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Wstęp

Odpowiedni sposób odżywiania człowieka to główny czynnik wpływający na jego 
zdrowie. Codzienne dostarczanie różnorodnych grup produktów żywnościowych nie 
tylko zaspakaja głód, lecz także dostarcza organizmowi witamin, substancji odżywczych, 
materiałów budulcowych oraz niezbędnej energii. Racjonalne odżywianie wpływa na 
prawidłowe funkcjonowanie i rozwój organizmu, a także pomaga regulować wszystkie 
procesy życiowe. Urozmaicony tryb życia, wiek, aktualny stan zdrowia czy też aktywność 
fizyczna mogą warunkować sposób, w jaki powinien odżywiać się człowiek.

Oddzielnym i bardziej złożonym problemem jest odżywianie osób aktywnych fizycznie, 
w tym kulturystów, które w specyficzny sposób różni się od żywienia innych grup ludności1. 
Różnice przejawiają się głównie w odniesieniu do wartości energetycznej i różnorodności 
składników pokarmowych. Specyfika ta wynika przede wszystkim ze zwiększonej prze-
miany materii, wzmożonej wymiany gazowej, wzrostu tempa procesów biochemicznych 
z gromadzenia się produktów niepełnego spalania w organizmie, a także z nieco innego 
metabolizmu związanego z silnym zaangażowaniem emocjonalnym w uprawianą dys-
cyplinę i chęcią uzyskiwania najlepszych osiągnięć2. Nie tylko prawidłowe odżywianie 
ma znaczenie dla utrzymania ciała w dobrej formie. Aby wszechstronnie hartować swój 
organizm z korzyścią dla zdrowia i jednocześnie zagwarantować ukształtowanie oczeki-
wanej sylwetki, należy wykonywać wiele ćwiczeń o dużej różnorodności oraz zmiennej 
intensywności3.

Jedną z niewielu dyscyplin sportowych, która wpływa na muskulaturę, kształtując 
przy tym naszą sylwetkę jest kulturystyka, będąca dyscypliną sportu zawodowego lub 

1 A. Bean, Żywienie w sporcie, tłum. E. Wojtczak, Zysk i S-ka, Poznań 2005.
2 L. Cordain., J. Friel, Dieta dla aktywnych, Buk Rower, Warszawa 2010.
3 M. Prandota, Kulturystyka na zdrowie i urodę, Oficyna Wyd. ABA, Wrocław 2010, s. 34–38.
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amatorskiego. Treningi w tym sporcie polegają na wypracowaniu pięknej, muskularnej 
sylwetki przez odpowiednie ćwiczenia siłowe wykonywane w zgodzie z regułami dietetyki 
i stosowania suplementów diety.

Systematyczny trening kulturystyczny zapewnia zbudowanie masy mięśniowej, siły oraz 
wytrzymałości mięśni. Poprawia stan zdrowia a także ogólną sprawność fizyczną. Pomaga 
w regulacji wagi ciała, redukcji tkanki tłuszczowej, wzmacnia serce, podnosi wydajność 
przemian metabolicznych, wpływa stabilizująco na ciśnienie krwi. Uprawianie ćwiczeń 
siłowych ma też istotny walor psychologiczny. Możliwość nadania swojemu ciału oczeki-
wanych kształtów masy mięśniowej daje dobre samopoczucie. Kulturystyka jest również 
świetną formą rehabilitacji w przypadku kontuzji mięśniowo-stawowych. Regularne upra-
wianie tego sportu niesie za sobą mnóstwo korzyści, ale w przypadku nieodpowiedniego 
postępowania może być przyczyną wielu problemów. Powyższe korzyści i jednoczesne 
wątpliwości w tym zakresie były głównym motywem podjęcia tematu opracowania.

Przegląd literatury w danym temacie

W życiu każdego człowieka aktywność fizyczna odgrywa ogromną rolę, jednak tylko 
część osób uprawia wybraną dyscyplinę sportu w sposób regularny. Niestety, większość 
zapomina, że tak zwany wypoczynek aktywny jest dla naszego organizmu korzystniejszy 
niż wypoczynek bierny. Różne formy aktywności fizycznej i sportowej pozwalają wyraźnie 
zredukować ryzyko wystąpienia wielu schorzeń4. Siedzący tryb życia ma niekorzystny 
wpływ nie tylko na nasze samopoczucie, ale przede wszystkim na naszą kondycję. Aktyw-
ność fizyczna pozytywnie wpływa na układ sercowo-naczyniowy, co oznacza, że angażuje 
do pracy serce oraz płuca5. Dzięki systematycznym ćwiczeniom zwiększa się pojemność 
życiowa płuc, maksymalny stopień wentylacji oraz ilość krwi wtłaczanej z płuc do krwiobie-
gu, co skutkuje zwiększoną wytrzymałością organizmu. Dzięki temu organizm wolniej się 
męczy i dłużej zachowuje siły. Regularne ćwiczenia zwiększają objętość krwi znajdującej 
się w krwiobiegu, jednocześnie wzrasta pojemność wyrzutowa serca, co zapewnia lepsze 
wykorzystanie przez tkanki dostarczanego wraz z krwią tlenu. Regularne treningi sprawia-
ją, że objętość naczyń krwionośnych wzrasta dwukrotnie, a niekiedy trzykrotnie. Ponadto 
wzrasta moc serca, a sieć naczyń wieńcowych rozrasta się. Zmiany te przystosowują serce 
do znoszenia większych obciążeń. Kolejną zaletą aktywności fizycznej są także zmiany 
zachodzące w mięśniach szkieletowych. Polegają one na wzroście liczby mitochondriów, 
a tym samym na zwiększeniu intensywności syntezy enzymów biorących udział w oddy-
chaniu tlenowym. Dzięki temu tlen jest w lepszym stopniu przyswajany przez komórki 
mięśniowe, z czym wiąże się intensywniejszy przyrost masy mięśniowej. Ponadto lepiej 
natlenione mięśnie są silniejsze6. Aktywność fizyczna sprzyja również walce z nadwagą. 
Dla przykładu, podczas trzygodzinnej jazdy rowerem spalamy ok. 500 kcal, dlatego też 

