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Streszczenie 
     We współczesnym sporcie występowanie urazów jest zjawiskiem powszechnym, 
które trudne jest do uniknięcia nawet w przypadku podejmowania jedynie rekreacyjnej 
aktywności fizycznej. Celem pracy było określenie rodzaju, charakteru oraz 
częstotliwości występowania urazów sportowych wśród osób uprawiających sportowe 
ratownictwo wodne. Artykuł ma charakter empiryczny. Badaniami objęto 
wyselekcjonowaną, o wysokiej klasie sportowej, grupę zawodników i zawodniczek 
uprawiających sportowe ratownictwo wodne. Wykorzystano metodę sondażu 
diagnostycznego oraz szereg technik badawczych: desk research studiów 
literaturowych, analizę materiałów filmowych i fotograficznych, obserwację, wywiad 
oraz kwestionariusz ankiety. Zaobserwowano, że urazowość dotknęła zdecydowaną 
większość badanych (73,7%). Urazy sportowe wystąpiły częściej u badanych 
zawodniczek – 87,5% w porównaniu z badanymi zawodnikami (63,6%). Największą 
urazowość odnotowano w grupie zawodników najdłużej trenujących – powyżej 6 lat 
(88,9%) oraz w grupie o najmniejszym stażu treningowym (80%). Zdecydowanie 
częściej dochodziło do urazu w trakcie treningu (92,9%) niż podczas zawodów. 
Najczęściej urazowi ulegał kręgosłup w odcinku lędźwiowym – 42,9% oraz staw 
barkowy – przeciążenia doznało 42,9% ratowniczek i 28,6% ratowników. Pozostałe 
urazy przeciążeniowe dotknęły: kończyny górnej i dolnej (po 14,3% badanych), stawu 
łokciowego i kolanowego (po 7,1% badanych), oraz kręgosłupa w odcinku szyjnym i 
piersiowym (po 7,1% badanych). Charakterystycznymi rodzajami urazów ostrych 
występującymi w badanej grupie były: stłuczenia stawu łokciowego – 7,1%, 
naciągnięcia/zerwania mięśnia dwugłowego uda – 7,1%, zwichnięcia stawu skokowego 
– 7,1% oraz stłuczenia stopy – 14,3%. Duża część metod i środków odnowy 
biologicznej stanowi niedostatecznie wykorzystaną rezerwę w sportowym ratownictwie 
wodnym. Należą do nich proste zabiegi wodne w postaci natrysków czy kąpieli – 
wykorzystywało je zaledwie 25% badanych. Celowe staje się edukowanie zawodników 
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trenujących sportowe ratownictwo wodne w kwestii nawyku stosowania odnowy 
biologicznej, która winna stanowić istotną część składową wszechstronnego szkolenia. 
 
Abstract 
     Injuries are an inherent part of modern sports: they are difficult to avoid even if 
physical activity is only recreational. The aim of this paper is to determine types, nature 
and frequency of sports injuries amongst individuals engaged in competitive water 
rescue. The article is of empirical nature. The research encompassed a selected group of 
high-class sportsmen and women who engage in competitive water rescue. The research 
used diagnostic polling method and other research techniques: desk research of 
literature, analysis of footage and photographs, observation, interviews, and a 
questionnaire. It was observed that injuries were faced by the majority of subjects 
(73.7%). Sports injuries were more common amongst women (87.5%), compared to 
63.6% of men. The highest injury rate was reported among those with the biggest 
training experience – 6+ years (88.9%), as well as in the least experienced group (80%). 
Injuries were significantly more frequent during training (92.9%) than actual 
competition. The most common injuries affected the lumbar spine (42.9%) and shoulder 
joint, which was injured by 42.9% of women and 28.6% of men. Other overload injuries 
affected: upper and lower limbs (14.3%), elbow and knee joints (7.1%), and cervical 
and thoracic spine (7.1%). Common acute injuries reported by the subjects were: elbow 
joint contusion (7.1%), pulled/ruptured biceps femoris muscle (7.1%), ankle sprain 
(7.1%), and foot contusion (14.3%). A large part of biological renewal methods and 
treatments are underused by competitive water rescuers. Among these one can list 
simple water treatments, such as showers and baths – used by only 25% of subjects. It is 
therefore advisable to educate and encourage competitors of sports water rescue to form 
a habit of using biological renewal methods, which should become an important part of 
their comprehensive training. 

Wprowadzenie 

     W XVIII w. wiele europejskich miast portowych zaczęło wykazywać 
nieznane dotąd zainteresowanie pływaniem, co przejawiało się m.in. w 
powstawaniu zespołów ratunkowych na potrzeby katastrof okrętowych i 
tonących. Pierwszy taki zespół powstał w Amsterdamie w 1767 lub 1768 
r. (Lipoński 2012). Przyjmuje się, iż ratownictwo wodne swoje początki 
datuje na rok 1767, kiedy to w Amsterdamie powstało Matschappy Tot 
Redding von Drenkelingen – Towarzystwo Ratowania Ludzi Utopionych 
(we współczesnym tłumaczeniu: Towarzystwo Ratowania Tonących) (I. 
Michniewicz i R. Michniewicz 2013). W krótkim czasie w Europie takie 
zespoły powstały w Hamburgu (1769), Kopenhadze (1772), Paryżu 
(1773) oraz w Wielkiej Brytanii (1774) (Lipoński 2012; I. Michniewicz i 
R. Michniewicz 2013).    

