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Od Redakcji – Dokąd zmierzamy?  
Dokąd zmierzamy, takie pytanie zadaje czytelnikom w 35 numerze 

„Antropomotoryki” prof. Józef Drabik, autor w niezwykle ostrej i obiektywnej krytyce 
naszego podwórka naukowego, mieszczącego się w kręgu nauk o kulturze fizycznej. Jego 
mottem do wejścia w głąb duszy i sumienia ludzi, którzy złożyli przysięgę przed 
wkroczeniem do ekskluzywnego grona osób, stawiających rozwój naukowy w rzędzie swoich 
najważniejszych obowiązków, są słowa wyjęte z myśli Tadeusza Kotarbińskiego: „Trzeba 
podważyć wszystko, co się da, gdyż tylko w ten sposób można wykryć to, co podważyć się nie 
da”  

Piękna to sentencja polskiego filozofa, która nie tylko wzywa do określonych czynów, 
ale także zmusza do refleksji i zadumy nad sensem przygody intelektualnej. Warto zatem 
rozważyć: czy jest ona tylko 
sztuką dla sztuki, czy też działalnością zmierzającą do konkretnych efektów, przydatnych w 
praktyce albo pracą nastawioną na wyważanie drzwi już wyważonych? 

Na tak postawione pytanie na pewno łatwiej będzie można znaleźć odpowiedź po 
przeczytaniu publikacji pt. „Dokąd zmierzamy?” Czy będzie ona satysfakcjonująca, trudno 
powiedzieć. W poszukiwaniu prawdy jest wiele dróg. Warto by mieć jednak na bezdrożach 
nauki dobrego przewodnika. Miło nam, że bardzo wymagający od siebie i innych prof. J. 
Drabik dostrzegł wkład „Antropomotoryki„ w przekazywanie wartościowej wiedzy polskim 
czytelnikom. Do tego przecież zmierzamy nie tylko od jej 36. numeru. Zapewniamy naszych 
czytelników, że dalej nie zaprzestaniemy naszej misji, chociaż sił i młodzieńczego zapału 
mamy coraz mniej. Dobrze, że możemy liczyć w chwilach trudnych na wsparcie i pomoc, 
szczególnie psychiczną, nowej władzy rektorskiej AWF w Krakowie, która jest naszym 
sponsorem strategicznym. To dzięki Jej życzliwości i wsparciu finansowemu mogliśmy w 
terminie przekazać do rąk czytelników kolejną porcję wartościowej wiedzy powstałej w 
krajowych i zagranicznych ośrodkach naukowych, takich jak: Akademie Wychowania 
Fizycznego w Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Jerusalem Multidisciplinare Seminar w 
Jerozolimie, Lithuan Academy of Physical Education w Kownie, Akademia Medyczna w 
Bydgoszczy czy nowo powstałe uczelnie w Katowicach i Nowej Rudzie. 

Wśród autorów publikowanych prac zwraca uwagę nazwisko Josifa Moisiejewicza M. 
Fejgenberga, ostatniego z żyjących uczniów słynnego N.A. Bernstejna. Jego praca 
„Aktywność i wypełnianie luk informacyjnych”, podobnie jak wcześniejsza publikacja, 
ogłoszona w „Antropomotoryce” (nr 34, s. 17-39), włączyła krakowski periodyk w 
ogólnoświatowy nurt badań nad motorycznością człowieka, który korzeniami sięga czasów 
tworzenia przez wielkiego poprzednika ich Autora koncepcji: nawyków złożonych, wzorców 
ruchowych, sterowania czynnościami ruchowymi, uczenia się ruchów itp. Profesor J.M. 
Fejgenberg rozważa w oryginalnej pracy opracowanej dla krakowskiego periodyku, m.in. rolę 
aktywności w postrzeganiu zmysłami w procesach pamięciowych, budowaniu modeli 
przyszłości oraz w myśleniu. Warto zwrócić uwagę szczególnie na bardzo interesującą 
koncepcję „wytwarzania modelu pożądanej przyszłości”. Zdaniem Profesora do planowania 
wszelkich działań (w tym także fizycznych) niezbędna jest informacja skutkująca powstaniem 
ww. modelu. Jego podstawą jest uprzednie doświadczenie oraz przewidywanie z pewnym 
prawdopodobieństwem bieżących wydarzeń. Jest to spowodowane tym, że oddziaływanie 
środowiska nie pozwala na pozyskanie informacji niezbędnych do rozwiązania w sposób 
pełny wymienionego zadania i dlatego człowiek nie tylko czynnie poszukuje informacji, ale 
także świadomie ją wytwarza.  

W dużym stopniu do poznania problematyki uczenia się i nauczania ruchów, a nade 
wszystko ich sterowania nawiązuje tematyka pracy W. Petryńskiego pt. „Narzędzia 
topologiczne w opisie Od Redakcji sterowania ruchami przez człowieka”. Autor nie mówi w 