4 J. Gießing, Trening siłowy, tłum. S. Lipnicki, Wyd. RM, Warszawa 2010, s. 41–43.
5 O. Lafay, Skuteczne odżywianie w treningu i sporcie, tłum. Ł. Musiał, Wyd. Aha!, Łódź 2012, s. 87–90.
6 A. Zając et al., Żywienie i suplementacja w sporcie, Wyd. AWF, Katowice 2007, s. 18–20.
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osoby aktywne fizycznie z reguły mają ładną i szczupłą sylwetkę. Spada u nich zawartość 
cholesterolu we krwi, a zarazem w dużym stopniu eliminowane jest ryzyko wystąpienia 
zawału serca i udaru7. Wzmocnione systematycznym treningiem mięśnie skutecznie 
chronią kości i stawy przed kontuzjami. Aktywność fizyczna wywiera ponadto korzystny 
wpływ na naszą psychikę i jest najlepszą metodą zwalczenia zmęczenia psychicznego.

Cel pracy i hipotezy robocze

Celem pracy jest ocena sposobu odżywiania i doboru produktów żywnościowych oraz 
intensywności treningu wybranej grupy kulturystów regularnie uczęszczających na jedną 
z siłowni w Lublinie i tam ćwiczących. Do oceny sposobu żywienia i kontroli aktywności 
fizycznej wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, jakim jest kwestionariusz 
ankiety.

W celu ustalenia wzajemnych zależności pomiędzy sposobem odżywiania i aktywno-
ścią prowadzonych ćwiczeń kulturystycznych określono następujące problemy badawcze:

 – W jakim stopniu regularne treningi pozwalają na utrzymanie odpowiedniej sylwetki 
ciała kulturysty?

 – Czy regularne spożywanie określonych ilości posiłków w ciągu dnia wpływa na formę 
trenujących kulturystykę?

 – W jakim stopniu główne źródła białka, węglowodanów i tłuszczów w diecie wpływają 
na założone rezultaty kulturystów?

 – W jakim stopniu ankietowani wykorzystują płyny w czasie i po treningu kulturystycznym?
Założone hipotezy robocze:

 – Systematyczne treningi siłowe pomagają w uzyskaniu odpowiedniej sylwetki oraz 
utrzymaniu ciała i mięśni w dobrej kondycji wyłącznie w połączeniu z odpowiednią dietą.

 – Ilość, rodzaj i częstotliwość spożywania posiłków w ciągu dnia wpływają na kondycję 
osób ćwiczących, ponieważ z pożywieniem uzupełniane są składniki odżywcze, które 
dostarczają organizmowi energii, budulca do tworzenia tkanek, a zarazem pomagają 
regulować procesy zachodzące w organizmie.

 – Dostarczenie odpowiedniej ilości głównych składników pokarmowych w diecie kultu-
rystów pozwala na utrzymanie dobrego stanu zdrowia, formy i osiągnięcie dobrych 
wyników we współzawodnictwie.
Odpowiedzi na zadane pytania i weryfikację założonych hipotez roboczych oparto na 

uzyskanych wynikach badań i ich wnikliwej analizie.

Metodyka badań

W celu zebrania szczegółowych opinii dotyczących sposobu odżywiania i zacho-
wań zdrowotnych osób uprawiających kulturystykę wykorzystano metodę sondażu 

7 M. Warecki, Najsilniejszy pogromca tłuszczu, „Kulturystyka i Fitness” 2015, nr 7/8, s. 105.



56

diagnostycznego w formie ankiety. Opracowane pytania, a następnie uzyskane odpowiedzi 
pozwoliły zgromadzić niezbędne informacje i opinie w tym obszarze wiedzy.

O wypełnienie kwestionariusza poproszono osoby regularnie uczęszczające na si-
łownię. Pytania ukierunkowano pod kątem oceny sposobu odżywiania kulturystów oraz 
częstotliwości i intensywności treningu siłowego. Efekty tej formy aktywności fizycznej 
ankietowani oceniali przez wizerunek i kształtowanie sylwetki oraz osiągnięcie zadowa-
lających wyników pod tym względem.

