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Ryzyko przeciążania układu ruchu u więźniów
podejmujących trening siłowy
Abstract
The risk of overloading the motor system
in prisoners taking up strength training
Background. The article is an attempt to present the risk of overloading the motor system
in prisoners who practice physical activity in their leisure time. Material and methods.
The study was conducted among 50 imprisoned people taking up strength training in circum
stances allowing them to decide about the frequency and course of particular sessions,
and the size of the applied loads. The research tool was an interview based on the stand
ardized Recovery Scoring Guide questionnaire by Kenttä and Hassmén, evaluating activities
that reduce the risk of overload. The interview was extended by a short questionnaire inter
view of the researchers’ design. Results and conclusions. Only 12% of the responders
performed activities reducing the risk of the motor system overload in a way not requiring
any modification; 56% practiced the activities incorrectly, with a need for some changes.
The authors suggest implementing organizational and educational interventions in prisons
in order to reduce the risk of overloading the locomotor system among prisoners who
practice strength training in their spare time.
Key words: overtraining, fatigue, rest, penitentiary isolation, human body regeneration,
Recovery Scoring Guide
Słowa kluczowe: przetrenowanie, zmęczenie, odpoczynek, izolacja penitencjarna, rege
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WPROWADZENIE
Dorobek nauk o kulturze fizycznej znajduje
obecnie dość szerokie zastosowanie w postępowaniu z osobami poddanymi izolacji penitencjarnej. Poszczególne rodzaje aktywności
fizycznej oraz różne jej formy stanowią
istotny, a czasem wiodący czynnik zmianotwórczy programów realizowanych w zakładach karnych i aresztach śledczych. Uwaga ta
dotyczy nie tylko programów ukierunkowanych na realizację celów prozdrowotnych, ale
także programów sensu stricto resocjalizacyjnych1 (Marczak, 2013). Na uspołecznia* Autor korespondencyjny
1
Przykładem może być program „W zdrowym
ciele nowy Ja” autorstwa Grzegorza Terlikowskiego,
który otrzymał wyróżnienie w 2015 r. w konkur-

