić skoczności.

Z prób wchodzących w skład sprawności specjalnej najwyższy poziom stwierdzamy w 
poruszaniu się w obronie, natomiast bardzo nisko oceniamy rzuty piłką lekarską, a następnie 
rzuty do bramki (czas).

W grupach juniorów, podobnie jak miało to miejsce u młodzików, również najbardziej 
korzystnie prezentuje się zwinność, a z pozostałych cech sprawności ogólnej skoczność, lecz

Ryc. 18 Ocena punktowa 
Fig. 18. Score value
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jedynie w zespole „Hutnika”. Inne parametry nie wykazują bardziej charakterystycznych 
różnic, z wyjątkiem gibkości w grupie juniorów „Hutnika”.

W teście sprawności specjalnej powtarza się sytuacja zaobserwowana u młodzików, gdyż i 
tu rzut piłką lekarską nie dominuje w żadnej z obu drużyn, natomiast wysoko należy ocenić 
poruszanie się w obronie.

Przyrosty procentowe (tab. XVII) są w posczególnych grupach, w kolejnych badaniach 
zróżnicowane, tak że trudno dopatrzeć się tutaj bardziej ukierukowanych zjawisk. W 
nielicznych przypadkach daje się również zauważyć niewielki regres.

Przypatrując się średnim wartościom punktowym dla sprawności ogólnej i specjalnej (tab. 
XVIII) należy z jednej strony podkreślić wyższy poziom sprawności ogólnej, z drugiej 
natomiast zwrócić uwagę na większe roczne postępy w sprawności specjalnej, zwłaszcza u 
młodzików i w kadrze spartakiadowej.
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Tabela XVIII — Table XVIII

Ocena punktowa 
Score value

Młodzicy 
KS „Hutnik

Juniorzy 
KS „Hutnik

Kadra 
Spartakiadowa

Badania Badania Badania

I-II II-III I-III I-II n-ni I-III i-n II-III I-III

1. Siła 47,5 48,5 53,5 66,5 68,5 66,5 69,5 64,5 65,5

2. Szybkość 50 50,5 49 69 73,5 70 72 73,5 68

3. Wytrzymałość 56,5 56 60 65,5 67 66,5 68,5 71 65

4. Skoczność 43,5 43,5 48 74 73,5 76 65,5 63 63

5. Zwinność 84,5 82 85,5 88 97 97,5 84 87 83,5

6. Gibkość 45,5 48,5 51 54 55,5 55 63 60,5 60

Średnia dla sprawności 
ogólnej

54,6 54,8 57,8 69,5 72,5 71,9 70,4 69,9 67,5

7. Rzuty do bramki (czas) 12 21,5 36 46 52 56 42,5 52,5 53,5

8. Rzuty do bramki (celność) 34 36,5 39 40,5 47 53 39 50,5 56

9. Rzuty piłką lekarską 0 3,5 15,5 28,5 38,5 42 32,5 35 41

10. Poruszanie się w obronie 34 43,5 49 59,5 63,5 65 57,5 67 67,5

11. Rzuty piłką o ścianę 20,5 37 52,5 46 56 59 42,5 59 60

Średnia dla sprawności 
specjalnej

20,1 28,4 38,4 44,1 51,4 55 42,8 52,8 55,6

Podsumowanie

Niniejsza praca miała na celu próbę uchwycenia rozwoju sprawności ruchowej oraz zmian 
w zakresie cech somatycznych w okresie dwóch lat treningu. W hipotezie badawczej przyjęto 
założenie, iż poziom badanych cech sprawnościowych ulega w wyniku treningu systematycz
nej, lecz zróżnicowanej w poszczególnych grupach poprawie.

Zgodnie z prawami bilogicznymi, podstawowe cechy morfologiczne prezentowały się 
coraz korzystniej i ich rozwój był prawidłowy. Potwierdza to załączona tab. XIX, w której 
podano dane dotyczące młodzieży nowohuckiej (badania S. Panek 1977/78 oraz juniorów 
piłki ręcznej Polski Południowej (badania S. Panek, W. Stawiarski 1969/70).

Porównanie wyników pozwala na stwierdzenie, że najwyższe wartości zanotowano w 
badaniach własnych, co świadczy o prawidłowej selekcji oraz o niewątpliwie nadal aktualnym 
procesie akceleracji.
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Tabela XIX — Table XIX

Wysokość i ciężar dała 
Height and weight

Wiek
S. Panek
W. Stawiarski

1965U70

S. Panek 
1976^77

Badania własne 

młodzicy i juniorzy
KS „Hutnik”

Badania własne

Kadra 
Spartakiadowa

Wysokość 
dała

Ciężar 
dała

Wysokość 
dala

Ciężar 
dała

Wysokość 
dała

Ciężar 
dała

Wysokość 
dała

Ciężar 
dała

13,5 164,4 50,8 158,2 47,6 158,4 47,7 —

14,5 169,5 56,8 166,2 55,8 168,1 52,2 -
15,5 171,7 60,7 170,5 59,0 173,9 67,3 177,6 67,6
16,5 175,6 66,9 174,5 63,9 178,4 70,4 181,9 71,4
17,5 176,7 69,7 175,2 65,8 180,4 72,5 184,4 73,5

Jeśli przyglądaliśmy się bliżej rozwojowi sprawności fizycznej to dochodzimy do wniosku, 
że zawsze uzyskane wyniki potwierdzają przyjętą hipotezę, gdyż w niektórych próbach nie 
tylko nie można zaobserwować postępu, ale sporadycznie ma miejsce regres. Zdarzało się też, 
że w obu grupach juniorów w tej samej próbie uzyskano różne wyniki (np. podciągnięcie na 
drążku — różnica między I a II a III badaniem — patrz wartości d). Wszystkie te zjawiska 
należy tłumaczyć specyfiką treningu, który mógł uwzględnić w sposób szczególny wybrane 
cechy sprawnościowe, w wyniku czego w niektórych z nich można zaobserwować znaczne 
postępy, w niektórych tylko niewielką poprawę lub nawet regres. Z kolei byłoby rzeczą ze 
wszedł miar słuszną przeanalizowanie uzyskanych przyrostów procentowych w trzech pod
stawowych cechach sprawnościowych i skonfrontowanie ich z wynikami prezentowanymi w 
innych pracach badawczych. Niestety ze względu na brak publikacji związanych z omawia-

Ryc. 19 Wysokość i dężar ciała

Fig. 19. Height Weight
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nym w niniejszej pracy problemem, pozostaje tylko dokonanie porównania z ogólnie 
dostępnymi wiadomościami (Naglak 1977, Ulatowski 1971, Żarek 1981).

Siła u chłopców, zgodnie z dotychczasowymi informacjami, ma wzrastać najbardziej 
dynamicznie w wieku 14 — 15 lat. W badanym materiale proces ten trwa do 17,5 lat. Odnosi 
się to szczególnie do kadry spartakiadowej. Fakt ten można tłumaczyć tym, że cecha ta 
bardzo istotna dla piłkarza ręcznego, a stosunkowo łatwa do wytrenowania, jest w pracy 
szkoleniowej szczególnie mocno akcentowana.

W szybkości i wytrzymałości, zgodnie z istniejącą teorią, obserwujemy systematyczną 
poprawę w grupie młodzików oraz obniżenie tempa rozwoju w grupach juniorów (15,5 — 17, 
5 lat).

Jeśli na podstawie spostrzeżeń dotyczących prezentowanych powyżej podstawowych cech 
sprawnościowych mamy wysunąć wniosek dla praktyki, to wiązać się on winien ze stwier
dzeniem, iż siła zajmuje w piłce ręcznej poczesne miejsce i jest przez szkoleniowców 
najbardziej preferowana.

W zakresie sprawności specjalnej na uwagę zasługuje fakt, że obok systematycznych, 
godnych uwagi postępów u młodzików, w grupach juniorów średnie przyrosty procentowe w 
większym stopniu zaznaczają się między I a II niż między II a III badaniem, czyli w wieku do 
16,5 lat.

Wyjaśnienie tego zjawiska wydaje się być proste. U młodych piłkarzy ręcznych, roz
poczynających treningi w wieku młodzika, największe osiągnięcia w zakresie podstawowych 
umiejętności technicznych mają miejsce w latach 12,5 — 16,5. W następnych latach postępy te 
nie są już tak widoczne. W praktyce fakty te są łatwo dostrzegalne, gdyż dobrze szkoleni 
młodzi piłkarze ręczni prezentują na boisku bardzo wysoki poziom techniczny.

Analiza porównawcza wyników uzyskanych z opracowanego materiału odsłania pewne 
niedostatki w niektórych elementach sprawności fizycznej ogólnej i specjalnej. Są one 
prawdopodobnie następstwem braków w podstawowym przygotowaniu treningowym bada
nych zespołów.

Powyższa praca ze względu na swój charakter (badania longitudinalne) posiada niewątp
liwie określone wartości i jest jedną z nielicznych jeszcze prób mających na celu naświetlić 
badane zjawiska, w zespołach prowadzonych przy zastosowaniu w treningach tradycyjnej 
metody szkoleniowej. Ma ona zarazem stanowić materiał porównywalny dla innych o- 
pracowań.

Wydaje się celowe kontynuowanie podobnych badań z zespołami o różnym poziomie 
wyczynu sportowego, z tym że należy poczynić starania aby w większym stopniu — mimo iż 
w grach sportowych jest to trudne — brać pod uwagę te drużyny, w których można bardziej 
precyzyjnie uchwycić stosowane obciążenia treningowe.

Wyniki i wnioski

Otrzymane wyniki pozwoliły na stwierdzenie pewnych faktów i dały odpowiedź na pytania 
postawione na wstępie pracy, a równocześnie stanowiły podstawę do syntetycznego ujęcia 
najistotniejszych rezultatów niniejszego opracowania.
1. Podstawowe cechy morfologiczne wykazują, zgodnie z prawami rozwoju biologicznego, 

stały przyrost. Wielkość przyrostu zależna jest od wieku. Największy rozwój ma miejsce w
; grupach młodzików, a więc w okresie 12,5 — 14,5 lat.
2. Największe postępy w zakresie sprawności ogólnej można zaobserwować w sile, a następnie 

w skocznośd, szybkości i wytrzymałości. W ostatnich dwóch cechach jest to dostrzegalne 
zwłaszcza w grupie młodzików (patrz tab. XVI i XVII). Wyjątek stanowią niektóre wyniki 
w kadrze spartakiadowej.

3. Najwyższy poziom w sprawności ogólnej prezentują zawodnicy badanych grup w zwinno
ści, a następnie w szybkości i wytrzymałości (tab. XVIII).

4. W sprawności specjalnej najbardziej godne uwagi postępy można zauważyć w rzutach o 
ścianę oraz w rzutach piłką lekarską w grupie młodzików, a ponadto w rzutach do bramki 
po kozłowaniu (celność) w obu zespołach juniorów.
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5. Wartości liczbowe zawarte w tab. XVIII pozwalają na stwierdzenie, iż w sprawności 
specjalnej badani zawodnicy osiągnęli najwyższy poziom w próbie „poruszanie się w 
obronie”, a następnie w rzutach o ścianę.

6. Porównanie średnich rocznych przyrostów obliczonych dla ogółu prób sprawności ogólnej 
oraz sprawności specjalnej (patrz tab. XVI i XVII) daje podstawę do wyrażenia poglądu, iż 
bardziej dynamiczny postęp we wszystkich grupach ma miejsce w sprawności specjalnej.

7. Wydaje się, iż przeprowadzenie za pomocą odpowiednich testów systematycznej oceny 
poziomu sprawności ogólnej i specjalnej jest nieodzowne, gdyż pozwala na kontrolowanie 
skuteczności szkolenia i umożliwia prawidłowe planowanie treningów.

8. Stosowanie w miejsce tradyczyjnych sposobów prowadzenia treningów nowoczesnych 
rozwiązań — umożliwiających obiektywne określenie oddziaływania treningowego 
— jest nieodzowne, gdyż stwarza możliwość skutecznej oceny analizowanych zjawisk.
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The Dynamism of the Development of some Phisical Fitness 
Qualities and the Physique of Boys Practicing Handball

Summary

The aim of this work is to answer a number of the most essential ąuestions: in what degree 
did the two-year-long sporting practice affect both physical and special fitness of 12,5 — 17,5 
year old handball players. Which fitness skills showed the greatest progress assuming that the 
instruction course was evenly concentrated on the main motor skills. How did the basie 
morphological ąualities change in the course of the experiments.

The tests were carried out on teenage and junior players from Nowa Huta. They 
concemed the height, weight, and both generał and special physical fitness evaluated by 
means of appropriate tests.

The results thus obtained let the authors state the following facts:
1. The basie morphological ąualities demonstrate, in accordance with the laws of biological 

development, constant growth.
2. The greatest progress of generał fitness may be observed in strength.
3. It is agility where the players of the tested group show the highest level of generał fitness,
4. The most noteworthy progress in special fitness may be observed in the players’ throws 
against the wali.
5. The highest level was achieved in the Movement in the defence trial.

^HliaMHKa paSBHTI HJÓpaHHM* npH3HaXOB 4>H3HHeCtn3 
paóoTocnocoÓHOCTH a Tarte Te.ioc.ioxeHHs MansimtOB 

HrpaiouiHX b raan6o.i

PestoMe

LJe.ib pa6oTU aara otbct Ha c-ienyioiuHe, HaH6o.iee cyuiecrBeHHbie BOtipocu:
b taKoit cTeneHM cnopTHBiiaa TpeHHpoBKa raiu6o.iHCTOB b sospacre 12,5 — 17,5 net npoxooxiiuui 
b TeseHHe AByx .ieT noB.iHH.ia Ha paiBHTHe <f>H3HHecKoił paóoTOcnocoÓHOCTH h o6meił, 
b xaxHx npH3uaxax paGoiocnocoÓHOCTM 3aMe<<aaca HaHÓo.TbuiHH nporpecc, npHHHMaa, «rro 
rpeHMpoBOiHaa paóoTa paBHOMepHO pai-ioeHa Ha ocHOBHue Moropmje npHiHaiH, 
xax 3a HCC.ieayeMhiH nepHoa <t>opMHpoBa.iHCb ocHOBHue Moprjio.iorHHecicHe npH3HaxH.
Wcc-ienoBaHHa npoBOjiH.iHCb Ha aeTHx h K>HHopax H3 Hoboh Ty™. Kacajiacb ohh poora h Beca Teaa 

a TaKice 4>HiHHecK0H o6meii h cneiiHa.ibHoii pa6oTOcnoco6HoerH, oneHHBaeMOH c nOMombio 
COOTCTBeHHlJX TeCTOB.

rionyseiiHue pe3y.ihTaTbi tio3bo.ih.ih yTBepaHTb cjieayiouie <{>aKTu:
1. OcHOBtihie MoprjioaorHHecKHe npH3HaxH noxa3UBaK>T, cor.iacHO c oóiuhmh 3aKonaMH 

6HO.1OI HMCCKOfO palBHTHfl, nOCTOHHHUU npHpOCT.
2. HaHÓo.ibniHił nporpecc b <|)H3HHecKofl paSoTocnocoÓHOCTH o6mero xapairrepa mobcho Haó.iioflaTb b 

ćmie.
3. CaMbiń bucokhh ypoBeHb b oSmen pa6oTocnoco6HOCTH npeAcraB.isKiT cnop-rcMeHbi HCC.ieayeMux 

rpynn b jiobkoctm.
4. B cneuHajibHoń pa6oTOcnoco6nocTH HaHÓo.iee cepaeiHbiH nporpecc mohcho saMeTHTb b 6pocxax o 

CTeHKy.
5. IJ,aMbin BbicoKHH ypOBeiib aocTHrHyT b nonbiTKe „J^BHureiiHe b 3amHTe”.
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Badania nad genetycznymi uwarunkowaniami wysokości ciała prowadzone są od dawna i 
mają bogatą tradycję (przegląd piśmiennictwa Susanne 1971.1976, Mueller 1976, Szopa 1981, 
1985 i inni).
W większości przypadków jednak opracowania te ograniczały się do analizy wielkości 
wskaźników odziedziczalności, względnie wewnątrzrodzinnych współczynników korelacji i ich 
zmieności w toku ontogenezy. Sporadycznie spotyka się (Bocheńska i wsp. 1984, Chrząs
tek-Spruch 1979, Wolański 1973) prezentację zróżnicowania wysokości dała dzieci w zależno
ści od tzw. wielkości średnio-rodzicielskiej (midparent value) lub wielkośd obojga rodziców. Z 
praktycznego punktu widzenia (m. in. potrzeby prognozy wielkości ostatecznej tej cechy 
dziecka) znajomość wskaźnika odziedziczalnośd czy wielkości średniorodzicelsidej nie jest 
wystarczająca, gdyż skomplikowany charakter dziedziczenia poligenicznego poważnie o- 
granicza możliwość wnioskowania, szczególnie w niektórych kombinacjach cechy rodziców. 
Przy tej samej wielkości średniorodzidelskiej zróżnicowanie genetyczne cechy potomstwa 
może być bowiem całkowide różne (np. w kombinacjach cech rodziców wysoki — niski i 
średni — średni) — zupełnie różne też możliwośd prognozy. Wydawało się więc celowe takie 
podejśde metodologiczne, które uwzględniałoby również rozkłady cechy potomstwa w 
zależności od wysokości dała obojga rodziców, w odniesieniu do teoretycznych założeń 
dziedziczenia poligenicznego.

Materiały i metody

Materiał opracowania stanowią pomiary wysokośd dała 981 chłopców w wieku 12 — 19 
lat oraz pochodzące z wywiadów dane dotyczące tej cechy u rodziców. Badani byli mieszkań
cami małych miast województw tarnowskiego, nowosądeckiego i krakowskiego.
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Tabela I — Table I

Charakterystyki statystyczne wysokości dała chłopców i ich rodziców
Statistical characteristics of boys and their parents* height

Wiek 
synów n

Chłopcy Matki Ojcowie Wielkość 
średniorodzi cielska

X s X s X s X s

12 123 146,2 8,3 163,0 4,9 171,6 5,1 167,3 3,9
13 72 154,1 9,0 165,8 6,2 172,6 6,4 169,2 5,2
14 101 157,6 9,8 163,5 4,9 173,4 5,4 168,4 3,8
15 85 165,9 7,8 164,1 5,3 173,8 6,0 168,9 4,9
16 160 167,8 8,1 161,1 7,8 171,6 7,1 166,3 7,0
17 160 171,6 6,2 163,7 7,1 173,6 6,3 168,6 6,0
18 140 172,0 6,4 162,6 6,2 173,9 5,7 168,3 4,1
19 140 173,9 7,0 162,8 7,7 173,8 6,2 168,3 6,4

ogółem 981 163,1 6,0 173,0 6,2 168,3 6,4

W tabeli I przedstawiono liczebności oraz podstawowe charakterystyki statystyczne 
omawianej cechy. Jak widać, zgodnie ze znaną prawidłością, średnie wysokości ciała ojców i 
matek — zebrane drogą wywiadu — przewyższają analogiczne wielkości otrzymane drogą 
pomiaru (Wich 1983). Zgodnie jednak z wynikami badań Wiecha (Wiech 1983), jak również z 
wielokrotnie stwierdzoną silną korelacją między wynikami pomiaru i wywiadu jeden 
kierunek różnic między tymi danymi pozwala na ich wykorzystanie do celów niniejszego 
opracowania.

Dla oceny wpływu wysokości ciała rodziców na zróżnicowanie poziomu tej cechy u synów 
przyjęto następujące metody:

1. Obliczono współczynniki korelacji w kombinacjach ojciec — matka. Dla wytrącenia 
wpływu zaawansowania rozwojowego poszczególne wielkości indywidualne przetranspo
nowano na skalę T — opracowaną dla każdej grupy wieku osobno (u synów wyodrębniono 
grupy jednorocznikowe, dorosłych ze względu na zbliżony wiek 31 —45 lat potraktowano jako 
jedną grupę wiekową, uwzględniając płeć).

2. Obliczono wskaźniki odziedziczalnośd w poszczególnych rocznikach oraz w dwu 
szerszych przedziałach wieku — 12 —15 i 16 —19 lat, stosując wzór Fishera (Susanne 1976)

1+CP

gdzie H jest to wskaźnik odziedziczalności, rpc — współczynnik korelacji rodzice — dziecko, 
cp — współczynnik korelacji między rodzicami. Wzór ten pozwala na określenie od
ziedziczalności z wytrąceniem wpływu kojarzenia asortatywnego między rodzicami, które 
zwiększa korelację rodzice — dziecko (Susanne 1971, 1976, Szopa 1979, 1981).

3. Sporządzono rozkłady procentowe unormowanych w skali T wielkości wysokości dała 
synów w określonych kombinacjach wielkośd obojga rodziców. Szeregi rozdzielcze wysokośd 
dała ojców i matek podzielono na trzy grupy według wielkośd odchylenia standardowego: do 
45 pkt w skali T — niski, 45,1 — 55,0 średni i od 55,1 — wysoki.
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Wyniki

1. Podobieństwa rodzinne i odziedziczalność.
W tabeli II przedstawiono wielkości wewnątrzrodzinnych współczynników korelacji oraz 

wskaźników odziedziczalności. Przyjmują one wielkości typowe dla tej cechy (Mudler 1976, 
Susanne 1971, 1976, Szopa 1979, 1981), wskazując na jej silne uwarunkowanie genetyczne. 
Współczynniki korelacji ojciec-syn i matka-syn są na zbliżonym poziomie, wykazując charak
terystyczny wzrost z wiekiem.

Tabela II — Table II

Wielkości wewnątrzrodzinnych współczynników korelacji i wskaźników odziedziczalności
The amounts of interfamily correlation coefficients and of heredity indicators

Wiek 
synów

Matka — 
syn

Ojciec — 
syn

Wielkość 
średni orodz.

— syn
Ojciec— 

matka h2

12 0,14 0,14 0,15 0,51 0,19
13 0,20 0,17 0,21 0,53 0,24
14 0,22 0,21 0,24 0,44 0,30

15 0,36 0,25 0,36 0,49 0,41

12-15 0,22 0,19 0,23 0,49 0,27

16 0,38 0,44 0,49 0,68 0,49
17 0,55 0,66 0,66 0,64 0,74
18 0,60 0,70 0,91 0,46 0,88
19 0,69 0,74 0,77 0,74 0,82

16-19 0,53 0,62 0,69 0,64 0,70

Korelacja synowie-wielkość średniorodzicielska jest nieco silniejsza niż z rodzicami z osobna. 
Jest to układ charaterystyczny dla cech poligenicznych, zwracają jednak uwagę stosunkowo 
wysokie współczynniki korelacji w wieku 17 — 19 lat, przekraczające wyraźnie teoretyczne 
oczekiwaną — 0,50. Jest to ewidentny skutek silnego kojarzenia asortatywnego między 
rodzicami, które zwiększa wewnątrzrodzinne współczynniki korelacji (Falconer 1974, Fisher 
1918). Istotnie w badanej populacji współczynniki korelacji ojciec-matka są wysokie (średnio 
0,58), wyższe niż w większości badanych pod tym kątem populacji (Chrząstek-Spruch 1979, 
Spuhler 1968, Wolański 1973). Wydaje się, iż zawyżenie to jest skutkiem zbierania informacji 
z wywiadów o tej cesze rodziców. Ogranicza to oczywiście możliwości ścisłego wniskowania o 
sile uwarunkowań genetycznych tej cechy — nie to jednak jest celem niniejszego opracowa
nia.

Jak wspomniano wyżej, współczynniki korelacji i wskaźniki odziedziczalności rosną z 
wiekiem, przy czym dość wyraźnie zaznaczają się tu dwa okresy: 12—15 lat jako okres słabej 
odziedziczalności oraz 16 — 19 lat jako okres silnej kontroli genetycznej tej cechy, co jest 
zjawiskiem znanym z piśmiennictwa i wynika ze skoku pokwitaniowego (u większości 
chłopców w wieku 12—15 lat).

2. Analiza zmienności wysokości ciała chłopców w zależności od cech rodziców.
Zgodnie z zasadami dziedziczenia poligenicznego, średnia cechy potomstwa leży między 
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średnią rodziców a średnią populacji generalnej (Falconer 1974, Kusiek 1969), przy czym 
rozkład danej cechy jest w zależności od cech rodziców odpowiedno przesunięty. W tabeli III 
przedstawiono charakterystyki statystyczne wysokości ciała chłopców (w skali T) w okreś
lonych kombinacjach tej cechy rodziców, uwzględniając 2 grupy wieku (12 — 15 i 16 — 19 
lat), zaś na rycinach 1 — 6 graficzne ilustracje rozkładów liczebności całej próby.

Tabel* III — Table DI

Charakterystyki liczbowe unormowanych wielkości wysokości ciała synów 
w zależności od wysokości dała rodziców (wielkości w skali T) 

The boys’ normalized hdght size and thier numerical characterisrics according to thier parents' 
height (measurements in scalę T)

a) kombinacja rodziców niski — niski

Kombinacja 
rodziców

Wiek 
synów

n X s R

niski—niski 12-15
16-19

55
125

47,19
40,12

10,42
8,42

31,7-66,5
7,8-58,6

niski—średni 12-15
16-19

82
128

47,16
46,19

8,83
7,79

22,1-65,6
21,8-71,5

niski-wysoki 12-15
16-19

16
37

48,65
52,20

10,34
8,23

34,2-71,1
36,1-84,7

średni—średni 12-15
16-19

94
89

49,60
50,92

8,85
5,59

31,9-70,0
28,1-67,4

średni — wysoki 12-15
16-19

82
112

51,86
53,90

7,58
6,27

36.5- 67,7
38.6- 70,4

wysoki — wysoki 12-15
16-19

49
112

55,68
60,28

10,49
6,60

32,1 — 88,1
47,4-78,0

Ryc. 1. Rozkład unormowanych wielkości wysokośd dała chłopców w serii wysokośd dała rodziców; 
niski — niski

Fig. 1. The distribution of normalized height size of the boys 
and thdr parents*hdght in a short — short succession
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Jak widać z ryciny 1, rozkład liczebności wysokości ciała synów tej kombinacji rodziców 
Ęjest wyraźnie przesunięty w stronę wielkości mniejszych, przy czym większość osobników 
mieści się w przedziale 22 — 56 punktów, a więc od — 2,8 do + 0,6 odchylenia 
standardowego całej populacji. Również średnie cechy u potomstwa odchylają się od średniej 
populacji w stronę wielkości mniejszych, co jest szczególnie wyraźne w grupie starszej, w 
której czynnik genetyczny działa znacznie silniej (średnia tej grupy odchyla się od średniej 
populacji o pełną wielkość odchylenia standardowego). W tej kombinacji rodziców bardzo 
małe jest więc prawdopodobieństwo pojawienia się syna o wysokości ciała powyżej średniej 
populacji (zaledwie 17% osobników).

b) kombinacja rodziców niski — średni
Rozkład wysokości ciała synów tej kombinacji rodziców przedstawiono na ryc. 2. Jest on 

również przesunięty w stronę wymiarów mniejszych — w mniejszym jednak stopniu niż w 
kombinacji niski niski. Ogromna większość osobników mieści się w przedziale 26 — 62 
punktów (od 2,4 do — 1,2 s). Średnie arytmetyczne synów w obu grupach wieku są 
zbliżone i wynoszą odpowiednio 47,2 i 46,2 punktu.

Ryc. 2. Rozkład unormowanych wielkości wysokości dała chłopców w serii wysokości dała rodziców; 
niski—średni

Fig. 2. The distribution of normalized height size of the boys 
and their parents*height in a short — medium succession

c) Kombinacja rodziców niski — wysoki.
Kombinacja ta — ze względu na silne kojarzenie asortatywne — jest w badanej populacji 

reprezentowana przez stosunkowo małą liczbność. Być może ten fakt spowodował, iż rozkład 
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liczebności synów (ryc.3) najbardziej odbiega tu od teoretycznie oczekiwanego, który winien 
charakteryzować się małą wariancją i dużą koncentracją wokoł średniej. Mimo, iż wielkości 
średnie synów pokrywają się prawie (zgodnie z modelem) ze średnią populacji, dyspersja 
wymiarów jest duża i waha się od 34 do 70 punktów (od — 1,6 do — 2,0 odchylenia 
standardowego). Należy również pamiętać, iż zastosowane kryterium podziału rodziców na 
trzy grupy nie jest zbyt „silne”, co powoduje zaliczenie do grup skrajnych osobników o 
stosunkowo dużym stopniu heterozygotyczności.

Ryc. 3. Rozkład unormowanych wielkości wysokości ciała chłopców w serii wysokości ciała rodziców; 
niski — wysoki

Fig. 3. The distribution of normalized height size of the boys 
and their parents’Leight in a short tali suocession

d) kombinacja rodziców średni — średni
Jak wynika z ryciny 4, rozkład liczebności synów w tej kombinacji wysokości ciała 

rodziców charakteryzuje się stosunkowo najmniejszą dyspersją i — co oczywiste — 
największą koncentracją wokół średniej arytmetycznej, która w obu grupach wiekowych 
prawie idealnie pokrywa się ze średnią populacji. Zakres zmienności tej cechy u synów waha 
się (poza nielicznymi przypadkami) od 28 do 70 punktów (od — 2,2 do + 2,0 s) — jest on 
więc nieco mniejszy niż w założeniach modelu. Teoretycznie bowiem w tej kombinacji 
rodziców potomstwo winno wykazać zmienność równą zmienności populacji, tj. od około 20 
do 80 pounktów. Wyjaśnienie tego faktu jest jednak proste, jeżeli pamięta się, iż część
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Ryc. 4 Rozkład unormowanych wielkości wysokości ciała chłopców w serii wysokości ciała rodziców; 
średni średni

Fig. 4. The distribiution of normalized height size of the boys and 
their parents'height in a medium medium succession

zmienności cechy wywołana jest czynnikami środowiskowymi, oraz iż kombinacje skrajne 
realizują się z bardzo małą częstością przy ograniczonych liczebnościach mogą się więc w 
ogóle nie pojawiać.

e) Kombinacja rodziców średni wysoki
Synowie rodziców tej kombinacji wysokości ciała wykazują rozkład liczebności przesunię

ty zgodnie z oczekiwaniami w stronę wielkości większych od średniej populacji (ryc.5). 
Większość osobników (poza pojedynczymi przypadkami) mieści się w granicach od 40 do 66 
punktów (od —1,0 do + 1,6 s), zaś średnie arytmetyczne wynoszą 51,9 pkt w grupie 12 15
lat i 53,9 pkt w grupie 16 19 lat. Charakterystyczna dla tej kombinacji jest mała dyspersja
wielkości synów (najmniejsze odchylenie standardowe), szczególnie w grupie wieku 16 — 19 
lat.
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Ryc. 5. Rozkład unormowanych wielkości wysokośd dała chłopców w serii wysokośd ciała rodziców; 
średni — wysoki

Fig. 5. The distribution of normalized height size of the boys and 
their parentsTieight in a medium — tali succession

f) Kombinacja rodziców wysoki — wysoki
Kombinacja ta — zgodnie z modelem toretycznym — daje w efekcie największe dodatnie 

odchylenie cechy potomstwa od średniej populacji.
Wynosi ono (tab. III) ok. 5,7 pkt w grupie 12 — 15 lat i 10,3 pkt w grupie 16 — 19 lat 
— podobnie więc do skrajnej kombinacji niski — niski jest to wielkość rzędu 1 odchylenia 
standardowego. Rozkład liczebności (ryc.5) charaktryzuje się małą dyspersją i zakresem 
zmiennności większości osobników od 42 do 72 punktów (w grupie starszej od 47,4 pkt do 78 
pkt — tzn. od — 0,26 s do + 2,8 s). W tej kombinacji rodziców znikome jest praw
dopodobieństwo pojawienia się syna o wysokości dała poniżej średniej populacji (zaledwie 12 
osobników).
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Ryc. 6. Rozkład unormowanych wielkości wysokości dała chłopców w serii wysokości ciała rodziców; 
wysoki — wysoki

Fig. 6. The distribution of normalized height size of the boys and
their parents'height in a tałl — tali succession

Zebranie wyników i dyskusja

Podstawowym celem pracy była analiza rozkładów liczebności wysokości ciała chłopców 
w zależności od cechy obojga ich rodziców, pod kątem oceny ich zgodności z teoretycznym 
modelem dziedziczenia poligenicznego. Można stwierdzić, iż zgodność taka w badanym 
materiale wystąpiła, szczególnie w grupie wieku 16 — 19 lat, a więc w okresie popok- 
witaniowym. Okres ten charakteryzuje się wysokimi współczynnikami korelacji rodzice — 
dziecko oraz wysokim wskaźnikiem odziedziczalności (0,70).
ryc.7.

Na rycinie 7 przedstawiono rozkład wysokości ciała synów w tej grupie wieku, zaznaczając 
wielkości średnich arytmetycznych w różnych kombinacjach rodziców. Są one wyraźnie 
zróżnicowane w kierunkach zgodnych z modelem teroretycznym. Różnica między średnimi 
chłopców w skrajnych kombinacjach rodziców (niski — niski i wysoki — wysoki) wynosi 
ponad 20 punktów, a więc ponad dwie wielkości odchylenia standardowego. Potwierdza to 
tezę o silnym uwarunkowaniu genetycznym wysokości ciała, kryterium bowiem podziału 
rodziców na kategorie nie było zbyt ostre. Zważywszy, iż maksymalna różnica wywołana 
warunkami śrdowiskowymi — stwierdzona w populacji polskiej — wyniosła około 1
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odchylenia standardowego (Bielicki i wsp. 1981), można oszacować wpływ czynnika genetycz
nego na około 70% wariancji całkowitej zgodnie z wielkością wskaźnika odziedziczalności.

Znacznie mniejsze (podobnie, jak mniejsza jest odziedziczalność) było zróżnicowanie 
średnich wysokości ciała synów wieku 12 — 15 lat (ryc.8).
Maksymalna różnica między średnimi arytmetycznymi synów skrajnych kombinacji rodziców 
wyniosła tylko 0,85 s (8,5 pkt). Potwierdza to słabszą w tym okresie kontrolę genetyczną, i co 
za tym idzie — utrudnia prognozę ostatecznej wysokości dała w tym wieku.

Przedstawione w opracowaniu rozkłady liczebnośd ilustrują wystarczająco przejrzyście 
bardzo ograniczone możliwości takiej prognozy na podstawie wielkośd cechy rodziców. 
Zgodnie bowiem z zasadami dziedziczenia poligenicznego, tylko w skrajnych kombinacjach 
rodziców można przewidywać, iż w większośd przypadków wysokość dała synów nie 
przekroczy średniej arytmetycznej populacji. W pozostałych kombinacjach realizuje się tak 
wiele możliwośd genotypów, iż zmienność cechy dzied pokrywa się z zakresem zmienności 
populacji. Rzecz jasna, wartość diagnostyczna wzrasta w miarę "wyostrzenia” kryterium 
podziału, jednak tylko w kombinacjach skrajnych. Dla celów prognozy wymiaru ostatecznego 
wielkość cechy rodziców może mieć więc znaczenie wyłącznie pomocnicze. Zasadniczą 
podstawą takiej prognozy musi być znajomość aktualnej wielkośd cechy osobnika na tle jego 
rówieśników (pozycja w grupie), z równoczesną oceną wieku biologicznego.

Wydaje się również, iż poprzez przedstawione rozkłady liczebnośd wysokośd dała synów 
w określonych kombinacjach cechy rodziców udało się wykazać, iż pojęde wysokiej od- 
ziedziczalnośd cechy poligenicznej nie oznacza wcale, iż u dziecka muszą realizować się 
genotypy (i fenotypy) jednego czy obojga rodziców, jak również wielkośd średniorodzidels- 
kiej.

Wnioski

1. Siła uwarunkowań genetycznych wysokośd dała chłopców w badanej populacji wyraźnie 
rośnie w okresie między 12 a 19 rokiem żyda.

2. Maksymalna różnica między średnimi arytmetycznymi wysokośd dała synów rodziców o 
skrajnych kombinacjach (wysoki — wysoki i niski — niski)wyniosła ponad 2 odchylenia 
standardowe, co potwierdza tezę o silnym uwarunkowaniu genetycznym tej cechy.

3. Wysokość dała rodziców pozwala jedynie na przybliżone określenie zakresu zmiennośd tej 
cechy u synów — ma więc stosunkowo małe znaczenie dla prognozy jej ostatecznej 
wielkośd.

4. Rozkłady liczebnośd wysokośd dała synów w określonych kombinacjach cech rodziców są 
zgodne z zasadami dziedziczenia poligenicznego.

