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Promowanie zasady abstynencji alkoholowej  

w sporcie 

Promoting the principle of alcohol abstinence in sport 

 
Abstrakt: Przed stu laty zasada abstynencji alkoholowej była w sporcie niemal oczywista. Obecnie 
nadal bywa przestrzegana, ale jej znaczenie osłabło. Jednocześnie dysponujemy wiedzą o roli tej 
zasady w utrzymaniu efektów treningu sportowców i w ogólnym wychowaniu adeptów sportu. Z 
pewnością należy promować tę zasadę, co może nie być łatwe z uwagi na panujące opinie dotyczące 
tej kwestii. W sporcie zawodowym notujemy rozmaite odstępstwa od tej zasady prowadzące nawet 
do załamania karier poszczególnych sportowców. Ponadto okazuje się, że dość powszechne 
przekonanie o profilaktycznej roli zajęć sportowych nie zawsze jest oparte na wynikach badań. Bywa, 
że trenowanie, zwłaszcza gier zespołowych pogarsza poziom zachowań alkoholowych młodzieży. 
Dlatego interesujące jest zbadanie opinii na temat roli abstynencji w przygotowaniu sportowców w 
różnych grupach badawczych. W tym wypadku jest to grupa dobrowolnych, konsekwentnych 
abstynentów. Generalnie potwierdzają oni stanowczo rolę zasady abstynencji w sporcie, ale nie 
wszystkie aspekty tej akceptacji są oparte na wiedzy. Część ma charakter ideologiczny. Na podstawie 
tych wyników można opracować i zalecać optymalny sposób komunikowania zasady abstynencji w 
sporcie, przy pomocy którego ominie się panujące w tym zakresie stereotypy. 
Słowa kluczowe:, pedagogika sportu, abstynencja, trening, alkohol, olimpizm, komunikacja 
społeczna. 
 
Abstract: A hundred years ago, the principle of alcohol abstinence was almost obvious in sport. These 
days, it is still observed, but its importance has weakened. At the same time, we have knowledge 
about the role of this principle in maintaining the training effects of athletes and in the general 
education of sport adepts. Certainly, this principle should be promoted, which may not be easy given 
the prevailing opinions on this issue. In professional sport, we note various deviations from this rule, 
even leading to a breakdown in the careers of individual athletes. In addition, it turns out that the 
fairly widespread belief in the preventive role of sports activities is not always based on research 
results. Sometimes, training, especially team games, aggravates the level of alcoholism in young 
people. This is why it is interesting to examine the opinion on the role of abstinence in the preparation 
of athletes in various research groups. In this case it was a group of voluntary, consistent abstainers. In 
general, they strongly confirm the role of abstinence in sport, but not all aspects of this acceptance are 
knowledge-based. Some have an ideological character. Based on these results, we are able to develop 
and recommend an optimal way of communicating the principle of abstinence in sport, by means of 
which the stereotypes in this area can be avoided.  
Keywords: sport pedagogy, abstinence, training, alcohol, Olympism 

 

Wprowadzenie 

 

Sport stanowi ważny aspekt współczesnej aktywności, zwłaszcza w powiązaniu z 

ideą olimpijską. Sport zawodowy pełni istotną rolę ekonomiczną, polityczną i medialną 

(Coakley , 2017; Westberg , 2018; Chambers, Sassi, 2019). Sport amatorski stanowi element 

promocji zdrowia i przyczynia się do podwyższania jakości życia obywateli. W różnoraki 

sposób sport, zarówno w wersji zawodowej, jak i amatorskiej jest obecny w życiu bardzo 

wielu osób począwszy od dzieciństwa. Uprawianie sportu zakłada chociażby minimalny 
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trening, aktywność fizyczną. Warto zatem zadać pytanie, jak się ma ta aktywność do 

problematyki zachowań ryzykownych dzieci, młodzieży i dorosłych, zwłaszcza w 

dziedzinie zachowań alkoholowych. Przyjmuje się, że używania alkoholu etylowego 

(głównie w postaci napojów alkoholowych – piwa, wina, wódki) jest bardzo poważnym 

czynnikiem ryzyka przedwczesnej utraty zdrowia i życia. Etanol to, zdaniem ekspertów, 

najgroźniejszy w negatywnych skutkach społecznych narkotyk (Nutt i wsp. 2010; Bonomo i 

wsp., 2019, Lubman i wsp. , 2020). Zatem relacje między aktywnością sportową a 

używaniem tej substancji psychoaktywnej są ważne. Może być bowiem tak, że aktywność 

sportowa obniża poziom zachowań ryzykownych (redukcja), ale może być też tak, że 

niekiedy podnosi ten poziom (O, Brien, Lyons, 2000, Bobrowski, 2003; Grelot, Peretti – 

Wastel, 2009,  Wałach – Bista, 2012, s. 87; Wierzbiński , 2016, Baker, Safai, 2016; s. 16; Yusko, 

2008, Steinback , 1997; Berdzik, 2016; Westebrg, 2018; King i wsp. , 2020; Exner i wsp. , 2021 ). 

Ponadto może być też widoczny negatywny wpływ używania etanolu na efekty treningu i 

wyniki sportowe (Kamińska, 2012, s. 78-80, Świderska, 2012, s. 143-149; Yusko, Brickman, 

White, 2008, s.281-90, Exner, 2021, s. 3-4). 

Kiedy rodziła się idea olimpijska (Chatziefstathiou, 2005 /2019; Chaztiefstathiou, 

Garcia, Segiun (red.), 2021), przed stu laty, stosunek do używania etanolu przez sportowców 

był zdecydowanie negatywny, krytyczny (Gorodyński, 1913; Szulc, 1937). Uważano, że 

sportowiec powinien być całkowitym abstynentem (i dzięki temu okazem zdrowia) 

(Pawluczuk, 2010). Obecnie do zasady tej podchodzi się w różny sposób. Jest kultywowana 

w pewnych środowiskach (Braun, 2021) , co ma odzwierciedlenie w treści kontraktów 

zawieranych z zawodnikami przez kluby sportowe, a w innych jest uznawana za archaiczną 

i zbędną (Stewart, Smith, 2008; Burke, Maughan, 2000, s. 405-413; Stewart, Smith, 2015).  W 

zaprezentowanych w artykule badaniach podjęty został problem, jak kwestie te są 

postrzegane w środowisku radykalnych, dobrowolnych abstynentów. Przedstawiona 

zostanie też analiza w ramach porównań międzygrupowych. Niniejsze opracowanie może 

stanowić podstawę do wybrania optymalnych sposobów promocji zasady abstynencji w 

sporcie. Promowanie na nowo tej zasady wydaje się być czymś bardzo potrzebnym, może 

jednak być trudne komunikacyjnie ze względu na panujące stereotypy i błędne przekonania. 

Zmaganie z nimi będzie wywoływać dysonans poznawczy i utrudniać komunikację w tej tak 

ważnej sprawie. 