jące walory kultury fizycznej i sportowej
uwagę zwracali twórcy podstaw polskiej myśli
resocjalizacyjnej, w tym Stanisław Jedlewski oraz Czesław Czapów (Czapów, 1978;
Czapów i Jedlewski, 1971). Stanowią one
także obszar rozważań współczesnych teoretyków resocjalizacji oraz penitencjarystów
(Dobrzeniecki, 1998; Konopczyński, 2014;
Meek, 2014; Pytka, 2008).
Europejskie standardy postępowania z
więźniami zalecają codzienny dostęp do
aktywności fizycznej dla wszystkich więźniów (Council of Europe..., 2006). Należy
jednak zauważyć, że w Polsce środowisko
personelu więziennego jest w pewnym sensie
podzielone w kwestii aktywności fizycznej
sie Dyrektora Generalnego Służby Więziennej na
najlepszy program resocjalizacyjny.
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osób osadzonych w więzieniach. Część funkcjonariuszy i pracowników więziennictwa
popiera ideę wykorzystywania dorobku kultury fizycznej w postępowaniu z więźniami,
zwłaszcza gdy ukierunkowane jest ono wprost
na realizację celów resocjalizacji. Jednak w
środowisku tym liczne i regularne są też
głosy wyrażające wiele obaw dotyczących
podejmowania aktywności fizycznej przez
więźniów. Znaczna część argumentacji funkcjonariuszy o bezzasadności czy nawet szkodliwości zezwalania więźniom na podejmowanie aktywności fizycznej2 nie ma charakteru
merytorycznego, lecz emocjonalny, uwarunkowany prawdopodobnie błędnie pojmowaną osobistą rolą zawodową w systemie
wymiaru sprawiedliwości, a czasem być może
też implikowany pobudkami odwetowymi.
Pozostałe argumenty najczęściej odnoszą się
do kwestii bezpieczeństwa wewnętrznego
więzień, a ściślej do trudności w prowadzeniu fizycznych interwencji wobec osób
o ponadprzeciętnej sprawności fizycznej3.
Najrzadziej, zdaniem autorów, wskazuje się
na wątpliwości rzeczywiście istotne, bo ściśle
związane z misją więziennictwa – wynikające z braku pewności co do sposobów wykorzystania nabytej w więzieniu sprawności
fizycznej po odzyskaniu wolności.
Skutkom aktywności fizycznej osób osadzonych w więzieniach warto się przyjrzeć
także z punktu widzenia sprawowanej nad
nimi opieki zdrowotnej. Z tej perspektywy
szczególne zainteresowanie autorów budzą
sytuacje, w których osoby osadzone, podejmując aktywność fizyczną, same decydują
o wielkości stosowanych obciążeń. Chodzi
zatem nie tylko o ćwiczenia wykonywane
w czasie wolnym (korzystanie z infrastruktury sportowej), lecz także o podejmowanie
aktywności fizycznej w ramach dedykowanych więźniom programów, których specy2
Argumentację taką daje się dostrzec w bezpośrednich relacjach z personelem więziennym.
Autorom niniejszego artykułu nie są znane doniesienia naukowe ukazujące tą kwestię, dlatego
wymaga ona odrębnej penetracji badawczej.
3
Badania Rejznera (2002) ukazują, że podejmowanie treningu sportowego przez osoby osadzone w zakładach karnych i aresztach śledczych
bywa postrzegane przez personel więzienny jako
swoiste „zbrojenie” przeciwko niemu (s. 77).
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fika pozostawia im swobodę w kwestii doboru
obciążeń. W takich właśnie sytuacjach występuje znaczne ryzyko nieumiejętnego dozowania aktywności fizycznej, a w konsekwencji
wystąpienia objawów przetrenowania, zespołów przeciążeniowych i kontuzji. Mając na
względzie różne możliwe do uzyskania efekty
treningu fizycznego, w tym momencie dodać
wypada, że to „wygląd zewnętrzny i siła fizyczna przyczyniają się w niemałym stopniu
do zajmowania przez więźnia określonego
miejsca w hierarchii grupowej” (Szaszkiewicz,
1997, s. 127)4. Zatem największej uwagi penitencjarystów wymaga podejmowanie przez
osoby osadzone w więzieniach różnych rodzajów treningu siłowego. Silna, choć inna
niż prozdrowotna motywacja w połączeniu
z możliwym niewystarczającym stanem wiedzy ćwiczących może bowiem skutkować stosowaniem zbyt dużych obciążeń, a w konsekwencji prowadzić do przetrenowania.
CEL BADAŃ
Celem badań było ustalenie poziomu ryzyka wystąpienia przeciążeń układu ruchu w
związku z podejmowaniem treningu siłowego u osób osadzonych w więzieniach. Postawiono hipotezę, że ryzyko wystąpienia
przeciążeń układu ruchu występuje u większości osób osadzonych podejmujących niekontrolowany trening siłowy.
MATERIAŁ I METODY
Badaniu poddano 50-osobową grupę mężczyzn osadzonych w Zakładzie Karnym w
Inowrocławiu podejmujących spontanicznie
trening siłowy w ramach czasu wolnego,
którzy wyrazili zgodę na uczestnictwo w
badaniu. Średnia wieku badanych wyniosła
37 lat i 8 miesięcy (przy wartościach granicznych 22 lata i 52 lata). Uczestnictwo w
badaniu miało charakter anonimowy. Ba4
Rejzner (1995), badając stan kultury fizycznej w Zakładzie Karnym w Iławie, stwierdził, że
to właśnie skazani związani z podkulturą przestępczą uosabiali największy zapał do ćwiczeń
fizycznych, w wyniku czego „opanowali np. wszystkie siłownie” (s. 95).
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dani podczas treningów stosowali metodę
kulturystyczną, deklarując, że ich najważniejszym celem treningowym jest rozwój
masy mięśniowej. W doborze katalogu i kolejności ćwiczeń oraz liczby serii i powtórzeń
wykorzystywali programy treningowe dla