niej o teorii, ale o nowych i istniejących narzędziach modelowania matematycznego, 
wykorzystywanych w opisie zjawiska, oraz o przetwarzaniu 
informacji w procesie sterowania i uczenia się nowych ruchów. Wydaje się, że tylko dobrze 
przygotowany czytelnik do odbioru niełatwej wiedzy z pogranicza neuropsychologii 
informatyki, a także tej, która ujmowana jest w sposób autorski przez stałego już 
współpracownika „Antropomotoryki” pod nazwą „antropokinetyka”, dowie się z treści 
omawianej publikacji, m.in: o nowym modelu pamięci, w którym wyróżnia się czuciowy i 
ruchowy tor przetwarzania informacji, wzbogaci się o wiedzę na temat takich pojęć, jak 
niekontrolowana (UCM) i równoważna GEM) rozmaitość, które są wykorzystywane do 
oszczędnego kodowania procesu przebiegającego na torze czuciowym. Trudny to do analizy 
zbiór wiedzy, zwłaszcza dla czytelnika przygotowanego do tradycyjnego przedstawiania 
zjawiska działalności ruchowej człowieka, i zmuszony jest zadać sobie pytania, studiując 
niełatwy przekaz informacji: czy musimy w taki sposób do niej zmierzać? Jeżeli odpowiedź 
byłaby pozytywna, to warto by było rozważyć (podobnie jak to czyni autor artykułu) 
powołanie w trybie awaryjnym komitetu do opracowania nowego słownika terminów 
antropomotorycznych, używanych w naukach o kulturze fizycznej. Przecież większość 
czytelników „Antropomotoryki” (jestem tego pewny), wychowanych na tradycyjnej teorii 
motoryczności, może mieć kłopoty ze rozumieniem takich pojęć, jak: rozmaitości, narzędzia 
topologiczne, homeomorfizm itp. Jak z powyższego wynika, lektura zaprezentowanych 
publikacji nie jest to łatwa w odbiorze. Na pewno dla ich twórców jeszcze trudniejszy 
był problem przekazu wiedzy i zjednania sobie dla niego odbiorców z kręgu nauk o kulturze 
fizycznej. Większość z nich wierzy w efekt pracy „mędrca”, czy też w sprawność jego 
„szkiełka i oka, a nie w efekty poznania, które jest oparte na wytworach rozumu i logiki. W 
jaki sposób udało się rozwiązać ww. zadanie autorom niniejszej publikacji, osądzą sami 
czytelnicy. Na pewno przekazano ciekawy zasób wiedzy, stanowiący podstawę teorii 
poprzedzających działalność praktyczną. Niestety, być może również takich, które 
wyprzedzają epokę, w której przyszło nam żyć.  

Do podobnych refleksji zmusza treść lektury bardzo interesującej książki „Człowiek i 
technika. Tajniki wzajemnych uwarunkowań” Janusza M. Morawskiego, która została 
wydana w 2005 roku nakładem Wyższej Szkoły Humanistycznej im Aleksandra Gieysztora w 
Pułtusku. Na potrzebę jej przestudiowania zwraca uwagę recenzja zamieszczona w numerze 
kierowanym do rąk czytelników pt. „Piąte piętro czynności czuciowo-ruchowych – czyli 
rozważania nad książką Janusza M. Morawskiego „Człowiek i technologia. Tajniki 
wzajemnych uwarunkowań”.  

Zachęcamy także do przeczytania innych prac empirycznych. Stanowią one większość 
zawartości każdego kwartalnika naukowego. Wskazują na potrzebę ciągłego wypełniania luk 
informacyjnych, używając określeń prof. J.M. Fejgenberga. Według nas strefa poszukiwań w 
obszarze działalności ruchowej człowieka (man in action) to nadal „strefa rozjaśniona jedynie 
blaskiem ognia”, jak to ciekawie ujmuje koncepcja kierownika Jerozolimskiego Seminarium 
Interdyscyplinarnego. „Strefa roztajania (wiedz naukowaj), to niewielki. aczkolwiek ciągle 
poszerzający się obszar lodowej równiny”. Należy mieć nadzieję, że w jakimś stopniu 
poszerzają go prace zamieszczone w 35 numerze „Antropomotoryki”.  

Zespół litewskich naukowców z Kowna podjął się zadania zbadania relacji między 
ważnym czynnikiem sprawności fizycznej, ujętej w myśl amerykańskiej koncepcji H-RF, 
jakim jest komponent zdrowia psychicznego, a zwiększoną aktywnością fizyczną. Jego 
wyznaczniki nie dały podstawy do stwierdzenia zróżnicowań międzypłciowych, ale świadczą 
o różnokierunkowych oddziaływaniach zwiększonej dawki ruchu na sprawność psychiczną 
dzieci. Na środowiskowe uwarunkowania zjawiska aktywności fizycznej wskazują wyniki 
badań, zamieszczone w publikacji pt. „Aktywność fizyczna oraz uwarunkowania rodzinne 
dzieci i młodzieży z Nowego Sącza i okolic”.  



Dwie kolejne prace odnoszą się do zjawiska uwarunkowań somatycznych zdolności 
motorycznych u młodych osób uprawiających sport oraz charakteryzujących się przeciętną 
aktywnością ruchową. W pierwszym przypadku para wrocławskich naukowców, 
kontynuująca badania, postanowiła określić wzajemne oddziaływania podstawowych cech 
budowy ciała i zdolności motorycznych na wyniki kobiet osiągane w czynnościach 
ruchowych o wielokierunkowej strukturze. Wyniki badań mają wartość przede wszystkim 
aplikacyjną, szczególnie w procesie naboru i selekcji do sportu wyczynowego. Druga praca 
krakowskich badaczy zwraca uwagę na konieczność objęcia obserwacjami naukowymi 
zjawiska niedowagi dzieci i jej wpływu na rozwój biologiczny i sprawność fizyczną ujętą w 
koncepcji zdrowia. Jak do tej pory, przedmiotem studiów jest przede wszystkim zjawisko 
nadwagi i otyłości. Jak stwierdzają autorzy doniesienia,  zawierającego wyniki obserwacji 
dziewcząt w głównych okresach ontogenezy, drugi zakres zmienności zjawiska (szczupłość, 
niedowaga) w skali polskich populacji ma taki sam zasięg i takie same niesie skutki 
negatywne, jak dotąd eksponowane zagadnienie w krajach dobrobytu i nieracjonalnego trybu 
życia.  

