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STRESZCZENIE

Wspólna historia wojska i  cywilnych systemów kształtowania sprawności 
fizycznej aż do dziś pokazuje, że występuje między nimi swoista koewolucja. 
Sprawność fizyczna to wartość sama w sobie, a zarazem cecha użyteczna 
dla wojska. Kryteria tej użyteczności są jednak różne i zmieniają się w cza-
sie. Współcześnie środowisko cywilne jest zwykle krok do przodu, w  nim 
też głównie następuje „rozpoznanie walką”. Ze swej strony wojsko oferuje 
możliwość zaciągu pod swój sztandar; bywa również odwrotnie, kiedy ry-
nek próbuje zawłaszczyć ten sztandar dla siebie. Sprawność fizyczna oraz 
dbałość o nią są i powinny być częścią żołnierskiego etosu. Tężyzna fizyczna 
w wojsku to jednak nie wszystko, na bycie żołnierzem składają się też inne 
czynniki. Użyteczność nie powinna być wartością samą w  sobie, z  kolei 
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wartość sama w sobie może być użyteczna. Przynajmniej w odniesieniu do 
sprawności fizycznej w wojsku.

SŁOWA KLUCZOWE 

sprawność fizyczna, wojsko, wartość utylitarna, wartość perfekcyjna, egza-
min ze sprawności fizycznej

WPROWADZENIE

Przez sprawność fizyczną rozumiemy gotowość organizmu ludzkiego do po-
dejmowania i wykonywania trudnych zadań ruchowych w różnych sytuacjach 
życiowych wymagających siły, szybkości, gibkości, zwinności i wytrzymało-
ści1. Mówiąc inaczej, krócej i bardziej abstrakcyjnie: sprawność fizyczna to 
zbiór cech zapewniających danej osobie zdolność do wykonywania wysiłku 
fizycznego2. 
Nabycie lub zachowanie odpowiedniego poziomu sprawności fizycznej wymaga 
treningu w postaci systematycznych ćwiczeń fizycznych, wytrzymałościowo- 
-siłowych w połączeniu z inną aktywnością ruchową (np. ćwiczenia rozciągają-
ce, zwinnościowo-akrobatyczne, ćwiczenia równowagi, ale też gry zespołowe). 
W ujęciu potocznym sprawność fizyczna wiąże się ze zdrowiem: jeżeli jedno, 
to drugie, i odwrotnie. Sprawność fizyczną gotowi jesteśmy uznać za oznakę 
zdrowia, a od człowieka zdrowego oczekujemy minimum sprawności fizycz-
nej. Łączy je również rodzaj sprzężenia zwrotnego: zdrowie umożliwia komuś 
podejmowanie wysiłku w  celu podniesienia poziomu własnej sprawności 
fizycznej, a wysiłek ten może się przyczynić do poprawy zdrowia3.

1  R. Trześniowski, W kręgu podstawowych pojęć w dziedzinie kultury fizycznej, za: A. Marchewka, Aktywność fizyczna – oręż przeciw niepeł-
nosprawności osób w wieku starszym, [w:] Fizjologia starzenia się. Profilaktyka i rehabilitacja, red. A. Marchewka, Z. Dąbrowski, J.A. Żołądź, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012, s. 387.
2  K. Birch, D. MacLaren, K. George, Fizjologia sportu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012, s. 217. W fizjologii mówi się również 
o wydolności fizycznej jako zdolności organizmu do wysiłku fizycznego, z określeniem wskaźników tej wydolności osobno w wysiłkach:  
1) długotrwałych oraz 2) krótkotrwałych o dużej intensywności – zob. J.A. Żołądź, J. Majerczak, Wpływ starzenia się na wydolność fizyczną 
człowieka, [w:] Fizjologia starzenia się…, dz. cyt., s. 349.
3  Technicznie rzecz biorąc, możliwe są jednak ćwiczenia fizyczne, które poprawiają stan zdrowia fizycznego, nie zwiększając istotnie spraw-
ności fizycznej, zob. K. Birch, D. MacLaren, K. George, Fizjologia sportu, dz. cyt., s. 217.
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Zdrowie i sprawność fizyczna są cenne. Stanowią więc pewne wartości4, sta-
ny rzeczy oceniane przez ludzi dodatnio: bycie zdrowym i bycie sprawnym fi-
zycznie. Obydwie należą też do wartości gatunkowych, ogólnoludzkich, wła-
ściwych dla Homo sapiens, a nawet międzygatunkowych – mówimy przecież 
o zdrowiu zwierząt albo roślin – zaś sprawność fizyczna jest dla zwierzęcia 
nie mniej ważna niż dla człowieka. W tym sensie są to wartości obiektywne. 
Odmienny stosunek do sprawności fizycznej w starożytnej Europie symbo-
lizują dwie różne kultury: dorycka i  jońska, których spadkobiercami były, 
odpowiednio, Sparta i  Ateny, dwa greckie miasta-państwa. O  tej pierwszej 
czytamy, że: „powstała jako państwo wyłonione z  wojowniczego plemienia 
Dorów. Celem nadrzędnym było wychowanie dobrego żołnierza (…). Aby jed-
nak obywatel Sparty mógł podjąć walkę i szlachetnie zginąć, musiał się odpo-
wiednio do tego przygotować. Ćwiczenia fizyczne młodych Spartan sprzyjały 
osiąganiu dobrych rezultatów podczas igrzysk, choć społeczność ta wydaje 
się nieszczególnie tym zainteresowana (…). Sparta wyróżniała się także spo-
śród innych państw greckich wysoko zorganizowanym systemem wychowania 
dziewcząt (…)”5. Tak o tym pisał Ksenofont: „Dla dziewcząt wolnych [Likurg] 
nakazał, aby płeć żeńska ćwiczyła ciało nie mniej niż męska, a  następnie 
wprowadził żeńskie konkurencje w bieganiu i okazywaniu siły, jak u mężczyzn, 
uważając, że z krzepkich obojga rodziców silniejsze rodzi się potomstwo”6. 
Tymczasem Ateny „to ojczyzna nie tylko demokracji (…), ale i rozwiniętego 
indywidualizmu. (…) Siła wojskowa ateńskiego miasta-państwa, czyli polis, 
opierała się głównie na pospolitym ruszeniu. Ateny oczywiście wykazywały 
troskę o sprawność obywateli, stających do obrony państwa, i służył temu 
bogaty repertuar działań. Tyle że działania te nie opierały się na militarnym 
drylu (…). Podstawę stanowił raczej imperatyw moralny niż komenderowa-
nie. Wszechstronne wychowanie, uwzględniające sprawność cielesną, było 
obecne w gimnazjonach i palestrach, miało też oprócz edukacyjnego ele-
ment ludyczny: uprawiana agonistyka stanowiła nie tylko obowiązek pro-
państwowy, ale i  rodzaj radości życia, zabawę. Tego z pewnością nie było 
w Sparcie”7.

4  Wypada w tym miejscu podać jakieś określenie terminu „wartość”. Oto i ono: „Uznajemy jakąś cechę lub rzecz za wartość, gdy liczymy 
się z nią przy podejmowaniu decyzji. Inaczej mówiąc, bierzemy ją pod uwagę, kiedy staramy się wpłynąć na czyjś wybór lub kierować się 
własnymi decyzjami”. Zob. S. Blackburn, Oksfordzki słownik filozoficzny, Książka i Wiedza, Warszawa 2004, hasło: Wartość, s. 424.
5  W. Lipoński, Historia sportu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012, s. 65–68.
6  Tamże, s. 68.
7  Tamże, s. 69.
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Jak widać, zarówno Sparta, jak i Ateny doceniały sprawność fizyczną, ale każ-
de z innych powodów. Aby wyraźnie uchwycić różnice między nimi, warto po-
traktować wymienione kultury jako typy idealne. Ich charakterystykę można 
przedstawić w tabeli składającej się z dwóch wymiarów. Pierwszy z nich sta-
nowi opozycja: indywidualizm – kolektywizm, drugi – podział na wartości uty-
litarne (użytkowe) oraz perfekcyjne (samoistne). Na przecięciu wymiarów sy-
tuują się wyróżnione, przeciwstawne sobie kultury: dorycka i jońska (tabela 1). 

Tabela 1. Dwuwymiarowa charakterystyka kultury doryckiej i jońskiej

Indywidualizm Kolektywizm

Wartość samoistna Ateny – kultura jońska Państwo Platona 

Wartość użytkowa Stan natury według Hobbesa Sparta – kultura dorycka

Źródło: opracowanie własne.

Sparta reprezentuje tu utylitaryzm kolektywistyczny, w którym sprawność 
fizyczna traktowana jest użytkowo, jako wartość ze względu na interes wy-
znaczony potrzebami zmilitaryzowanej społeczności, której jednostka pod-
porządkowuje swoje osobiste cele. Ateny reprezentują indywidualizm, w któ-
rym sprawność fizyczna ceniona jest sama w sobie, budzi podziw, jest dla 
jednostki źródłem satysfakcji, a  to m.in. ze względu na „agonistyczny cha-
rakter jońskiej kultury, w  której rywalizowano ze wszystkimi o  wszystko”, 
a  „atletyka była jedną z  wielu platform pokazania cielesnych i  moralnych 
zalet jednostki”8. Powinno być przy tym jasne, że tego kulturowego indywi-
dualizmu nie należy rozumieć w ten sposób, że element wspólnotowy w nim 
nie występuje. Chodzi tylko o inne zasady organizacji życia społecznego. 
Tabelę uzupełniono o  dwa inne typy społeczno-kulturowe, symbolizowa-
ne z  jednej strony przez Państwo Platona9 (arystokratyczny kolektywizm), 
a z drugiej – przez stan natury według Thomasa Hobbesa (indywidualistycz-
ny utylitaryzm – „człowiek człowiekowi wilkiem”).

8  Tamże, s. 69. 
9  Warto w tym miejscu przypomnieć, że Platon (właściwie Aristokles) w młodości był zapaśnikiem i co najmniej dwukrotnym zwycięzcą igrzysk 
delfickich. Platon, czyli „Szerokoplecy” – jak pisze Wojciech Lipoński – „znał sport z własnego doświadczenia cielesnego, co potem znalazło wie-
lokrotne potwierdzenie w jego filozofii, gdzie posługiwał się metaforyką zapożyczoną z igrzysk”. Zob. W. Lipoński, Historia sportu, dz. cyt., s. 75.
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Przedstawiona typologia będzie stanowić pojęciowe ramy naszych rozwa-
żań, ich układ odniesienia. Należy jednak podkreślić, że ma ona charakter 
wygodnej, prowizorycznej konstrukcji pojęciowej i nie jest próbą ujęcia te- 
oretycznego. W szczególności odnosi się to do podziału wartości na utylitar-
ne oraz perfekcyjne, który m.in. nie jest rozłączny, nie stanowi tym samym 
podziału logicznego. Widać to już na przykładzie wartości, którą się tu zaj-
mujemy: sprawność fizyczna, podobnie jak zdrowie, jest wartością zarazem 
samoistną i użytkową10.
Dążenia do sprawności fizycznej można uznać, jak by powiedział Nietzsche, 
za przejaw „woli mocy”: w kulturze jońskiej – przejaw jednostkowy, w kul-
turze doryckiej – przejaw kolektywny (zbiorowy), dla którego jednostkowe 
przejawy są środkiem, mają więc wartość użytkową11. Ostatecznie sprawność 
fizyczną należałoby w tym ujęciu uznać za wartość samoistną, która może 
się realizować albo indywidualnie, albo kolektywnie (Państwo Platona). 
Z tej perspektywy prześledzimy dalej rozwój europejskich systemów kształ-
tujących sprawność fizyczną i  zatrzymamy się na ich współczesnej po-
staci, biorąc pod uwagę przede wszystkim wartość utylitarną dla wojska. 
Uwzględnimy zmieniające się normy sprawności fizycznej żołnierzy w Polsce 
i  innych krajach (Stany Zjednoczone), włącznie z przykładami konkretnych 
ćwiczeń. Tym samym spróbujemy ukonkretnić problem, jakim jest użytecz-
ność sprawności fizycznej w wojsku, pokazać go w praktyce, a zarazem osa-
dzić w szerokim kontekście społeczno-kulturowym. 

