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Background. Proper nutrition determines the optimum development of 
every living organism. The research shows incorrect eating habits of children 
and young people and the low level of fish consumption.

Aim. To assess fish consumption by the students in grades 4-6 of primary 
schools in Koszalin.

Method. The study was conducted using a survey of students in grades 
4-6 of the Koszalin primary schools. The study involved a total of 606 
persons.

Results. About a half of the respondents (44.52%) was eating fish 1-2 
times a week. About 1/4 of the respondents (26.23%) did not eat fish 
at all. A daily share of fish in their diets was declared by only 1.81% of 
the surveyed students and 14.06% of the respondents admitted to eating 
fish at least once a week. Less than one-tenth of the respondents (8.91%) 
declared eating fish about three times a week.

Conclusions. More than a half of the surveyed students ate fish in 
accordance with the current dietary recommendations. In order to encourage 
the rest of the respondents to the consumption of fish all educational 
activities should be aimed at developing healthy eating habits.

Key words: fish consumption, children, development of healthy eating 
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Wprowadzenie. Prawidłowy żywienie determinuje optymalny rozwój 
każdego żywego organizmu. Badania wskazują na nieprawidłowe nawyki 
żywieniowe dzieci i młodzieży oraz na niski poziom spożywania ryb.

Cel badań. Ocena spożycia ryb przez uczniów klas 4-6 uczęszczających 
do szkół podstawowych w Koszalinie.

Metoda. Badania przeprowadzono z użyciem ankiet wśród uczniów klas 4-6 
koszalińskich szkół podstawowych. Badaniom poddano łącznie 606 osób.

Wyniki. Około połowa ankietowanych (44,52%) spożywa ryby 1-2 razy 
w tygodniu. 1/4 ankietowanych osób (26,23%) nie spożywa ryb w ogóle. 
Codzienny udział ryb w swojej diecie zadeklarowało zaledwie 1,81% 
ankietowanych uczniów a do spożywania ryb rzadziej niż raz w tygodniu 
przyznało się 14,06% ankietowanych. Niespełna jedna dziesiąta 
respondentów (8,91%) biorących udział w badaniu zadeklarowała, iż 
spożywa ryby około trzy razy w tygodniu.

Wnioski. Ponad połowa ankietowanych uczniów spożywa ryby zgodnie 
z aktualnymi zaleceniami żywieniowymi. W celu zachęcania do konsumpcji 
ryb pozostałej części ankietowanych należy podjąć wszelkie działania 
edukacyjne mające na celu kształtowanie prawidłowych nawyków 
żywieniowych.

Słowa kluczowe: spożycie ryb, dzieci, kształtowanie prawidłowych nawyków 
żywieniowych
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Wstęp

	 Jednym	z	głównych	uwarunkowań	stanu	zdrowia	
ludności	jest	styl	życia	[1].	Składa	się	na	niego	wiele	
czynników,	wśród	których	wyróżnić	możemy	sposób	
odżywiania	się,	wynikający	z	ukształtowanych	nawy-
ków	żywieniowych	[2].	Dostarczanie	na	odpowied-
nim	poziomie	w	zależności	od	wieku,	płci	i	aktywności	
fizycznej	energii	i	składników	odżywczych	przekłada	
się	na	zachowanie	zadowalającego	stanu	zdrowia	każ-
dego	żywego	organizmu	[3,	4].	W	przypadku	osób	