5. Zbieranie danych o wysokości dała z wywiadów wydaje się zwiększać wielkość współczyn
nika korelacji między rodzicami, wskazując równocześnie na obarczenie tej metody błędem 
systematycznym.
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The Height of Parents as the Factor Diflerentiating the Mutability 
of This Propery in 12 — 19 Year Old Boys

Summary

The aim of this study was to discover the distribution of the height variability in 12 19 year old
boys acccording to their parents height. 981 boys were tested, while the information on their parents’ 
height was obtained through interviews. Not only correlation coefTicients within the facilities and heredity 
factors were defined but the distributions of the sons’ height mutability in various combinations of the 
parents characteristics were also analyzed. It was discovered that the force of genetic influence was 
conspicuously on the inerease between the age of 12 and 19. The masimum difference between 
arhithmatic average hight of the sons of the parents with estreme height combinations amounted to above 
standard deviations while the numerical configuration in particular combinations was in absolute 
accordance with polygenic heredity model. The heigt of parents allows only an approximate prediction 
about the extent of mutability of this quality in sons, so it has comparatively smali importance for the 
prediction of ultimate dimension of this quality. It was noticed that the collecting of data on height by 
means of a questionaire is encombered by a considerable systematic error which causes, among other 
things, a great inerease of correlation coefficient between parents.
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SPRAWNOŚĆ MOTORYCZNA I WIEK MORFOLOGICZNY DZIECI 
I MŁODZIEŻY SZKOŁY SPORTOWEJ W NOWYM SĄCZU NA TLE 

POPULACJI MAKROREGIONU POŁUDNIOWO — WSCHODNIEGO

Stanisław Żak, Tomasz Ariet*’

Wstęp

W końcu lat sześćdziesiątych z myślą o dzieciach specjalnie uzdolnionych ruchowo, 
zdradzających duże zainteresowanie i predyspozycje ruchowe, zaczęto tworzyć klasy z 
rozszerzonym programem wychowania fizycznego, które poprzez klasy o profilu sportowym 
przekształcono z czasem w klasy sportowe. Ideę organizacji klas sportowych rozszerzono w 
oparciu o wieloaspektowe badania naukowe. Do roku 1974 eksperymentem wczesnej spec
jalizacji sportowej objęto kilkadziesiąt ośrodków działających na terenie całego kraju. Jednym 
z nich jest Szkoła Sportowa w Nowym Sączu.

Niniejsza praca wynika z porozumienia władz Szkoły Sportowej w Nowym Sączu z 
Akademią Wychowania Fizycznego w Krakowie i jest doniesieniem wstępnym, mającym na 
celu ustalenie poziomu sprawności fizycznej i podstawowych cech morfologicznych uczniów 

przyszłych lekkoatletów, na tle bogatego materiału dotyczącego dzieci i młodzieży 
zamieszkujących region Polski południowo — wschodniej. Wstępna analiza i kolejno 
następujące po sobie badana winny być pomocne w dalszej pracy szkoleniowej nauczycieli i 
trenerów zatrudnionych w w5v placówce szkolnej.
Materiał.

Badania przeprowadzono w październiku 1979 r. Objęto nimi dzieci i młodzież w wieku 7
14 lat uczęszczających do Szkoły Sportowej w Nowym Sączu, gdzie obowiązującą 

dyscypliną kierunkową jest lekkoatletyka. Ogółem zbadano 388 osobników, w tym 184 
dziewcząt i 204 chłopców. Materiał porównawczy dotyczył populacji zamieszkującej Makro
region Południowo — Wschodni. Zebrano go w latach 1974, 1979, 1980 w liczbie około 
20 000 osobników, z czego do obliczeń statystycznych zakwalifikowano 16 395 obserwacji. 
Zebrany materiał stanowi w części własność Katedry Teorii i Metodyki krakowskiej AWF i 
obejmuje uczennice i uczniów rekrutujących się z blisko 100 szkół podstawowych.

*’ Katedra Teorii i Metodyki Gier Zespołowych AWF w Krakowie
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Całość badań dotyczyła pomiaru podstawowych cech somatycznych, a więc wysokości i 
ciężaru ciała oraz prób sprawności fizycznej. Pomiary antropometryczne posłużyły do 
obliczenia wieku morfologicznego. Zastosowano też normy opracowane przez N. Wolańs- 
kiego. Badania sprawności fizycznej przeprowadzono na lekcjach wychowania fizycznego w 
ciągu jednego dnia. Bateńa testów obejmowała 8 prób wchodzących w skład testu Między
narodowego. Cały materiał opracowano przy zastosowaniu podstawowych metod statystycz
nych.
Wyniki.

Ocena motorycznośd człowieka, w okresie jego rozwoju, jest zjawiskiem trudnym i 
złożonym. Mówiąc o niej mamy na myśli kompleksową charakterystykę działalności ruchowej 
człowieka. Obok charakterystyki ogólnej ocena motoryczności obejmuje również pomiar 
poszczególnych cech (notorycznych na tle tzw. sprawności ogólnej. Mając na uwadze 
powyższą koncepcje sprawności fizycznej, wyniki surowe obrazujące sprawność motoryczną 
sprowadzono do jednolitej skali punktowej, przyjmując za 50 pkt wielkości średnich aryt
metycznych obliczonych dla populacji. Pozwoliło to na dokonanie porównań wyników 
uzyskanych przez klasy sportowe z odpowiednimi rezultatami osiągniętymi przez całą 
populację makroregionu. Nakreślone profile umożliwiły dokładną charakterystykę sprawno
ści ogólnej i przedstawienie jej kształtowania się w poszczególnych grupach wiekowych. Cechy 
motoryczne przedstawiono na osi poziomej w następującej kolejności: 1 — siła dłoni, 2 — 
wskaźnik siły rąk i baraków, 3 — wskaźnik siły mm. brzucha 4 — moc, 5 — szybkość 
biegowa, 6 — wytrzymałość biegowa, 7 — zwinność, 8 — gibkość.

Ryc. 1. Poziom sprawności fizycznej dzieci i młodzieży klas 
sportowych na tle populacji Makroregionu Południowo-Wschodniego 

wyrażony w punktach

Fig. 1. The level of physical fitness of the children and teenagers of sports forms (rendered 
in scores) againts the background of the population of Southeastem Macroregion

Sprawność ogólna w grupach sportowych (ryc 1) tak u dziewcząt jak i u chłopców układa 
się na różnym poziomie i nie wykazuje progresji wyników wraz z wiekiem. Jest ona nieco 
lepsza w seriach dziewcząt. Wyniki dotyczące grup męskich w znacznym stopniu zbliżają się 
do poziomu nakreślonego dla populacji generalnej, przy czym w kategorii wiekowej 13 lat są 
nieco niższe. Najsprawniejsze okazały się dziewczęta w wieku 10,13 i 8 lat. Zaobserwowanych 
różnic nie można uznać za znamienne. W skrajnym przypadku odbiegają one od grupy 
porównawczej zaledwie o 4 pkt. Przyjmując jedno odchylenie standardowe za 10 pkt. można 
więc powiedzieć, iż mieszczą się one w ścisłej normie. Przedstawione na ryc. 2 — 9 profile 
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pozwalają wnioskować, które z cech motorycznych zadecydowały o wyższym poziomie 
sprawności ogólnej, a które wymagają dalszej pracy. Profil sprawności zmienia swój kształ z 
wiekiem, co motywuje się nie tylko czynnikami rozwojowymi, lecz także doborem i intensyw
nością ćwiczeń fizycznych.

Tabela 1 — Table I

Wielkości liczbowe cech motorycznych i sprawności ogólnej wyrażone w punktach 
oraz wariancja cech w poszczególnych klasach sportowych chłopców

The numerical quantities of motor qualities and generał fitness espressed in scores 
and the vanences of the qualities in oarticular sports forms for boys

Klasa
Siła 

chwytu 
dłoni

Wskaźnik 
siły rąk 
i barków

Wskaźnik 
siły mm. 

Moc brzucha
Szybkość Wytrzy

małość
Zwin
ność

Gib- 
kość

X S2

1 53,9 48,6 57,0 47,5 52,6 50,8 41,8 46,6 49,8 19,80

II 52,0 47,4 60,3 48,1 53,6 49,2 49,5 50,3 51,3 15,11

III 53,0 48,2 54,3 50,0 52,8 50,1 43,4 49,6 503 7,75

IV 54,1 47,9 58,6 49,1 48,3 473 49,3 52,6 50,9 12,19

V 50,4 49,0 58,2 52,4 52,1 52,0 47,9 443 50,8 11,93

VI 51,3 49,7 56,3 47,4 52,6 52,6 46,2 45,9 49,6 11,46

VII 49,2 47,4 53,4 47,9 50,9 54,3 45,8 41,9 48,8 19,30

VIII 47,4 51,2 64,1 503 48,7 56,0 373 44,2 49,9 54,02

Tabela II — Table H

Wielkości liczbowe cech motorycznych i sprawności ogólnej wyrażone w punktach 
oraz wariancja cech w poszczególnych klasach sportowych dziewcząt

The numerical quantities of motor qualities and generał fitness ezpresed in scores 
and the variences of the qualities in particular sports forms for girls

Klasa
Siła 

chwytu 
dłoni

Wskaźnik 
siły rąk 
i barków

Wskaźnik 
siły mm.

Moc brzucha
Szybkość Wytrzy

małość
Zwin
ność

Gib- 
kość

X S2

I 54,0 49,7 60,1 49,8 48,5 513 47,7 51.8 51,6 15,02

11 53,3 47,6 673 49,8 52,4 49,4 54,7 49,7 53,0 33,80

III 55,4 47,9 57,8 47,3 48,1 47,3 463 47,4 49,7 14,13

IV 54,0 47,9 66,4 51,5 55,8 483 48,6 58,1 53,8 36,32

V 56,7 48,5 58,5 54,7 54,4 53,1 46,0 473 52,4 17,28

VI 553 49,7 60,5 503 523 523 42,2 50,3 51,6 19,69

vn 55,3 49,4 63,0 49,5 57,5 58,0 45,3 51,1 53,6 33,45

VIII 513 53,1 62,9 50,0 56,5 52,3 39,5 51,6 52,1 41,57
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Ryc. 2. Profil sprawności fizycznej chłopców i dziewcząt w wieku 7 lat
Fig. 2. The physical fitness profile of boys and girls at the age of 7 

Ryc. 3 Profil sprawności fizycznej chłopców i dziewcząt w wieku 8 lat
Fig. 3. The physical fitness profile of boys and girls at the age of 8

Ryc. 4. Profil sprawności fizycznej chłopców i dziewcząt w wieku 9 lat

Fig. 4. The physical fitness profile of boys and girls at the age of 9 
Ryc. 5. Profil sprawności fizycznej chłopców i dziewcząt w wieku 10 lat

Fig. 5. The physical fitness profile of boys and girls at the age of 10
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Ryc. 6. Profil sprawności fizycznej chłopców i dziewcząt w wieku 11 lat

Fig. 6. The physical fitness profile of boys and girls at the age of 11 
Ryc. 7. Profil sprawności fizycznej chłopców i dziewcząt w wieku 12 lat

Fig. 7. The physical fitness profile of boys and girls at the age of 12

Ryc. 8. Profil sprawności fizycznej chłopców i dziewcząt w wieku 13 lat
Fig. 8. .The physical fitness profile of boys and girls at the age of 13 

Ryc. 9. Profil sprawności fizycznej chłopców i dziewcząt w wieku 14 lat

Fig. 9. The physical fitness profile of boys and girls at the age of 14
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Układ cech motorycznych jest różny w obrębie poszczególnych kategorii wiekowych. U 
chłopców w wieku 7 lat dominuje siła mięśni brzucha. Wyżej średniej układają się również siła 
dłoni oraz szybkość. Cechami zaniedbanymi wydają się zwinność i częściowo gibkość. 
Pozostałe układają się bardzo blisko średniej. W następnej kategorii wiekowej profil nie ulega 
większym zmianom. Wyższy poziom notuje się tylko w zakresie zwinności. W dalszym ciągu 
zdecydowanie dominuje siła mięśni brzucha. Wiek 9 lat charakteryzuje się najmniejszą 
dyspersją wyników. Cechą zaniedbaną jest niewątpliwie zwinność. W następnej grupie 
wiekowej najwyższy pułap osiąga ponownie siła mięśni brzucha. Wyżej średniej plasuje się siła 
dłoni i gibkość. Pozostałe cechy odbiegają nieco od średniej. W trzech dalszych grupach 
poprawie ulegają wyniki określające wytrzymałość. Gibkość i zwinność pozostają cechami 
najsłabiej rozwiniętymi. Ostatnia kategoria wiekowa chłopców odznacza się największą 
zmiennością cech. Dominują siła mięśni brzucha i wytrzymałość, zaś wyraźnie zaniedbaną jest 
zwinność. Cechą prezentującą niski poziom wydaje się również gibkość.

Nieco odmienny przebieg mają profile sporządzone dla dziewcząt. Wartości punktowe 
układają się tu na wyższym poziomie, większe są również dysproporcje między poszczegól
nymi cechami motorycznymi. We wszystkich kategoriach wiekowych zdecydowanie dominuje 
siła mięśni brzucha. Wyżej średniej — z wyjątkiem kategorii wiekowej 14 lat układają się 
również wyniki dotyczące siły dłoni. Począwszy od 10 roku życia cechą dominującą jest także 
szybkość, zaś od jedenastego w pewnym stopniu wytrzymałość. Cechą zaniedbaną w większo
ści badanych grup wydaje się być zwinność. Niżej średniej kształtują się poza tym wyniki 
charakteryzujące siłę rąk i barków.

Jeżeli w zakresie sprawności ogólnej młodzież klas sportowych w większości badanych 
oddziałów okazała się nieco sprawniejsza od swych rownieśnikow z grup porównawczych, to 
nie można odnieść tego do ich rozwoju fizycznego. Niemal wszystkie grupy sportowe tak pod 
względem wysokości, jak i ciężaru ciała charakteryzują się niższymi parametrami w porów
naniu z populacją generalną. Ich wiek morfologiczny, obliczony na podstawie norm ogól
nopolskich, nie wykazuje zgodności z wiekiem kalendarzowym.

Tabela III — Table III

Charakterystyki liczbowe wieku kalendarzowego i morfologicznego w klasach sportowych chłopców 
The numencal characteristics of calendar and morphologjcal age in sporu forms for boys

Klasa Wiek x i Sx • V
Różmca

d r

I
K* 7 JO 0,07 0,35 4,92 037* 203
M«* 6,83 0,15 0.74 10,37

n K 8,35 0,10 0,46 5.50 0,66** 300u
M 7,69 0,18 0,86 11,18

K 933 0,88 0,36 3,89 0,70*** 3.39Ul
M 8,63 0,19 0,85 9,92

IV K 10,54 0,13 0,68 6.45 030*** 5,26
M 9.74 0,20 1,03 10,59

K 11,32 0.34 2,00 17.66 0,80* 203
M 10,52 0.10 0,60 6,53

K 12J3 0,60 3,23 26,65 0,80 109VI
M 11,43 0,14 0,79 6,97

vn K 13J2 0,09 0,54 4,08 0.72*** 3,92
M 12,50 0,16 0,91 7,60

VIII K 14,09 0,11 0,54 3.89 0,32* 2,15
M 13,77 0,10 0,47 3,46

K* — wiek kalendarzowy 
M** — wiek morfologiczny
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Tabela !V — Table IV

Charaktery styki liczbowe wieku kalendarzowego i morfologicznego w klasach sportowych dziewki 
The numerical charaderislics oT calendar and morphological age in sports fortns for girls

K wiek kalendarzowy 
M wiek morfologiczny

Klasa Wiek X ± Si a V
Różnica

d r

1 K 7,19 0,06 0,29 4,0* 0.36 UlM 6.83 0,23 1,00 14,69

ii K ».M 0,10 0,52 6.47
4 JOu

M 7,45 0,13 0,67 9,03

ni K 9,36 0,06 0,26 2,77 0.66«“ 3.66iii
M 8,70 0,17 0,76 8,78

IV K 10,20 0,05 0,24 2,15 0,89*“ 4,761 V
M 931 0,18 0,88 9,52

K 11,25 0,09 0,49 4,36 0,56° 2.55
M 10.69 0,20 1,12 10,47

K 12,13 0,14 0,38 4,79 0.73“ 2,62
M 11,40 0,24 1,00 8,77

K 13,26 0,08 0,44 3,39 0,16 0,68
M 13,42 0,22 1,20 9,01

K 14,14 O.H 0,57 4,06 0,65“ 2.96VIII
M 13.49 0,19 0,96 7,14

Ryc. 10. Krzywe wieku morfologicznego i kalendarzowego w klasach sportowych chłopców 
Fig. 10. The curves of morphological and calendar age in sports forms for boys 
Ryc.ll. Krzywe wieku morfologicznego i kalendarzowego w klasach sportowych dziewcząt

Fig. 11. The curves morphological and calendar age in sports forms for girls
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W obrębie grup męskich opóźnienie wieku somatycznego dotyczy wszystkich roczników i 
rośnie wraz z wiekiem metrykalnym. W klasach 6 i 7 wynosi ono blisko jeden rok. U 
dziewcząt najbardziej opóźnioną grupą jest klasa ósma. Opóźnienia nie obserwuje się w serii 
trzynastolatków. 
Podsumowanie

Norma punktowa, bądąca średnią wyniku uzyskanego przez daną populację, jest jed
nakowa (50 pkt) we wszystkich kategoriach wiekowych. Nie oznacza to jednak, że nie 
uwzględnia ona progresji wyników (Denisiuk 1968, Raczek 1971). W każdej następnej grupie 
wiekowej stawia wyższe wymagania przed ćwiczączymi, co oznacza iż opiera się na wyższej 
wielkości średniej arytmetycznej. Linia równoległa do podstawy wykresu, nie odbiegająca w 
większym stopniu od wartości 50 pkt, winna więc odzwierciedlać prawidłowy rozwój 
sprawności fizycznej osobnika nie uprawiającego sportu. Rozwój sprawności dziecka po
ddanego procesowi treningowemu, a więc o większej aktywności ruchowej, powinien nato
miast odznaczać się progresją nie tylko wyników surowych, lecz również wartości wyrażonych 
w punktach. W kaiżdej następnej kategorii wiekowej — zwłaszcza w pierwszych latach 
treningu — sumują się bowiem czynniki rozwojowe ze stale zwiększającą się aktywnością 
ruchową (Panek 1979). O rozwoju osobnika w głównej mierze decyduje aktywność ruchowa. 
Udowodnienie więc, że zwiększona liczba obowiązujących zajęć sportowych wywiera dodatni 
wpływ na rozwój fizyczny osobnika byłoby truizmem. Problem ten nurtował teoretyków 
wychowania fizycznego już dawno i był tematem wielu publikacji naukowych (Burkhard i 
wsp. 1971, Czabański 1968, Demel, Denisiuk 1971 1968, Januszewski, Kubica 1974, Jonkisz, 
Słupik 1971, Klimek 1971, Przewęda 1966, Przewęda 1967, Pytlik, Żak 1972, Raczek 1971) 
Długofalowe badania, prowadzone między innymi przez Denisiuka wykazały generalnie 
dodatni wpływ zwiększonej liczby godzin wychowania fizycznego na sprawność fizyczną 
młodzieży. Analiza rozszerzonego programu nauczania udowodniła, że decydującym czyn
nikiem usprawniania uczniów jest ich większa aktywność sportowa, egzekwowana poprzez 
zwiększoną ilość obowiązujących zajęć wychowania fizycznego. Wykazano również, iż zajęcia 
te można prowadzić z młodzieżą bez obawy o obniżenie się jej aktywności w nauce. Inne 
badania prowadzone przez Fińskiego potwierdziły zgodność prac Denisiuka, a równocześnie 
wykazały, że nawet przewidziany eksperymentalnym programem sześciogodzinny wf w szkole 
nie może być uznany za obciążenie maksymalne. Z drugiej strony należy pamiętać, iż zbyt 
jednostronne uprawianie ćwiczeń prowadzi do zachwiania równowagi i do nadmiernego 
rozwoju niektórych cech motorycznych, co w konsekwencji może wywierać ujemny wpływ na 
ich ostateczny poziom.

Analiza przedstawionego materiału nie pozwoliła na definitywne stwierdzenia odnośnie 
pracy szkoleniowej w poszczególnych klasach sportowych. Budzi jednak poważne wątpliwości 
co do jej sensu. Zróżnicowanie wyników, sprawności ogólnej, ich niski poziom, brak progresji 
w układzie kilku kolejnych klas wskazuje na niewłaściwy, wręcz przypadkowy charakter 
prowadzonej rekrutacji. Fakt ten wymaga podkreślenia tym bardziej, iż problem naboru i 
selekcji byl bardzo często poruszany w literaturze i został gruntownie zbadany (Arasymowicz 
1971, Bondarewicz i wsp. 1973, Denisiuk 1968, Janowski 1971, Krawczyński i wsp. 1972, 
Łukowska 1968, Pilicz 1971a, Pilicz 1971b, Varady 1968, Ważny 1969).

Tempo sportu kwalifikacyjnego sprawia, że niemożliwa i wysoce niebezpieczna jest praca z 
młodzieżą bez precyzyjnie określonej koncepcji. By można realizować ją w sposób nie 
odbiegający od przyjętych norm i założeń, nakreślony program musi być oparty na rzetelnym 
i bogatym w środki naborze, a w dalszej konsekwencji uwzględnić selekcję. W dokonanym 
naborze do Szkoły Sportowej w Nowym Sączu nie uwzględniono warunków fizycznych jakimi 
dysponowały dzieci w chwili rozpoczęcia specjalizacji. Większość z nich w chwili obecnej 
wykazuje wyraźne opóźnienie w zakresie podstawowych cech somatycznych. Uznając wpływ 
ćwiczeń fizycznych na rozwój sprawności za dodatni, można uznać iż w chwili rozpoczęcia 
treningu zaobserwowana sprawność ogólna kształtowała się na jeszcze niższym poziomie. 
Przewaga cech siłowo-szybkościowych nad pozostałymi, oraz zaniedbanie cech zwinnoś- 
ciowo-gibkościowych w niektórych klasach wskazuje na dominacje treningu specjalistcznego 
nad ćwiczeniami ogólnymi. Wydaje się, iż zajęcia w klasach sportowych obejmujące zwłaszcza 
dzieci w młodszym wieku szkolnym, winny opierać się głownie na treningu ogolnoroz- 
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wojowym, a uzyskana tą drogą sprawność fizyczna — stanowić punkt wyjścia specjalizacji 
sportowej. Nauczyciel prowadzący zajęcia w klasie sportowej winien w sposób świadomy 
kierować procesem treningowym, polegającym na racjonalnym doborze środków i metod 
dostosowanych do aktualnego poziomu wydolności i sprawności fizycznej wychowanków 
(Denisiuk 1968a, 1968b). Powinien również czuwać nad tym, by jednostki o słabszej 
wydolności organizmu, nieodpowiedniej budowie konstytucjonalnej, bądź nieodpowiedniej 
sprawności nie uczestniczyły w dalszym procesie treningowym. Takie spojrzenie na zagad
nienie selekcji wymaga stosowania w trakcie procesu treningowego odpowiednich badań i 
pomiarów umożliwiających nie tylko określenia sprawności fizycznej, ale także kontrolowania 
zmian spowodowanych treningiem.

Charakterystyki liczbowe cech motorycznych dziewcząt 
makroregionu południowo-wschodniego

wiek 
cecha

7
N 1027

8 
N 1031

9 
N 1021

10 
N 1043

11 
N 956

12 
N 975

13 
N 1053

14 
N 1051

Próba X 194.95 181,31 173,37 164,93 159.95 156,11 233,72 225,52

wytrzymałości s 25,02 23,49 19,18 18.31 18,76 18,01 18,73 .21,35

Próba X 10,99 10,67 10,04 9,72 9,45 9,17 8,87 8,72

szybkości s 1,08 1,06 0,99 0,84 0,86 0,74 0,79 0,78

Próba X 16,52 15.42 14.68 13,96 13,34 12,94 12,72 12,58

zwinności s 1,26 1,10 i,03 0,99 0,95 0,72 0,73 0,64

wskaźnik 
siły rąk 
i barków

X 7,04 8.60 9,81 10,94 11,06 9,97 9,43 9,24

s 6,31 5,81 7,86 8,62 8,93 7,12 7,37 7,59

siła X 9,38 10,59 12,70 14,84 16,07 18,25 21,59 23,81

dłoni s 4,57 5,42 5,29 4,93 5,16 5,56 6,73 6,72

wskaźnik 
siły mm. 
brzucha

X 10,35 11,68 13,33 15,43 16,51 17,37 17,97 18,74

s 3,90 4,29 4,97 4,56 4,?2 4,66 4,82 4,61

próba X 106,11 115,24 124,45 133,35 144,65 154,65 159,78 166,42

mocy s 16,98 17,69 16,34 17,03 17,26 16,92 16,93 17,92

próba X 52,53 53,35 53,31 55,03 54,95 55,07 56,75 56,60

gibkości s 4,76 5,13 5,33 5,37 5,44 5,57 5,50 5,72

Wypowiadajc się sceptycznie na temat nowosądeckiego eksperymentu wczesnej spec
jalizacji nie należy w żadnym wypadku podwarzać idei tworzenia klas czy szkół sportowych. 
Placówki tego typu należy powoływać do życia, ale opierając się na realnym i wszechstronnym 
naborze, który pozwoliłby z dużej grupy kandydatów (np. dzieci z całego miasta) wybrać 
jednostki górujące sprawnością fizyczną nad populacją generalną co najmniej 10 punktami w 
skali T. Wybrana młodzież powinna również dysponować zdecydowanie lepszymi warunkami 
fizycznymi (wiek morfologiczny) przy niższych wartościach wieku rozwojowego, który 
rokowałby dalszy, dynamiczny przyrost parametrów somatycznych.

Intuicyjne tworzenie klas sportowych w dzisiejszych czasach nie wytrzymuje już krytyki.
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Charakterystyki liczbowe cech motorycznych chłopców 
z makroregionu południowo-wschodniego

wiek 
cecha

7
N 1001

8
N 1007

9
N 101

10
N 1005

11
N987

12
1034

13
1098

14
N 1105

próba X 185,55 171,33 163,41 152,56 146,32 142,05 589,31 246,63

wytrzymałości s 23,53 22,87 21,60 20,87 18,67 17,23 23,65 26,25

próba X 10,66 10,23 9,67 9,30 9,05 8,52 8,31 7,83

szybkości s 1,01 1,04 0,99 0,93 0,82 0,72 0,76 0,86

próba X 15,45 14,51 13,83 13,41 12,92 12,59 12,29 11,94

zwinności s 1,11 1,05 0,94 0,97 0,76 0,61 0,69 0,65

wskaźnik siły X 6,58 8,27 11,81 13,74 15,02 16,33 2,79 3,27

rąk i barków s 6,49 7,63 9,69 11,72 12,06 12,17 2,16 2,27

siła X 10,74 13,40 15,40 17,91 21,25 23,22 27,83 33,14

dłoni s 5,38 5,53 5,93 6,18 5,89 6,09 6,98 8,15

wskaźnik siły X 11,79 14,67 17,32 18,47 19,35 20,36 21,69 23,15

mm. brzucha s 4,51 4,93 5,23 4,67 4,23 4,24 4,25 4,01

próba X 112,50 125,91 131,01 139,62 154,94 164,12 172,97 188,21

mocy s 17,30 18,38 18,91 17,03 17,22 17,47 18,23 17,81

próba X 52,09 52,05 51,56 51,96 52,28 53,19 54,89 54,78

gibkości s 4,16 4,57 5,31 5,14 5,20 5,47 5,28 5,74

Tworząc placówki tego typu należy uwzględniać bogaty dorobek naukowy dotyczący or
ganizacji i profilu szkoleniowego (Anyżewski 1973, Barański 1971, Demel Denisiuk 1971, 
Demel 1972, Jaworski 1969, Jaworski Pilicz 1971, Jaworski, Potrzebowski 1973, Kaczmarow- 
ski 1971, Przewęda 1966, 1968, Pytlik, Żak 1971, 1972, Rudziński 1968, Ulatowski 1970, 
Wolańska 1969). Na podstawie licznych publikacji można dziś w skrócie scharakteryzować 
warunki jakim winna odpowiadać dobrze funkcjonująca klasa sportowa. Warunki te można 
ująć w kilku punktach, a mianowicie:

— prawidłowa rekrutacja uczniów znajdująca swój wyraz w selekcjonowaniu dużej liczby 
osobników przy zastosowaniu obiektywnych testów ruchowych sprawności fizycznej,

— zatrudnienie odpowiedniej kadry, reprezentującej wysoki poziom kwalifikacji facho
wych i pedagogicznych,

— zabezpiecznie wysokiej jakości sprzętu i bazy szkoleniowej
— dobrze opracowany program szkolenia skorelowany z odpowiednią liczbą godzin zajęć 

ogólnych i specjalistycznych,
— specjalistyczna opieka lekarska, poparta nienagannymi warunkami sanitamo-higieni- 

cznymi,
— prawidłowo ułożony rozkład zajęć,
— realizacja koncepcji: nauczyciel wf — specjalistą wychowacą klasy sportowej,
— wszechstronna pomoc tak ze strony szkoły, jak i opiekuńczego klubu sportowego,
— przychylny stusunek kierownictwa, grona pedagogicznego i rodziców do klasy.
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The Motor Fitness and Morphological Age of Children and Teenages 
of the Sports School in Nowy Sącz at at the Background of South 

Eastern Macroregion Population

Summary

This paper results from the agreement between the authorities of the Sports School in Nowy Sącz and 
the Academy of Physical Education in Cracow, and its aim is to ascertain the level of physical Fitness and 
basie morphological features of the pupils — futurę athletes. The research was conducted in October of 
1979. They induded the children and teenagers in the age of 7 and 14. 388 individuals were tested in all, 
184 girls and 204 boys. The results of the children and teenagers of the sports forms were presented 
againts the ample materiał collected in the terriory of Southeastem Macroregion (16. 395 individuals). 
The morphological age of the tested was determined by means of the standards elaborated by N. 
Wolański, while the physical fitness was measured according to the intemational test.

On the grounds of the analysis of the results which was carried out, the authors take a sceptical 
opinion on the eariy specialization esperiement embarked on in Nowy Sącz. At the same time, the 
authors do not negate the idea of creating sports forms, maintaining, however, that they should be 
brought into eustence only on the basis of a real and comprehensive enroUment.
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MoTopaaa pa6oTOcnoco6HOcn> a Mop<t>o.ioni<iecriifi 
BO3paCT JKTefl B MOJ1OA&KB CnOpTBBBOtt IIIKO.1ŁI 

b Hobom Cob<k aa jtoae nonyaauBn kjomho-boctohhoto 
Maapopafioaa

PenoMe

/taaaaa pa6ora aBjiaerca peayjibTaTOM AoroBopa B-iacTefi UnopTBBaofl okoau b Hobom Cohtc c 
AsaAeMHeA <j>B3HHecitoro BocnaraBBa b KpaaoBe b ee uejib — onpeAeAHTb yposeHb <t>H3BHecaoH 
pa6oTocnoco6HocTB b ochobhmx Mop<|>onorHHecrHx opasHaiOB yieaBKOB — 6yflymax nencoaT.ieTOB. 
Wcc.ieflOBaHHa npoBOflH.THCb b oxTs6pe 1979 r. Emab bmb oxBaqeai>i actb a moaoaókb b BO3pacre 7 — 
14 act. Wcc.ieflOBa.3HCb 388 He.ioBea, b tom 184 aeBO-uM b 204 Ma.ibiHKa. Pesy.ibTaTM Aerefi a 
M0.i0flexH cnopTHBHux LiaccoB npeflCTaB.iemj aa 0oae K>xao-Bocro<aoro Mazpopaioaa (16.395 .wu). 
Mop4>o.iorHHecKHfi B03pacT acc.ieflyeMbK 6u.i ycTaaoBaea c noMOUibło aopM pa3pa6oTaaHŁix H. 
Bo.iaHbCKHM, 4>B3HHecKaa pa6oTocnoco6HOCTb «e c noMombto MeMAyaapoABOro iccra.

Ha ochobhhmh npoBeflCHiioro aaa.iB3a pe3y.3bTaT0B aBTOpu Bbicaa3MBaioTca CKetrranecui Ba TtMy 
iiOBOcoiifleiucoro TacnepBMeHTa paaHefi cneuHa.iH3auHH. OABOBpeMeaao se orpaiiaioT aaeio 
oópaaoBaTb cnoprHBHbie Łiaccu, ytBepMAaa, rro yapeiweHBa Taaoro ntna c-TeflyeT opraaa30BaTb, ho 
onHpaacb Ha pea.ibHbiii h BcecTopoHHafi aa6op.
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PRZYGOTOWANIE TECHNICZNO-TAKTYCZNE 
ZAWODNIKÓW 1 ZAWODNICZEK JUDO

Stanisław Sterkowicz, Marian Kęsek"’

Przygotowanie techniczno-taktyczne realizowane w zawodach najsilniej wiąże się z mist
rzostwem sportowym (Jeganow 1982). Wykorzystanie informacji płynących z analizy przebie
gu walk niewątpliwie jest czynnikiem wpływającym na rezultat udziału w turnieju judo. 
Analiza statystycznych prawidłowości walki umożliwi ocenę tendencji szkoleniowych w kraju.

Dotychczasowe analizy przeprowadzone przez niektórych autorów dotyczyły wyłącznie 
zawodów mężczyzn (Adam 1984, Crang 1973, Csaba 1983, Czumakow 1983, Jaskólski 1979, 
Kuźmicki 1981, Matsumoto 1978, Morgunow 1974, Nowikow 1981, Przepisy walki 1974, 
Sikorski 1982, Swiszczew 1981, Szaszuńn 1984). Po wprowadzeniu mistrzostw świata kobiet 
w judo zwiększyła się liczba zawodniczek. Ponieważ przepisy rozgrywania walk w zawodach 
są takie same dla obu płci, dlatego metody i środki treningowe oraz wnioski wynikające z 
obserwacji zawodów mężczyzn znalazły zastosowanie w treningu kobiet. Metodyka treningu 
judo nie uwzględniła jednak płci osób uprawiających tę dyscyplinę sportu (Hapek 1977, 
Nowikow 1981, Pawluk 1973) i kobiety niejednokrotnie ćwiczą z mężczyznami (Mittelstand 
1985).

Dostrzegając brak globalnej oceny wyszkolenia czołowych judoków, a zwłaszcza judoczek 
naszego kraju, autorzy niniejszej pracy podjęli badania w tym zakresie. Charakterystyka grup 
mających różny poziom osiągnięć sportowych pozwoli ujawnić ewentualne różnice w przygo
towaniu techniczno-taktycznym judoków i judoczek. Zasadniczym celem pracy jest od
powiedź na pytanie: na czym polega specyfika wyszkolenia techniczno-taktycznego kobiet 
uprawiających judo.

Materiał i metoda

Stosując uproszczone symbole elementów technicznych judo (Swiszczew 1981), obser
wowano i rejestrowano na turniejach ogólnopolskich (w 1983 roku) walki 796 zawodników i

Katedra Teorii Sportu i Sportów Indywidualnych AWF w Krakowie 
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zawodniczek. Zanotowano 8.375 ataków w walce „Tachi waza” oraz „Ne waza”. Za próbę 
ataku w "Tachi waza” uznawano akcję, w wyniku której dochodziło do upadku lub gdy 
atakowany dotknął maty ręką albo kolanem. Za pomocą własnych symboli dodatkowo 
notowano kombinacje ataku i kontrataki, z uwzględnieniem kierunku ich wykonania oraz 
sędziowskiej punktacji skuteczności. Na tej podstawie obliczono m.in. średnią wartość 
zaliczonego ataku (Sikorski 1982). W charakterystyce przygotowania techmczno-taktycznego 
judoczek i judoków zastosowano szereg wskaźników, a mianowicie:
— wskaźnik aktywności w ataku (Al) — średnia liczba ataków na jednego uczestnika,
— wskaźnik skuteczności ataku (S) — stosunek liczby ataków skutecznych do liczby 
wszystkich ataków (w %).
Uwzględniając kierunek akcji w ataku (przód-tył) obliczono również wskaźnik skuteczności 
obrony wg wzoru:

liczba skutecznych akcji w obronie x 100 
liczba wszystkich akcji w obronie

Na podstawie danych dotyczących trzech kategorii wiekowych obliczono średnie wartości 
wskaźników dla kobiet oraz mężczyzn, przy czym uwzględniono ich poziom osiągnięć w 
zawodach (zdobycie medalu lub nie). Rozpatrywano również zależności zachodzące pomiędzy 
wskaźnikami indywidualnymi mistrzów oraz ich przeciwników w poszczególnych kategoriach 
wiekowych i Wagowych.

Wyniki

Z tab. I wynika, że najskuteczniejsze w walce były ataki pojedyncze (68,8%). Mężczyźni 
wykonywali je częściej od kobiet natomiast judoczki stosowały więcej rzutów w kombinacji z 
trzymaniem lub dźwignią. Zaobserwowano, że efektywność walki w „Ne waza” była wyższa u 
kobiet (27,9%) niż u mężczyzn (16,%). Stwierdzone różnice w rodzaju skutecznych akcji 
kobiet i mężczyzn były statystycznie istotne (Chi2 = 111,569, p< 0,001, C = 0,26).

Tabela I Table I
Liczba i rodzaj skutecznych akcji

The number and type of successful action

Rodzaj techniki 
skutecznej

Kobiety Mężczyźni Ogółem

n % n % n %

ataki pojedyncze 
w przód 406 33,7 572 46,6 978 40,2
w tył 345 28,6 349 28,4 694 28,6

kontrataki 
w przód 32 2,7 37 3,0 69 2,8
w tył 85 7,1 74 6,0 159 6,5

kombinacje 109 9,1 52 4,2 161 6,6

trzymania 186 15,4 73 5,9 259 10,7
duszenia 15 1,2 42 3,5 57 2,3
dźwignie 26 2,2 29 2,4 55 2,3

Ogółem 1204 100,0 1222 100,0 2432 100,0
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Rozpatrując wskaźniki charakteryzujące działania w ataku i obronie zauważono, że 
aktywność w ataku w przód u kobiet była istotnie mniejsza niż u mężczyzn (t= -3,612, 
p< ,02). Takiej różnicy nie stwierdzono w odniesieniu do ataku w tył. Natomiast skuteczność 
ataku w tył u kobiet była wyraźnie większa niż u mężczyzn (t = 4,915, p < - 0,002), co wiązało 
się ze słabszą obroną przed rzutami w tym kierunku (tab. II ).