średnio zaawansowanych lub zaawansowanych5 publikowane w czasopiśmie „Kulturystyka i Fitness” lub na witrynie internetowej www.kfd.pl6. Jeśli wykonywanie jakiegoś
ćwiczenia ujętego w programie okazywało
się niemożliwe (np. ze względu na brak niezbędnego wyposażenia w dostępnej im siłowni), badani zastępowali je innym ćwiczeniem, które w ich opinii obciążało tę samą
grupę mięśniową. Wizyty badaczy w siłowni
podczas treningów badanych pozwalały zauważyć stosowanie przez większość z nich
zbyt dużych obciążeń (nieadekwatnych do
ich możliwości), a co za tym idzie, niepoprawne wykonywanie poszczególnych ćwiczeń7. Nie dokonywano natomiast analizy
ex post stosowanych przez badanych obciążeń treningowych.
Kilka dni przed badaniem przekazano
osobom ćwiczącym w siłowni (za pośrednictwem jednego z wychowawców) informacje
o przedmiocie, celu i planowanym sposobie
jego przeprowadzenia oraz o dobrowolności
uczestnictwa w badaniu. Bezpośrednio przed
badaniem zorganizowano wizytę osób dokonujących pomiaru8 w siłowni (podczas treningu części badanych) oraz krótkie spotkanie badaczek z potencjalnymi badanymi w
świetlicy pawilonu mieszkalnego. Celem tych
spotkań było nawiązanie pozytywnych relacji z osobami ćwiczącymi oraz uzyskanie ich
zgody na uczestnictwo w badaniu. Właściwą
5
Badani stosowali w jednym treningu znaczną
liczbę serii ukierunkowanych na trenowaną grupę
mięśniową (metoda treningu dzielonego oraz
serie łączone).
6
Niektórzy badani dysponowali wydrukami
takich programów oraz zestawów ćwiczeń, z których samodzielnie układali programy.
7
Zaobserwowano wykonywanie znacznej
części ćwiczeń w niepełnym zakresie ruchu oraz
nieplanowane wykonywanie tzw. ruchów oszukanych. Praktyk tych badani nie uzasadniali
realizowanym właśnie mezocyklem treningowym
ukierunkowanym na kształtowanie siły.
8
Pomiar został wykonany przez drugą i trzecią
autorkę artykułu.
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część badania (wywiady) realizowano indywidualnie dla każdego badanego w dyżurce
wychowawcy oraz w pomieszczeniu pełniącym funkcję świetlicy.
W badaniach zastosowano technikę wywiadu z wykorzystaniem standaryzowanego
kwestionariusza Recovery Scoring Guide,
adaptowanego z opracowania Träna smart:
Undvik överträningssyndrom (Kenttä i Hass
mén, 1999), oceniającego czynności zmniejszające ryzyko powstawania przeciążeń układu ruchu. Ocena ta polega na przypisaniu
osobie badanej określonej liczby punktów
na podstawie analizy odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu. Następnie
uzyskaną liczbę punktów dopasowuje się do
jednego z trzech przedziałów punktowych,
przy czym wartość od 20 do 17 punktów
oznacza czynności prowadzone w sposób
prawidłowy, wartość od 16 do 15 punktów
– czynności prowadzone w sposób zasadniczo dobry, wymagające jednak drobnych
udoskonaleń, a wartość niższa niż 15 punktów oznacza czynności prowadzone w sposób nieprawidłowy. Zastosowany kwestionariusz pozwala ponadto na wyodrębnienie
i ocenę pięciu kategorii czynności zmniejszających ryzyko powstawania przeciążeń
układu ruchu: odżywiania, nawadniania,
snu i odpoczynku, relaksu i stanu emocjonalnego, rozciągania i wyciszenia. Badanie
poszerzono o krótki kwestionariusz wywiadu własnej konstrukcji, za pomocą którego
ustalono: rodzaj podejmowanego przez badanych treningu oraz jego specyfikę (dla
początkujących, średnio zaawansowanych
czy zaawansowanych), deklarowane przez
badanych cele treningowe, częstotliwość treningów, staż treningowy, fakt wykonywania
treningu pod specjalistycznym nadzorem lub
brak takiego nadzoru, rodzaj źródeł wiedzy
o treningu wykorzystywanych przez uczestników oraz stosowanie przez badanych metod
redukcji stresu.
WYNIKI
Średni czas podejmowania przez badanych
treningu siłowego wyniósł 7 lat i 6 miesięcy.
Badani wykonywali średnio 5,8 treningu
tygodniowo.
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Jedynie 12% osób badanych podejmujących spontanicznie trening siłowy prawid
łowo realizowało czynności zmniejszające
ryzyko wystąpienia przeciążeń układu ruchu. U 32% czynności te wymagały drobnych
udoskonaleń, a ponad połowa badanych
(56%) realizowała je nieprawidłowo – w sposób wymagający modyfikacji (tab. 1).
Najwięcej nieprawidłowości w podejmowaniu przez badanych czynności zmniejszających ryzyko wystąpienia przeciążeń
układu ruchu usytuowanych było w kategoriach „relaks i stan emocjonalny” oraz „rozciąganie i wyciszanie”. Przy maksymalnej
możliwej do zdobycia liczbie 20 punktów
średnia wartość punktów uzyskanych w gru-
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pie badanych wyniosła 14,7 (przy wartościach
granicznych 6 i 20 punktów) (tab. 2).
Katalog stosowanych przez uczestników
metod redukcji stresu był bardzo skromny
i zawierał niemal wyłącznie metody intuicyjne (nieprofesjonalne), a nie konkretne
techniki relaksacyjne. Ustalono, że niemal
połowa badanych (46%) redukowała napięcie
nerwowe poprzez słuchanie ulubionej muzyki, a u 12% pomocna była rozmowa z zaufaną osobą. Jedynie 2% (jedna osoba) stosowało antystresowe ćwiczenia oddechowe.
Dla ponad połowy badanych (56%) źródło wiedzy wykorzystywanej w planowaniu
i realizacji treningów siłowych stanowili
współwięźniowie. Z literatury korzysta w