 

1. Grupa badana i metoda badania 

 

Grupę badaną stanowili uczestnicy pielgrzymki katolickiego ruchu abstynenckiego 

znanego jako Krucjata Wyzwolenia Człowieka1. Jest to liczący kilkadziesiąt tysięcy osób ruch 

                                                 
1 Pielgrzymka Krucjaty Wyzwolenia Człowieka na Jasną Górę, ponad 1200 uczestników, 28-29 
wrzesień 2019. 
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przyjmujący zasadę dobrowolnej abstynencji członków poszerzoną o zasadę nieczęstowania 

alkoholem i nienabywania go (Kulbacki, 2002; Kulbacki, 2013). Z tego punktu widzenia jest 

to najbardziej radykalny ruch, nawiązujący do postaw z początków XX wieku (np. w ruchu 

„Eleusis” W. Lutosławskiego czy w ruchu harcerskim). Motywem akcesu do tego ruchu jest 

miłość społeczna i przekształcanie środowiska społecznego na sprzyjające wolnym wyborom 

w zakresie używania alkoholu (swoista solidarność z osobami podejmującymi abstynencję z 

powodów zdrowotnych, np. jako element terapii zespołu uzależnienia od alkoholu). Decyzje 

przystąpienia są zazwyczaj dojrzałe i przemyślane, oparte na szerokiej podstawie 

odpowiedzialności i refleksji. Zakorzenienie tego ruchu w postawach charakterystycznych 

dla początków XX wieku sprzyja porównaniom opinii na temat roli abstynencji w sporcie, 

gdyż zasada sportowej abstynencji szerzyła się wtedy w sposób naturalny społecznie 

(Danielewicz, 1983; Grodyński, 1913). Pewien „archaizm” tej postawy, zarówno jak jej 

radykalizm był badaczowi na rękę.  

Natomiast grupą odniesienia (bo raczej nie grupą kontrolną) była 

kilkudziesięcioosobowa grupa jednej ze służb mundurowych licząca 51 osób. Była to grupa, 

wśród której nie było abstynentów alkoholowych2, a jej wyniki w teście przesiewowym 

AUDIT były wyższe, niż przeciętne3. Stanowiła zatem coś w rodzaju drugiego bieguna 

społecznego w stosunku do grupy badanej. Dzięki takim cechom grupy odniesienia możliwe 

było porównanie wyników i obserwacja, na ile poglądy grupy badanej są oryginalne i 

powiązane z jej postawą abstynencką.  Ze względu na mniejszą  liczebność i celowy sposób 

doboru grupy została nazwana „grupą odniesienia” a nie grupą kontrolną w ścisłym 

znaczeniu tego terminu. 

Średni wiek osób w grupie badanej wynosił 52,4 lat (odchylenie standardowe 12,9), 

zaś w grupie odniesienia średni wiek wynosił 37,6 lat (odchylenie standardowe 4,9). W 

grupie badanej 45,5 % stanowili mężczyźni, a 54,5 % kobiety, zaś w grupie odniesienia 70% 

stanowili mężczyźni, a 30 % kobiety. Taki rozkład tym bardziej ukazuje różnice między 

obydwoma grupami. Ponadto grupa badana reprezentowała szersze spektrum zawodów, 

niż grupa odniesienia, która była bardzo jednolita. 

 Jak widać grupy różniły się i nie można uznać grupy odniesienia za klasyczną grupę 

kontrolną. Tym niemniej jej obecność pozwala lepiej uwidocznić specyfikę grupy 

abstynentów, gdyż w grupie odniesienia takich nie było wcale. W kontynuacji badań podjęte 

będzie dokładniejsze porównanie międzygrupowe, odnoszące się do wykazanych w 

niniejszym badaniu tendencji. 

Można tylko dodać, że grupa odniesienia prezentowała pod względem używania 

alkoholu obraz bliższy przeciętnym postawom reprezentowanym przez dorosłych Polaków. 

                                                 
2 Taki wynik ujawnił się podczas pracy Autora tekstu z tą grupą. Nikt z uczestników nie był 
alkoholowym abstynentem. 
3 Wynik również uzyskany w trakcie wspomnianych warsztatów. Ponad 50% uczestników uzyskało 
ilość punktów w teście AUDIT wyższą, niż próg picia ryzykownego.  
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Co prawda liczebność abstynentów wśród dorosłych Polaków jest znacząca, ale nie 

przeważająca, natomiast stosunkowo dużo jest osób zbliżonych profilem zachowań 

alkoholowych do grupy odniesienia (Global status report on alcohol and health WHO 2018,  

zakładka „Poland”, s. 281). 

Kwestionariusze ankiety audytoryjnej (sondażu diagnostycznego) w grupie badanej 

były zebrane od wszystkich uczestników pielgrzymki, którzy przybyli na salę obrad na pół 

godziny przed oficjalnym rozpoczęciem obrad i dysponowali czasem do swobodnego jej 

wypełnienia. Zebrano 130 kwestionariuszy, z których do dalszego opracowania 

zakwalifikowano 125 jako w pełni poprawnie wypełnionych. Zatem dobór grupy badawczej 

był doborem celowym, ale i losowym, z uwagi na to, że zebrane kwestionariusze stanowiły 

zaledwie 15% w stosunku do całości grupy (ponad 1000 osób). Wypełnienie arkusza 

zajmowało od 3 do 8 minut. 

Kwestionariusze w grupie odniesienia zebrano przy okazji warsztatu szkoleniowego. 

W grupie tej było mniej braków w wypełnianych kwestionariuszach, co wskazuje na dobre 

warunki zbierania informacji.  

Zasadniczą kwestią badawczą były poglądy grupy abstynenckiej. Urzeczywistniana 

przez tę grupę idea abstynencji jest spójna z koncepcją abstynencji w sporcie sięgającą 

korzeniami końca XIX wieku (europejski ruch abstynencki motywowany religijnie lub 

zdrowotnie)4. 

Kwestionariusz składał się z 10 pytań (większość zamkniętych). Uwzględniona też 

została charakterystyka osób badanych (zainteresowania sportem, uprawianie go, płeć, wiek, 

zawód). Znajduje się on w ANEKSIE. 

W badanej grupie nieznacznie przeważały kobiety (54,5 %), średnia wieku była dość 

znaczna (52,4), co paradoksalnie sprzyjało celowi badań, gdyż badanych dzielił mniejszy 

dystans do czasów, gdy uznawano abstynencję alkoholową za niezbędny atrybut 

uprawiania sportu. Część badanych podawała swoje zawody. Z tego punktu widzenia w 

grupie badanej dominowały osoby, których zajęcia codzienne nie wymagały dużej 

aktywności fizycznej (tzw. pracownicy umysłowi).  W grupie odniesienia odwrotnie – 

dominowały zawody wymagające sporej sprawności fizycznej. 

 

2. Zainteresowanie sportem i uprawianie go 

 

Większość badanych deklarowała ogólne zainteresowanie sportem („kibicowanie”), 

część nawet intensywne, zwłaszcza wśród badanych mężczyzn. Znaczna część deklarowała  

osobiste uprawianie w przeszłości lub obecnie jakiejś dyscypliny sportowej.  
 