W 1794 r. Oronzia de Bernardi opublikował w Neapolu, z myślą o 
praktycznym zastosowaniu w Królewskiej Szkole Marynarki, podręcznik 
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pływania zatytułowany Człowiek pływający czyli sztuka rozumowa 
pływania. W 1796 r. powstał klub pływacki w szwedzkiej Uppsali, 
skupiający miłośników pływania, ale również uwzględniający 
ratownictwo (Lipoński 2012).  
     Integralną częścią ratownictwa wodnego jest prężnie rozwijające się 
w ostatnich latach sportowe ratownictwo wodne. Polskie początki tej 
dyscypliny sięgają roku 1900, kiedy to zostały rozegrane w Warszawie 
pierwsze zawody w ratownictwie wodnym. Jest to dyscyplina bardzo 
różnorodna, obejmuje ponad 30 konkurencji przewidzianych w 
oficjalnych regulaminach (Kaca i wsp. 2011).    Zawody z zakresu 
sportowego ratownictwa wodnego w Polsce można podzielić na dwie 
grupy z uwagi na miejsce ich rozgrywania – pływalnia i wody otwarte 
(głównie morze). Na pływalni wyróżnia się Mistrzostwa Polski: letnie – 
na basenie 50m oraz zimowe – na basenie 25m, cykl Grand Prix Polski, 
natomiast nad morzem rozgrywane są Puchar Polski i Mistrzostwa 
Polski. Obecnie (od roku 2009) Mistrzostwa Polski rozgrywane są na 
zasadach Interational Life Saving Federation – Międzynardowej 
Federacji Ratownictwa (www.lifesaving.pl). Konkurencje, w których 
współzawodniczą ratownicy przedstawiono w tabeli 1.  
Tabela 1. Konkurencje rozgrywane w sportowym ratownictwie wodnym 

Basenowe Morskie 
100m ratowanie kombinowane Wyścig pływanie w morzu 
100m ratowanie manekina w płetwach Bieg-pływanie-bieg 
100m ratownik Zespołowa akcja ratownicza z pasem 

węgorz 
100m wiosłowanie łodzią ratowniczą Zespołowa akcja ratownicza z 

kołowrotem 
200m pływanie z przeszkodami stylem 
dowolnym 

Akcja ratownicza z boją SP 

200m super ratownik Akcja ratownicza na deskach 
4x25m holowanie manekina Wyścig łodzi 
4x50m sztafeta ratownicza zmienna Wyścig na kajakach 
4x50m sztafeta z pasem ratowniczym 
węgorz 

Wyścig na deskach 

4x50m sztafeta z przeszkodami Sprint na plaży 
50m ratowanie manekina Sztafeta 4x90m bieg na plaży 
Rzut liną Wyścig Żelazny Mężczyzna/Żelazna 

Kobieta 
Symulowana Akcja Ratownicza Bieg na plaży 
 Flagi plażowe 
Źródło: opr. własne na podstawie http://www.lifesaving.pl [dostęp: 22.03.2015]. 
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     Sportowa odmiana ratownictwa wodnego stała się bardzo popularna 
na całym świecie, a zawody ratownicze, za sprawą patronatu 
Międzynarodowej Federacji Ratownictwa (ILSF), przyciągają coraz 
więcej kibiców (Kosiński 2013) i należą do niezwykle widowiskowych 
imprez sportowych. Szeroki wachlarz konkurencji powoduje, iż 
„zawodnicy uprawiający tą dyscyplinę sportu są swoistego rodzaju 
wieloboistami” (Kaca i wsp. 2011, s. 73).  

 

 

Fot. 1. Przykład konkurencji morskiej – flagi plażowe. Zawodnicy w 
oczekiwaniu na start,  pozycja leżąca (pięty złączone, broda na dłoniach) 

tyłem do kierunku biegu 

Źródło: archiwum Wioletty Łubkowskiej. 
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       Fot. 2. Przykład konkurencji basenowej – 100m ratowanie manekina 
w płetwach.      Podjęcie manekina na ścianie nawrotowej 

Źródło: http://www.gpmoravie.cz/index.php/photogallery. 

 
                 Fot. 3. Podjęcie manekina od dna na basenie 50m  

Źródło: http://www.rescue2014.fr [Autor: Pascal Alibert]. 
     
 We współczesnym sporcie występowanie urazów jest zjawiskiem 
powszechnym, które trudne jest do uniknięcia nawet w przypadku 
podejmowania jedynie rekreacyjnej aktywności ruchowej. Uszkodzenia 
urazowe w sporcie są ściśle związane z uprawianiem danej formy ruchu, 
powstają na treningach lub na zawodach. Zdaniem Adamczyka i wsp. 
(2012) szczególnie narażeni na kontuzje związane z uprawianiem sportu, 
są przedstawiciele tych dyscyplin, których celem jest maksymalizacja 
zdolności wysiłkowych. To samo może dotyczyć osób zajmujących się 
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sportem amatorsko, a nie posiadających odpowiedniej wiedzy w tym 
zakresie.      
     Urazy, których pływacy nabawiają się najczęściej umiejscowione są 
przede wszystkim w kończynach górnych, czyli barkach, stawach 
łokciowych oraz w kończynach dolnych. Dochodzi również do otarć i 
ran, stłuczeń, rozciągnięć wiązadeł oraz przeciążeń, jak i uszkodzeń 
mięśni i ścięgien (głównie ścięgna mięśni pierścienia rotatorów) 
(Brukner i Khan 2011; Gedl-Pieprzyca i Kisielewska 2008; Prystupa i 
Bolach 2011; Pytel i Tomaszewski 1990). Wśród urazów wymienia się 
również urazy lędźwiowego odcinka kręgosłupa. Brukner i Khan (2011) 
dostrzegają zależność pomiędzy błędnie wykonywaną techniką sportową 
a powstaniem urazu, ale przypisują to dyscyplinie skoki do wody. 
Prystupa i Bolach (2011) w badaniach urazów i przeciążeń 
niepełnosprawnych pływaków wykazali niewielki procent (6%) 
uszkodzeń kręgosłupa. Niemniej jednak pływanie uważane jest za jedną 
z najmniej urazowych dyscyplin sportowych (Cumps i wsp. 2008; Gedl-
Pieprzyca i Kisielewska 2008), gdzie wskaźnik urazowości wynosi 0,28 
(Prystupa i Bolach 2011).    