młodych,	rozwijających	się	ma	to	szczególne	znaczenie	
[5,	6].	Osoby	te	w	związku	z	intensywnym	rozwojem	
charakteryzują	 się	 zwiększonym	 zapotrzebowaniem	
zarówno	na	składniki	energetyczne	 jak	 i	odżywcze.	
Potrzeby	te	wiążą	się	ściśle	z	przygotowywaniem	or-
ganizmu	do	intensywnych	przemian,	jakie	będą	miały	
miejsce	 w	 okresie	 dojrzewania.	 Niewłaściwa	 podaż	
energii	i	składników	odżywczych	oraz	brak	aktywności	
fizycznej	może	doprowadzić	do	nadwagi	i	otyłości	lub	
upośledzenia	rozwoju	organizmu	w	wyniku	niedoboru	
określonych	substancji	odżywczych	[7-9].	Skutkować	
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to	 może	 złym	 stanem	 zdrowia,	 chorobami,	 a	 tym	
samym	 mniejszą	 wydolnością	 psychoumysłową,	 co	
znacząco	 może	 przekładać	 się	 na	 wyniki	 osiągane	
w	szkole	[10,	11].	Ponadto	raz	nieprawidłowo	ukształ-
towane	nawyki	żywieniowe	mogą	pokutować	wieloma	
schorzeniami	 dietozależnymi	 w	 życiu	 późniejszym,	
obniżając	jego	jakość	i	komfort	lub	prowadząc	nawet	
do	jego	znacznego	skrócenia	[6,	12].	
	 Badania	sposobu	żywienia	dzieci	w	Polsce	wyka-
zują	wiele	nieprawidłowości.	Do	najczęstszych	należą:	
niejedzenie	 śniadań,	 podjadanie	 między	 posiłkami	
(chipsy,	paluszki,	słodycze),	niewłaściwy	wybór	pro-
duktów	 spożywczych,	 zbyt	 wysokie	 spożycie	 mniej	
wartościowych	„tłustych”	produktów	gotowych	oraz	
małe	urozmaicenie	diety	np.	zbyt	niskie	spożycie	ryb	
[13].

Cel badań

	 Ocena	spożycia	ryb	przez	uczniów	klas	4-6	uczęsz-
czających	do	szkół	podstawowych	w	Koszalinie.

Materiał i metody

	 Badania	 ankietowe	 przeprowadzono	 w	 2011	
roku	w	ramach	autorskiego	programu	edukacyjnego	
„Zdrowo	 jesz	 –	 lepiej	 żyjesz”,	 realizowanego	 przez	
Urząd	 Miasta	 Koszalina	 (Wydział	 Kultury	 i	 Spraw	
Społecznych)	 wśród	 uczniów	 szkół	 podstawowych	
klas	4-6	w	Koszalinie.	Celem	programu	jest	kształcenie	
w	zakresie	edukacji	żywieniowej	oraz	ewaluacja	pod-
jętych	w	tym	zakresie	działań.	W	ramach	programu	
prowadzone	 są	 zajęcia	 dydaktyczne	 w	formie	 gier	
i	zabaw	 oraz	 wykładów	 mających	 na	 celu	 kształto-
wanie	prawidłowych	nawyków	żywieniowych	wśród	
dzieci	i	młodzieży	uczęszczających	do	szkół	podsta-
wowych	w	Koszalinie.	Przed	rozpoczęciem	programu	
wśród	uczniów	przeprowadzono	badania	ankietowe	
dotyczące	 sposobu	 ich	 odżywiania	 się	 i	 zwyczajów	
żywieniowych.	W	badaniu	uczestniczyło	łącznie	606	
osób,	w	tym	267	dziewcząt	i	339	chłopców.	Informa-
cji	na	temat	częstości	spożycia	ryb	zebrano	stosując	
5-punktową	 skalę	 (codziennie	 –	 A;	 3	 razy	 w	 tygo-
dniu	–	B,	1-2	razy	w	tygodniu	–	C,	rzadziej	niż	1	raz	
w	tygodniu	–	D;	nie	jadam	–	E).	Uzyskane	wartości	
częstotliwości	 spożycia	 potraw	 rybnych	 wyrażono	
udziałem	procentowym	w	badanej	skali	ocen.