Badanie przeprowadzono na początku 2014 r., a następnie powtórzono pod koniec tego 
samego roku. Ankieta była anonimowa i składała się z 35 pytań zamkniętych, półotwartych 
i otwartych. W tabeli 1 podano szczegółową charakterystykę grupy osób uczestniczących 
w badaniach ankietowych.

Badaniami objęto 50 mężczyzn (kulturystów) w wieku 18–30 lat, którzy regularnie 
ćwiczyli w jednej z siłowni lubelskich. Z tej grupy 64% ankietowanych to osoby w wieku od 
23 do 26 lat, 18% –osoby w wieku 18–22 lat, a jedynie 12% respondentów to mężczyźni 
w wieku 27–30 lat. W odniesieniu do wzrostu 56% uczestników badań stanowili mężczyź-
ni ze średnią w przedziale 176–185 cm, kolejne 24% to osoby o wzroście 166–175 cm, 
14% – 186–195 cm, a tylko 6% to osoby wysokie o wzroście 196 cm i więcej. Wyjściowym 
czynnikiem oceny osób ćwiczących kulturystykę była bieżąca masa ciała. Większość 
ankietowanych zadeklarowało swoją wagę w dwu przedziałach, tj. 71–80 kg i 81–90 kg, 
następna grupa – 61–70 kg, natomiast mężczyźni ważący ponad 91 kg i więcej oraz 
o masie poniżej 60 kg stanowili zaledwie 8% całości grupy.

Tabela 1. Charakterystyka grupy osób uczestniczących w badaniach ankietowych

WIEK [lata] 18–22 23–26 27–30

Liczba respondentów 12 30 8

WZROST [cm] Mniej niż 165 176–185 196 i więcej

Liczba respondentów 0 19 5

MASA CIAŁA [kg] Mniej niż 60 71–80 91 i więcej

Liczba respondentów 5 12 6

Źródło: badania własne.

Omówienie wyników badań

Uzyskane wyniki badań stanowią aktualne, praktyczne dane dotyczące korelacji za-
chodzących pomiędzy sposobem odżywiania i formą przyjętej aktywności fizycznej osób 
uprawiających kulturystykę. Mogą być one wykorzystane zarówno do dalszego podnosze-
nia świadomości w tym zakresie tematycznym, jak i w profilaktyce dotyczącej zachowania 
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określonych norm żywieniowych i procedur związanych z rodzajem i intensywnością 
stosowanych ćwiczeń fizycznych.

Jedno z pierwszych zagadnień zawartych w kwestionariuszu dotyczyło opinii respon-
dentów na temat prowadzenia zdrowego stylu życia. Jak wskazali ankietowani, jest on 
bardzo ważny dla każdego człowieka. Daje zdrowie i lepsze samopoczucie. Przez zdro-
wy tryb życia rozumieją systematyczne uprawianie różnych ćwiczeń fizycznych, dbanie 
o zgrabną i proporcjonalną sylwetkę, podtrzymywanie wysokiego poziomu wszechstronnej 
aktywności ruchowej oraz prawidłowe odżywianie się. Wśród badanej grupy kulturystów 
60% z nich uważa, że prowadzi zdrowy styl życia, natomiast 12% ankietowanych przy-
znało się do zaniedbań w tym zakresie. Aż 28% nie potrafiło odpowiedzieć na to pytanie 
w sposób jednoznaczny. Stwierdzili ponadto, iż osoby odżywiające się zdrowo i żyjące 
aktywnie fizycznie znacznie rzadziej chorują na choroby cywilizacyjne, dzięki ćwiczeniom 
mają większą odporność na wirusy i wszelkiego rodzaju bakterie, a także możliwość 
utrzymania szczupłej sylwetki.

Jedno z pierwszych pytań zawartych w ankiecie dotyczyło motywu związanego z po-
dejmowaniem aktywności fizycznej (wykres 1).

Wykres 1. Zestawienie danych dotyczących motywu podejmowania aktywności fizycznej
Źródło: badania własne.

Na tym etapie odpowiedzi respondenci potwierdzili szeroki zakres osobistych motywacji 
przy podejmowaniu decyzji o uprawianiu aktywności ruchowej. Najczęściej potwierdzanym 
motywem (34% ankietowanych) była poprawa wydolności fizycznej i ogólnego samopo-
czucia. Innym – dla 20% ankietowanych – było znalezienie nowego hobby i wykorzystanie 
wolnego czasu. Mniej ważny, zadeklarowany w odpowiedzi powód stanowiło odchudzanie, 
zapobieganie zachorowaniom lub poprawa zdrowia, a także podejmowanie aktywności 
fizycznej dla przyjemności. Tak stwierdziło odpowiednio po 12% respondentów. Natomiast 
10% osób potwierdziło, iż ćwiczy w celu rozładowania stresu.

Kolejnym zagadnieniem w zestawie pytań było zebranie informacji dotyczących pra-
widłowego odżywiania (wykres 2).
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Według opinii większości osób zdrowe odżywianie polega na przyjmowaniu odpo-
wiednich ilości niezbędnych składników odżywczych korzystnych dla zdrowia w celu jego 
zapewnienia lub poprawy. I tak 62% ankietowanych stwierdziło, iż na co dzień stara się 
odżywiać prawidłowo i wybierać takie produkty spożywcze, które są bogate w składniki 
odżywcze pozwalające zaopatrzyć organizm w substancje niezbędne do życia. Natomiast 
10% przyznaje się do lekceważenia decyzji w sprawie wyboru i konsumpcji produktów 
i potraw. Pozostała część respondentów (28%) nie potrafiła ocenić swojego sposobu 
odżywiania.