Cel pracy 

     Celem pracy było określenie rodzaju, charakteru oraz częstotliwości 
występowania urazów sportowych wśród zawodników uprawiających 
sportowe ratownictwo wodne. Postawiono następujące pytania 
badawcze: 

1. Jakie urazy sportowe, w tym ostre i przeciążeniowe występują 
najczęściej u osób uprawiających sportowe ratownictwo wodne? 

2. Jaka jest częstotliwość występowania urazów sportowych u 
badanych zawodników i zawodniczek sportowego ratownictwa 
wodnego? 

3. Czy występowanie urazów sportowych zależy od stażu 
treningowego oraz ilości odbywanych treningów? 

4. Jakie są okoliczności powstania urazów w tej dyscyplinie sportu? 
5. Które ze środków odnowy biologicznej są stosowane przez 

badanych zawodników i zawodniczek sportowego ratownictwa 
wodnego? 
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Materiał i metody badań 

     W celu rozpoznania badanego zjawiska i osiągnięcia najpełniejszej 
obiektywizacji wyników wykorzystano metodą sondażu 
diagnostycznego. Zastosowano szereg technik badawczych: metodę 
sondażu diagnostycznego oraz szereg technik badawczych: desk research 
studiów literaturowych, analizę materiałów filmowych i fotograficznych, 
obserwację, wywiad oraz kwestionariusz ankiety.     Badania zostały 
przeprowadzone w marcu 2015 roku. W pierwszym etapie badań 
wykonano analizę studiów literaturowych, obserwację uczestniczącą oraz 
wywiady z zawodnikami uprawiającymi sportowe ratownictwo wodne. 
Etap drugi obejmował badania ankietowe, którymi objęto 
wyselekcjonowaną grupę zawodników i zawodniczek trenujących sport 
ratowniczy od 0,5 do 8 lat (średni staż treningowy wszystkich badanych 
wynosił 4,47±1,48 lat). Byli to zawodnicy wysokiej klasy sportowej, 
zdobywający medale na Mistrzostwach Polski oraz Grand Prix Polski, 
uczestnicy Mistrzostw Świata RESCUE 2014, uczestnicy 
międzynarodowych zawodów Grand Prix Moravie 2015. Wśród 
badanych znaleźli się m.in.: Mistrz Świata RESCUE 2014, 
Wicemistrzowie Świata RESCUE 2014 (sztafeta 4x25 holowanie 
manekina), Mistrz Polski 2014 (konkurencja rzut liną), Mistrzyni Polski 
(sztafeta 4x25 holowanie manekina), Wicemistrzyni Polski (50m 
holowanie manekina).   

     Wśród uczestników biorących udział w badaniu znalazło się 83,3% 
szczecińskiej reprezentacji sportowego ratownictwa wodnego Swimming 
& Rescue Team CKS Szczecin, która działa od 2009 roku (Fot. 4). 
Zawodnicy są członkami klubu sportowego CKS-SMS Szczecin. Na 
swoim koncie drużyna ze Szczecina ma wiele medali Mistrzostw Polski 
we wszystkich kategoriach wiekowych (młodzik, junior młodszy, junior i 
senior ) oraz medali z cyklu Grand Prix Polski. W 2014 roku szczecińska 
drużyna zdobyła pierwsze miejsce w drużynowej klasyfikacji Mistrzostw 
Polski nad morzem w Świnoujściu, drużynowe Wicemistrzostwo Polski 
na Zimowych MP w Nowej Rudzie, oraz złoty i srebrny medal 
Mistrzostw Świata Rescue 2014, które odbywały się we Francji. 
Zawodnicy ze Szczecina powołani zostali do Narodowej Kadry na 
Mistrzostwa Świata we Francji. Obecnie przygotowują się do Pucharu 
Niemiec w Warendorfie, Mistrzostw Europy 2015 Swansea/Wales, 
World Games 2017 Wrocław. 
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Fot. 4. Reprezentacja Polski i CKS-SMS Szczecin na Mistrzostwa Świata 
RESCUE 2014 Francja 

Źródło: archiwum Wioletty Łubkowskiej. 