Na pewno nie tylko przedstawicieli nauk o kulturze fizycznej może zainteresować 
artykuł środowiska bydgoskich lekarzy i fizjoterapeutów. W swojej pracy prezentują oni 
interesujące wyniki badań nad związkami między ruchomością stawów (nazywaną w 
antropomotoryce gibkością) a pierwotną przepukliną. Problem mógłby się wydawać zbyt 
odległy od profilu czasopisma. Dokładne przestudiowanie jego treści na pewno rozwieje takie 
wątpliwości. Autorzy podjęli się weryfikacji hipotezy zakładającej, że istnieje zależność 
między przepukliną pachową, powodowaną w myśl teorii etiopatogennych zaburzeniami w 
ultrastrukturze tkanki łącznej, będących następstwem molekularnych, uwarunkowanych 
genetycznie zmian w budowie włókien kolagenowych oraz ekspresji enzymów 
proteolitycznych, rozkładających ww. tkankę, a ruchomością stawów, za którą odpowiada 
tkanka łączna (podstawowy ich budulec). Istniały już doniesienia potwierdzające 
zależność między wiotkością stawów a przepuklinami u ludzi z różnymi schorzeniami o 
podłożu genetycznym, jak i bez nich. Można by więc przypuszczać, że pacjenci którzy 
poddali się operacji przepukliny (mającej źródła w chorobach o podłożu genetycznym), będą 
wykazywać większe predyspozycje gibkościowe niż ci, u których jej nie stwierdzono. 
Przeprowadzone badania nie potwierdziły takiej hipotezy.  

W najnowszym numerze „Antropomotoryki” nie zabrakło informacji z życia 
Międzynarodowego Stowarzyszenia Motoryki Sportowej, pod auspicjami, którego jest ona 
wydawana. W dniach 15-17 września 2006 roku na zamku w Rydzynie odbyła się ważna 
konferencja pn. „Aging and Physical Activity: Application to Fittness, Sport and Health”. 
Zgodnie z wolą Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Konferencji, prof. dra hab. 
Wiesława Osińskiego, zamieściliśmy tekst Uchwał, będących jej pokłosiem, przygotowanych 
przez wybitnych znawców aktywności fizycznej osób starszych: Marię Kaczmarek (Polska), 
Wojtka Chodzko-Zajko (USA), Hansa Kempera (Holandia), Jamesa Sinenera (USA).  

Wśród ważnych, ale mniej oczekiwanych i smutnych informacji, zamieściliśmy 
(oprócz komunikatu o konkursie dla młodych pracowników nauki imieniem zmarłego już 
prof. Bogdana Czabańskiego), list pożegnalny naszego członka Rady Redakcyjnej, prof. dra 
hab. med. Krzysztofa Spodaryka, który w wieku 52 lat opuścił na zawsze nie tylko 
„Antropomotorykę”. Do pożegnania Przyjaciela dodam tylko słowo z wiersza ks. Jana 
Twardowskiego: Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą! 

Redaktor Naczelny Antropomotoryki 
Prof. dr hab. Edward Mleczko 
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Josif Moisiejewicz Fejgenberg (przekład: Wacław Petryński) 
Aktywność i wypełnianie luk informacyjnych  
 
Wstęp. Na wstępie Autor opisuje zmianę paradygmatów naukowych – odejście od 
traktowania odruchu jako podstawowego składnika złożonych czynności ruchowych, lecz 
postrzeganie go jako podstawowej czynności. Oznacza to zmianę podstawowej filozofii 
analizy sterowania ruchami, gdyż pierwszy z paradygmatów obejmował traktowanie istoty 
sterującej ruchami jako układu reaktywnego, odpowiadającego jedynie na bodźce płynące ze 
środowiska, drugi zakłada zaś świadome i celowe dostosowywanie owego środowiska do 
potrzeb istoty żywej. 
Wyniki. Autor zwraca uwagę na fakt, że do planowania ruchów (czy wszelkich innych 
działań) niezbędna jest informacja skutkująca wytworzeniem „modelu pożądanej 
przyszłości”. Jego podstawą jest uprzednie doświadczenie istoty żywej oraz przewidywanie z 
pewnym prawdopodobieństwem rozwoju bieżących wydarzeń. Informacja płynąca ze 
środowiska jest niepełna i zawiera wiele luk, które są wypełniane – niekiedy wręcz 
nieświadomie – przez istotę obserwującą świat i planującą swoje działania. Istota taka, 
również człowiek, czynnie poszukuje więc w środowisku potrzebnej informacji bądź też 
świadomie ją wytwarza. 
Zakończenie. Zdaniem Autora, istnieją dwie drogi rozszerzania wiedzy o świecie: stawianie 
naukowych hipotez, które można udowodnić lub obalić, albo tworzenie mitów, w które 
można jedynie wierzyć (bez jakiegokolwiek dowodu) lub nie. Autor porównuje naukę do 
wielkiego ogniska płonącego na spowitej ciemnością, lodowej równinie. Strefa roztajała – to 
strefa wiedza; strefa rozjaśniona jedynie blaskiem ognia – to strefa poszukiwań; strefa 
zupełnie ciemna – to strefa mitów. Autor przedstawia proces dynamicznego przemieszczania 
się granic owych stref w miarę rozszerzania przede wszystkim strefy wiedzy, co jednak 
skutkuje nie zmniejszeniem, lecz zwiększeniem liczby pytań, na które trzeba znaleźć 
odpowiedź. W podsumowaniu Autor zwięźle przedstawia rolę aktywności w postrzeganiu 
zmysłami, w procesach pamięciowych, w budowaniu modeli przyszłości oraz w myśleniu. 
 