                                                 
4 Założyciel Krucjaty Wyzwolenia Człowieka Czcigodny Sługa Boży ks. prof. F. Blachnicki opierał się 
na twórczości, m.in. śląskiego kapłana ks. Kapicy z początków XX wieku oraz na dorobku ideowym 
harcerstwa z okresu międzywojennego.  
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Tab. 1. Stosunek do sportu: Czy interesujesz się sportem, kibicujesz? N=125 
 

 tak tak, ale nie za 
mocno 

nie trudno to 
ocenić 

brak 

danych 

Grupa badana 

N=125 

48 46 7 22 2 

% 38,4 % 36,8% 5,6% 17,6% 1,6% 

Grupa 
odniesienia, 
n=51 

18 23 8 2 - 

% 35,3 % 45,1 % 15,7 % 3,9 % - 

Źródło: opracowanie własne. 

 
Tab. 2. Uprawianie sportu (wskazanie dyscypliny) 

 Uprawiał/uprawiała sport Nie uprawiała/nie uprawiał 

Grupa badana 34 91 

% 30,4 % 72,8 % 

Grupa odniesienia 24 27 

% 47,1 % 52,1 % 

Źródło: opracowanie własne. 

Kolejne pytanie dotyczyło identyfikacji zachowań, które kolidują z aktywnością 

sportową. Pytanie brzmiało:  

Czy Twoim zdaniem któreś z poniższych zachowań nie sprzyja osiąganiu wybitnych wyników 

w sporcie amatorskim lub wyczynowym? 

□  nadużywanie napojów alkoholowych         

□  używanie narkotyków      

 □  palenie tytoniu    

Jak widać nie było to jeszcze pytanie o abstynencję alkoholową, lecz jedynie o 

nadużywanie napojów alkoholowych.  Badani gremialnie wybierali odpowiedzi wskazujące 

na kolizję wszystkich trzech podanych zachowań z aktywnością sportową. Byli jako grupa 

niemal jednolicie przekonani, że każde z 3 zachowań koliduje z wybitnymi wynikami 

sportowymi. Wynik pokazuje wspomniany radykalizm postaw badanej grupy.  

 
Tab. 3. Ocena szkodliwości zachowań ryzykownych dla wybitnych wyników sportowych  

 Nadużywanie etanolu Używanie narkotyków Palenie tytoniu 

Grupa badana 117 104 101 

% 93,6 % 83,2 % 80,8 % 

Grupa odniesienia 45 45 40 

% 88,2 % 88,2 % 78,4 % 

Źródło: opracowanie własne. 
 

Kolejne pytanie zawierało kwestię zasady abstynencji w sporcie, chociaż podaną „a 

rebours”.  Badani mieli wskazać, które z zachowań jest szkodliwe dla dobrych, wybitnych 
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wyników sportowych: abstynencja, używanie każdej ilości alkoholu,  nadużywanie 

alkoholu.  

Czy dla dobrych, wybitnych  wyników sportowych szkodliwe są: 

□    abstynencja       □  używanie każdej ilości alkoholu     □   nadużywanie alkoholu 

Pytanie to było technicznie trudne, gdyż łatwo było się pomylić strukturalnie i 

wybrać abstynencję jako szkodliwą. Mogło się też zdarzyć, że respondenci wskazali na 

abstynencję nieprzypadkowo, jeśli sądzili, że i ona jest „szkodliwa” dla wyników 

sportowych ( w myśl porzekadła:  „Co to za chłop co sobie nie wypije?”).  

 
Tab. 4. Ocena szkodliwości wybranych postaw wobec etanolu z punktu widzenia wybitnych 
wyników sportowych 

 abstynencja używanie każdej ilości 
alkoholu 

nadużywanie alkoholu 

Grupa badana 4 80 99 

 3,2 % 64,0 % 79,2 % 

Grupa odniesienia - 14 42 

 - 27,5% 82,4% 

Źródło: opracowanie własne. 
 

Uzyskano rozkład odpowiedzi, wśród których dominowało stwierdzenie, że 

szkodliwe są zarówno używanie jakiejkolwiek ilości alkoholu, jak i nadużywanie go. Innymi 

słowy badani w tym pytaniu deklarowali jasne wsparcie dla aktualności zasady 

abstynenckiej w sporcie.  Jednocześnie wyniki nieco różniły się: więcej osób wskazywało na 

szkodliwość „nadużywania”, niż „używania każdej ilości alkoholu”. Może to oznaczać 

pewien stopień przyzwolenia dla niewielkiego, umiarkowanego spożywania etanolu przez 

sportowców. Wskazanie na „abstynencję” może być raczej artefaktem, ale być może były 

pojedyncze osoby, które mimo tego, że same są abstynentami, uważały abstynencję za 

niekorzystną dla sportowców. Takich osób byłoby zaledwie 3,2 %. Prawdopodobnie jest to 

skutek pomyłki respondentów. 

Kolejne pytanie (w kwestionariuszu nr 5) dotyczyło ewentualnej wiedzy badanych na 

temat destrukcyjnej roli używania alkoholu w stosunku do kondycji (zwłaszcza do efektów 

treningu i wpływu alkoholu na mięśnie poprzecznie prążkowane). Dysponujemy obecnie 

wynikami badań, które obrazują ten negatywny efekt (Danielewicz, 1883, s. 67-68; Fernandez 

– Sola i wsp., 1995; Slavin i wsp., 1983; Parr i wsp., 2014, Steiner i wsp., 2015; Zinowiewa i 

wsp. , 2016; Shemnkman i wsp. , 2018; Shenkman i wsp., 2019; Crowell, Laufenberg, Lang, 

2019), ale sprawa nie jest dostatecznie znana społecznie. A przecież stanowiłaby znakomite 

podłoże pod ogólną zasadę abstynencką w sporcie. Informacja o takim efekcie wydaje się 

cenna z punktu widzenia promocji abstynencji w sporcie. Jeśli prawdą jest, że picie uszkadza 

efekty treningu i osłabia mięśnie trenującego, to już sam ten efekt wystarczyłby za motyw 

abstynencji. Kwestia do jakiego stopnia badani zdają sobie sprawę z tego rodzaju związku 

pojawiła się w następnym pytaniu.  
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Czy wiesz, że badania fizjologiczne wykazały, że używanie napojów alkoholowych niszczy 

efekty treningu uszkadzając połączenia aktyno-miozynowe w mięśniach sportowca? 

□  TAK, słyszałem o tym  □  NIE , nie słyszałem o tym 

Okazuje się, że znaczna część badanych słyszała o takim efekcie, chociaż nie wszyscy.  

 
Tab. 5. Wiedza o negatywnym wpływie alkoholu na mięśnie trenujących 

 Słyszał/słyszała Nie słyszał/nie 
słyszała 

Brak odpowiedzi 

Grupa badana 82 41 2 

 65,6 % 32,8 % 1,6 % 

Grupa odniesienia 31 20 - 

 60,8 % 39,2 % - 

Źródło: badania własne. 
 