          Badania objęły łącznie grupę 37 osób, w tym 16 dziewcząt 
uprawiających sportowe ratownictwo wodne o średniej wieku 
17,78±2,47 lat (przedział od 14 do 21 lat) i 21 chłopców o średniej wieku 
19,43±1,87 lat (przedział od 15 do 22 lat). Badane zawodniczki i 
zawodnicy wykonywali zbliżoną liczbę treningów w ciągu tygodnia: w 
przypadku ratowniczek było to zakres od 2 do 12 treningów w tygodniu 
(średnia 9,25±3,81), w przypadku ratowników liczba treningów mieściła 
się w przedziale 3 – 12 (średnia 9,82±3,57). Charakterystykę grupy 
badanej przedstawiono w tabeli 1. 

Tabela 1. Charakterystyka grupy badanej z podziałem na płeć, wiek, staż 
treningowy oraz ilość treningów w ciągu tygodnia 

SD min-max SD min-max
Wiek                
[lata] 

17,78 2,47 14-21 19,43 1,87 15-22

Okres treningu 
[lata]

4,17 3,22 0,5-9 5,11 1,67 2-7

Ilość treningów 
w ciągu 
tygodnia

8,78 3,83 2-12 9,14 3,63 3-12

Zmienna
Dziewczęta Chłopcy

x x

 
                  Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 
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     Dane uzyskane w trakcie pomiarów poddano obliczeniom 
statystycznym z wykorzystaniem programu Excel 2013.  

Wyniki badań 

          Zestawienie procentowe urazów sportowych z podziałem na płeć 
przedstawia tabela 2. Z analizy zestawień procentowych, dotyczących 
wystąpienia urazów sportowych u zawodników trenujących sportowe 
ratownictwo wodne, wynika, że urazy wystąpiły częściej u badanych 
zawodniczek – 87,5% w porównaniu z badanymi zawodnikami, u 
których odnotowano mniej urazów (63,6%). Łącznie u wszystkich 
badanych urazy wystąpiły u 73,7%.   

 

Tabela 2. Zestawienie procentowe występowania urazów sportowych 
uwzględniające płeć, staż treningowy oraz ilość treningów w ciągu 
tygodnia 

Wystapienie urazu [%] Dziewczęta Chłopcy

Razem                                         
(Dziewczeta + 

Chłopcy)
Tak 87,5 63,6 73,7
Nie 12,5 36,4 26,3

Razem 100,0 100,0 100,0

0,5-3 [lat] 4-6 [lat] powyżej 6 [lat]
Tak 80,0 40,0 88,9
Nie 20,0 60,0 11,1

Razem 100,0 100,0 100,0

2-5 6-11 powyżej 11
Tak 50,0 100,0 75,0
Nie 50,0 100,0 25,0

Razem 100,0 100,0 100,0

Lata treningu
Wystapienie urazu [%]

Wystapienie urazu [%]
Ilość treningów w ciągu tygodnia

 

                       Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 
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     W tabeli 2 przedstawiono również zestawienie procentowe urazów 
sportowych uwzględniające staż treningowy. Sportowych ratowników 
wodnych podzielono ze względu na lata treningu na trzy grupy: od 0,5 do 
3 lat, od 4 – 6 lat oraz powyżej 6 lat stażu treningowego. 
Zaobserwowano, że urazy najczęściej wystąpiły w grupie zawodników 
najdłużej trenujących – powyżej 6 lat, gdzie odnotowano bardzo wysoki 
odsetek urazowości (88,9%). Również wysoki stopień urazowości (80%) 
wystąpił w grupie o najmniejszym stażu treningowym (od 0,5 – 3 lat). 
Grupą, która charakteryzowała się najmniejszą liczbą urazów, stanowili 
ratownicy uprawiający tą dyscyplinę od 4 do 6 lat. Częstotliwość 
wystąpienia urazów sportowych w zależności od ilości treningów w 
ciągu tygodnia zobrazowano w tabeli 2.   

     Urazy sportowe, nazywane przez Kuńskiego (2003) urazami 
specyficznymi,  są ściśle związane z uprawianiem danej formy ruchu, 
powstają na treningach lub w czasie zawodów. Z przeprowadzonych 
badań wynika, że zdecydowanie częściej dochodzi do urazu w trakcie 
treningu – 92,9% wszystkich badanych. W przypadku badanych 
dziewcząt 100% odnotowanych urazów wystąpiło w czasie treningu, u 
chłopców odsetek ten wyniósł 85,7%, pozostałe (14,3%) urazy wystąpiły 
podczas zawodów. Okoliczności powstania urazów sportowych 
przedstawia tabela 3.  

 

Tabela 3. Charakterystyka wystąpienia urazów sportowych 

Dziewczęta Chłopcy Razem
podczas treningu 100,0 85,7 92,9
podczas zawodów 0,0 14,3 7,1

Razem 100,0 100,0 100,0

Okoliczności powstania urazu
Urazy sportowe - występowanie [%]

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

     W tabeli 4 przedstawiono urazy sportowe, jakich doznali zawodnicy 
trenujący sportowe ratownictwo wodne. Urazy te, w zależności od 
mechanizmu powstania oraz objawów początkowych, podzielono za 
Brukner i Khan (2009) na: dysfunkcje o charakterze ostrym lub 
przeciążeniowym. Z przeprowadzonych badań wynika, że najczęściej 



91 

 

urazowi (u wszystkich badanych zawodniczek i zawodników) ulegał 
kręgosłup w odcinku lędźwiowym – 42,9%. Często kontuzji ulegał 
również staw barkowy – przeciążenia doznało 42,9% ratowniczek i 
28,6% ratowników. Pozostałe urazy przeciążeniowe dotknęły: kończyny 
górnej i dolnej (po 14,3% badanych), stawu łokciowego i kolanowego 
(po 7,1% badanych), oraz kręgosłupa w odcinku szyjnym i piersiowym 
(po 7,1% badanych). U badanych odnotowano następujące urazy ostre: 
stłuczenie stawu łokciowego – 7,1% badanych, naciągnięcie/zerwanie 
mięśnia dwugłowego uda – 7,1%, zwichniecie stawu skokowego – 7,1% 
badanych oraz stłuczenie stopy – 14,3% badanych.    