Tabela II - Tabela II

Wskaźniki aktywności w ataku (Al) , skuteczności akcji w ataku (S) 
oraz skuteczności akcji w obronie (O) z uwzględnieniem kierunku rzutów 

The indices of attack activity (Al), attack action effidency (S) 
and defence action efficiency (O) with regard to the direction of judo throws

Wskaźniki
Kierunek 
rzutów

Kobiety Mężczyźni

X SD. X SD.

Al w przód 6,2 0,5 9,3 1,4
w ty) 2,5 0,3 2,1 0,2

$ w przód 23,5 6,8 14.9 3,1
w ty) 58,5 4,5 41,6 3,9

o w przód 76,5 6,8 85,1 3,1
w ty) 41,5 4,5 58,4 3,9

Tabela Ul - Tabela III

Uczba. rodzaj i kierunek skutecznych rzutów
I ae nur. ber. tvpe ano the direcuon of efTcctjve throws

Liczba rzutów

Nazwa 
techniki 
ataku (rzut))

w prawo w iewo

Kobiet v
'

Męzcz zr.i Kobiety .Mezczyzni

n *• n % n % n %

De ashi baru 35 4.0 62 6,0 4 0,5 2 0.2
O udu gan 120 13.8 ?? 7.1 5 0.6 4 0.4
Ko uchj gan “3 3.8 59 5.7 6 0.7 4 0,4
Morote gan 8 0,9 46 4.5 — — 2 04
O SOlO g2Tl 87 10,0 34 3,3 16 1.8 10 l.o
Tani otoshi 18 11 39 3,8 6 0.7 — —
Ko seto gari 57 6.6 38 3,7 11 1,3 5 0,5
Ura nage 24 18 23 2,2 — — 3 0.3
Suk ui nage - — 17 1,6 - - 2 0.2

Seoi nage 153 17.6 251 284 27 3,1 114 11.0
Maki korni 30 3,5 43 44 — — 12 14
Harai goshi 24 2.8 34 34 12 1,4 10 1,0
Uchi mata 4 0.5 36 3.5 — — — 0,8
O goshi 35 4.0 9 0.9 21 2,4 9 0.9
Uki otoshi 34 3,9 37 3,6 — — —
Toraoe nage II 1.3 15 1,5 — — — —
Tai otoshi 17 10 14 1,4 7 0.8 9 0,9
Kubi nage 45 34 8 0,8 15 1,7 2 04
Yoko otoshi 2 04 - - 1 0.1 - -

Ogółem 737 84.9 838 81.2 131 15.1 194 18,8
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Współczynniki zmienności (Causs 1972) informują pośrednio o znaczeniu badanych 
parametrów dla osiągnięć w turnieju. Duża zmienność danego paramatru sugeruje, że miał on 
duże znaczenie (i odwrotnie). Tak więc przyjęto, że w grupie kobiet największe znaczenie dla 
poziomu osiągnięć w turnieju miała skuteczność ataku w przód, gdzie V = 28,9. U mężczyzn 
było podobnie (V = 20,8). Po uporządkowaniu danych ich zmienność u kobiet była na
stępująca: aktywność w ataku w tył (10,8), skuteczność obrony przed atakiem w tył (8,9), 
aktywność w ataku w przód (8,1) i skuteczność w ataku w tył (7,7). Judoków charak
teryzowała natomiast nieco inna kolejność: aktywność w ataku w przód (15) i w tył (9,5), 
skuteczność ataku w tył (9,4), skuteczność obrony przed rzutami w tył (6,7) oraz przed 
rzutami w przód (3,6).

Przy porównaniu kierunku skutecznych rzutów, które przedstawiono w tab. III okazało 
się, że w zakresie rzutów w tył kobiety preferowały „O soto gari” i „Ko soto gake”. U 
mężczyzn nie zaobserwowano tak jednoznacznych tendencji do wykonywania danych rzutów 
(Qii2 = 90,852, p< 0,001, C = 0,38). Silniejszą zależność stwierdono, analizując częstość 
skutecznych rzutów w przód (Chi2 = 138,214, C = 0,41). Podstawową techniką ataku w obu 
grupach był rzut „Seoi nage”. Judoczki jednak częściej niż mężczyźni stosowały „Kubi nage” 
i „O goshi”; judocy natomiast „Uchi mata”. Przewaga liczby skutecznych rzutów w prawo 
nad rzutami w lewo u kobiet wynosiła aż 562, zaś u mężczyzn — 432%.

kobiety

• • * I ■ ■ I I I «
480 460 MO 420 5OO 60 MO 1D

Osaekomi u. 
Kansetfcu m, 

. Shtrnp uazo

De asKi barć 
O uchi qari 
Ko uchi qart 
Morote qa»i 
O Soto qari 
Tani oto?>hi 
ko sotoqau 
Ura naqe 
Sukui naqe

Mężczyźni

5eoi naqe 
Maki korni 
Harai cpshi 
Ucni mata 
O qoshi 
U kl otoshi 
Tomo« noqe 
Tai ctoshi 
Kutoi naqe 
Yoko otoshi

20 MO 60 80 400 420 5M0 400 400 100 220 1M0

Ryc. 1. Profil wyszkolenia technicznego kobiet i mężczyzn uprawiających judo 
Fig 1. The profile of judo instruction of men and women practising judo

Zmierzając do zbadania przyczyn większej efektywności kobiet w walce w parterze 
przeanalizowano stosowane elementy techniczne. Decydującym czynnikiem efektywności 
kobiet w „Ne waza” okazało się częstsze stosowanie trzymań. Judocy za to pewniej niż 
judoczki stosowali duszenia (ryc. 1).

Na podstawie danych zawartych w tab. IV wykazano, że średnia wartość ataku u kobiet 
(4,8+2,1 pkt) była istotnie wyższa niż u mężczyzn (4,6 ± 2,1 pkt). Ta ogólna prawidłowość 
(p < 0,05) nie została potwierdzona jedynie w przypadku porównania oceny ataku w tył u 
medalistek (4,2+1,7 pkt) i niemedalistek (4,3+2,0 pkt). Na ogół średnia wartość ataku w 
przód była wyższa niż w tył (p< 0,001 co, łączyło się z częstym stosowaniem rzutów w tym 
kierunku.

W odniesieniu do rzutów w przód stwierdzono, że medalistki miały istotną przewagę nad 
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medalistami w częstości ocen: „Ippon”, „Waza ari” i „Yuko” (Chi2 = 35,038, p< 0,001, 
C=0,15). Rozkład ocen niemedalistek i niemedalistów był podobnie zróżnicowany 
Chi2 = 33,744, p< 0,001, C = 0,12). W przypadku rzutów w tył akcje medalistek również były 
częściej i wyżej punktowane aniżeli medalisów. To dotyczyło szczególnie ocen „Yuko” 
(Chi2 = 33,749, p< 0,001, C = 0,25. Podobna, aczkolwiek nieco słabsza zależność wy
stępowała u niemedalistek (Chi2 = 30,114, C=0,21). Na podstawie tab. IV można również 
stwierdzić, że rozkłady ocen medalistów i niemedalistów były nieco mniej zróżnicowane 
(C = 0,17) niż w analogicznych grupach kobiet (C = 0,20).

Tabela IV — Table IV

Liczba ataków nieskutecznych i wartość punktowa rzutów skutecznych z uwzględnieniem 
grupy medalistek, niemedalistek oraz medalistów i niemedalistów

The number of futile attacks and the score value of eflective throws with regard to the groups 
of women medallists and non-medallists as well as men medallists and non-medailists

Tabela V — Table V

Grupa 
zawodników N

Kierunek 
rzutu

Liczba 
ataków nie
skutecznych

Liczba rzutów punktowanych

Koka 
(3 pkt)

Yuko 
(5 pkt)

Wazaari
(7 pkt)

Ippon 
(10 pkt)

Kobiety

medalistki 88
w przód 
w tył

608
143

91
114

72
95

56
32

34
12

niemeda- 
listki

215 w przód 
w tył

835
164

85
105

58
47

22
21

20
4

Mężczyźni

medaliści 92
w przód 
w tył

1181
218

114
108

85
54

39
20

39
4

niemed aliści 401 w przód 
w tył

2386
408

184
146

97
50

42
20

19
17

Ogółem 796 5943 941 558 252 149

Wskaźniki aktywności w ataku (Al), skuteczności ataku (S) oraz skuteczności obrony (O) 
w bezpośrednich walkach medalistów (M) z niemedalistami (N)

The indicators of attack activity (Al), attack efficiency (S) and defence effidency (O) 
in direct encountes of medallists with non-medallists

Wskaźniki Kierunek 
rzutu

Kobiety Mężczyźni

M N M N

X S.D. X S.D. X S.D. X SX>.

Al
w przód 
w tył

6,7
3,4

0,2
0,3

1,7
0,6

0,2
0,2

10,5
2,9

0,9
0,7

3,3
0,6

0,5
0,1

S
w przód 
w tył

35,7
66,6

9,0
9,7

8,7
38,1

1,2
4,2

29.7
50.8

5,0
13,2

7,1
18,9

1,4
2,0

O
w przód 
w tył

91,3
61,9

1.2 
4,0

64.3
33.4

9,0
9,7

92,9
81,1

1,4 
2,0

70,3
49,2

5,0
13,2
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W grupie kobiet mc&listki miały istotną przewagę w zakresie wszystkich wskaźników 
walki (Al, S, O), poitrtinie zresztą było w grupie medalistów-mężczyzn (p< 0,05). Bardzo 
istotne różnice wyaępowały przy porównywaniu aktywności w ataku (p< 0,001) (tab. V). 
Stwierdzono rowńeż istotne różnice na niekorzyść kobiet w zakresie aktywności w ataku w 
przód (t = -7,139,p< 0,05) oraz obrony przed atakami w tył (t = -7,436, p< 0,001). Przy 
porówn miu nćmedalistek z niemedalistami występowały nieco mniejsze różnice w zakresie 
aktywności w aaku w przód (t=-5,146, p< 0,01) i charakterystyczna przewaga kobiet w 

slkuteczności^thku w tył (t=5,837, p< 0,01) (por. Przepisy walki 1974). Najlepsze wyszkole
nie' ttfWhnćzno-taktyczne cechowało medalistów, następnie medalistki, niemedalistów i w 
ostatniej kolejności niemedalistki.

Tabela VI Table VI

Liczba i procent elementów technicznych stosowanych przez kobiety i mężczyzn w walce judo 
The number and percentage of technique ełements employed by men and women in judo combal

Płeć
Rzuty Chwyty

Ogółem
ręczne biodrowe nożne

poświęce
nia trzymania duszenia dźwignie

Kobiety 77 
(12,1)

213
(33,3)

33
(5,2)

151
(23,6)

9 
(1,4)

13
(2,0)

639

Mężczyźni 237
(46,3) O

O
S—

<■

119
(23.2)

31
(6,1)

57 
(11,1)

18
(3,5)

15
(2,9)

512

Ogółem 380 112 332 64 208 27 28 1151

Ryc. 2. Zależność między aktywnością w ataku (Al), a skutecznością ataku (S) 
Fig. 2. The correlation between attack activity (Al) and attack efiidency (S)
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Wg klasycznej klasyfikacji Kodokanu ocenione przez sędziów skuteczne elementy zgrupo
wano w tab. VI. Stwierdzono, że w porównaniu z mężczyznami kobiety preferowały rzuty 
biodrowe i nożne, a w zakresie chwytów — trzymania.

Biorąc pod uwagę walki mistrzów i mistrzyń z ich przeciwnikami, na ryc.2 zilustrowano 
zależność pomiędzy liczbą ataków (Al) a wskaźnikiem skuteczności (S). U kobiet zależność ta 
była silniejsza (współczynnik nachylenia linii regresji wynosił -1,70 (niż u mężczyzn) współ
czynnik nachylenia linii regresji -0,69). Na ogół większej aktywności w ataku towarzyszyła 
mniejsza skuteczność „S” (rxy =-0,593, p< 0,001), po wytrąceniu wpływu skuteczności 
obrony rxy. z = -0,572, p < 0,001. Można to zjawisko wiązać z istnieniem taktyki, w której po 
zdobyciu przewagi na początku walki zmniejsza się aktywność w ataku. Dominowało 
nastawienie na obronę lub kontraatak, gdyż przeciwnik zmuszony był do większej aktywności 
w ataku. Przy wysokiej skuteczności obrony mistrzów szanse powodzenia ataku były jednak 
niewielkie, o czym informuje niższa wartość wskaźników „O” oraz „S” w grupach prze
grywających judoczek i judoków. Np. w grupie mistrzów wskaźnik skuteczności obrony 
wynosił 89,6 ±17,1 i był wyższy niż u kontrapartnerów (55,4± 18,8). Wskaźnik skuteczności 
ataku również był znacznie wyższy u mistrzów (43,3±17,8 10,4± 17,1).

Interesująca okazała się również odpowiedź na pytanie, czy skuteczna obrona przeciw
ników zwiększyła aktywność w ataku mistrzyń i mistrzów. W tym celu zbadano korelację 
zachodzącą pomiędzy wskaźnikiem „Al” grup mistrzowskich a wskaźnikiem „O” przeciw
ników i przeciwniczek w poszczególnych kategoriach wagowych. W kategorii seniorek 
zależność ta była wyraźna (r = 0,25), u juniorek silna (r=0,48, p< 0,05), a ścisły związek 
zachodził u juniorek młodszych (r=0,90, p< 0,01). Okazało się, że występowała dodatnia 
korelacja wskaźników również u mężczyzn, np. w kategoriach seniorów r = 0,71 przy p< 0,05 
oraz w kategorii juniorów młodszych r=O,52 (ryc 3).

JUNIORKI MtOSSZt 
Ż- O,31(m)

seniorzy 
y=>-4,M.0i«(») 

JUNIORZY 
30.4? - OCH (x)

SE NIOSKI 
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47'
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35;
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SKUTECZNOŚĆ OBRONY PRZECIWNICZEK I 

r*ze CHMNIKÓH (o)

Ryc. 3. Wpływ skuteczności obrony przeciwniczek i przeciwników na aktywność w ataku 
mistrzyń i mistrzów

Fig. 3. The influence of men and women opponents’defence on men and women 
champions’ attack activity.
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Badania korelacyjne przeprowadzono także dla wskaźników charakteryzujących mist
rzynie i ich przeciwniczki pod względem aktywności w ataku. Nie stwierdzono jednak 
znaczących korelacji, gdyż w poszczególnych kategoriach wiekowych r= 0,10. U mężczyzn 
natomiast aktywność mistrzów i ich przeciwników wykazywała pewien związek. I tak u 
juniorów młodszych współczynnik korelacji wynosił 0,42, u juniorów był istotny (r=0,51, p < 0,05), 
zaś u seniorów najwyższy (r=0,63, p< 0,05). Im większa więc była aktywność w ataku 
przeciwników, tym większa była aktywność w ataku mistrzów.

Dyskusja

Na podstawie obserwacji turniejów ogólnopolskich oceniono przygotowanie technicz- 
no-taktyczne zawodniczek i zawodników judo. Wydaje się, że odpowiedź na pytanie czym 
różni się wyszkolenie kobiet i mężczyzn — pozwala na wykorzystanie, w odniesieniu do 
kobiet, wiedzy nagromadzonej w wyniku obserwacji i badań przeprowadzonych na zawodach 
mężczyzn. Ponieważ kobiety posiadają szereg swoistych cech, mniejszą długość kończyn 
dolnych, maksymalny pobór tlenu, siłę względną, zdolność do wysłków wytrzymałościowych 
(Kozłowski 1985, Nishioka 1978, Zdanowicz, Wojczuk 1984), dlatego specyfika judo kobiet 
powinna uwzględniać szereg cech związanych z dymorfizmem płciowym. Nieliczne prace na 
ten temat traktowały o morfofunkcjonalnych różnicach i sferze psychicznej (McGrath, Tegner 
1969, Leister, Schneider 1970, Nishioka 1978). Proste przeniesienie wiedzy o prawidłowoś
ciach walki judo — które zbadano na podstawie walk mężczyzn — do szkolenia kobiet nie 
może dać optymalnych efektów. Niemniej jednak ich omówienie w tej pracy wydaje się 
konieczne.

Obserwacje walk mężczyzn są prowadzone przez PZ Judo od 1964 roku. Sikorski (1971) 
stwierdził, że są one niezbędnym elementem przy obiektywizacji poziomu sportowego, 
koniecznej dla właściwego kierowania procesem szkolenia. Świadczą o tym chociażby ciągłe 
doskonalenie arkuszy obserwacji i modyfikacje sposobu zapisu działań walczących zawod
ników (Adam 1984, Crang 1973, Jaskólski, Andryszczyk 1979, Matsumoto i wsp. 1978, 
Sikorski 1971, Sikorski, Łaksa 1982). Dzięki wysiłkom praktyków i teoretyków judo, 
współczesny zapis przebiegu walk stwarza możliwości analizy danych na maszynach cyf
rowych (Franecki i wsp. 1983, Suriachin, Gurow 1979).

Pewne znaczenie posiada analiza skuteczności ataku w czasie walki. Ćsaba (1983) 
wykazał, że największa ilość akcji punktowanych miała miejsce w 3 i 4 minucie walki, zaś wg 
Sikorskiego i Łaksy (1982) najwięcej ataków punktowanych było w 5 minucie. Swiszczow 
(1981) udowodnił, że dynamika skutecznego stosowania elementów technicznych zależy nie 
tylko od przygotowania do zawodów, lecz również od ich sportowej rangi. Mistrzowie świata 
mieli wysoką skuteczność działań w czasie całej walki, co świadczy o dobrym przygtowaniu w 
zakresie wytrzymałości (Sikorski, Łaksa 1982, Swiszczow 1981). Prawie połowa walk zakoń
czyła się przed czasem (Sikorski, Łaksa 1982).

Swiszczow (1981) wykreślił model wyszkolenia technicznego dla reprezentacji poszczegól
nych krajów. Japończyków cechowała umiejętność trzymari oraz rzutów „Seoi nage”, Uchi 
mata”, „Tomoe nage”. Duszenie szczególnie efektywnie stosowali zawodnicy NRD, zaś 
dźwignie — Rosjanie i Włosi. Francuzi wyróżniali się umiejętnością skutecznego wykonywa
nia rzutu „Uchi mata”. Ta analiza nie uwzględniła zawodników Polski, uzupełniając można 
podać, że charakteryzowały ich duże umiejętności w obronie, przy niewielkiej skuteczności i 
aktywności w ataku (Sikorski, Łaksa 1982).

Porównując ocenę aktywności wyrażoną prostszym wskaźnikiem „Al” zastosowanym 
w naszym opracowaniu — z wskaźnikiem wyrażającym liczbę akcji na minutę „Aa” (Adam 
1984), stwierdziliśmy wysoką korelację rang. W poszczególnych zawodach współczynnik 
korelacji wynosił 0,83 — 0,97 przy p< 0,001.

Na podstawie danych własnych określono profil wyszkolenia technicznego judoków i 
judoczek polskich, z którego wynika że preferowali oni rzuty typu „Seoi nage”, co pod tym 
względem upodabniało ich do mistrzów olimpijskich czy mistrzów ZSRR (Szaszurin 1984). 
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Wg Matsumoto (1978) obrona i atak w judo są jednakowo ważne, chociaż częściej wygrywaj, 
zawodnicy aktywniejsi w ataku. Jednostronne nastawienie zawodnika zmniejszało więc szans< 
zwycięstwa. W niniejszej pracy stwierdzono, że medaliści mieli przewagę nad niemedalistami 
dzięki zwiększonej aktywności w ataku oraz skuteczności zarówno ataku, jak i obrony.

Badania wielu autorów zmierzają do ustalenia prawidłowości walki i opracowania modelu 
zawodnika wysokiej klasy. Taki model można wyznaczyć na podstawie charakterystyki 
mistrzów olimpijskich, co uczynili Adam (1984), Czumakow (1983), Szaszurin (1984). Szereg 
parametrów umożliwia określenie poziomu przygotowania techniczno-taktycznego mistrzów. 
W świetle wyników badań własnych można stwierdzić, że na tle modelu mistrza, polskich 
seniorów charakteryzowała większa skuteczność ataku, ale aktywność w ataku nie osiągnęła 
nawet poziomu przeciwników mistrzów olimpijskich. Jak wykazano w badaniach własnych, 
podczas zawodów krajowych niska aktywność mistrzów łączyła się z wysoką skutecznością 
ataku. Czołowi zawodnicy naszego kraju zdobywali punkty na początku walki aby później 
skoncentrować się na obronie, co wystarczało do utrzymania osiągniętej przewagi. To, że 
wysoka akuteczność ataku mistrzów w zawodach krajowych przeważnie nie zyskiwała 
potwierdzenia w turniejach międzynarodowych, może być związane z dużym tempem walki 
przeciwników i zepchnięciem ich do obrony.

Szaszurin (1984) przedstawił matematyczny model technicznego i taktycznego przygoto
wania judoków — stwierdził m.in., że rzuty typu „Seoi nage” stanowiły 23% efektywnych 
elementów, a podcięcia 15,2%. Charakterystyczne dla mistrzów olimpijskich było również 
doskonałe opanowanie trzymań, które wykonywali wyłącznie na ocenę „Ippon”. Autor ten 
doszedł do wniosku, iż zawodnik dysponujący większą ilością dobrze opanowanych elemen
tów technicznych i stosujący je skuteczniej od przeciwnika, ma większe szanse na zwycięstwo. 
Wypowiedź słynnego japońskiego mistrza Yamashity (Robertson 1983) jest tutaj bardzo 
znamienna. Stwierdził on, że jego styl walki stał się niemal wzorcem, ale trzeba go zmienić na 
lepszy, tj. zwiększyć szybkość i rozbudować warianty techniczne. To jest ważne nie tylko dla 
niego, lecz również dla jego przeciwników, którzy chcą go zwyciężyć. Trzeba nadmienić, że 
Yamashita przez 6 lat nie przegrał żadnej walki.

Zdaniem Morgunowa (1974) zawodnicy powinni ciągle doskonalić warianty techniczne, 
których zastosowanie zwiększa szanse zwycięstwa z przeciwnikami o różnym wzroście. 
Niewątpliwie jest to wskaźnik mistrzostwa sportowego. Pewne znaczenie w doborze techniki 
specjalnej mogą mieć proporcje ciała. Kuźmicki (1981) udowodnił, że rzuty „Uchi mata” 
(Nowak, Spieka 1981) i „Seoi nage” skuteczniej wykonywali zawodnicy o relatywnie krótkich 
kończynach dolnych. Rzuty „Tai otoshi”, „Harai goshi” i grupę „Ashi waza” skuteczniej 
— zawodnicy o względnie dłuższych kończynach dolnych. Na ogół kobiety mają względnie 
krótsze kończyny dolne aniżeli mężczyźni (Kozłowski 1985), stąd można było przypuszczać, 
że będą preferowały pewne techniki walki. Tego przypuszczenia w odniesieniu do większej 
skuteczności rzutów „Uchi mata” czy „Seoi nage” nie potwierdzili autorzy niniejszej pracy. 
Kobiety na tle judoków skuteczniej natomiast wykonywały techniki biodrowe „Goshi waza” 
oraz nożne „Ashi waza”. To mężczyźni, niespodziewanie częściej niż kobiety, stosowali 
skutecznie „Uchi mata”, ale ich domeną były techniki ręczne „Te waza”. Zjawisko to 
świadczy o różnicach w poziomie wyszkolenia i łączy się z faktem, że kobiety są słabsze 
fizycznie, zwłaszcza pod względem siły ramion. Suma momentów sił mięśniowych mierzonych 
w statystyce wynosiła w przeliczenu na masę ciała u judoczek około 70% wartości notowa
nych u judoków (Zdanowicz, Wojczuk 1984). Ponadto — w porównaniu z innymi sposobami 
ataku - rzuty nożne są łatwiejsze do wykonania, ułatwione jest bowiem przemieszczanie się 
wobec przeciwnika i wykonywanie obrotów (Matsumoto 1978). O wyższym poziomie 
wyszkolenia mężczyzn niż kobiet może również świadczyć fakt, że zaobserwowano różnice w 
wartości wskaźników aktywności w ataku oraz skuteczności ataku i obrony. W tych 
badaniach stwierdzono pewien związek wskaźników Al, S i 0 z niższym poziomem wyszkole
nia kobiet niż mężczyzn. To dodatkowo naświetla fakt, że dorosłe judoczki doznawały 
obrażeń dała, które były typowe dla początkujących judoków (Sterkowicz 1983).

Największy wpływ na poziom osiągnięć w turnieju, niezależnie od płd, miała aktywność w 
ataku. Stawiając na wzór dla kobiet statystyczne prawidłowośd męskiej walki stwierdzono, że 
niekorzystne dla judoczek różnice dotyczyły aktywnośd w ataku w przód oraz umiejętnośd 
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obrony przed rzutami w tył. Atak w przód był na ogół częściej podejmowany, gdyż stwarzał 
mniejszą możliwość kontrataku. Na podstawie własnych danych obliczono, że kontratak 
rzutem w przód stanowił u kobiet zaledwie 7,3% i 6,0% ataków skutecznych w tym kierunku, 
natomiast kontratak w tył u kobiet — 19,8%, a u mężczyzn — 17,7% rzutów skutecznych w 
tym kierunku. Znaczenie kontrataku podrcślił Nowikow i wsp. (1981). W ogólnej liczbie 
zwycięstw zawodników wysokiej klasy 15,6% dawały kontrrzuty. Zawodnik nastawiony 
tylko na atak ryzykuje, że jego rzuty zostaną wykorzystane przez przeciwnika.

W obserwacjach Matsumoto i wsp. (1978) zawodnicy o szczególnie dużej aktywności 
częściej od innych przegrywali przez przecirzut typu „Skashi”. Najlepszymi sposobami 
minimalizującymi aktywność przeciwnika w ataku są realny atak i zmiana uchwytu. Pewne 
znaczenie ma również atak pozorny, zejście z linii ataku, zmiana tempa i dystansu, przyjęcie 
odwrotnej postawy oraz silny uchwyt i blokowanie przeciwnika (Tołoczek i wsp. 1984).

W świetle zebranych informacji statystycznie uogólnioną metodę działania, prowadzącą 
do zwycięstwa w walce, można zapisać w postaci następującego algorytmu:
Krok 1. Rozpoznać silne i słabe strony przeciwnika (na podstawie opinii trenera, własnych 

doświadczeń z poprzednich zawodów, a szczególnie w danej walce poprzez częsty 
atak, czujną obronę i ewentualny kontratak).

Krok 2. Skryć swoje prawdziwe zamiary (nie ujawniać sposobu realngo ataku przed wytwo
rzeniem dogodnej sytuacji taktycznej).

Krok 3. Ograniczać do minimum aktywność przeciwnika w ataku i możliwość jego obrony 
(narzucić własne tempo walki).

Krok 4. Wykonać realny atak (potwierdzony punktacją sędziów).
Krok 5. Ponowić realny atak czy kontratak, powiększyć przewagę i zakończ}ć walkę.

Algorytm rozwiązania walki nie pozostaje w sprzeczności z podstawowymi zasadami judo. 
Oczywiście realizacja zasady „maksimum wydajności” polega na tym, że zawodnik zmierza 
do zakończenia walki w jak najkrótszym czasie. Środki techniczno-taktscznc, których 
znaczenie dla zwycięstwa oceniono i przedyskutowano, wskazują jedynie na współczesne 
tendencje w przygotowaniu judoków do zawodów sportowych. Ustalenia te są prawidłowoś
ciami statystycznymi i nie ograniczają zawodnikom oraz trenerom tworzenia indywidualnych 
rozwiązań taktycznych. Dla realizacji takich rozwiązań każdy zawodnik powinien opanować 
następujące umiejętności:
— zmieniać tempo walki,
— stosować skutecznie elementy we wszystkich kierunkach,
— hamować i wykorzystywać atak przeciwnika, nie dać zepchnąć się do obrony,
—■ łączyć elementy w staniu i w parterze,
— przede wszystkim opanować obronę przed rzutami typu „Seoi nage” i przed trzymaniami, 

zakończyć walkę przed czasem poprzez zaskakujący atak albo kontratak lub w parterze.

Zakończenie i wnioski

Wyniki przeprowadzonych obserwacji zawodów ogólnopolskich kobiet i mężczyzn 
skłaniają do przedstawienia następujących wniosków:

1. Kobiety charakteryzowała względnie słabsza niż mężczyzn umiejętność obrony przed 
trzymaniami, o czym świadczy m.in wysoka efektywność walki w parterze.

2. Kobiety rzadziej niż mężczyźni atakowały rzutami w przód i miały słabszą obronę przed 
rzutami w tył.

3. Spośród technik stosowanych w walce w staniu kobiet relatywnie skutecznej, w porów
naniu z mężczyznami, wykonywały rzuty w tył „O uchi gari”, „O soto gari”, „Ko soto 
gake”, zaś w przód „Kubi nage” i „O goshi". Zarówno w wyszkoleniu kobiet, jak i 
mężczyzn dominowały rzuty typu „Seoi nage”.

4. Mężczyzn cechowała korzystniejsza asymetria skutecznych rzutów.
5. Kobiety uzyskiwały wyższe oceny sędziów za wykonane rzuty. Medalistki otrzymywały 

wyższe oceny niż niemedalistki, podobnie jak medaliści w odniesieniu do niemedalistów.
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6. Stwierdzono, że wartość wskaźników aktywności w ataku oraz skuteczności ataku i 
obrony konsekwentnie różnicowała grupy wg poziomu wyszkolenia. Kolejność grup, 
określona na podstawie wartości Al, S i 0, była następująca: niemedalistki, niemedaliści, 
medalistki, medaliści.

7. Znaczenie parametrów przygotowania techniczno-taktycznego dla osiągnięć w zawodach 
było inne u kobiet niż u mężczyzn. Dotyczyło to szczególnie skuteczności ataku w przód.

8. Judoczki częściej niż judocy skutecznie wykonywały rzuty biodrowe i nożne oraz 
trzymania.

9. W grupach mistrzyń i mistrzów stwierdzono ujemną korelację skuteczności ataku i 
aktywności w ataku, co świadczy o szczególnej taktyce walki w zawodach krajowych.

10. Skuteczna obrona przeciwnika powodowała zwiększenie aktywności w ataku mistrzyń i 
mistrzów.

11. Aktywność w ataku mistrzów i ich przeciwników była skorelowana, ale zawsze większa u 
mistrzów.
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The Technical and Tactical Preparation of Men and Women Judoka.

Summary

During all-Polish Men and Women's Judo Contest some symplified symbols of judo techniques were 
employed to record: the type of the technique used, its direction and score value, the connecting of 
various techniques into effective combinations as well as counterattacks and unsuccessful altempts of 
attack.

On the basis of 8375 attacks recorded in 1234 bouts it was discovered which techniques are preferred 
by women and which by men. The level and importance of the bassic parameters of technical and tactical 
preparation for success in judo combat were also evaluated. The theoretical model thus created from the 
individual characteristics of the medal holders and the combat regularities described may be used by the 
instruuctors to improve the training process in dubs. Furthermore, the parameters of technical and 
tactical preparation of Polish leading judoka were presented in this paper against the backgroud of the 
characteristics of the Olympic champions of this sport.



251

TexHHro-TarTHHecxaa nonroTOBra cnopTCMCHOB
u cnopTCMeHOK no nno-ao

PesioMe

Bo BpCMB o6uienojibCKHx copeBaoBaHHd zchiuhh h MyziHB c nOMOuibto ynpomeHHbix chmbo.tob 
tcxhhk juio-AO lanHCMBa.iHCb: bha npHMeHseMoS rexHHKM, ee nyHTTOByio Be-iHHHHy, HaopaB-ietme 
BbmojiHeBHa, coeAHBeHHS TexnBK b 3$4>eKTHBHi>ie roM6nHaunH h KOHrpaTam a Tarze neycnemnue 
nooMTra HTaiH.

Ha ocHOBaHHH 8.375 btbk iapemcTpttpoBaHHi>ix b 1234 cxBaTiax 6uno onpenejieao ramę xieMeBTH 
npennoHHTaioT zeinuHHu, ■ ramę MyzaMHbi. OuenHBa.THCb Tarze yposeHb ■ iHaieme ochobhmx 
napaweTpOB TexHHro-TarTH<iecKoA nonroTOBu ona no6em*i b 6opa6e asio-no. TeopeTHaecraa Mone.ii* 
oópaaoBaHHM* hi HniHBH.aya.ibHijx xaparrepncTHx MenanHCTOB h onacaHHbie TaroHOMepHOCTH 
6opb6bi MoryT Hcno.iblOBarbCi rpenepaMB ais coBepuieHCTBOBaHHa TpeHzpoBOHHoro nponecca b 
riy6ax. KpoMe toto b pafiOTe npencraB.ieHŁi napaMCTpu TexHHxo-TaxTHHecxo0 nonroToarH .iyaninx 
nSlO-HOHCTOB rio.lbUlH Ha <t>OHe XapaXTepHCTHKH n.lHunnilrnn BCMIIHOHOB B 3TOM BHne CUOpTa.
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Wstęp

Choroba zwyrodnieniowa stawów biodrowych należy do chorób doprowadzających do 
dużego kalectwa poprzez znaczne ograniczenie zakresu ruchów. Przyczą są pierwotne zwyrod- 
niające zmiany stawów o etiplogii niezapalnej. Dotychczasowe dane dotyczące etiopatogenezy 
choroby zwyrodnienioej nie tłumaczą całości obrazu chorobowego i przyczyny wstępujących 
zmian.

Przy omawianiu etiopatogenezy tej choroby wg jednych na plan pierwszy wysuwa się 
zaburzenia wewnątrzwydzielnicze (Monroe 1948, Seze 1954, Tichy 1959, Robecchi 1964) oraz 
wpływ czynników zewnętrz-ustrojowcyh takich jak: mikrourazy, nadmierne obciążenia, wady 
postawy. Według innych występują zmiany naczyniowe (Wahlberg 1962), przy czym mecha
nizm powstawania zmian ma być podobny do miażdżycy, dając wspólny przedkliniczny i 
biochemiczny początek (Anostocescu 1964). Obserwacje kliniczne podkreślają pewien związek 
między chorobą zwyrodnieniową stawów a zmianami miażdżycowymi naczyń (Kalczyński 
1965, Barwik-Schramm 1968, Barwik-Schramm — A. Kieta Fyda 1960).
Stwierdzono, że chorzy ze zmianami zwyrodnieniowymi stawów częściej chorowali na 
chorobę naczyń wieńcowych aniżeli chorzy z odczynami zapalnymi w stawach (Kellgren 1961, 
1965).

Fizjologiczne cechy starzenia się tkanek nie są jedynym czynnikiem w powstawaniu zmian 
zwyrodnieniowych Bruhl 1968). Garlicki (1974) zaznacza, że wczesne uszkodzenie chrząstki 
występuje w mniej lub nieobdążonych częśdach chrząstki. Anderson (1972), Chamley (1974) i 
inni uważają, że chrząstka bardziej obdążona ulega wcześniejszym zmianom. Niwątpliwie 
patomechanizm powstawania zmian zwyrodnieniowych jest bardzo złożony i jeszcze w pełni 
nie wyjaśniony.
Według obowiązującego podziału rozróżniamy:
1. Chorobę zwyrodnieniową biodra pierwotną (coxarthrosis idiopatica).
2. Chorobę zwyrodnieniową biodra wtórną (coxarthrosis secundaria).
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Patogeneza i patomorfologia

Proces chorobowy dotyczy:
1. Torebki stwowej, w której dochodzi do zmian w zawartości kwaśnych mukopilisacharydów 

i glikoproteidów, co świadczy o zaburzeniach procesów metabolicznych w obrębie torebki 
i błony maziowej. Mikroskopowo torebka staje się pogrubiała, przerosła, przechodzi do 
rozpulchniania kosmków błony maziowej oraz przekrwienia. Trudno jest odpowiedzieć 
czy występujące zmiany w torebce są objawami późnymi choroby, powstającymi właśnie w 
fazie jej rozwoju, czy też są zmianami wczesnymi, zapoczątkowującymi proces chorobowy.

2. W chrząstce stawowej dochodzi do utraty proteoglikanów powierzchniowej warstwy 
chrząstki. Proteoglikany wywierają wpływ na procesy dyfuzji różnych substancji oraz 
wymianę płynów pomiędzy komórkami a ich otoczeniem i krwią. Chrząstka staje się mniej 
elastyczna, traci swą prężność, a włókna kolagenowe są bardziej podatne na mikrourazy 
czy urazy. Przychodzi do rozerwania siatki włóknikowej, powstania szczelin, brak bowiem 
elastycznego oporu na ciśnienie pionowe, czy rozciąganie poziome.