WOJSKO I SYSTEMY KSZTAŁTOWANIA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ.  
HISTORIA W DUŻYM SKRÓCIE

Przedstawiony niżej krótki rys historyczny oparty został w całości na zna-
komitej Historii sportu Wojciecha Lipońskiego (w wydaniu z 2012 r.), której 
wybrane fragmenty tu streszczam lub przytaczam niezmienione. 

10  Zob. B. Wolniewicz, Hedonizm i  obowiązek, [w:] Filozofia i  wartości IV, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016, 
s. 135. W sprawie teoretycznych trudności związanych z pojęciami wartości perfekcyjnej i utylitarnej, wprowadzonymi przez Henryka Elzen-
berga – zob. B. Wolniewicz, Myśl Elzenberga oraz tenże, Potrzeby i wartości, [w:] Filozofia i wartości I, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszaw-
skiego, Warszawa 2019. Termin „utylitaryzm kolektywistyczny” zaczerpnąłem z pracy U. Schradego, Etyka. Główne systemy. Podręcznik dla 
uczniów szkół średnich, Unia Press, Warszawa 1992.
11  Wola mocy to coś, co wyraża się przez twórcze działanie, a  wiąże się z  samowystarczalnością i  pewnością siebie. Zob. S. Blackburn, 
Oksfordzki słownik filozoficzny, Książka i Wiedza, Warszawa 2004, hasło: Wola mocy.
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Mimo wpływu kultury greckiej Imperium Rzymskie nie było zainteresowa-
ne sprawnością fizyczną jako taką. Imperialna polityka podbojów wymagała 
za to solidnie przygotowanych fizycznie oraz dobrze wyszkolonych żołnie-
rzy. Temu podporządkowane było wychowanie w duchu sprawności fizycz-
nej. „Pełne przygotowanie fizyczne otrzymywał młody Rzymianin w wojsku. 
Tu  uczył się surowej dyscypliny, wytrwałości w  długich przemarszach do 
okupowanych prowincji. Rutyna wyszkolenia wojskowego obejmowała oczy-
wiście władanie bronią, oszczepem, zasłanianie się przed ciosami tarczą, 
formowanie szyku bojowego (…). Elitarne jednostki dosiadały wierzchem 
koni, w związku z tym jazda konna była ich stałym elementem wyszkolenia”12. 
Obchodzone corocznie idy marcowe były okazją do sprawdzenia umiejętno-
ści żołnierzy w publicznych przeglądach wojsk, które miały rozbudzać ducha 
bojowego, poczucie patriotyzmu i dumy. 
W  czasach nowożytnych systematyczna gimnastyka została włączona do 
pedagogiki na przełomie XVIII i XIX w. Jeden z jej pionierów, Johann Christoph 
Friedrich Guts Muths, „ojciec niemieckiej gimnastyki”, nauczyciel szkolne-
go wychowania fizycznego w  Turyngii, do gimnastyki właściwej „zaliczał, 
obok ćwiczeń równoważnych i ruchów do dziś uważanych za gimnastyczne, 
także te, które współcześnie nie są już określane jako gimnastyczne, czyli 
naturalne formy ruchu, jak biegi, w tym biegi z przeszkodami terenowymi, 
chód gimnastyczny i  wojskowy, w  tym marsz z  obciążeniem, ćwiczący 
sprawność żołnierską, skoki wzwyż, w dal, skok o tyczce wzwyż, w dal i w dół 
(jako ćwiczenie wojskowe w  pokonywaniu np. murów!), rzuty kamieniem, 
dyskiem i oszczepem, zapasy klasyczne oraz oparte na niemieckich wzor-
cach ludowych, pływanie, wspinanie się na słupy, po linach, na drzewa, pod-
noszenie rozmaitych ciężarów, a także taniec”13. Program gimnastyczny był 
więc nie tylko szeroki, ale też praktyczny i przygotowany z myślą o służbie 
wojskowej wychowanków. 
Ideami Gutsa Muthsa inspirowali się Duńczycy. Franz Nachtegall, w związku 
z  zainteresowaniem gimnastyką duńskich sfer militarnych, założył Duński 
Wojskowy Instytut Gimnastyczny (1804), później zaś został ogólnokrajowym 
dyrektorem wychowania fizycznego dla szkół oraz armii. Był też autorem 
podręczników dla wojska14.

12  W. Lipoński, Historia sportu, dz. cyt., s. 134.
13  Tamże, s. 354.
14  Tamże, s. 356.
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W Szwecji pionierem w tej dziedzinie był Pehr Henrik Ling. W 1814 r. założył 
w Sztokholmie Królewski Centralny Instytut Gimnastyczny, w którym prowa-
dzono, oprócz działalności wychowawczej, również badania z zakresu ana-
tomii i fizjologii. „Ling dzielił gimnastykę na cztery zasadnicze typy: leczni-
czą, wychowawczą, estetyczną i wojskową”15. Jego syn Hjalmar kontynuował 
działalność ojca, a wprowadzona przez nich i wykorzystywana w szkołach 
wojskowych gimnastyka zyskała miano szwedzkiej.
Dla rozbitych politycznie Niemców, zgodnie z założeniami Friedricha Ludwi-
ga Jahna, dziedzina sprawności fizycznej miała stać się istotnym czynnikiem 
integracji narodu. Z inicjatywy tego pedagoga i publicysty w 1811 r. nieopodal 
Berlina powstał pierwszy plac gimnastyczny przeznaczony dla przyszłych 
kandydatów do armii pruskiej. Wtedy to właśnie oprócz kolejnych placów 
pojawiły się również specjalne urządzenia, takie jak „koń gimnastyczny, 
drążek gimnastyczny, kółka do ćwiczeń na linach, skrzynia gimnastyczna, 
poręcze itd.”16. Idee Jahna kontynuował w Prusach Adolf Siess, według któ-
rego gimnastyka „miała za zadanie wychowywanie społeczeństwa pruskie-
go, a z czasem niemieckiego, w duchu dyscypliny i sprawności przydatnej 
w  wojsku”17. Wprowadził on systematyczne, całoroczne nauczanie gimna-
styki z  podziałem na grupy wiekowe ćwiczących oraz zainicjował budowę 
szkolnych sal gimnastycznych, które były całkowitą nowością. Niemniej jego 
osiągnięcia zostały zakwestionowane. Próbowano wówczas rozpropagować 
system gimnastyki szwedzkiej, jako doskonalszej pod względem metodycz-
nym i fizjologicznym. Doprowadziło to nawet do ostrego „sporu o poręcze 
gimnastyczne”. Ostatecznie jednak gimnastyka szwedzka została oficjalnie 
zdyskredytowana. Zgodnie z założeniami Siessa w 1860 r. wprowadzono wiel-
ką reformę wychowania fizycznego – stało się ono obowiązkowe we wszyst-
kich szkołach podstawowych. „Po zwycięstwie Prus nad Francją w  1871 r., 
m.in. dzięki wyjątkowej sprawności militarnej żołnierzy pruskich, na fali eu-
forii, jaka wtedy wybuchła, również wychowanie fizyczne w szkołach zyskało 
niespotykane dotąd środki finansowe, wykorzystane przede wszystkim na 
budowę sal gimnastycznych i kształcenie nowych rzesz nauczycieli. W ten 
sposób rósł prestiż szkolnego wychowania fizycznego, ale kosztem jego 

15  Tamże, s. 356. 
16  Tamże, s. 358.
17  Tamże, s. 412.
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militarystycznej deformacji. Uzasadniano to przykładami edukacji cielesnej 
antycznej Grecji, szczególnie Sparty”18. 
We Francji po upadku Napoleona (1815), który reformami zniszczył oświatę 
ludową również w innych podporządkowanych sobie krajach europejskich, 
działał zbiegły z  Hiszpanii markiz Sotelo (Francisco Amorós y Ondeano). 
„Jego program gimnastyki, jako system podnoszenia sprawności fizycznej, 
wzbudził zainteresowanie francuskich władz wojskowych. Zaproponowano 
mu wprowadzenie jego systemu eksperymentalnie w jednym z pułków fran-
cuskich. Rezultaty okazały się znakomite (…)”19. W efekcie Amorós został dy-
rektorem zakładu, finansowanego hojnie przez francuskie władze, w którym 
prowadził ćwiczenia gimnastyczne. Jego system na kilkadziesiąt lat stał się 
podstawą szkolenia w wojsku francuskim. 
Warto zauważyć, że system Amorósa, zakładający podnoszenie sprawno-
ści fizycznej, był bardzo nowoczesny w swoich założeniach. Adresowano go 
do różnych środowisk ze względu na odmienne cele, nie tylko utylitarne. 
Gimnastyka wojskowa miała za zadanie zwiększenie wydolności fizycznej 
ćwiczącego. Wyspecjalizowany system ćwiczeń gimnastyki przemysłowej 
cywilnej miał podnieść sprawność ogólną organizmu i uwzględniać przy tym 
niektóre – mówiąc dzisiejszym językiem – schorzenia zawodowe związane 
z wykonywaną pracą, jak również obserwowany brak ruchu w środowisku 
mieszczańskim Europy. Był to więc rodzaj gimnastyki profilaktycznej. Z kolei 
gimnastyka lecznicza była nakierowana szczególnie na przywrócenie stanu 
normalnej aktywności osobom z wyraźnym uszczerbkiem na zdrowiu spo-
wodowanym trybem życia. Wreszcie w gimnastyce akrobatycznej sprawność 
fizyczna stanowiła wartość samą w sobie i sztukę dla sztuki, ale też upra-
wiano ją w celu współzawodnictwa. W szkole Amorósa organizowano pokazy 
gimnastyczno-akrobatyczne, które przyczyniły się do jej rozgłosu20. 
Idee markiza Sotelo wpłynęły na działalność Ludwika Bierkowskiego, pol-
skiego lekarza i pedagoga wykształconego na uniwersytetach niemieckich, 
członka korespondenta kilku zagranicznych towarzystw naukowych. Zorga-
nizował on w Krakowie Klinikę Chirurgiczną, założył również pierwsze pol-
skie czasopismo lekarskie. W 1837 r. w Krakowie Bierkowski utworzył Szkołę 