 
Romualdas Malinauskas, Audrone Dumčiene, Jan Jaszczanin, Saule Sipaviciene 
Zdrowie psychiczne trenującej młodzieży w wieku szkolnym  
 
Wstęp. Psychiczne zdrowie uprawiającej sport młodzieży w wieku szkolnym w znacznym 
stopniu określa jej zespołowa i osobnicza aktywność motoryczna oraz wzajemne intelektualne 
i emocjonalne obcowanie. W ubiegłym kilkuletnim okresie znacząco wzrosło zainteresowanie 
stanem zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, natomiast prac 
naukowych penetrujących niniejsze zagadnienie jest niewiele. 
Cel badań. Podjęcie próby określenia stanu zdrowia psychicznego młodzieży w wieku 
szkolnym czynnie uprawiającej sport, oraz ustalenie ewentualności istnienia różnic płciowych 
związanych z poziomem zdrowia psychicznego. 
Materiał i metody. Badaniami objęto 274 chłopców i 249 dziewcząt w wieku 14-16 lat, 
czynnie uprawiających sport. Założono, że zdrowie psychiczne obrazuje substrat trzech 
komponentów: koleżeństwo, samokontrola i poziom przejawów stresu. Zastosowano cztery 
różne kwestionariusze, mianowicie autorstwa Stiepanowa [1], obrazujący stan zdrowia 
psychicznego trenującej młodzieży, oraz Antonovsky’ego [2], prezentujący poczucie 
koherencji. Do oceny poziomu samokontroli zastosowano kwestionariusz autorstwa Milman 
[3], natomiast poziom stresu określano korzystając z testu opracowanego przez Kisielova [3] 



dla młodzieży czynnie uprawiającej sport. Zależność między wyróżnionymi cechami zbadano 
za pomocą testu chi kwadrat. 
Wyniki badań. Wyniki kwestionariuszy wskazują, że stan zdrowia psychicznego dziewcząt i 
chłopców w wieku 12-14 lat, czynnie uprawiających sport, jest znacząco zróżnicowany: 
poziom zdrowia psychicznego chłopców jest wyższy (p<0,05), natomiast poziom stresu 
niższy (p<0,05) niż rówieśniczek. Według kryterium samokontroli i poczucia koherencji nie 
stwierdzono różnic między osobnikami płci żeńskiej i męskiej. 
 
 
Jerzy Januszewski, Edward Mleczko 
Wskaźnik wagowo-wzrostowy Queteleta II – BMI a sprawność fizyczna i morfologiczna, 
badana w konwencji zdrowia u dziewcząt z Małopolski  
 
Wstęp. W dotychcza owych badaniach uwarunkowań somatycznych rozwoju funkcjonalnego 
i motorycznego dzieci i młodzieży ważne miejsce zajmuje problematyka zależności nadwagi i 
otłuszczenia od pozytywnych mierników zdrowia, do których zalicza się m.in. wydolność i 
sprawność fizyczną. 
Cel badań. Na podstawie wyników badań 3221 dziewcząt, przeprowadzonych w latach 1996-
2005 w Małopolsce, postanowiono zweryfikować hipotezy o istnieniu w badanym okresie ich 
ontogenezy negatywnego wpływu niedowagi i otyłości na poziom pozytywnych mierników 
zdrowia oraz podobnej struktury sprawności fizycznej, badanej w konwencji zdrowia, a także 
poznać siłę związku korelacyjnego między jej elementami a wskaźnikiem wagowo-
wzrostowym (Queteleta II) w skrajnych grupach zmienności BMI. 
Materiał i metody badań. Poddano analizie wyniki badań pozytywnych wskaźników 
zdrowia, takich jak: podstawowe cechy somatyczne, wskaźniki antropometryczne, wydolność 
tlenowa (VO2 max), sprawność motoryczna badana próbami wchodzącymi w skład Eurofitu 
oraz testami MTSF. Na podstawie wielkości średniej i odchylenia standardowego BMI 
dokonano podziału badanych na pięć zespołów w trzech grupach wieku: 8-10, 13-14, 17-18 
lat. W każdej z nich zbadano zakres i kierunek zróżnicowania branych pod uwagę cech i tylko 
w dwóch grupach (powyżej i poniżej zakresu 1 SD BMI) przeprowadzono analizę skupień i 
obliczono siłę związku korelacyjnego między elementami struktury sprawności fizycznej, 
badanej w konwencji zdrowia, a poziomem BMI. 
Wyniki. Badania potwierdziły przyjętą hipotezę o negatywnym wpływie wysokiego i 
niskiego poziomu otłuszczenia, badanego pośrednio poprzez wskaźnik BMI, na poziom 
wybranych wskaźników pozytywnego zdrowia. Wyniki analizy skupień oraz korelacji prostej 
Pearsona między wskaźnikiem BMI a elementami sprawności fizycznej badanej w konwencji 
zdrowia dały podstawę do stwierdzenia podobnych zespoleń elementów jej struktury i 
hierarchicznych układów w grupie osobników o niskim i wysokim otłuszczeniu. Stwierdzono 
istotne statystycznie korelacje tylko między elementami komponentów morfologicznych 
sprawności a BMI. 
Wnioski. Badania przeprowadzone w grupie dziewcząt z Małopolski potwierdzają istnienie: 
1. negatywnego wpływu nadmiaru i niskiego poziomu otłuszczenia na poziom pozytywnych 
wskaźników zdrowia; 2. istotnych statystycznie związków korelacyjnych tylko między BMI a 
cechami somatycznymi, mierzącymi tęgość ciała; 3. słabego związku między poziomem BMI 
a takimi miernikami zdrowia pozytywnego, jak wydolność fizyczna i sprawność motoryczna; 
4. podobnej struktury sprawności fizycznej, badanej w konwencji zdrowia, w grupach o 
niższym i wyższym poziomie otłuszczenia. 
 