Wyniki i dyskusja

	 Na	przekroju	kilkunastu	ostatnich	lat	obserwuje	
się	 ciągły	 wzrost	 udziału	 ryb	 w	 diecie	 przeciętnego	
Polaka.	Niestety	w	porównaniu	do	innych	krajów	Unii	
Europejskiej	w	dalszym	ciągu	spożycie	ryb	w	Polsce	jest	
o	 połowę	 niższe.	W	 przeliczeniu	 na	 jednego	 Polaka	
wynosi	 średnio	 13,83	 kg,	 z	 czego	 3,13	 kg	 stanowią	
ryby	 słodkowodne.	 Dla	 porównania	 w	 Japonii	 kon-

sumuje	się	nawet	do	40	kg	ryb	na	osobę	w	ciągu	roku	
[14-16].
	 Ryby	stanowią	źródło	pełnowartościowego	białka,	
witamin	 i	 składników	 mineralnych	 (wapń,	 fosfor,	
jod),	 a	 przede	 wszystkim	 wielonienasyconych	 kwa-
sów	 tłuszczowych	 n-3	 [17-19].	 Według	 ekspertów	
FAO/WHO	[20]	zalecane	jest	regularne	spożycie	ryb	
minimum	1-2	razy	w	tygodniu.	
	 Rola	ryb	w	żywieniu	dzieci	jest	szczególna,	gdyż	
oprócz	dobrej	jakości	białka	potrzebnego	do	rozwoju	
mięśni	 i	 składników	 mineralnych,	 ryby	 są	 bogatym	
źródłem	kwasów	tłuszczowych	omega-3,	które	odgry-
wają	 znaczącą	 rolę	 w	 rozwoju	 człowieka.	 Wpływają	
nie	tylko	na	prawidłowe	funkcjonowanie	mózgu	oraz	
narządu	wzroku,	ale	także	zmniejszają	ryzyko	rozwoju	
chorób	 atopowych,	 objawów	 alergii	 i	 chronią	 układ	
krążenia	 [21-26].	 Ponadto	 zalecając	 spożycie	 ryb	
i	przetworów	 rybnych	 także	 kształtujemy	 zwyczaje	
żywieniowe	dzieci	i	młodzieży	w	zakresie	zwiększania	
ich	udziału	w	diecie,	co	idzie	w	parze	ze	zwiększaniem	
wiedzy	i	świadomości	konsumentów	[27,	28].
	 Uzyskane	 wyniki	 przeprowadzonych	 badań	
ankietowych	 wśród	 uczniów	 klas	 4-6	 koszalińskich	
szkół	podstawowych	dotyczące	częstości	spożycia	ryb	
zaprezentowano	na	rysunku	1.	Prawie	połowa	ankie-
towanych	 osób	 (44,52%)	 przyznała	 się,	 iż	 spożywa	
ryby	 około	 1-2	 razy	 w	 tygodniu.	 Natomiast	 około	
1/4	ankietowanych	osób	(26,23%)	nie	spożywa	ryb	
w	ogóle.	Codzienny	udział	ryb	w	swojej	diecie	zade-
klarowało	 zaledwie	 1,81%	 ankietowanych	 uczniów,	
a	do	spożywania	ryb	rzadziej	niż	raz	w	tygodniu	przy-
znało	 się	 14,06%	 ankietowanych.	 Niespełna	 jedna	
dziesiąta	 respondentów	 (8,91%)	 biorących	 udział	
w	badaniu	zadeklarowała,	iż	spożywa	ryby	około	trzy	
razy	w	tygodniu	(ryc.	1).	

Ryc. 1. Częstotliwość spożycia ryb przez uczniów klas 4-6 szkół 
podstawowych w Koszalinie

