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MAGAZYN POZNAŃSKI

NA TA LIA MA ZUR: Eli ty, czy li kto? Ko -
go pani ba da ła?
AN NA DE MUTH: In te re so wa ły mnie eli -
ty in te lek tu al ne i eli ty wła dzy. Czy li pro -
fe so ro wie oraz do kto rzy ha bi li to wa ni
z po znań skich uczel ni. I oso by pia stu -
ją ce sta no wi ska stra te gicz ne z pun ktu
wi dze nia re gio nu: dy rek to rzy de par ta -
men tów w urzę dach, po li ty cy, par la -
men ta rzy ści. Pod po ję ciem elit ro zu -
mie my pew ne mniej szo ści, któ re two -
rzą lu dzie zaj mu ją cy czo ło we po zy cje
w roz ma i tych sfe rach ży cia spo łecz ne -
go, np. w gos po dar ce, po li ty ce, na u ce,
kul tu rze itp. W mo ich ba da niach eli ta
to swo i sta ka te go ria lu dzi suk ce su bę -
dą ca cząst ką da ne go spo łe czeń stwa.
A kon kret nie? Ro biąc ba da nia, wy -
sła ła pani kwe stio na riu sze do wy -
peł nie nia. Do ko go? Mo że pani po -
dać ja kieś na zwi ska?

- Do pre zy den ta Gro bel ne go też
wy sła łam, ale czy od po wie dział? Nie
wiem. An kie ty by ły ano ni mo we, spo -
ro wra ca ło nie wy peł nio nych. Res pon -
den ci nie chęt nie od po wia da li na py -
ta nia. Przy czym bar dziej nie chęt na
by ła eli ta in te lek tu al na niż eli ta wła -
dzy. Osta tecznie na py ta nia od po wie -
dzia ło 606 osób, mniej wię cej po rów -
no z każ dej gru py, także ma te riał na -
da wał się do po rów nań.
Mia ła pani oka zję za py tać, dla cze -
go od po wia da li nie chęt nie?

- Pro fe so ro wie, z któ ry mi o tym roz -
ma wia łam, mó wią, że wca le nie czu ją

się eli ta mi, a już na pew no nie uwa ża -
ją sie bie za oso by wzor co twór cze. Są
jed nak na u czy cie la mi aka de mic ki mi.
Stąd cho ciaż by z ra cji wy ko ny wa ne -
go za wo du są al bo po win ni być au to -
ry te ta mi dla swo ich uczniów. Ale mo -
że po pro stu bo ją się przy znać do nie -
któ rych rze czy? 
Eli ty ma ją coś do ukry cia? 

- Z po zo ru wszyst ko wy glą da zna -
ko mi cie. Np. po nad 60 proc. po da je,
że w wol nym cza sie upra wia sport.
Utwier dza my się w tym prze ko na niu,
prze glą da jąc cho ciaż by stro ny nie któ -
rych in sty tu cji na u ko wych: rek to rzy,
dy rek to rzy in sty tu tów chwa lą się swo -
i mi za in te re so wa nia mi. Ten pły wa,
tam ten jeź dzi na ro we rze, in ny du żo
spa ce ru je. Nato miast gdy przy jrzy -
my się spra wie bli żej, oka zu je się, że
po ziom ak tyw no ści fi zycz nej jest ni -
ski. Tyl ko u 23 proc. wy so ki, czy li ko -
rzyst ny dla zdro wia.
Ni ski – to zna czy?

- Umiar ko wa nie ak tyw na jest oso -
ba, któ ra np. pięć ra zy w ty god niu
przez pół go dzi ny spa ce ru je lub trzy
ra zy w ty god niu wy ko nu je in ten -
syw ny wy si łek fi zycz ny przez mi ni -
mum 20 mi nut. Każ dy, kto ru sza się
mniej, jest ak tyw ny w stop niu ni -
skim. Co cie ka we, o wie le ak tyw niej -
sza niż eli ta in te lek tu al na jest eli ta
wła dzy. Za sta na wia liś my się, dla -
cze go. Za czę liś my ana li zo wać ży -
cio ry sy po szcze gól nych osób i oka -