Wynik sugeruje możliwość, a nawet konieczność powoływania się na tego typu 

badania w edukacji prozdrowotnej, również z tego powodu, że np. młodzi bardzo troszczą 

się o swoje mięśnie. Jest to zatem bardzo dobry „argument profilaktyczny”. Stosunkowo 

duża grupa badanych wiedziała o takim efekcie (65,6%), co jest o tyle zaskakujące, że ta 

wiedza nie była i nie jest jakoś specjalnie eksponowana medialnie. Zazwyczaj jest ona znana 

wyłącznie specjalistom.  Być może badani uznali, że „wypada o tym wiedzieć”. Kwestia ta 

wymagałaby osobnego, dokładniejszego sprawdzenia w kolejnym badaniu. 

Jednocześnie 32,8 % respondentów nie słyszało o takim efekcie. A przecież to 

zasadnicza sprawa w badanym zagadnieniu. Ten wynik ukazuje potrzebę edukacyjnego 

upowszechniania wiedzy na ten temat.  

Być może wynik wskazuje na nieco ideowy charakter wsparcia abstynencji w sporcie 

(„ponieważ abstynencja jest dobra jako taka, to też jest dobra w sporcie”). Warto powtórzyć, 

iż wydaje się, że w ramach ewentualnej restytucji zasady abstynencji w sporcie istotną rolę 

odegrałoby propagowanie podobnych wyników badań opisujących negatywne efekty 

fizjologiczne używania etanolu.   

W kolejnym pytaniu badani mieli ustosunkować się do zasady abstynencji w sporcie 

w świetle pierwotnych założeń ruchu sportowego sięgających przełomu XIX i XX wieku 

(Grodyński, 2013; Szulc, 1937) , gdy była ona żywa i niemal oczywista. 

Sto lat temu, gdy rodził się ruch olimpijski uznawano, że sportowcy muszą radykalnie unikać 

używek (nie palić, nie pić, nie brać narkotyków). Czy ta tendencja była: 

□   słuszna, właściwa  □   przesadna, zbyt radykalna □   trudno ocenić 

 
Tab. 6. Ocena zasady pełnej abstynencji propagowanej w czasach odnowy ruchu olimpijskiego 

  słuszna przesadna trudno ocenić brak odpowiedzi 

Gr. badana 116 1 7 1 

 92,8 % 0,8 % 5,6 % 0,8 % 

Gr. odnieś. 40 6 5 - 

 78,4 % 11,8 % 9,8 % - 

Źródło: badania własne. 
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Zdecydowana większość badanych (92,8%) wybrała opcję pierwszą – słuszna i 

właściwa. Zatem w tym konkretnym środowisku zasada ta zachowuje swoją atrakcyjność, 

tak jak przed stu laty. Członkowie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka mogliby być istotnym 

wsparciem w „odzyskiwaniu” tej zasady, jeśli byłoby poczucie konieczności takiej restytucji.       

Kolejne pytanie sięgało głębiej w warstwę uzasadnień tej idei. Jak wynika z licznych 

publikowanych wspomnień i wywiadów z wybitnymi sportowcami część z nich popadła w 

uzależnienia od alkoholu czy hazardu, a upijanie się bywa charakterystyczne dla osób 

intensywnie uprawiających sport w stopniu większym, niż w ogólnej populacji (!) (Anderson 

i wsp., 1991; Nelson,  Wechsler, 2001; Brenner, Swanik, 2007; Ford, 2007; Martens, 2007; 

Yusko i wsp., 2008; Weaver et al., 2013; Barry i wsp., 2015; Wierzbiński, 2016; Tavolacci i 

wsp., 2016). Pytanie dotyczyło oceny norm środowiskowych wśród współczesnych 

sportowców: czy wspierają one trzeźwość czy też raczej sprzyjają uzależnieniu. 

Ostatnio ukazuje się sporo wspomnień wybitnych sportowców, którzy popadli w nałogi (np. 

uzależnienie od alkoholu, hazard). Czy sądzisz, że te ich kłopoty mogły mieć jakikolwiek związek z 

uprawianiem sportu, np. ze zwyczajami środowiskowymi? 

□  tak, mogły mieć związek □ nie, nie miały związku □  trudno ocenić 

Bardzo znaczna część respondentów wskazała odpowiedź pierwszą „mogły mieć 

związek” (63,2 %). Innymi słowy, w tej grupie panuje podejrzenie, hipoteza czy też pewnego 

rodzaju przeświadczenie że normy środowiskowe panujące wśród sportowców nie są 

abstynenckie, lecz przeciwnie – sprzyjają popadaniu w uzależnienia. Opinia taka pojawia się 

w mediach. Zarzut ten jest formułowany pod adresem środowiska sportowego, zwłaszcza 

zawodowego. 
 
Tab. 7. Ocena zasad środowiskowych panujących wśród sportowców z punktu widzenia wpływu 
łamania abstynencji na załamania karier poszczególnych zawodników 

 tak, mogły mieć 
związek 

nie, bez związku trudno to ocenić brak odpowiedzi 

G.badana 79 19 25 2 

 63,2 % 15,2 % 20,0 % 1,6 % 

G.odniesienia 30 4 7 - 

 58,8 % 7,8 % 13,7 % - 

Źródło: opracowanie własne. 
 

Kolejne pytanie dotyczyło wpływu ścisłego przestrzegania abstynencji na wyniki 

ważnych zawodów sportowych. Brzmiało ono następująco: 

Czy uważasz, że bardzo ścisłe przestrzeganie reguły abstynencji przed ważnymi zawodami 

pomogłoby w osiągnięciu sukcesu polskich reprezentacji i klubów  np. w sportach zespołowych (piłka 

nożna, siatkówka, hokej, koszykówka)? 

□  tak, pomogłoby □  nie, to nie ma związku □ trudno to ocenić 
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W przypadku tego pytania pojawiło się bardzo silne przekonanie respondentów, że 

zachowanie abstynencji przed ważnymi zawodami sprzyjałoby osiąganiu wybitnych 

wyników. Aż 93,6 % wskazało na tę wartość abstynencji.  

 
Tab. 8. Wpływ zachowania abstynencji przed ważnymi zawodami na pozytywny ich wynik w 
sportach zespołowych 

 tak nie trudno ocenić brak odpowiedzi 

g. badana 117 1 7 - 

 93,6 % 0,8 % 5,6 % - 

g. odniesienia 38 1 12 - 

 74,5 % 2 % 23,5% - 

Źródło: badania własne. 
 

W kolejnym pytaniu zapytano o znajomość konkretnego sportowca, który w wyniku 

kłopotów z alkoholem zaprzepaścił swoją karierę.  

Czy jest Ci znany jakiś wybitny sportowiec, którego kariera załamała się w wyniku 

nadużywania alkoholu? Wpisz jego nazwisko poniżej (lub kilka nazwisk, jeśli znasz): 

Okazało się, że 23,2 % (n=29) respondentów w grupie badanej znało taką historię 

(zapewne z mediów) i potrafiło wskazać taką osobę „po nazwisku”.  Współczynnik ten może 

z jednej strony świadczyć o rozpowszechnianiu przez media tego rodzaju wiadomości, z 

drugiej strony może wskazywać na określone normy środowiskowe w sporcie, zwłaszcza 

profesjonalnym. 