Fig. 1. Frequency of fish consumption by students in grades 4-6 of 
primary schools in Koszalin
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	 Badania	prowadzone	przez	Marcysiak	i	wsp.	[29]	
wśród	uczniów	szkół	podstawowych	i	gimnazjalnych	
w	 powiecie	 ciechanowskim	 wykazały,	 że	 obecność	
ryb	w	ich	diecie	była	niewystarczająca.	Wśród	bada-
nych	uczniów	17%	przyznało	się,	że	nie	spożywa	ryb.	
Większość	respondentów	deklarowała	ich	spożywanie	
z	różną	częstotliwością.	Najczęściej	odbywało	się	 to	
raz	w	tygodniu	(40%),	raz	w	miesiącu	(24%),	a	naj-
rzadziej	 kilka	 razy	 w	 tygodniu	 (18%).	 Bortnowska	
i	 wsp.	 [30]	 w	 badaniach	 ankietowych	 dotyczących	
częstotliwości	spożycia	potraw	lub	przekąsek	rybnych	
przez	młodzież	wykazały,	że	43,2%	lubi	spożywać	po-
trawy	z	ryb.	Niestety,	tylko	22,3%	spożywało	je	bardzo	
często	i	często.	Nieco	wyższe	spożycie	ryb	wykazały	
Jeżewska-Zychowicz	i	Łyszkowska	[31]	oraz	Kołłajtis-
Dołowy	i	wsp.	[32].	Badania	Cieślik	i	wsp.	[33]	wśród	
uczniów	szkół	na	terenie	Krakowa	i	Skawiny	wykazały,	
że	 blisko	 1/3	 respondentów	 nie	 włącza	 do	 swojego	
jadłospisu	ryb.	Częściej	3-4	razy	w	tygodniu	produkty	
te	spożywali	chłopcy,	natomiast	ponad	55%	konsumuje	
ryby	1	lub	2	razy	w	tygodniu.

Podsumowanie i wnioski

	 Badania	 pokazują,	 że	 Polska	 należy	 do	 krajów	
o	stosunkowo	 niskim	 spożyciu	 ryb,	 a	 podstawą	 die-
ty	 jest	 głównie	 mięso	 zwierząt	 rzeźnych.	 Pomimo	
przeprowadzonej	 na	 szeroką	 skalę	 medialnej	 akcji	

promocyjnej	w	ramach	Programu	Operacyjnego	Ryby	
2007-2012	„Ryba	dobra	na	wszystko”	dane	z	2012	
roku	 wskazują	 na	 ok.	 15%	 spadek	 konsumpcji	 ryb	
w	stosunku	do	lat	ubiegłych	[34,	35].	Niskie	spoży-
cie	 ryb	 w	 naszym	 kraju	 powoduje	 niewystarczające	
pokrycie	zapotrzebowania	na	niezbędne	kwasy	tłusz-
czowe	 omega-3,	 tj.:	 EPA	 i	 DHA.	 Polskie	 Towarzy-
stwo	Pediatryczne	i	Polskie	Towarzystwo	Badań	nad	
Miażdżycą	proponuje	wprowadzenie	ryb	do	diety	już	
po	ukończeniu	1	roku	życia,	natomiast	dla	dzieci	od	
7	roku	życia	zalecane	jest	spożywanie	ryb	morskich	
minimum	2	razy	w	tygodniu	w	szczególności	śledzi,	
makreli,	dorszy	czy	sardynek	[36].	
	 W	przeprowadzonych	badaniach	wśród	uczniów	
szkół	 podstawowych	 w	 Koszalinie	 stwierdzono,	 że	
ponad	44%	ankietowanych	deklaruje	spożywanie	ryb	
zgodnie	z	zaleceniami	(1-2	razy	w	tygodniu),	około	
9%	respondentów	deklaruje	spożycie	ryb	3	razy	w	ty-
godniu	a	jedynie	niecałe	2%	deklaruje	ich	spożywanie	
codziennie.	26%	ankietowanych	uczniów	nie	jada	ryb	
w	ogóle.	Biorąc	pod	uwagę,	iż	Koszalin	to	miejscowość	
położona	około	10	km	od	Morza	Bałtyckiego	oraz	fakt,	
że	 znajdują	 się	 tu	 liczne	 miejscowości	 nadmorskie,	
których	mieszkańcy	trudnią	się	połowem	ryb,	należy	
wykorzystać	potencjał	regionu	i	zachęcać	do	konsump-
cji	ryb	wskazując	na	wymierne	korzyści	zdrowotne.	
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