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ODŻYWIANIE
Odżywianie u osób aktywnie
biegających jest istotną częścią
każdego dnia .

Dieta powinna dostarczać
odpowiedniej ilości energii do
treningów i pokrywać dzienne
zapotrzebowanie na węglowodany ,

białko i tłuszcze .

W diecie dla zabieganych dość
znacząco zwiększa się
zapotrzebowanie na kalorie , Można je
obliczyć za pomocą wzoru Harrisa-

Benedicta albo można skorzystać z
kalkulatora , który można znaleźć
obecnie na większości stron
poświęconych aktywności fizycznej .

Tak jak podkreśliłem na początku ,

zapotrzebowanie dla osób biegających
jest znacznie większe niż dla osoby
przeciętnie aktywnej fizycznie . Dzieje
się tak dlatego , że energia
wykorzystana podczas biegu musi
zostać zwrócona w postaci
spożywanych posiłków w ciągu
całego dnia .Węglowodany to źródło
naszej energii , to właśnie z nich osoby
aktywne fizycznie czerpią siły . 

Według zaleceń żywienia lekkoatletów
średnio i długodystansowych dieta
przedstawia się następująco .

Energia z białka stanowi 10 –15%

dziennego zapotrzebowania , z
tłuszczu to 20 –25% a energia z
węglowodanów stanowi 60 –70%. 

WĘGLOWODANY
TO  PALIWO
BIEGACZY
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PORADNIA
FITDIETETYK

Z badań wynika , że zawodowi
sportowcy spożywają między 4000
a 7000 kcal dziennie .

Jak powinna wyglądać dieta
osoby biegającej rekreacyjnie lub
półzawodowo?

Wszystko zależy od ilości treningów ,

trybu życia zawodowego i innych
aktywności fizycznych poza
bieganiem .Pod lupę wezmę osoby
biegające od 3 do 5 razy w tygodniu
na dystansach między 10 –25 km
średnim tempem i dodatkowo
wykonujących trening
wzmacniający raz w tygodniu .

Osoby tak trenujące i skupiające się
na poprawie kondycji i
wytrzymałości biegowej powinny
spożywać między 55 a 70%

węglowodanów w ciągu dnia . Białko
natomiast powinno być na
poziomie 15 –25%, ale wszystko
zależy ile węglowodanów
przyjmujemy w ciągu dnia oraz jaki
cel sobie postawiliśmy . Tłuszcze nie
powinny przekraczać 25%

dziennego zapotrzebowania .

- N A J L E P S Z Y  S T A R T



Kanapka z pastą jajeczną z
awokado i oliwkami .           
 Składniki : 2 jajko ,1 awokado , 15g
oliwek , chleb żytni razowy 4
kromki .

Pierś z kurczaka z ryżem i
szpinakiem .                        

 Składniki : 120g kurczaka , 1 torebka
ryżu , 120g szpinaku , 1 średni batat .

Banan z jogurtem naturalnym .

Składniki : 2 średni banan , garść
malin , jogurt naturalny lub Skyr ,
30g musli , łyżeczka cynamonu

Ryba pieczona z warzywami .
Składniki : 120g ryby (np . filet z
dorsza), 200g warzyw (np .

ziemniak , cukinia , brokuł , kalafior ,
brukselka , batat , bakłażan), 50g
ryżu .

Przykładowy jadłospis na 2200 kcal
dla kobiety biegającej 4 razy w
tygodniu przy wadze 60kg i
wzroście 165cm

Śniadanie - 546 kcal:

Obiad - 700 kcal:

Przekąska po treningu - 484 kcal:

Kolacja - 425 kcal: 

Nawodnienie

W diecie osoby trenującej nie można
zapomnieć o nawodnieniu organizmu .