W grupie odniesienia ten współczynnik był jeszcze wyraźnie większy. 24 osoby 

wskazały taką konkretną osobę (47,1 %). Pokazuje to większą znajomość środowiska 

sportowego lub częstsze sięganie do mediów podejmujących kwestie związane ze sportem. 

W kolejnym pytaniu sprawdzono jaki jest stosunek respondentów do ewentualnego 

trenowania przez ich własne dziecko, z punktu widzenia ewentualnych korzyści 

profilaktycznych. 

Czy gdyby Twoje dziecko miało trenować jakiś sport zespołowy w klubie, to oczekiwałbyś / 

łabyś, że będzie to korzystne dla jego zachowania z punktu widzenia celów profilaktycznych? Np. że 

nie będzie używało alkoholu czy paliło? 

□   tak, byłoby to korzystne  □   nie                   □ trudno to ocenić 

Okazuje się, że respondenci w większości są bardzo pozytywnie nastawieni do 

ewentualnego trenowania. Powielają zatem pewne powszechne przekonanie o korzyściach 

profilaktycznych z uprawiania sportu, pomimo tego, że badania ukazują ambiwalencję 

sportu jako środka profilaktycznego (Bobrowski, 2003; Torres, 2004, s. 255; Steptoe i wsp. 

1997; Woitas – Ślubowska, 2009, s. 124). W jakimś sensie jest to też sprzeczne z negatywną 

oceną norm środowiskowych w sporcie, która pojawiła się w odpowiedziach na poprzednie 

pytania. 
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Tab. 9. Pozytywne oczekiwania profilaktyczne wobec uprawiania sportu (trenowania) przez własne 
dzieci.  

 tak, byłoby to 
korzystne 

nie trudno ocenić brak odpowiedzi 

g. badana 108 4 11 2 

 84,6 % 3,2 % 8,8 % 1,6 % 

g. odniesienia 43 2 6 - 

 86 % 3,9 % 11,8 % - 

    Źródło: opracowanie własne. 
 

Jak widać dominują pozytywne oczekiwania wobec sportu jako wartości 

profilaktycznej. Warto zauważyć, że poprzednie wypowiedzi wskazywały na większy 

dystans co do tej kwestii.  Może to wynikać z tego, że respondenci opierali się na dość 

rozpowszechnionym stereotypie przypisującym sportowi stałą wartość profilaktyczną.  

Innym wyjaśnieniem może być interpretacja, że respondenci używali ukrytego, założenia 

typu „mnie się to nie zdarzy, mnie to nie dotyczy – korzyści tak, straty nie”. Wydaje się, że 

respondenci nie wiedzą prawie nic (3,2 % wie) na temat tzw. ambiwalencji profilaktycznej 

sportu wśród młodzieży. To niezwykle ważny moment z punktu widzenia usytuowania 

profilaktycznego sportu. Zapewne należałoby edukować społeczeństwo w tej sprawie, 

ukazując pod jakimi warunkami sport jest czynnikiem ochronnym, a w jakich sytuacjach jest 

czynnikiem ryzyka. 

Kolejne pytanie dotyczyło tej samej sprawy, ale w sposób bardziej precyzyjny. 

Wprowadzono dodatkowy element w postaci zróżnicowania postawy trenerów. Pytanie 

brzmiało: 

Panuje przekonanie, że jednym z najlepszych środków profilaktycznych jest uprawianie 

sportu. Czy zgadzasz się z taką opinią? 

□  tak □  nie □ to zależy, kto trenuje  □ trudno ocenić 

Uzyskano bardziej zróżnicowane wypowiedzi, pokazujące, że respondenci są 

świadomi zależności między działaniem profilaktycznym sportu, a postawami trenerów. 

 
Tab. 10. Sport jako środek profilaktyczny 

 tak nie zależy, kto 
trenuje 

trudno ocenić brak 
odpowiedzi 

badana 83 4 25 10 3 

 66,4 % 3,2 % 20,0 % 8,0  % 2,4 % 

odniesienia 31 8 4 8 - 

 60,8 % 15,7 % 7,8 % 15,7 % - 

 Źródło: badanie własne. 
 

Jak widać w tym wypadku respondenci zachowali większy umiar w gloryfikowaniu 

sportu jako środka profilaktycznego. Wątpliwości miało aż 42 %. Okazuje się, że przy 

bliższym dopytaniu można uzyskać nieco bardziej realistyczny obraz, pokazujący, że 

postawy trenerów mają zasadnicze znaczenie, jeśli chodzi o wartość profilaktyczną 

trenowania. Nadal jednak większość opowiada się za autonomiczną wartością sportu w 
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profilaktyce, co, jak już wspomniano, nie jest zgodne z obiektywną wiedzą (Thorlindsson i 

wsp. , 1990).  

Kolejne pytanie dotyczyło ewentualnego związku między głośnymi porażkami 

sportowymi, a trzeźwością zawodników przed zawodami. Brzmiało ono następująco: 

Jeden z dziennikarzy sportowych po ważnym przegranym meczu piłkarskim wyraził opinię, że 

to z powodu „balangi” zawodników w przeddzień zawodów. Czy była to opinia prawdopodobna? 

  □  tak □  nie □  trudno ocenić 

 
Tab. 11. Związek między ewentualną nietrzeźwością a przegranym meczem 

 tak nie trudno ocenić brak odpowiedzi 

badana 92 - 29 4 

 73,6 % - 23,2 % 3,2 % 

odniesienia 36 3 12 - 

 70,6 % 5,9 % 23,5 % - 

Źródło: badanie własne. 
 

Respondenci znów ujawnili towarzyszącą im intuicję, że w zawodowym sporcie 

może dochodzić do łamania abstynencji i ma to negatywny wpływ na wynik sportowy.  

Poniekąd elementem podsumowującym było pytanie następujące: 

Czy trenerzy i nauczyciele WF powinni odbywać szkolenie profilaktyczne? 

□  tak  □  nie  □  trudno to ocenić 

Zdecydowana większość respondentów uznała za konieczne szkolenie profilaktyczne 

trenerów sportowych. Było to aż 82,4 %. Zwraca uwagę prawie całkowita nieobecność 

odpowiedzi „nie” (jedna osoba) przy niewielkim odsetku wstrzymujących się.  Jest to pogląd 

nawiązujący do poglądów z początków XX wieku, gdy Gustaw Szul (Szulc , 1937, s. 9) pisał: 

 „Wychowawca fizyczny, nie zdający sobie sprawy z konieczności walki z 

alkoholizmem za pomocą tych środków, którymi dysponuje, nie spełnia należycie swej roli”.  

 
Tab. 12. Konieczność profilaktycznego szkolenia trenerów sportowych 

 tak nie trudno ocenić brak odpowiedzi 

badana 103 1 16 5 

 82,4 % 0,8 % 12,8 % 4,0 % 

odniesienia 44 2 5 - 

 86,3 % 3,9 % 9,8 %  

Źródło: badanie własne.  
 