Same chondrocyty gromadzą się w kolonie, nie mają już tej zdolności do rozpuszczania 
otaczającej substancji podstawowej i gęstej siatki włókien kolagenu. Pewna ilość chondro- 
cytów ginie, a inne wykazują hyperaktywność, przychodzi do zaburzeń enzymatycznych i 
braku równowagi pomiędzy produkcją a niszczeniem komórek i włókien chrząstki. W 
konsekwencji następuje włóknienie chrząstki na skutek utraty glikogennych glikanów i 
nadmiaru włókien kolagenowych. Występują zmiany w części podchrząstnej,'chrząstka 
bowiem przestała spełniać rolę amortyzatora. Mikrourazom podlega część nasadową kości 
gąbczastej, może dojść .do nekrozy i łamliwości beleczek kostnych. Tworzą się ogniska 
osteogenezy odokostnej i śródchrząstnej, doprowadzając do powstania osteofitów, które 
pokryte są chrząstką włóknistą. Część śródstawowa osteofitów ma wygląd hialiny i łączy 
się w niewidcznym miejscu z chrząstką pierwotną. W tych miejscach w warstwie kostnej 
dochodzi do mikrozłamań beleczek kostnych, tworzenia się odkostnień widocznych w 
obrazie rtg.

Choroba zwyrodnieniowa stawów biodrowych pierwotna zostaje coraz szerzej poparta 
badaniami nad enzymami typu proteaz, produkowanymi przez chondrocyty. Wykryto in 
vitro w hodowli chrząstki aktywne proteazy, które mogą być odpowiedzialne za zapocząt
kowanie procesu chorobowego.

Drugim ważnym elementem zaburzeń biochemicznych w chrząstce w chorobie zwyrod
nieniowej stawów biodrowych jest uwalnianie się znaczniejszych ilości kwasu arachidyno- 
wego z fosfolipidów błon komórkowych chondrocytów, które z kolei przechodzą w 
nadtlenki pochodne lipidów, nienasyconych kwasów tłuszcvzowych, które jako związki 
małostablilne uwalniają się tworząc rodniki o działaniu katalizatorów, doprowadzając do 
degradacji bezpośredniej.

Utlenianie lipidów nienasyconych może dokonywać się spontanicznie lub może być 
katalizowane przez pewne metale, takie jak miedź i żelazo. Raz rozpoczęta reakcja sama 
się podtrzymuje i z czasem rozszerza. Znacznym źródłem nadtlenków w chrząstce jest kwas 
arcachidowy, którego stężenie w chrząstce, a szczególnie w warstwie powierzchniowej 
wzrasta z wiekiem. Część kwasów tłuszczowych jest użyta do produkcji prostaglandyn, z 
których powstają nadtlenki i wolne rodniki mogące induktować utlenianie lipidów i 
tworzenie nadtlenków. Ten mechanizm potogenetyczny wyjaśnia wzrost choroby zwyrod
nieniowej z wiekiem.

Podobny mechanizm przebiega w chorobach metabolicznych, takich jak hemochroma- 
toza, choroba Willsona, w których przychodzi do nagromadzenia w tkankach miedzi, 
żelaza, mających wpływ na oksydację lipidów (Bruhl 1968, Hulek 1984). Podobny przebieg 
zmian zwyrodnieniowych obserwujemy w innych zaburzeniach metabolicznych, takich jak 
ochronoza, cukrzyca, miażdżyca.

Z biegiem lat aktywność syntetyzowania chondrocytów spada, zmniejsza się ilość 
komórek poszczególnych warstw chrząstki stawowej. U chorych ze zmianami zwyrod



257

nieniowymi istnieją wyraźne różnice w ilości tych komórek w porównaniu ze zdrowymi 
osobnikami w tym samym wieku; świadczy to o pewnej anomalii konstytucyjnej chrząstek 
stawowych, które od początku mają mniejszą gęstość komórkową niż inne chrząstki ludzi 
zdrowych. Powyższy stan, jak również zmiany właściwości biochemicznych makromolekuł 
substancji podstawowej doprowadzają do zmiany elastyczności chrząstki. Zmniejsza się 
odporność na rozciąganie wprost proporcjonalnie do koncentracji proteoglikanów w 
substancji podstawowej. Jeżeli jeszcze uwzględni się fakt utraty elastyczności warstwy 
podchrząstnej, co powoduje zagęszczenie siatki beleczek kostnych, a poprzez procesy 
reperacyjne mikrourazów doprowadza do pęknięć i złamań, mamy pełny obraz wy
stępujących zmian. Dlatego też częściej mogą występować zmiany zwyrodnieniowe w toku 
wykonywania nadmiernych wysiłków, obciążających stawy biodrowe. Nie można pominąć 
roli czynników naczyniowych, gdyż nieprawidłowe ukrwienie głowy kości udowej, panewki 
czy stawu również powoduje zaburzenia odżywacze tej okolicy, doprowadzając do pierwo
tnych zmian zwyrodnieniowych.

3. Ważne znaczenie dla prawidłowej czynności stawu biodrowego ma maż stawowa, która jest 
dializatorem osocza, zawierającym nieliczne komórki, głównie histiocyty i limfocyty, a 
ponadto składniki odżywcze oraz kwas hialuronowy. Dzięki temu kwasowi maź stawowa 
ma odpowiednią lepkość oraz zdolność nawilżania powierzchni stawowych i eliminowania 
niekorzystnego tarcia.
W warunach patologicznych, w przypadkach depolimerazyzacji kwasu hialuronowego, 
maź traci swoje właściwości fizyczne, a tarcie powierzchniowe może wzrosnąć wielokrot
nie, doprowadzając do uszkodzenia chrząstki na skutek obciążenia. Na stan biologiczny 
chrząstki będą więc wpływać wszystkie nieprawidłowości składu, czy właściwości fizyko
chemicznych mazi, związane z czynnością wydzielniczą komórek błony maziowej, czy 
zaburzeniami ukrwienia błony. Chrząstka stawowa nie posiadając naczyń odżywiana jest z 
jednej strony przez maź stawową, a z drugiej — przez naczynia krwionośne warstwy 
podchrząstnej kości. Dla prawidłowego odżywiania chrząstki stawowej konieczny jest 
ruch, który ułatwia wykorzystanie składników odżywczych z mazi stawowej.
Ten sam moment ma znaczenie dla odżywiania od strony naczyń warstwy podchrząstnej; 
naprzemiennie obciążanie i odciążanie chrząstki stawowej warunkuje prawidłowe od
żywianie.

Wtórna choroba zwyrodnieniowa stawów biodrowych (coxarthrosis secundaria) może 
być spowodowana zmianami w układzie kości udowej w stosunku do panewki stawu 
biodrowego; mogą zachodzić nieprawidłowości w wielkości i kształcie samej głowy kości 
udowej.
Przyczynami mogą być:

wrodzona dysplazja biodra z decentralizacją głowy kości udowej, niedorozwojem 
dachu panewki,

niedorozwój dachu panewki,
dysproporcja między wielkością głowy kości udowej a panewką, 
wrodzone zwichnięcie stawu biodrowego,

— biodro szpotowe,
— złuszczanie głowy kości udowej,

zmiany urazowe, takie jak złamanie, zwichnięcie, nieprawdłowe ustawienie po złama
niu,
— uszkodzenie po przebytych stanach zapalnych, infekcyjnych, gośćcowych, 

zaburzenia przemiany materii (ochronoza, alkaptonuria itp.).
Wtórne zmiany zwyrodnieniowe ujawniają się po dłuższym okresie, nawet po kilku, a 
nawet po kilkunastu latach od uszkodzenia stawu pierwotną sprawą chorobową (Bruhl 
1968, Dega, 1968, Garlicki-Kreczko 1974).



Anatomopatologiczne zmiany zachodzące w chorobie zwyrodnieniowej stawu biodrowego

Staw biodrowy jest stawem kulisto-panewkowym, w którym ruchy odbywają się wokół 
różnych osi, a mianowicie:

1. osi strzałkowej,
2. osi poprzecznej,
3. osi pionowej.

Staw biodrowy należy do jednego z najbardziej używanych stawów, który dzięki od
powiedniej budowie kostnych części, silnym mięśniom i wiązadłom jest przystosowany do 
znoszenia dużych obciążeń statystyczno-dynamicznych.

W celu utrzymania pełnej sprawności stawu muszą istnieć pewne parametry, zabez
pieczające prawidłowy ruch.
1. Kąt szyjkowo-trzonowy wynoszący 125° — 128° (wg Lanza i Wechonutko).
2. Kąt przodoskręcenia szyjki kości udowej około 12°.
3. Kąt nachylenia panewki w płaszczyźnie poprzecznej jej przodoskręcenia około 15°.
4. Kąt nachlenia panewki w płaszczyźnie czołowej 33° — 35°.
5. Kąt Wiberga (kąt zanurzenia głowy w panewce około 25° — 30°.

Na staw biodrowy działają przede wszystkim siły ucisku pochodzenia mięśniowego i 
grawitacyjnego. Siła ucisku przy prawidłowym układzie powierzhni stawowych tego stawu 
rozłożona jest na znacznej powierzchni głowy i panewki stawu, przechodzi kolejno na szyjkę i 
trzon kości udowej (Cellary 1968).

Mięśnie, które wykonują ruchy w stawie biodrowym przyczepione są do kości miednicy i 
kości udowej. Okalając staw biodrowy mają one na celu utrzymać w prawidłowej pozycji 
głowę kości udowej w stosunku do panewki oraz kości obręczy biodrowej względem uda.

Mięśnie działające na staw biodrowy dzielimy na:
1. Zginacze (mm flexores).
2. Prostowniki (mm extensores).
3. Odwodziciele (mm abductores).
4. Przywodzidele (mm abductores).
5. Rotatory zewnętrzne (mm rotatores extemi).
6. Rotatory wewnętrzne (mm rotatores intemi).

Wobec bardzo różnej mechaniki ruchu stawu biodrowego każde nieprawidłowe ustawienie 
powierzchni stawowych wobec siebie, jak też niewłaściwe napięcie poszczególnych mięśni czy 
działanie siły mięśniowej w czasie ruchu, mogą być przyczynami dalszych nieprawidłowości w 
budowie samego stawu i wykonywania ruchów.

Przy prawidłowo działającym stawie biodrowym ucisk na jeden centymetr powierzchni 
głowy kości udowej nie stanowi zagrożenia dla chrząstki stawowej, natomiast przy nieprawid
łowym układzie, kiedy zmniejsza się powierzchnia na którą działają siły obciążające, dochodzi 
do mechanicznego uszkodzenia chrząstki stawowej, szczególnie w czasie dynamicznego 
obciążenia stawu biodrowego podczas biegu, dźwigania ciężarów czy szybkiego chodu.

W przypadku zniszczenia chrząstki szklistej, staw pozbawiony jest działania buforującego 
chrząstki, która traci swą elastyczność na skutek popękania i utraty wody. Dochodzi do 
wtórnego uszkodzenia tkanki kostnej poprzez popękanie beleczek kostnych w miejscach 
największego obciążenia. Zniszczenie chrząstki powoduje obnażenie warstwy podchrząstnej 
kości, w której receptory czuciowe, drażnione podczas ruchu, powodują na drodze od
ruchowej znaczne zwiększenie napięcie mięśni otaczających staw. Z kolei stan wzmożonego 
napięcia mięśni doprowadza do mięśniopochodnego przeciążenia powierzchni stawowych, do 
upośledzenia ukrwienia stawu, zastoju żylnego w głowie kości udowej, szyjce i torebce 
stawowej.
Powyższy stan jest przyczną znacznego bólu, dochodzi do zakwaszenia środowiska, martwicy 
beleczek kostnych oraz powstania torbieli w strefie największego obciążenia. W miejscach 
nieobciążonych stawu zachodą zmiany wytwórcze, wyrośla kostne. Ten patologiczny proces 
doprowadza do wadliwego ustawienia głowy kości udowej w stosunku do panewki stawowej 
(Gruca 1972).
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The Pathogenesis of the Degeneration of the coxal Articulation. Part One

Summary

The degeneration of the coxal articulation, one of the illnesses which causes considerable lameness, 
requiters rehabilitation treatment from its earliest stage. The pathołogic proces not only aflects changes in 
the structure of the articular capsule but also it grows in the joint cartilage bringing about metabolic 
changes of the basie substance along with the changes in the function of chondrocyles and the synovial 
fluid itself. The above — meutioncd factors bring about primary degeneration changes as apposed to the 
sccondary ones in the course of which there are either some changes in the joint structure itself or 
abnormalities resulting from the influence of various kinds of micro and macro injuries.

In conseąuence of the destructioin of the cartilage, there follows the uncovering of the subcartaginous 
layer of the bonę, whose irritated receptors cause, by means of reflex, the inerease of tension in the 
musclcs encircling the joint, which handicaps the blood flow in the joint. There comesa pain followed by 
the necrosis of the trabeculor bones in the place of the greatest encumberance while the remaining parts 
are affected by accretions.
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riaT0reHe3 fle<J>opMnpyKnuero ocreoapTpcna Se/ipa — sacTb 1

Pe3K>Me

Ae4>opMHpyK>uiHQ ocTeoapTOj 6eopa aax o/ma H3 6o.ie3Heił BeayuiHx k 3HaHHTeabHOMy yBeibio 
Tpeóyer npHMeBeHHa cooTBeTCTByiomero .leaeinia BOCCTanoBHTe.ibHoro c cainoro panHero ee nepno.na. 
Eojie3HeHHbifi npouecc KacaeTca xax H3MeHenHił b crpoeHHH cyCTaBiioft cyMKH, Tax h npoxoaHT b 
cycraBHOM xpame npHBooa k MeTa6o.THaecKHM H3MeneHnaM ocHOBHoro BeuiecTBa a Taicnce k 
H3MeHeHHSM <]>yHKUHH XOHAPO1WTOB H CaMOft CyCTaBHOH CMH3KH. OrwcaiiHbie (jjarropu Benyr K 
AereHepauBOHHŁiM H3MeHeHHSM nepBHHHOro xapajrrepa b ot.thhhc ot btophhhmx, np« KOTOpbix HMeior 
Mecro HSMeHeHHH b CTpoeHHH caMoro cycTaBa HjTh Toace BbiciynaioT nenpanH.ibHOCTH Bcae/iCTBHe 
BO3aeHCTBHS pa3HOro BHAa peay.TbTaTOB xapaxTepa MHKpo h_ih Maicpo rpaBM.

B CBS3H c paapyuieaHeM xpama nacrynaeT o6aaxeHHe noaxpsmeBoro caos kocth, b Koropoił 
pa3ApaxaeMbie peueirropu BbnbiBaiOT Ha nyTH pe<J>.'ieKCa yBe.3HBenne HaupaaceHHs Mbinm OKpyacaK>iuHX 
cycraB, BM3biBaa h oc.Ta6.ieHHe KpOBOCHa6xeHjm cycTaBa. BwcTynaer 6o.ib, noaB.aaeTCa Heapo3 
kocthbh SajiOK b Mecre HaH6oju>iueft Harpy3KH, a b ocTa.ibHbrx nacTax o6pa3OBanHe npo;n«t>epaTHBHbix 
H3MeHeHMH.
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REHABILITACJA CHORYCH Z AFAZJĄ CAŁKOWITĄ*’, 
PROWADZONA PRZEZ ZESPOŁY TERAPEUTÓW SZKOLONYCH 
I NIESZKOLONYCH W ZAKRESIE NIEJĘZYKOWEGO 
POROZUMIEWANIA SIĘ

Maria Pąchalska**’

Chorzy z afazją całkowitą stosują różne sposoby niejęzykowej komunikacji, aby skompen
sować sobie znikomy zasób własnej mowy. Jeżeli jednak ich próby porozumiewania się 
zostaną stłumione przez brak czasu, bądź przez ignorancję klinicystów, wystąpią wówczas 
„reakcje katastroficzne” oraz redukcja motywacji do robienia dalszych postępów (Glickstein 
1979).

Zasygnalizowany problem ma duże znaczenie dla praktyki rehabilitacji i o ile Glickstein 
ma rację, to wszystkie dotychczasowe programy terapii chorych z afazją wymagają op
tymalizacji, a zespoły terapeutyczne przeszkolenia w zakresie niejęzykowej komunikacji, 
ponieważ dotąd jedynie logopeda był w stanie sprostać tym wymaganiom.

Celem pacy było zbadanie i porównanie wyników uzyskanych przez grupę chorych z 
afazją całkowitą, leczonych systemem tradycyjnym, gdzie jedynie logopeda stosował niejęzy- 
kowe porozumiewanie się, w porównaniu z grupą chorych z którą pracował zespół terapeuty
czny przeszkolony w zakresie niejęzykowego porozumiewania się.

"'Afazję całkowitą definiuję zarówno z indywidualnego, jak i społecznego punktu widzenia. Indywidualny punkt 
wid zen i a podkreśla ważną dla praktyki terapeutycznej okoliczność, że w afazji całkowitej — na skutek organicznego 
uszkodzenia dominującej półkuli mózgu (najczęściej lewej dla praworęcznych) — występuje całkowita utrata umiejętno
ści językowego porozumiewania się, dotycząca zarówno budowy, jak i rozumienia tekstu słownego, pisanego i 
sygnalizowanego oraz częściowa utrata zdolności niejęzykowego porozumiewania się. Zachowane może być rozumienie 
niektórych sygnałów językowych (apele = wołacze, wykrzykniki), sygnały stojące na pograniczu języka oraz uboga 
mimika, gest lub pantomima.
cd. ’’ Afazja całkowita jest więc, jak wynika z powyższej definicji, zaburzeniem ilościowym i sprowadza się do utraty 
procesów filogenetycznie młodszych i mniejszego lub większego zaburzenia procesów filogenetycznie starszych.
Ze społecznego punktu widzenia, afazja całkowita to niemożność uczestniczenia w interakcjach społecznych ze 
względu na omówiną powyżej utratę zdolności językowego porozumiewania się, oraz większe lub mniejsze zaburzenia 
zdolności niejęzykowego porozumiewania się (Pąchalska 1986 b).
"'Instytut Rehabilitacji AWF w Krakowie.
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Materiał i metoda

W szkoleniu wzięli udział członkowie zespołu terapeutyczego Odziału Rehabilitacji Lecz
niczej Krakowskiego Szpitala Zespolonego im. G. Narutowicza w Witkowicach oraz Krako
wskiego Ośrodka Rehabilitacji Chorych z Afazją „Afa—Klub”. Zespół składał się z lekarza, 
logopedy, neuropsychologa, neurolingwisty, magistra rehabilitacji, technika fizjoterapii, tera
peuty zajęciowego, asystenta socjalnego, technika ortotyka oraz pielęgniarki. Program szkole
nia obejmował 15 dwugodzinnych kursów, w czasie których przedstawiono różne formy 
niejęzykowego porozumiewania się. Główny nacisk kładziono na opanowanie przez członków 
zespołu umiejętności „produkowania” jak i „odbioru” mimiki, gestu, pantomimy, rysunku 
czy wokalizacji oraz stosowania w czasie porozumiewania się z chorymi różnych pomocy 
dydaktycznych, umożliwiającuch wzajemne zrozumienie się. Zespół ten został wyposażony w 
komplety pomocy umożliwiających niejęzykowe porozumiewanie się. Przeszkoleni terapeuci 
pracowali z grupą eksperymentalną (E). W grupie kontrolnej (K) z całego zespołu terapeuty
cznego, jedynie logopeda stosował niejęzykowe porozumiewanie się według przyjętych na 
świecie standardów.

Eksperyment trwa, przez 10 miesięcy. Badaniami objęto chorych leczonych w Oddziale 
Rehabilitacji Leczniczej KSzZ im. G. Narutowicza w Witkowicach, a następnie w Krakows
kim Ośrodku Rehabilitacji Chorych z Afazją „Afa — Klubie”.

Ogółem przebadano 38 osób. Grupa eksperymentalna (E) liczyła 18 osób, a grupa 
kontrolna (K) 20.

Do oceny postępów czynionych przez pacjentów zastosowano:
1. Magnetowidowe zapisy 10 minutowych przerw podczas terapii sztuką, badające 

możliwości niejęzykowego porozumiewania się chorych z afacją całkowitą. Analiza zapisów 
była prowadzona prze 3 sędziów obiektywnych (neuropsychologa, neurolingwistę oraz 
logopedę). Punkty przyznawano za wystąpienie jakiejkolwiek reakcji oznaczającej niejęzyko
we porozumiewanie się (mimika, gest, pantomima, rysowanie problemu, wokalizowanie itp.). 
Dwa punkty przyznawano za „inicjowanie” rozmowy, 1 punkt za podtrzymanie rozmowy 
podjętej przez terapeutę. Zero punktów przyznawano przy braku jakiejkolwiek reakcji 
pacjeta.

2. Zestaw testów neuropsychologicznych M. Pąchalskiej, badający orientację, pamięć, 
wykonywanie poleceń, nazywanie, płynność mówienia, opisywanie obrazka, powtarzanie 
sylab, rozumienie, pisanie dyktatu, funkcje wzrokowo-przestrzenne, dotykową formę percep
cji oraz myślenie abstrakcyjne.

Procedura badania

Badania rozpoczęto w październiku 1982 roku, a zakończono po 10 miesiącach rehabilita
cji, tj. w lipcu 1983. Testy neuropsychologiczne zastosowano dwuktotnie przed roz
poczęciem rehabilitacji oraz po jej zakończeniu, natomiast magnetowidowy zapis niejęzyko
wego porozumiewania się by, prowadzony przed rozpoczęciem terapii oraz po 22 i 44 
tygodniach trwania eksperymentu.

Wyniki

Dane uzyskane w badaniach chorych z afazją całkowitą, leczonych przez wyszkolony w 
zakresie niejęzykowego porozumiewania się zepół terapeutów oraz przez terapeutów pracują
cych systemem konwencjonalnym, poddano analizie statystycznej.

Biograficzna charakterystyka pacjentów przedstawiona w tabeli I wykazuje, że badane 
grupy nie różnią się istotnie w zakresie wieku, płci, czasu po udarze mózgu oraz liczby sesji 
terapeutycznych, są zatem pod tym względem jednorodne.
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Tabela I — Table 1

Biograficzna charakterystyka badanych grup 
E (n-18) i K (n-20)

The biographical characterstics of the tested group 
E (n-18) and K (n-20)

Czynnik Grupa
Porównanie

E K

Płeć 
mężczyźni 10 11

kobiety 8 9
Chi’ - 0.006 NS

Wiek
X 53.6 50.2

s 7.6 9.2
Chi’ - 1.231 NS

Czas po udarze 
(w tygodniach):

X 195.1 192.4

s 43.2 55.4
Me - 0.119 NS

Liczba sesji 
terapeutycznych:

X 42.3 41.7

s 1.1 1.4
t - 1.458 NS

NS — różnice nieistotne statystycznie

Celem uzyskania odpwiedzi na pytania dotyczące związku pomiędzy wiekiem chorych 
oraz poprawą w zakresie badanych parametrów, przeprowadzono analizę współczynnika 
korelacji cząstkowej dla całości materiału.

Z danych wynika, że młodzi pacjenci — pomimo uzyskania znacznie wyższej, aniżeli 
starsi pacjenci, różnicy w zakresie przyrotu składowych wskaźnika porozumiewania się: 
orientacja (r = —0,44, a = .0,1), pamięć (r = — 0.37, a =0,5), nazywanie (r = - 0,45. a = 
.01), płynność mówienia (r = — 0.61, a =.001), opisywanie obrazka (r = 0.72, a =.001),
funkcje wzrokowo-przestrzenne (r = — 0.49, a =.01) oraz myślenie abstrakcyjne (r = — 
0.51, a = .01) znacznie trudniej inicjują niejęzykowy kontakt, używając głównie gesty, 
przez co gorzej funkcjonują w grupie. W sytuacji interakcji społecznych młodsi pacjenci 
częściej oczekują pomocy od terapeuty aniżeli pacjenci starsi (r = 0.65, a = .001).

Ze względu na stwierdzenie braku istotnych statystycznie różnic w zakresie danych 
uzyskanych przez kobiety oraz przez mężczyzn zarówno w grupie K., jak i grupie E, dalsza 
analiza materiału nie uwzględnia podziału na płeć.

Analizę 114 magnetowidowych zapisów niejęzykowego porozumiewania się chorych z 
afazją całkowitą, przeprowadzoną przez 3 sędziów obiektywnych, przedstawia tabela II.

Analiza danych zawartych w tablicy i na rycinie pozwala stwierdzić, że w badaniu I, 
chorzy z obu grup przejawiają, chociaż niewielkie, możliwości niejęzykowego porozumiewa
nia się. Po 22 tygodniach eksperymentu w obu badanych grupach wzrasta liczba udanych

4
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Tabela II — Table II

Porównania aktów niejęzykowej komunikacji w badanych grupach E (n = 18) i K. (n = 20) 
The comparison of non-verbal communication acts in the tested groups E (n= 18) and K (n = 20)

Grupa

Czas trwania eksperymentu 
(w tygodniach)

0 22 44

X SD X SD X SD

E 26.6 8.4 63.1 10.3 84.2 8.7

K 22.2 7.9 37.1 9.2 32.9 8.3

Graficzne gawisko to jest ilustrowane na rycinie 1.

Ryc. 1. Profile wartości średnich wskaźnika niejęzykowej komunikacji
w badanych grupach E (n = 18) i K (n - 20)

Fig. 1. The average profiles of non-verbal communication indicator 
in the tested groups E (n - 18) and K. (n = 20)

aktów niejęzykowego porozumiewania się, przy czym wzrost ten jest dwukrotnie wyższy w grupie 
prowadzonej przez szkolnych terapeutów niż w grupie prowadzonej systemem tradycyjnym.

Po 44 tygodniach w pierwszej z grup następuje dalszy wzrost udanych aktów komunikacji 
niejęzykowej. zaś w grupie prowadzonej systemem tradycyjnym obserwuje się spadek wskaź
nika. Być może wpływa na to, zauważone w magnetowidowym zapisie, ignorowanie w tej 
grupie terapeutów spontanicznych niejęzykowych „wypowiedzi” chorych. Fakt ten wyzwala 
występowanie silnych „reakcji katastroficznych”.
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Wskaźnik językowego porozumiewania się chorych z afazją całkowitą przedstawia tabela 
III, graficznie ilustruje to zjawisko rycina 2.

Tabeii HI — labie Ul

Porównanie wskaźnika porozumiewania ne w badanych grupach E (o- 18) i K. id- 20) 
The cotnpansoc of the commuajcauon mdicaior x the tested groups E (d- 18) and K. id- 20)

Czynniki

Badanie I

Wartość Istotność

Badanie 11

Warw sc Istotność

Grupa Grupa

E K E K

x s X I X s
* 1 ‘

On a: licu 0 0 __ __ 71.17 22.68 45.13 17.66 13 444 uu

Pinuęc 0 - 1.15 2 96 0.038 NS 37.90 531 9.30 5.99 34 067 XXX

1 Wvionvw»nie poleceń 0 - 0 - - - 40.60 11.81 13.60 17.93 23.750 XXX

! Narwanie 0 - 0 - - - 11.60 4.30 2.60 232 20.736 XXX

PrynnoK mówienia 0 - 0 - - - 930 4J9 1.40 2J7 2.843 NS

Optrwmie oorazaa 0 - 0 - - - 8.80 4.42 2.00 2.83 10.851 XXX

Powtarzanie sylab 036 10 3.00 8.01 0.616 NS 49.00 5.68 1X50 530 34.067 XXX

Rozumienie *ynzo» 0 - 0 - - - 48.00 23 48 14.00 14.63 24.338 XXX

Dyktando 0 - 0 - - - 32.50 16.17 3.75 9.16 34.067 XXX

Fu nacje wsrokowo-prze 
strzsne 178 SJS 8.30 6.70 0.029 NS 91.11 436 3X20 1431 30.506 XXX

Domowa forma 
per=e?cy 10.00 16.10 5.30 1230 2.536 NS 100.00 - 36.00 2037 34.067 XXX

Myóeme abstrakcyjne 0 - 0 - - - 25.10 912 3.80 426 36.100 XXX

NS — roauce nieisotne satynycane

i — istotne aa ponoete 2-00* 
m — s-.jtne na po a omie I - .0!
lu - siocne aa pcnotme 2-001

1 orientacja
2 pomtC
1 wykorymone poleceń
l rmy^ontf
Spfynnosć mów/m®
6 opisywanie aóroz*o
Zpowtjrrome sytob
8 rrrumiarwe wyrazów 
idykłal
XI funkcje wrrokemro-prKtfrieane 
fi. dotykowo forma percepcji
V my Henie obitrokcy/ne

Ryc. 2. Porównanie wskaźnika porozumiewania się w grupach 
E (n = 18) i K (n = 20)

Fig. 2. The comparison of communication indicator in the groups 
E (n = 18) and K. (n = 20)

Porównanie wskaźnika porozumiewania się w badanych grupach pozwala stwierdzić, że w 
badaniu I w obu grupach wystąpiła śladowa zdolność w zakresie: powtarzania sylab, pamięci 
funkcji wzrokowo-przestrzennych oraz dotykowej formy percepcji. Dane te wskazują na 
całkowity brak możliwości językowego porozumiewania się chorych z afazją całkowitą.
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Po rehabilitacji wystąpiła w obu grupach poprawa w zakresie wszystkich czynników 
wskaźnika porozumiewania się, która jest wyższa w grupie E. Praktyka w zakresie niejęzyko- 
wej komunikacji, zdobyta przez szkolonych terapeutów, pozwoliła na uzyskanie u prowadz- 
nych przez nich chorych 3, a nawet 4 —krotnie wyższych wyników od grupy chorych 
leczonych systemem tradycyjnym. Obie metody dają podobny efekt tylko w zakresie płynno
ści mówienia.

Dyskusja

Trudno wyobrazić sobie rozmowę bez gestykulacji, ponieważ mimika, intonacja, gest, 
uzupełniają wymowę dialogu. Gestykulacja stanowi niezbędny atrybut codziennego ob
cowania ludzi, tak więc trudno nie stosować tego prastarego sposobu porozumiewania się 
ludzi wtedy, gdy człowiek utracił całkowicie zdolność językowego porozumiewania się z 
otoczeniem.

Wcześniejsze badania (Pąchalska 1986a) wykazały, że chorzy z afazją całkowitą rozumieją 
gesty naturalne i kowencjonalne, a często po jednorazowym akcie porozumiewania się 
niejęzykowego, sami takie gesty tworzą, rozumieją też częściowo pantomimę.

Chorzy potrafią również porozumieć się emocjonalnie. Rozumieją niejęzykowe wyrażanie 
stanów emocjonalnych przez inną osobę, np. zdziwienie, strach, zmartwienie i radość. Umieją 
także wyrazić własne emocje pomimo tego, że na początku choroby ich mimika jest bardzo 
„uboga”, a gesty „nieskoordynowane”.

W miarę rehabilitacji następuje stopniowo odbudowa zarówno niejęzykowego, jak i 
językowego porozumiewania się: najpierw zdolność rozumienia, następnie zaś budowa 
wypowiedzi słownych i pisemnych.

Prowadzone badania wykazały, że wszyscy chorzy z afazją całkowitą przed rozpoczęciem 
rehabilitacji potrafili (głównie za pomocą gestów) rozwiązywać swoje problemy w zakresie 
porozumiewania się z otoczeniem. Zjawisko to było również sygnalizowane przez badaczy 
amerykańskich (Holland 1977). Dopiero jednak wykorzystanie tej umiejętności chorych w 
procesie rehabilitacji poprzez stworzenie odpowiednich warunków, jak miało to miejsce w 
„Krakowskim Eksperymencie”, pozwoliło na uzyskanie zaskakującej, bardzo wysokiej po
prawy wszystkich badanych czynników.

Otrzymane dane, zarówno w zakresie poprawy niejęzykowego, jak też językowego 
porozumiewania się, świadczą o dużo wyższej efektywności terapii prowadzonej przez 
wyszkolony zespół terapeutyczny w zakresie niejęzykowego porozumiewania się. Terapeuci ci 
poświęcają więcej czasu na uzyskanie reakcji pacjenta świadczącej o staraniach, aby porozu
mieć się z otoczeniem oraz nie ignorują jakichkolwiek „wypowiedzi” chorego. Prawie wcale 
nie wyzwalają u chorych "reakcji katastroficznych”. Porównanie skuteczności terapii zespołu 
przeszkolonych terapeutów ze skutecznością terapii zespołu leczącego według systemu kon
wencjonalnego wykazuje, że ci pierwsi uzyskują 2, 3, a nawet 4-krotnie wyższe wyniki w 
zakresie odbudowy zdolności językwego porozumiewania się oraz 3-krotnie wyższe wyniki w 
zakresie tworzenia przez chorych użytecznych, funkcjonalnych rozwiązań własnych pro
blemów w porozumiewaniu się. Zespół przeszkolonych terapeutów stosuje bardziej skuteczne, 
udane rozwiązania w zakresie aktu porozumiewania się z chorym.

Fakt uzyskania lepszych wyników rehabilitacji w zakresie odbudowy utraconych możliwo
ści językowego porozumiewania się oraz funkcjonowania interakcyjnego powodowany jest 
tym, że chorzy lepiej rozumiejący instrukcję, rzadziej ulegają frustracji i lepiej wykonują 
wszyskie polecenia. Wyszkoleni w zakresie niejęzykowego porozumiewania się terapeuci 
podają większość instrukcji do ćwiczeń kanałem werbalno-gestowym. Jak wykazały wcześniej
sze badania (Pąchalska 1986a) instrukcja do ćwiczeń podana tym kanałem daje najbardziej 
poprawne wykonanie prostych poleceń przez chorych z afazją całkowitą (por. tabela IV) 
Fakt ten wydaje się tłumaczyć wyższą efektywność rehabilitacji prowadzonej przez wy
szkolonych terapeutrów.

Na podkreślenie zasługuje wysoka współzależność pomiędzy wiekiem pacjentów oraz ich
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Tabela IV — Table IV

Wykonywanie poleceń w zależności od typu instrukcji w grupach E (n—18) i K (n-20); 
(Pąchalska M., 1986 a)

Tasks performing according to the kind of instruction E (n-18) and K (n-20) 
(Pąchalska M„ 1986a)

Grupa n

Rodzaj instrukcji

Istotnośćwerbalna gestowa mieszana

X s X s X s

E 18 0 — 3.8 5.1 19.9 7.3 XXX

K 20 0 — 4.2 4.7 18.1 8.1 XXX

X — istotne na poziomie Ot = .005
xx — istotne na poziomie Ot = .01
xxx — istotne na poziomie Ot = .0001

zdolnością do niejęzykowego porozumiewania się. Młodsi pacjenci, pomimo że uzyskują 
znacznie wyższą poprawę w zakresie językowego porozumiewania się aniżeli pacjenci starsi 
wiekiem, znacznie gorzej funkcjonują w interakcjach, a w sytuacji niejęzykowego porozumie
wania się częściej oczekują pomocy od terapeuty. Fakt ten ma duże znaczenie praktyczne i w 
sytuacjach porozumiewania się wyznacza konieczność udzielania przez terapeutów większej 
pomocy młodszym pacjentom niż starszym. Być może zmniejszy się wtedy tak duża liczba 
reakcji katastroficznych, występujących częściej w tej grupie wiekowej.

Magnetowidowy zapis niejęzykowego porozumiewania się chorych z afazją całkowitą 
chociaż bardzo kosztowny — okazał się narzędziem, bez którego niemożliwe wręcz 

byłoby przeprowadzenie powyższych badań. Pozwolił zauważyć, że u chorych z afazją 
całkowitą istnieją jeszcze ogromne, potencjalne możliwości, których nie potrafimy wyzwalać 
ze względu na niemożność spostrzeżenia lub rozpoznania całego szeregu ważnych zjawisk. 
Być może pomocne, chociaż bardzo czasochłonne i kosztowne, byłoby równoległe monitoro
wanie terapeuty i pacjenta en face. Zapewniałoby to nie tylko doskonalszą „diagnostykę” 
samego aktu porozumiewania się, ale też i dokładniejszą klasyfikację struktury tego aktu. 
Możliwe byłoby pełne rozpoznanie możliwości porozumiewania się chorych z afazją cał
kowitą.

Obserwacje J. K. Glickstein (1979) dotyczące złego funkcjonowania terapeutów w czasie 
prowadzenia zajęć, nie tylko że potwierdziły się w pełni, ale ponadto ukazały, jak ważne jest 
dla procesu dalszej rehabilitacji chorego z afazją całkowitą nieignorowanie (świadome lub 
nieświadome) inicjowanych przez niego bardziej lub mniej udanych prób porozumiewania się.

Sumując należy stwierdzić, że optymalizacja procesu rehabilitacji chorych z afazją cał
kowitą wymaga szkolenia członków całego zespołu rehabilitacyjnego w zakresie niejęzykowe
go porozumiewania się. Wydaje się, że celowe byłoby również objęcie takim szkoleniem 
rodzin lub opiekunów chorego.
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ANEKS

I. ZESTAW TESTÓW NEUROPSYCHOLOGICZNYCH
(M. PĄCHALSKA, 1986b)

1. ORIENTACJA (15 punktów)
Test ten bada orientację pacjenta w miejsu, czasie i przestrzeni. Należą tutaj na przykład 

pytania o miejsce zamieszkania czy badania, orientację w aktualnej sytuacji, godzinę, porę 
dnia, dzień tygodnia, datę (dzień, miesiąc, rok).
Punktacja prowadzona jest podobme jak w systemie oceny , który zaproponowali Benton A. 
L., Van Allen M. W., i Fogel M. E., (1964) jak też i Levin H. S., i Benton A. L. (1975).