za ło się, że pra wie 80 proc. spoś ród
przed sta wi cie li eli ty in te lek tu al nej
w wie ku szkol nym nie upra wia ło
spor tu. To po twier dza te zę, że ak -
tyw ność fi zycz na mu si być na wy -
kiem: je śli ktoś się ru sza w mło dym
wie ku, jest wię ksza szan sa, że bę -
dzie ak tyw ny tak że w przy szło ści.
Mo że wię ksze szan se na ka rie rę
na u ko wą ma ste re o ty po wy kla so -
wy ku jon ze zwol nie niem z wy cho -
wa nia fi zycz ne go, a ktoś, kto chce
być li de rem, mu si być tak że świet -
ny w spor cie?

- Jest w tym z pew no ścią spo ro
praw dy. Pra ca na u ko wa wy ma ga śle -
dze nia na bie żą co, co się dzie je w na -
u ce, prze glą da nia pra sy fa cho wej, czy -
ta nia ksią żek. Choć z dru giej stro ny
„sztu ką” jest umie jęt ne dys po no wa -
nie swo im cza sem wol nym – w rów nej
ilo ści po świę co nym na roz wój na u ko -
wy i włas ne zdro wie. 
Ja kie spor ty wy bie ra eli ta?

- Eli ta wła dzy zde cy do wa nie bie -
ga nie. Wśród pań po pu lar ne są za ję -
cia ofe ro wa ne przez klu by fit ness.
Eli ty in te lek tu al ne wo lą golf, ja zdę
kon ną, grę w te ni sa. To jest gru pa,
któ ra mo że so bie na to poz wo lić: za -
rob ki męż czyzn z eli ty in te lek tu al -
nej są istot nie wyż sze od za rob ków
męż czyzn z elit wła dzy. W ra mach
sa mej eli ty in te lek tu al nej też wi dać
róż ni ce: im wyż szy ktoś ma sta tus
eko no micz ny, tym czę ściej upra wia

sport i ma lep sze pro por cje cia ła. To
dziw ne, bo na wet „uboż si” przed sta -
wi cie le elit są oso ba mi do brze sy tu -
o wa ny mi i upra wia nie spor tu nie jest
po za ich za kre sem moż li wo ści.
Jak za moż ne są po znań skie eli ty?

- Po nad po ło wa jest za do wo lo na ze
swo ich za rob ków i osz częd no ści. 17
proc. za ra bia wię cej niż 4 tys. zł na oso -
bę w ro dzi nie mie sięcz nie, a co dru ga
oso ba po sia da do chód na oso bę nie -
prze kra cza ją cy 3 tys. zł. To wy star czy,
by poz wo lić so bie na pew ne za cho wa -
nia zdro wot ne. 
Na bu ty do bie ga nia wy star czy. 

- Na ko szul kę też. I już moż na roz -
po czy nać tre ning. 
Mo że eli ta wła dzy bie ga, by zbli żyć
się do wy bor ców?

- Rze czy wi ście przed sta wi cie le eli -
ty wła dzy czę sto bio rą udział w bie gach
ulicz nych i mo gą mieć w tym pe wien
cel. Za le ży im na po pu lar no ści, po zy -
tyw nym po strze ga niu przez spo łe czeń -
stwo. Ale trud no roz strzy gnąć, ja ka jest
rze czy wi sta mo ty wa cja do star tu w bie -
gach dłu go dy stan so wych. Na wet roz -
mo wa w czte ry oczy z da ną oso bą mog -
ła by nie przy nieść ocze ki wa nych efek -
tów. Pew nie usły sze li byś my: bie gam
dla zdro wia, dla po pra wy włas nej kon -
dy cji. I pew nie to praw da. A dla cze go
eli ty in te lek tu al ne wo lą golf lub te nis?
Obie dys cy pli ny po strze ga ne są ja ko
bar dzo eli tar ne, upra wia ne przez oso -
by do brze sy tu o wa ne pod wzglę dem

KON DY CJA FI ZYCZ NA NA SZYCH 
– Z po zo ru wszyst ko wy glą da zna ko mi cie... – opo wia da dr An na De muth z Aka de mii Wy cho wa nia 
ha bi li ta cyj nej prze ba da ła po znań skie eli ty pod ką tem ich kon dy cji fi zycz nej
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Elita władzy lubi uczestniczyć 
w biegach ulicznych. Na zdjęciu
prezydent Poznania Ryszard
Grobelny na starcie półmaratonu.