Tab. 1. Punkty uzyskane przez osoby osadzone podejmujące trening siłowy
w badaniu kwestionariuszem Recovery Scoring Guide
Punkty kwestionariusza Recovery Scoring Guide
Przedział punktowy
od 20 do 17
od 16 do 15
14 i mniej

Badani

Interpretacja
Czynności prowadzone w sposób prawidłowy
Czynności prowadzone w sposób zasadniczo dobry,
wymagające jednak drobnych udoskonaleń
Czynności prowadzone w sposób nieprawidłowy,
wymagający modyfikacji

n

%

6

12

16

32

28

56

Tab. 2. Punkty uzyskane przez osoby osadzone podejmujące trening siłowy w zakresie poszczególnych
kategorii wyodrębnionych w kwestionariuszu Recovery Scoring Guide
Punkty uzyskane przez badanych

Maksymalna liczba
punktów możliwych
do zdobycia

średnia

odsetek maksymalnej liczby
punktów możliwych do zdobycia

Nawadnianie
Odżywianie
Sen i odpoczynek
Relaks i stan emocjonalny

2
8
4
3

1,85
6,9
3
1,5

92
87
75
50

Rozciąganie i wyciszenie

3

1,25

42

Nazwa kategorii

Tab. 3. Źródła wiedzy wykorzystywane przez badanych w planowaniu i realizacji treningu siłowego
Kategoria
Wiedza uzyskana od kolegów (współwięźniów)
Wiedza uzyskana z literatury (czasopisma, poradniki, książki)
Wiedza zdobyta przed pozbawieniem wolności
Niekorzystanie z żadnych źródeł
Porady instruktora