Trenując , do powszechnie
stosowanych 2 litrów wody dziennie
powinniśmy dodać jeszcze litr . 
Jednak nie można traktować tego jako
wyznacznik – wiele zależy od wagi
biegacza , intensywności treningów , a
nawet pogody (w upalne dni szybciej
tracimy płyny). W przypadku
intensywnych lub długich treningach
warto wodę zmienić na izotonik
(można zrobić go samodzielnie ,

jednak należy uważać na proporcje i
zawartość cukru – mamy
uzyskać izotonik a nie hipertonik .) .

PRACA  NAD  ZDROWĄ
DIETĄ  TO  ZADANIE
DŁUGODYSTANSOWE
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DAMIAN DRÓŻDŻ
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PORADNIA
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2-3 godziny przed treningiem
najlepiej jest zjeść ostatni
pełnowartościowy posiłek .

30 min przed treningiem można
spożyć lekki posiłek
węglowodanowy .

Do godziny  po wysiłku
powinniśmy zjeść posiłek       

 po-treningowy - ma to duży
wpływ na regenerację .

3-4 godziny – zachowuj takie
odstępy między posiłkami w
ciągu dnia

Rozkład godzinowy

Pamiętaj , że tak jak trening
dostosowujesz indywidualnie do
swoich potrzeb , założonych celów
oraz biorąc pod uwagę możliwości -
tak samo należy podejść do diety .

Indywidualnie . 

Dzięki diecie możesz poprawić
swoje wyniki - często zły sposób
odżywiania nie pozwala Ci dać z
siebie 100%.

Powodzenia !



BIEGANIE  A

DYSKOPATIA 

czynniki mechaniczne ,

predyspozycje genetyczne , 

wiek , 

zaburzenia odżywienia dysku .

Na powstawanie zmian w obrębie
krążka międzykręgowego
(powstawanie dyskopatii), wpływ mają : 

I. Pytanie: Czy bieganie, przyczynia
się do powstawania dyskopatii, w
odcinku lędźwiowym kręgosłupa  

Odp . : Z badań (1) (2) wynika , że
bieganie WZMACNIA krążki
międzykręgowe. Wolny bieg (około 7
km/h), oraz szybki marsz , poprawiają
uwodnienie dysku . Im więcej biegania
(ponad 50 km/tydzień), tym lepiej . 

Jednocześnie , przytoczone badania
wskazują na to , że efekt ten , nie jest
obserwowany , podczas spokojnego
spaceru . . . Bieganie opóźnia również
proces starzenia się dysku . Biegacze
w wieku 44-62 lata , z historią biegania
10 lat , powyżej 50 km/tydzień , mieli o
20% WIĘKSZĄ wysokość dysków , w
porównaniu z osobami nie
uprawiającymi sportu .

Ale uwaga! Te wszystkie dobre
informacje, dotyczą ZDROWYCH
DYSKÓW.

 Wobec powyższych informacji ,
bieganie , śmiało można uznać , jednym
(ale nie jedynym !) ze sposobów
zapobiegania dyskopatii     

II. Mam dyskopatię.
 Czy mogę biegać?

Nie ma badań , jednoznacznie
wykazujących , zły wpływ 

biegania , na dyskopatię . Należy
jednak pamiętać , że bieganie,
dodatkowo obciąża, już 
osłabiony dysk(!).
Z badania (3) wynika , że wysokość
dysku ZMNIEJSZA SIĘ (odwracalnie),

o około 7% (!), po 30 minutach
biegania - bez biegania tylko 0 ,6%.

Przy niektórych dyskopatiach , może
to być niekorzystne .

Po ataku silnego bólu , nie należy
zbyt wcześnie wracać do biegania
również , gdy ból schodził do nogi
(min 3 tyg bez bólu).

Jeżeli masz rozpoznaną dyskopatię i
NIE ODCZUWASZ BÓLU w trakcie ,

lub po bieganiu - możesz biegać .

Reasumując - nie należy obawiać
się , że bieganie "popsuje" nasze
dyski . Jeżeli podczas biegania lub
po nim odczuwasz ból , należy
zgłosić się do fizjoterapeuty .

