
Anty-kontuzja
zaplanuj zdrowy trening

BEZPŁATNY
PORADNIK



trening powinien być

ZDROWY1.
Niezależnie od tego, czy celem treningu jest poprawa 
sylwetki, wyników sportowych czy wybranych funkcji 
ruchu, trening powinien służyć budowaniu i zacho-
waniu zdrowia.

Jesteś aktywny? Uprawiasz sport? Ale czy wiesz 
na pewno, jak powinien wyglądać Twój trening? 
Co zrobić, by zmniejszyć ryzyko kontuzji? Jakie 
elementy i dlaczego do niego włączać? 

Oto garść porad, dzięki którym Twój trening 
będzie nie tylko skuteczny, ale i zdrowy!
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ZINDYWIDUALIZOWANY  
TRENING

WYBIERZ SPORT  
DLA SIEBIE

Najlepszy trening to taki, który został skon-
struowany specjalnie dla danej osoby,  
z uwzględnieniem jej sportowych zainte-
resowań i indywidualnych predyspozycji  
ruchowych.

PRZYKŁAD: Uprawiam boks i szermierkę, więc 
mój osobisty trening zawiera zdrowe elementy 
treningu bokserskiego i szermierczego jako 
czynność aerobową, wydolnościową i koordy- 
nacyjną. Do treningu włączam elementy tre-
ningu oporowego skierowanego dla zachowa-
nia zdrowia i poprawiające wybrane czynności 
ruchowe. Dzięki temu trening nie jest nudny, 
utrzymuje mnie w formie i przekłada się na 
ogólny dobry stan zdrowia.

Przy wyborze dyscypliny kieruj się swoimi  
zainteresowaniami i preferencjami.

Wiele osób zaczęłoby uprawiać sport, gdyby 
był zgodny z ich upodobaniami ruchowymi, 
nie był nudny i w widoczny sposób poprawiał 
zdrowie.

2. 3. 

ZASADY
zdrowego treningu

TR
E

N
IN

G
b

e
z
 
k

o
n

t
u

z
j
i



ZASADY
zdrowego treningu

WŁAŚCIWA
ROZGRZEWKA

DOBIERZ WŁAŚCIWĄ  
INTENSYWNOŚĆ TRENINGU

4. 

5. 

Nie bądź „niedzielnym graczem”, który ćwiczy 
rzadko i intensywnie (np. ok. 1 godziny piłki 
halowej, siatkówki, tenisa), bardzo często bez 
rozgrzewki lub z niewystarczającą rozgrzewką.

Jeśli ćwiczysz np. koszykówkę 1-2 razy  
w tygodniu, oznacza to, że praktycznie cały 
tydzień NIE ćwiczysz, a „zrywasz się” tylko na 
pojedynczy super intensywny wysiłek – mecz  
z kolegami. Twój aparat mięśniowo-więza-
dłowy nie jest przygotowany na tego rodzaju 
gwałtowne zmiany obciążeń. Zawodowcy, 
poza meczem, mają w ciągu tygodnia wiele 
treningów technicznych i przygotowujących 
organizm do maksymalnego wysiłku na czas 
meczu.

1. CZAS ROZGRZEWKI 

Rozgrzewka powinna trwać minimum 10 minut. 

ROZWIĄZANIE: Jeśli „szkoda” Ci wykupionego 
czasu, przyjdź 15 min. wcześniej i rozgrzej się  
w szatni lub z boku boiska. 

2. ROZGRZEWKA A KONTUZJE

Jednym z celów rozgrzewki jest stwierdzenie, czy 
nie mamy jakiejś kontuzji, aby nie pogłębić jej  
w trakcie treningu.

ROZWIĄZANIE: Jeśli podczas rozgrzewki wykry-
łeś jakąś niedyspozycję, lepiej zrezygnuj z części 
ćwiczeń lub obniż intensywność treningu zamiast 
ryzykować dłuższą i bolesną przerwę.

ROZWIĄZANIE: Znajdź dodatkowe 20 minut  
3 razy w tygodniu na trening utrwalający elemen-
ty techniczne uprawianej przez Ciebie dyscypliny  
z niewielkim i średnim obciążeniem.

TR
E

N
IN

G
b

e
z
 
k

o
n

t
u

z
j
i



ZASADY
zdrowego treningu
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WŁAŚCIWE  
OBCIĄŻENIE  
TRENINGOWE

6. 1.