18  Tamże, s. 413.
19  Tamże, s. 413.
20  Tamże, s. 414.
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Gimnastyczną, był także autorem – wydanej z okazji jej otwarcia – broszury 
Kilka słów o ważności, potrzebie i użytku gimnastyki21. 
Tyle z Historii sportu Wojciecha Lipońskiego. Ten wybiórczy i bardzo pobież-
ny przegląd miał na celu uwypuklić rolę wymagań służby wojskowej w roz-
woju europejskich systemów kształtowania sprawności fizycznej, trakto-
wanej jako wartość użytkowa, chociaż kryteria użyteczności bywały raczej 
intuicyjne niż jasno określone czy możliwe do zmierzenia. 
Ciekawostką jest, że wpływ niektórych systemów gimnastycznych sięgnął 
kolonialnych Indii, skąd powróciły na Zachód w zmodyfikowanej postaci – 
współczesnej jogi posturalnej, oferowanej obecnie w lokalnych klubach fit-
ness jako jeden z wielu rodzajów treningu fizycznego, czasem z domieszką 
hinduskiej mitologii i terminologii, a nawet z elementami filozofii. Najliczniej 
ćwiczonymi obecnie na świecie, w tym w Polsce, odmianami jogi są metody 
wywodzące się, odpowiednio, od dwóch nauczycieli: asztanga winjasa (Pat-
tabhi Jois) oraz metoda B.K.S. Iyengara. Mistrzem ich obydwu był Tiruma-
lai Krishnamacharya (1888–1989), nauczający w  latach trzydziestych XX w. 
w  Majsurze, na dworze maharadży Krishny Rai Wadiyara. Zarówno same 
asany (pozycje jogi), jak i całe zestawy oraz przejścia między nimi (asztan-
ga winjasa) wykazują uderzające podobieństwo do systemu opracowanego 
przez Duńczyka Nielsa Bukha, znanego pod nazwą Gimnastyki Podstawowej, 
wówczas bardzo popularnego. Wydaje się przy tym, że nie jest to podobień-
stwo przypadkowe22. W  ogóle wywodząca się z  Danii gimnastyka cieszyła 
się dużą estymą – w 1906 r. stała się częścią oficjalnego programu treningo-
wego armii brytyjskiej23. Elementy jogi wykorzystywane są regularnie w ra-
mach „Projektu Wojownik” – zajęć edukacyjno-sportowych organizowanych 
raz w miesiącu dla żołnierzy weteranów misji poza granicami kraju, wetera-
nów poszkodowanych oraz instruktorów wychowania fizycznego jednostek 
wojskowych24. 

21  Tamże, s. 414–415.
22  Zob. M. Singleton, Yoga Body: The Origins of Modern Posture Practice, Oxford University Press, Oksford 2010, s. 199–203 i cały rozdział 9, 
T. Krishnamacharya and the Mysore Āsana Revival, s. 175–210. Nauczanie Krishnamacharyi w owym czasie określa się tam jako „synthetic 
revival of indigenous exercise (comprising yogasanas alongside other types) within the context of Westernized curricular physical education 
in late colonial India”, s. 176. 
23  Tamże, s. 200.
24  Zob. np. informacja w „Polsce Zbrojnej”: http://polska-zbrojna.pl/home/articleshow/30188 (dostęp: 8.04.2020).



16

ARTYKUŁY

SPRAWNY JAK ŻOŁNIERZ – WSPÓŁCZEŚNIE

Związki między wojskiem a systemami kształtowania sprawności fizycznej 
są obecnie bardziej skomplikowane niż w przeszłości, co jest związane za-
równo z postępującym etatyzmem, jak i rozwojem nowych obszarów rynku. 
Z jednej strony mamy branżę fitness, która oferuje usługi w postaci systemów 
ćwiczeń, związanych z nimi różnego rodzaju przyrządów czy urządzeń, towa-
rzyszących im gadżetów oraz specjalistycznych elementów garderoby. Oprócz 
stacjonarnych centrów sportu i rekreacji ruchowej, klubów fitness i siłowni 
w internecie udostępniana jest zawartość szkoleniowa w formie multimedial-
nej, o  lepszej lub gorszej jakości technicznej i merytorycznej. Duża jest za-
równo konkurencja, jak i różnorodność ofert w tej dziedzinie, stosownie do 
oczekiwań, motywacji oraz możliwości klientów czy – szerzej – odbiorców. 
Z drugiej strony wojsko, biurokratyczna i scentralizowana struktura państwo-
wa, ma własne obiekty sportowe z wykwalifikowaną kadrą instruktorską25. 
Służą one realizacji celów określanych w dokumentach szkoleniowych jako 
użytkowe: „Podstawowymi celami kultury fizycznej w resorcie obrony naro-
dowej jest dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny i zdrowie wszystkich 
żołnierzy. Cele kultury fizycznej realizowane w Siłach Zbrojnych RP wiążą się 
z kategorią potrzeb społecznych, mają charakter utylitarny i są ukierunko-
wane na bezpośrednie oraz pośrednie przygotowanie do walki”26. „Kultura 
fizyczna w  resorcie obrony narodowej” to przede wszystkim „wychowanie 
fizyczne w wojsku”, czyli „zamierzona i świadoma działalność ukierunkowana 
na wyrobienie odpowiedniego poziomu zdolności motorycznych oraz cech 
psychicznych, przygotowujących żołnierza do działania w warunkach współ-
czesnego pola walki”, której celem jest „oddziaływanie w kierunku:

25  Zrzeszone w Wojskowej Federacji Sportu – działają również wojskowe zespoły sportowe, których celem jest m.in. „przygotowanie żoł-
nierzy-sportowców do reprezentowania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w rywalizacji międzynarodowej” (w tym członków kadry 
narodowej oraz olimpijskiej). Uprawiane są w  nich takie dyscypliny, jak biathlon, bieg na orientację, biegi przełajowe i  maraton, judo, 
kajakarstwo, lekkoatletyka, pięciobój morski, pięciobój nowoczesny, pięciobój wojskowy, pływanie i płetwonurkowanie, szermierka, spa-
dochroniarstwo, strzelectwo, taekwondo, triathlon, żeglarstwo, zapasy (styl klasyczny i wolny), hokej na trawie, wioślarstwo, podnoszenie 
ciężarów. Zob. Decyzja nr 277/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie funkcjonowania sportu w Siłach Zbroj-
nych Rzeczypospolitej Polskiej („Dziennik Urzędowy Ministra Obrony Narodowej” 2012, poz. 358). Maksymalizm tego przedsięwzięcia widać 
na przykładzie zadań stawianych zespołom sportowym („wzmacnianie potencjału sportu wojskowego poprzez pozyskiwanie najwybitniej-
szych zawodników w dyscyplinach sportowych przydatnych dla wojska”) oraz założeń samej decyzji („Do wojskowych zespołów sportowych 
należy pozyskiwać najwybitniejszych szkoleniowców i zawodników”); tamże, pkt 4 i 6.
26  Dokument szkoleniowy „Wychowanie fizyczne i sport w resorcie obrony narodowej” (DU-7.3.1); załącznik do Decyzji nr 53/Szkol./SG WP 
Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 lipca 2017 r., s. 7.



17

Michał Weseliński, Sprawność fizyczna w wojsku... 

– świadomości (przekazywanie podstaw wiedzy dotyczącej anatomii, fizjo-
logii, higieny osobistej, zadań i  struktury kultury fizycznej, poznawania 
sposobów dbałości o własną sprawność fizyczną i zdrowie;

– potrzeb i nawyków (rozbudzanie potrzeb aktywności ruchowej, przyswaja-
nie nawyków dbałości o higienę oraz zdrowie);

– umiejętności i sprawności (opanowanie władania własnym ciałem, kształ-
towanie zdolności motorycznych, poszerzanie granic tolerancji ustroju na 
bodźce wysiłkowe i środowiskowe)”27.

Tak przedstawiają się założenia ogólne wychowania fizycznego w  wojsku, 
sformułowane w charakterystycznym stylu urzędowym, którego próbkę sta-
nowi cytowany dokument. Jego większa część dotyczy spraw organizacyj-
nych, poza tym zawiera on opisy ćwiczeń szkoleniowych oraz ich zestawów 
sprawdzających. Ogólnie przewiduje się dla żołnierzy zawodowych co naj-
mniej cztery godziny zajęć wychowania fizycznego tygodniowo. W praktyce 
realizacja tego zamierzenia, w  tym „dobór ćwiczeń, form organizacyjnych 
zajęć oraz metod nauczania czynności ruchowych”, uzależniona jest „od 
poziomu sprawności fizycznej żołnierzy i od posiadanej bazy dydaktyczno-
-sportowej”28. Jednak wszyscy żołnierze co do zasady co roku muszą zdać 
sprawdzian ze sprawności fizycznej29. Wiąże się z  tym pytanie, czy jest to 
użyteczne narzędzie oceny sprawności fizycznej. Próba odpowiedzi na nie 
może być pouczająca.
W skład zmienionego w 2018 r. egzaminu wchodzą cztery następujące ćwi-
czenia, sprawdzające wytrzymałość, siłę, motorykę oraz szybkość i  zwin-
ność, odpowiednio: marszobieg na dystansie 3 km (albo pływanie w czasie 
12 minut); podciąganie na drążku wysokim (albo uginanie i  prostowanie 
ramion w podporze podczas leżenia przodem na ławeczce); skłony tułowia 
w przód (tzw. brzuszki) w czasie dwóch minut oraz bieg wahadłowy 10 na 
10 m (albo bieg zygzakiem z wykonaniem tzw. koperty)30. Dla wybranych grup 
żołnierzy w wieku do 30 lat przewidziane są dodatkowe konkurencje31: po-
konanie toru przeszkód na terenie ośrodka sprawności fizycznej (OSF) albo 