Wykres 2. Wyniki badań dotyczące opinii na temat prawidłowego odżywiania
Źródło: badania własne.

W dalszej części pytań poproszono o wyrażenie opinii na temat liczby posiłków i czę-
stotliwości ich spożywania w ciągu dnia (wykres 3).

Wykres 3. Dane ilustrujące opinię o częstotliwości spożywania posiłków w ciągu dnia
Źródło: badania własne.
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Z analizy uzyskanych danych wynika, że jednym z głównych błędów dietetycznych, 
szczególnie widocznych u osób trenujących kulturystykę, jest brak regularności w spoży-
waniu posiłków. Wśród badanej grupy kulturystów aż 52% rzadko przyjmowało posiłki (co 
4–5 godzin), tylko 28% jadło posiłki co 3 godziny, natomiast 20% respondentów wtedy, gdy 
czuło taką potrzebę. Przy dużej intensywności treningu i zwiększonym zapotrzebowaniu 
na poszczególne składniki żywieniowe takie informacje potwierdzają nieprawidłowości 
w odżywianiu tej grupy sportowców, co może skutkować zarówno niedoborem, jak i nad-
miarem dostarczania tych składników w trakcie treningów.

W odniesieniu do zadeklarowanych opinii o liczbie posiłków przyjmowanych w ciągu 
dnia 60% ankietowanych przyznało, że spożywa codziennie 3–4 posiłki, 34% osób zaś 
zadeklarowało spożywanie 5 albo więcej posiłków. Do błędnego sposobu odżywiania się, 
tj. jedzenia zaledwie 1–2 posiłków dziennie, przyznało się tylko 6% osób uczestniczących 
w badaniach. Należy dodać, iż ilość pokarmów i częstotliwość ich spożywania oraz zacho-
wanie prawidłowych proporcji składników w jadłospisie osób uprawiających kulturystykę 
stanowią podstawową zasadę w ich diecie. 

Ważne jest, aby ilość spożywanej żywności dopasować do potrzeb organizmu i moż-
liwości optymalnego jej wykorzystania. Jak wskazuje literatura w tym zakresie, często 
w przypadku kulturystów problem z nadmiarem tkanki tłuszczowej nie wynika z konsumpcji 
dużych ilości pokarmów, lecz ze złego doboru składników oraz zbyt małej liczby posiłków 
w ciągu dnia.

Bardzo ciekawe informacje uzyskano w odniesieniu do rodzajów stosowanych diet 
przez osoby uprawiające kulturystykę (wykres 4).

Wykres 4. Zestawienie opinii respondentów dotyczące stosowania różnych diet
Źródło: badania własne.

Z oceny danych wynika, że aż 52% respondentów w trakcie uprawiania zajęć kultury-
stycznych stosuje typową dla kulturystów dietę wysokobiałkową. Stosowanie diety zbilan-
sowanej potwierdziło 28% ankietowanych, diety niskotłuszczowej zaś 20% ćwiczących. 
Ani jedna osoba z całej grupy nie stosowała diety nisko-węglowodanowej czy innej diety 
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zalecanej przy trenowaniu pozostałych dyscyplin sportowych. Przy ocenie stosowanych 
diet istotnym zagadnieniem jest właściwy dobór poszczególnych grup produktów, jakie 
spożywają kulturyści w celu uzupełniania swojej diety w składniki pokarmowe, takie jak 
węglowodany, tłuszcze i białka.

Każdy systematycznie trenujący kulturysta potrzebuje około 4 tys. kcal dziennie, z cze-
go większość powinna pochodzić z węglowodanów, ponieważ stanowią one główne źródło 
energii. Wartościowymi źródłami węglowodanów są między innymi pieczywo, ryż, makaro-
ny, kasze, płatki, rośliny strączkowe, a także warzywa i owoce. Wyniki badań ankietowych 
wskazują, iż dla większości, tj. 53%, respondentów głównym źródłem węglowodanów był 
biały ryż, makarony – dla 29% oraz pieczywo razowe – dla 11%. Dla pozostałych osób 
źródłem węglowodanów był ryż pełnoziarnisty, kasze czy wyroby cukiernicze. Przyjmuje się, 
iż tłuszcze w diecie kulturystów powinny dostarczać około 15% spożytej energii. W opinii 
respondentów najczęściej konsumowanymi tłuszczami w okresie treningu były: masło, 
oliwa z oliwek, olej rzepakowy oraz margaryna. Z odpowiedzi na pytania o konsumpcję 
produktów białkowych przez kulturystów wynika, że najczęstszym źródłem białka są: 
drób, ryby, chude mięso, jaja i przetwory mleczne. Ankietowani najczęściej wybierali takie 
produkty, jak mięso białe – 45% respondentów, mięso czerwone – 31% oraz jaja – 24%.