Badani
n

%

28
15
15
12
7

56
30
30
24
14
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celu pozyskania tej wiedzy 30% badanych,
a z porad instruktora 14% (tab. 3).
DYSKUSJA
W pozbawieniu znacznej dozy wolności osobistych (pojmowanych jako możliwość autonomicznego decydowania o sobie) usytuowana jest istota oraz specyfika wymierzanej
przestępcom kary pozbawienia wolności.
Owo pozbawienie jest zatem czynnikiem,
z którego wynika główna dolegliwość takiej
kary (Machel, 2008). Niemożność decydowania o sobie w wielu obszarach ludzkiego
funkcjonowania egzekwuje się w więzieniach
poprzez fizyczne odizolowanie osób, którym
taką karę wymierzono. Niestety z konieczną
w wykonywaniu kary pozbawienia wolności
izolacją fizyczną współwystępuje nierozer
walnie izolacja społeczna, która jest źródłem
najistotniejszych negatywnych skutków tej
kary. Skutki izolacji społecznej więźniów są
bardzo poważne, gdyż znacząco utrudniają
realizację najważniejszych (bo dających nadzieję na pozytywną przemianę) celów kary
(Ambrozik, 2009; Bałandynowicz, 2010;
Lerman, 2013).
Z perspektywy poruszonej tutaj problematyki trzeba zauważyć, że osoby poddane
izolacji penitencjarnej nie mają możliwości
bezpośredniego obserwowania trendów czy
zjawisk występujących w społeczeństwie, do
którego w przyszłości mają przecież powrócić z nadzieją na życie zgodne z obowiązującymi w nim normami prawnymi i moralnymi. Osoby osadzone w więzieniach mają też
ograniczone możliwości korzystania z dobrodziejstw edukacji. Dotyczy to dostępu
zarówno do edukacji zorganizowanej (np.
szkolnej), jak i do innych wszechobecnych
w wolnych społeczeństwach źródeł bodźców
edukacyjnych (prasy tematycznej, książek,
programów telewizyjnych). Ponadto osoby
te nie podlegają pozytywnym oddziaływaniom różnego rodzaju akcji społecznych –
w tym takich, które ukierunkowane są na
kształtowanie prozdrowotnej świadomości
społeczeństw. Taka sytuacja może być istotną
przyczyną niskiego poziomu kompetencji
prozdrowotnych badanych, w tym deficytów
umiejętności bezpiecznego podejmowania
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aktywności fizycznej. Może też stanowić
wyjaśnienie wysokiego odsetka osób badanych, które nieprawidłowo wykonywały
czynności zmniejszające ryzyko występowania przeciążeń układu ruchu (lub zaniechały
ich wykonywania). Za okoliczność szczególnie niekorzystną uznać należy to, że osoby
o takich właśnie deficytach kompetencji stanowią podstawowe źródło informacji o treningu dla innych osadzonych osób współćwiczących, co może utrwalać zachowania
antyzdrowotne w tym środowisku.
Ze wskazanych tutaj powodów istotne
jest, aby kara pozbawienia wolności – przy
zachowaniu wynikającej z tegoż pozbawienia
dolegliwości – nie pozbawiała jednocześnie
szans na wewnętrzną pozytywną przemianę.
Stąd wprost wynika konieczność kierowania do więźniów różnorodnych bodźców
edukacyjnych, usytuowanych m.in. w obszarze edukacji zdrowotnej, a także podejmowania działań motywujących do autoedukacji.
Z tego powodu do niezbędnego wyposażenia
współczesnego więzienia – obok rozmaitych
zabezpieczeń ochronnych umożliwiających
egzekwowanie pozbawienia wolności – zaliczyć trzeba bez wątpienia przedmioty, które
umożliwiają rozwój osobisty więźniów. W
kontekście tematu niniejszego artykułu istotne jest, aby osoby osadzone w więzieniach
miały możliwość korzystania z dobrze wyposażonych bibliotek, dysponujących m.in. poradnikami oraz czasopismami mogącymi
stanowić źródło wiedzy o sposobach wykorzystywania treningu motorycznego na rzecz
zdrowia. Dobór pozycji dedykowanych osobom osadzonym, zwłaszcza tych dotyczących
treningu siłowego, powinien być bardzo staranny. Ważne jest, aby więzienne biblioteki
zaopatrywać w opracowania, których autorzy zachęcają przede wszystkim do realizacji zdrowotnych celów treningu siłowego,