Dr An na De muth jest adiun ktem
w Ka te drze An tro po lo gii i Bio me trii
po znań skiej AWF. Przy go to wu je
roz pra wę ha bi li ta cyj ną na te mat
kon dy cji fi zycz nej elit 
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ELIT 
Fi zycz ne go, któ ra na po trze by roz pra wy 

32387766

ELITY KOMENTUJĄ

Cały dzień na galowo, 
no i te poczęstunki...

PROF. TO MASZ 
ŁO DY GOW SKI, REK TOR 
PO LI TECH NI KI PO ZNAŃ SKIEJ (1)
Ja koś umknę ła mi ta an kie ta, ale
choć nie ro bię na ten te mat ha bi li -
ta cji, to po wiem, że du żo w niej po -
kry wa się z mo i mi od czu cia mi
i prze świad cze niem. Część elit to
pra co ho li cy i nie umie ją so bie na -
rzu cić „świę tych” go dzin na odro -
bi nę wy sił ku in ne go ty pu. Nie ma -
ją też usta lo nych re guł i za sad pro -
wa dze nia die ty. Do te go wszyst kie -
go w ogól nym prze świad cze niu nie
wy pa da im przy jeż dżać do pra cy
na ro we rze, bo mu szą eg zy sto wać
ca ły dzień na ga lo wo; no i te po czę -
stun ki o dziw nych po rach. 

Nie któ rzy twier dzą, że sta ty sty -
ką moż na udo wod nić każ dą te zę,
jed nak w tym przy pad ku chy ba
ona nie kła mie. Choć oczy wi ście
z nie któ ry mi uo gól nie nia mi pew -
nie moż na by dys ku to wać jak np.
o tych ku jo nach zwal nia nych przez
ma mu sie z lek cji wf. 

KA TA RZY NA KRET KOW SKA,
RAD NA SLD (2)
Eli ta ży je nie zdro wo? Nie ma w tym
nic pa ra dok sal ne go. Ob żar stwo za -
wsze by ło grze chem cięż kim eli ty,
a nie lu du pro ste go. Do okre śle nia
„eli ta” pod cho dzę z re zer wą, wo la -
ła bym mó wić olu dziach zwyż szym
wy kształ ce niem pia stu ją cych kon -
kret ne fun kcje. Wśród sa mo rzą dow -
ców i urzęd ni ków czę sto spo ty kam

lu dzi, któ rzy je dzą nie zdro wo i nie re gu -
lar nie, pi ją du żo pi wa ipa lą. Ale też przy -
by wa lu dzi zmo ty wo wa nych do dba nia
o for mę: kon ku ren cja na ryn ku jest co -
raz wię ksza, nie moż na so bie poz wo lić
na ty god nie spę dzo ne na zwol nie niach
le kar skich. A że nie wi dać te go w wy ni -
kach ba dań? Cóż, w każ dym znas drze -
mie Kiep ski. Nie za leż nie od sta nu por -
tfe la i świa do mo ści zdro wot nej je steś -
my za go nie ni, do skwie ra nam le ni stwo.
Du żo czy tam, pi szę, sie dzę przed kom -
pu te rem i co dzien nie wal czę ze so bą,
by wyjść po bie gać. 

PROF. MA RIAN GO RY NIA,
REK TOR UNI WERSYTETU 
EKO NO MICZ NE GO W PO ZNA NIU (3)
Na na szą proś bę o ko men tarz od po -
wia da ma i lem, z do pi skiem: „Prze pra -
szam, że tak póź no. Mam do bre uspra -
wie dli wie nie – by łem na ba se nie i prze -
pły ną łem dwa ki lo me try. Dru gi raz
w tym ty god niu”. 
Ko men tarz do wy wia du jest utrud nio -
ny przez fakt, że nie znam tre ści an -
kie ty ba daw czej ani szcze gó ło wych
wy ni ków. Ogól nie mo je ob ser wa cje
po kry wa ją się z pra wi dło wo ścia mi
wska za ny mi przez au tor kę ba dań. 