Tabela 4. Klasyfikacja urazów według umiejscowienia oraz rodzaju 
dysfunkcji  

Dziewczęta Chłopcy
Razem                         

(Dziewczeta + Chłopcy)

[%] [%] [%]
staw barkowy uraz przeciążeniowy 42,9 28,6 35,7
staw łokciowy uraz ostry: stłuczenie 0 14,3 7,1
staw łokciowy uraz przeciążeniowy 0 14,3 7,1
kończyna górna uraz przeciążeniowy 14,3 14,3 14,3
staw kolanowy uraz przeciążeniowy 14,3 0 7,1
kończyna dolna uraz przeciążeniowy 14,3 14,3 14,3

mięsień dwugłowy uda
uraz ostry: 
naciagniecie/zerwanie

0 14,3 7,1

staw skokowy uraz ostry: zwichnięcie 0 14,3 7,1
stopa uraz ostry: stłuczenie 0 28,6 14,3

mięśnie grzbietu
uraz ostry: 
naciagniecie/zerwanie

14,3 14,3 14,3

kręgosłup                       
odcinek szyjny

uraz przeciążeniowy 14,3 0 7,1

kręgosłup                     
odcinek piersiowy

uraz przeciążeniowy 14,3 0 7,1

kręgosłup                     
odcinek lędźwiowy

uraz przeciążeniowy 42,9 42,9 42,9

Umiejscowienie Rodzaj urazu

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 
   
   Z przeprowadzonych badań wynika, że najczęściej stosowanym 
leczeniem wśród badanych, którzy doznali urazu sportowego w wyniku 
trenowania sportowego ratownictwa wodnego była rehabilitacja – 
podjęło ją 85,7% badanych, 14,3% badanych zastosowało leczenie 
zachowawcze. Program szkoleniowy w przypadku znacznej większości 
badanych zawodników i zawodniczek (84,2%) obejmował odnowę 
biologiczną. W tabeli 5 ukazano rodzaje zabiegów fizykalnych, z jakich 
korzystają badani ratownicy i ratowniczki. W kolejności najczęściej 
stosowanych są to: sauna – 93,8%, masaż sportowy częściowy – 56,3%, 
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masaż wirowy – 37,5%, różne kąpiele wodne – 25%, masaż sportowy 
całościowy, ultradźwięki, magnetoterapia – po 12,5% oraz elektroterapia 
– 6,2% badanych.    
Tabela 5. Rodzaje zabiegów stosowanych przez badanych uprawiających 
sportowe ratownictwo wodne 

Rodzaj zabiegu
stosowanie                  

przez zawodników 
[%]

Masaż sportowy całościowy 12,5
Masaż sportowy częściowy 56,3
Masaż wirowy 37,5
Sauna 93,8
Rózne kąpiele wodne 25
Ultradźwięki 12,5
Elektroterapia 6,2
Magnetoterapia 12,5  

                     Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 
 

Dyskusja 
     Regularna aktywność fizyczna to jeden z najważniejszych 

czynników warunkujących zdrowie. Ma ona pozytywny wpływ na 
organizm ludzki tylko wtedy, gdy realizowana jest w odpowiedniej 
objętości, intensywności i częstości, tj. przy odpowiednim 
(umiarkowanym i średnim) obciążeniu (Drabik 1999). Ryzyko utraty 
zdrowia rośnie wprost proporcjonalnie do obciążenia i intensywności 
podejmowanego wysiłku, pojawiają się zagrożenia związane ze zbyt 
dużym obciążaniem organizmu stosowanym w sporcie wyczynowym 
(Sahaj 2001).  

Zbyt forsowny trening obserwuje się również w treningu młodych 
zawodników, gdzie uwzględniać należy zawsze potrzebę zapobiegania 
wystąpieniu niekorzystnych zjawisk: przeciążeń, urazów, różnego 
rodzaju schorzeń. Nieprawidłowe stosowanie obciążeń prowadzi do 
przemęczenia i przetrenowania, łączy się je z niewystarczającym 
zapobieganiem urazom (Starosta 2012).  

Proces treningowy winien być tak opracowany, aby nie był on 
przeciążeniem dla młodego organizmu, a stały progres wyników stanowił 
największą motywację do uprawiania sportu. W pływaniu dobór 
obciążeń treningowych (na etapie treningu ukierunkowanego i 
specjalistycznego) powinien być analizowany w obszarze informacyjnym 
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i energetycznym, tak by w uzyskaniu wyniku sportowego mieć większą 
możliwość wykorzystania naturalnego rozwoju biologicznego 
zawodników (Łubkowska i Troszczyński 2006). Obciążenia treningowe 
należy dobierać indywidualnie dla każdego zawodnika, tak aby uniknąć 
niepotrzebnych urazów i przeciążeń (Prystupa i Bolach 2011).  