Wydaje się, że ten wynik wskazuje na potrzebę przywrócenia zasad w sporcie, 

zwłaszcza zawodowym ( Lecoutre, Schultz, 2009; Sethi et al., 2016). 

  

3. Dyskusja wyników 

 

W badaniu zakładano, że w badanej grupie będzie wielu takich respondentów, 

którzy popierają zasadę pełnej abstynencji w sporcie, zarówno amatorskim, jak i 
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zawodowym. Dane wzmacniają taką hipotezę, zwłaszcza w porównaniu z grupą 

odniesienia.  Niemal we wszystkich kategoriach wyniki grupy badanej są wysokie (i wyższe, 

niż grupy odniesienia). Zatem osobisty wybór abstynencji może wpływać na pewien 

radykalizm postaw i oczekiwań w stosunku do środowiska sportowego.  

Jednocześnie jest kilka takich aspektów odpowiedzi, w których wyniki grupy badanej 

i grupy odniesienia niewiele się różnią. Może to oznaczać, że w tych aspektach zajmowane 

stanowisko jest albo bardzo uniwersalne (podzielane przez tzw. ogół opinii publicznej) albo 

badani abstynenci opierali swe sądy na pewnych szerzej funkcjonujących poglądach 

społecznych, w mniejszym stopniu odnosząc się do wewnętrznej konsekwencji dokonanych 

wyborów życiowych i ocen.  

Sporządzając syntezę uzyskanych wyników, można zauważyć, że większość 

respondentów w obu grupach wykazuje zainteresowanie sportem (74,8 % w grupie badanej, 

a 80,4 % w grupie odniesienia), a część nawet uprawiała jakąś dyscyplinę ( odpowiednio 30,4 

% i 47,1 %).  Pokazuje to ,że sport dla współczesnych ludzi, ma duże znaczenie. Zarówno 

dobre, jak i wątpliwe aspekty sportu z pewnością mają oddźwięk w życiu codziennym wielu 

ludzi.    

W obu grupach mamy zdecydowane uznanie szkodliwości nadużywania alkoholu, 

używania narkotyków i palenia tytoniu w sporcie (w grupie badanej nieco wyższe odsetki – 

93,6 % dla alkoholu, a mniejsze – 83, 2 % dla narkotyków, podczas gdy w grupie odniesienia 

jest to 88,2 % dla alkoholu, a 88,2 % dla narkotyków). Widać, że obranie abstynenckiego stylu 

życia nieco wzmaga oczekiwanie dotyczące umiaru wśród sportowców. Zastanawia 

stosunkowo mniejsze uznanie dla niepalenia jako atrybutu sportu. Ponieważ jednak nie 

pytano o to, czy respondenci palą, kwestia ta warta jest wyjaśnienia w dalszych badaniach. 

Wiadomo, że palenie ma niekorzystne skutki fizjologiczne (niedotlenienie). Być może 

mniejsze uznanie dla niepalenia jest efektem dysonansu poznawczego u respondentów – 

palaczy. 

Kolejne pytanie miało o wiele większe znaczenie z punktu widzenia celu badań. 

Zapytano bowiem o to, czy z perspektywy rezultatów sportowych  jakakolwiek ilość 

alkoholu jest szkodliwa. Sądzi tak aż 64 % dobrowolnych abstynentów, a 27,5 % osób w 

grupie odniesienia. Zatem wsparcie dla zasady pełnej abstynencji sportowców podziela 2/3 

grupy badanej. Można ten wynik ująć i tak, że ewentualna restytucja tej zasady we 

współczesnym sporcie wymaga jej przestrzegania przez osoby, które miałyby ją promować. 

Jeśli np. trener czy działacz sportowy nie jest sam abstynentem, to prawdopodobnie nie 

będzie wspierał obowiązywania tej starej zasady obecnie.  

Oczywiście w obu grupach zaistniało duże wsparcie dla umiaru – w grupie 

abstynentów 79,2 %, a w grupie odniesienia aż 82,4 %. Próbując zinterpretować ten wynik, 

można stwierdzić, że o ile pełna abstynencja jest wspierana raczej przez abstynentów (co na 

swój sposób jest zrozumiałe), to już umiar w sporcie jest wymaganiem podkreślanym w obu 
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grupach. Zdecydowana większość czyli 4/5 respondentów uznaje, że nadużywanie etanolu 

kłóci się z osiąganiem dobrych rezultatów sportowych (zgodnie zresztą z obiektywną 

wiedzą na ten temat).   

Należy zwrócić uwagę na pojawiającą się w obu grupach deklarację dotyczącą 

wiedzy o szkodliwym wpływie etanolu na sprawność mięśni. Było to aż 65,6 % w grupie 

badanej i 60,8 % w grupie odniesienia. To optymistyczny wynik, z perspektywy 

promowania trzeźwości sportowców, ale wydaje się, że może to być artefakt, gdyż trudno 

się dopatrzeć odpowiednio szerokiego nagłośnienia tej sprawy  w mediach. Aby posiąść tę 

wiedzę, trzeba jej aktywnie szukać i to na poziomie naukowym. Zatem wydaje się, że 

odpowiedzi były raczej podyktowane przypuszczeniami respondentów. Prawdopodobnie 

warto rozważyć szersze i bardziej źródłowe informowanie o aktualnych wynikach badań, 

wskazujących na destrukcyjną rolę używania etanolu dla sprawności mięśni i efektywności 

treningu. Właśnie takie aspekty decydowały o rozpowszechnieniu zasady abstynencji w 

sporcie przed kilkudziesięciu laty. Warto zauważyć, że opinie takie pojawiały się nieco 

częściej w grupie abstynentów (o 4,8 % więcej, niż w grupie odniesienia).   

Kolejne pytanie wprost dotyczyło akceptacji dla zasady abstynencji uznawanej przed 

stu laty, gdy rodził się ruch olimpijski. I tutaj pojawił się bardzo wysoki odsetek akceptacji tej 

zasady w grupie badanej, a mniejszy, chociaż też wysoki  w grupie odniesienia. W grupie 

abstynentów to 92,8 %, a w grupie odniesienia 78,4 %. Widać nieco mniejszą akceptację u 

osób, które nie są abstynentami, ale trzeba jeszcze raz podkreślić, że w obu grupach jest to 

wskaźnik bardzo wysoki. Aż 9/10 abstynentów uznało tę kardynalną zasadę za wciąż 

aktualną. 

Odpowiedzi na kolejne pytania ukazały percepcję związku między normami w 

środowisku sportowym, a popadaniem w kłopoty poszczególnych sportowców. Wyniki 

wskazują na to, że badani dostrzegają taki związek. Jest to 63, 2 % w grupie badanej i 58,8 % 

w grupie odniesienia.  Można przyjąć, że uważnie obserwują sportową arenę i są 

przekonani, że w obecnym środowisku sportowym ktoś obarczony indywidualnym 

ryzykiem problemów alkoholowych (np. bardziej podatny na uzależnienie z powodów 

biologicznych – płeć, wiek, pochodzenie) może być obarczony skutkami środowiskowego 

braku umiaru. To ważny wynik, bo pokazuje, że aktualny odbiór środowiska sportowców 

nie jest oparty na postrzeganiu go jako wstrzemięźliwego. Pojawia się w tym miejscu 

kwestia pozytywnego wpływu profilaktycznego. Środowisko postrzegane jako zachowujące 

się ryzykownie nie może mieć pozytywnego wpływu na chociażby ludzi młodych. To 

częściowo tłumaczy obserwacje, które negują profilaktyczny wpływ treningu sportowego na 

zachowania młodzieży.  