27  Tamże, s. 9–10.
28  Tamże, s. 17.
29  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzania sprawdzianu sprawności fizycznej żoł-
nierzy zawodowych, „Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej” 2018, poz. 625. Rozporządzenie w § 1 pkt 2 określa szczegółowo m.in. 
„zakres ćwiczeń zróżnicowany ze względu na płeć, grupy wiekowe oraz jednostki wojskowe i zajmowane stanowiska służbowe, a także 
posiadaną przez żołnierza kategorię zdolności fizycznej i psychicznej do zawodowej służby wojskowej”. 
30  Tamże, s. 3.
31  Między innymi dla żołnierzy Wojsk Specjalnych (OSF, BTS) oraz dla pilotów w Siłach Powietrznych (BTZ). 
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biegowy test siłowy (BTS) w przypadku braku takiego ośrodka oraz biegowy 
test zwinnościowy (BTZ). Te ostatnie zawierają różnego rodzaju biegi, przej-
ścia, przeskoki, podciągnięcia i przewroty, np. skok tygrysi (w BTS) czy wy-
myk (w BTZ), określany jako „przejście ze zwisu do podporu przodem, dążąc 
nogami w górę w tył ponad drążkiem”32, przeznaczone w zasadzie dla ludzi 
młodych33.
Innowacją jest wprowadzone w nowym rozporządzeniu zastrzeżenie o tym, 
że „w przypadku uzyskania oceny niedostatecznej z wytrzymałości marszo-
biegowej na 3000 m lub pływania w czasie 12 minut żołnierz otrzymuje in-
dywidualną ocenę ze sprawdzianu nie wyższą niż dostateczna”34. Aby oce-
nić zasadność i przełomowość tego przepisu, należy odwołać się do badań. 
Artykuł opublikowany kilka lat temu w  „Lekarzu Wojskowym” Ewa Szarska 
rozpoczyna następującym wstępem: „Słowo «żołnierz», poza skojarzeniami 
z mundurem, kojarzy się z męską postacią o dużej sprawności i sporych moż-
liwościach wysiłkowych. Niestety wyniki badań – i to zarówno prowadzonych 
w naszym zakładzie, jak i przez innych autorów – nie potwierdzają tych opty-
mistycznych skojarzeń”35. Autorka kontynuuje: „W wojsku, podobnie jak w ca-
łej populacji, obserwuje się postępujące zmniejszenie wydolności fizycznej 
oraz coraz większą liczbę osób z nadwagą i otyłych. Te niekorzystne zmiany 
to przede wszystkim efekt małej aktywności fizycznej i niewłaściwych nawy-
ków żywieniowych. W populacji cywilów widoczne jest gwałtowne zwiększe-
nie liczby osób biegających lub jeżdżących na rowerze, a także niepalących. 
Wśród żołnierzy takiej tendencji jeszcze nie widać. Ponad połowa żołnierzy 
pali, a  z  porównań wydolności grupy młodych cywilów i  żołnierzy wynika, 
że w grupie żołnierzy jest większy jedynie odsetek osób z bardzo dużą wy-
dolnością, natomiast średnia wydolność cywilów jest większa niż żołnierzy”. 
Przywoływane w  tekście dane, będące podstawą wyżej sformułowanych 
wniosków, pochodzą z badań przeprowadzonych w latach 2012–2013 i chociaż 

32  M. Marcinkowski, M. Sokołowski, Aksjologiczne i funkcjonalne aspekty kultury fizycznej w wojsku, Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury 
Fizycznej – Sekcja Kultury Fizycznej w Wojsku, Warszawa 2004, s. 139.
33  Piszę „w zasadzie”, zdarzają się bowiem wyjątki. Piszący te słowa nauczył się wykonywania wymyku jako nastolatek, podczas letnich ko-
lonii nad Bałtykiem. Instruktor, wówczas siedemdziesięcioletni pan Jan Lechowski, wielokrotnie demonstrował ćwiczenie osobiście, zamiast 
drążka wykorzystując w tym celu trzepak znajdujący się na terenie uniwersyteckiego ośrodka „Bajka” w Łukęcinie.
34  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzania sprawdzianu sprawności fizycznej żoł-
nierzy zawodowych, s. 4.
35  E. Szarska, Analiza wyników testów sprawnościowych żołnierzy zawodowych, „Lekarz Wojskowy” 2014, nr 92 (4), s. 408. Autorka,  
dr hab. Ewa Szarska, była wtedy pracownikiem naukowym Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii w Zakładzie Higieny i Fizjologii, 
później kierownikiem Pracowni Fizjologii Stosowanej. 
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same w sobie są niepokojące, to dziś mogły się już zdezaktualizować, przy-
najmniej częściowo. Ważniejsze pod względem badawczym okazało się jed-
nak coś innego: jak pogodzić badania naukowe oceniające wydolność żołnie-
rzy jako małą z dobrymi wynikami testów sprawności fizycznej36. Okazało się, 
że winna jest sama konstrukcja testu: możliwość zaliczenia sprawdzianu przy 
niezaliczonym marszobiegu (ocena niedostateczna). Tymczasem, jak twierdzi 
autorka: „Podstawową cechą, którą powinien charakteryzować się żołnierz, 
jest wytrzymałość, czyli konieczna jest adaptacja do długotrwałych obcią-
żeń tlenowych o  niezbyt dużej intensywności. Zaliczenie testu biegowego 
potwierdza taką adaptację. Jeśli podejdzie się do oceny wydolności żołnierzy 
z tego punktu widzenia, to możliwość uzyskania dobrego wyniku za cały test 
mimo niezaliczenia biegu jest całkowitym nieporozumieniem. Jeżeli żołnierz 
nie zaliczy biegu, to powinien – podobnie jak w armii amerykańskiej – mieć 
90 dni na powtórne zaliczenie próby”37. W świetle tego ostatniego postulatu 
obecne, zmienione zasady egzaminu stanowią tylko półśrodek: niezaliczenie 
marszobiegu uniemożliwia zaliczenie sprawdzianu na ocenę dobrą, co po-
zwala w takiej sytuacji uzyskać notę najwyżej dostateczną. 
Potencjał przywoływanego artykułu nie kończy się jednak na wyjaśnieniu 
zagadki rozbieżności pomiędzy wynikami badań oceniających wydolność 
żołnierzy jako małą a dobrymi wynikami testu sprawności fizycznej. Autor-
ka zwraca uwagę, że drugą w kolejności konkurencją sprawiającą żołnierzom 
problemy, oprócz marszobiegu, było któreś z ćwiczeń sprawdzających siłę ra-
mion. W związku z tym postuluje opracowanie schematów treningu pomaga-
jącego żołnierzom zwiększyć wytrzymałość i siłę38. Ogólny wniosek jest taki, 
że „niezbędne jest opracowanie i wdrożenie w wojsku szerokiego programu 
profilaktycznego promującego aktywność fizyczną i prawidłowe nawyki ży-
wieniowe”39. 
W tym miejscu warto zauważyć, że armia amerykańska już od wielu lat przy-
gotowuje wysokiej jakości materiały edukacyjne skierowane do żołnierzy 
lub kandydatów na żołnierzy dotyczące zarówno treningu fizycznego, jak 

36  Tamże, s. 409.
37  Tamże, s. 411.
38  Tamże, s. 411. 
39  „W wojsku widoczne są już typowe choroby cywilizacyjne, jeśli więc w trybie natychmiastowym nie zostaną podjęte środki zaradcze 
w skali całej armii, to w ciągu kilku lat ogromnie zwiększą się wydatki na leczenie żołnierzy z chorobą niedokrwienną serca, chorobami 
aparatu ruchu czy chorobami metabolicznymi (…). Trzeba zdać sobie sprawę, że najnowsze produkty techniki wojskowej nie sprawdzą się, 
jeśli operator nie zmieści się w fotelu z powodu nadwagi lub będzie miał zaburzenia widzenia z powodu zbyt dużego stężenia glukozy we 
krwi”. Tamże, s. 411.
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i odżywiania, co jakiś czas je też aktualizuje40. W 2016 r. również w Polsce 
pojawił się podobny, rządowy projekt w  postaci programu „Promowanie 
inicjatyw dotyczących prawidłowego żywienia i  podejmowania aktywno-
ści fizycznej wśród służb mundurowych (EZAF)”, realizowanego w  ramach 
Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020 przez Wojskowy Insty-
tut Medycyny Lotniczej41. Jednym z  jego widocznych efektów jest powsta-
nie internetowej platformy edukacyjnej „Edukacja Żywieniowa i Aktywność  
Fizyczna”, zawierającej liczne artykuły i materiały wideo, których celem jest 
zmiana nawyków i kształtowanie nowych postaw żywieniowych42. 
W  przywoływanym artykule zasygnalizowana została również pośrednio 
kwestia użyteczności skłonów tułowia w przód. „Ćwiczeniem sprawiającym 
najmniej problemów – pisze Ewa Szarska – były skłony w  przód z  pozycji 
leżącej. Można się natomiast zastanowić, czy ćwiczenie to jest tak samo bez-
problemowe dla kręgosłupa, zwłaszcza przy braku odpowiedniej rozgrzew-
ki”43. Istotnie, unoszenie tułowia, bo tak prawidłowo powinno się je nazy-
wać (ang. sit up), uznawane jest za ćwiczenie zaawansowane i potencjalnie 
niebezpieczne. Bywa określane jako „brzuszki”, co również jest nieporozu-
mieniem44. Nie jest to bowiem ćwiczenie izolowane na mięśnie brzucha45.  
Zablokowanie stóp wywiera dodatkowy nacisk na krążki międzykręgowe, 
gdyż mięśnie – zginacze biodra angażowane są bardziej intensywnie46. 

40  Przykładem może być The Special Operations Forces Nutrition Guide, wydany pod patronatem Dowództwa Operacji Specjalnych Stanów 
Zjednoczonych (USSOCOM). Inny dokument, Naval Special Warfare Physical Training Guide, sygnowany przez Dowództwo Operacji Specjal-
nych Marynarki Wojennej (Naval Special Warfare Command, NSWC), ma służyć jako pomoc w przygotowaniu się kandydatów do wstępnego 
testu sprawności fizycznej (Physical Screening Test, PST); dostępny jest m.in. na oficjalnej stronie NSWC, w dziale dotyczącym treningu 
fizycznego (https://www.sealswcc.com/navy-seal-training.html; dostęp: 22.06.2020, strona może być niedostępna z polskiej lokalizacji). 
Wszystkie ćwiczenia demonstrowane są również w materiałach wideo na oficjalnym kanale NSWC w serwisie YouTube: U.S. Navy SEAL and 
SWCC Official Channel (dostęp: 22.06.2020).
41  Program finansuje Ministerstwo Obrony Narodowej za pomocą Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia.
42  Zob. https://www.ezaf.pl/ (dostęp: 29.06.2020).
43  E. Szarska, Analiza wyników testów sprawnościowych…, dz. cyt., s. 411.
44  Na przykład na ministerialnej stronie Wojsko-Polskie.pl (https://www.wojsko-polskie.pl/sprawnosc-fizyczna/, dostęp: 22.06.2020). 
Mianem „brzuszków” powinno się określać podobne ćwiczenie o mniejszej amplitudzie ruchu, skłony tułowia w przód w  leżeniu tyłem,  
tzw. spięcia brzucha (ang. crunches).
45  „Za ruch odpowiada nie tylko mięsień prosty brzucha. To mięśnie zginacze bioder lubią ściągać na siebie całą uwagę (…). Im większe jest 
napięcie wytwarzane przez mięśnie zginacze bioder, na tym większą próbę wystawione są mięśnie lędźwiowe. Najmniejszy ból na poziomie 
krążków międzykręgowych kręgosłupa to sygnał do zaniechania ćwiczenia” – zob. F. Delavier, M. Gundill, Mięśnie brzucha. Atlas ćwiczeń, 
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2013, s. 86.
46  „Kusząca może być próba zwiększenia amplitudy ruchu poprzez podnoszenie z podłoża całego tułowia. Nie chodzi już jednak o «brzusz-
ki», ale o unoszenie tułowia do siadu, a mianowicie sit-up. Podczas sit-up praca mięśni brzucha jest drugorzędna, podczas gdy napięcie 
zwiększa się w dolnej części grzbietu” – zob. F. Delavier, M. Gundill, Metoda Delaviera. Atlas treningu siłowego dla kobiet, Wydawnictwo 
Lekarskie PZWL, Warszawa 2019, s. 164.
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Problematyczność ćwiczenia, jakim jest unoszenie tułowia, podobnie jak kilku 
innych ćwiczeń, została zauważona, a po części nawet rozwiązana w wojsku 
amerykańskim jeszcze pod koniec ubiegłego wieku, przynajmniej w Dowódz-
twie Operacji Specjalnych Marynarki Wojennej (NSWC), co potwierdza wyda-
ny w 1997 r. The Navy SEAL Physical Fitness Guide47: „Wielu ekspertów sądzi, 
że duża część bólów krzyża w społeczności SEAL wynika z nadmiaru ćwiczeń 
mięśni zginaczy bioder. Siła tych mięśni jest niezbędna, ale musi być zrówno-
ważona siłą i elastycznością mięśni prostowników stawu biodrowego (mięśnie 
odwodzące nogi od klatki piersiowej) oraz mięśni brzucha”48. W tym celu wśród 
wskazówek i zaleceń treningowych wymienia się m.in. identyfikację ćwiczeń, 
podczas których rzeczywiście trenowane są mięśnie brzucha (w odróżnieniu 
od takich, w których silnie zaangażowane są zginacze bioder); ograniczenie 
liczby wykonywanych ćwiczeń zginaczy bioder do dwóch sesji tygodniowo, 
z mniejszą liczbą powtórzeń na sesję; zwiększenie liczby ćwiczeń rzeczywi-
ście wzmacniających mięśnie brzucha (można je wykonywać codziennie, w za-
leżności od wytrzymałości mięśni); dodanie ćwiczeń na mięśnie prostowniki 
bioder49. Należy pamiętać, że chodzi o żołnierzy sił specjalnych – ćwiczących 
regularnie, prezentujących bardzo wysoki poziom sprawności fizycznej. 
Co jednak z przypadkami „zwykłych” żołnierzy, których w dodatku często po-
bolewają kręgosłupy? Na to pytanie nie ma prostej odpowiedzi, ale zwolnienie 
lekarskie z egzaminu sprawności fizycznej powinno być chyba ostatecznością. 
Trudno też mówić o użyteczności danego ćwiczenia czy ćwiczeń, niezależnie 
od innych czynników, które należałoby wziąć pod uwagę. Unoszenie tułowia 
jest użytecznym ćwiczeniem w niektórych dyscyplinach sportowych, przydat-
nym zwłaszcza dla biegaczy. Jest również z  powodzeniem wykorzystywane 
w testach sprawności fizycznej Dowództwa Operacji Specjalnych Marynarki 
Wojennej Stanów Zjednoczonych, pomimo przytoczonych wyżej zastrzeżeń50. 