Po da na de fi ni cja eli ty in te lek tu al -
nej jest jed nak chy ba tro chę za wą ska.
My ślę, że do ta kiej eli ty moż na tak że
za li czyć oso by ze stop niem do kto ra
z kil ku let nim sta żem. Uwzględ nie nie
tyl ko tzw. sa mo dziel nych pra cow ni -
ków na u ko wo-dy dak tycz nych mo że
tro chę „skrzy wiać” wy ni ki – bo to
w istot nej czę ści oso by star sze, z róż -

nych po wo dów mniej skłon ne do za -
cho wań pro zdro wot nych. 

Nie ste ty mo je oso bi ste ob ser wa cje
po twier dza ją spo strze że nie, że ogól ny
po ziom ak tyw no ści fi zycz nej jest w na -
szym śro do wi sku ni ski. Prze ko na łem
się o tym oso bi ście, agi tu jąc gro no pro -
fe sor skie z UEP i z in nych uczel ni po -
znań skich do udzia łu w bie gu Eko no -
micz na Piąt ka. Bar dzo wie le osób od -
ma wia ło ze wzglę du na „brak ogól nej
kon dy cji i przy go to wa nia”. Ale z dru -
giej stro ny jest też gro no ak tyw ne. Na
UEP re gu lar nie bie ga kil ku na stu pro -
fe so rów, po dob na licz ba pły wa i gra
w te ni sa. Są też gol fi ści, siat ka rze i ro -
we rzy ści. Oka zu je się więc, że ist nie ją
do bre wzor ce do na śla do wa nia. 

Mo je ob ser wa cje z„pod wór ka UEP”
nie po twier dza ją nato miast te go, że im
wyż szy ktoś ma sta tus eko no micz ny,
tym czę ściej upra wia sport. Nie rzad ko
oso by naj le piej sy tu o wa ne są pra co ho -
li ka mi i nie ma ją cza su na sport. 

A gdy by ktoś za py tał mnie, dla cze -
go bio rę udział w ulicz nych bie gach?
Od po wie dział bym, że mo ja mo ty wa -
cja jest mie szan ką przy jem no ści, dba -
nia o kon dy cję, tro ski o zdro wie. Ale
jest też pe wien ele ment kal ku la cji – nie
po li ty ka, ale na u czy cie la aka de mic kie -
go, któ ry chciał by prze ka zać stu den -
tom coś wię cej, ani że li tyl ko wie dzę. 

Wy da je się, że pro pa go wa nie pro -
zdro wot nych po staw wśród stu den -
tów na le ży do obo wiąz ków uczel ni.
Gdy or ga ni zu je my Eko no micz ną Piąt -
kę wie lu stu den tów star tu je, bo jak mi
sa mi mó wią – chcą prze ści gnąć rek to -
ra.�

ma te rial nym. Mo że więc cho dzi o pew -
ną ory gi nal ność? 
Jak du żo trze ba tre no wać, że by za -
kwa li fi ko wać się do lu dzi ru sza ją -
cych się in ten syw nie?

- Na le ży po dej mo wać np. in ten syw -
ny wy si łek fi zycz ny kil ka ra zy w ty god -
niu, za każ dym ra zem przy naj mniej
przez go dzi nę. W ten spo sób wy si łek
ten ka te go ry zu je Mię dzy na ro do wy
Kwe stio na riusz Ak tyw no ści Fi zycz -
nej, któ rym się po słu ży liś my. Bie rze
się w nim pod uwa gę ak tyw ność fi zycz -
ną zwią za ną z pra cą za wo do wą, z pra -
ca mi do mo wy mi i w cza sie wol nym.
O in ten syw nym wy sił ku mó wi my, gdy
po dej mo wa na ak tyw ność fi zycz na
zmu sza nas do sil ne go, wzmo żo ne go
od dy cha nia.
Eli ty nie lu bią się po cić. 