  Niestety we współczesnym sporcie występowanie urazów jest 
zjawiskiem powszechnym, które trudne jest do uniknięcia nawet w 
przypadku podejmowania jedynie rekreacyjnej aktywności ruchowej 
(Adamczyk i wsp. 2012). Według Garlickiego (2006) w wyniku 
aktywności sportowej około 30-70% sportowców wyczynowych 
doświadcza poważnych dysfunkcji narządu ruchu. Badania 
przeprowadzone przez Adamczyka i wsp. (2012), dotyczące rodzaju i 
częstotliwości występowania urazów w wyczynowym treningu w 
sportach siłowych, wykazały, że uszkodzenia ciała wśród mężczyzn są 
powszechne i dotyczą zdecydowanej większości zawodników.  

Prystupa i Bolach (2011) zbadali występowanie urazów i przeciążeń 
u 86 niepełnosprawnych pływaków podczas całej czynnej kariery 
zawodowej. Również ich badania dowiodły, że większość (około 65%) 
badanych pływaków doznało urazów. Z przeprowadzonych w niniejszej 
pracy badań wynika, że urazy sportowe wystąpiły u około 74% badanych 
sportowych ratowników wodnych, częściej u badanych zawodniczek – 
87,5% niż u zawodników (63,6%).  

     Po dokładnym przeanalizowaniu badanej grupy sportowych 
ratowników wodnych zaobserwowano, że urazy wystąpiły najczęściej 
(około 89%) w grupie zawodników najdłużej trenujących – powyżej 6 lat 
oraz w grupie o najmniejszym stażu treningowym (80%). Według wielu 
autorów urazowość bardzo często ma podłoże w niewytrenowaniu lub 
przetrenowaniu organizmu. Niewytrenowanie dotyczy przeważnie 
młodych zawodników, którzy często ambicjonalnie podchodzą do 
uprawianej dyscypliny sportowej, nie liczą się ze swoimi możliwościami 
adaptacyjnymi i kompensacyjnymi (Prystupa i Bolach 2011). Natomiast 
wystąpienie tak dużego odsetka urazowości w grupie zawodników o 
najdłuższym stażu treningowym sugerować może, że na dalszym etapie 
kariery sportowej jest to nieuniknione. Powodem tego może być m.in. 
nadmierne zmęczenie, które jest częstą przypadłością ciężko trenujących 
sportowców. Jego najbardziej prawdopodobnymi przyczynami są: 
przetrenowanie, choroby wirusowe, zaburzenia żywieniowe 
(przyjmowanie niewystarczającej ilości węglowodanów, białka, 
wyczerpanie zapasów żelaza), niewystarczająca ilość snu, problemy 
psychologiczne, a wśród nich niepokój, depresja, apatia, demotywacja, 
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drażliwość, niezdolność do odprężania się (Brunken and Khan, 2011). 
Badanie przetrenowanych pływaków wykryło ubytek glikogenu w 
mięśniach szkieletowych (Costill et al. 1988). Pewien problem stanowi 
nakładanie się objawów przetrenowania i Zespołu Przewlekłego 
Zmęczenia [ZPZ] (Shepard 2001).  

     W literaturze przedmiotu podkreśla się, iż pływanie jest jedną z 
najmniej urazowych dyscyplin sportowych. Mowa o pływaniu 
rekreacyjnym, chociaż niektórzy autorzy (Gedl-Pieprzyca i Kisielewska 
2008) zaliczają pływanie sportowe do sportów o małej urazowości. 
Badania przeprowadzone przez Cumps i wsp. (2008) dowodzą, że 
pływanie jest najmniej urazową spośród 14 analizowanych 
najpopularniejszych dyscyplin sportowych. Pływanie jest jedną z 
niewielu form ruchowych w sporcie i fizjoterapii, która umożliwia 
harmonijne rozwijanie całego ciała z minimalnym ryzykiem urazowości 
(Radzimińska et al. 2013), stąd aktywność fizyczna w środowisku 
wodnym wydaje się być jednym z najskuteczniejszych celów 
prozdrowotnych (Łubkowska i wsp. 2014a).  

     Urazy sportowe, w zależności od mechanizmu powstania oraz 
objawów początkowych, można podzielić na dysfunkcje o charakterze 
ostrym lub przeciążeniowym (przewlekłym). Urazy o charakterze ostrym 
mogą być spowodowane m.in. takimi czynnikami zewnątrzpochodnymi, 
jak bezpośrednie uderzenie, kontakt z innym zawodnikiem (Brukner i 
Khan 2011). U badanych sportowych ratowników wodnych odnotowano 
następujące urazy ostre: stłuczenie stawu łokciowego – 7,1%, 
naciągnięcie/zerwanie mięśnia dwugłowego uda – 7,1%, zwichnięcie 
stawu skokowego – 7,1% oraz stłuczenie stopy – 14,3%. Doznane urazy 
związane są z aspektem ryzyka zdarzenia i szkodliwości korzystania z 
pływalni, znajdują odzwierciedlenie w opracowanej przez Łubkowską i 
Paczyńską-Jedrycką (2014) karcie kryteriów bezpieczeństwa dla 
korzystania z pływalni krytej.  