47  „As you may have noticed, some of your old favorites (or old foes) are no longer recommended. In May of 1994, a  panel of experts 
convened to look at all of the different PT exercises currently in use by the SEAL community. A number of exercises were considered poten-
tially harmful and were therefore eliminated. In addition, many exercises were modified to make them more effective (or potentially less 
harmful)” – zob. F. Butler i in., The Navy SEAL Physical Fitness Guide, Department of Military and Emergency Medicine Uniformed Services 
University of the Health Sciences, 1997 (pozycja wydana przez Dover Publications, Mineola, Nowy Jork 2013). Większość z wymienionych 
tam ośmiu ćwiczeń uznano za szkodliwe dla kręgosłupa (tabela 15-8 na stronie 256: Ćwiczenia wykluczone z treningu fizycznego SEAL). 
Publikację w formacie PDF można znaleźć pod adresem: https://www.researchgate.net/publication/ 235051974_The_Navy_SEAL_Physi-
cal_Fitness_Guide (dostęp: 22.06.2020).
48  Tamże, s. 137; tłumaczenie własne.
49  Tamże, s. 138.
50  Ćwiczenia wymienione w Naval Special Warfare Physical Training Guide, zob. przypis 40.
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Natomiast we wprowadzonym właśnie do użytku teście sprawności fizycznej 
armii amerykańskiej unoszenie tułowia już nie występuje51. 
Nowy test sprawności fizycznej armii amerykańskiej (Army Combat Fitness 
Test, ACFT) od 2019 r. znajduje się w fazie prób i eksperymentów. Od 1 paź-
dziernika 2020 r. obejmie wszystkich żołnierzy służby czynnej. Będą oni  
zobowiązani przystąpić do niego dwukrotnie w ciągu roku, w półrocznych 
odstępach52 – co wymaga równo rozłożonych przygotowań w ciągu całego 
roku, zamiast jednorazowego zrywu. Test składa się z sześciu funkcjonalnych 
ćwiczeń, w tym biegu na 2000 mil (z możliwością zamiany na rower stacjo-
narny), uginania i prostowania ramion w podporze na leżąco (tzw. pompki, 
z uwolnieniem rąk i wyciągnięciem ramion w bok) oraz podnoszenia sztangi 
łamanej53 z podłoża (tzw. martwy ciąg). Za odpowiednik (zamiennik) unosze-
nia tułowia w nowym teście można uznać ćwiczenie o nazwie Leg Tuck (LTK), 
będące odmianą unoszenia kończyn dolnych na drążku stałym54. Jest to naj-
trudniejszy wariant unoszenia nóg, a w LTK wykonuje się go ze zwisu w peł-
nym wyproście, zamiast z udami w pozycji równoległej do podłogi, jak w wa-
riancie klasycznym, co dodatkowo angażuje mięśnie zginacze bioder55. Drugą 
różnicą jest zastosowanie zmiennego, dwustronnego uchwytu drążka. Testy 
wykazały, że wielu żołnierzom ćwiczenie sprawia trudność, dlatego w zmo-
dyfikowanym ACFT 2.0 przewidziana jest możliwość wykonywania podporu 
na przedramionach w leżeniu przodem (tzw. deska, plank) przez dwie minu-
ty, dla tych żołnierzy, którym próba wykonania LTK nie powiedzie się, żeby 
mimo to mogli zaliczyć sprawdzian56. W przypadku problemów z kręgosłu-
pem lędźwiowym „deska” jest niewątpliwie ćwiczeniem bezpieczniejszym, 
a przy tym użytecznym jako statyczne wzmocnienie mięśni tłoczni brzusznej 
i  tułowia (pod warunkiem że jest wykonywana poprawnie, bez wyginania 

51  Army Combat Fitness Test, https://www.army.mil/acft/ (dostęp: 22.06.2020). Pisząc o armii, mamy na myśli tylko wojska lądowe, nie 
dotyczy to np. Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych, mającej swój własny test sprawności fizycznej, w którym unoszenie tułowia 
występuje pod nazwą „curl-up”. 
52  Do 2022 r. niezaliczenie testu nie będzie się jednak wiązać z żadnymi konsekwencjami dla żołnierzy. 
53  W przypadku osób cierpiących na bóle grzbietu jest to ćwiczenie bezpieczniejsze niż martwy ciąg ze sztangą z prostym gryfem, ze wzglę-
du na zmniejszone nachylenie tułowia i odciążenie mięśni części lędźwiowej. Zob. F. Delavier, Atlas treningu siłowego, Wydawnictwo Lekar-
skie PZWL, Warszawa 2015, s. 109–110.
54  „The leg tuck, in which a soldier hangs from a bar with an alternating grip and brings legs to chest, is designed to assess the strength  
of a soldier’s grip, arm, shoulder and trunk muscles. Those are key to avoiding back injuries when carrying heavy loads”. Zob. https://www.
armytimes.com/news/your-army/2019/12/11/these-two-acft-events-are-proving-to-be-the-hardest/ (dostęp: 22.06.2020).
55  F. Delavier, M. Gundill, Mięśnie brzucha…, dz. cyt., s. 90–94.
56  Zob. https://www.armytimes.com/news/your-army/2020/06/15/soldiers-can-substitute-a-two-minute-plank-after-attempting-the-
-leg-tuck-on-acft/ (dostęp: 22.06.2020).
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grzbietu w łuk)57. Pozostałe konkurencje sprawdzianu to sprint z ciągnięciem 
po ziemi i przenoszeniem (Sprint Drag Carry, SDC) oraz rzut piłką lekarską za 
siebie na stojąco (Standing Power Throw, SPT).
Nowy test sprawności fizycznej jest przedsięwzięciem innowacyjnym i prze-
myślanym. Ma nie tylko określać różne parametry sprawności fizycznej, lecz 
także robić to niezależnie od płci oraz wieku żołnierza, przez przyporząd-
kowanie każdej specjalności wojskowej (Military Occupational Specialty, 
MOS) jednego z  trzech poziomów wymaganej sprawności fizycznej, ozna-
czonych kolorami – złotym, szarym i czarnym – od najniższego do najwyż-
szego, jak również przyczyniać się do zmniejszenia urazów wśród żołnierzy, 
m.in. przez ograniczenie liczby wykonywanych powtórzeń danego ćwiczenia 
oraz odpowiednie przygotowanie się do sprawdzianu. Według oficjalnych 
materiałów informacyjno-propagandowych ACFT jest częścią całościowe-
go systemu zdrowia i  sprawności fizycznej armii (Holistic Health and Fit-
ness, H2F), wzmacniającego żołnierzy pod względem fizycznym, umysłowym 
i  duchowym, cokolwiek miałoby to znaczyć w  praktyce,  do czego jeszcze 
wrócimy58.
Prezentację nowego testu sprawności fizycznej na stronie internetowej 
armii amerykańskiej można uznać za wzorcową. Przekaz użytecznych treści 
w atrakcyjnej formie wizualnej odpowiada współczesnym standardom prze-
mysłu sprawności fizycznej i  zawiera nie tylko krótkie opisy konkretnych 
ćwiczeń, lecz także szczegółowe omówienie właściwej techniki wykonania 
każdego z  nich. Pokazano mięśnie zaangażowane w  ćwiczeniu, na stronie 
znalazły się też wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, podpowiedzi, jak się 
przygotować, wykonując dodatkowe ćwiczenia pomocnicze. Wreszcie wyja-
śniono, na czym polega funkcjonalność każdego ćwiczenia, i przedstawiono 
jego zastosowanie w  codziennej aktywności żołnierza. Wszystko zostało  
zilustrowane wysokiej jakości zdjęciami i materiałami wideo59. 

57  F. Delavier, M. Gundill, Mięśnie brzucha…, dz. cyt., s. 60–61.
58  „When you look at the six events (of the ACFT), they cover major components of fitness: muscular strength, muscular endurance, explosive 
power, and a lot are anaerobic power or anaerobic endurance. (…) The science behind the ACFT is a systematic study to imitate real-life 
scenarios, but it also helps prevent injuries. (…) We need to train the Army, not only how to take the test, but also how to train for the 
test. (…) In fact, the ACFT is just one part of the Army’s Holistic Health and Fitness system (H2F) that empowers the force to be strong, 
well-rounded Soldiers: mentally, spiritually, and physically”. Zob. T. Brading, New Changes to ACFT Being Rolled out to Impact all Soldiers, 
„Army News Service”, September 27, 2019 (https://www.army.mil/article/227494/new_changes_to_acft_being_rolled_out_to_im-
pact_all_soldiers, dostęp: 22.06.2020).
59  Army Combat Fitness Test, https://www.army.mil/acft/. Porównanie testów sprawności fizycznej w różnych armiach świata (wykonanie 
ćwiczeń): https://youtu.be/ESrO1AKwwpk (dostęp: 22.06.2020).
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ACFT może stanowić przykład udanej adaptacji użytkowych wymogów spraw-
ności fizycznej stawianych przez wojsko do otoczenia społeczno-kulturowego 
w dziedzinie kształtowania sprawności fizycznej jako wartości nie tylko użyt-
kowej. Na pewno ma szansę stać się takim przykładem, gdy zostanie już 
w pełni wdrożony, co niewątpliwie nastąpi, jeśli wziąć pod uwagę determina-
cję, z jaką jest wprowadzany, i sprawność organizacyjną, z jaką podchodzi się 
do takich spraw za oceanem. Być może warto z tych doświadczeń skorzystać 
również w Polsce. Czy oprócz zakupów amerykańskiego sprzętu stać nas na 
taki wysiłek organizacyjny? Czy jesteśmy równie zmotywowani jak Ameryka-
nie? Nie można tego wykluczyć. Z całą pewnością jednak kultura sprawności 
fizycznej amerykańskich sił zbrojnych może być inspirująca.