2.

3.

4.

5.

Jest to kluczowa sprawa dla zdrowego treningu. Czas 
adaptacji obciążenia tkanek miękkich i kolagenu jest 
różny. Pamiętaj, że jeśli wskutek treningu wzmocnią 
się mięśnie, to ścięgna, więzadła i stawy wzmoc-
nią swoją strukturę dopiero za jakiś czas – liczony  
w miesiącach! W tym czasie zrobisz kolejny skok,  
jeśli chodzi o budowę siły mięśniowej. Wtedy ścię-
gna, mięśnie i stawy już za nim nie nadążą! Właśnie 
tak powstają kontuzje.

Nie ulegaj podpowiedziom kolegów i nie szarżuj  
z ciężarami. Nie daj się podpuścić i nie ćwicz ze zbyt 
dużym obciążeniem.

Ważną sprawą jest Rest Day, czyli odpoczynek  
i czas na regenerację po dwóch lub trzech dniach 
z rzędu intensywnego wysiłku. Należy stosować 
właściwą periodyzację treningową. Zapewnia ona 
prawidłowy rozkład budowy siły mięśniowej i czas 
na adaptację elementów ścięgnistych i stawów.
 

Nie używaj taśm do dłoni pomagających w chwycie 
drążka lub sztangi. Jedno z prawideł biomechaniki 
brzmi: jeśli nie jesteśmy w stanie utrzymać danego 
ciężaru w dłoniach, to ciężar ten jest dla nas zbyt 
duży. Po prostu. Sztuczki w rodzaju wspomagaczy 
siły chwytu zaburzają bilans mięśniowy. W konse-
kwencji są przyczyną wielu kontuzji.

Zbadaj poziom zakwaszenia organizmu. To bardzo 
istotne, gdyż istnieje ścisły związek między zwięk-
szonym poziomem zakwaszenia, a ilością i rozle-
głością kontuzji sportowych. Badanie wykonuje się 
z krwi kapilarnej (ukłucie w palec) i na przenośnym 
urządzeniu, które można nabyć w niektórych apte-
kach. 

ROZWIĄZANIE: 
Zasięgnij rady trenera (nie   
kolegów!) odnośnie zasad 
właściwej periodyzacji tre-
ningowej.



ZASADY
zdrowego treningu
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DOBÓR URZĄDZEŃ 
DO TRENINGU 
I PRAWIDŁOWA 
TECHNIKA RUCHU

7. PRZYKŁAD: 
„Wiosła” są  często stosowane 
jako ważny element rozgrzew-
ki. Ćwiczenie na „wiosłach” 
pozwala wspaniale budować 
wytrzymałość, natomiast może 
przyczyniać się do dyskopa-
tii. Im większe siły generujesz 
wiosłując, tym bardziej wzrasta 
ryzyko kontuzji.

Nie wszystkie urządzenia  
na siłowni gwarantują zacho-
wanie zdrowia podczas tre-
ningu. Dzieje się tak, ponieważ 
są one konstruowane z myślą  
o budowie cech motorycz-
nych, a nie zachowania zdro-
wia. 

Równie ważna jest technika 
wykonywania ćwiczeń, by 
aparat ruchu mógł pracować 
w prawidłowych płaszczyz- 
nach. Dzięki temu nie zuży-
wamy przedwcześnie stawów 
i nie przeciążamy mięśni.



ZBADAJ  
STAN ZDROWIA

8. 

PRZYKŁAD: 
Osoby mające problemy 
kardiologiczne powinny 
unikać ćwiczeń w pochyle-
niu z głową w dół, ćwiczeń 
izometrycznych i ekscen-
trycznych. Tempo ruchu 
powinno być płynne bez 
przyśpieszeń i o łagodnym 
charakterze. Powinno się 
unikać częstych zmian po-
zycji.

Zdrowy trening powinien być poprzedzony badaniami 
lekarskimi. Należy zebrać wiedzę na temat schorzeń ist-
niejących, głównych i towarzyszących oraz wynikających 
z nich przeciwwskazaniach do treningu.

Mając informację o naturze schorzeń i zasadach treningu 
dla osób w wieku dojrzałym, można konstruować indy-
widualny plan treningowy.

ROZWIĄZANIE: Skorzystaj z konsultacji lekarskiej.  
Trenerzy niestety często nie mają dostatecznych kom-
petencji w tym zakresie.