     Ryzyko urazów mogą zwiększać częste błędy techniczne w 
poszczególnych stylach pływackich, które szczegółowo przedstawiają 
Brukner i Khan (2011). W sporcie pływackim istotne jest prawidłowe 
wykonanie ruchu – prawidłowa biomechanika pływania, która rozumiana 
jest jako prawidłowa technika sportowa, pozwalająca na efektywne 
wykonywanie czynności ruchowych i mogąca zmniejszyć ryzyko 
wystąpienia kontuzji. W pływaniu wykorzystywana jest praca obu 
kończyn górnych oraz dolnych. Około 90% siły napędowej generowane 
jest przez pracę kończyn górnych. Dolegliwości bólowe barku występują 
bardzo często. Są one związane z występowaniem u pływaków zespołu 
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cieśni podbarkowej i przeciążenia ścięgien mięśni pierścienia rotatorów 
(Brukner i Khan 2011). Pytel i Tomaszewski (1990) uznali, że ból barku 
występuje u połowy pływaków wyczynowych. Dziak i Tayara (1999) 
podają, że częstotliwość występowania dolegliwości barku wynosi od 42-
67%. Również badania Prystupa i Bolach (2011) dowodzą, że najczęściej 
u niepełnosprawnych pływaków dochodziło do kontuzji barku, aż 55%. Z 
przeprowadzonych w niniejszej pracy badań wynika, że u sportowych 
ratowników wodnych również staw barkowy często ulegał kontuzji – 
przeciążenia doznało 42,9% ratowniczek i 28,6% ratowników.    

Zdaniem Gedl-Pieprzyca i Kisielewskiej (2008) w pływaniu 
sportowym dominują urazy okolicy stawu kolanowego (23-66%), 
ścięgna Achillesa (14%) i stawu ramiennego (12%). Nie potwierdzają 
tego Prystupa i Bolach (2011), którzy w badaniach własnych wykazali, 
że uszkodzenia stawu kolanowego wystąpiły tylko u 2% badanych. W 
badaniach niniejszej pracy urazy stawu kolanowego wystąpiły u około 
7% badanych sportowych ratowników wodnych.  

     Z przeprowadzonych badań wynika, że najczęściej urazowi (u 
wszystkich badanych zawodniczek i zawodników) ulegał kręgosłup w 
odcinku lędźwiowym – 42,9%. Pozostałe urazy przeciążeniowe dotknęły: 
kończyny górnej i dolnej (po 14,3% badanych), stawu łokciowego i 
kolanowego (po 7,1% badanych), oraz kręgosłupa w odcinku szyjnym i 
piersiowym (po 7,1% badanych). Prystupa i Bolach (2011) wykazali w 
badaniach własnych uszkodzenia kręgosłupa w niewielkim procencie 
(6%). Brukner i Khan (2011) powstanie urazu lędźwiowego odcinka 
kręgosłupa wiążą z błędnie wykonywaną techniką sportową skoków do 
wody. Tak wysoki procent urazów przeciążeniowych kręgosłupa w 
odcinku lędźwiowym u zawodników trenujących sportowe ratownictwo 
wodne można upatrywać w tym, iż podczas treningu znaczna część pracy 
wykonywana jest w płetwach w celu wyćwiczenia techniki 
specjalistycznych konkurencji ratowniczych. Płetw używa się w 
następujących konkurencjach: 100 m ratowanie manekina w płetwach, 
100 m ratownik, 200 m super ratownik, 4x50 m sztafeta ratownicza 
zmienna, 4x50m sztafeta z pasem ratowniczym węgorz symulowana 
akcja ratownicza.   

Również przykłady z praktyki potwierdzają, iż najwybitniejsi 
pływacy narzekają na bóle kręgosłupa, m.in. wielokrotny mistrz igrzysk 
olimpijskich Michael Phelps oraz jego siostra, która mimo znaczących 
osiągnięć sportowych w pływaniu musiała zakończyć uprawianie tej 
dyscypliny właśnie ze względu na liczne urazy kręgosłupa (Starosta 
2012).  
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Niewystarczająca podstawowa i wtórna profilaktyka, a także 
zaniedbywanie funkcjonalnych zmian morfologicznych układu 
mięśniowo-szkieletowego, często powodują występowanie zaburzeń w 
późniejszym wieku oraz przyczyniają się do innych zaburzeń 
funkcjonalnych i strukturalnych (Bendíková i Kostencka 2013).   

      Z przeprowadzonych w niniejszej pracy badań wynika, że u 
badanych zawodników zdecydowanie częściej dochodziło do urazu w 
trakcie treningu – 92,9% niż podczas zawodów. Podobną tendencję 
zaobserwował Prystupa i Bolach (2011), którzy wykazali, iż u 
niepełnosprawnych pływaków zdecydowanie częściej do kontuzji 
dochodziło w trakcie treningu (89%).       

     Unowocześnianie metod treningowych, stawianie coraz większych 
obciążeń treningowych uzasadnia wprowadzenie dodatkowych sposobów 
usuwania zmęczenia. Do tego służy odnowa biologiczna i poszczególne 
zabiegi fizykalne, jakie ją tworzą. Odpowiednio dozowana i stosowana 
odnowa biologiczna u sportowców, daje szansę zmniejszenia 
negatywnych skutków zmęczenia i przygotowuje do kolejnych treningów 
(Skalska-Izdebska et al. 2012), jak również zapobiega powstawaniu 
urazów sportowych (Prystupa i Bolach 2011).  