Co więcej, aż 93,6 % w grupie badanej uznaje, że zachowywanie abstynencji 

pomogłoby w osiąganiu wybitnych rezultatów sportowych. W grupie odniesienia ten 

odsetek jest mniejszy – 74,5 %. Nadal jednak są to odsetki wysokie, wskazujące na pewną 
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wspólną intuicję, według której istnieje pozytywna korelacja między abstynencją, a 

wysokimi wynikami sportowymi.   

Wielu respondentów potrafiło wskazać „po nazwisku” sportowców, którzy 

dosłownie „przepili swoją karierę”. W grupie badanej było to 23,2 %, w grupie odniesienia 

zaś 47,1 %. To znaczne odsetki. Gdyby w środowisku sportowym (i w mediach) nie było 

takich !!! przypadków, to zapewne respondenci mieliby większą trudność we wskazaniu 

tego rodzaju osób. Tymczasem byli w stanie to zrobić. Można to uznać za jakąś pośrednią 

miarę skali problemów dotyczących sportowców, którzy niszczą swoją karierę przez 

nadużywanie alkoholu. Już sam ten wskaźnik skłaniałby do refleksji nad stosowaniem 

zasady abstynencji w sporcie, która w jakiejś mierze została zapomniana, a przecież 

ewidentnie chroniła ona przed wskazanymi wyżej problemami. Na uwagę zasługuje też 

znacznie większy odsetek znajomości środowiska sportowego wśród respondentów z grupy 

odniesienia. Jak widać wiedza o czyichś kłopotach alkoholowych nie przekłada się na 

ewentualną zmianę zachowań w grupie odniesienia. Przynajmniej w czasie, gdy robione 

były badania. 

Powyższe odpowiedzi w obu grupach wskazują na z jednej strony domaganie się 

powrotu do szlachetnej zasady abstynencji lub umiaru w sporcie, a z drugiej ujawniają 

wątpliwości co do realności takiego powrotu. W obu grupach istnieje spore domniemanie, że 

w dzisiejszym sporcie zasada ta nie funkcjonuje lub działa w małym stopniu. Pojawia się w 

tym kontekście kwestia, w jaki sposób respondenci, szczególnie w grupie badanej odnoszą 

się do ewentualnej profilaktycznej roli sportu. 

Okazuje się, że, w obu grupach, uznaje się nadal profilaktyczną wartość trenowania 

jakiejś dyscypliny. Może to być rodzaj idealizacji sportu lub myślenia życzeniowego. Aż 84,6 

% respondentów z grupy badanej i 86% z grupy odniesienia uważa, że trening sportowy 

byłby czymś pozytywnym dla ich dzieci. W uprzednio cytowanych pracach ukazuje się inny 

obraz: dość często wykrywany jest negatywny wpływ uprawiania sportu na poziom 

zachowań ryzykownych lub ambiwalencję sportu z tego punktu widzenia. Warto przytoczyć 

kolejne badania wskazujące jednoznacznie, że właśnie aktywność sportowa podnosi poziom 

używania etanolu w zakresie wielu wskaźników (Bosco R., Allen F., Tomborou J.W., 2012,  

Poortinga i wsp. 2007; Brenner, Swanik, 2007; Ford, 2007; Zhou, Heim, 2014)).  Mimo 

wyrażanych wcześniej  wątpliwości dotyczących podejścia do alkoholu wśród dorosłych 

sportowców , respondenci z obu grup wskazują konsekwentnie na wartość profilaktyczną 

sportu młodzieżowego – wbrew wynikom badań i wbrew własnym wątpliwościom 

wyrażonym w poprzednich odpowiedziach. Próbując interpretować tę sytuację, można by 

rozważyć, czy pojawia się tu silny, utrwalony stereotyp. Przemawiałyby za tym odpowiedzi 

na kolejne pytania. 

Otóż nadal ponad 60 % respondentów wiąże sport i ochronę profilaktyczną (66,4 % w 

grupie badanej i 60,8 % w grupie odniesienia). W pytaniu tym pojawiła się możliwość 
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wskazania postawy trenerów jako warunku takiego pozytywnego wpływu. W badanej 

grupie 20 % osób (i 7,8 % w grupie odniesienia) uznało, że wpływ profilaktyczny zależny jest 

od postawy konkretnego trenera.  

W przedostatnim pytaniu ponownie zapytano o wpływ nieprzestrzegania 

abstynencji przed ważnymi zawodami.  W obu grupach (73,6 % i 70,6 %) badani uznali, że 

mogła istnieć korelacja lub związek przyczynowy między nieprzestrzeganiem abstynencji a 

przegranym meczem.  Widać z tego, że ponownie pojawił się wspomniany krytycyzm 

względem zachowań współczesnych sportowców. 

Ostatnie pytanie (czy należy profilaktycznie szkolić trenerów sportowych) wydaje się 

być bardzo ważnym.  Wiąże się z tym również kwestia umiejętności pedagogicznych 

trenerów. W badanej grupie 82,4 % respondentów i 86,3 % w grupie odniesienia uważa, że 

należy szkolić profilaktycznie trenerów sportowych. Zauważalna jest w tym wypadku 

jednomyślność w obu grupach i bardzo duże wsparcie dla takiej idei:  6 na 7 respondentów 

uznaje to za konieczne. Jeśli się weźmie pod uwagę, jak często w praktyce przywoływana 

jest profilaktyczna wartość sportu sprawa staje się jasna: bez odpowiedniego przygotowania 

trenerzy nie będą wspierali restytucji zasady abstynencji w sporcie. Zdaniem respondentów, 

głównie z grupy abstynenckiej, ale też i znacznej części grupy odniesienia, byłoby to 

wskazane i nawet konieczne z punktu widzenia efektywności treningu sportowego 

(Anonymous, 2019). 

Podczas słynnego eksperymentu społecznego na Islandii, podczas którego udało się 

zredukować znacznie zjawisko upijania się nastolatków (Kristjansson i wsp., 2016; 

Wojcieszek, 2017) bardzo zainwestowano w zajęcia sportowe. Islandia ma obecnie jedną z 

najbardziej aktywnych sportowo populację młodych ludzi i bardzo dużą grupę 

wykształconych trenerów. Jednocześnie zadbano o to, aby ci trenerzy rozumieli, dlaczego się 

na nich stawia i czego społeczność od nich oczekuje. Byli oni nie tylko trenerami, ale i 

pedagogami – profilaktykami. Dzięki temu czynnikowi masowe zajęcia sportowe posłużyły 

jako profilaktyczne narzędzie wpływu.  Jeśli tej postawy trenerskiej brakuje, to zapewne  

pojawi się zjawisko zwiększonego picia alkoholu przez sportowców (Martens i wsp.,, 2005, 

Martens, Dams - O’Connor, Kilmer, 2007, p. 859-879).     