2. PAMIĘĆ
a) Liczby jednocyfrowe — powtarzanie (6 punktów)
W teście tym pacjent powtarza cyfry od 1 do 9 w porządku rosnącym. Badanie rozpoczyna 

się od cyfr położonych blisko siebie, a kończy się na 6 cyfrach położonych dalej od siebie. 
Metoda ta jest adaptacją podtestu liczb ze Skali Inteligencji Wechslera dla Dorosłych (WAIS).

b) Liczby jednocyfrowe — pokazywanie (6 punktów)
W tekście pacjent pokazuje cyfry arabskie od 1 do 9 przedstawione na planszy. Badanie 

rozpoczyna się od 2 cyfr położonych blisko siebie, kończy się zaś na 6 cyfrach położonych 
dalej od siebie. Metoda ta jest również adaptacją podtestu liczb ze skali Inteligencji Wechslera 
dla Dorosłych (WAIS).

c) Opowiadanie historyjki — natychmiastowe (15 punktów)
Prosta i krótka historyjka zatytułowana "Zgubiony parasol”, składająca się z 15 jednostek 

informacyjnych, była odczytywana głośno i wolno przez badającego. Pacjent odtwarzał 
historyjkę natychmiast po zakończeniu czytania. Za każdą prawidłowo odtworzoną jednostkę 
informacyjną przyznano 1 punkt.

d) Opowiadanie historyjki — z opóźnieniem (15 punktów)
W teście tym pacjent odtwarzał wyżej wymienioną historyjkę po upływie 30 minut, w czasie 

których był zajęty badaniem przy pomocy innych testów. Punkty przynano jak w teście 4.
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c) Powtarzanie zdań (15 punktów)
Test ten stanowi jeden z pod testów badania powtarzania, zawartych w Metodach Badania 

Afazji (Szumska J., 1980) 5 zdań o różnej długości i złożoności czytanych głośno i wolno. 
Pacjent miał za zadanie powtórzyć każde z nich dosłownie. Za prawidłowe powtórzenie tych 
zdań przyznano 1,2,3,4 i 5 punktów, co daje łączną sumę 15 punktów.

3. WYKONYWANIE POLECEŃ (15 punktów)
W teście tym pacjent ma za zadanie wykonanie 5 wydanych ustnie poleceń o różnej 

złożoności. W kolejnych poleceniach zawarto od 1 do 5 elementów. Za pawidłowe wykonanie 
tych poleceń otrzymuje zatem 1,2,3,4 i 5 punktów, co daje łączną sumę 15 punktów.

4. NAZYWANIE (50 punktów)
Test ten zawiera 50 pozycji reprezentujących 9 różnych kategorii: nazwy przedmiotów, 

części przedmiotów, części ciała, kolory, czynności (czasowniki, przymiotniki), imiona własne 
(nazwiska znanych osób, zabytki itp.), słowa oznaczające specjalne związki i nazwy form 
geometrycznych oraz liczby. Za każdą jednostkę informacyjną wymienioną poprawnie przy- 
znaje się i punkt. Poza poprawnymi odpowiedziami badano również zdolność pacjenta do 
poprawienia się po usłyszeniu wskazówki fonemicznej (tj. pierwszej głoski wyrazu) w 
przypadku gdy nazywanie było niepoprawne. Ponieważ interesowano się również aspektem 
jakościowym, opracowano system odpowiedzi jakościowej pacjenta, przy pomocy którego 
analizowano jego mimikę, gest i pantomimę, tzw. płaszczyznę suprasegmentalną wypowiedzi 
(melodia, akcent, rytm) oraz błędne odpowiedzi, które kwalifikowano do 19 różnych 
kategorii. Kategorie te obejmują skojarzenia różnych rodzajów (takich, jak czynniki tej samej 
kategorii, kategorie nadrzędne, wypowiedź bez związku, wypowiedź wymijająca, błędy 
fonologiczne, błędy spostrzegania, perserwacje, komentarze pantomimiczne na temat testu, 
odpowiedzi lub gestykulacja nie na temat, odpowiedzi lub gest ”nie wiem” oraz brak 
odpowiedzi.

5. PŁYNNOŚĆ MÓWIENIA
a) Płynność mówienia — wskazówki fonologiczne (15 punktów)
W teście tym pacjent otrzymuje wskazówkę fonologiczną (np. ma i jest proszony o 

podawanie słów zaczynających się na zadaną sylabę). Wynik testu stanowi liczba będąca sumą 
poprawnie powiedzianych w ciągu 1 minuty wyrazów. Minimum 0. maksimum 15 punktów.

b) Płynność mówienia — wskazówki semantyczne (15 punktów)
Pacjent proszony jest o podawanie wyrazów z zadanej kategorii semantycznej (np. 

zwierzę). Wynik testu stanowi liczba będąca sumą poprawnie wypowiedzianych w ciągu 1 
minuty wyrazów. Minimum 0, maksimum 15 punktów.

6. OPISYWANIE OBRAZKA (29 punktów)
Pacjent proszony jest o opisanie obrazka sytuacyjnego, w którym można wyodrębnić 29 

jednostek informacyjnych. Za każdą poprawnie podaną przy pomocy gestu, pantomimy czy 
nazwy jednostę informacyjną, pacjent otrzymuje 1 punkt. System oceny apspektów jakoś
ciowych tej prezentacji u chorych z afazją całkowitą jest dopiero opracowywany i zapis ten był 
oceniany wyłącznie ilościowo.

7. POWTARZNIE SYLAB I SŁÓW BEZSENSOWNYCH ( 10 punktów)
Test ten zawiera modyfikację dwu podkestów badania powtarzania (powtarzanie sylab 

oraz powtarzanie wyrazów bezsensownych) zawartych w Metodach Badania Afazji (Szumska 
J., 1980). Pacjent proszony jest o powtarzanie 5 sylab bezsensownych oraz 5 bezsensownych 
słów. Za każdą prawidłowo powtórzoną sylabę oraz słowo pacjent otrzymuje 1 punkt.

8. ROZUMIENIE CZYTANYCH SYLAB, KTÓRE PO ZŁĄCZENIU STANOWIĄ 
WYRAZY (10 punktów)
Pacjentowi pokazuje się 5 wyrazów podzielonych na sylaby (ma—ta, pa—ra, wa — ga, 

fa—la, ra — ma). Pacjent ma za zadanie odczytanie wyrazu oraz identyfikację przedmiotu,
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który ten wyraz wyraża. Za każdy poprawnie odczytany wyraz oraz za każdą poprawną 
identyfikację przyznaje się 1 punkt.

9. PISANIE DYKTATU (ZDANIE) (4 punkty)

Po głośnym i wolnym podyktowaniu przez badanego zdania "mama gotuje obiad”, 
pacjent ma za zadanie napisać je. Przyznaje się 1 punkt za każdy z 4 elementów: poprawność, 
zdania, prawidłowe położenie każdej części w zdaniu, brak błędów ortograficznych, u- 
trzymanie pisma w jednej linii poziomej.

10. FUNKCJE WZROKOWO —PRZESTRZENNE

a) Ocena orientacji w układzie linii (30 punktów)
Test ten został opracowany przez A. L. Bentona i współpracowników (Benton A. L. 

Hannay H. L., Vamey N. R. 1975, Benton A. L. Vamey N. R., i Hamsher K. 1978). 
Pacjent ma za zadanie zidentyfikwać przestrzenne ułożenie linii w relacji do standardu. 
Zadanie to nie jest określone w czasie i nie stawia wymagań natychmiastowego zapamiętania.

b. Odczytanie wskazań zegara (3 punkty)
Procedura postępowania w tym teście podobna jest jak w bostońskim teście niejęzykowym 

(Goodglass H., i Kapłan E., 1983).
c. Nastawianie zegara (3 punkty)
Procedura postępowania jak w teście lOa.
d. Ocena spostrzegania stosunków przestrzennych — próba schematu mapy (15 punk

tów).
Na zarysie mapy Polski pacjent wskazuje: strony świata, północ, południe, wschód, 

zachód), rzeki (Wisła, Odra), miasta (Warszawa, Kraków, Wrocław, Szczecin), sąsiadujące z 
Polską państwa (ZSRR, Czechosłowacja, NRD), morze oraz góry Karpaty. Za każdą 
prawidłową odpowiedź przyznaje się 1 punkt.

e. Ocena spostrzegania schematu ciała (20 punktów)
Pacjent ma za zadanie wskazanie 10 części składowych głowy (oczy, brwi, nos, usta, 

policzki, broda, czoło, uszy, włosy, szyja) oraz 10 części składowych ciała (ramiona, ręce, 
łokcie, palce, klatka piersiowa, brzuch, plecy, nogi, kolana, stopy). Za każdy prawidłowo 
wskazany element przyznaje się mu 1 punkt.

f) Ocena stosunków przestrzennych względem ciała (6 punktów).
Pacjent proszony jest o wskazanie kierunków: przód, tył, góra, dół, strona lewa, prawa. Za 

każdą reakcję prawidłową pacjent otrzymuje 1 punkt.

11. DOTYKOWA FORMA PERCEPCJI PŁASKICH FIGUR GEOMETRYCZNYCH
WERSJA DLA PRAWORĘCZNYCH (10 punktów)

Test ten jest testem agnozji dotykowej, czyli tzw. astereognozji („wyższy poziom” 
uszkodzenia rozpoznawania dotykowego i dotykowej dyskryminacji i rozpoznawania z 
zestawu przy adekwatnej podstawowej zdolności sensorycznej). Test ten został opracowany 
przez Bentona i współautorów (Benton A. L., Hamsher K., Vamey N. R., Spreen ) 0.1.1983; 
Dee H. L., Benton A. L., 1970). Jako bodźce stosuje się 10 figur wykonanych z delikatnego 
papieru ściernego. Pacjent otrzymuje polecenie rozpoznania prawą ręką figur, których nie 
może zobaczyć. Rozpoznaje je przez wizualną inspekcję karty zawierającej 12 ułożonych 
liniowo figur. Za każdą poprawnie zidentyfikowaną figurę przyznaje się 1 punkt.

12. MYŚLENIE ABSTRAKCYJNE

a. Rozumienie humoru i dowcipu (10 punktów)
Badający opowiada głośno 10 krótkich, powszechnie znanych dowcipów, zachowując przy 

tym całkowitą powagę. Za każdorazową, głośną reakcję śmiechu u badanego przynawano po 
1 punkcie.
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Total Aphasia Patiens Rehabilitation Conducted by a Team of 
Therapists Trained and Untrained in Non-verbal Communication

Summary

Total aphasia patiens use various ways of non-verbal communication to compensate their 
minimum stock of speech. This phnenomenon has to be exploited in their rehabilitation 
process, which means that a whole team of rehabilitation instructors should necessarily be 
trained in non-verbal communication.

The aim of this research was to compare the results of the rehabilitation of the total 
aphasia patiens treated in a traditional way where only the logopaedist used non-verbal 
communication (control group K) with the results achieved by the patients treated by the 
team of therapists trained in nonvebal communication (experimental group E).

The rehabilitation course of each group lasted 10 months. The ways of communicating of 
the total aphasia patients were recorded by means of a video recorder during breaks between 
art therapy sessions. Both verbal and non-verbal communication. Skills were analyzed.

In the course of the first examination, the patients from both groups communicated 
mainly in a non-verbal way.
The lack in non-verbal communication in both tested groups of patients was alike and it 
manifested in poor mimicry, ambiguous gestures, and infrequently incomprehensible vocaliza- 
tion.

After 22 weeks of rehabilitation, the number of positive non-verbal communication acts 
increased; the number being twice as numerous in the experimental group.

After 44 weeks of therapy, there was a further increase in successful non-verbal com
munication acts in the experimental group whereas the non—verbal deficit in the control 
group widened slightly again.

During the frist examination, the patients from both groups evinced only vestigial capacity 
for verbal communication. As a result of the rehabilitation course, the number of positive 
verbal communication acts grew in number, the increase being three or even four times greater 
in the experimental group.

The efFiciency of total aphasia patiens’ rehabilitation by therapists trained in non verbal 
communication is a great deal higher, which is a strong case for the necessity of such training.

PeaÓH.THTauHa 6o,h>hmx c no-iaofl a<j>a3Hefi Benyuiascs
KO.meKTHBOM TepaneBTOB noAroTOB.ieHHŁix b Hen0AT0T0B.ieHHbix

b o6.iacTH HeBep6a.n>Horo o6mea0s

Pe3K)Me

Eo.itHbie c no.iHofi a$a3nea npBMeHinoT paxTBHHbie (JiopMbi HeBepóa-ibHoro oCuienaa, htoóm 
KOMneHCKpOBaTb MHHMMa-iŁHbiH 3anac co6cTBeimoń pesa. <X>arr 3TOT AOnzeH HCno.TBSOBaibCS b 
npouecce peabBJurrauHH t3khx 6o.h>hmx, hto o6o3HaaaeT Heo6xoAHMOCTb uoatotobkb Bcero 
pea6H.nrrauHOHHoro KonnerriiBa b oó.iacrH HepeseBoro oćiueHHŁ

IJe.ibio HCcaenoBaHHH 6m.to cpaBneHae pe3y;n>TaTOB peaÓH.iMTauHH 6o.tbiujx c no.iHoii a<t>a3ne&, 
KOTopbix /leHH-iH TpanHUBOHHO, rne -Tumb noroneA npnMenŁi Hepesesbie cnocoóbi oómeHHa 
(KOHrpojibHaa rpynna K) c pe3yjn>TaraMB no.iyseHBbiMH óo.ibHbiMM, c kotopłimb pa6oTa_i ico.i-ieKTHB 
TepaneBTOB nonroTOBneHHbifi a-ts HepeseBoro oómemm (sKcnepBMeHTanbHaa rpynna 3).
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PeaÓH.iHTanHa b o6obx rpynnax npoao.taca.iaci> 10 MecaneB 3anacb cnocoóa oómeana 6oju>hhx c 
no.iHOfi atpainea Be.iacb bo BpeMa nepepuBOB b 3aHHTHax repanHH HCayccTBOM c upaMeaneM 
BMeoMarHHTO<|>OHa. AHa.iH3HpoBa.iHCb aai HepeneBue, tuk b peneBue oómeHHa.

B nepBOM HCC.ieuoBaHHH 6o.TbHue H3 o6eax rpynn oómaioTCa b ocbobhom HepeieBbiM coocoóom. 
HepeieBOh ae4>HUHT noxox b o6obx BCC.ienyeMbix rpynnax a aposB.ueTca b y6oroS MHMHie, 
Heoaao3aaHawx xecrax h aenoaHMaeMOH aeoAHOirpoTHO Boaa.iH3auHH. Cnycra 22 ae.ae.iH 
peaÓB.iBTauBB pacreT ao.THiecTBO no.ioxHTe.ibatJx airroB HepeieBoro oónieHHa, c TeM, <<to b 
3xcnepHMeHTa.ibH0H rpynee <ibc.io sto BOBoe Go.ibme. Cnycra 44 Heae.iH TepanHH b 
3xcnepaMeHTa.ibHOH rpynne HacrynH.i aa.ibHeHuiHH pocr ycnenman arroB HepeneBOH aoMMyHHKauHH, 
b KOHTpo.ibHoA xe rpynne HepeneBou ne<t>auHT CHOBa He3HaiHTe.ibHO yr.iy6a.ica.

B nepBOM HCC.ieaoBaaHB óo.ibHue hi o6eHX rpynn npoHB.ia.iH .THUib MHHBMa.ibabie bo3moxhocth 
peieBoro oónieHaa.
B pe3y.ibTaTe peaÓH.nrraiiHH yBe.iHHH.iocb hhc.io ycneniHbix arroB peneBoro oómeHHa, nps hćm pocr 
3tot b 3 a aaxe 4 para Bbnue b 3xcnepHMeHTa.TbH0H rpynne.

3<|>4>eKTHBHOCTb peaÓH.iHTauHH 6o.ibHux c no.iHOH a<t>a3Heń Bejrymeńca repaneBTa.MH 
nonroTOB.ieHHMMH b oó.iaciH HepeneBoro oómeHHa aa MHOro Bunie, hto rOBOpm 3a aeo6xoaHMOCTbK> 
Becra TaKyro noaroTOBKy.
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Od pełnej sprawności kończyn dolnych, a w szczególności stóp, zależą w dużym stopniu 
życiowa aktywność, zdrowie, dobre sampoczucie, zdolność do wykonywania pracy zawodo
wej. Na ogół dzieje się tak w normalnych warnkach, gdy organizm prawidłowo funkcjonuje, a 
obciążenia nie przekraczają wytrzymałości narządów ruchu i nie powodują żadnych szkod
liwości. Dotyczy to między innymi i stóp, które są przede wszystkim narażone na największe 
obciążenia. Natomiast gdy sprawność organizmu ulega okresowym wahaniom, np. w czasie 
choroby, ciąży, procesu starzenia się, trwałych uszkodzeń itp., stan taki może doprowadzić do 
niewydolności kończyn lub zniekształceń, a objawom tym często mogą towarzyszyć bardzo 
przykre dolegliwości.

Od szeregu lat wielu specjalistów z różnych dziedzin nauki interesowało się i nadal się 
interesuje morfologią i wydolnością stopy (Iwanowski, Fecica 1976, Reichel 1959, Wejsflog 
1961, Ziemilska 1959). Są to przede wszystkim lekarze, antropolodzy, prawnicy szkół 
wyższych, magistrzy wychowania fizycznego, trenerzy i inni. Stopa rozpatrywana jest w 
różnych aspektach: w kategoriach wiekowych, w zależności od charkteru wykonywanej pracy, 
uprawianej dyscypliny sportowej itp. Badania te są prowadzone nie tylko jednorazowo, lecz 
również na przestrzeni kilku lat na tym samym materiale. Podjęte przez autorów niniejszej 
pracy obserwacje trwały 4 lata, ponieważ pracownicy Akademii Wychowania Fizycznego 
w Krakowie w latach 1969 — 1972 przeprowadzili obszerne, kompleksowe badania ciągłe 
młodzieży kolejnych lat studiów, dotyczące struktury morfo-funkcjonalnej i stanu zdrowia 
oraz danych informujących o postępach w nauce, o warunkach środowiskowych i o 
aktywności sportowej. Podstawą dociekań była wielopłaszczyznowa analiza kształtowania się 
struktury biologicznej osobnika pod wpływem systematycznego oddziaływania czynnika 
ruchu. Na tle tych założeń wycinkowym zadaniem podjętego tematu jest prześledzenie 
wpływu nadmiernego obciążena fizycznego na morfologię stóp studentów wychowania 
fizycznego o wysokim stopniu wytrenowania, którzy dodatkowo — poza zajęciami objętymi 
programem studiów — uprawiali wyczynowo wybrane przez siebie dyscypliny sportowe.
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Mężczyźni: lekką atletykę, gry zespołowe, piłkę nożną, narciarstwo, łyżwiarstwo. Kobiety — 
te same dyscypliny (oprócz piłki nożnej), a kilka z nich trenowało jeszcze gimnastykę 
sportową lub artystyczną. Głównym zaś celem naszych założeń jest porównanie wyników 
badań II, III i IV próby w odniesieniu do I (tzn. do roku 1969), a w szczególności wykazanie:

— jakie zmiany zachodzą w wysklepieniu stopy w okresie 4 lat i w którym roku 
najwyraźniej się zarysowują,

— która ze stóp ulega większym odchyleniom od prawidłowości w stosunku do roku 
1969,

— jak przedstawia się stan wyjściowy kąta Clarke’a przy pierwszej próbie badania i w 
kolejnych latach studiów w odniesieniu do wielkości podanej przez Bierzgalską (1970), 
(kobiety 45° — 54° , mężczyźni 45° — 54°),

— czy kąt palucha ulega wpływom fizycznego obciążenia w przekroju 4 lat w stosunku do 
stanu wyjściowego i w której z reprezentowanych grup najwyraźniej się zarysowuje,

— czy płeć również może odgrywać rolę w zachodzących zmianach dotyczących mor
fologii i wydolności stóp. „ Ł .7 ** Tabela I — Table I

Dyscypliny sportowe uprawiane wyczynowo przez studentów AWF 
Competitive Sports precticed by the students of Acadany of Physical Education

Lp.
Rodzaj 

dyscypliny

Od ktoregc 
roku żyda 

uprą* sport

1969 19’0 1971 19’2

K M K M K M K M

kobiety mężcz. ilość 
godz. lyg.

ilość 
godz. tyg.

ilość 
godz. tyg.

ilość 
godz. tyg.

1. gimn 13 13 6 5 12 3 16 3 16 13
2. gry sport. 1? 13 4 8 6 6 8 6 13
3. gry sport. 14 17 6 7 6 8 4 8 — i’
4. gry sport 15 16 4 14 6 12 16 12 6 16
5. narc. g. art. 12 16 4 14 4 12 4 12 — 16
6. gry sport 17 13 3 4 6 4 6 4 — 13
7. narc. 12 15 13 10 9 10 4 10 4 15
8. 1. a. 14 16 6 4 10 3 12 3 12 16
9 1. a. 15 14 5 8 4 8 — 8 — 14

10. 1. a. 16 16 6 6 • — 7 — 7 4 16
11 narc. 10 15 6 20 8 28 8 — 15
12. narc. 12 16 5 6 4 10 — 10 -- 16
13 gry sport 12 16 4 12 4 12 — 12 — 16
14 gry sport 17 15 3 12 3 6 — 6 — 15
15. 1. a. 16 15 8 6 10 10 20 10 I’ 15
16. łyżwiarstwo 10 19 6 3 10 — 10 — 19
17. 1. a. 15 1" 4 11 10 4 — 4 — 17
18 1. a. r 14 6 6 4 — 10 — — 2
19. gry sport 14 13 6 6 5 6 5 6 6 —
20. gry sport 14 15 4 6 3 12 2 12 — —
21. 1. a gimn. 14 16 3 5 2 4 4 4 — —
22. gry sport. 16 15 4 3 4 3 4 3 ... —
23. gry sport 14 15 6 12 3 8 10 —
24. gimn. łyżw. 12 13 12 4 12 — 6 — 16 3
25. narc. 14 '.5 5 6 — 10 — 10 —• 4
26. gry sport 16 — 4 4 4 10 5 10 6 —
27. san. g. art. 18 — 6 12 3 — 4 — — 4
28 1. a. 12 — 8 8 8 6 5 6 6 —
29. 1. a. 16 — 3 9 4 8 4 8 — —
30. gimn. 12 - 6 4 — — 6 — — —
31. gry sport. 15 — 4
32. 1. a. 15 — 4
33. gimn 12 — 12 — — — — — — —
34 gry sport. 16 — 6
35. gimn. 9 — 6 — — — — — — —
36 gry sport. 10 — 6 — — — — — — —
37. gimn. — 4
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Podsumowując, należy dążyć do weryfikacji wysuniętych hipotez na podstawie analitycznych 
rozwiązań, mając na uwadze, że w kompleksowej ocenie całości badań niniejsza praca jest 
tylko częścią składową zamierzonej całości.

Materiał badawczy stanowią wyniki badań przeprowadzonych na grupie 67 studentów I 
roku i kolejnych lat studiów, w tym 37 kobietach i 30 mężczyznach i na takiej samej liczbie 
osób stanowiących przez grupę kontrolną. Wiek badanych osób zawierał się w przedziale 18 
do 22 lat.

Metodyka badań

Do weryfikacji budowy stóp, a w szczególności jej sklepienie, wykorzystano znaną metodę 
plantokonturograficzną oraz aparat kołeczkowy na wzór aparatu kołeczkowego Matthiasa 
(Ryc. 1).

Ryc. 1. Plantokonturografia
Fig. 1. Plantocontovrgraphy

Wielkość sklepienia podłużnego stopy określono za pomocą wskaźnika B wg wzoru 

B = 25 x d x g x (w, + wj 
2 (1)

a zastosowane symbole oznaczały:
d = długość sklepienia (cm)
g = głębokość sklepienia (cm)
w, = wysokość sklepienia wyznaczona przez I rząd kołeczków (cm)
w, = wysokość sklepienia wyznaczona przez II rząd kołeczków (cm)
S = długość stopy (cm)
p — szerokość stopy (największa część przodostopia) (cm)

Z pomocą wskaźnika W oznaczono sklepienie poprzeczne stopy

W = -A, (2)
P

a dla dokładniejszej charakterystyki budowy stopy wyznaczono kąt Clarke’a (Cl) i kąt H. 
Dodatkowo w naszych badaniach uwzględniono długość, szerokość stopy oraz kąt Garke’a 
pod obciążeniem. Dla mężczyzn srociążenie wynosiło 30 kg, a dla kobiet 20 kg. Cechy te 
zostały oznaczone jako Sob, Pob, Clob. Wyniki uzyskane z przeprowadzonych badań zostały 
wyrażone w cm i stopniach. Dla kobiet, dla 13 parametrów (d, g, wl, w2, Ś, p, H, Cl, Clob, 
Sob, Pob, B, W) w kolejnych 4 latach pomiarów, dokonano weryfikacji hipotezy, że średnia 
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wartość parametru w grupie osób trenujących nie różni się od średniej wartości tego 
parametru dla osób nietrenujących (dla lewej i prawej stopy osobno). Analogiczną weryfikację 
przeprowadzono dla mężczyzn.

Analiza zmian parametrów bodowy stóp

Zebrany materiał poddano analizie statystycznej celem uzyskania obiektywnej oceny 
wartości wyników. W opracowaniach statystycznych uwzględniono obliczona średniej aryt
metycznej dla wszystkich wyszczególnionych parametrów, a celem wykrycia różnic między 
wartościami średnimi posłużono się testem t — Studenta dla małych prób. Sprawdzono także 
oba założenia warunkujące stosowalność tego testu, tzn. normalność rozkładu dla obu 
populacji (trenujących i nietrenujących) oraz równość wariancji (tylko w pojedynczych 
przypadkach założenia te nie były spełnione, tzn. albo rozkład odbiegał od normalnego, albo 
wariancje różniły się statystycznie istotnie).

Tabela II — Table 11

dorównanie parametrów stopy kobiet trenujących i nietrenujących
(n - 37, rok 1970, t 36,5% - 1.6883)

The Comparison of foot parametres of women practising and not practising sports 
(n - 37, year - 1970, t 36,5% - 1.6883)

Wielkość Trenujący Nietrenujące t
Xt st Xn sn

d 6.12 1.86 6.82 1.13 -1.926 *
g 3.97 0.92 4.24 0.86 -1.290
wl 1.50 0.38 1.57 0.37 -0.831
w2 0.19 0,09 0.23 0.14 -1.395
s 22.64 1.00 2327 1.04 -2.630 *
p 8.27 0.52 8.39 0.43 -1.027
H 11.59 5.26 10.81 3.38 0.752
a 40.57 9.64 44.68 7.04 -2.065 *
a ob 38.81 1023 42.03 11.12 -1.277
Sob 23.01 0.90 23.58 1.04 -2.484 »
p 8.36 0.50 8.42 0.50 -0.397
B 49.20 25.10 58.80 24.50 -1.632
w 2.74 0.16 2.78 0.17 -0.917

d 6.23 1.64 625 1.99 -0.057
g 4.12 0.69 3.97 0.89 0.775
wl 1.53 0.38 1.53 0.30 -0.067
w2 0.24 0.10 0.24 0.13 0.202
s 22.80 1.05 23.25 1.09 -1.782 •
p 8.19 0.52 8.42 0.49 — 1.908 »
H 11.16 5.57 11.16 4.27 0
Cl 40.08 8.58 42.76 10.66 -1.174
Cl ob 39.16 8.57 40.65 11.60 -0.619
S ob 23.11 0.92 23.58 1.02 -2.063 *
p ob 8.34 0.46 8.44 0.51 -0.852
B 52.70 26.00 51.30 23.10 0237
W 2.79 0.16 2.77 0.21 0.461

— Oznacza istotność różnicy na poziomie — 5%
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Tabela III — Table III

Zestawienie parametrów istotnie różniących grupę mężczyzn trenujących i nietrenujących (n- 30) 
The matching of the parameters which substantially diflerentiate between men who practise sports 

and who do not (n-30)

Rok Stopa
Para
metr

xt st in sn t a

prawa d 7.43 1.02 8.04 1.03 -1.561 0.1
1969 lewa w2 0.56 0.21 0.64 0.22 -1.542 0.1

prawa g 4.31 0.79 4.69 0.64 -2.019 0.05
wl 1.90 0.39 2.15 0.37 -2.473 0.01

w2 0.42 0.28 0.31 0.20 1.785 0.05

1970
Bob 76.00 31.40 88.50 29.60 -1.559 0.1

lewa P 9.20 0.47 9.38 0.57 -1.335 0.1

H 5.53 4.21 7.47 4.23 -1.744 0.05

Clob 39.50 11.0 43.40 7.81 -1.556 0.1

Pob 9.27 0.47 9.57 0.75 -1.844 0.05

prawa g 4.66 0.70 5.08 0.77 -2.171 0.05

1971
B 95.80 29.80 109.30 45.40 -1.334 0.1

lewa a 47.07 8.03 50.33 5.95 -1.639 0.1

prawa g 4.23 0.96 4.94 1.17 -2.530 0.01

p 9.42 0.64 9.66 0.61 -1.493 0.1

Cl 40.97 8.86 47.30 9.41 -2.638 0.01

Clob 43.97 8.69 48.13 7.68 -1.936 0.05

B 85.20 28.30 106.00 61.00 -1.669 0.1

1972

W 2.71 0.18 2.63 0.17 1.707 0.05

lewa g 3.75 1.49 4.60 1.49 -2.169 0.05 j

a 39.20 11.83 45.57 11.19 -2.106 0.05

B 70.20 45.70 102.70 62.00 -2.273 0.05 |

Jako hipotezę alternatywną przyjęto, że przeciętna wartość badanego parametru jest dla 
osób trenujących mniejsza (bądź większa) od przeciętnej wartości dla osób nietrenujących. 
Dla przykładu przedstawiono w tabeli IV wyniki z roku 1970 (drugi rok badań) dla mężczyzn, 
a w tabeli II — z tego samego roku dla kobiet. Tabele zawierają wartości średnich 
arytmetycznych (x), odchylenie standardowe (s) oraz wartości sprawdzianu (t) dla lewej i 
prawej stopy. Ponieważ liczebności prób dla osób trenujących i nietrenujących były jed
nakowe (30 — dla mężczyzn, 37 — dla kobiet), posłużono się zmodyfikowanym testem 
Studenta dla małych prób: 

t = at-xu)7(n-l) : (sf-sŚ) (3)
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gdzie xt, st2 — średnia arytmetyczna i wariancja dla zawodników trenujących, xn, sn2 
— średnia arytmetyczna i wariancja dla studentów nietrenujących, n — liczebność grupie.

Analizując wyniki testowania w grupie mężczyzn, jedynie parametry S (długość stopy oraz 
Sob (długość stopy pod obciążeniemm) nie różniły się u osób trenujących i nietrenujących w 
żadnym roku. Dla pozostałych parametrów ujawniały się w poszczególnych latach różnice 
istotne statystycznie bądź dla stopy prawej, bądź dla stopy lewej. Najczęściej dotyczyły one 
wielkości g (głębokość sklepienia), kąta Clarke’a (Cl) oraz wskaźnika B.

Na podstawie uzyskanych wyników dotyczących długości stóp (bez i pod wpływem 
obciążenia) osób trenujących i nie uprawiających sportu można wnioskować, że u mężczyzn 
wydolność stóp jest prawidłowa i nie ulega dodatkowym wpływom.

Analiza głębokości sklepienia stopy u mężczyzn trenujących i nie uprawniających sportu 
sugeruje, że mężczyźni trenujący mają gorsze wysklepienie podłużne w obu stopach, ale 
różnice statystycznie istotne na poziomie a = 0,05 dotyczą przeważnie prawej stopy, zaś 
wyniki z obliczeń kąta Cl i wskaźnika B potwierdzają wysuniętą tezę.

Tabela IV — Table IV

Porównanie parametrów stopy mężczyzn trenujących i nietrenujących 
(n- 30, rok 1970 t 30,5% - 1. 6973)

The Comparison of foot parameters of men practising and not parctising sports 
(n - 30, year - 1970 t 30,5% -1.6973)

Wielkość
Xt

Trenujący
st Sn

Nietrenujące
sn

t

d 7.51 1.31 7.52 11.39 -0.028
8 4.31 0.79 4.69 0.64 -2.019 *
wl 1.90 0.39 2.15 0.37 -2.473 •
w2 0.42 0.28 0.31 0.20 1.785 ♦
s 25.26 1.09 25.26 1.43 0.
p 9.26 0.49 9.36 0.63 -0.721
H 6.70 3.83 6.23 4.29 0.437
a 41.67 8.05 42.53 8.20 -0.406
Clob 40.87 10.53 42.47 9.25 — 0.615
Sob 25.52 1.07 25.55 1.36 -0.093
pob 9.46 0.71 9.47 0.60 -0.019
B 76.00 31.40 88.50 29.60 -1.559
W 174 0.17 2.71 0.17 0.667

d 7.37 1.53 7.16 1.89 0.465
8 4.31 0.86 4.57 0.71 -1.241
wl 1.86 0.33 1.92 0.44 -0.589
w2 0.33 0.24 0.29 0.19 0.588
s 25.40 1.08 25.42 1.46 -0.059
p 9.20 0.47 9.38 0.57 -1.335
H 5.53 4.21 7.47 4.23 -1.744 •
Cl 4193 10.93 44.73 8.15 -0.711
Clob 39.50 11.01 43.40 7.81 -1.556
Sob 25.58 1.05 25.58 1.40 0.
pob 9.27 0.47 9.57 0.75 -1.844 •
B 71.70 31.20 73.80 31.30 -0.247
W 177 0.19 2.72 0.16 1.143

— Oznacza istotność różnicy na poziomie — 5%
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U kobiet natomiast w poszczególnych latach stwierdzono istotne statystycznie różnice dla 
wszystkich parametrów w stopie prawej bądź w stopie lewej. Jednak tylko długość stopy (S) 
oraz długość stopy z obciążeniem (S ob) różniły się we wszystkich latach u kobiet trenujących 
i nietrenujących. Pozostałe parametry różniły się tylko w niektórych latach dla każdej stopy 
inaczej tzn. np. różnice w budowie stopy prawej dla jakiegoś parametru nie zawsze im
plikowały zróżnicowanie tego parametru w stopie lewej.

Tabela V — Table V

Zestawienie parametrów istotnie różnicujących grupę kobiet trenujących i nietrenujących (n - 37) 
The matching of the paremeters which substantiolly differentiate between women who pratcice sporu 

and those who do not (n 37)

Rok Stopa Para
metr »t st Xn SD t a

prawa s 22.67 0.99 23.12 1.09 -1.862 0.05
H 11.68 5.56 10.00 4.48 1.409 0.1
a 43.19 8.68 46.84 6.80 -1.986 0.05
Cob 41.30 9.82 44.86 9.49 -1.567 0.1

1969 Sob 23.07 1.06 23.49 1.17 -1.603 0.1
pob 8.39 0.54 8.59 0.50 -1.658 0.1

lewa S 22.68 1.02 23.15 1.14 -1.841 0.05
Sob 23.08 0.92 23.61 1.15 -2.152 0.05

prawa d 6.12 1.86 6.82 1.13 -1.926 0.05
w2 0.19 0.09 0.23 0.14 -1.359 0.1
s 22.64 1.00 2327 1.04 -2.630 0.05
a 40.57 9.64 44.68 7.04 -2.065 0.05
Sob 23.01 0.90 23.58 1.04 -2.484 0.05

1970 B 49.20 25.10 58.80 24.50 -1.632 0.1

lewa S 22.80 1.05 2325 1.09 -1.782 0.05
p 8.19 032 8.42 0.49 — 1.908 0.05
Sob 23.11 0.92 2338 1.02 — 2.063 0.05

prawa d 6.38 1.86 7.07 1.78 -1.600 0.1
8 421 0.81 4.49 0.95 -1.341 0.1
wl 1.78 0.49 1.94 0.43 -1.397 0.1
s 22.63 1.02 23.19 1.08 -2.240 0.05
H 12.08 4.50 1030 4.75 1.635 0.1
a 42.65 9.38 47.00 7.73 -2.147 0.05

1971 Sob 22.87 1.08 23.44 1.09 -2.226 0.05
B 65.90 31.70 78.80 32.10 -1.707 0.05
W 2.68 0.15 2.73 0.17 -1.486 0.1

lewa s 22.67 0.94 23.12 1.11 -1.881 0.05
a 43.62 6.26 46.41 6.99 -1.780 0.05
Sob 22.93 1.08 2334 0.91 -1.740 0.05

prawa g 4.01 0.90 3.64 1.13 1.546 0.1
S 22.79 1.00 2336 1.15 -2.268 0.05
Sob 22.96 0.95 23.50 1.08 -2.265 0.05

1972 lewa d 5.99 1.84 5.13 2.50 1.661 0.1
g 3.76 0.99 3.15 1.32 2.212 0.05
S 22.92 1.02 2329 1.08 -1.518 0.1
Sob 22.96 1.01 23.46 1.04 -2.103 0.05
B 65.30 37.60 46.20 35.80 2.200 0.05
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Stopy reprezentowanych kobiet wyraźnie różnią się długością. Dłuższe stopy obseruje się u 
kobiet nietrenujących, a gorsze wyniki wyłącznie w stopie lewej kobiet trenujących sugerują 
mniejszą jej wydolność. Również wyniki z obliczeń kąta Cl, wskaźnika W i B są gorsze u 
kobiet trenujących. Wyjątek stanowi wartość wskaźnika B dla 1972 roku, gdzie stopa prawa 
kobiet trenujących jest lepiej wysklepiona podłużnie od stóp kobiet nietrenujących.