Adam Haleczko, Urszula Włodarczyk 



Interakcja cech somatycznych i zdolności motorycznych w czynnościach ruchowych o 
wielokierunkowej strukturze  
 
Wstęp. Opracowanie stanowi kontynuację publikacji zamieszczonej w 28 numerze 
„Antropomotoryki”. Stąd, aby nie powtarzać szczegółowego omówienia tematyki, 
przedstawiono jedynie wpływ zróżnicowania płciowego na osiągnięcia ruchowe kobiet i 
mężczyzn. 
Cel pracy. Celem pracy jest określenie wzajemnego oddziaływania podstawowych cech 
budowy ciała i zdolności motorycznych na wyniki kobiet, osiągane w czynnościach 
ruchowych o wielokierunkowej strukturze. 
Materiał i metody. Materiał badawczy stanowiły dane somatyczne i wyniki 100 najlepszych 
siedmioboistek wszech czasów z listy rankingowej na dzień 1.01.2004 r. W opracowaniu 
zastosowano podobny jak poprzednio podział materiału i metody jego analizy. Do oceny 
maksymalnej siły mięśniowej i konstrukcji wskaźników siły względnej przyjęto wyniki 
pchnięcia kulą. Z całości materiału wydzielono trzy różniące się poziomem sportowym grupy 
oraz cztery o skrajnych wartościach podstawowych cech somatycznych. 
Wyniki. Analiza korelacyjna umożliwiła ocenę znaczenia wysokości, masy ciała i wskaźnika 
Rohrera dla kształtowania się wyników siedmiu konkurencji. Ich rezultaty określone są 
dwoma badanymi czynnikami – somatycznym i motorycznym, zachowującymi się 
kompatybilnie wobec siebie lub występującymi przeciwstawnie i tym samym obniżającymi 
osiągnięcia. 
Wnioski. Podział, na grupy różniące się zarówno poziomem sportowym, jak i odmiennością 
budowy ciała, wskazuje na konieczność (w zależności od celu badań) doboru możliwie 
jednorodnych pod względem danej cechy osobników, przy czym dotyczy to w tego typu 
badaniach osób o najwyższym poziomie wytrenowania. Wszystkie konkurencje wymagają 
holistycznego podejścia w określeniu zdolności motorycznych w nich się przejawiających, jak 
również w ocenie znaczenia cech somatycznych, warunkujących ich poziom sportowy. 
 
 
Szymon Krasicki 
Aktywność fizyczna a uwarunkowania rodzinne dzieci i młodzieży z Nowego Sącza i okolic  
 
Wstęp. Aktywność fizyczna jako naturalna potrzeba organizmu, zwłaszcza dzieci i 
młodzieży, uważana jest za istotny czynnik, wpływający na przebieg procesów rozwoju 
somatycznego, motorycznego i psychicznego. Niepokojąco niski jej poziom sprawił, że 
podjęto niniejsze badania. 
Cel badań. Celem badań było określenie poziomu aktywności fizycznej dzieci i młodzieży 
oraz scharakteryzowanie uwarunkowań rodzinnych. 
Materiał i metody. Badaniami ankietowymi, przeprowadzonymi na przełomie lat 2004 i 
2005, objęto 599 uczniów i uczennic ze szkół podstawowych (kl.V i VI) i 
ponadpodstawowych z Nowego Sącza i okolicznych wiosek. Rejon ten wybrano ze względu 
na jego specyfikę. 
Wyniki. Stwierdzono, iż znaczna część badanych, większa niż w doniesieniach innych 
autorów, podejmuje aktywność sportową : zorganizowaną – 37,6%, indywidualną – 47,1%. 
Poziom aktywności istotnie różnicuje młodych wychowujących się w odmiennych 
środowiskach (miejskie, wiejskie). Różnicuje także badanych po uwzględnieniu płci: wyższą 
deklarują chłopcy. Odmienność środowiska i płci uzewnętrznia się również istotnie w 
najczęściej wskazywanym motywie podejmowania aktywności sportowej: chęć rozwijania 
sprawności fizycznej (populacja miejska – 41,1%, wiejska – 26,7%; chłopcy – 54,9%, 
dziewczęta – 41,0%). Wśród osób zachęcających do podejmowania aktywności fizycznej 



badani najczęściej wymienili rodzinę (38,2%) potem nauczycieli WF (31,6%) i kolegów 
(29,0%). Na zachęcający wpływ mediów wskazało około 10% badanych, w zdecydowanej 
większości mieszkańcy miasta. Na znaczny odsetek (52,9%) posiadających narty wpływa 
specyfika regionu, w którym prowadzono badania. 
Wnioski. Pomimo znacznego postępu dokonującego się w Nowym Sączu i jego okolicy 
spostrzega się różnicujący wpływ środowiska na podejmowanie aktywności fizycznej przez 
tamtejsze dzieci i młodzież. Stwierdzony, znaczny odsetek młodych aktywnych fizycznie, 
wyższy niż w pracach innych autorów, nie został jednoznacznie wyjaśniony i wymaga 
dodatkowych badań. 
 