IDOLE RYNKU, IDOLE TEATRU

Na podstawie naszych dotychczasowych rozważań ktoś mógłby odnieść wra-
żenie, że związki wojska i systemów kształtowania sprawności fizycznej są 
w gruncie rzeczy dość jednostronne i polegają na mniej lub bardziej udanym 
wykorzystywaniu dostępnych narzędzi cywilnych i wtłaczaniu ich w ramy biu-
rokratyczno-wojskowe. Byłoby to wrażenie błędne. Dlatego dla równowagi 
warto jeszcze wspomnieć o wpływie odwrotnym. Jak wspomniano wcześniej, 
w wojsku występuje większy odsetek ludzi wyjątkowo sprawnych w porów-
naniu do ogółu populacji60. Ponadto dla celów propagandowych61 pokazuje 
się tylko najsprawniejszych i najlepiej wyszkolonych żołnierzy, a nie wojsko-
we ofermy. Z  jednej strony może to przyciągać do wojska ludzi aktywnych  
fizycznie, z drugiej – mobilizować cywilów o gorszej kondycji. Jeśli bowiem 
żołnierze swoją wyjątkową sprawność zawdzięczają treningowi w wojsku, to 
taki trening daje świetne rezultaty i  tym samym każdy, kto się mu podda, 
osiągnie wysoką sprawność. Nie zamierzamy nikogo przekonywać o tym, że 
jest to rozumowanie błędne. Ale nawet jeśli wysoka sprawność fizyczna nie 

60  E. Szarska, Analiza wyników testów sprawnościowych…, dz. cyt., s. 408. 
61  Słowo „propaganda” obciążone jest często negatywnym ładunkiem emocjonalnym. Tutaj używamy go w sensie opisowym. „Mianem pro-
pagandy określa się ogół mniej lub bardziej systematycznych i planowych działań podejmowanych przez polityczne, społeczne, gospodarcze 
itd. organizacje i grupy, w tym: władze państwowe, partie polityczne, sekty religijne, władze wojskowe itp. – w celu kształtowania opinii, 
nastawień oraz działań określonej grupy lub grup ludzi: obywateli państwa, polityków, grup zawodowych, lokalnych społeczności, żołnierzy 
wrogich armii, rządów innych państw itp.”. Zob. K. Szymanek, Sztuka argumentacji. Słownik terminologiczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2001, hasło: Propaganda, s. 250.
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stanie się czyimś udziałem, to przynajmniej można powiedzieć, że ktoś trenu-
je jak żołnierz, co czasami wystarcza, żeby dodać sobie prestiżu, choćby tylko 
we własnych oczach. W praktyce może być to jakikolwiek trening prowadzony 
przez czynnego albo byłego żołnierza, w stroju chociaż trochę przypomina-
jącym umundurowanie, koniecznie opatrzony stosownym określeniem (w ję-
zyku angielskim będzie to np. „military”, „army”, „boot camp” albo „Navy 
SEALs”, najczęściej w połączeniach wyrazowych z  „fitness”, „training” albo 
„workout”). Zjawisko to, nawet jeśli patrzeć na nie z dystansem i opisywać je 
w żartobliwym tonie, jak to zrobiliśmy powyżej, jest faktem. Jest też częścią 
szerszego zjawiska, w którym swoista aura wojska wytwarza popyt na dobra, 
które są nią otoczone – czy to w dziedzinie kształtowania sprawności fizycz-
nej, czy w jakiejś innej. Wojsko to marka, która wpływa na wartość produktu. 
Marka, za którą się płaci. Ma to swoje dobre i złe strony.
Pouczający jest przykład Navy SEALs62, żołnierzy wojsk specjalnych Marynar-
ki Wojennej Stanów Zjednoczonych, bohaterów współczesnej masowej wy-
obraźni. Jak o tym pisał w pracy z 2015 r. kapitan Marynarki Wojennej Stanów 
Zjednoczonych Forrest S. Crowell63: „Począwszy od 11 września 2001 r. US Navy 
SEALs zyskali bezprecedensowy rozgłos. Co za tym idzie, ich sława sięgnęła 
zenitu również w głównym nurcie amerykańskiego społeczeństwa. Opowieści 
o nich stały się codzienną medialną pożywką dla mas. W gruncie rzeczy SEALs 
zostali celebrytami, a marka SEAL została przekształcona w silną i lukratyw-
ną walutę na rynku pomysłów i rzeczy”. Po zabiciu Osamy bin Ladena w 2011 r. 
przez zespół uderzeniowy SEAL Team Six (DEVGRU)64 zjawisko to jeszcze się 
nasiliło. Jak na ironię przyczyniły się do tego celowe działania niektórych 
byłych członków SEAL (których zachowania Crowell określa wprost mianem 
„narcystycznych oraz interesownych”), a także Białego Domu, Dowództwa 
Operacji Specjalnych Marynarki Wojennej (NSWC) i wszystkich tych, którzy 
czerpali różnorakie korzyści z popularności Sił Specjalnych Marynarki Wojen-
nej, co przy okazji zniszczyło całą sekretną otoczkę tworzoną przez lata wokół 
Navy SEALs65. Ironia losu polega na tym, że z punktu widzenia skuteczności 

62  Akronim utworzony od angielskich słów „Sea”, „Air”, „Land”, oznaczających obszary działania US Navy SEAL.
63  F.S. Crowell, Navy SEALs Gone Wild: Publicity, Fame, and the Loss of the Guiet Professional, Naval Postgraduate School, Monterey 2015, 
s. 2–3. Praca napisana w Wyższej Szkole Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych w Monterey, w Kalifornii (https://calhoun.nps.edu/
handle/10945/47927, dostęp: 22.06.2020).
64  Naval Special Warfare Development Group. Zespół SEAL przeznaczony do zadań antyterrorystycznych. 
65  Chodzi przede wszystkim o wiele publikacji książkowych, jak również filmów dotyczących działalności Navy SEALs. Części z nich patrono-
wało NSWC „w celach promocyjno-rekrutacyjnych”. Kilka z tych książek ukazało się w języku polskim, np. M. Luttrell, P. Robinson, Przetrwa-
łem Afganistan, Inne Spacery, Zielonka 2010; na podstawie książki powstał również film (Lone Survivor, 2013). Z kolei w wyprodukowanym 
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wojskowej wszystkie te działania promocyjne i komercyjne  utrudniają Navy 
SEALs pełnienie swojej funkcji, jaką jest zapewnianie bezpieczeństwa obywa-
telom amerykańskim66. Ponadto stanowią pogwałcenie etosu „cichego profe-
sjonalisty”, który nie szuka poklasku, nagród czy korzyści. Najbardziej spek-
takularnym przykładem budowania politycznej kariery przy wykorzystaniu 
kapitału symbolicznego Navy SEALs jest niedawny przypadek byłego już gu-
bernatora stanu Missouri Erica Greitensa67. Natomiast jeśli chodzi o wyko-
rzystywanie wizerunku SEAL do celów komercyjnych w dziedzinie sprawności 
fizycznej, podręczniki treningu „Navy SEAL workout” były obecne na rynku 
już w latach 90 XX w.68 Prawdziwego przełomu dokonał jednak dopiero Randy 
Hetrick, były żołnierz Navy SEALs, ze swoim przenośnym systemem taśm do 
ćwiczeń w podwieszeniu (suspension training), sprzedawanym pod zastrze-
żoną nazwą TRX, a  w  mniej lub bardziej zmodyfikowanych formach także 
pod innymi nazwami, przez innych producentów, którzy szybko podchwycili  
pomysł. W połowie lat 90, będąc na misji gdzieś w Azji Południowej jako do-
wódca pododdziału SEAL, w celu urozmaicenia treningu Hetrick własnoręcznie 
wykonał prototyp swojego urządzenia, wykorzystując w tym celu pas jujitsu 
i kawałki taśm nośnych spadochronu. Taka jest przynajmniej oficjalna wer-
sja powstania tego przyrządu69. Po odejściu z wojska oraz uzyskaniu MBA na 
prestiżowym Uniwersytecie Stanforda były komandos poświęcił się prze-
kształcaniu treningowych pomysłów w przynoszący dochody biznes, i to nad 
podziw skutecznie. Na rynek międzynarodowy TRX trafił w 2006 r. Rok później 
powstał pierwszy program ćwiczeń z użyciem tego przyrządu, włączony do 
programów treningowych Korpusu Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych 