Często uwidaczniały się także statystycznie istotne różnice dla długości sklepienia (d) oraz 
głębokości sklepienia (g). Różnice te częściej występowały w budowie stopy prawej.

Komplet wyników dla czterech lat i parametrów wykazujących zróżnicowanie u osób 
trenujących i nietrenujących zawiera tabela III (mężczyźni) oraz tabela V (kobiety). Podane są 
wartości średnie (xt, xn), odchylenie standardowe (st, sn), wartości sprawdzianu (t) oraz 
poziom istotności (a), przy którym możemy odrzucić hipotezę zerową na rzecz hipotezy 
alternatywnej, że parametry różnią się statystycznie istotnie. Dla pomierzonych wielkości nie 
przedstawionych w tabelach III, V różnic istotnych nie stwierdzono.

Badanie zmian w czasie

Oprócz różnic między osobami trenującymi i nietrenującymi następną istotną sprawą jest 
analiza zmierzonych cech w ciągu upływu czasu. Omawiany materiał był zbierany w sposób 
ciągły, tzn. na wybranych czterech grupach osób (mężczyźni trenujący i nietrenujący oraz 
kobiety trenujące i nietrenujące), co roku dokonywano pomiaru wymienionych poprzednio 
trzynastu cech w tym samym czasie, na tych samych osobach. Zaletą badań longitudinalnych 
jest to, że mamy do dyspozycji pełny materiał dokumentujący zmiany mierzonych wielkości w 
czasie. Jednak dane takie nie spełniają założeń analizy wariancji np. losowości próby i 
wymagają swoistego podejścia w analizie tak zebranego materiału. Poniżej przedstawiono 
jedną z metod analizy średnich krzywych wynikowych, którą wykorzystano w niniejszym 
artykule. Dla uściślenia należy wyjaśnić, że przez „średnią krzywą wynikową” rozumiemy 
krzywą, której poszczególnym wartościom czasu odpowiadają przeciętne wartości /z(t) 
badanej cechy. Ponieważ metoda ta posłużyła do analizy wszystkich cech po kolei, dlatego 
możemy interpretować symboliczną cechą X jako jedną spośród trzynastu wielkości doświad
czalnych.

Załóżmy, że u każdej osoby zmierzyliśmy w chwili tl,...,tk wartość cechy X (dla nas 
konkretnie k = 4). Przypuśćmy, że omawiany proces zmian w czasie można opisać modelem:

X jj = n (tj) + di + e ,j i = 1.... n j = l,...,k (4)

gdzie /z(tj) oznacza wartość oczekiwaną cechy X (mającej rozkład normalny) w chwili tj, 
natomiast di jest liczbą stałą charakteryzującą pojedynczą osobę w całym badaniu, zaś eij 
oznaczają odchylenia przypadkowe w różnych chwilach czasu. Ponadto zakładamy, że 
wartości oczekiwane zmiennych losowych D oraz E w populacji badanych osób są równe zeru 
oraz że zmienna losowa E ma rozkład normalny, i że odchylenia te dla różnych chwil i osób są 
niezależne i mają stałą wariancję.

Tak skonstruowany model opisuje proces, w którym indywidualne krzywe wynikowe są 
do siebie równoległe z dokładnością do odchyleń losowych. Pociąga to równoległość do 
średniej krzywej wynikowej, której odległość od indywidualnej krzywej i — tego osobnika 
wyraża wielkość di.

Dane spełniające takie założenia mogą być opracowane klasycznymi metodami analizy 
wariancji. Jej istotą jest wyrażenie całej zmienności między wartościami przez składniki 
odpowiadające zmiennym kontrolowanym (osoby, czas) oraz składnik losowy. Badane osoby 
uważane są za próbę losową z pewnej populacji, natomiast chwile pomiaru są ustalone. 
Całkowitą wariancję cechy X można wyrazić sumą wariancji między osobami i wariancji 
składnika losowego. Analogicznie, całkowitą sumę kwadratów odchyleń wartości od średniej 
(sscałk) można rozłożyć na trzy składniki:

— sumę kwadratów odchyleń między osobami (ssm.os) 
sumę kwadratów odchyleń między badaniami (ssm.bad)
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— sumę kwadratów odchyleń przypadkowych wywołanych czynnikami nie kontrolowa
nymi (zmienność resztowa sr).

Tabela VI — Table VI

Schemat analizy wariancji dla badań ciągłych 
The scheme of variance analysis for continuous research.

Zmienność SS df s2 F

między osobami ssm.os n-1 s^.os sfo.os
S^

między badaniami ssm.bad k-l s^.bad s^.bad 
s*r

odchylenie ssodch k-2 s2odch
s2odch 
s*r

regresja liniowa sslin 1 s2odch s^lin 
s^

resztowa ssr (n-1) (k-l) S2!

całkowita sscałk nk-1

Tradycyjnie, wyniki analizy wariancji możemy ująć w tabeli, w której „df” oznacza 
stopnie swobody, s2 = svHf — oznacza wariancję, natomiast F — wartość statystyki 
sprawdzającej.

Posługując się schematem analizy wariancji zamieszczonym w tab. VI można weryfikować 
dwa rodzaje hipotez: pierwszą, że nie ma różnic między badanymi osobami oraz drugą, dla 
nas bardziej interesującą, że nie ma różnic w przeciętnych wartościach cechy dla różnych 
momentów czasu tl,...,tk. Hipotezą alternatywną jest proste zaprzeczenie Ho. Dla F > Fa 
odrzucamy Ho na rzecz HI, to znaczy możemy wnioskować, że istnieje conajmniej jeden 
moment czasowy „i” taki, że /x(ti) # g(tj) dla i j. W takim przypadku istotnym problemem 
jest charakter tego zróżnicowania — czy istnieje pewien trend dla wartości g, czy można je 
opisać analitycznie, np.; liniową funkcją czasu: X = bT + a?

Jeśli stwierdzimy zróżnicowanie przeciętnych wartości fi i zdecydujemy się na liniowy opis 
zjawiska w czasie, to po wyznaczeniu parametrów „b” oraz „a” tej funkcji, możemy testować 
następne dwie hipotezy. Pierwsza, to czy wyznaczona linia prosta dobrze opisuje wyniki, tzn. 
czy odchylenia od niej można wyjaśnić czynnikiem losowym, natomiast druga — czy 
współczynnik kierunkowy prostej jest równy zeru. Odrzucając pierwszą hipotezę zerową 
mamy podstawę do stwierdzenia, że linia posta nie wystarcza do opisu procesu. W drugim 
przypadku odrzucenie hipotezy zerowej świadczy, że współczynnik kierunkowy „b” różni się 
istotnie od zera, i wtedy mamy prawo wnioskować, że między kolejnymi badaniami występują 
różnice, których wielkość jest proporcjonalna do wartości „b”. Środkowy fragment tabeli VI 
dotyczy weryfikacji obu hipotez mówiących o istnieniu ukierunkowanych zmian przeciętnych 
wartości w czasie.

Poniżej przedstawiono wzory umożliwiające obliczenie tych dodatkowych wielkości. 
Przyjmując, że średni czas wyraża f, otrzymujemy dla współczynników trendu liniowego:

zijj/fctj-tr

j i j

1 n k

i j

[5] [6]
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Wykorzystane metody omówiono nieco szerzej, ze względu na brak algorytmów poświęco
nych badaniom powtarzalnym w ogólnie dostępnym piśmiennictwie statystycznym, choć 
ogólny zarys można znaleść w podręczniku (Pawłowskiego 1980).

Ryc. 2. Średnie wartości szerokości stopy u kobiet 
Fin. 2. The average width of women’s foot

Ryc. 3. Średnie wartości szerokości stopy pod obciążeniem u kobiet
Fig. 3. The average width of women’s foot under stress
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Ryc. 4. Średnie wartości wskaźnika W u kobiet (norma wynosi 2,44 — 2,69)
Fig. 4. The average value of the „W” indicator women (the standard is 2.44. — 2.69)
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Ryc. 5. Średnie wartości parametru wj u mężczyzn
Fif. 5. The average value of the „W” parametr in men



284

P 
u

P 
L

Lata booan

męxczyxm ntefrenujc^cy 
Stopy

ftłęxcxyxni trenujący

Ryc. 6. Średnie wartości długości stopy pod obciążeniem u mężczyzn
Fig. 6. The average length of men’s foot under stress
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Ryc. 7. Średnie wartości kąta Clarke’a u kobiet (norma wynosi 45° — 54°)
Fig. 7. The average value of Clark’s angle in women (standard value 45’ — 54’)
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Ryc. 8. Średnie wartości kąta Clarke’a u mężczyzn (norma wynosi 45° — 55°)
Fig. 8. The average value of Clark’s angle in men (standard value 45’ — 55’)

Analizując wyniki uzyskane z czteroletnich badań, dotyczące pomiarów szerokości stóp 
należy stwierdzić, źe tak u kobiet trenujących, jak i u nie uprawiających sportu wyraźnii 
zarysowuje się tendencja do spłaszczenia, czyli do zwiększenia szerokości przodostopnia 
Szczególnie zaznacza się to u kobiet nietrenujących w stopach lewych (ryc. 2), a pod wpływerr 
obciążenia obserwuje się nieco gorsze wskaźniki w stopach prawych (ryc. 3). Dowodem na 
potwierdzenie opisanych faktów jest również załączony wykres dotyczący wskaźnika W (ryc 
4). Natomiast wyniki otrzymane z analizy wskaźników dotyczących szerokości stóp kobiet 
trenujących sugerują, że szerokość tych stóp różni się wyraźnie od szerokości stóp kobiet 
nietrenujących pod względem stabilności uzyskanych wartości (szczególnie obserwuje się ter, 
stan w latach 1971, 1972). Zatem na podstawie uzyskanych danych można sądzić, że stopj 
kobiet trenujących mają skłonność do spłaszczenia przodostopia, ale u wymienionych osób 
szerokość ta nie ulega wyraźnym zmianom i są bardziej wydolne od stóp kobiet nie 
uprawiających sportu. Na podstawie uzyskanych wyników ogólnie można uznać, że stop
niowe zwiększenie się szerokości stóp kobiet — jak podaje Iwanowski (1976) jest ściśle 
związane z wiekiem, a odpowiednio prowadzone treningi sportowe mogą temu procesowi 
tylko w pewnym stopniu przeciwdziałać. U mężczyzn układ trendów wl sugeruje, że obie 
stopy osób trenujących i tylko lewe u nietrenujących są prawidłowo wyklepione. Układ 
trendu jest nieco odmienny i przybiera kierunek nieznacznie wzrastający, co wskazuje na 
nieco gorszą budowę stopy i słabszą jej wydolność, (ryc. 5). Śledząc również wyniki długości 
stóp pod obciążeniem. (Sob) u mężczyzn nietrenujących stwierdzono lepsszą wydolność stóp 
w przeciwieństwie do osób trenujących (ryc. 6). Natomiast kąt Clarke’a, który jest jednym z 
najbardziej wiarygodnych kryteriów oceny wyklepienia stopy, pomimo że nie obserwuje się 
istotnych statystycznie trendów liniowych tak u kobiet jak i u mężczyzn, potwierdza naszą 
tezę o spłaszczeniu się stopy wraz z wiekiem tak jak podaje (Iwanowski 1976) ponieważ 
obserwuje się w ostatnim roku badań w przeważającej większości przypadków wielkość kąta 
Clarke’a znacznie poniżej normy (ryc. 7,8).

W niniejszej pracy skupiono się wyłącznie na tych parametrach, w których występuje 
statystycznie istotny trend liniowy.
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Dyskusja

Reasumując wydaje się, że przedstawione przez nas spostrzeżenia znajdują odbicie w 
wypowiedziach innych autorów. Bierzgalska — i wsp. (1977), Ziemilska (1959), Malitowska 
(1982) podkreślają, że uprawianie sportu wpływa korzystnie na morfologię stóp. Odzwiercied
la się to również i w naszych sformułowaniach z małymi zastrzeżeniami, że uprawianie sportu 
należałoby rozpoczynać po ustąpieniu okresu rozwojowego lub zmienić profil treningu 
łagodząc obciążenia. Nasze spostrzeżenia znajdują także potwierdzenie w pracy Gołąba
— i wsp. (1980), którzy uważają, że w okresie rozwojowym zwiększenie się częstości wad w 
okresie związanym z dojrzewaniem płciowym wyjaśnia się na ogół okresowym, rozwojowo 
uwarunkowanym osłabieniem biernego i czynnego aparatu ruchu. Podobnie Bieniek (1967), 
Reichel (1959), Iwanowski — i wsp. (1976) doszli doszli do wniosku, że wysklepieme stopy 
zmienia się w zależności od wieku, a według Bieńka (1976) również sprawności fizycznej. 
Należy także zwrócić szczególną uwagę na tok myślenia Bieńka, który sugeruje, że zniekształ
cenie stóp nie zależy od trybu życia, ani też od rodzaju noszonego obuwia. Natomiast 
Szczygieł (1986) stoi na stanowisku, że tylko pewne dyscypliny wływają korzystnie na 
wyklepienie stóp, inne jak narciarstwo zjazdowe i łyżwiarstwo negatywnie. Wyniki nasze
— ze względu na większe zróżnicowane pod względem sportowym grupy osób mają 
charakter bardziej ogólny. Również Niżamkowski i wsp. (1965) podkreślają, że wielu autorów 
wskazuje, iż specyfika uprawianej dyscypliny sportowej wpływa dodatnio bądź ujemnie na 
kształtowanie się podłużnego wyklepienia stopy. Sami zaś uważają, że w badaniach przez nich 
prowadzonych w czasie czteroletnich studiów wychowania fizycznego, wszechstronne od
działywanie ćwiczeń wpływa korzystnie na powiększenie się wysklepienia stępu.

Wnioski

Na podstawie przeprowadzonych badań można sądzić, ze:
1. Kobiety trenujące wykazały większe skłonności do spłaszczenia stóp od mężczyzn i kobiet

nie uprawiających sportu.
2. Wczesne rozpoczęcie uprawiania ćwiczeń w ramach treningu może niekorzystnie wpłynąć

na wysklepienie stopy, bez względu na to jaką uprawia się dyscyplinę sportową.
3. U trenujących osób już po pierwszych przeprowadzonych badaniach obserwuje się

nieznacznie gorsze przeciętne wartości średnie parametrów sklepienia niż w grupie 
porównawczej.

4. Tak u mężczyzn trenujących, jak i nie uprawniających sportu kąt H na przestrzeni
czteroletnich obserwacji utrzymuje się w granicach normy nie przekraczając 9°, w 
przeciwieństwie do kobiet trenujących, u których kąt H osiąga wyższe średnie wartości 
(13°).

5. U mężczyzn wydolność stóp jest dobra, natomiast pod względem morfologii stwierdzono
płaskostopie 1°
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Record-seeking in Sport and its influence on the Morphology 
and Efficiency of the Feet of the Men and Women Students of the 

Academy of Physical Education in Cracow

134 students of the Academy of Physical Education, of whom 67 (30 men and 37 women) were 
record-seeking athletes, were subject to four year-long research programme. Plantocontour-graphic 
measurements and the measurements of the height of the longitudinal profice of the arch of the foot done 
by means of Matthias ’s apparatus were taken into account in the research methodology. The aim of this 
artide is to find out if there are any diferences in the foot structure between the record seeking men and 
women athletes and the people who do not practise any sports. The materiał collected was elaborated 
statistically. On the basis of the results gained, it was found that the women athletes proved morę 
susceptible to flat-foot than the men and women who do not practise any sports. The men athletes 
possessed good efficiency of the feet and flat-foot in I*.
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B.nuHae cnopTa Ha MoptJjonorHio a paóoTocnocoÓHOCTb 
cron cryaeHTOB a cryaeHTOK aKaaeMaa $H3HHecKoro 

BocmrraHHa b KpaaoBe

PeaioMe

KccneaoBaHHa npoaojizaiomaecs 4 roaa npoBOAHJiacb Ha 134-ex cryneHTax AganeMna 
lunanecKOro BoenHTaHHS, b tom Ha 64-a JiHuax arraBHO 3aHHMaK>maxcs cnopTOM (30 MyxHHHax a 37 
xeHiiiHHax). B MerooBKe accaeaoBaHaił yrreHbi □JiaHKTOKOHTyporpa4>H<iecKHe H3MepeHas a Tauce 
sbicoTbi npoflo.TbHoro CBOfla CTonbi c noMOiubio annapara Memoca. L(e.ib craTba — ycTaHOBHTb 
cyuiecTBytOT -tb pa3AHHHS B cipoeHHH CTonbi y MyanHH a zeHiuHH 3aHHMatouiaxcs cnopTOM a He 
3aHMMaK>UlHXCS HM.

CoCpaHHbift MaTepaaji pa3pa6oTaH CTaTHCTaaecKH, a Ha ocHOBanaa aHa-mra no.iyHeHHux 
peay.tbTaTOB yrBepzaeHO, <rro Tpeaapyiouiaeca zeHmamj norasa-ta 6o.ibume ciliohhocth k 
cn.TK>HieHHOCTH cron HeM MjTKiHHbi a seHHiHHbi He 3aHHMaK>maeca cnopTOM. Y MysMHH ze 
Ha6ojiK>AŁiacb xopomaa pa6oTOcnoco6HOCTb cron a ruiocKoeronae 1°
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TYPOLOGIA BUDOWY CIAŁA — PRZEGLĄD WYBRANYCH ZAGADNIEŃ

Ryszard Żarów*'

Typologia budowy ciała ludzkiego ma bardzo długą tradycję, sięgającą czasów staror- 
nych. Autorzy zajmujący się zagadnieniem klasyfikacji budowy dała zmierzali do stworzenia 
systemów typologicznego, który by obejmował i porządkował wszystkie fenomeny budowy 
dala ludzkiego. Pomimo, że problem sięga tak odległych czasów, to jednak zaczął się rozwijać 
głownie w XIX i XX wieku. Poszczególni autorzy podejmowali wiele prób w celu wyodręb
nienia różnych typów konstytucyjnych, a zasady klasyfikacji, stosowne przy tych próbach, 
rozwijały się w wielu kierunkach.

Pojęcie typów somatycznych, definicje i metody ich wyróżniania

Historyczny przegląd systemów typologicznych i ich charakterystykę przedstawili Panek 
(1970) i Skibińska (1972). Uderzająca wielość i różnorodność klasyfikacji konstytucyjnych i 
systemów typologicznych wynika z założeń badawczych oraz z przyjętego kryterium podziału. 
W różnych więc systemach typologicznych brano pod uwagę następujące właśdwośd ustroju 
człowieka:

budowę morfologiczną, decydującą o wyglądzie i ksztafcie dała;
cechy fizjologiczne, typ układu krążenia, przemianę materii, czynnośd hormonalne; 
typ układu nerwowego i cechy psychiczne;
cechy mówiące o aktualnym stopniu rozwoju tkanek (mięśniowej, kostnej i tłusz

czowej).
Również samo pojęde konstytucji było i jest różnie rozumiane przez poszcególnych 

badaczy. Różnice te, zdaniem Skibińskiej (1972), można sprowadzić do trzech problemów:
1. czy pojęde konstytucji odnosi się do genotypu, czy też do fenotypu;
2. czy pojęde konstytucji obejmuje zjawiska morfologiczne i czynnośdowe łącznie, czy też 
odnosi się do jednego z tych pojęć;

x) Katedra Antropologii i Anatomii AWF w Krakowie 
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3.. iksnstytucja jest pojęciem całościowym jako suma zjawisk, czy też zjawiskiem fragmen
tarycznym, odnoszącym się do przewagi jakiegoś układu i jego funkcji w organizmie.

W świetle współczesnego stanu wiedzy podkreślane jest znaczne uwarunkowanie genetycz
ne konstytucji człowieka (Sheldon cyt. za Skibińską 1968; Hiemaux 1963; Tanner 1963; 
Orczykowska-Świątkowska i wsp. 1978,1983; Skibińska i Skład 1979,1983; Milicerowa i wsp. 
1982 i inni).

Panek (1970) przytaczając definicje różnych autorow pisze, iż „konstytucja jest wynikiem 
współdziałania czynników genetycznych i środowiskowych, czynniki genetyczne wyznaczają 
przy tym zasadniczy kierunek i charakter rozwoju organizmu oraz konstytucję osobniczą, a 
czynniki środowiska biogeograficznego i społecznego mogą tylko w pewnym stopniu je 
modyfikować, określając stopień realizacji możliwości dziedzicznych”.

Spośród wielu definicji konstytucji, definicję zawierającą różne właściwości ustroju czło
wieka przedstawił Czemorucki (Malinowski 1980). „Konstytucja jest to zespół właściwości 
związanych oraz warunkujących strukturalno-czynnościową jedność organizmu. Pojęcie kon
stytucji określa organizm taki jaki jest w danej chwili, z całością jego cech dziedzicznych i 
nabyr h, morfologicznych i czynnościowych, co wskazuje, że przedstawia on funkcjonalny 
system z danymi mu prawami, szczególnymi cechami i charakterem reakcji na wpływy 
zewnętrzne”. Dyskusyjną sprawą jest to czy „konstytucja określa organizm taki jaki jest w 
danej chwili” (Tanner 1963).
I Cechy morfologiczne, fizjologiczne i psychiczne są ze sobą powiązane, lecz istota tych 
związków nie jest dokładnie ustalona.
Można przyjąć, iż pojęcie konstytucji jest nadrzędne w stosunku do pojęcia typu somatycz
nego (lub somatotypu), pod którym przyjmuje się określony charakter cech budowy mor
fologicznej — proporcje budowy ciała lub skład tkankowy ciała. W takim znaczeniu 
rozumiane będzie to pojęcie w niniejszym artykule.

Większość typologii konstytucyjnych czy metod oceny typów somatycznych była o- 
pracowana w odniesieniu do osobników dorosłych. Do najczęściej stosowanych należą 
typologia Kretschmera, somatotypologia Sheldona i jej modyfikacje dokonane przez Parnella 
(1954), Heath (1963), Heath i Cartera (1967), a w Polsce typologia Wankego (1954) oraz 
klasyfikacja somatotypologiczna Milicerowej (1959).

W piśmiennictwie polskim ostatniego 30-lecia (od czasu opublikowania metody przez A. 
Wankego w 1954 roku), dotyczącym określeń typologicznych, stosowano przede wszystkim 
wspomniane wyżej dwie metody polskie oraz w mniejszym zakresie metodę Sheldona 
(Skibińska 1972, 1973, 1983); Parnella (Welon 1971, Orczykowska-Świątkowska i wsp. 1978, 
1983); Heath i Cartera (Skibińska i Skład 1983).

Podejmowano też próby modyfikacji istniejących metod, polegające na łączeniu założeń i 
etapów postępowania dwóch metod, jak np.wyróżnianie czynników budowy i ich analiza 
metodą korelacji stochastycznej wielorakiej (Gołąb 1964), wyróżnianie czynników budowy i 
analiza metodą nadwyżek (Charzewska 1963, Łukowska 1964), czy zastosowanie bezwzględ
nych wymiarów do określania typów budowy ciała na podstawie metody korelacji stochas
tycznej wielorakiej (Janusz 1960, Stęślicka 1962).

W szeregu opracowań poświęconych budowie ciała stosowano metodę wskaźników 
przyrodniczych Perkala (1953), stanowiącą podstawę opracowania klasyfikacji somatotypolo- 
gicznych Milicerowej (1959).
Wymienić tu należy opracowania Milicerowej (1956); Janusza (1962, 1964); Janusza, Jarosińs
kiej i Zenkteler (1966); Ziemilskiej (1969, 1977); Łaski-Mierzejewskiej (1977, 1978); Piechacz- 
ka i Łaski-Mierzejewskiej (1977) i innych.

W dokonanym przeglądzie piśmiennictwa spotkać można także prace w których za
stosowano modyfikacje typologii Kretschmera (Haleczko 1970, Homowska 1970). Oprócz 
antropometrycznej oceny stopnia rozwoju cech czy czynników budowy ciała, stosowane były 
również metody densytometryczne oraz rentgenograficzne (Witkowski 1977, Skibińska 1972). 
Ujęcia metodologiczne zmierzają w kierunku ustalenia najbardziej diagnostycznych cech 
(czynników) budowy ciała na podstawie metody analizy czynnikowej czy zastosowania 
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analizy dyskryminacyjnej (Skibińska i Szczotka 1969, Skibińska 1972, 1979, Waliszko, Welon 
i Wich 1977).

Ontogenetyczna zmienność typów somatycznych 
(zmienność, stabilność, stopień odziedziczalDośd)

Określeniem typów somatycznych i analizą ich zmienności (częstości udziału) w kolejnych 
kategoriach wieku czy okresach rozwoju ontogenetycznego zajmowali się między innymi 
Wanke (1954), Drozdowski (1966), Malinowski (1968), Malinowski i Jaśkowski (1969), Gołąb 
(1964), Kolasa (1969, 1972), Belniak, Krupiński i Magnuszewicz (1972), Kobrzyński (1973), 
Henicz (1976), Gworys (1978), Drozdowski i Noweta (1980), którzy analizowali zmiany typu 
budowy ciała głownie metodą Wankego, opierając się materiale przekrojowym lub ciągłym.

Wanke (1954) wykorzystając materiał Jasickiego z 1938 roku — przedstawił składy 
somatyczne chłopców krakowskich w kategoriach wiekowych, 3, 7, 11, 15 i 20 lat. Z wiekiem 
zmniejszał się procentowy udział elementów składowych A oraz I, natomiast wzrastał udział 
elementów somatycnych V oraz H.

Malinowski (1968) analizując strukturę somatyczną dziewcząt warszawskich w wieku od 3 
do 18,5 lat stwierdził spadek typów A i H na rzecz stopniowego wzrostu Y oraz I, przez co 
następowało systematyczne smuklenie przeciętnej sylwetki dziewcząt.

Drozdowski (1966) wykorzystując materiał warszawski — określił składy somatyczne 
chłopców w wieku od 3 do 18,5 lat. Zmianie z wiekem, bez określonej tendencji, ulegał udział 
elementów somatycznych A, V oraz H. Ten sam autor wspólnie z Nowetą (1980) stwierdził 
brak wyraźnych zmian w strukturze typologicznej chłopców moskiewskich, badanych w 
dwóch seriach badan ciągłych. Również Gołąb (1964) pisze, iż procentowy udział wyróż
nionych przez niego 10 zespołów somatycznych nie ulegał większym zmianom w wieku 7,5 do
17.5 lat.

Z pracy Charzewskiej (1963) wynika brak określonej tendencji w realizowaniu się 7 
wyróżnionych typów somatycznych chłopców i dziewcząt w klasach wiekowych 4, 7,10 i 13 lat.

Gworys (1978) charakteryzując rozwój fizyczny młodzieży w wieku od 18 do 22 lat na 
podstawie badan ciągłych podkreśla stałość struktury somatycznej kobiet i zmienność 
elementów somatycznych u mężczyzn. Składy somatyczne uczniów szkół zawodowych okreś
lili — Henicz (1976), Kmiecik-Rajtko (1976); młodzieży licealnej: Malinowski (1968) i 
Malinowski, Jaśkowski (1969).

Kobrzyński (1973) analizując budowę somatyczną chłopców gdańskich w wieku 7,5 —
18.5 lat stwierdził przewagę elementu I we wszystkich grupach wiekowych. Kolasa (1969, 
1972) charakteryzując skład somatyczny kobiet miejskich w okresie od 18 do 60 roku życia 
stwierdza wyraźne zmiany, które przebiegają w kierunku zwiększenia się udziału składnika A i 
niewielkiego wzrostu elementu H, ale tylko do 45 roku życia, oraz zmniejszania się elementów 
Y i I Kolejność składników somatycznych w rozpatrywanym okresie jest następująca: do 25 
lat 1YHA, 26 — 40 lat IAHY, 46 — 60 lat AHIY. Faza między 26 a 40 rokiem życia jest 
okresem największej stabilizacji struktury somatycznej, przy zachowaniu względnej równo
wagi pomiędzy składnikami, z zaznaczającą się niewielką przewagą składnika I.

Najdłuższy okres życia osobniczego przedstawiający zmiany budowy somatycznej z 
wiekiem w ujęciu metody Wankego, ale dla ludności wiejskiej, opracowali Belniak, Krupiński 
i Magnuszewicz (1972).
Składy somatyczne obojga płci określono w klasach wiekowych od 3 do 20 lat z podziałem co 
3 lata, natomiast od 21 do 80 roku życia z podziałem co 10 lat. Skład somatyczny ludności 
wiejskiej w rozpatrywanych okresach wiekowych ulega także wyraźnym zmianom. Również 
badania własne (1985) chłopców i dziewcząt z Krakowa-Nowej Huty, w wieku od 6 do 14 lat, 
wskazują na zmiany budowy somatycznej u obojga płci, jednak są one stosunkowo niewielkie 
w analizowanym okresie wiekowym.

W tabelach I i II przedstawiono składy somatyczne chłopców i dziewcząt z Nowej Huty w 
rozważanych kategoriach wiekowych w porównaniu z danymi innych autorów.



294

Tabela I — Table I

Składy somatyczne chłopców określone metodą Wankego według różnych autorów 
The somauc contitutions of boys determined by wankes' method according to various authors

Klasy

wieku

Skład somatyczny w %
Miejscowość Autor

I A V H

6 15,7 12,6 51,6 20,3 Warszawa Z. Drozdowski, 1966
6 — 8 15,5 25,5 32,9 26,1 pow. Chrzanów T. Belniak i in. 1972
6—8 18,7 28,0 17,9 35,4 pow. Leżajsk T. Beltuak i in.1972

6 37,1 17,2 26,4 19,3 Nowa Huta bad. własne, 1985

20,6 15,1 18,8 45,5 Kraków A. Wanke, 1954
21,7 11,1 46,0 21,1 Warszawa Z. Drozdowski, 1966
46,1 23,4 12,4 18,0 Gdańsk W. Kobrzyński. 19'3
45,6 14,6 21,7 18,1 Nowa Huta bad. własne, 1985

20,9 11,2 42,2 25,7 Warszawa Z. Drozdowski, 1966

8 58,3 15,5 12,1 14,1 Gdańsk W. Kobrzyński, 19'3
25,5 14,5 26,5 35,4 Moskwa Z. Drozdowski i in 1980
52,1 13,6 18,1 16,2 Nowa Huta bad własne 1985

9 26,2 14,6 25,9 33,3 Warszawa Z. Drozdowski, 1966
9 — 11 25,8 34,6 14,7 24,9 pow. Chrzanów T. Belniak i in. 19'2
9-11 33,9 24,0 17,7 24,4 pow. Leżajsk T. Belniak i m. 19’2

9 35,0 20,9 15,9 28,3 Gdańsk W Kobrzyński, 19’3
9 30,1 14,9 23,8 31,2 Moskwa Z. Drozdowski i in. 1980
9 51,5 13,3 18,0 17,2 Nowa Huta bad. własne. 1985

17,9 11,8 22,7 47,5 Warszawa Ł Drozdowski. 1966

10 51,5 15,1 16,0 17,6 Gdańsk W Kobrzyński, 1973
36,9 16,2 21,9 25,0 Moskwa Z Drozdowski i in 1980
47,8 14,1 17,5 20,6 Nowa Huta bad. własne, 1985

20,1 12,4 22,4 45,1 Kraków A. Wanke, 1954
20,8 11,6 37,8 29,8 Warszawa Z. Drozdowski, 1966

11 65,4 13,1 10,6 10,8 Gdańsk W. Kobrzyński. 1973
23,2 13,6 28,8 35,4 Moskwa Z. Drozdowski i in. 1980
41,6 14,7 18,5 25,2 Nowa Huta bad. własne, 1985

12 25,9 12,7 29,8 31,6 Warszawa Z. Drozdowski, 1966
12 — 14 39,9 23,8 12,3 24,0 pow. Chrzanów T. Belniak i in. 1972
12 — 14 35,6 19,1 17,8 27,6 pow. Leżajsk T. Belniak i in. 1972

12 41,3 18,3 14,7 25,5 Gdańsk W. Kobrzyński, 1973
12 21,2 12,2 26,9 39,7 Moskwa Z. Drozdowski i in. 1980
12 41,4 14,7 19,3 24,6 Nowa Huta bad. własne, 1985

25,7 12,5 30,6 31,2 Warszawa Z. Drozdowski, 1966

13 53,3 16,6 10,6 17,4 Gdańsk W. Kobrzyński, 1973
30,6 13,6 23,7 32,1 Moskwa Z. Drozdowski i in. 1980
39,0 14,3 21,6 25,1 Nowa Huta bad. własne, 1985

31,3 13,8 29,5 25,4 Warszawa Z. Drozdowski, 1966
20.6 26,5 21,8 31,1 Wielkopolska A. Malinowski i in. 1969

14 56 . 14,3 11,9 17,7 Gdańsk W. Kobrzyński, 1973
30,8 13,1 26,5 29,1 Moskwa Z. Drozdowski i in. 1980
35,1 14.2 . 22,5 28,2 Nowa Huta bad. własne, 1985
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Tabela II — Table 11

Składy somatyczne dziewcząt określone metodą Wankego (wskaźniki położenia Kolasy) 
według różnych autorów

The somatic constitutnions of girls, determined by wanke’s method (Kolasa’s position 
indicators) accordind tovarious authors

Klasy 

wieku

Skład somatyczny w %
Miejscowość Autor

I A V H

37,9 18,3 21,1 22,7 Warszawa A. Malinowski, 1968
0

61,9 10,1 19,9 8,4 Nowa Huta bad. własne, 1985

33,6 16,0 28,4 22,0 Warszawa A. Malinowski, 1968
47,1 10,2 32,8 9,9 Nowa Huta bad. własne, 1985

8
41,9 16,2 22,1 19,8 Warszawa A. Malinowski, 1968
48,1 10,2 32,1 9,6 Nowa Huta bad. własne, 1985

43,7 13,5 26,3 16,5 Warszawa A. Malinowski, 1968
y 36,5 9,5 44,0 10,0 Nowa Huta bad. własne, 1985

42,5 15,4 24,6 17,5 Warszawa A. Malinowski, 1968
10 39,5 11,4 35,8 11,5 Poznańskie M. Ziółkiewicz, 1972

39,5 9,6 40,6 10,3 Nowa Huta bad. własne, 1985

36,8 17,1 25,4 20,7 Warszawa A. Malinowski, 1968

11
31,8 18,4 23,3 18,4 Poznańskie M. Ziółkiewicz, 1972
57,1 14,6 17,7 10,8 Poznań O. Kuźmińska, 1973
42,9 9,3 37,4 10,3 Nowa Huta bad. własne, 1985

40,5 15,3 23,6 20,6 Warszawa A. Malinowski, 1968

12
47,8 10,7 31,3 10,3 Poznańskie M. Ziółkiewicz, 1972
50,1 15,8 20,8 13,4 Poznań O. Kuźmińska, 1973
41,7 10,3 36,7 11,3 Nowa Huta bad. własne, 1985

39,9 14,2 27,7 18,2 Warszawa A. Malinowski, 1968
13 47,7 9,9 31,6 10,5 Poznańskie M. Ziółkiewicz, 1972

43,6 10,8 34,1 11,5 Nowa Huta bad. własne, 1985

42,1 13,2 28,5 16,2 Warszawa A. Malinowski, 1968
14 54,7 11,9 24,0 9,4 Poznańskie M. Ziółkiewicz, 1972

38,6 n,o 37,4 13,0 Nowa Huta bad. własne, 1985

Wyniki uzyskane przez różnych autorów wskazują na zmienność somatotypu z wiekiem 
oraz na znaczną rozbieżność procentowego udziału elementów somatycznych w podobnych 
kategoriach wiekowych, czy okresach rozwojowych. Ta rozbieżność osiągniętych wyników 
wiąże się z porównywaniem danych z różnych rejonów kraju i zbieranych w różnym czasie, 
charakterem i rodzajem wykonywanej pracy przez osoby badane, jak również sposobem 
gromadzenia materiałów; a wiadomo, iż typy somatyczne wyróżnione przez Wankego 
zmieniają się w czasie i przestrzeni. Również elementem wpływającym na zróżnicowanie 
składu somatyczwgo badanych populacji jest stosowanie — jako układu odniesienia 
przestrzeni typologicznej znormalizowanej lub nieznormalizowanej oraz sposobu normaliza
cji, co w niektórych opracowaniach nie jest jednoznacznie określone.
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Druga grupa zagadnień dotyczy stopnia odziedziczalności ogólnej budowy dała człowie
ka, określonej jego samototypem, a tym samym — możliwośd oddziaływania czynników 
środowiskowych (żywienie, choroby, praca — aktywność fizyczna) na somatotyp. Dla 
określenia udziału czynników endogennych i egzogennych w budowie dała stosowano metodę 
bliźniąt. Porównanie wariancji różnic w parach bliźniąt monozygotycznych (MZ) i dizygoty- 
cznych (DZ) pozwala statystycznie ocenić proporcje udziału obu tych czynników. Wyniki 
uzyskane przez różnych autorów wskazują zasadniczo na silne uwarunkowanie genetyczne 
typu budowy dała.