W trakcie intensywnych treningów bardzo ważnym elementem funkcjonowania orga-
nizmu jest jego nawodnienie realizowane przez picie różnych płynów, głównie wody. Jest 
ona środkiem transportu w organizmie, przenosi składniki pokarmowe, produkty przemiany 
materii do docelowych tkanek, reguluje także temperaturę ciała, usuwając gorąco z pra-
cujących mięśni. U osób aktywnych fizycznie spożywanie odpowiednich płynów staje się 
najważniejsze, ponieważ należy uzupełniać straty powstałe w organizmie w trakcie pocenia 
się będącego wynikiem wysiłku fizycznego. Dorosły człowiek powinien wypijać od 1,5 do 
2 litrów płynów w ciągu dnia. Wśród badanych osób 46% zadeklarowało, że dostarcza 
organizmowi taką ilość. Także spora grupa ankietowanych, ponieważ aż 34%, wypija od 
2 do 3 litrów wody dziennie. Pozostałe 12% odpowiedziało, że wypija 1 litr, a jedynie 8% 
wypija więcej niż 3 litry płynów dziennie (wykres 5).

Innym celem nawodnienia organizmu w trakcie i po treningu jest przywrócenie jego 
równowagi wodno-elektrolitowej zachwianej przez wysiłek fizyczny, m.in. przez pocenie 
się i przegrzanie organizmu.

Marian Panasiewicz, Józef Grochowicz
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Wykres 5. Zestawienie opinii respondentów dotyczące ilości wypijanej wody w ciągu dnia
Źródło: badania własne.

Po zakończonym treningu należy przywrócić normalną równowagę płynów poprzez 
spożycie ich 1,5 raza więcej niż ilość utracona podczas ćwiczeń. Po skończonym treningu 
46% ankietowanych sięga po wodę niegazowaną, 34% po napoje izotoniczne, następne 
12% pije wodę gazowaną, a 8% napoje hipertoniczne (wykres 6).

Wykres 6. Wyniki badań dotyczące najczęściej spożywanych rodzajów płynów
Źródło: badania własne.

W okresie wykonywania ćwiczeń kulturystycznych istotnym zagadnieniem oprócz 
konieczności przestrzegania racjonalnego sposobu odżywiania jest stosowanie różnych 
suplementów diety przyśpieszających wzrost tkanki mięśniowej. 60% osób uczestniczą-
cych w badaniach stwierdziło, że stosowało różne suplementy, natomiast 40% ćwiczących 
nigdy nie zażywało żadnych substancji z tej grupy środków (wykres 7). Jednocześnie 
wszyscy ankietowani potwierdzili swą ogólną wiedzę o suplementach diety i podkreślali, iż 
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w trakcie intensywnych treningów środki te mają za zadanie uzupełnianie diety sportowca 
składnikami, które nie występują w żywności w wystarczającej ilości.

Wykres 7. Zestawienie danych dotyczące najczęściej stosowanych rodzajów suplementów diety
Źródło: badania własne.

Wśród badanej grupy 40% osób odpowiedziało, że stosuje suplementy białkowe, ty-
powe dla kulturystów. Natomiast konsumpcję suplementów energetycznych potwierdziło 
28% respondentów, a 20% osób wskazało konsumpcję suplementów wieloskładnikowych. 
Zaledwie 12% zadeklarowało, iż w trakcie uprawiania kulturystyki zażywa suplementy 
spalające tkankę tłuszczową. Ani jedna osoba z całej grupy uczestniczącej w badaniach 
nie potwierdziła stosowania suplementów zmniejszających apetyt i suplementów kwasów 
tłuszczowych.

Bardzo ciekawe wyniki uzyskano w odniesieniu do oceny treningu kulturystycznego, 
tj. okresu uprawiania kulturystyki, częstotliwości treningu w ciągu tygodnia czy długości 
samego treningu. Z badań wynika, iż 46% ćwiczących na siłowni kulturystykę uprawia tę 
dyscyplinę już 2–3 lata, 34% zaznaczyło, że ponad 3 lata, a jedynie 20% ćwiczy kultu-
rystykę mniej niż rok. Respondenci wyrażali opinię, iż uprawianie kulturystyki wiąże się 
z wieloma godzinami spędzonymi dziennie na siłowni, gdyż tylko takie systematyczne 
i długoletnie treningi są w stanie doprowadzić ciało do perfekcji, a to jest głównym celem 
każdego kulturysty. Ponadto respondenci podkreślali, iż trening kulturystyczny powinien 
być krótki, ale za to intensywny, powinien się odbywać maksymalnie cztery razy w tygo-
dniu, a w przypadku wyjątkowo intensywnych jednostek treningowych jedynie trzy razy 
w tygodniu. Wśród grupy ankietowanych 46% osób uczestniczyło w treningu 1–2 razy 
w tygodniu, 3 razy w tygodniu – 42%, natomiast 12% ankietowanych odpowiedziało, że 
trenowało 3 razy w tygodniu bądź więcej. Ważna jest też długość treningu (wykres 8).

Marian Panasiewicz, Józef Grochowicz
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Wykres 8. Wyniki badań ilustrujące czas przeciętnego treningu kulturystycznego
Źródło: badania własne.