 
Wojciech Szczęsny, Irena Bułatowicz, Stanisław Dąbrowiecki 
Badania ruchomości stawów u pacjentów z przepuklinami pachwinowymi  
 
Wstęp. Współczesne teorie etiopatogenetyczne przepuklin zakładają udział zaburzeń w 
ultrastrukturze tkanki łącznej, które są następstwem molekularnych, uwarunkowanych 
genetycznie zmian w budowie włókien kolagenowych oraz ekspresji enzymów 
proteolitycznych, rozkładających tę tkankę. Tkanka łączna tworzy również strukturę stawów i 
odpowiada także za ich ruchomość, jeśli więc następowałoby ogólnoustrojowe jej osłabienie, 
mogłoby ono wyrażać się w nadmiernej ruchomości stawów. Zjawisko współwystępowania 
przepuklin i ruchomości stawów występuje w zespołach Ehlers-Danlosa czy Marfana, a także 
było wywoływane doświadczalnie, w przypadku latyryzmu. Niektórzy autorzy opisywali 
również współistnienie przepuklin i łagodnej wiotkości stawów u dorosłych, bez wyrażanych 
objawów wspomnianych zespołów. Inne doniesienia zaprzeczają takiej koincydencji, stąd 
podjęto próbę oceny zjawiska w populacji polskiej. 
Cel. Ocena ruchomości stawów pacjentów hospitalizowanych z powodu przepukliny 
pachwinowej w porównaniu z grupą kontrolną i weryfikacja hipotezy o częstszym 
występowaniu hipermobilności stawów u pacjentów z przepuklinami pierwotnymi. 
Materiał i metoda. Badaniami objęto 30 chorych (2 k, 28 m) leczonych operacyjnie z 
powodu pierwotnej przepukliny pachwinowej. Grupę kontrolną stanowili leczeni z innych 
powodów niż przepuklina, z jednostką chorobową, której objawy nie wpływały na motorykę 
ciała. Badanym przed zabiegiem wykonano testy wg Sachse, Weichmana, Gomolka, a wyniki 
poddano analizie statystycznej cech jakościowych Manna-Whitneya. 
Wnioski. Nie stwierdzono występowania cech zespołu łagodnej wiotkości stawów w grupie 
przepuklinowej. Przeciwnie – grupa kontrola wykazywała większy zakres ruchomości. 
 
 
PRACE PRZEGLĄDOWE 
 
Wacław Petryński 
Narzędzia topologiczne w opisie sterowania ruchami przez człowieka  
 
W pracy przedstawiono nowe narzędzia modelowania matematycznego, wykorzystywane w 
opisie przetwarzania informacji w procesie sterowania ruchami przez człowieka i uczenia się 
ich. Wykorzystano nowy model pamięci z wyróżnionymi dwoma torami przetwarzania 
informacji: czuciowym (aferentnym) i ruchowym (eferentnym). Omówiono już istniejące 
pojęcia rozmaitości niekontrolowanej (uncontrolled manifold, UCM), rozmaitości 
równoważnej celowi (goal equivalent manifold, GEM), które opisują przekształcenia 
informacji na torze ruchowym, oraz wskazano na faktyczne wykorzystanie rozmaitości w 
procesie oszczędnego kodowania (sparse coding), procesu przebiegającego na torze 



czuciowym. Przedstawiono możliwość szerszego wykorzystania narzędzi topologicznych – 
homeomorfizmów i rozmaitości – w opisie przetwarzania informacji w trakcie sterowania 
ruchami przez człowieka. Zwrócono uwagę na fakt, że nowe narzędzia opisu, np. rozmaitości 
topologiczne, mogą wzbogacić naszą wiedzę o procesach związanych z zachowaniem 
postrzeżeniowo-czuciowym człowieka, ale same w sobie nie tworzą nowej teorii. Nadal 
istnieje więc potrzeba opracowania takiej teorii. 
 
 
POLEMIKI I DYSKUSJE 
 
Józef Drabik 
Dokąd niektórzy zmierzają?  
 
W przedłożonym niżej materiale cytuje się fragmenty z różnych prac – od konferencyjnych 
przez doktorskie, habilitacyjne aż do autoreferatów potencjalnych profesorów tytularnych. 
Fragmenty te przygotowano w nadziei zwrócenia uwagi na symptomy zagrożeń dla nauk o 
kulturze fizycznej. W tym kontekście tekst ten nawiązuje do Stanowiska Komitetu 
Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN z dnia 28 kwietnia 2005 roku. 
Wskazuje także na niektóre przyczyny opisanych zagrożeń. 
 
 
RECENZJE 
 
Wacław Petryński 
Piąte piętro czynności czuciowo-ruchowych – czyli rozważania nad książką Janusza M. 
Morawskiego „Człowiek i technologia. Tajniki wzajemnych uwarunkowań”  
 
W 2005 roku nakładem Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w 
Pułtusku ukazała się książka prof. Janusza M. Morawskiego „Człowiek i technologia. Tajniki 
wzajemnych uwarunkowań”. Autor, z wykształcenia inżynier, od lat dzieli swe 
zainteresowania naukowe między technikę i czynności ruchowe człowieka, współpracując 
zarówno z uczelniami technicznymi, jak i akademiami wychowania fizycznego. 
Współdziałanie człowieka i maszyny przedstawia jako spójny system, a do zilustrowania 
swych poglądów wykorzystuje bodaj najbardziej złożony wytwór technicznej myśli 
człowieka spośród wszystkich „przedmiotów codziennego użytku” – współczesny samolot 
pasażerski. W takim ujęciu można postrzegać to dzieło nie tylko jako opis swoistych 
aspektów techniki, ale również, i to w większym stopniu, jako zwięzły wykład 
antropokinetyki i ergonomii. 
 