Jedną z pierwszych prac, w której wykorzystano badania bliźniąt, było opracowanie 
Osboma i de George’a (1959). Autorzy zbadali 87 par dorosłych bliźniąt (32 płd męskiej i 55 
płd żeńskiej) metodą somatoskopijną Sheldona i stwierdzili, że somatotyp jest jednak w 
słabym stopniu zdeterminowany genetycznie, a w dużym stopniu modyfikowany przez 
czynniki egzogenne. Obliczone na podstawie danych Osboma i de George’a wskaźniki h2 dla 
komponentów Sheldona u płd męskiej wahają się w granicach 0,18 — 0,45: dla żeńskiej od 
0,24 do 0,74.

Znacznie wyższe wskaźniki odziedziczalnośd, stosując tę samą metodę, otrzymali Skibińs
ka i Skład (1979). Dla poszczególnych składników budowy dała par bliźniąt chłopców i 
dziewcząt w wieku 16 — 20 lat uzyskano następujące wartośd h2:

chłopcy dziewczęta

endomorfia 0,84 0,067
mezomoforia 0,92 0,94
ektomorfia 0,90 0,91
somatotyp FML 0,89 0,94

Ci sami autorzy (Skibińska i Skład 1983), posługując się metodą Heath i Cartera, uzyskali 
także wysokie wskaźniki odziedziczalnośd dla ekto —, mezo i endomorfii, a dla calośd 
somatotypu 0,89 dla chłopców i 0,39 dla dziewcząt.

Również Orczykowska-Świątkowska i współautorzy (1978, 1983) analizowali wpływ 
dziedziczność i środowiska na budowę dała. Komponenty somatypu oznaczono metodą 
Parnella, zmodyfikowaną przez Welona (1971), w dwóch fazach rozwoju ontogenetycznego: 
dla wieku przedpokwitaniowego i dla „momentu” zakończenia wzrastania, dla bliźniąt 
dorosłych w wieku 16—23 lat metodą Heath-Cartera. Wskaźniki h2 w wyróżnionych fazach 
rozwoju osobniczego chłopców i dziewcząt oraz poszczególnych komponentów wahały się w 
granicach 0,53 — 0,90.

Milicerowa i współautorzy (1982) ocenili dziedziczenie typu budowy dała określonego 
wskaźnikami przyrodniczymi. Otrzymali wysokie wskaźniki dziedziczenia typu budowy ciała, 
przy uwzględnieniu 3 i 5 czynników na tym samym materiale bliźniąt co Skibińska i Skład 
(1979). Wartośd h2 kształtowały się na poziomie 0,71 0,95 oprócz tęgośd dla chłopców,
gdzie h2 = 0,39. Autorzy stwierdzili, iż najsilniej uwarunkowane genetycznie są cechy 
długośd, a słabiej — szerokośd nasad kostnych kończyn i ram szkieletu tułowia. Grubość 
tkanki tłuszczowej podskórnej jest względnie mało podatna na czynniki pozagenetyczne w 
budowie męskiej, u kobiet jest bardziej zależna od wpływów środowiska.

Obliczone wskaźniki odziedziczalnośd na materiale bliźniąt przez wymienionych przykła
dowo autorów, poza danymi Osboma i de George’a, przemawiają za tezą, że decydującym 
czynnikiem kształtującym somatotyp osobnika jest jego genotyp. Nasuwają się tu jednakże 
pewne zastrzeżenia do prezentowanych wniosków, wynikające ze stosunkowo niewielkiej 
liczebnośd materiałów wziętych do analizy oraz z zastosowania różnych metod somato- 
typologicznych. Zdaniem Szopy (1985) dyskusyjne wydają się rozważania nad genetycznymi 
uwarunkowaniami somatotypu. Poszczególne komponenty (lineamość, umięśnienie i otłusz
czenie) uwarunkowane są niezależnie i z różną siłą. Autor uważa, że wysokie, w przypadku 
bliźniąt, wskaźniki odziedziczlnośd komponentów są prawdopodobnie w większym stopniu 
skutkiem metody badawczej niż rzeczywistych uwarunkowań.
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Wyniki badań Orczykowskiej-Świątkowskiej i wsp. (1983) wskazują, że poszczególne 
komponenty somatotypu są w pewnym stopniu podatne na działanie czynników środowis
kowych. Autorki stwierdziły istotną zależność zmian u dorosłych bliźniąt MZ od sumy 
oddziaływania odżywiania, stanu zdrowia i aktywności ruchowej, a szczególnie zależność 
różnic komponentu F od różnic w stanie zdrowia i odżywiania u tych bliźniąt.

Wydaje się, iż w świetle cytowanych badań obecny stan wiedzy w problematyce somato- 
typologicznej upoważnia na ogół do zajęcia stanowiska, że genetycznie cechy budowy ciała 
mogą być modyfikowane przez czynniki środowiskowe. Sprawą otwartą pozostają nadal 
granice wielkości tych zmian w odniesieniu do wyróżnionych typów somatycznych.

Typy somatyczne a sport

Cechy budowy ciała, charakterystyczne dla zawodników uprawiających daną dyscyplinę 
sportu, są z punktu widzenia stosunków biomechanicznych ciała i wymogów technicznych 
konkurencji istotnym elementem osiągania wysokich wyników sportowych. Budowę ciała 
określono przez porównanie wartości cech morfologicznych między grupami zawodników 
różniących się poziomem sportowym, bądź na tle grup nie uprawiających sportu. Stosowano 
także analizę korelacyjną, wskaźniki unormowane, metodę Milicerowej (Miiicerowa 1956, 
1973; Kumiewicz-Witczakowa 1956; Kłyszejko 1958; Janusz 1960, 1962; Skibińska 1964, 
1965, Marchocka i Skibińska 1969, 1970; Pipusz 1972: Łaska-Mierzejewska 1977, 1978: 
Piechaczek i Łaska-Mierzejewska 1977; Gołąb i Lechowicz 1978; Ślężyński 1979; Ziemilska 
1969, 1977 i inni).

Do tej grupy można również włączyć prace dotyczące określania typów somatycznych 
oraz badania zmian w budowie ciała młodzieży studiującej w uczelniach wychowania 
fizycznego, z uwagi na systematyczne oddziaływanie uprawianych ćwiczeń fizycznych (Milicer 
1951; Janusz, Jarosińska i Zenkteler 1966; Skibińska 1973,1983; Witkowski 1977; Chrzanow
ska i Sobiecki 1979 i inni.).

Znaczną grupę prac stanowią opracowania dotyczące zróżnicowania typologicznego 
poszczególnych grup i dyscyplin sportowych o różnym stopniu zaawansowania sportowego 
(stażu zawodniczego). Metodą Wankego określono typy somatyczne pływaków (Drozdowski 
1957), gimnastyków (Drozdowski 1961), strzelców poskich (Stańda 1976), gimnastyczek 
artystycznych (Kuźmińska 1973), piłkarzy wodnych (Samoraj i Witkowski 1981), zapaśników 
(Drozdowski 1958), siatkarzy (Kłyszejko 1958), sprinterów (Kobielski 1972), dziesięciobois- 
tow (Michalski 1979), zapaśników, ciężarowców, koszkarzy i gimnastyków Polski i ZSRR 
(Drozdowski 1969), bokserów (Drozdowski 1968), piłkarzy nożnych (Drozdowski 1968), 
juniorów różnych dyscyplin (Ludka 1971), skoczków (Mroczyński 1972) i inni.

Rozpiętość wahań poszczególnych elementów w składzie somatycznym przedstawicieli 
różnych dyscyplin jest znaczna. Najczęściej reprezentowany jest element somatyczny V, 
następnie H, a najrzadziej element somatyczny A. Ta rozpiętość wahań elementów somatycz
nych, związana ze specyfiką danej dyscypliny sportowej, może wynikać także z różnego 
sposobu określania składów somatycznych. Typy budowy ciała określane w stosunku do 
przestrzeni typologicznej nieznormalizowanej lub znormalizowanej na podstawie wartości 
średnich wskaźników ilorazowych, oceny indywidualnej bądź przewagi danego elementu 
grupowano w zespoły podobne. Warianty te prowadzą do uzyskania nieco odmiennych 
odsetków w składach somatycznych. Dodatkowym utrudnieniem występującym w niektórych 
opracowaniach jest brak informacji o zastosowanej przestrzeni typologicznej.

Właściwości rozwojowe typów somatycznych

Jednym z pierwszych autorów, który zwrócił uwagę na zagadnienie właściwości roz
wojowych chłopców w zależności od typu somatycznego był Jasicki (1938, 1948). Badając 
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rozwój chłopców krakowskich na podstawie materiału ciągłego wykazał on zróżnicowanie we 
wzrastaniu i dojrzewaniu chłopców należących do różnych typów antropologicznych. W 
pracy z 1948 roku pisze, iż „co się tyczy typów konstytucyjnych to sprawa ta na razie jest 
jeszcze trudna do roztrzygnięcia, gdż najwcześniej zdajc się dojrzewać typ leptosomicz- 
ny-dyr.arski i pykniczny-bałtycki, równocześnie zaś tenże typ leptosomiczny w postaci 
nordyka i jego mieszańców dojrzewa najpóźniej”.

Pracą opaną na długofalowych danych rozwojowych, analizującą właściwości rozwojowe 
w zależności od somatotypu była praca Dupertuisa i Michela z 1953 roku (Tanncr 1963). Po 
określeniu somatotypów w okresie dojrzewania metodą Sheldona, porównano wysokość i 
masę dała wysoce ektomorficznych chłopców z wysokością i masą dała chłopców mezomor- 
ficznych od 2 do 17 roku żyda. Chłopcy ektomorficzni byli wyżsi w każdym wieku począwszy 
od 4 lat, a mezomorficzni dężsi już od 2 roku. Osobnicy ektomorficzni rozpoczynali skok 
pokwitaniowy około jednego roku później niż mezomorficzni, chłopcy mezomorficzni wy
przedzali chłopców ektomorficznych pod względemn odsetków wysokośd ostatecznej w 
każdym wieku, począwszy od lat 2. Acheson i Dupertuis (Tanner 1963) po określeniu wieku 
szkieletowego stwierdzili, że mezomorfia jest związana z zaawansowaniem wzrastania, a 
ektomorfia — z jego opóźnieniem.

Kobiety o budowie pyknicznej (według typów konstytucyjnych Kretschmera) miesiącz
kują około 8 miesięcy wcześniej niż kobiety o budowie leptosomicznej Barker i Stone 
1936, Wallau 1939, Krajl-Cercek 1956 (Tanner 1963).

Tanner (1963), analizując typ budowy osobnika dorosłego a jego tempo rozw oju pisze „że 
wcześniej dojrzewający, przynajmniej chłopcy, prawdopodobnie są zarówno wysoce mczomo- 
rficzni, jak i nisko ektomorficzni. Wśród dziewcząt dojrzewające wcześniej mogą być nieco 
bardziej endomorficzne”. Równcześnie Tanner podkreśla, że skok pokwitaniowy wczesny czy 
późny nie powoduje radykalnych zmian w budowie ciała.

Szczegółową analizę somatotypów dziewcząt i ich rozwoju fizycznego podjął Welon 
(1971). Autor zastosował zmodyfikowaną przez siebie metodę Parnella (1954). Materiał 
pochodził z ciągłych badań młodzieży szkolnej miasta Wrocławia, przeprowadzonych w 
latach 1961 — 1970. Somatotyp osobnika w rozwoju określił na podstawie pomiarów 
antropometrycznych w odniesieniu do populacji rówieśników. Jako kryterium służące do 
definiowania pojęcia — równieśnicy w czasie rozwoju — przyjął wiek występowania 
drugorzędowych cech płciowych, wiek kostny i wiek skoku pokwitaniowego wysokości ciała. 
Somatotyp osobnika określił w dwóch momentach rozwoju: w wieku p (rok wcześniej od 
średniej wieku stwierdzenia II stadium rozwoju piersi i wieku szczytu skoku pokwitaniowego) 
i w wieku k (średnia arytmetyczna wieku osiągnięcia przez osobnika 996 punktów dojrzałości 
szkieletu według 1000 punktowej skali Tannera-Whitehouse’a oraz wieku, po którym przyrost 
wysokości dała nie jest większy aniżeli 5 mm w okresie 6 miesięcy.

Za stabilonego pod względem somatotypu przyjął osobnika, który w dwóch momentach 
rozwoju zajmuje to samo miejsce w populacji rówieśników. Wyróżnił 6 grup osobników, w 
tym 154 stabilnych, na 266 wziętych do analizy. Welon wykazał m.in., że istnieje związek 
między somatotypami FM L a wiekiem dojrzewania płciowego oraz dojrzewania kośca. Wiek 
dojrzewania porządkuje somatotypy od najwcześniej dojrzewających dziewcząt z przewagą 
składowej F, później dojrzewających dziewcząt o przewadze składowej M, do najpóźniej 
dojrzewających, w których somatotypie przeważa składowa L. Różnice w ostatecznej wysoko
ści dała między dziewczętami o różnych somatotypach, zdaniem Welona, są efektem różnych 
realizacji wzrastania, które nie wynikają z różnic między somatotypami w dojrzewaniu 
płdowym ani w dojrzewaniu kośca.

Ten sam materiał badawczy był przedmiotem rozważań Wicha (1977) na temat zróż
nicowania typów budowy dała dziewcząt i ich właśdwośd rozwojowych. Typy budowy dała 
określił autor zmodyfikowaną klasyfikacją somatotypologiczną Milicerowej (obszar zmienno- 
śd każdego czynnika podzielił także na 7 stopni, ale według dyspersji, tak że każdemu 
stopniowi odpowiadał przedział zmiennośd równy 1 odchyleniu standardowemu). Wyróżniał 
4 zasadnicze typy budowy dała: linijny — L, masywny — M, odtłuszczony — O na 
podstawie czynnika dominującego oraz typ średni — S charkateryzujący się zrównoważonym 
udziałem wszystkich 3 czynników budowy dała. Autor wyodrębnił dwie grupy dziewcząt: o 
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stabilnym somatotypie — 60,6% (dominujący czynnik budowy dała, determinujący propor
cje ciała właśdwe dla danego somatotypu, wykształcony był w podobnym stopniu zarówno w 
8 jak i w 17 roku życia) i 39,4 o nieustabilizowanym somatypie. W obrębie wyróżnionych 
zespołów przeprowadził analizę różnic w dojrzewaniu płdowym, we wzrastaniu oraz w 
rozmieszczeniu tkanki tłuszczowej. Uzyskał znaczną zgodność rezultatów swojej pracy z 
wynikami pracy Welona stwierdzając, że wyróżnione wśród dziewcząt somatotypy L, O, M 
charakteryzują się wyraźnie odrębnymi właściwościami rozwojowymi, związanymi z doj
rzewaniem i wzrastaniem, i że przychyla się do stanowiska o realność istnienia określonych 
jednostek konstytucyjnych.

Analiza właściwość rozwojowych chłopców i dziewcząt w wieku od 6 do 14 lat w 
zależności od typu somatycznego była przedmiotem opracownia własnego (1985). Typy 
budowy dała określono metodą Milicerowęj, dokonano podobnej kategoryzacji wskaźników 
przrodniczych jak w pracy Wicha (1977). Zastosowano jednak inne kryterium stabilnośd 
somatotypu. Opierając się na indywidualnej ocenie i analizie somatotypu każdego osobnika, 
za stabilnych uznano tych osobników, których typ somatyczny był taki sam przez co najmniej 
6 lat na 9 lat badań (66,7% lub więcej realizacji danego typu somatycznego w rozważanym 
okresie wiekowym).Równocześnie jednak nie włączono do grupy somatotypów stabilnych 
tych osobników, dla których typ somatyczny przez ostatnie 3 lata badań był odmienny od 
somatotypu w okresie wcześniejszym.

Stwierdzono zróżnicowanie tempa wzrastania, dojrzewania płdowego oraz poziomu 
sprawnośd fizycznej w wyróżnionych zespołach typów somatycznych chłopców i dziewcząt. 
Najwcześniej dojrzewającymi były dziewczęta o ekto— i mezomorficznym typie budowy 
dała, następnie o równoważnym somatotypie, a najpóźniej dojrzewającymi były dziewczęta 
endomorficzne. Również u ektomorficznych chłopców wcześniej wystąpiły objawy dojrzewa
nia płdowego w stosunku do chłopców endomorficznych. Dziewczęta i chłopcy o mezo— i 
ektomorficznym typie budowy dała charakteryzowali się znacznie wyższym poziomem 
sprawnośd fizycznej od endomorfów.

Niektórzy autorzy, jak np. Billewicz, Fellowes i Hytten podważają znacznie budowy dała 
dla czasu i przebiegu procesów pokwitania (cyt. za Kolasą 1980).

Przyjęty podział na kilka grup zagadnień nie wyczerpuje całośd problematyki związanej z 
konstytucją, typami budowy dała, lecz jest próbą zestawienia niektórych prac z bogatej 
literatury przedmiotu. W dokonanym przeglądzie dostępnego piśmiennictwa, głównie pol
skiego, zwrócono uwagę na opracowania dotyczące zróżnicowania somatycznego ludność 
różnych regionów kraju (Janusz 1960, Stęślicka 1962); budowy somatycznej typów rasowych 
(Buczek 1960); budowy somatycznej różnych grup etnicznych i narodowośdowych (Droz
dowski 1963, 1966, 1967, 1969, 1971). W innych opracowaniach analizowano także związek 
postawy dała z typem budowy (Chrzanowska 1976), związek między typem somatycznym a 
cechami listewek skórnych (Gralla i Kmiedk-Rajtko 1979), tempem kostnienia a czynnikiem 
konstytucyjnym (Miaśkiewicz i wsp. 1965), związek cech morfologicznych i funkcjonalnych 
kończyny dolnej z typem budowy dała (Rajchd 1971). Podejmowano również próby oceny 
aklimatyzacji i adaptacji typów konstytucjonalnych człowieka (Falkiewicz 1969) oraz analizę 
zmiennośd i związku wielkośd narządów wewnętrznych z typem budowy dała (Strzałko 
1974) i inne zagadnienia.

PIŚMIENNICTWO

Belniak T., Krupiński T. Magnuszewicz M. 1972. Zmiany budowy somatycznej z wiekiem u ludności 
wiejskiej MiPA, nr 83.

Białke Z. 1973. Typ sprawnośd fizycznej ogólnej i specjalnej a typ budowy ciała mężczyzn. Rocznik 
Naukowy t. 3. WSWF, Gdańsk.

Białke Z. 1974. Typ sprawnośd fizycznej ogólnej i specjalnej a typ budowy dała studnetek WSWF w 
Gdańsku. Rocznik Naukowy, t. 4. WSWF, Gdańsk.

Biemakiewicz T. 1959. Amerykańska klasyfikacja typów konstytucji człowieka. Kultura Fizyczna nr 3.



300

Buczek B. 1960. Budowa somatyczna typów rasowych. MiPA nr 15.
Charzewska J. 1963. Somatotypy u dzieci i młodzieży. Prace i Materiaiy Naukowe IMD, t. 1. 1.
Chrzanowska M. 1976. Postawa ciała oraz jej związek z typem budowy i poziomem rozwoju biologicz

nego dzieci i młodzieży. MiPA nr 92.
Chrzanowska M., Sobiccki J. 1979. Zmiany typu budowy studentów i studentek po okresie czteroletnich 

studiów w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. MiPA, nr 96.
Drozdowski Z. 1957. Typy somatyczne pływaków okręgu poznańskiego Kultura Fizyczna, nr 2.
Drozdowski Z. 1958. Zapaśnicy miasta Poznania w świetle typologii A. Wankego. Kultura 

Fizyczna, nr 10.
Drozdowski Z. 1961. Typy budowy ciała gimnastyków okręgu poznańskiego. Kultura Fizyczna, nr 11.
Drozdowski Z. 1963. Struktura somatyczna rekrutów szwajcarskich i zachodzące w niej zmiany w wyniku 

szkolenia wojskowego. Przegląd Antrop. t. 29, z. 1.
Drozdowski Z. 1966. Składy somatyczne chłopców w wieku od 3 do 18,5 lat w świetle grupowania 

diagramem Czekanowskiego. Rocznik Naukowy, WSWF, Poznań, z. 13.
Drozdowski Z. 1966. Struktura somatyczna Estonii w świetle typologii A. Wankego. Przegl. Antr. t. 32, z. 1.
Drozdowski Z. 1967. Z badań zróżnicowania struktury somatycznej młodych Francuzów. Przegląd Antr. 

t. 33, z. 1.
Drozdowski Z. 1968. Składy somatyczne bokserów w świetle typologii A.Wankego oraz ich grupowanie 

metodą diagraficzną. Rocznik Naukowy, WSWF, Poznań, z. 16.
Drozdowski Z. 1968. Zawodnicy uprawiający piłkę nożną w Poznaniu w świetle typologii A.Wankego. 

Rocznik Naukowy, WSWF, Poznań, z. 16.
Drozdowski Z. 1969. Charakterystyka porównawcza struktury somatycznej wybranych grup sportowców 

polskich i radzieckich. Rocznik Naukowy, WSWF, Poznań, z. 18.
Drozdowski Z. 1969. Rumuńscy robotnicy leśni w świetle typologii Wankego. Przegl. Antr. t. 35, z. 2.
Drozdowski Z. 1971. Z dalszych badań zróżnicowania somatycznego ludności francuskiej. Przegl,Antr. t. 

37, z. 2.
Drozdowski Z. 1971. Charakterystyka struktury somatycznej młodzieży akademickiej w Belgii. Przegl. 

Antr. t. 37, z. 1.
Drozdowski Z. Noweta B. 1980. Zmiany struktury somatycznej w rozwoju ontogenetycznym chłopców z 

Moskwy w świetle typologii A. Wankego. Rocznik Naukowy, AWF, Poznań, z. 29.
Falkiewicz B. 1969. Typologia konstytucjonalna i funkcjonalna w aklimatyzacji i adaptacji człowieka. 

Przegl. Antr. t. 35, z. 2.
Gołąb S. 1964. Próba określenia typów somatycznych u chłopców krakowskich w wieku od 7,5 do 17,5 

last na podstawie udziału tkanek: kostnej, mięśniowej i tłuszczowej w budowie organizmu 
człowieka. Rocznik Naukowy, WSWF, Kraków, t. 2.

Gołąb S., W. Lechowicz. 1978. Charakterystyka budowy ciała zawodników w kajakarstwie górskim. 
Wych. Fiz. i Sport, nr 3.

Gołąb S., Żarów R. 1981. Somatotypologia badanych 6-latków. Rozdz. VI w: Stan rozwoju 6 letnich 
dzieci z Nowej Huty z uwzględnieniem właściwości fizycznych, zdrowia i sprawności myślenia. 
Zeszyt Naukowy nr 14. AWF w Krakowie. Pod red. S. Gołąba i G. Kurnik.

Gralla G., H. Kmiecik-Rajtko. 1979. Próba uchwycenia związku między cechami i wskaźnikami 
służącymi do określenia typu antropologicznego i somatycznego a cechami listewek skórnych 
palców. Przegl. Antr. l. 45, z. 1-2.

Grebe. H. 1963. Genetyczne i konstytucjonalne podstawy rozwoju sprawności sportowej. Wych. Fiz. i 
Sport, t. 7 z. 1.

Gworys B. 1978. Zmiany w budowie ciała młodzieży w wieku od 18 do 22 roku żyda (na przykładzie 
studentów i studentek Akademii Medycznej we Wrocławiu). MiPA, nr 95.

Haleczko A. 1970. Zależność między budową dała a szybkością lokomocyjną kobiet. Rozprawy 
Naukowe WSWF we Wrocławiu, t. 8.

Heath B. H. 1963. Need for modification of somatotype methodology. Am. J. Phys. Anthrop., t. 21, nr 2. 
Heath B. H., J. E. L. Carter. 1967. A modified somatotype method. Am. J. Phys. Anthrop., t. 27. nr 1.



301

Henicz T. 1976. Zróżnicowanie somatyczne uczniów szkoły zawodowej ujęte według typologii Wankego. 
Przegl. Antr. t. 42, z. 1.

Hiernaux J. 1963. Heredity and environment: their influence on humam morphology. A comparison of 
two independent lines of study. Am. J. Phys. Anthrop., t. 21, nr 4.

Homowska E. 1970. Zmienność zespołu cech budowy dała studentek WSWF we Wrocławiu w okresie 
czteroletnich studiów. Rozprawy Naukowe WSWF we Wrocławiu, t. 8.

Hunt E., G. Cooke, R. Gallagher. 1958. Somatotype and sexual maturation in boys: a method of 
developmer>taj analisis. Humań Biology, t. 30, nr 1.

Janusz A. 1960. Próba wydzielenia typów budowy dała u ludności powiatu rybnickiego. MiPA, nr 15.
Janusz A. 1962. Zróżnicowanie morfologiczne czołowych lekkoatietów Polski. MiPA, nr 60.
Janusz A. 1964. Budowa somatyczna siatkarzy. MiPA, nr 67.
Janusz A. 1964. Budowa somatyczna siatkarzy. MiPA, nr 67.
Janusz A., A. Jarosińska, B. Zenkteler. 1966. Różnice w budowie ciała między studentami WSWF we 

Wrocławiu a Uniwersytetu Wrocławskiego. Rozprawy Naukowe WSWF we Wrocławiu, t. 4.
Jasicki B. 1938. Dynamika rozwojowa męskiej młodzieży szkolnej z Krakowa. Pr. i Mat. Antrop. PAU, t. 1. 
Jasicki B. 1948. Dalsze badania nad dynamiką rozwojową młodzieży szkolnej. Pr. i Mat. Antrop. PAU, t.

2. nr 2.
Kłyszcjko H. 1958. Zagadnienie typów konstytucyjnych siatkarzy. Kultura Fizyczna, nr 7.
Kmiecik-Rajtko H. 1976. Klasyfikacja somatotypologiczna oraz ocena dynamiki rozwoju męskiej 

młodzieży podejmującej pracę w przyzakładowych szkołach górniczych ROW. Przegl. Antr. I. 42, 
z. 1.

Kobiclski B. 1972. Zróżnicowanie somatyczne sprinterów polskich w świetle typologii Wankego. Kultura 
Fizyczna, nr 4.

Kobrzyński W. 1973. Zróżnicowanie typologiczne dzieci i młodzieży gdańskiej w wieku 7,5 — 18,5 lat. 
Rocznik Naukowy , WSWF Gdańsk, t. 2.

Kobrzyński W. 1973. Typ somatyczny a typ sprawnośd fizycznej u dzied i młodzieży w wieku szkolnym. 
Rocznik Naukowy', WSWF, Gdańsk, t. 3.

Kolasa E. 1969. Typy somatyczne kobiet. MIPA, nr 77.
Kolasa E. 1972. Zmiany z wiekiem w budowie somatycznej kobiet miejskich. MiPA, nr 83.
Kolasa E. 1980. Wiek menarchy a budowa fizyczna studentek wrocławskich w zależności od warunków 

środowiskowych. MiPA, nr 99.
Kumiewicz-Wilczakowa R. 1956. Charakterystyka wybranych cech morfologicznych zawodników dęż- 

kiej atletyki. MiPA, nr 19.
Kuźmińska 0. 1973. Struktura somatyczna dziewcząt uprawiających gimnastykę artystyczną. Kultura 

Fizyczna, nr 2.
Ludka J. 1971. Charakterystyka morfologiczna niektórych zespołów sportowych Wielkopolski na 

wczesnych etapach szkolenia. Rocznik Naukowy, WSWF, Poznań, z. 19.
Łaska-Mierzejewska T. 1977. Budowa dała jako jeden z elementów selekcji i adaptacji zawodniczek i 

zawodników koszykówki. Wych. Fiz. i Sport, nr 3.
Łaska-Mierzejewska T. 1978. Cechy budowy siatkarek i siatkarzy jako efekt interakcji procesów selekcji i 

adaptacji. Wych. Fiz. i Sport, nr 3.
Łukowska A. 1964. Rozwój morfologiczny i ruchowy dziewcząt krakowskich w wieku 7,5 — 17,5 lat. 

Rocznik Naukowy, WSWF, Kraków, t. 2.
Machinko Z. 1964. Na drogach rozwoju typologii konstytucjonalnej. Kultura Fizyczna, nr 5 — 6.
Malina R. M. 1980. Wpływ ćwiczeń fizycznych na niektóre tkanki, rozmiary i funkcje organizmu w 

trakcie rozwoju osobniczego. Wych. Fiz. i Sport, nr 1.
Malinowski A. 1968. Rozwój metryczny męskiej młodzieży licealnej Wielkopolski. Przegl, Antr. t. 34, z. 2.
Malinowski A. 1968. Struktura somatyczna dziewcząt w wieku od 3 do 18,5 lat. Przegl. Antr. t. 34, z. 1.
Malinowski A., J. Jaśkowski. 1969. Rozwój somatyczny młodzieży męskiej szkół średnich ogólnokształ

cących Wielkopolski w latach 1961-1964 w wieku od 14 do 17 lat. Rocznik Naukowy, WSWF, 
Poznań, z. 21.

Malinowski A., K. Tuszyński, G. Kowalska-Rumińska. 1972. Budowa somatyczna pracowników różnych 
zawodów z Zakładów Włókien Sztucznych „Stilon” w Gorzowie Wielkopolskim. Przegl. Antr. t. 
37, z. 2.



302

Malinowski A. 1980. Zróżnicowanie cech budowy somatycznej człowieka. W: Antropologia fizyczna. 
PWN, Warszawa — Poznań.

Marchocka M., A. Skibińska. Charakterystyka budowy dala juniorek lekkiej atletyki w roku 1968. 
Wych. Fiz. i Sport, nr 4.

Marchocka M., A. Skibińska. 1970. Budowa ciała lekkoatletów juniorów. Wych. Fiz. i Sport, nr 2.
Małkiewicz C., Z. Szlaga-Sobechowicz, M. Wisłocki. 1965. Tempo kostnienia a czynnik konstytucyjny u 

mężczyzn. Przegl. Antr. t. 31, z. 1.
Michalski Z. 1979. Typ budowy dała współczesnego dziesiędoboisty. Kultura Fizyczna, nr 12.
Milcerowa H. 1951. Zmienność cech budowy ciała pod wpływem wychowania fizycznego. Przegl. Antr. t. 

XVII, z. 1.
Milicerowa H. 1956. Zastosowanie wskaźników Perkala do charakterystyki budowy ciała bokserów. 

MiPA, nr 20.
Milicerowa H. 1959. Klasyfikacja somatotypologiczna jako metoda pomocnicza w badaniach nad 

rozwojem dzied i młodzieży. Wych. Fiz. i Sport, t. 3, nr 4.
Milicerowa H. 1973. Budowa somatyczna jako kryterium selekcji sportowej. Studia i Morfologie AWF w 

Warszawie.
Milicerowa H. i wsp. 1982. Dziedziczenie wybranych cech somatycznych i typu budowy dała. Wych. Fiz. 

i Sport, nr 3 — 4.
Mroczyński B. 1972. Kształtowanie się budowy morfologicznej i sprawnośd fizycznej czołowych 
zawodników polskich uprawiających skoki lekkoatletyczne. Rocznik Naukowy WSWF, Poznań, z. 21. 
Orczykowska Z., E. Rogucka, Z. Welon. 1978. Genetic and environmental determinats of body 

components: a study of preadoiescent twins.
Studies in Phis. Anthrop., nr 4.

Orczykowska-Świątkowska Z., B. Hulanicka, K. Kotlarz. 1983. Wpływ dziedziczności i środowiska na 
budowę dała w trzech fazach rozwoju ontogenetycznego. MiPA, nr 104.

Osbome R.H., F.V. de George. 1959. The analysis of a body-build tasonomy. Rozdz. XII w: Genetic 
basis of morphological variation. Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts.

Panek S. 1970. Współczesne metody klasyfikacji budowy dała stosowane przy ocenie rozwoju fizycznego 
i wyników w sporcie na tle dotychczasowych ujęć konstytucjonalnych. Ropcznik Naukowy, 
WSWF, Kraków, t. 9.

Parnell R.W. 1954. Somatotyping by physical anthropometry. AM. J. of Phys. Anthrop. t. 12, nr 2. 
Perkal J. 1959. Analiza zespołu cech osobnika w trakcie rozwoju. Wych. Fiz. i Sport, t.3, nr 3.
Perkal J. 1953. O wskaźnikach antropologicznych. Przegl. Antr. t. 19.
Piechaczek H, T. Łaska-Mierzejewska. 1977. Zróżnicowanie morfologiczne zawodników piłki nożnej. 

Wych. Fiz. i Sport, nr 3.
Pipusz R. 1972. Charakterystyka morfologiczna lekkoatletek polskich z uwzględnieniem dymorfizmu 

płdowego. Rocznik Naukowy, WSWF, Kraków, t. 11.
Rajchd Z. 1971. Związek cech morfologicznych i funkcjonalnych kończyny dolnej z typem budowy ciała.

MiPA, nr 81.
Samoraj E., M. Witkowski. 1981. Budowa dała jako jeden z czynników selekcji do gry w piłkę wodną. 

Wych. Fiz. i Sport, nr 2.
Skibińska A. 1964. Budowa somatyczna juniorów lekkiej atletyki. Wych. Fiz. i Sport, t. 8, z. 4.
Skibińska A. 1965. Typy somatyczne lekkoatletów. Wych. Fiz. i Sport, t. 9, z. 1.
Skibińska A. 1968. Metoda somatotypologii Sheldona. Wych. Fiz. i Sport, t.12, nr 2.
Skibińska A. 1972. Ocena przydatnośd metod określenia budowy dala. MiPA, nr 83.
Skibińska A. 1973. Somatotypologia studentów AWF. Wych. Fiz. i Sport, nr 3.
Skibińska A. 1979. Analiza czynnikowa cech budowy dała MiPA, nr 96.
Skibińska A. 1979. Antropometryczny model człowieka. Wych. Fiz. i Sport, nr 4.
Skibińska A. 1983. Zmiany somatotypu studentów AWF. Wych. Fiz. i Sport, nr 1.
Skibińska A., M. Skład. 1979. Genetyczne uwarunkowania somatotypu Sheldona. Wych. Fiz. i Sport, nr 2.
Skibińska A., M. Skład. 1983. Genetyczne uwarunkowania somatotypu Heath i Carter. Wych. Fiz. i 

Sport, nr 1.
Skibińska A., F. Szczotka. 1969. Budowa dała w świetle analizy czynnikowej. Wych. Fiz. i Sport, t. 13, nr 4. 
Stańda A. 1977. Strzelcy polscy w świetle typologii somatycznej Wankego. Kultura Fizyczna, nr 2.



303

Stęślicka W. 1962. Typologia somatyczna ludności powiatu tamogórskiego. MiPA, nr 63.
Strzałko J. 1974. Zmienność wielkości narządów wewnętrzynych człowieka oraz ich związek z typem 

budowy dała. Przegl. Antr. t. 40, z. 2.
Szopa J. 1985. Zmienność ontogenetyczna, zróżnicowanie środowiskowe oraz genetyczne uwarun
kowania rozwoju komponentów ciała w populacji wielkomiejskiej w wieku 7-62 lat. Wyd. Monograf. nr 

22, AWF w Krakowie.
Śniegowski Z. 1968. Wpływ typu konstytucjonalnego na sposób rozrastania się organizmu dziecięcego w 

wieku szkolnym. Maszynopis pracy doktorskiej. WSWF w Poznaniu.
Ślężyński J. 1979. Cechy somatyczne czołowych zapaśników świata. Wych. Fiz. i Sport, nr 4.
Tanner J. M. 1963. Rozwój w okresie pokwitania. PZWL, Warszwa.
Tanner J. M. 1964. The physique of olimpic athlete. George Allen and Unwin. London.
Waliszko A., Z. Welon, J. Wich. 1977. Metody somatotypologiczne a metoda składowych głównych w 

opisie budowy ciała dziewcząt w wieku szkolnym. MiPA, nr 94.
Wenke A. 1954. Zagadnienie typów somatycznych. Przegl. Antr. L 20.
Welon Z. 1971. Somatotypy dziewcząt a ich rozwój fizyczny MiPA, nr 82.
Welon Z. 1984. Normy do oceny rozwoju fizycznego dziecka. Monografie Zakładu Antropologii PAN, 

Wrocław.
Wich J. 1977. Zróżnicowanie typów budowy dała i ich właśdwośd rozwojowych u dziewcząt. MiPA, nr 94. 
Witkowski M. 1977. Zmienność komponentów tkankowych u młodzieży. PWN, Warszawa.
Ziemilska A. 1968. Budowa ciała a specjalizacja sportowa. Sport Wyczynowy, t. 6.
Ziemilska A. 1969. Budowa somatyczna zawodników polskiej kadry olimpijskiej. Wych. Fiz. i Sport, t. 