W odniesieniu do czasu treningu aż 76% respondentów wskazało, że poświęca na 
te zajęcia do 60 minut, a 12% przebywa na siłowni odpowiednio do 30 minut i powyżej 
1 godziny. Z analizy danych wynika, że amatorzy uprawiający kulturystykę nie uważają 
siebie za osoby profesjonalnie związane ze sportem, a raczej umieszczają go w kate-
gorii zainteresowań, zatem zajęcia kulturystyczne są dla nich przyjemnością, aktywnym 
sposobem spędzenia wolnego czasu. Uprawianie tego sportu na poziomie amatorskim 
umożliwia według nich zaspokajanie potrzeb np. zdrowego trybu życia, kontaktów to-
warzyskich, doznawania przyjemności czy ogólnie pojmowanej wolności. Z całej grupy 
ankietowanych 60% ćwiczących potwierdziło amatorski charakter uprawiania kulturystyki, 
a tylko 40% odpowiedziało że kulturystykę uprawia zawodowo. Ważną decyzją przed przy-
stąpieniem do treningu, jak podkreślają respondenci, jest wybór miejsca ćwiczeń i trenera 
(wykres 9). W tym temacie zdecydowana większość ankietowanych – 56% – opowiedziała 
się za siłownią profesjonalną, która zdaniem ćwiczących spełnia wszystkie wymagania 
w zakresie komfortu ćwiczeń i wysokiej jakości sprzętu sportowego. Dodatkowo buduje 
charakterystyczną atmosferę treningu, wspólnego wysiłku i dążenia do celu, co motywuje 
i zachęca do ćwiczeń.

Wykres 9. Zestawienie danych związanych z wyborem miejsca treningu
Źródło: badania własne.
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Natomiast 20% respondentów na zajęcia treningowe wybrało klasyczną własną siłownię 
domową. W dalszej kolejności część osób decydowała się na treningi zarówno w niedużych 
siłowniach osiedlowych, jak i we wspólnych siłowniach z możliwością ćwiczenia z kolegami.

Ankietowani podkreślali też dużą rolę trenera, zwłaszcza w pierwszym okresie treningu 
kulturystycznego. Jego główne zadania polegają na doborze odpowiednich ćwiczeń, wy-
robieniu dobrych nawyków, dbaniu o motywację oraz stan psychiczny ćwiczących. Jednak 
w rzeczywistości aż 52% ankietowanych nie korzystało z porad trenera.

Omówienie wyników badań

Jedną z modnych wśród młodych mężczyzn form aktywności fizycznej jest trening 
kulturystyczny, postrzegany jako odpowiednia forma na osiągnięcie idealnej sylwetki. Kul-
turystyka to dziedzina sportu polegająca na kształtowaniu ciała przez ćwiczenia fizyczne. 
Systematyczny trening kulturystyczny zapewnia zbudowanie masy mięśniowej, siły oraz 
wytrzymałości mięśni. Aby te założenia zostały spełnione, niezbędne jest wykonywanie 
ćwiczeń o dużej różnorodności, zmiennej intensywności oraz z zachowaniem reguł od-
powiedniego odżywiania. Kulturystyka poprawia stan zdrowia oraz sprawność fizyczną. 
Pomaga w regulacji wagi ciała, redukcji tkanki tłuszczowej, wzmacnia serce, podnosi 
wydajność przemian metabolicznych, wpływa stabilizująco na ciśnienie krwi8. Uprawianie 
ćwiczeń siłowych ma też istotny walor psychologiczny. Możliwość nadania swojemu ciału 
wymarzonych kształtów daje dobre samopoczucie. Zwiększone wydzielanie oksytocyny 
oraz dopaminy zapewnia równowagę w szarych komórkach mózgu, co z kolei łączy się 
z lepszą koncentracją, przezwyciężeniem stresu oraz pozytywnym nastawieniem wobec 
życia. Kulturystyka jest również świetną formą rehabilitacji w przypadku kontuzji mięśnio-
wo-stawowych.

Odpowiednio wysoki poziom siły mięśniowej jest bardzo istotny zarówno w kulturystyce, 
jak i w życiu codziennym. Rodzaj wysiłku o dużym natężeniu pozwala rozwinąć wydol-
ność sercowo-naczyniową oraz główne właściwości mięśni, takie jak siłę, wytrzymałość 
i szybkość. Ich rozwój jest wynikiem regularnych treningów. Ważne jest, aby urozmaicać 
typ aktywności i łączyć rodzaj sportu siłowego w odpowiednich proporcjach z dyscypliną 
wytrzymałościową, co umożliwi osiągnięcie celu bez uszczerbku na sylwetce ciała9. Dobrze 
przeprowadzony trening jest procesem polegającym na poddawaniu organizmu stopniowo 
rosnącym obciążeniom, w wyniku czego następuje adaptacja i wzrost poziomu niektórych 
cech motorycznych, a także obejmuje naukę nawyków ruchowych związanych z daną 
dyscypliną sportu10. Przez odpowiedni trening połączony z odpowiednim odżywianiem 
można również kształtować cechy morfologiczne, takie jak redukowanie poziomu tkanki 
tłuszczowej czy zwiększenie masy mięśniowej11. Trening wywołuje zmiany w obrębie 