wskazując m.in. odpowiednie metody oraz
akcentując konieczność wykonywania rozgrzewki i wyciszenia czy też właściwego doboru obciążeń9. Innym sposobem na upow
9
Do pozycji wartych polecenia zaliczyć można
książki Kulturystyka. Poradnik dla każdego Calderóna (2007), w której autor zawarł interesujący
podrozdział na temat dozowania obciążeń, oraz
Trening siłowy Ungera (2002), z rozdziałem do-
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szechnianie wiedzy o zdrowiu w omawianym
środowisku mogłoby być angażowanie ćwiczących osób osadzonych w sporządzanie
tematycznych gazetek informacyjnych, przygotowywanych (przy merytorycznym wsparciu profesjonalistów) dla pozostałych więźniów. W kwestii interwencji w adresowane
do więźniów programy z obszaru promocji
zdrowia oraz redukcji szkód podkreślić trzeba
wykazaną już empirycznie konieczność rzetelnego ich planowania w celu zaspokojenia
rzeczywistych potrzeb więźniów (Pulford
i wsp., 2011). Działalność taka wymaga
jednak sporej dozy zrozumienia sytuacji więźniów ze strony personelu więziennego, dostrzegania potrzeby działań wykraczających
poza uregulowane prawem i obyczajem minima oraz antycypowania możliwych (bliskich i odległych) społecznie pożądanych
skutków takich działań.
Aby edukacja dotycząca prozdrowotnej
aktywności fizycznej przynosiła rzeczywiste
efekty zdrowotne, wymaga wdrożeń. Jej efekty powinny znaleźć bezpośrednie odzwierciedlenie w stylu życia. Dlatego też możliwość dokonywania takich wdrożeń – także
w więzieniach – powinna być w miarę możliwości realna. Tymczasem w zakładach karnych często zaobserwować można sytuacje
udostępniania obiektów sportowych jedynie nielicznej grupie osób osadzonych10, przy
czym nie zawsze daje się to wyjaśnić skromnym stanem bazy sportowo-rekreacyjnej więzień. Zastanawiające bowiem jest, że niektórzy więźniowie ćwiczą naprawdę często,
np. 6–7 razy w tygodniu. Oprócz pytania o
tyczącym niebezpieczeństw związanych z podejmowaniem treningu siłowego. Przykładem pozycji dość kontrowersyjnej i dlatego niezalecanej
osobom osadzonym do zastosowań autoedukacyjnych niech będzie opracowanie Skazany na
trening. Zaprawa więzienna (Wade, 2011) wraz
z dwoma następującymi po nim tomami. Choć proponowany tu trening z masą własnego ciała może
dać pożądane efekty somatyczne, poważne wątpliwości budzi popularyzowana przez autora idea
kształtowania sprawności w intencji przygotowania do brutalnej wewnątrzwięziennej rywalizacji
i budowania pozycji społecznej na fundamencie
budzącej respekt muskulatury i sprawności fizycznej.
10
Podobne rozwiązanie zaobserwowano w
miejscu przeprowadzenia badań.
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zdrowotną zasadność tak częstych treningów powstaje także pytanie z punktu widzenia pedagoga ważniejsze: Czy zmniejszenie
częstotliwości zajęć sportowych najbardziej
aktywnych fizycznie więźniów może skutkować udostępnieniem obiektów sportowych
większej liczbie osób osadzonych? Doświadczenie autorów wskazuje, że nawet po uwzględ
nieniu różnych zmiennych specyficznych dla
warunków zakładu karnego (klasyfikacja
skazanych, czynniki dotyczące bezpieczeństwa oraz trudności w przemieszczaniu się
więźniów wewnątrz więzień) odpowiedź na
to pytanie – choć musi być udzielona odrębnie dla każdego z więzień – w większości
przypadków będzie twierdząca.
Więzienie jest miejscem, w którym dochodzi do silnej i przewlekłej deprywacji wielu
istotnych potrzeb (Bałandynowicz, 2010).
Samo osadzenie w sensie psychospołecznym
spełnia definicyjne kryteria sytuacji trudnej
(Poklek, 2010), dlatego więźniowie są grupą
szczególnie narażoną na działanie stresu.
Warto przy tym zauważyć, że w warunkach
więziennych istnieje ograniczony dostęp do
zasobów, które mogą sprzyjać zmniejszaniu poziomu stresu (Modzelewski, 2012).