Potencjalnych przyczyn bólu w tej
sytuacji , jest więcej , niż tylko dysk .

OPRACOWANIE

MGR RAFAŁ OCHOWIAK
FIZJOTERAPEUTA

TERAPEUTA MANUALNY

- wpływ biegania na krążek międzykręgowy

1. Belavý DL, Quittner MJ, Ridgers N, Ling Y, Connell D, Rantalainen T. Running exercise strengthens
the intervertebral disc.

2. Mitchell UH, Bowden JA, Larson RE, Belavy DL, Owen PJ. Long-term running i
n middle-aged men and intervertebral disc health, a cross-sectional pilot study.

3. Kingsley MI, D'Silva LA, Jennings C, Humphries B, Dalbo VJ, Scanlan AT. Moderate-intensity running
causes intervertebral disc compression in young adults.



SEZON  BEZ  

KONTUZJ I?
Syndrom pasma biodrowo piszczelowego(ITBS)- zapobieganie 
częstej dolegliwości biegaczy długodystansowych

Syndrom pasma biodrowo-piszczelowego to przypadłość spotykana 
nawet u 12% osób trenujących bieganie, którzy by wyleczyć 

te schorzenie często ponoszą stratę kilku tygodni przymusowej 
przerwy , a nawet całego sezonu . 

Lepiej zapobiegać niż leczyć . Okres przygotowawczy jest idealnym 

czasem na odpowiednie ćwiczenia ogólnorozwojowe i streching . Takie
postępowanie nie tylko pomoże w profilaktyce ITBS , ale także w poprawie
wyników , przez co radość z biegania będzie z pewnością pełniejsza .

Pasmo biodrowo- piszczelowe (ITB – Iliotibial Band)  tomnieelastyczna 

struktura rozciągnięta po bocznej stronie uda między biodrem , a
kolanem .  Rozpoczyna się w okolicy miednicy trzema pasmami ścięgnistymi
pochodzącymi od mięśni : naprężacza powięzi szerokiej , pośladkowego
wielkiego i pośladkowego średniego .

Przyczep końcowy to w większości kłykieć boczny kości udowej i boczne troczki
rzepki .

Typowym objawem ITBS jest ból i miejscowa tkliwość 2-3 cm powyżej linii
stawu kolanowego po bocznej stronie . Najnowsze badania podają , że
źródłem bólu jest mocno unerwiona i unaczyniona tkanka łączna leżąca
pomiędzy pasmem a kością . Przeczy to wcześniejszym teoriom o przyczynie
bólu w postaci tarcia ITB ,a wskazuje ją w
kompresji struktur pod pasmem . Drażnienie 

wymienionych struktur zachodzi podczas 

kontaktu stopy z podłożem . U przeciętnego 

biegacza kąt zgięcia stawu kolanowego 

przy fazie podporu (w momencie uderzenia
 piętą) wynosi 21°. Do największego napięcia
 dochodzi przy stawie kolanowym zgiętym 

do lub poniżej 30°.U sprinterów kąt jest 
większy dlatego są mniej narażeni 
na wystąpienie tego schorzenia .

Szukając źródła dolegliwości należy przyjrzeć 

się dwóm stawom- biodrowemu  i skokowemu .

Ogromne znaczenie ma też niestabilność 

miednicy- kiedy osłabiony mięsień pośladkowy
średni nie utrzymuje jej w poziomie przez co
dochodzi do napięcia mięśni pośladkowego 

wielkiego i naprężacza powięzi szerokiej .

OPRACOWANIE
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 tkanki miękkie(ocena napięcia mięśni , ich elastyczność ,                           

 stan przegród mięśniowych)

 stawy(ich ustawienie , ślizg powierzchni).

Terapia wszystkich zaburzeń funkcjonalnych powinna 
przebiegać dwutorowo obejmując :

1 .

2 .

Przyczyną nieprawidłowości może być koślawienie kolana , 

a co za tym idzie pronacja stóp , a dalej przedopochylenie 

miednicy i tułowia . 