8 K. Kapka, Białko na tacy, „Kulturystyka i Fitness” 2014, nr 11, s. 92–95.
9 M. Nastaj, Wpływ suplementacji monohydratem kreatyny diety, Wyd. UP, Lublin 2012, s. 44–45. 
10 O. Lafay, op. cit., s. 30–32.
11 S. Ambroziak, Tłuszcze muskułom, „Perfect Body” 2013, nr. 7, s. 80–86
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układu krążenia, ruchowego, oddechowego, wydzielania wewnętrznego oraz w układzie 
nerwowym a także zmiany adaptacyjne w obrębie wielu narządów, gdzie rodzaj i zakres 
zmian zależy od charakteru treningu, czasu trwania oraz intensywności. Również powo-
duje zmiany w samych mięśniach, gdzie zwiększa się pobieranie przez nie tlenu z prze-
pływającej w naczyniach krwionośnych krwi. Zachodzą zmiany enzymatyczne w cyklach 
biochemicznych, przez co zmniejsza się szybkość rozkładania zawartego w mięśniach 
glikogenu, wydajniejsze natomiast staje się uzyskiwanie energii z kwasów tłuszczowych. 
Dzięki temu zmniejsza się produkcja kwasu mlekowego i jego gromadzenie w mięśniach, 
a także możliwa jest dłuższa i efektywniejsza praca mięśni, gdyż zapasy węglowodanów 
są wolniej likwidowane. Zwiększone zapotrzebowanie na kwasy tłuszczowe powoduje 
większe ich uwalnianie z tkanki tłuszczowej.

Bezpośrednio po treningu organizm kulturysty jest wyczerpany, natomiast w kolejnej 
fazie odpoczynku organizm regeneruje się. Sesje treningowe powinny być organizowane 
po kolei i obejmować rozgrzewkę, trening i na końcu wyciszenie. Rozgrzewka i ćwiczenia 
wyciszające nie należą do ścisłych zasad treningu, mimo to są jego ważnymi elementami. 
Trening najczęściej układany jest w odniesieniu do indywidualnych priorytetów ćwiczącego. 
W przypadku zajęć kulturystycznych ukierunkowany jest na zdobywanie masy mięśniowej, 
siły i wyrzeźbienie swojej sylwetki. Trening na tzw. przyrost masy mięśniowej polega na 
zwiększeniu rozmiarów mięśni. Charakteryzuje się on ćwiczeniami na wolnych cięża-
rach, takich jak sztanga i sztangielki, przy jednoczesnym unikaniu wyciągów oraz innych 
urządzeń. Ćwiczenia powinny być złożone, wykonywane w małej liczbie powtórzeń przy 
jednocześnie dużym obciążeniu. Trening siłowy wskazany jest dla każdego, kto chce mieć 
dużą masę mięśniową. Początkujący kulturyści nie mają problemów z przyrostem masy 
oraz wzrostem siły12. Zastosowanie treningu siłowego pozwala osiągać lepsze efekty. 
Trening ten powinien być wykonywany okresowo, przykładowo raz do roku przez półtora 
miesiąca. Gdy ćwiczący zwraca uwagę na własną sylwetkę, powinien zwiększyć liczbę 
treningów. Każdą grupę mięśni zaleca się trenować dwa razy w tygodniu i zamknąć się 
w sześciu treningach tygodniowych13. Zakres ćwiczeń i intensywność treningu należy 
dostosować do każdego organizmu indywidualnie w zależności od jego potrzeb i możli-
wości percepcyjnych14.

Podsumowanie

Z analizy uzyskanych wyników badań wynika, iż zajęcia kulturystyczne powinny być 
realizowane według określonego harmonogramu i z wykorzystaniem określonego rodzaju 
ćwiczeń przy jednoczesnym uwzględnieniu racjonalnego odżywiania oraz rodzaju kon-
sumowanych grup produktów żywnościowych. W pracy wykazano, że właściwe żywienie 

12 J. Gawęcki, Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu, t. 1, PWN, Warszawa 2010, s. 138–139.
13 D. Włodarek et al., Dietoterapia, Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2015.
14 F. Delavier, M. Gundill, Suplementy żywnościowe dla sportowców, tłum. A. Pikor-Półtorak, Wyd. JK, Łódź 
2010, s. 256.
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i wyważone stosowanie suplementów diety mają fundamentalne znaczenie dla efektów 
uzyskiwanych w tym rodzaju aktywności fizycznej. Tylko codzienne dostarczenie – oprócz 
grupy podstawowych – makro- i mikro składników, przyjmowanie odpowiedniej ilości pły-
nów poparte jednocześnie odpowiednim treningiem fizycznym pozwalają na uzyskanie jak 
najwyższej formy sportowej i oczekiwanej sylwetki ciała. Podstawą żywienia kulturystów 
powinny być pełnowartościowe białko, węglowodany o niskim indeksie glikemicznym, 
różne rodzaje tłuszczów (roślinne, zwierzęce), jak również warzywa, które dostarczają 
licznych witamin, minerałów i błonnika15.

Ocena zestawionych danych wykazała, że nieodłącznym elementem kulturystki są 
suplementy diety, które mogą uzupełniać ją w witaminy, składniki mineralne i inne sub-
stancje odżywcze w formie skoncentrowanej.