  

4. Podsumowanie i wnioski dotyczące promocji zasady abstynencji w sporcie 

 

Badani abstynenci (a często również osoby z grupy odniesienia) dostrzegają 

negatywne zjawiska związane z rezygnacją z zasady abstynencji alkoholowej w sporcie, 

zwłaszcza zawodowym. Negatywnie oceniają brak umiaru sportowców, wiążąc go z 

mniejszymi osiągnięciami sportowymi, a wręcz z załamaniem karier. Jednocześnie nie tracą 

zaufania do sportu jako działalności profilaktycznej, ale zwłaszcza w grupie abstynentów 

jest to powiązane z oczekiwaniem odpowiedniej postawy od trenerów. Można by  postawić 
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tezę, że jeśli trener sam nie jest abstynentem (tak, jak osoby z badanej grupy), to z trudem 

przychodzi mu odwoływanie się do zasady abstynencji w sporcie i jest duże 

prawdopodobieństwo, że będzie ją pomijał  w swej trenerskiej pracy. Dlatego ewentualna 

restytucja tej zasady wymagałaby odpowiedniego szkolenia samej kadry trenerskiej. Jest to 

teoretycznie możliwe i zdarzają się takie precedensy, ale wydaje się,   że jest to ciągle odległy 

od rzeczywistości postulat. 

 

Rekomendacje dla sposobów komunikowania zasady abstynencji w sporcie 

 

Przedstawione w artykule badania ukazały całą trudność ponownego promowania 

zasady abstynencji w sporcie, wobec licznych zniekształceń i stereotypów poznawczych 

respondentów. Obok deklaratywnego wsparcia tej zasady występują w odpowiedziach 

sprzeczności. Wydaje się, że należy przygotowywać większą ilość komunikatów 

przekazujących rzetelną wiedzę na temat szkód alkoholowych w sporcie (np. sprawa 

zniszczeń fizjologicznych, sprawa złamanych karier). Warto stałej rewizji poddawać 

stereotyp o automatycznym związku między trenowaniem, a wstrzemięźliwością. Wydaje 

się też, że pierwszymi grupami, do których mogłyby docierać wspomniane komunikaty, 

powinni być trenerzy, nauczyciele wychowania fizycznego, być może również dziennikarze 

sportowi  

Wydaje się ponadto, że istnieje pilna potrzeba rozszerzania wiedzy społeczeństwa o 

te tematy, zwłaszcza wobec tendencji do zastępowania kwalifikowanych działań 

profilaktycznych przez trening sportowy.   
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Aneks 

Szanowni Państwo!  Serdecznie zapraszam do wypełnienia kwestionariusza krótkiej 

ankiety, który posłuży do badań naukowych w dziedzinie edukacji zdrowotnej i kultury 

fizycznej. Zapewniam o całkowitej anonimowości i wykorzystaniu wyłącznie w formie 

uogólnionych wyników badań. Bardzo dziękuję za współpracę. Autor badania: dr hab. 

Krzysztof A. Wojcieszek, prof. WSKiP. 

1. Czy interesujesz się sportem, kibicujesz? 

□  tak  □  tak, ale nie za mocno  □  nie  □ trudno to ocenić 

2. Czy uprawiałeś/aś jakąś dyscyplinę sportową (trenowałeś/aś)?  □   tak  □ nie 

Wpisz jaką ……………….……………..………….............................................................. 

3. Czy Twoim zdaniem któreś z poniższych zachowań nie sprzyja osiąganiu 

wybitnych wyników w sporcie amatorskim lub wyczynowym? 

□  nadużywanie napojów alkoholowych         

□  używanie narkotyków      

 □  palenie tytoniu    

4. Czy dla dobrych, wybitnych  wyników sportowych szkodliwe są: 

□    abstynencja       □  używanie każdej ilości alkoholu     □   nadużywanie alkoholu 

5.  Czy wiesz, że badania fizjologiczne wykazały, że używanie napojów 

alkoholowych niszczy efekty treningu uszkadzając połączenia aktyno-miozynowe w 

mięśniach sportowca? 

□  TAK, słyszałem o tym  □  NIE , nie słyszałem o tym 

6. Sto lat temu, gdy rodził się ruch olimpijski uznawano, że sportowcy muszą 

radykalnie unikać używek (nie palić, nie pić, nie brać narkotyków). Czy ta tendencja była: 

□   słuszna, właściwa  □   przesadna, zbyt radykalna □   trudno ocenić 

7. Ostatnio ukazuje się sporo wspomnień wybitnych sportowców, którzy 

popadli w nałogi (np. uzależnienie od alkoholu, hazard). Czy sądzisz, że te ich kłopoty 

https://doi.org/10.3200/JACH.57.3.281-290
https://doi.org/10.1093/alcalc/agu061
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mogły mieć jakikolwiek związek z uprawianiem sportu, np. ze zwyczajami 

środowiskowymi? 

□  tak, mogły mieć związek □ nie, nie miały związku □  trudno ocenić 

8. Czy uważasz, że bardzo ścisłe przestrzeganie reguły abstynencji przed ważnymi 

zawodami pomogłoby w osiągnięciu sukcesu polskich reprezentacji i klubów  np. w 

sportach zespołowych (piłka nożna, siatkówka, hokej, koszykówka)? 

□  tak, pomogłoby □  nie, to nie ma związku □ trudno to ocenić 

9. Czy jest Ci znany jakiś wybitny sportowiec, którego kariera załamała się w wyniku 

nadużywania alkoholu? Wpisz jego nazwisko poniżej (lub kilka nazwisk, jeśli znasz):  

 

…………………………………………………………………………………………………… 

10. Czy gdyby Twoje dziecko miało trenować jakiś sport zespołowy w klubie, to 

oczekiwałbyś / łabyś, że będzie to korzystne dla jego zachowania z punktu 

widzenia celów profilaktycznych? Np. że nie będzie używało alkoholu czy paliło? 

□   tak, byłoby to korzystne  □   nie                   □ trudno to ocenić 

11. Panuje przekonanie, że jednym z najlepszych środków profilaktycznych jest 

uprawianie sportu. Czy zgadzasz się z taką opinią? 

□  tak □  nie □ to zależy, kto trenuje  □ trudno ocenić 

12. Jeden z dziennikarzy sportowych po ważnym przegranym meczu piłkarskim 

wyraził opinię, że to z powodu „balangi” zawodników w przeddzień zawodów. Czy była to 

opinia prawdopodobna?   □  tak □  nie □  trudno ocenić 

13. Czy trenerzy i nauczyciele WF powinni odbywać szkolenie profilaktyczne? 

□  tak  □  nie  □  trudno to ocenić 

 

Twoja płeć:   K   /  M Twój wiek  ……………… Twój zawód 

……………………………………… 

 

Bardzo dziękuję za wypełnienie ankiety! 

 