w 2012 r. filmie Act of Valor zagrali członkowie SEAL będący w czynnej służbie, występujący m.in. w scenach o dużym poziomie realizmu. 
Zob. J. Anderson, On Active Duty For the Movies (Real Ammo), „The New York Times” z 19.02.2012 r. (https://www.nytimes.com/2012/02/19/
movies/act-of-valor-film-with-active-duty-members-of-navy-seals.html, dostęp: 22.06.2020). Wśród pozycji książkowych zdarzają się też 
pozycje wybitne, wobec których trudno mieć jakieś zastrzeżenia, jak np. znakomita pod względem literackim autobiograficzna Warrior Soul: 
The Memoir of a Navy Seal (2004); autorem jest Chuck Pfarrer, w 1986 r. dowódca zespołu szturmowego SEAL Team Six.
66  F.S. Crowell, Navy SEALs gone wild…, dz. cyt., s. 2–3. 
67  Eric Greitens po krótkiej służbie oficera Navy SEALs bez przydziału do zespołu bojowego z  sukcesem wystartował jako republikański 
kandydat w wyborach na gubernatora stanu Missouri. Wykorzystał w kampanii wyborczej bojowy wizerunek powszechnie kojarzony z tą 
formacją, co wywołało publiczny sprzeciw części społeczności SEALs. Już jako gubernator, w obliczu pojawiających się oskarżeń, toczącego 
się procesu oraz groźby impeachmentu, ostatecznie w 2019 r. zrezygnował – po półtora roku – z urzędu. Zob. np. P. Klay, The Lesson of 
Eric Greitens, and the Navy SEALs Who Tried to Warn Us, „The New Yorker” z 17.05.2018 r. (https://www.newyorker.com/news/news-desk/
the-lesson-of-eric-greitens-and-the-navy-seals-who-tried-to-warn-us, dostęp: 22.06.2020).
68  Np. M. De Lisle, The Navy Seal Workout: The Compete Total-Body Fitness Program, McGraw-Hill Education, Nowy Jork 1998.
69  J. Bradley, TRX Inventor Randy Hetrick: From Navy SEAL to Fitness Visionary, „Sports Illustrated” 2014 (https://www.si.com/edge/2014/06/18/
trx-inventor-randy-hetrick-battle-born-fitness, dostęp: 22.06.2020). 
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(US Marine Corps)70, a dziś firma ma specjalną, rozbudowaną ofertę dla woj-
ska71. Aktualnie TRX jest jednym ze standardowych elementów wyposażenia 
siłowni i klubów fitness, mającym wielorakie zastosowania i wykorzystywa-
nym przez ćwiczących o  różnym poziomie sprawności. „TRX jest teraz do-
słownie częścią każdego sportu na ziemi”, twierdzi Randy Hetrick72. I ma rację, 
chociaż stało się to wbrew pierwotnym intencjom twórcy, który przewidywał, 
że jego klientami będą głównie indywidualni użytkownicy potrzebujący prze-
nośnego sprzętu do ćwiczeń w podróży. Dopiero jednak oferta skierowana 
do trenerów osobistych stała się zalążkiem przyszłego sukcesu. Produkt  
zaczął żyć własnym życiem, nabierając wartości samej w sobie, oprócz użyt-
kowej. Co jednak istotne dla naszych rozważań, w celach reklamowych fir-
ma odwołuje się do swoich wojskowych, elitarnych korzeni, przekonuje, że  
„ze względu na mobilny charakter operacji specjalnych, cywile mogą wyko-
nywać w domu takie same treningi jak SEAL: wystarczy do tego zestaw tre-
ningowy TRX”73. Kto chce, niech wierzy. Takie są prawa reklamy. Być może 
tego rodzaju odwołania przy okazji przemawiają również do ludzi stosunkowo 
sprawnych i młodych, w tym potencjalnych kandydatów do służby wojsko-
wej. W każdym razie przypadek TRX jest przykładem udanej symbiozy wojska 
i działających na rynku systemów kształtowania sprawności fizycznej, co do-
brze widać na zdjęciu (rysunek 1).
Z  drugiej strony można wskazać przykłady systemów treningowych cie-
szących się dużą popularnością wśród żołnierzy, które jednak nie znalazły 
uznania w oczach osób odpowiedzialnych za kwestie zdrowia i sprawności 
fizycznej w amerykańskim wojsku. Takim systemem jest np. CrossFit. Wśród 
jego krytyków jest m.in. dr Patricia Deuster z federalnego Uniwersytetu Nauk  
Medycznych Służb Mundurowych (Uniformed Services University of the 
Health Sciences), placówki kształcącej kadry na potrzeby korpusu służby 

70  Z oficjalnej strony internetowej TRX: https://www.trxtraining.com/our-history (dostęp: 22.06.2020). 
71  „For more than ten years, TRX has executed thousands of U.S. government contracts throughout every branch of the military, demon-
strating the corporate expertise to deliver TRX equipment, customized training programs and exclusive on-site education courses to meet 
operational requirements anywhere in the world” – z oficjalnej strony internetowej TRX: https://www.trxtraining.com/commercial/milita-
ry-and-first-responder (dostęp: 22.06.2020).
72  „TRX is literally a part of every sport on earth now” – zob. J. Bradley, TRX Inventor Randy Hetrick: From Navy SEAL…, dz. cyt. 
73  „In the US military, there are special forces, and then there are SEALs, the elite Navy squad trained for operations by sea, air, or land. TRX 
Founder and CEO Randy Hetrick, a former SEAL team leader, says SEALs train like all-purpose professional athletes in order to stay mission-
-ready. But, due to the mobile nature of special ops work, civilians can do many of the same Navy SEAL workouts at home: all you need is 
a TRX Suspension Trainer”. Artykuł 10 Navy Seal Workouts You Can Master With One Tool (grudzień 2017) z oficjalnej strony internetowej:  
https://www.trxtraining.com/train/blog-staging/10-navy-seal-workouts-you-can-master-with-one-tool (dostęp: 22.06.2020).
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medycznej, głównie lekarzy wojskowych74. W artykule z 2011 r. CrossFit za-
liczony został do tzw. ekstremalnych programów poprawiających kondycję 
(extreme conditioning programs, ECPs), które charakteryzują się dużą obję-
tością oraz intensywnością treningów, często z wykonywaniem maksymal-
nej liczby powtórzeń danego ćwiczenia w założonym czasie, z krótkimi tylko 

74  Patricia Deuster jest autorką dwóch wydań oficjalnego U.S. Navy SEAL Nutrition Guide, o którym wspomniano wyżej, a poza tym byłą 
zawodową tenisistką, maratonką, triatlonistką, spadochroniarką i nurkiem. Zob. oficjalny profil na stronie USUHS (https://www.usuhs.edu/
faculty-staff/patricia-deuster-phd-mph, dostęp: 29.06.2020).

Źródło: fotografia zrobiona przez autora.

Rysunek 1. Zdjęcie i napis umieszczone na ściance bocznej pudełka zawierają-
cego TRX jednoznacznie wskazują na jego militarny rodowód: „Używany przez 
profesjonalnych sportowców na całym świecie, stworzony w trakcie operacji 
specjalnych Stanów Zjednoczonych” 
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przerwami pomiędzy seriami75. Rosnąca popularność tych wymagających  
fizycznie programów treningowych wśród wojskowych, wspierana dzia-
łaniami marketingowymi, skutkuje – jej zdaniem – ponadprzeciętnym ry-
zykiem urazów mięśniowo-szkieletowych, zwłaszcza wśród początkują-
cych ćwiczących, co wiąże się z czasową niezdolnością do służby żołnierzy 
zawodowych oraz koniecznością ich leczenia i rehabilitacji. Może to stanowić 
poważny (i kosztowny) problem dla wojska, biorąc pod uwagę konieczność 
utrzymywania gotowości bojowej76. Dwa lata temu w czasopiśmie fachowym 
poświęconym medycynie wojskowej ukazał się kolejny artykuł, w  którym 
autorzy wiążą ekstremalne programy ćwiczeń z przypadkami rabdomiolizy 
(rozpadu komórek mięśniowych)77. Sprowokowało to odpowiedź oficjalnych 
przedstawicieli CrossFit na łamach tego samego czasopisma, gdzie wyka-
zywali oni bezpodstawność tezy i przekonywali o braku takiego związku78. 
Wobec dr Deuster wysunięto również zarzut konfliktu interesów i wykorzy-
stywania urzędowego autorytetu do promowania programów cywilnych 
konkurencyjnych w stosunku do CrossFit79. Tym, co nadaje sprawie dodat-
kowej, mitologicznej otoczki, jest fakt, że zestawem ćwiczeń, który wzbudził 
wspomniane kontrowersje, okazał się „Murph”, nazwany tak i wykonywany 
na cześć odznaczonego pośmiertnie najwyższym wojskowym odznaczeniem, 
Medalem Honoru (Medal of Honor), kapitana Marynarki Wojennej Stanów 
Zjednoczonych Michaela P. Murphy’ego, który zginął w trakcie jednej z ope-
racji bojowych w Afganistanie w 2001 r., jako dowódca grupy zwiadowczej 

75  „Extreme conditioning programs (ECPs; e.g., CrossFit, Insanity, Gym Jones, and others) are characterized by high-volume aggressive tra-
ining workouts that use a variety of high intensity exercises and often timed maximal number of repetitions with short rest periods between 
sets. These recently well-marketed and popularized metabolically and physically demanding conditioning programs continue to generate 
growing interest and enthusiastic support among military and some civilian communities”. Consortium for Health and Military Performance 
and American College of Sports Medicine Consensus Paper on Extreme Conditioning Programs in Military Personnel, „Current Sports Medicine 
Reports” 2011, vol. 10, z. 6, s. 383 (dostępny online). 
76  Tamże: „A potential emerging problem associated with increasingly popularized extreme conditioning programs (ECPs) has been iden-
tified by the military and civilian communities. That is, there is an apparent disproportionate musculoskeletal injury risk from these de-
manding programs, particularly for novice participants, resulting in lost duty time, medical treatment, and extensive rehabilitation. This is 
a significant and costly concern for the military with regard to effectively maintaining operational readiness of the Force”. 
77  A Cluster of Exertional Rhabdomyolysis Cases in a ROTC Program Engaged in an Extreme Exercise Program, „Military Medicine” 2018, vol. 183, 
z. 1, s. 516–521.
78  R. Greene, D. Fields, Additional Exertion, Unsupported Assertions, and Hyperhydration Confound Rhabdomyolysis Case Study, „Military Me-
dicine” 2018, vol. 183, z. 11–12, s. 262–263. Zob. też CrossFit Rebuttal Published In “Military Medicine” Journal (https://keepfitnesslegal.
crossfit.com/2018/10/29/crossfit-rebuttal-published-in-military-medicine-journal/, dostęp: 29.06.2020). 
79  Zob. artykuł Is A  DOD Official Using Her Position To Promote Civilian Certification Companies? (https://keepfitnesslegal.crossfit.
com/2018/02/16/is-a-dod-official-using-her-position-to-promote-civilian-certification-companies/, dostęp: 29.06.2020). Należy pamię-
tać, że CrossFit jest zastrzeżonym znakiem towarowym i przedsięwzięciem komercyjnym.
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Navy SEALs80. Murphy miał sam wymyślić i wykonywać ten zestaw, określał go 
jako „Body Armor” („Zbroja”). Po jego śmierci nazwę zmieniono na „Murph”. 
Zbiór ćwiczeń składa się z biegu na jedną milę (około półtora kilometra), stu 
podciągnięć na drążku, dwustu „pompek” oraz trzystu przysiadów, zakoń-
czonych powtórzeniem biegu81. Wyjąwszy bieg, ćwiczenia można podzielić na 
serie składające się z mniejszej liczby powtórzeń, wykonywane z przerwami. 
Dodatkowo ćwiczący może utrudnić sobie zadanie przez nałożenie ważącej 
20 funtów (około 10 kilogramów) kamizelki. Zdecydowanie nie jest to zestaw 
dla początkujących. 
Na zakończenie wspomnijmy jeszcze o projekcie Total Force Fitness (TFF), 
w swoich założeniach podobnym, jak się wydaje, do wspomnianego wyżej 
Holistic Health and Fitness (H2F) w Korpusie Armii Stanów Zjednoczonych. 
W poświęconym TFF numerze specjalnym „Military Medicine” z 2010 r. czy-
tamy: „W dobie permanentnego konfliktu wymagania sprawności fizycznej 
wiążą się ze zdolnością do nieustającego działania, odpornością i przywra-
caniem zdrowia całemu człowiekowi, a nie tylko ciału fizycznemu. Powstałe 
urazy mają charakter fizyczny i psychiczny, społeczny i duchowy. Dotyka-
ją osób pełniących służbę wojskową, jak również ich rodzin, społeczności 
lokalnych oraz narodu. Widać już dziś wyraźnie, że jeżeli będący w służbie 
mają chronić wolność i bezpieczeństwo naszego narodu, to musimy przejść 
od idei posiadania tylko zdrowego ciała do bardziej całościowego obrazu 
zdrowia i  sprawności fizycznej, obejmującego zarówno umysł, jak i  ciało. 
W  artykule pokazujemy, jak nauka wspiera ten paradygmat poprzez ba-
danie oddziaływania umysłu, ciała i ducha wraz z otoczeniem społecznym 
na utrzymanie zdrowia oraz przyspieszenie procesu zdrowienia, reduko-
wanie stresu i  leczenie urazów. Przejście do nowego paradygmatu będzie 
trudne, ale jest niezbędne, być może nawet dla naszego przetrwania”82. 
Jak przystało na wstęp do artykułu programowego, napisany jest stylem 
podniosłym, miejscami wręcz profetycznym. Tak naprawdę jednak wskazu-
je praktyczne problemy i wyzwania, z którymi mierzą się siły zbrojne Sta-
nów Zjednoczonych od początku XXI w., a jego treść jest w gruncie rzeczy 

80  Tragiczne w większości losy członków niefortunnego patrolu stały się kanwą dwóch wspomnianych wcześniej utworów literackich i fil-
mowych. Zob. M. Luttrell, P. Robinson, Przetrwałem Afganistan; film na podstawie książki: Lone Survivor, 2013.
81  „The authors attribute a cluster of rhabdomyolysis cases solely to «a 1-mile run, 100 pull-ups, 200 push-ups, 300 squats, and another 
1-mile run». This workout is known as «Murph», in honor of fallen Navy SEAL Lt. Michael P. Murphy, who created and performed it”.  
Zob. R. Greene, D. Fields, Additional Exertion, Unsupported Assertions…, dz. cyt. 
82  Why Total Force Fitness? Military Medicine, „Military Medicine” 2010, vol. 175, z. 8, August Supplement, s. 6; tłumaczenie własne.