13, nr 3.
Ziemilska A. 1977. Budowa dala zawodników w gimnastyce sportowej. Wych. Fiz. i Sport, t. 21, nr 3. 
Ziółkiewicz-Stróżyk M. 1972. Zróżnicowanie somatyczne uczennic poznańskiej szkoły baletowej w świetle 

typologii Wankego. Kultura Fizyczna, nr 6.
Żarów R. 1985. Właściwości rozwoju morfologicznego i sprawnośd fizycznej chłopców i dziewcząt w 

wieku od 6 do 14 lat w zależnośd od typu somatycznego (na podstawie badań dągłych). 
Maszynopis pracy doktorskiej. AWF w Krakowie.

The Typology of the Humań Body - A Rerów of Selected Aspects

Summary

This article presents a rerów of available bibliography, chiefly in Polish, on the problems concerning 
the constitution and typology of the human body. A number of issues of interest to various authors were 
distinguished:
1. The notion of somatic types, definitions and the methods of their difTerentiation.
2. The ontogenetic changeability of the somatic types (changeability, stability, heredity degree).
3. The somatic types and sport.
4. The developmental qualities of the somatic types.
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Tanonoraa Te.iocno>:eHH« — c6aop B36paHHMx BotipocoB

Pe3K>Me

B craTbe tipoBeaeH oóiop sMetomeHca, ocoGchbo no.tbcaoH, nocBsmeHHofi npo6.ieMarHxe 

KOHCTBTyUBB, TBTIOJlOrBB TCJ1OC-*IOX€BHS. Bbiae.ieHO HeCKO.lbKO rpynn BOnpOCOB, HB.iaK>UWXCS 

npeSMCTOM HHTepeCOB pa3.1H>lEUJX BBTOpOB'
1. riOHJtTHe COMaTHieCKH* TBtlOB, ae<{)HHHUHH B MeTOAM BX Btlfle.ieHHS.

2. OcToreHeTHiecKaa s3MemHBoen> coMaiBHCCKHx thhob (BiMeHiMBocrb, cTa6BJu>HOCTb, creneHb 

HaC-ieaCTBeHHOCTH).

3. CoMaTHHecKHe THtibi a cnopT.

4. reHCTBHeCKBe CBOftCTBa COMaTBHCCKBX TBIIOB.



Akademia Wychowania Fizycznego 
w Krakowie 

Rocznik Naukowy T. XXIV 
1990

AFAZJA JAKO WSPÓŁCZESNY PROBLEM SPOŁECZNY*’

Maria Pąchalska**’

Wykład akademicki stanowi od ponad sześciu stuleci podstwowy sposób przekazywania 
wiedzy studentom przesławnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, którego krakowska Akademia 
Wychowania Fizycznego ma zaszczyt mienić się córą, a od 60 lat — dziedziczką tradycji i 
kuźnią humanistycznej idei.

W jubileuszowym roku naszej Uczelni treść wykładu inauguracyjnego obejmuje problem 
choroby cywilizacyjnej dewastującej osobowość człowieka i zabierającej mu możliwość 
językowego porozumiewania się z otoczeniem, czyli afazji.

Afazja jest terminem medycznym, który oznacza utratę wszystkich aspektów języka. 
Chorzy z afazją mają często trudności z mówieniem, pisaniem, czytaniem, rozumieniem 
wypowiedzi innych osób, precyzowaniem czasu, określeniem przestrzeni oraz rozpoznawa
niem przedmiotów.

Najstarszą wzmiankę o afazji znaleziono w archiwum królów hetyckich”. W annałach 
Mursilisa II, syna króla hetyckiego Suppiluimuasa, na tabliczce glinianej jest utrwalony 
utrwalono przekaz pochodzący z XIV w. p.n.e. o nim samym jak to, porażony piorunem 
stracił dar mowy. Zrozumiałe, że przyczyn swego kalectwa upatrywał Mursilis w woli bogów, 
którym składał ofiary by mu mowę przywrócili (Kondratów — 1988).

11 Wykład Inauguracyjny wygłoszony na rozpoczęciu roku akademickiego 19884989 w Akademii Wychowania 
fizycznego w Krakowie.
n) Instytut Rehabilitacji AWF w Krakowie

” Wykopaliska archeologiczne ujawiniły, że na terenie Anatolii w Bogazkóy (Turcja), gdzie znajdowała się ongiś potężna 
stolica państwa hetyckiego — Hattusas, było bogate archiwum królów hetyckicb, biblioteka zawierająca dwadzieścia 
tysięcy tabliczek pokrytych znakami klinowymi, w tym liczne teksty zapisane hetyckimi inskrypcjami. Te ostatnie stały 
się możliwe do odczytania dopiero w 1915 roku, kiedy to czeski uczony — Bedricb Hrozny odczytał pismo betyckie i 
ogłosił w Lipsku w 1917 roku w monografii pod tytułem ”Die Spracbe der Hethiet..." (Język Hetytów, jego struktura i 
przynależność do indogermańsldej rodziny językowej). Tam też znaleziono powyżej cytowane Annały Mursilisa 11.
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1. Istota afazji

Obecnie, poczynając od znanego doniesienia Paula Broca (1861) wiemy, że afazję 
wywołują uszkodzenia mózgu. Uszkodzenia te mogą być związane z wypadkiem, w którym 
doszło do uderzenia lub penetracji czaszki, rozwijającym się guzem lub inną strukturą 
patologiczną; najczęściej jednak powodem uszkodzenia mózgu jest udar, który może wystąpić 
u osób w każdym wieku. Statystyki wykazują, że wśród chorych przeważają mężczyźni.

Udar mózgu ma miejsce wówczas, gdy dochodzi do uszkodzenia tkanki mózgu. Bezpo
średnią przyczyną udaru mózgowego jest krwotok niszczący tkankę mózgową lub wyłączenie 
krążenia krwi na pewnym obszarze mózgu, występujące na skutek zakrzepu tętniczego, zatoru 
mózgowego, ucisku tętnicy lub skurczu tętnic mózgowych.

a) Krwotok mózgowy

Zmienione chorobowo ściany tętnic mózgowych w następstwie procesów zapalnych lub 
zwyrodnieniowych oraz wad rozwojowych mogą pod naporem zwiększonego ciśnienia krwi, 
przykładowo podczas wysiłku lub kaszlu, ulec rozerwaniu. Krew wylewając się poza obręb 
naczyń tętniczych niszczy otaczającą tkankę mózgową i hamuje czynność uszkodzonych 
komórek. Do przerwania naczyń krwionośnych mózgu i następowego krwotoku mogą 
również prowadzić urazy czaszki.

b) Zakrzep tętniczy

W tętnicach o uszkodzonych ścianach, przy równoczesnym spadku ciśnienia krwi i 
zwolnionym przepływie, mogą tworzyć się przyścienne zakrzepy, które stopniowo zamykają 
światło zmienionych chorobowo tętnic, przerywając dopływ krwi do dalszych odcinków. Na 
obszarze niedokrwienia powstaje ognisko rozmiękania tkanki mózgowej.

c) Zator mózgowy

Podobne ognisko rozmiękania mózgu, jak przy zakrzepie tętniczym, może powstać, jeśli 
przykładowo z uszkodzonych zastawek serca oderwie się cząstka chorobowo zmienionej 
tkanki i uniesiona prądem krwi do mózgu zaczopuje jedną z tętniczek mózgowych. Przyczną 
zatoru mogą być również kuleczki tłuszczu, jakie się mogą dostać do tętnic przy złamaniu 
kości, lub pęcherzyki gazu, najczęściej azotu, jakie się tworzą we krwi przy przejściu ze 
środowiska o wysokim ciśnieniu atmosferycznym do środowiska o niższym ciśnienu, np. w 
chorobie kesonowej.

d) Ucisk tętnicy

Wyłączenie dopływu krwi do mózgu może być także spowodowane uciskiem tętnic przez 
guzy mózgu rozrastające się w pobliżu naczyń. W miarę wzrostu guza następuje zamknięcie 
światła tętnicy i wtórne ognisko rozmiękania w obszarze niedokrwienia.

e) Skurcz tętnic mózgowych

Za jedną z przyczyn wywołujących udar mózgowy uważa się długotrwały skurcz tętnic 
mózgowych, który prowadzi do niedotlenienia zaopatrywanego obszaru tkanki nerwowej i 
upośledzenia jej czynności. Krótkotrwałe skurcze dają przemijające objawy udaru móz
gowego. Wytworzenie się krążenia obocznego może znacznie zmniejszyć lub całkowicie 
usunąć powstałe zaburzenia czynności mózgu.

Każdy udar mózgu może być poprzedzony przemijającymi objawami zaburzeń krążenia.
Niedotlenienie trwające około 3 minuty powoduje przejściowy deficyt funkcjonalny, a 

dłuższe niedotlenienie powoduje nieodwracalne zmiany tkanki mózgowej wraz z trwałym 
deficytem funkcjonalnym.
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Nie ma dwóch podobnych udarów mózgu. Udar może mieć różne stopnie nasilenia i może 
występować w różnych obszarach mózgu. Uszkodzenie dotyczy jednak tylko tej części mózgu, 
w której wystąpił krwotok czy w tej, która jest zoapatrywana przez arterię, w której wystąpił 
skurcz, powstał zator, zakrzep czy ucisk.

Dla zrozumienia uszkodzenia spowodowanego udarem mózgu należy przypomnieć, że 
różne okolice mózgu są odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie określonego obszaru 
dała. Przy uszkodzeniu danej okolicy mózgu, zaburzeniu ulegają funkcje kontrolowane przez 
tę okolicę; może też wystąpić całkowita utrata funkcji. Tzw. obszar mowy (Kaczmarek 1984) 
jest zlokalizowany w lewej półkuli mózgu (u praworęcznych) i w prawej półkuli mózgu (u 
leworęcznych). Uszkodzenie tego ośrodka powoduje w każdym przypadku afazję.

Zazwyczaj, uszkodzenie jednej półkuli mózgu powoduje utratę czynności w przedwnej 
połowie dała. Zatem, jeżeli udar ma miejsce w lewej półkulu mózgu, powoduje porażenie lub 
niedowład prawej połowy dała; wtedy też najczęśdej pojawia się afazja. Uszkodzenie prawej 
półkuli mózgu powoduje podobne objawy w lewej połowie dała; na ogół nie stwierdza się tu 
afazji. Afazjolodzy wiążą to zjawisko z faktem, że zdecydowana większość osób jest 
praworęczna, posiada zatem ośrodek mowy w lewej półkuli mózgu.

Bogactwo objawów wy stępujących w wyniku uszkodzenia mózgu przejawia się jako:
1) utrata przytomnośd,
2) całkowite (hemiplegia) lub częśdowe (hemipareza) porażenie połowicze,
3) zwiększenie lub rzadziej obniżenie fizjologicznego napięda mięśniowego; zwiększenie 

napięda mięśni (spastyczność) może wystąpić w różnych okresach po udarze mózgu,
4) zaburzenia czuda powierzchniowego i głębokiego,
5) niezdolność rozpoznawania kształtów, rozmiaru, wagi i struktury przedmiotu za pomocą 

tylko jednego zmysłu,
6) zaburzenia spostrzegania (gnozji) chorej częśd dała lub jednej strony przcmiotu,
7) zaburzenia dotyku (praksji),
8) całkowita (afazja, lub częśdowa (dysfazja) utrata zdolnośd językowego porozumiewania się,
9) stany frustracji, bezradnośd i lęku (głównie przed mówieniem),

10) trudnośd w kontrolowaniu emocji: śmiech lub częśdej płacz czy wybuchy złośd bez 
widocznego powodu.
Ponadto mogą pojawić się trudnośd z kaszlem i połykaniem.
Wokół miejsca uszkodzenia mózgu spowodawanego udarem występuje obrzęk, który 

pogłębia przedstawione powyżej objawy. Po około tygodniu lub dwóch obrzęk ten ustępuje i 
rozpoczyna się proces zdrowienia (Scherzer 1972, Shewan, Bandur 1986). Nie uszkodzone 
częśd mózgu przejmują prawdopodobnie funkcję częśd uszkodzonych. Jednak proces rehabi
litacji, pomimo ogromnych możliwośd kompensacyjnych mózgu, jest bardzo wolny i rozdąga 
się nieraz na miesiące i lata (Szkłowski, Wizel 1985).

Stopień wyzdrowienia jest różny u różnych osób. Niektórzy pacjend wychodzą całkowide 
z porażenia i afazji. U niektórych zaburzenia są małe i pozwalają im na prowadzenie w miarę 
normalnego żyda. Wielu przejawia głębokie zaburzenia i wymaga długotwałej opieki szpital
nej i rehabilitacyjnej. Pacjenci, którzy doznali rozległego udaru mózgu, często po kilku 
pierwszych dniach umierają (Wdgl 1964, Schindler 1984).

Zaburzenia językowego porozumiewania się o typie afazji, występujące na skutek u- 
szkodzenia mózgu, są bardzo złożone, różnorodne i uzależnione między innymi od miejsca i 
głębokośd uszkodzenia (Sarno i wsp. 1970). W związku z tym pojawiają się ogromne 
trudnośd w klasyfikacji tych zaburzeń. Najbardziej rozpowszechnionymi rodzajami afazji są: 
afazja ekspresyjna, afazja recepcyjna oraz afazja ekspresyjno-recepcyjna (Schuell 1967, 
Schuell i wsp. 1964). Afazja u każdego pacjenta jest klasyfikowana według satopnia upo
śledzenia w posługiwaniu się poszczególnymi umiejętnośdami językowymi, które dzielą się na: 
mówienie, pisanie, rozumienie wypowiedzi innych osób i czytanie.

Chory z afazją ekspresyjną nie jest w stanie wyrazić swoich myśli. Zaburzona jest budowa 
wypowiedzi językowej, czyli zarówno mówienie, jak i pisanie. Chory z afazją recepcyjną nie 
jest w stanie zrozumieć co inni starają się mu przekazać. Zaburzony jest więc odbiór, czyli 
rozumienie wypowiedzi słownych oraz pisemnych, czyli czytanie.
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U chorego z afazją recepcyjno-ekspresyjną trudności dotyczą wszystkich aspektów języko
wego porozumiewania się.

Afazja ma różne stopnie nasilenia. Może być łagodna, umiarkowana, głęboka i całkowita.
Postać łagodna dotyczy tylko jednego aspektu komunikacji i trudno tu czasem dopatrzeć 

się afazji. Pacjent mówi bowiem pełnymi zdaniami, potrafi czytać i pisać. Może mięć jednakże 
trudności w prowadzeniu rozmowy w grupie, w czytaniu więcej niż kilku akapitów, mówieniu 
przez kilka minut bez zapominania słów.

Afazja może wszakże przybrać formy głębsze i w dużym stopniu zaburzyć umiejętności 
posługiwania się językiem, w wyniku czego chorzy zatracają zdolność mówienia, czytania, a 
nawet rozpoznawania ludzi. Mogą także mieć trudności w odnalezieniu drogi na ulicy lub w 
budynku szpitalnym, w zapamiętywaniu wydarzeń, czy rozumieniu oglądanych programów 
telewizyjnych.

Chory może wreszcie całkowicie utracić umiejętności porozumiewania się z otoczeniem. 
Jest to najgłębsza postać afazji, tzw. afazja całkowita (Pąchalska 19864987). Obserwuje się tu 
często zaburzenia nawet najbardziej prymitywnych form porozumiewania się, do których 
zaliczamy mimikę, gest i pantomimę. Zdarza się, że chorzy nic potrafią narysować nawet 
prostej kreski czy koła, nie mówiąc już o symbolicznym przedstawieniu przedmiotów.

Wielu afazjologów podkreśla, że konsekwencje utraty zdolności językowego porozumie
wania się oznaczają różny rodzaj niepełnosprawności u różnych chorych i są ściśle związane z 
rolą jaką w życiu danego chorego spełnia język (Taylor Samo 1981; Ulatowska i wsp. 
1981).

Wybitny współczesny afazjolog Yvan Lebrun, ukazał życiowy dramat jaki pojawił się 
w wyniku utraty języka spowodowanej udarem mózgu ” u znanego francuskiego poety 
Charles’a Baudelaire’a (1821 — 1867). Dramat ten przedstawia film pt. „Poeta umiera dwa 
razy:...”, dając do zrozumienia, że afazja w życiu poety oznacza jego śmierć (1988).

Aby dopełnić obraz chorego z afazją należy poruszyć problem zmian osobowości, spośród 
których najbardziej groźna jest depresja powodująca psychiczną determinację chorego i 
poważnie utrudniająca proces rehabilitacji (Pąchalska 1988, Wahrborg, Borenstcin 1988). 
Niemniej poważny problem stanowią obniżona zdolność koncentracji uwagi, duża skłonność 
do irytacji, labilność emocjonalna przejawiająca się najczęściej jako tendencja do płaczu, 
rzadziej śmiechu, mniejsze zainteresowanie otoczeniem i dawnymi rozrywkami, trudności w 
zapamiętywaniu nowego materiału oraz skłonność do martwienia się sprawami błahymi. 
Niektórzy chorzy popadają w abnegację, u innych zaś występuje nadmierne zainteresowanie 
własnym wyglądem.

Zmiany osobowości, które pojawiają się natychmiast po uszkodzeniu mózgu, mogą z 
czasem zaniknąć. Mogą jednak także przybierać dramatyczne rozmiary i być ogromnie 
frustrujące zarówno dla pacjenta, jak i dla jego rodziny (Knapik 1987). Dramatycznemu 
ograniczeniu ulegają możliwości aktrakcyjnego spędzenia czasu wolnego. Rozpada się życie 
rodzinne. Chory stopniowo popada w coraz większe osamotnienie.

Czy jest możliwe wyobrażenie tego co czuje chory z afazją?
Znany pacjent Łurii-Zasiecki — w książce „Świat utracony i odzyskany”pisze „... przeciętny 
człowiek nigdy nie zrozumie tego co ja czuję po tym jak kula zraniła mi czaszkę. Żyję jakimś 
niepojętym podwójnym życiem. Czuję się człowiekiem nienormalnym, analfabetą, połślepym, 
chorym. Czy moja choroba to straszny sen Cóż to za okrutna choroba ... Wokół mnie 
wszystko takie straszne... niezrozumiałe... przeżywam rozdwojenie... jestem to ja, czy nie ja... 
Dlaczego boli mnie głowa... szumi mi w uszach. Dlaczego świat rozleciał się na tysiąc 
drobnych szczątków. I na dodatek stałem się niepiśmienny. Czytam sylabizując jak dziecko... 
Nie wraca pamięć, wiedza i wykształcenie. Moje życie przepadło...” (Łuria 1984).

Należy przypomnieć, że osobowość każdego z nas znajduje swe odzwierciedlenie w 
sposobie wysławiania się (Critchley 1964). Przejawia się to w specyficznym doborze słów,

21 Przyczyna Baudelaire’owskiej afazji jest jeszcze do dziś przedmiotem sporów w afazjologii. Jedni uważają, że przyczynę 
stanowiło całkowite porażenie kiłowe (Lombroso, 1889), inni zaś twierdzą, że powodem był udar mózgu (Bonvidni 
— 1932; Lebrun i wsp. 1971). 
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brzmieniu głosu, czy też tzw. charakterze pisma w pisemnym porozumiewaniu się. Czynniki te 
odgrywają istotną rolę w samookreśleniu się, stąd zaburzenia mowy, czy szerzej komunikowa
nia się, mają negatywny wpływ na nasz obraz samego siebie. Zaburzenia powodują, że obraz 
chorego zmienia się w oczach jego otoczenia, pogłębiają społeczną izolację chorego. W 
skrajnych formach dochodzi do zniesienia wszelkich form kontaktu z otoczeniem, czyli tzw. 
śmierci socjalnej, stanowiącej z punktu widzenia społecznego większą tragedię od śmierci 
biologicznej.

Znana poetka amerykańska Helen Wulf napisała: afazja zabiła u mnie esencję mojego 
człowieczeństwa, czyli moją osobowość.

Nakreśliłam dramat chorego z afazją; dramat, który poeci nazywają losem gorszym od 
śmierci... Wagę problemu pogłębia fakt częstości zjawiska. W skali światowej afazja występuje 
w ciągu roku u 2 do 4 osób na tysiąc. W dużych miastach Polski wskaźnik ten wynosi od 4 do 
8 osób na tysiąc mieszkańców, a w Krakowie dochodzi aż do 15 osób na tysiąc mieszkańców. 
Wśród chorych przeważają osoby po 50 roku życia, nie brak jednak osób w wieku 
produkcyjnym, a nawet zupełnie młodych. Te alarmujące fakty wymuszają konieczność 
organizowania optymalnej opieki rehabilitacyjnej.

2. Uwagi na temat rehabilitacji chorych z afazją

Obecnie, w Polsce, jak i na świecie nie ma takiego modelu leczenia i rehabilitacji, który 
pozwoliły na szbkie wyeliminowanie zaburzeń spowodowanych udarem mózgu. Większość 
chorych z afazją potrzebuje długotrwałej, fachowej, wysoce specjalistycznej pomocy w celu 
uzyskania poprawy . Znają te bolączki afazjolodzy i wychodzą im naprzeciw.

Na całym świecie istnieje wiele środków, metod rehabilitacji oraz odrębnych studiów w 
tym zakresie. Warto jednak zauważyć, że przy całej różnorodności metod rehabilitacji, istnieje 
wiele cech wspólnych. Wymienię tu najważniejsze:
1. Dążność do pracy w zespołach interdyscyplinarnych.
2. Podejście funkcjonalne.
3. Łączenie form terapii indywidualnej z terapią grupową.

Wszyskie te cechy łączy opracowany w 1980 roku w Instytucie Rehabilitacji Akademii 
Wychowania Fizycznego w Krakowie Kompleksowy Model Rehabilitacji Chorych z Afazją 
(Pąchalska 19864 987). W modelu tym uwzględniono najnowsze zdobycze wiedzy, głównie w 
dziedzinie neuropsyhologii, zwłaszcza zaś ideę dynamicznej lokalizacji funkcji psychicznych w 
korze mózgowej. Uświadamia nam ona z jednej strony ogromną złożoność pracy mózgu, z 
drugiej zaś możliwość kompensacji i przejmowania zaburzonych czynności przez nie usz
kodzone obszary mózgu, gdzie powstają nowe układy funkcjonalne. Proces ten wymaga 
jednak odpowiednich bodźców terapeutycznych.

Wielokierunkowe i wielospecjalistyczne, złożone działania rehabilitacyjne, proponowane 
choremu z afazją, w kompleksowym modelu są tak dobrane, że rozwiązują medyczny aspekt 
rehabilitacji oraz przyspieszają reintegrację chorego ze społeczeństwem.

Usprawnianie leczenie prowadzone w Oddziale Rehabilitacji Krakowskiego Szpitala 
Zespolonego im. G. Narutowicza w Witkowicach — bazie klinicznej Instytutu Rehabilitacji 
Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie — składa się z działania podstawowego, 
które obejmuje wstępną i okresową ocenę wydolności fizycznej i psychicznej; szeregu technik 
terapeutycznych, do których wchodzi terapia mowy, będąca dla chorego z afazją „paszpor
tem” powrotu do społeczeństwa.
Równolegle prowadzone są fizjoterapia, czyli leczenie za pomocą ruchu i czynników fizycz
nych, terapia zajęciowa oraz terapia sztuką”. Warunkiem usprawnienia chorego jest również 
właściwie prowadzona psychoterapia.

” Każdy człowiek ma potencjalne właściwości twórcze w tym sensie, że odczuwa potrzebę zrobienia czegoś co by go 
wyrażało. Niekoniecznie musi być profesjonalnym artystą i mieć specjalne uzdolnienia i zamiłowania, których ujawienie 
wymaga specjalnych okoliczności. Choroba często stwarza te okoliczności. Dlatego też chorzy z afazją, choć im to 
sprawia trudność, lubią rysować czy malować. Są to zajęcia korzystne. Odrywają myśli o własnej chorobie. Pomagają 
wyrazić aebie. Sztuka, którą tworzą chorzy z z afazją może stanowić ważny dokument ludzki.
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Postępowanie reintegracyjne obejmuje działania mające na celu odzyskiwania umiejętności 
porozumiewania się w rzeczywistych sytuacjach społecznych oraz znalezienie dla siebie 
miejsca w społeczeństwie. Działalność ta prowadzona jest w Krakowskim Ośrodku Rehabili
tacji Chorych z Afazją przez pracowników, a także studentów kół naukowych naszej Uczelni 
oraz w „Afa — Klubie”, prowadzonym przez byłą pacjentkę, przewodniczącą Koła Chorych z 
Afazją.

Grupowa terapia mowy, psychoterapia, kinezyterapia, terapia zajęciowa, a także terapia 
sztuką, prowadzone są w grupach terapeutycznych. Terapia ukierunkowana jest na od
budowę umiejętności językowego porozumienia się w naturalnych sytuacjach, jak również na 
umożliwienie choremu przystosowania się w nowych, zmienionych przez chorobę warunkach 
do życia w społeczeństwie.

Jak potwierdza praktyka, struktura modelu stwarza korzystne warunki do odbudowy 
językowego porozumienia się chorych z afazją, ponieważ wszystkie techniki rehabilitacji są 
prowadzone nie tylko indywidualnie, lecz również w grupie. Dodatkową możliwość ak
tywizacji życia towarzystkiego chorych stwarza socjoterapia. Najbardziej popularne jej formy 
to „Afa — Rajdy” oraz zawody sportowe, w organizacji których szczególną pomoc uzys
kujemy od władz naszej Uczelni. W programie są także wycieczki do sklepu, na dworzec 
kolejowy, wędrówki po mieście i poza miasto. Pomagają przy ich prowadzeniu strudenci z 
Koła Naukowego Rehabilitacji.

Chory z afazją jest wyobcowany ze społeczeństwa. Od reszty świata oddziela go „kurtyna” 
— nie może przecież nawiązać kontaktu z innymi. Chodzi o to, aby potrafił porozumieć się 
aby mógł zrobić zakupy, zapytać o drogę, nadać przekaz itp.

Zespół terapeutów „Afa — Klubu” szkoli rodziny chorych, gdyż często, mimo najlepszych 
chęci, są one zupełnie bezradne, ponieważ nie zdają sobie sprawy z możliwości i potrzeb 
którzy nagle „wypadli” z życia; nie wiedzą czy mogą liczyć na poprawę ich stanu zdrowia, co 
należy robić, aby im pomóc.

Wyjątkowej cierpliwości wymaga terapia ludzi z tzw. afazją całkowitą częstych 
pacjentów Ośrodka. Jest to powolna, żmudna walka o powtórne narodziny człowieka. 
Stopniowo chory zaczyna wymawiać poszczególne głoski, potem słowa. Tępy, bezbarwny głos 
ożywia się, wraca intonacja. Już wie, że dywan leży pod stołem, a szklanka stoi na sole, wie 
gdzie jest strona prawa, a gdzie lewa, że łyżką można jeść, a grzebieniem czesać się. Musi 
jednak minąć wiele czasu zanim potrafi zrozumieć znaczenie takich słów jak wolność czy 
miłość, smutek lub radość.

Uzyskanie tych wyników wymaga jednak opanowania przez wszystkich członków zespołu 
rehabilitacyjnego: lekarza, magistra rehabilitacji, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgnia
rki, sposobów porozumiewania się z chorymi z afazją. Prowadzi się zatem szkolenie zespołu, 
ze szczególntm uwględnieniem form niejęzykowego porozumiewania się. Uczą się oni między 
innymi oceniać wyraz mimiczny twarzy lub oczu. Wiemy, że oczy wesołe są błyszczące, a 
smutne matowe. Szerokie źrednice świadczą o lęku, oczy utkwione w jeden punkt o napięciu 
uwagi, oczy rozbiegane — o uwadze rozproszonej. Terapeuci poznają różnorodną ekspresję 
ust, czoła, ale również znaczenie dużej gamy gestów ręki, pantomimy całej sylweki człowieka. 
Poznają także możliwości porozumiewania się za pomocą rysunku.

Chory z afazją rysuje — lewą lub prawą ręką dzbanek bez ucha, jabłko z dwoma 
ogonkami. Ma bowiem „zaburzoną percepcję figur geometrycznych i stosunków przestrzen
nych”, a także ograniczoną zdolność myślenia abstrakcyjnego. Dzięki rysowaniu zaczyna 
pojmować, że np. w powiedzeniu „trafiła kosa na kamień”, nie chodzi o materialny kamień i 
materialną kosę.

Zajęcia plastyczne to okazja do nazywania barw, przedmiotów, opisywania sytuacji, to 
konieczność budowania zdań złożonych. Opowiadanie o obrazach to mówienie o świecie, 
przywoływanie posiadanej kiedyś wiedzy, rozbudzanie wrażliwości i wyobrażeń, a więc 
odbudowywanie osobowości zniszczonej przez chorobę. Nastrojowy pejzaż sprawia, że z 
niepamięci wypływa jakieś wspomnienie obudowane słowami. Wraz z nim wraca cząstka 
życia.
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Rysunek umożliwia chorym wyrażenie własnych uczuć i potrzeb. Możliwe staje się nie 
tylko poznanie problemów emocjonalnych chorego, lecz także odreagowanie emocjonalne.

Chora J.W. 1. 42-przejawiająca „chroniczną” głęboką afazję ekspresyjną-impresyjną 
(mieszaną), wywołaną rozległym udarem mózgu, oraz dużą psychiczną deterioracją — po 8 
miesiącach kompleksowej rehabilitacji, prowadzonej w Krakowskim Ośrodku Rehabilitacji 
Chorych z Afazją, w czasie zajęć plastycznych wykonała portret. Gdy terapeutka zapytała co 
ten portret przedstawia, chora zaczęła spazmatycznie łkać, a następnie, prawdopodobnie pod 
wpływem emocji, wskazując na siebie wykrzyknęła... wdowa... wdowa... no... wdowa... ja... 
Ryszard (imię narzeczonego)... Ryszard nie żyje... Ryszard... Fakt ten umożliwił poznanie 
problemów pacjentki i poprowadzenie odpowiednich technik terapeutycznych oraz wpłynął 
na wyzdrowienie. Chora uzyskiwała coraz lepsze postępy w rehabilitacji. Szybko zniknęła 
depresja.

Praca zespołu rehabilitacyjnego z chorymi z afazją jest bogata. Zajęcia czasem przypomi
nają lekcję języka obcego, gdy chorzy nie potrafią zbudować poprawnie zdania, czasem 
domową krzątaninę, gdy trzeba nalać herbatę, czy podać koledze ciastko. Czasami są 
rodzajem zabawy, tak jak wycieczki terapeutyczne, np. do kawiarni. Jest to rozrywka, lekcja i 
próba sił jednocześnie.

Przedstawiłam w zarysie możliwości rehabilitacji tych chorych, stwarzające nadzieję na 
lepsze jutro.

Rehabilitację chorego z afazją powinno się jednak rozpoczynać możliwie wcześnie, gdy 
tylko miną objawy bezpośrednio, zagrażające życiu. Przyspiesza to z jednej strony restytucję 
funkcji motorycznych i mowy, z drugiej zaś — zapobiega kształtowaniu się nieprawidłowych 
nawyków językowych i ruchowych.

Pragnę podkreślić, że w odróżnieniu od upośledzeń fizycznych, nie dysponujemy środ
kami, które pozwalałyby zastąpić zdolność mówienia, pisania, czytania, a nawet sygnalizowa
nia, gdyż w afazji mamy do czynienia z utratą języka. Nie ma więc możliwości, jak to ma 
miejsce w przypadku inwalidów narządu ruchu, skonstruowania kompensacyjnych środków 
technicznych, jak proteza czy wózek inwalidzki.

Jedynie 5% wszystkich chorych z afazją i niedowładem połowicznym, wyłącznie tych, którzy 
mieszkają w dużych miastach Polski, może korzystać z właściwej kompleksowej rehabilitacji. 
Przyczyną tego jest brak odpowiednich obiektów oraz wysoko kwalifikowanych kadr.

Na kierunku rehabilitacji naszej Uczelni szkolimy specjalistów, którzy służą fachową 
pomocą najbardziej poszkodowanym, nie dopuszczają do powstawania przykurczów, dbają o 
czynnościowe ustawienie niedowłanych kończyn, a poprzez ćwiczenia lecznicze — od
budowują utracone czy zaburzone funkcje. Pionizują i uczą chodzenia oraz posługiwania się 
niedowładną ręką, stosują pomoce ortopedyczne. Kierują procesem adaptacji i kompensacji 
chorego. Absolwenci kierunku rehabilitacji są absolutnie niezbędnymi i niezastąpionymi — w 
procesie leczenia chorego z afazją — członkami zespołu rehabilitacyjnego. Prowadząc terapię 
chorego z afazją magister rehabilitacji musi pamiętać, aby instrukcja do ćwiczeń była krótka i 
zrozumiała; w razie potrzeby objaśniona gestowo czy pantomimicznie.

Problem rehabilitacji chorych z afazją jest bardzo złożony. W praktyce rozwiązujemy go 
opierając się na zasadzie Polskiej Szkoły Rehabilitacji, jak również wieloletnich tradycjach i 
doświadczeniach. Przypomnę, że już przed 150 laty działał w Krakowie Ludwik Bierkowski, 
profesor medycyny, założyciel pierwszej w Polsce szkoły gimnastyki leczniczej, którego 
Instytut Rehabilitacji uznaje za swojego patrona, o czym przypomina tablica pamiątkowa 
umieszczona w murach naszej Uczelni. Z ośrodkiem krakowskim wiąże się również nazwisko 
dr Henryka Jordana, który podkreślał znacznie profilaktyki medycznej i aktywności dla 
pełnego zdrowia i rozwoju człowieka. Wielce zasłużony jest profesor Wiktor Dega — nestor i 
twórca polskiej rehabilitacji związany z ośrodkiem poznańskim. Duże zasługi w rehabilitacji 
chorych z niedowładem połowicznym i afazją wniósł Marian Weiss, profesor medycyny 
rehabilitacyjnej oraz Mariusz Maruszewski, profesor neuropsychologii, obaj związani z 
ośrodkiem w Konstancinie. Swój wkład ma również wielu wybitnych przedstawicieli młodej 
generacji z ośrodków w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Lublinie, a również w 
Krakowie, w którym niepoślednie miejsce zajmuje nasza macierzysta Uczelnia; trwałe karty 
rozwoju rehabilitacji zapisali tu profesorowie Grochmal i Pąchalski.
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Warto przypomnieć, że nasza Akademia pierwsza wystąpiła na forum międzynarodowym 
z wnioskiem zorganizowania I Międzynarodowego Kongresu Rehabilitacji Chorych z Afazgą, 
który odbył się w murach naszej Akademii w 1984 roku. Uczelnię odwiedzili wówczas 
przedstawiciele nauki z 21 krajów świata.

To apel z tej auli spowodował międzynarodową mobilizację działań i środków na rzecz 
chorych z afazją. II Kongers Rehabilitacji Chorych z Afazją odbył się w roku 1986 w 
Goteborgu, III — w 1988 roku we Florencji. Trwają przygotowania do organizacji IV 
Kongresu w 1990 roku w Edynburgu, co świadczy o tym, że Międznarodowy Kongres 
Rehabilitacji Chorych z Afazją wszedł na stałe do kalendarza światowych imprez naukowych.

Zespół naukowców z krakowskiej AWF wniósł swój wkład w światowy rozwój rehabilita
cji poprzez opracowanie, stałe poszerzanie jej koncepcji oraz prezentowanie w wielu znaczą
cych ośrodkach Kompleksowego Modelu Rehabilitacji Chorych z Afazją. O prezentację tego 
modeiu napłynęły prośby z Moskwy, i Waszyngtonu, Londynu i Singapuru, Paryża i Tokio, 
Wiednia i Sydney; wszędzie tam model ten został przedstawiony i przyjęty do stosowania. 
Wiele z tych kontaktów nadal owocuje trwałą współpracę z naszą Uczelnią.

Droga Młodzieży! Studia niezależnie od wybranego przez Was kierunku to długodystan
sowy bieg, który wymaga już od startu rzetelnego wysiłku. Ciąży na Was ogromna od
powiedzialność zdobycia w czasie studiów na tej Uczelni wiedzy i umiejętności, które 
będziecie wykorzystywać w praktyce. Mobilizując społeczeństwo do czynnego uprawiania 
sportu będziecie wnływać na powiększenie jego zdrowia i prowadzić profilaktykę chorób 
cywilizacyjnych całej populacji. Pęjjzez rehabilitację osób niepełnosprawnych będziecie 
przywracać zdrowie społeczeństwu i w ten sposób wnosić swój wkład w rozwój całej rodziny 
ludzkiej.

Młodzi adepci sztuki jaką jest rehabilitacja, stoi przed Wami wielkie, odpowiedzialne 
— ale dające ogromną satysfakcję — zadanie niesienia pomocy osobom niepełnosprawnym. 
Kiedy przyjdzie czas zadumy nad pracą, jej sensem i wartością, pomyślcie, że jesteście 
następcami pionierów Polskiej Szkoły Rehabilitacji, którzy zapisali się w historii złotymi 
zgłoskami. Wykonując swe codzienne obowiązki rozwijajcie w sobie odruch ludzki na 
odmienne potrzeby milczącej społeczności chorych z afazją.

Nie zapominajcie o tradycjach krakowskiej szkoły, która rozumie rehabilitację jako rodzaj 
misji obejmującej pracę naukową, leczenie chorych i szeroką działalność społeczną. Bierzcie 
wzór z wielkich mistrzów i pionierów rehabilitacji. Uczcie ludzi kultury fizycznej i pamiętajcie, 
że rehabilitacja, to znaczy powrót do
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