- I są efek ty: przed sta wi cie le elit
cha rak te ry zu ją się tak zwa ną oty ło -
ścią cen tral ną.
Pro ściej mó wiąc: eli ta jest brzu -
cha ta.

- I w tym przy pad ku zno wu eli ta in -
te lek tu al na wy pa da go rzej niż eli ta
wła dzy. Co gor sza, przed sta wi cie le eli -
ty in te lek tu al nej oce nia jąc swo ją syl -
wet kę, zwy kle twier dzą, że jest do brze,
jest OK. Kie dy w śro do wi sku jest wię -
cej osób z oty ło ścią, au to ma tycz nie
poz wa la my so bie na do dat ko we ki lo -
gra my. Przy cho dzi nam to ła twiej, niż
gdy byś my prze by wa li w śro do wi sku
osób szczup łych. 

Moż na o kon dy cji eli ty po wie dzieć
coś do bre go?

- Po nad po ło wa ba da nych – do kład -
nie 54 proc. – wska za ła, że kie dy kol wiek
pa li ła pa pie ro sy. Ale – co brzmi op ty mi -
stycz nie – po ło wie tej gru py uda ło się na -
łóg po rzu cić. Ob ser wo wa ne więc zmia -
ny za cho dzą wpo zy tyw nym kie run ku.
Pa le nie wśród elit to ra czej prob lem ko -
biet. Z ko lei wy ni ki ogól no pol skich ba -
dań epi de mio lo gicz nych wska zu ją, że
wna szym spo łe czeń stwie to ra czej męż -
czyź ni czę ściej są pa la cza mi. Ale wśród
elit pa li co czwar ty męż czyz na ico trze -
cia ko bie ta. Pa la cze wy pa la ją dzien nie
przy naj mniej 10 pa pie ro sów.
Co je dzą po znań skie eli ty? Py ry
czy truf le?

- W kwe stio na riu szu py ta liś my
m.in., czy przed wyj ściem z do mu je -
dzą śnia da nie, ja ką licz bę po sił ków
spo ży wa ją. Ta be lę pro duk tów tak że
za mie ści liś my, aczkol wiek ma ło osób
rze tel nie ją wy peł ni ło. Po dob nie, choć
mo że z in nych przy czyn, sta ło się z py -
ta niem do ty czą cym kon sum pcji al ko -
ho lu. Tu licz ba bra ków od po wie dzi by -
ła tak du ża, że nie ste ty tych da nych nie
moż na wy ko rzy stać w ana li zie.
Jak brzmia ło to py ta nie?

- Py ta liś my o spo ży cie al ko ho lu: czy
ma cha rak ter oka zjo nal ny, czy re gu lar -
ny, a tak że o ro dzaj al ko ho lu. In ne ba -
da nia wy ka zu ją, że wśród osób z wyż -
szym wy kształ ce niem, o wyż szym sta -
tu sie spo łecz no-eko no micz nym, to ko -

bie ty czę sto pi ją al ko hol: nie du że ilo ści,
ale co dzien nie. W na szych ba da niach
nie uda ło się jed nak te go po twier dzić
ani oba lić. Pi cie al ko ho lu jest za cho wa -
niem ogól nie nie ak cep to wa nym. Czę -
sto po mi ja się więc od po wie dzi na to
py ta nie, aby nie ujaw nić swo ich ewen -
tu al nych sła bo ści lub skłon no ści. 
By łam prze ko na na, że kie li szek wi -
na do ob ia du ni ko go nie obu rza. 

- Pew nie tak jest. Choć wy da je się,
że brak od po wie dzi na to py ta nie wią -
że się z pew ną ostroż no ścią wy ni ka -
ją cą ze świa do mo ści do ty czą cej za cho -
wań po wszech nie nie ak cep to wa nych. 
A dla cze go eli ty nie chcia ły mó wić
o je dze niu?