W tej sytuacji możliwość konstruktywnego
redukowania stresu więźniów (postrzegana
w kontekście zarówno antystresowych oddziaływań personelu, jak i wdrażania osób
osadzonych do stosowania technik autogennych) wydaje się bardzo istotna nie tylko
z powodów związanych z profilaktyką przeciążeń treningowych. Stres więzienny jest
bowiem czynnikiem silnie utrudniającym
proces resocjalizacji11. Warto w tym miejscu
wskazać (zwłaszcza z myślą o systemach
penitencjarnych borykających się ze znacznymi ograniczeniami budżetowymi) na dawne,
choć w zasadniczym aspekcie wciąż aktualne doświadczenia amerykańskie ukazujące możliwość bezkosztowego ograniczenia
stresu w więzieniach, m.in. poprzez zapew11
Pojęciem stresu więziennego posługuje się
Jaworska (2009). Ustaliła ona empirycznie pozytywny wpływ zajęć jogi na obniżenie stresu więźniów
w trzech jego wymiarach, przy czym „największe
znaczenie udziału skazanych w terapii zostało
odnotowane pod względem fizycznych objawów
stresu” (s. 208).
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nienie odpowiedniej możliwości podejmowania ćwiczeń (Zimring i wsp., 1988). Wypada
też pamiętać, że aby trening fizyczny skutkował obniżeniem poziomu stresu, spełnionych musi być wiele uwarunkowań, do
których zalicza się m.in. przygotowanie organizmu do obciążenia treningowego (przez
zastosowanie odpowiedniej rozgrzewki), właś
ciwy dobór obciążeń treningowych oraz realizację czynności pozwalających na łagodne
obniżenie aktywności organizmu po wytężonej pracy. Jeśli na trening sportowy spojrzeć
w kategoriach makrocyklu treningowego, to
w kontekście profilaktyki fizycznych i psychicznych przeciążeń treningowych istotnego znaczenia nabiera też stosowanie przez
osoby trenujące metod redukowania stresu.
Tymczasem wyniki badań ukazują bardzo
niski poziom stosowania przez uczestników
technik redukowania stresu (tab. 2) przy
jednoczesnym aplikowaniu znacznych obciążeń treningowych. Z tego powodu (jak
i z przyczyn wskazanych wyżej, związanych
z istotą kary pozbawienia wolności) zasadne
wydaje się przeprowadzenie ingerencji edukacyjnej przygotowującej osoby osadzone
(zwłaszcza podejmujące regularnie trening
siłowy) do stosowania konkretnych technik relaksacyjnych.
Wdrożenie proponowanych tutaj edukacyjnych i organizacyjnych udoskonaleń może
ograniczyć występowanie przeciążeń treningowych. Zważywszy jednak na (przytoczoną
we wstępie) silną motywację więźniów do
rozwoju siły i masy mięśniowej, raczej nie
należy oczekiwać wyeliminowania przeciążeń w tej populacji. Ze względu zatem na
stale istniejące ryzyko warto rozważyć wytworzenie mechanizmów diagnozowania
objawów przeciążeń układu ruchu oraz reagowania w przypadkach ich ujawnienia.
Wymaga to odpowiedniego przygotowania kadr więziennych – nie tylko medycznych, ale także wychowawczych i nadzorujących (Hackney i Battaglini, 2007). Całość
działań ukierunkowanych na ograniczenie
występowania przetrenowania (celem osiąg
nięcia możliwie wysokiej skuteczności) warto
ująć w zwarty program monitorowania, profilaktyki i rozwiązywania problemów zdrowotnych związanych z przetrenowaniem.
Czyniąc analogię od interesującej zdaniem
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autorów adresowanej do sportowców propozycji zawartej w opracowaniu Monitoring
and prevention of overtraining in athletes
(Alves i wsp., 2006), program profilaktyki
przeciążeń adresowany do więźniów mógłby
stanowić część strategii zarządzania jakością
ich życia oraz kierowanych do nich oddziaływań opiekuńczo-wychowawczych.
WNIOSKI
1. W grupie osób osadzonych w więzieniach, które podejmują niekontrolowany trening siłowy w ramach czasu wolnego, występuje znaczne ryzyko przeciążeń układu
ruchu, spowodowane wysoką częstotliwością
stosowania treningu siłowego, brakiem kontroli nad stosowanymi obciążeniami oraz