Każdy przypadek jest inny, Może trzeba sprawdzić długość 

kończyn ,być może mamy do czynienia z osłabieniem głowy 

przyśrodkowej mięśnia czworogłowego uda . 

Szukamy też przyczyn około treningowych typu nierówna 

nawierzchnia po której biegamy lub zbyt szybki przyrost obciążeń
treningowych( tzw .syndrom nagłych maratończyków).

Oto przykłady rozciągania pasma biodrowo-piszczelowego oraz jego
rolowanie .

OPRACOWANIE
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MAMA WRACA

DO  BIEGANIA
Kiedy można bezpiecznie zacząć
biegać po porodzie?

Z reguły moja odpowiedź na to
pytanie nie jest dla Was zadowalająca
- zalecam wstrzymanie się od biegania
przez kilka miesięcy od porodu .

Dlaczego?

Przecież wszyscy biegacze mają
płaskie i umięśnione brzuchy , wiele się
mówi o tym że bieganie wzmacnia
mięśnie głębokie i oczywiście jest to
prawdą , ale zastanawiałaś się jak to
jest u kobiet w ciąży i po porodzie?

Bieganie wzmacnia ich core czy
osłabia?

Fizjologia kobiety w okresie ciąży i
połogu bardzo się zmienia . Hormony
ciążowe , które wpływają na
rozluźnienie tkanki łącznej i połączeń
stawowych miednicy wpływają mocno
na biomechanikę ciała . 

Hormony te po porodzie utrzymują się
w ciele kobiety przez długi czas ,

szczególnie gdy kobieta karmi piersią .

Nawet jeżeli wróciłaś już do wagi
sprzed ciąży i mieścisz się w
przedciążowe jeansy nie znaczy , że
Twoje więzadła miednicy są zwarte , a
połączenia stawowe stabilne .

Zerwanie struktur
podwieszających narządy
miednicy mniejszej - obniżenie
narządów rodnych
Osłabienie kresy białej -
pogłębianie rozejścia mięśni
prostych brzucha
Osłabienie przedniej          
 ściany pochwy i stabilności
cewki moczowej                          -
wysiłkowe                  

 nietrzymanie moczu .

Mięśnie dna miednicy 
również potrzebują czasu 
na regeneracje. 
Wyobraź sobie teraz 

nadmuchany balon z którego 

zeszło powietrze , nadmuchaj go
jeszcze raz i zacznij ściskać i
odbijać , jak myślisz długo wytrzyma
zanim pęknie?

Tak samo jest z tkanką łączną w
Twoim ciele po porodzie , znosiła
dużo obciążeń i była mocno
rozciągnięta . Jeżeli zaczniesz zbyt
szybko biegać Twoje rozciągnięte
mięśnie będą napinać się wybiórczo
jednocześnie uszkadzając osłabione
struktury .

A do jakich uszkodzeń może dojść? 

BIEGANIE  WZMACNIA
MIĘŚNIE  GŁĘBOKIE  -

CZY  RÓWNIEŻ  U
KOBIET  PO
PORODZIE ?

OPRACOWANIE

MGR EWA BONIECKA
FIZJOTERAPEUTKA

UROGINEKOLOGICZNA
INSTRUKTOR FITNESS



Czy nie masz rozstępu mięśni
prostych brzucha?

Czy nie masz bólu kręgosłupa ,

miednicy , kolan , zwłaszcza po
ćwiczeniach fizycznych?

Czy nie cierpisz na wysiłkowe 

 nietrzymanie moczu? (nawet kilka
kropel podczas kichnięcia to już
pierwszy stopień nietrzymania
moczu)?

Czy Twoje mięśnie dna miednicy
nie są osłabione lub nadmiernie
napięte?

Czy potrafisz oddychać
przeponowo? Także podczas
wysiłku . 

Dlatego odradzam bieganie po
porodzie . Pierwsze ćwiczenia powinny
być ukierunkowane na rehabilitację
mięśni dna miednicy i core .