- Że by od po wie dzieć na py ta nia,
trze ba by ło prze a na li zo wać swo ją die -
tę, to wy ma ga ło po świę ce nia cza su.
Cza su, któ re go eli ty nie ma ją. Ale ge -
ne ral nie eli ty uwa ża ją, że od ży wia ją
się pra wi dło wo. I rze czy wi ście: je dzą
du żo owo ców, wa rzyw. Prob le mem
jest nie re gu lar ność w spo ży wa niu po -
sił ków. Trud no utrzy mać re gu lar ność,
gdy nie pra cu je się od godz. 8 do 15. Ko -
bie ty, któ re pa lą, czę sto za stę pu ją śnia -
da nie pa pie ro sem. 
To jak? War to na śla do wać po znań -
skie eli ty?

- Upo dab niać się fi gu rą nie war to.
Zwłasz cza że – co wi dać prze de wszyst -
kim w przy pad ku męż czyzn – jed no
nie zdro we za cho wa nie po cią ga dru -
gie. Męż czyz na, któ ry ma brzu szek,
zwy kle pa li pa pie ro sy. Ale war to na -
śla do wać tę 23-pro cen to wą gru pę osób
in ten syw nie ak tyw nych i oso by, któ -
re rzu ci ły pa le nie. 

Oka zu je się, że cha rak te ry sty ki ak -
tyw no ści fi zycz nej opi su ją ce eli ty nie
róż nią się od sta ty styk opi su ją cych
ogół spo łe czeń stwa pol skie go. Wy ni -
ki ba dań np. Eu ro ba ro me tru po ka zu -
ją, że oso by z wyż szym wy kształ ce -
niem cha rak te ry zu ją się wyż szym po -
zio mem ak tyw no ści fi zycz nej niż oso -
by z wy kształ ce niem za wo do wym
i pod sta wo wym. Tym cza sem eli ty re -
pre zen tu ją prze cięt ny po ziom ak tyw -
no ści fi zycz nej. Nie wy róż nia ją się pod
tym wzglę dem.
Wnio sek: na sta ty sty ki pra cu ją
oso by wy kształ co ne, nie kwa li fi ku -
ją ce się jed nak do elit? 

- Być mo że. Eli tom szko dzą do bro -
dziej stwa współ czes nej cy wi li za cji.
Z pew no ścią na si res pon den ci po sia -
da ją sa mo cho dy, któ re w zna czą cy spo -
sób ogra ni cza ją ich ak tyw ność fi zycz -
ną. Nie raz do mi ni mum. Czę sto by wa -
ją na roz ma i tych spot ka niach, kon fe -
ren cjach, uczest ni czą w przy ję ciach.
W ta kich wa run kach trud no utrzy mać
pra wi dło wą ma sę cia ła.
A po co nam w ogó le zdro we,
szczup łe eli ty? 

- To oso by, któ re ma ją głos de cy -
du ją cy w róż nych spra wach. Prze pro -
wa dzo no ba da nia wśród le ka rzy. Oka -
za ło się, że per so nel me dycz ny pre -
fe ru ją cy ak tyw ny styl ży cia czę ściej
za le ca pa cjen tom upra wia nie ćwi -
czeń fi zycz nych w po rów na niu z gru -
pą pra cow ni ków ma ło ak tyw nych.
Idąc tym tro pem: je że li eli ta jest ak -
tyw na, bę dzie wdra ża ła wię cej po my -
słów sty mu lu ją cych ak tyw ność wśród
miesz kań ców. Sta ty sty ki o ni skiej ak -
tyw no ści fi zycz nej wśród Po la ków
po ka zu je my re gu lar nie, od lat. I nic
się nie zmie nia. Mo że je śli ci, któ rzy
są gdzieś wy żej, za u wa żą, że rze czy -
wi ście nie są ak tyw ni fi zycz nie, ma -
ją tro chę za du żo tu i ów dzie, pa lą, to
zmie nią coś w so bie, a w efek cie zmie -
ni się oto cze nie?�

ROZ MA WIA ŁA NA TA LIA MA ZUR

R E K L A M A

Przedstawiciele elit
charakteryzują się tak
zwaną otyłością
centralną. 
Prościej mówiąc: 
elita jest brzuchata
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