ZASADY
zdrowego treningu
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KRYSTIAN  
PRZYBYSZ
terapeuta Studia Sante Uzdrowiska Miejskiego

TERAPIA
ANTY-KONTUZJA

Doświadczony fizjoterapeuta, specjalizujący się w reha-
bilitacji urazów kręgosłupa. Twórca autorskich progra-
mów terapeutyczno-rehabilitacyjnych: Terapia i trening 
anty-aging, Kolagen up na twarz, Program anty-kontuzja 
dla sportowców, Pogotowie kręgosłupa. Rehabilitował 
uczestników programów „Taniec z Gwiazdami” i „Gwiaz-
dy tańczą na lodzie”. Szef zespołu medycznego sześciu 
edycji programu „You Can Dance – po prostu tańcz”. 
Był opiekunem medycznym i rehabilitantem uczest-
ników zawodów sportowych rangi Mistrzostw Świata  
i Mistrzostw Europy. Prowadzi szkolenia dla agencji, 
dotyczące metod bezkontuzyjnego treningu. Współpra-
cuje z teatrem „Och-teatr”, gdzie ma pod opieką aktorów  
i tancerzy musicalu „The Rocky Horror Show”.

CHCESZ
DOWIEDZIEĆ 
SIĘ WIĘCEJ?

Skorzystaj z profesjonalnej  
TERAPII ANTY-KONTUZJA DLA SPORTOWCÓW 

w Studio Sante Uzdrowisku Miejskim! Zapraszamy!
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TERAPIA ANTY-KONTUZJA >>

https://www.studiosante.pl/project/terapia-anty-kontuzja-dla-sportowcow/


Firma Sante postrzega zdrowie holistycznie, 
dlatego rozszerzyła działalność o Studio Sante 
Uzdrowisko Miejskie. Jest to wyjątkowa prze-
strzeń wellnessowo-terapeutyczna, w której 
Twoje ciało i Twój umysł powrócą do zdrowia, 
harmonii i równowagi. W komfortowych warun-
kach oczyścisz i zregenerujesz ciało, wyciszysz 
umysł i osiągniesz stan głębokiego relaksu. 

W basenach, saunarium, gabinetach zabiego-
wych i Bistro Sante zastosowano unikatowy  
na skalę światową system uzdatniania wody, 
którego podstawą jest Woda Ożywiona. 

Lecznicze kąpiele w Wodzie Ożywionej, spe-
cjalne ścieżki saunowania (japońska sauna 
sklana Ganbanyoku czy złota wypoczywalnia 
Goldarium) oraz energetyzujące rytuały i tera-
pie niedostępne w żadnym ośrodku w Europie 
stanowią o wyjątkowości Studia Sante! Relak-
sująca muzyka, przygaszone światła, kameralna  
atmosfera klubowych wnętrz wspomagają 
odnowę biologiczną oraz tworzą niepow- 
tarzalny nastrój SPA emanującego dobrą 
energią. Pobyt w Studio Sante Uzdrowisku 
Miejskim relaksuje i pobudza procesy samo- 
zdrowienia organizmu i regenerację komórkową 
na poziomie fizycznym, duchowym, emocjonal-
nym i energetycznym. Pozwala powrócić do pełni 
sił i zdrowia – a wszystko to w samym sercu War-
szawy!

TEL. +48 605 130 152, +48 691 603 611
UL. JAGIELLOŃSKA 55A | 00-301 WARSZAWA

WWW.STUDIOSANTE.PL



Misją firmy Sante jest dostarczanie żywności 
najwyższej jakości oraz propagowanie wiedzy  
o prawidłowym odżywianiu i zdrowym stylu 
życia. Eksperci Sante z dziedziny dietetyki, tech-
nologii żywności i żywienia realizują projekty  
w oparciu o najnowsze badania naukowe i trendy 
żywieniowe. Firma Sante używa przede wszyst-
kim składników pochodzenia naturalnego, rezyg- 
nuje z dodatków ulepszających smak, zapach, 
teksturę czy przedłużających trwałość produktów. 
Spożywając produkty Sante, możesz być pewny, że 
dostarczasz organizmowi wyłącznie najlepszych 
i wyselekcjonowanych składników z gwarancją 
jakości Sante.

SANTE ZNACZY 
ZDROWIE!

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ? 
ZAJRZYJ NA www.sante.pl

https://www.sante.pl/