Łubkowska i wsp. (2014b) na podstawie badań, które przeprowadzili 
wśród pływaków wysokiej klasy sportowej, zaproponowali wskazówki 
profilaktyczne dotyczące treningu zawodników uprawiających pływanie. 
W racjonalnie zaplanowanym treningu musi być przewidziany czas na 
regenerację sił. Niezbędne jest stosowanie szerokiego wachlarza środków 
odnowy biologicznej.  

     Z przeprowadzonych w niniejszej pracy badań wynika, że 
program szkoleniowy w przypadku znacznej większości badanych 
zawodników i zawodniczek (około 85%) obejmował odnowę 
biologiczną. W kolejności najczęściej stosowano: saunę – 93,8%, masaż 
sportowy częściowy – 56,3%, masaż wirowy – 37,5%. Duża część metod 
i środków odnowy biologicznej stanowiła niedostatecznie wykorzystaną 
rezerwę w sportowym ratownictwie wodnym. Wśród tych metod i 
środków są niezwykle proste i skuteczne, nie wymagające dodatkowych 
środków finansowych, czy też specjalnej aparatury. Należą do nich 
proste zabiegi wodne w postaci natrysków czy kąpieli – wykorzystywało 
je zaledwie 25% badanych, podczas gdy natryski kontrastowe – 
naprzemiennie zmienno-cieplne można stosować przed treningiem w 
celu zwiększenia pobudzenia psychicznego lub po treningu jako natrysk 
deszczowy, który działa rozluźniająco na mięśnie. Zabieg tego typu 
będzie miał szczególnie korzystne działanie na organizm zawodnika 
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zarówno w aspekcie fizycznym, jak i psychicznym. Podobnie możemy 
wykorzystywać kąpiele ciepłe (34-37°C), które można stosować w 
basenie z ciepłą wodą lub wieczorem w wannie.  Dają one wiele 
możliwości oddziaływania na organizm zawodnika (rozluźniające na 
układ mięśniowy oraz uspokajające na układ nerwowy) stosunkowo 
niewielkim nakładem sił i kosztów, podobnie jak aromaterapia czy też 
fitoterapia (Łubkowska i wsp. 2014b). 

     Nawyki stosowania odnowy biologicznej należy rozpocząć 
możliwie jak najwcześniej. Będzie to możliwe po wcześniejszym 
przygotowaniu teoretycznym młodych zawodników, które winno 
stanowić istotną część składową wszechstronnego szkolenia. Wysoka 
efektywność procesu treningowego nie jest obecnie możliwa bez wysiłku 
intelektualnego zawodnika. Kluczowa staje się tutaj zasada świadomości. 
Trener w swojej działalności pedagogicznej powinien mieć plan 
teoretycznego przygotowania zawodników (Łubkowska i wsp. 2014b), 
który wpisywał się będzie w systemowe ujęcie procesu kształcenia dla 
bezpieczeństwa, zaproponowane przez Wiesnera i wsp. (2011).        

 
 

Wnioski 
 

      Wyniki przeprowadzonych badań oraz ich analiza umożliwiły 
sformułowanie następujących wniosków: 

1. Urazowość dotknęła zdecydowaną większość badanych 
trenujących sportowe ratownictwo wodne (73,7%). Urazy 
sportowe wystąpiły częściej u badanych zawodniczek – 87,5% w 
porównaniu z badanymi zawodnikami (63,6%). 

2. Największą urazowość odnotowano w grupie zawodników 
najdłużej trenujących – powyżej 6 lat – odsetek ten wyniósł 
88,9% oraz w grupie o najmniejszym stażu treningowym, gdzie 
urazowość wyniosła 80%. 

3. Zdecydowanie częściej dochodziło do urazu w trakcie treningu 
(92,9%) niż podczas zawodów.  

4. Najczęściej urazowi ulegał kręgosłup w odcinku lędźwiowym – 
42,9% oraz staw barkowy – przeciążenia doznało 42,9% 
ratowniczek i 28,6% ratowników. Pozostałe urazy 
przeciążeniowe dotknęły: kończyny górnej i dolnej (po 14,3% 
badanych), stawu łokciowego i kolanowego (po 7,1% badanych), 
oraz kręgosłupa w odcinku szyjnym i piersiowym (po 7,1% 
badanych).  
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5. Charakterystycznymi rodzajami urazów ostrych występującymi w 
badanej grupie były: stłuczenia stawu łokciowego – 7,1%, 
naciągnięcia/zerwania mięśnia dwugłowego uda – 7,1%, 
zwichnięcia stawu skokowego – 7,1% oraz stłuczenia stopy – 
14,3%. 

6. Do najczęściej stosowanych zabiegów fizykalnych należały: 
sauna – 93,8%, masaż sportowy częściowy – 56,3%, masaż 
wirowy – 37,5%, różne kąpiele wodne – 25%, masaż sportowy 
całościowy, ultradźwięki, magnetoterapia – po 12,5% oraz 
elektroterapia – 6,2%. 

7. Duża część metod i środków odnowy biologicznej stanowi 
niedostatecznie wykorzystaną rezerwę w sportowym 
ratownictwie wodnym. Należą do nich proste zabiegi wodne w 
postaci natrysków czy kąpieli – wykorzystywało je zaledwie 25% 
badanych.  

8. Celowe staje się edukowanie zawodników trenujących sportowe 
ratownictwo wodne w kwestii nawyku stosowania odnowy 
biologicznej, która winna stanowić istotną część składową 
wszechstronnego szkolenia. 
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