Kiedy w takim razie zacząć biegać?
Nie ma uniwersalnej odpowiedzi na to
pytanie . Wszystko zależy jak szybko
Twoje ciało się regeneruje i jakie
zmiany w nim zaszły w trakcie ciąży i
porodu . Każda z Nas jest inna , ma inną
tkankę łączną i inaczej znosi
obciążenia . Zanim zaczniesz biegać
upewnij się że Twoje ciało jest na to
gotowe :

Sprawdź :

Jeżeli chcesz mieć pewność że
bieganie Ci nie zaszkodzi udaj się do
fizjoterapeuty uroginekologicznego .

Moim zdaniem każda kobieta po
porodzie powinna odbyć taką
konsultację .

Od razu po porodzie możesz          

 rozpocząć ukierunkowany                  

 trening medyczny m . dna               

 miednicy i mięśni głębokich .

Jeżeli jest taka potrzeba                

 rozciągnij przykurczone grupy   

 mięśniowe- tak aby wyrównać          

 napięcie między przednią a tylną       

 taśmą mięśniową .

Teraz możesz zacząć statyczny           

 trening wzmacniający z obciążeniem
własnego ciała . -pilnuj aby Twoja    

 miednica w trakcie ćwiczeń była  

 ustawiona symetrycznie , aktywuj     
 mięśnie core w takcie treningu oraz    

 zwróć uwagę na prawidłowy oddech-

uruchamiający pracę przepony .

Zacznij od interwałowego spaceru-

zmienne tempo-  5 minut szybkie , 5 minut
spokojne tempo , stopniowo wydłużając
czas szybkiego maszerowania . 

Dodawaj obciążenie- chodzenie pod górkę
i z górki- mogą to być schody , górzysty
teren ; UWAGA – pilnuj aby nie odchylać się
do tyłu schodząc z górki- to będzie
rozciągało Twoje powłoki brzuszne .

Zacznij przeplatać maszerowanie z
truchtem i stopniowo wydłużaj czas
truchtu .

Jeżeli Twój czas truchtu wynosi już 30
minut zacznij biegać interwałowo- bieg na
zmianę ze sprintem , zmieniaj również
obciążenia- biegaj po nierównym terenie .

Jak krok po kroku wrócić 
do biegania po porodzie:

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .

Nie podałam czasu , który trzeba poświęcić na
poszczególne kroki- celowo- bo każda z nas
jest inna . Cały czas się obserwuj , ćwicz
świadomie !

OPRACOWANIE

MGR EWA BONIECKA
FIZJOTERAPEUTKA

UROGINEKOLOGICZNA
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PAMIĘTAJ ,  ŻE
KAŻDA  Z  NAS
JEST  INNA  -

ĆWICZ
ŚWIADOMIE !



CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ
WIĘCEJ? 

CHCESZ PRZEDYSKUTOWAĆ
DANY TEMAT?

AUTORZY TEKSTÓW TO
SPECJALIŚCI PRACUJĄCY W
NASZEJ PLACÓWCE -

ZAPRASZAMY NA ROZMOWE
LUB KONSULTACJĘ .

DZIĘKUJEMY ZA
ZAINTERESOWANIE NASZYM
E-BOOKIEM .

FENIX MEDICAL FITNESS
UL . PRZESKOK 2 

05-200 WOŁOMIN

WWW .FENIXKLUB .PL
786-111-488

Dietetyk Damian Dróżdż Poradnia Dietetyczna FIT DIETETYK℠             

 ul. Przeskok 2 05-200 Wołomin Telefon:+48531536632

damian.drozdz@fitdietetyk.pl | https://drozdz.fitdietetyk.pl/

mgr Rafał Ochowiak - wizyty w poniedziałki i czwartki

mgr Michał Piankowski - wizyty we wtorki 

mgr Ewa Boniecka - wizyty w poniedziałki i środy

1.

2.

3.

4.