W odniesieniu do nawyków żywieniowych można stwierdzić, iż grupa mężczyzn upra-
wiających kulturystykę (zwłaszcza ćwiczących amatorsko) nie stosuje się do zasad ra-
cjonalnego żywienia. Większość z nich co prawda deklaruje stosowanie diety, ale za to 
pozwala sobie na przekąski w ciągu dnia oraz nie je regularnie niektórych produktów 
bogatych w składniki niezbędne dla poprawienia wydolności organizmu zawodników, a to 
przekłada się na osiągane wyniki. Natomiast kulturyści trenujący zawodowo spożywają 
właściwą liczbę posiłków w ciągu dnia, tj. 3–5. W ich opinii odpowiednia i zalecana przez 
dietetyków liczba spożywanych posiłków w ciągu dnia pozwala dostarczyć organizmowi 
energii na cały dzień oraz niezbędnych składników pokarmowych. W odniesieniu do czę-
stotliwości spożywania posiłków ponad połowa ankietowanych potwierdziła konsumpcję co 
3 godziny, pozostali jedli rzadziej, czyli co 5–6 godzin lub tylko wtedy, gdy odczuwali głód.

Badania wykazały, że głównym źródłem węglowodanów w diecie ankietowanych są 
makarony, ryż biały oraz pieczywo razowe. Główne źródła białek to mięso białe, mięso 
czerwone, jaja, mleko oraz ryby. Natomiast z tłuszczów respondenci sięgali najczęściej 
po masło, oliwę z oliwek i margarynę. Ten trend w diecie kulturystów nie jest do końca 
właściwy, gdyż nie dostarcza organizmowi w odpowiednich ilościach podstawowych 
składników pokarmowych, co przekłada się na wydolność organizmu, negatywnie wpływa 
na utrzymanie dobrego stanu zdrowia, formy i osiągnięcie dobrych wyników w zakresie 
kształtowania sylwetki ciała. Należy pamiętać, iż systematyczne treningi kulturystów po-
magają uzyskać doskonałą sylwetkę, utrzymać ciało i mięśnie w dobrej kondycji wyłącznie 
wtedy, gdy połączymy to z odpowiednią dietą oraz doborem określonych i kontrolowanych 
ćwiczeń. Kulturystyka, niezależnie od poziomu, na jakim jest uprawiana, wymaga regu-
larnego spożywania konkretnych składników odżywczych dostarczanych w prawidłowych 
ilościach. Bardzo ważne jest racjonalne odżywianie i hydratacja organizmu każdego 
ćwiczącego, dostosowana jednocześnie do wysiłku zarówno amatora, jak i zawodowca. 
Uwarunkowania wynikają z aktywnego trybu życia i częstych treningów. Zasadniczy cel 
przy uprawianiu kulturystyki dotyczy najczęściej kontrolowanego wzrostu odpowiednich 
grup mięśni, poprawy sylwetki, siły i wytrzymałości przy jednoczesnym zachowaniu zasad 

15 A. Zając et al., Żywienie i suplementacja w sporcie, Wyd. AWF, Katowice 2007.
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prawidłowego odżywiania oraz prowadzenia specjalistycznych ćwiczeń pod nadzorem 
doświadczonego trenera.
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Streszczenie

Celem opracowania jest ocena sposobu odżywiania i doboru produktów żywnościowych wybranej 
grupy kulturystów regularnie uczęszczających na jedną z siłowni w Lublinie i tam ćwiczących. 
Poddano ocenie zachodzące wzajemne zależności pomiędzy sposobem odżywiania i intensyw-
nością prowadzonych ćwiczeń kulturystycznych. Określono problemy badawcze obejmujące 
m.in. wpływ regularnych treningów oraz spożywania określonych ilości i rodzajów produktów 
spożywczych na utrzymanie odpowiedniej sylwetki ciała. W oparciu o analizę uzyskanych 
wyników badań wykazano, iż odżywianie kulturystów różni się znacząco od odżywiania innych 
grup ludności, zwłaszcza w odniesieniu do wartości energetycznej i różnorodności składników 
pokarmowych. Wykazano, że w treningu kulturystycznym należy bezwzględnie przestrzegać 
wzajemnych korelacji pomiędzy rodzajem i aktywnością prowadzonych ćwiczeń fizycznych 
a sposobem odżywiania.

Słowa kluczowe: odżywianie, aktywność fizyczna, kulturystyka

Abstract

The aim of the study is to assess eating habits and choice of foods chosen group of bodybuilders 
regularly attending and exercising at a gym in Lublin. It was evaluated taking mutual dependen-
cies and correlations between diet and activity conducted bodybuilding workouts. It was defined 
tasks and research issues including, among others effect of regular workouts and eating specific 
quantities and types of foods to maintain a proper body shape. According to the analysis of the 
obtained results it demonstrated that nutrition bodybuilders differ significantly from the nutrition 
of other ethnic groups, particularly in relation to the energy and diversity of nutrients. It has been 
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shown that in the bodybuilding workout must be observed correlations between the type and 
activity carried out physical exercise and diet. 

Keywords: rational nutrition, physical activity, bodybuilding
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