 
INFORMACJA 
 
W dniach 15-17 września odbyła się w Rydzynie międzynarodowa konferencja „Aging and  
Physical Activity: Application to Fitness, Sport and Health”  
 
Obszerniejsze sprawozdanie z ww. konferencji znajdzie się w kolejnym numerze 
„Antropomotoryki” Poniżej zamieszczamy list skierowany do Redakcji przez 
Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego prof. drab. Wiesława Osińskiego oraz tekst (po 
polsku i angielsku) podjętej na niej uchwały przez wybitnych naukowców interesujących się 
w badaniach problematyką aktywności fizycznej ludzi starszych. 



 
Poznań, 6.10.2006 
Prof. dr hab. Edward Mleczko 
Redaktor Naczelny „Antropomotoryki” 
 
Szanowny Panie Redaktorze, 
W dniach 15-17 września 2006 w Rydzynie k. Leszna odbyła się międzynarodowa 
Konferencja Naukowa „Aging and Physical Activty: Application to Fitness, Sport and 
Health”. Konferencja była objęta patronatem Komotetu Rehabilitacji Kultury Fizycznej i 
Integracji Społecznej Polskiej Akademii nauk oraz International Association of Sport Kinetics 
(IASK). Organizatorami były Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu i Państwowa 
Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie, a uczestnikami Konferencji było bardzo 
reprezentatywne grono osób z Australii, USA oraz wielu krajów europejskich. Efektem obrad 
jest podjęta „Uchwała Międzynarodowej Konferencji Naukowej «Aging and Physical 
Activty: Application to Fitness, Sport and Health», Rydzyna, 25-17 września 2006”. Tekst 
Uchwały został przygotowany przez wybitnych naukowców, znawców problematyki 
aktywności fizycznej wśród osób starszych. W skład zespołu weszli profesorowie: Maria 
Kaczmarek (Polska), Wojtek Chodzko-Zajko (USA), Han Kemper (Holandia) oraz James 
Skinner (USA). Zgodnie z wolą uczestników Konferencji przesyłamy tekst „Uchwały” z 
uprzejmą prośbą o publikację na łamach „Antropomotoryki”. Mamy nadzieję, że przesłanie 
tej informacji do wybranych czasopism, władz centralnych i lokalnych, uczelni wyższych 
oraz organizacji zrzeszających osoby starsze przyczyni się do skupienia większej uwagi i 
wzmożenia działań wszystkich tych, którzy mogą się przyczynić do promocji i wspierania 
aktywności fizycznej wśród osób starszych. Tekst Uchwały jest również dostępny w języku 
polskim oraz w języku angielskim w wersji elektronicznej na stronie http/ www.konferencje 
pwsz.edu. pl/ 
 
Z wyrazami szacunku 
/–/ prof. dr hab. Wiesław Osiński 
Przewodniczący Komitetu 
Organizacyjnego Konferencji 
 
 
Uchwała Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Aging and Physical Activity: Application 
to Fitness, Sport and Health” Rydzyna, 15-17 września 2006 
 
Uczestnicy Międzynarodowej Konferencji Naukowej organizowanej pod auspicjami 
Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk 
oraz przy wsparciu Międzynarodowego Stowarzyszenia Motoryki Sportowej (IASK), 
podejmują niniejsza uchwałę z głębokim przeświadczeniem o wzrastających medycznych, 
ekonomicznych i społecznych wyzwaniach związanych ze starzeniem się populacji w Polsce i 
w całym świecie. Przewiduje się, że w ciągu następnych 25 lat ogólna liczba ludzi w wieku 
powyżej 60 roku życia wzrośnie z 605 milionów w roku 2000 do 1,2 miliarda w 2025. Dziś, 
w wielu krajach rozwiniętych i rozwijających się żyje więcej ludzi 60-letnich i starszych niż 
dzieci poniżej 15 roku życia. Polskie społeczeństwo także starzeje się gwałtownie. Według 
przewidywań demografów, w roku 2020 przybędzie w przybliżeniu 2 miliony w wieku 
poprodukcyjnym (kobiet powyżej 60 lat, mężczyzn powyżej 65 lat). W roku 2030 co czwarty 
Polak będzie emerytem.  
 
 



Prof. dr hab. Krzysztof Spodaryk (1953-2006)  
 