zaniechaniami i licznymi nieprawidłowoś
ciami w podejmowaniu przez osoby ćwiczące
czynności zmniejszających ryzyko wystąpienia takich przeciążeń.
2. Ponieważ osoby osadzone podejmujące
trening siłowy korzystają przede wszystkim
z nieprofesjonalnych, wątpliwych pod względem rzetelności źródeł wiedzy przydatnej
w planowaniu i realizacji takiego treningu,
przyczyną występowania u nich zachowań
stwarzających ryzyko przeciążeń układu ruchu mogą być deficyty ich kompetencji w
obszarze profilaktyki takich przeciążeń. Z
tego powodu warto stworzyć osobom osadzonym warunki sprzyjające samodzielnemu
korzystaniu z wiarygodnych źródeł wiedzy
dotyczącej znaczenia aktywności fizycznej
(w tym treningu siłowego) dla rozwoju osobistego potencjału zdrowotnego.
3. Ponieważ w przypadku osób osadzonych trenujących w siłowni znaczna część
podejmowanych zachowań skutkujących
ryzykiem przeciążeń układu ruchu polega
na zaniechaniu lub nieprawidłowym wykonywaniu rozgrzewki oraz wyciszenia, w
zakładach karnych i aresztach śledczych,
w których funkcjonują siłownie, zasadne jest
dokonanie diagnozy warunków przestrzennych (wystarczającej wolnej powierzchni)
do wykonywania rozgrzewki oraz rozciąga-
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nia12. W przypadkach, w których warunki te
okażą się niedostateczne, należy dokonać
zmian organizacyjnych umożliwiających
utworzenie stref rozgrzewki i rozciągania.
4. Istnieje prawdopodobieństwo, że w zarządzaniu dostępnością poszczególnych rodzajów aktywności fizycznej dla osób osadzonych w niedostatecznym stopniu uwzględnia
się wskazania profilaktyki urazów i zespołów
przeciążeniowych. Mając na względzie skromną bazę sportową większości polskich więzień i kierując się przy tym zasadą upowszechniania prozdrowotnej aktywności
fizycznej, warto rozważyć stopniowe odstępowanie od rozwiązań skutkujących istnieniem niewielkich grup osób podejmujących
aktywność fizyczną z wysoką częstotliwością
oraz stosowanie w to miejsce rozwiązań ukierunkowanych na wzrost liczby ćwiczących
z częstotliwością optymalną ze względu na
potrzeby zdrowotne.
5. Wobec osób osadzonych podejmujących trening siłowy (podobnie jak wobec
osób podejmujących inne rodzaje aktywności fizycznej) warto realizować programy
edukacyjne ukierunkowane na kształtowanie kompetencji umożliwiających samodzielne
wykorzystywanie aktywności fizycznej w pomnażaniu osobistych zasobów zdrowotnych
oraz motywujące do samodzielnego korzystania z udostępnianych w więzieniach wiarygodnych źródeł wiedzy. Jednocześnie osoby
osadzone podejmujące aktywność fizyczną
z obciążeniem, które stwarza ryzyko wystąpienia przeciążeń układu ruchu, warto dodatkowo edukować w zakresie konieczności
i sposobów wykonywania rozgrzewki i wyciszenia, zdrowotnych skutków zaniechań
12
Siłownię, w której ćwiczyli badani, przy jej
niewielkiej powierzchni (ok. 25 m 2) cechowało
duże zagęszczenie sprzętu treningowego, co skutkowało możliwością włączania do rozgrzewki
oraz wyciszenia jedynie takich ćwiczeń, które wykonuje się w pozycji stojącej. Wolna od sprzętu
treningowego przestrzeń siłowni pozwalała na
wykonywanie takich ćwiczeń w tym samym czasie
maksymalnie przez trzy osoby. Ponadto doświadczenie zawodowe autorów oraz ich spostrzeżenia poczynione podczas wcześniejszych badań
pozwalają stwierdzić, że podobne mankamenty
cechują miejsca ćwiczeń usytuowane w znacznej
części innych zakładów karnych i aresztów śledczych w Polsce.
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w tych obszarach, a także metod redukowania stresu.
6. Ocenę ryzyka przeciążeń układu ruchu
osób osadzonych podejmujących trening
siłowy należy uzupełnić stałym monitorowaniem stosowanych przez te osoby obciążeń
treningowych.
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