31

Michał Weseliński, Sprawność fizyczna w wojsku... 

zdroworozsądkowa i – jeśli patrzeć na nią z cywilnej perspektywy – niespe-
cjalnie rewolucyjna. Nie powinno to nas dziwić, ponieważ impuls do powsta-
nia TFF dał w 2009 r. wojskowy teoretyk i praktyk wysokiej rangi adm. Micha-
el Mullen, przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów83, który 
zwrócił się z prośbą o podjęcie tematu do członków Consortium for Health 
and Military Performance (CHAMP)84. W rezultacie zorganizowano kilkudnio-
we warsztaty z udziałem specjalistów rozmaitych dyscyplin akademickich 

83  Joint Chiefs of Staff (JCS).
84  Konsorcjum, którego członkiem jest m.in. wspominana tu już wielokrotnie Patricia Deuster, działa przy Uniwersytecie Nauk Medycznych 
Służb Mundurowych (Uniformed Services University of the Health Sciences).

Rysunek 2. Układ odniesienia programu Total Force Fitness (TFF)

Źródło: fragment okładki numeru specjalnego pisma „Military Medicine” z 2010 r.
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oraz przedstawicieli różnych dziedzin życia społecznego, ich podsumowa-
niem jest właśnie numer specjalny „Military Medicine”, rozpoczynający się 
artykułem samego adm. Mullena85. 
Nie będziemy tutaj w szczegółach analizować koncepcji Total Force Fitness. 
Główne założenia programu zilustrowano na rysunkach. Pierwszy z  nich 
przedstawia postać żołnierza, z  podziałem na ciało i  umysł, w  trójkącie 

85  M. Mullen, On Total Force Fitness in War and Peace, „Military Medicine” 2010, vol. 175, z. 8, August Supplement, s. 1.

Rysunek 3. „Tarcza zdrowia” – osiem obszarów, które obejmuje Total Force Fitness

Źródło: fragment okładki numeru specjalnego pisma „Military Medicine” z 2010 r.
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złożonym z rodziny, społeczności oraz środowiska, w których żołnierz żyje 
i działa. To układ odniesienia dla TFF (rysunek 2).
Następny rysunek ilustruje osiem obszarów, które uwzględnia i  obejmuje 
TFF: sprawność fizyczną, odżywianie, opiekę medyczną, warunki środowi-
skowe, nawyki i zachowania, kondycję psychiczną, duchową i społeczną. Nie 
jest to klasyfikacja (bo nie jest rozłączna), lecz raczej typologia, np. sprawy 
dotyczące rodziny mieszczą się w kilku obszarach (rysunek 3).
Program Total Force Fitness jest wprowadzany w życie w  ramach Wojsko-
wego Systemu Zdrowia (Military Health System, MHS), jednej z największych 
i najbardziej złożonych amerykańskich instytucji opieki zdrowotnej86. 

ZAKOŃCZENIE

Sprawność fizyczna oraz dbałość o nią są i powinny być częścią żołnierskie-
go etosu. Potwierdzenie tej prawdy znajdziemy również w literaturze faktu, 
w książkach, których akcja rozgrywa się w miejscach toczących się współ-
cześnie konfliktów zbrojnych, z udziałem ich aktywnych uczestników – żoł-
nierzy. W wydanej również w Polsce pozycji pt. Nieustraszony autor opisuje 
burzliwe, barwne, chociaż krótkie życie i karierę wojskową starszego bos-
mana Adama Browna, śmiertelnie postrzelonego w 2010 r. w trakcie operacji 
bojowej w górskiej wiosce w Afganistanie. Jeden z etapów tej akcji wymagał 
długiego i  trudnego podejścia do celu. „Po kilku godzinach pokonywania 
klifów, szlaków lawinowych i wszelkiego rodzaju cieków Afgańczycy – znani 
ze swej wytrzymałości i zręczności w górskim terenie – nie mogli nadążyć 
za resztą grupy. Tłumacz, najsilniejszy z Afgańczyków, opisał później SEAL-
sów i ich odpowiedników z amerykańskiej piechoty jako «maszyny». – Oni 
się po prostu nie zatrzymywali – powiedział”. Tak to, nie bez dumy, opisuje 
amerykański autor Eric Blehm87. Dowiadujemy się też, że podtrzymywanie 

86  Na stronach internetowych amerykańskiego Military Health System znajduje się osobny portal informacyjny programu Total Force Fit-
ness. Na stronie głównej czytamy m.in.: „Welcome to Total Force Fitness, a program that focuses on your entire health throughout your 
military career. Readiness is measured in more than just physical fitness and medical status. Through Total Force Fitness, we’re going to talk 
about other areas in your life – like social, spiritual, environmental, and financial – to make sure you and your community are ready for you 
to do your job”. Zob. https://www.health.mil/News/In-the-Spotlight/Total-Force-Fitness (dostęp: 30.06.2020). 
Na portalu można znaleźć m.in. wskazówki dotyczące zdrowego odżywiania oraz specjalne ćwiczenia wykonywane w celu zredukowania 
symptomów stresu (https://www.health.mil/News/Articles/2020/02/28/Experts-dish-out-9-tips-for-heart-health, dostęp: 30.06.2020).
87  E. Blehm, Nieustraszony, Wydawnictwo M, Kraków 2012, s. 282–283. 
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sprawności fizycznej stanowiło rutynowy element planu dnia głównego  
bohatera książki podczas pobytu na misji. „W ramach codziennego porząd-
ku zajęć (…) ćwiczył (najbardziej lubił bieg do położonego sześćset metrów 
wyżej stanowiska obserwacyjnego)”88. Nie jest to bynajmniej przykład od-
osobniony. Jak wspomina John Geddes, były żołnierz brytyjskiego Special Air 
Service (SAS), pracujący na początku pierwszej dekady XXI w. jako prywatny 
wojskowy kontraktor w  Iraku: „Na powrót wpasowałem się też we właści-
we nawyki. Zamiast prysznica i picia z klientami zajmowałem się bieganiem 
kondycyjnym po schodach w hotelu Palestine albo w innym, w którym aku-
rat zdarzyło mi się przebywać. Jeśli się nie mylę, w hotelu Palestine było 
osiemnaście pięter, po których zasuwałem w górę i w dół z plecakiem na ple-
cach, mijając innych chłopaków, którzy też ćwiczyli. Ilekroć na tej urządzonej 
w betonowym wieżowcu bieżni zdarzało mi się mijać miejscowych, patrzyli 
na mnie, jakby mi rozum odebrało. Nie wiedzieli, że było odwrotnie: właśnie 
go odzyskałem”89. Sprawność fizyczna w wojsku to jednak nie wszystko. Wy-
mowne jest w tym kontekście stwierdzenie Howarda E. Wasdina – jednego 
z czterech Navy SEALs, którzy wzięli udział w bitwie w Mogadiszu w 1993 r., 
znanej z  głośnego filmu Helikopter w  ogniu – dotyczące kolegi z  zespołu 
o pseudonimie Sourpuss, który „(…) uwielbiał szkoleniową stronę SEAL Team 
Six, pływanie i  bieganie, kiedy jednak przyszło do rzeczywistych działań, 
jego talenty i chęci odstawały od naszych”90. Nie oznacza to oczywiście, że 
zajęcia z wychowania fizycznego są mało istotne. 
Wspólna historia wojskowych i cywilnych systemów kształtowania spraw-
ności fizycznej aż do dziś pokazuje, że występuje między nimi swoista ko-
ewolucja91. Współcześnie rynek cywilny jest zwykle krok do przodu, na nim 
też głównie następuje „rozpoznanie walką”. Ze swojej strony wojsko oferuje 
wsparcie oraz zaciąga pod swój sztandar; bywa również odwrotnie, kiedy 
rynek próbuje zawłaszczyć ten sztandar dla siebie. 
Sprawność fizyczna to wartość sama w sobie, a zarazem wartość użytecz-
na dla wojska. Kryteria tej użyteczności są już jednak różne i zmieniają się 
w czasie, co widać na przykładzie egzaminów ze sprawności fizycznej. Ogólny 

88  Tamże, s. 230.
89  J. Geddes, Najemnik, Znak, Kraków 2014, s. 186. Tytuł oryginału to Highway to Hell (Autostrada do piekła). W sobie tylko wiadomym celu 
polski tłumacz i wydawca zdecydowali się użyć w tytule niejednoznacznego określenia „najemnik”, które ma również konotację negatywną. 
90  H.E. Wasdin, S. Templin, Snajper. Opowieść komandosa SEAL Team Six, Znak, Kraków 2011.
91  Zob. D.J. Futuyma, Ewolucja, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008, s. 558. „W szerokim sensie, ewolucja jednego 
gatunku w wyniku interakcji z innym gatunkiem lub równoczesne różnicowanie się ekologicznie powiązanych gatunków”.
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wniosek, jaki w związku z tym się nasuwa, w ujęciu dialektycznym, jest taki: 
użyteczność nie powinna być wartością samą w  sobie, zaś wartość sama 
w sobie może być użyteczna. Tak jest przynajmniej w odniesieniu do spraw-
ności fizycznej.

SUMMARY

The common history of the army and civilian exercise programs up to this 
day shows that there is a kind of co-evolution between them. Physical fit-
ness is a value in itself and at the same time is useful to the army. However, 
the criteria for this utility are different and change over time. Nowadays, the 
civil market is usually one step ahead of military, doing its own „reckon by 
fire” in the field physical fitness. On its part, the army offers support and 
recruit civilians; it is also the opposite when the market tries to appropriate 
military stuff. Physical fitness and care for it are and should be part of the 
soldier’s ethos. However, it’s not physical fitness who make a soldier. In ge-
neral, utility should not be a value in itself, and value in itself may be useful. 
At least with regard to physical fitness in the army. 
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