Zapewne jest dużo prawdy w twierdzeniu, że nie ma ludzi niezastąpionych. Gdyby było 
inaczej to świat dawno przestałby istnieć. A jednak są tacy, których wyjątkowo trudno 
zastąpić. Do nich niewątpliwie należał prof. dr hab. Krzysztof Spodaryk. Dlatego tak ciężko 
pogodzić się z myślą, że nie ma Go już wśród nas. Pokonała Go choroba, która – zgodnie ze 
swą naturą – zabiera zwykle ludzi starszych od Niego. Urodził się 30 grudnia 1953 roku. Miał 
zaledwie 52 lata. Jego osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne mogłyby starczyć 
na kilka życiorysów. A przecież mógł jeszcze tak wiele zrobić. Ukończył studia wyższe na 
Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej i na kierunku Rehabilitacji Akademii 
Wychowania Fizycznego w Krakowie. Uzyskał stopnie naukowe doktora nauk o wychowaniu 
fizycznym i doktora habilitowanego nauk medycznych. W wieku 49 lat otrzymał tytuł 
naukowy profesora. Wyjątkowa kompozycja kwalifikacji zawodowych i naukowych, 
obejmujących gruntowną wiedzę z zakresu kinezjologii i medycyny, zapewniła Mu 
optymalne, a zarazem unikalne kompetencje w zakresie teorii i praktyki fizjoterapii. Na 
wysoką pozycję w środowisku specjalistów tej dziedziny zasłużył sobie nie tylko formalnymi 
kwalifikacjami, ale także, a nawet przede wszystkim, mozolną pracą, ciekawością poznawczą, 
rzetelnością oraz wyjątkowymi zdolnościami badawczymi, dydaktycznymi i organizacyjnymi. 
Był przykładem naukowca łączącego umiejętnie teorię z praktyką. Prowadził badania na 
modelach in vivo i in vitro oraz eksperymenty z zakresu fizjologii klinicznej z udziałem 
pacjentów i osób zdrowych. Jego osiągnięcia naukowe zapewniły Mu trwałe miejsce w ścisłej 
czołówce polskich uczonych w zakresie fizjoterapii o renomie światowej. Opublikował około 
100 prac naukowych, w tym trzy książki oraz liczne rozdziały w pracach zbiorowych. 
Większość została opublikowana w renomowanych czasopismach naukowych, 
uwzględnianych w systemie MEDLINE, Index Medicus oraz na Liście Filadelfijskiej, co 
zapewniło im zasięg międzynarodowy. Problematyka prowadzonych przez Niego badań 
dotyczyła m.in.: zmian w przepływie krwi w szpiku kostnym po wysiłku fizycznym, 
metabolizmu krwinek czerwonych po wysiłkach fizycznych o różnej intensywności, wpływu 
treningu na metabolizm żelaza, właściwości biofizycznych krwi obwodowej po 
terapeutycznych dawkach promieniowania laserowego i pola magnetycznego. Głównym 
celem tych badań było poznanie reaktywności organizmu na bodźce fizyczne jako środka 
fizjoprofilaktyki i fizjoterapii. Niektóre uzyskane przez Niego wyniki były potwierdzeniem 
wcześniejszych hipotez i konstatacji empirycznych. Inne stanowią oryginalny wkład w te 
dziedziny praktycznego działania i naukowego poznania. Oprócz walorów poznawczych i 
aplikacyjnych tych prac, o czym świadczy rezonans międzynarodowy z jakim się spotykały, 
na podkreślenie zasługuje wszechstronne podejście do podejmowanych przez Niego 
problemów, z uwzględnieniem najnowocześniejszych, w tym unikalnych w skali światowej, 
metod badawczych. O zainteresowaniu dokonaniami naukowymi prof. Spodaryka mogą 
świadczyć liczne zaproszenia do prowadzenia wykładów, przewodniczenia obradom oraz 
uczestniczenia w konferencjach i kongresach naukowych w kraju i za granicą. Prezentował m. 
in. wyniki swoich badań w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Japonii, na Węgrzech, we 
Włoszech, w Chile, Francji, a ostatnio w Chinach. Prowadził rozległą współpracę naukową ze 
znanymi ośrodkami naukowymi, jak np. Zakład Fizjologii Zwierząt Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, Katedra i Klinika Endokrynologii Collegium Medicum UJ, Instytut Maxa 
Plancka w Monachium, Uniwersytet Kyorin w Tokio. Intensywna aktywność badawcza prof. 
Spodaryka szła w parze z owocną działalnością społeczną na rzecz nauki. Był m. in. 
członkiem Komisji Fizjologii Mięśni Komitetu Nauk Fizjologicznych PAN, International 
Council of Sport Science and Henryk Grabowski Physical Education, International Society of 
Clinical Hemorheology, International Society of Physical and Rehabilitation Medicine. Był 
założycielem czasopisma Rehabilitacja Medyczna oraz wchodził w skład komitetów i rad 



redakcyjnych takich czasopism, jak Antropomotoryka, Medicina Sportiva, Fizjoterapia 
Polska. Wyrazem zaufania do wysokich kompetencji naukowych prof. Spodaryka było częste 
powierzanie Mu roli recenzenta dorobku w przewodach doktorskich, habilitacyjnych i 
postępowaniu o nadanie tytułu profesora. Opiniował również artykuły dla renomowanych 
czasopism naukowych, jak np. European Journal of Applied Physiology, Physiological 
Research, Biorheology, Medicina Sportiwa. Profesor dr hab. Krzysztof Spodaryk, nie 
zawieszając nigdy praktyki lekarskiej, prawie całe swoje życie zawodowe związał, w 
charakterze nauczyciela akademickiego, z Akademią Wychowania Fizycznego w Krakowie. 
Uczelnia ta ma Mu też najwięcej do zawdzięczenia. Wraz z Jego osobistym rozwojem 
naukowym i dydaktycznym rosła jej ranga jako ośrodka kształcenia kadr i badań w dziedzinie 
rehabilitacji. Kierował kolejno Zakładem, Katedrą i Instytutem Rehabilitacji, przyczyniając 
się do unowocześnienia programów kształcenia studentów, rozwoju kadr naukowych i 
intensyfikacji badań w tym zakresie. Przez dwie kadencje pełnił funkcję prorektora ds. nauki, 
wnosząc cenny wkład w rozwój infrastruktury badawczej i awans naukowy Uczelni. 
Osobiście wypromował ośmiu doktorów nauk o kulturze fizycznej. Był inicjatorem i 
organizatorem studiów podyplomowych w zakresie fizjoterapii dla obcokrajowców. Jego 
uporczywe dążenie do utworzenia Wydziału Rehabilitacji Ruchowej w AWF w Krakowie 
zostało uwieńczone sukcesem. Został z wyboru dziekanem tego Wydziału, którym kierował 
do ostatnich dni swego pracowitego życia. Ostatnio podjął energiczne starania o przyznanie 
Wydziałowi Rehabilitacji prawa do nadawania stopnia naukowego doktora. Nie zdążył 
dokończyć tego dzieła. Zostawił Żonę, Córkę i Syna, a także liczne grono studentów, 
wychowanków, koleżanek i kolegów oraz przyjaciół. Wielka szkoda.  
 
Henryk Grabowski 
Kraków, 28 września 2006 r. 
 
 
 


