
Przeciwdziałanie kontuzjom   

 FOAM ROLLER, WAŁEK,  
CZY TEŻ ROLKA. 



 Prawidłowa praca układu mięśniowego uzależnione jest od 

bardzo ważnej, często niedocenianej tkanki łącznej zwanej 

POWIĘZIĄ, która otacza każdy mięsień, kości, nerwy oraz organy 

tworząc trójwymiarowy kombinezon zapewniający podtrzymanie 

naszemu układowi ruchu. Powięzie mają ogromny wpływ na 

poprawną ruchomość, posturę i percepcję bólu, a systematyczne 

ich rozluźnianie usprawnia rekonwalescencję mięśni, zwiększa 

mobilność, gibkość, a także wydajność organizmu.  

ROLOWANIE, CZYLI   GENIALNY AUTOMASAŻ MIĘŚNI 



 Pod wpływem wysiłku fizycznego powięź ulega obkurczeniu  

i krępuje otaczające mięśnie. Sztywna i mało podatna powięź 

uniemożliwia mięśniom jej rozciągnięcie w fazie ich przyrostu. Zatem 

kluczowe w osiągnięciu progresu treningowego jest, prawidłowe 

rozluźnienie powięzi. 

 

SMR (z ang. “self myofascial release”) – autorozluźnienie 

międzypowięziowe, jest efektywną techniką rozluźniania napięcia  

i zrostów w mięśniach, a także w otaczających je powięziach. 



 Ból mięśni odczuwany podczas  

i po jednostkach treningowych wiąże się 

z tym, że w czasie treningu powtarzamy 

cyklicznie pod obciążeniem te same 

ruchy. Sprawiamy wtedy, że powięź się 

napręża i w niektórych punktach skleja 

się z mięśniami, wtedy zmniejsza się 

elastyczność mięśni, ale to nie cały 

problem. Krew ma do takich miejsc 

utrudniony dostęp, przez co dociera do 

nich mniej tlenu i substancji odżywczych. 

Nie są też w wystarczającym tempie 

usuwane produkty przemiany materii. Tak 

powstają mięśniowo-powięziowe punkty 

spustowe i pojawia się ból 



 Automasaż głęboko nawadnia i uelastycznia tkankę łączną, którą 

jest powięź. Rolowanie wprawia w ruch włókna kolagenowe, które 

przesuwając się po sobie wydzielają więcej płynu. Właściwie nawodniona 

powięź może sprawnie wykonywać swoje funkcje,  

a tym samym uchronić się przed uszkodzeniami. Posiadając „”soczystą” 

powięź jesteśmy bardziej gibcy, a nasze ciało jest bardziej elastyczne.  

To zaś powoduje, że jesteśmy mniej podatni na urazy. 

Wszystkie zalety Rollerów są 

potwierdzone wieloma 

badaniami naukowymi oraz 

rosnącym poparciem 

terapeutów, trenerów  

i sportowców. A popularne 

”rolowanie” jest suplementem 

tradycyjnych metod terapii 

takich jak: fizjoterapia, 

osteopatia, masaż i rolfing. 



 Najpopularniejszym w ostatnim czasie sprzętem do 

automasażu są piankowe rolki. Robią one zawrotną karierę 

i szczycą się uznaniem wielu terapeutów, profesjonalnych 

sportowców oraz amatorów. Niepozorny wałek jest 

skutecznym przyrządem do systematycznego rozluźniania 

napięcia mięśniowego. Dobór twardości rolki i rodzaju jej 

powierzchni zależy od bardzo wielu czynników, takich jak: 

waga, wiek, rodzaj wykonywanej dyscypliny lub makro  

i mikro cykl treningowy. 

ROLKI, PIŁKI CZY TEŻ INNE PRZYRZĄDY DO AUTOMASAŻU  

I UCISKU PUNKTÓW SPUSTOWYCH 



 Decydując się na zakup rollera należy 

przede wszystkim pamiętać, że dobrej 

jakości rolka nie może się odkształcać  

i poddawać pod ciężarem ciała. Wałek 

powinien być sprężysty, a jednocześnie 

odpowiednio twardy. Rolka nie musi być 

również zbyt długa,  gdyż pracujemy na 

wałku tylko jedną kończyną, dzięki czemu 

koncentrujemy siłę nacisku na wybranym 

paśmie. Dostępne są takie twardości jak: 

miękka (MED.), średnia (STANDARD)  

i twarda (PRO). Twardość zależy od gęstości 

tworzywa.   



Im twardsza rolka, tym większa gęstość materiału. 

Najważniejszym kryterium przy wyborze twardości rolki, jest 

poziom napięcia mięśniowego. Należy indywidualnie ocenić, 

jak bardzo mięśnie są spięte, a ich elastyczność ograniczona 

– nie mylić z rozciągnięciem. Napięty mięsień to przede 

wszystkim taki, który jest mocno bolesny lub/i przykurczony. 



 Rolka miękka jest niższej gęstości, jej powierzchnia jest 

lekko sprężysta pod naciskiem palców. Dla osób z bardzo dużym 

napięciem takich partii, jak: pasmo biodrowo-piszczelowe czy 

mięśnie brzuchate łydek, rolka MED może być właściwym 

wyborem. Rolując ciało należy powolnym, jednostajnym ruchem 

przesunąć się po całej długości pasma i powtórzyć ten ruch 8-10 

razy. Aby wykonać taką pracę, nie możemy odczuwać zbyt dużego 

bólu, który w konsekwencji ograniczy płynny ruch. 

Taka rolka będzie również dobrym wyborem dla osób starszych i 

Pań o drobnej budowie ciała. 

TWARDOŚCI ROLLERÓW 



 Rolka średniej twardości ma większą gęstość, niż rolka miękka. Jej 

powierzchnia praktycznie wcale nie odciska się pod palcami. Jest to 

optymalna twardość dla osób, które zaczynają się rolować. Jest bardzo 

uniwersalna, odpowiednia do każdej partii mięśniowej ciała.  

 

 

 

STANDARD to też dobry wybór dla pań, gdyż Panie mogą ćwiczyć jedną 

kończynę bez dociążenia drugiej, a Panowie z dociążeniem. 



 Rolka twarda ma bardzo dużą gęstość tworzywa. W ogóle nie 

poddaje się w pod dotykiem palców. Rolka PRO jest odpowiednim 

wyborem dla osób, które rolowały się już wcześniej i potrzebują wejść 

na twardszy przyrząd. Taka rolka jest również dedykowana osobom z 

dużą masą ciała, szczególnie Panom o atletycznej sylwetce i dużej 

masie mięśniowej. Może to być także właściwa rolka dla osób 

drobniejszych, bardzo dobrze rozciągniętych lub z niskim napięciem 

mięśniowym. 



 Pozostaje nam jeszcze wybór rodzaju 

powierzchni: gładka lub z wypustkami. 

Obydwa rodzaje rolek spełniają swoją główną 

funkcję, jaką jest ucisk powięzi. Jednak 

właściwość wyboru zależy od partii ciała, na 

której szczególnie chcemy się skupić. Rolki  

o gładkiej powierzchni są bardzo uniwersalne. 

Można na nich przerolować każdą dowolną 

partię mięśniową zaczynając od stóp, nóg, 

poprzez plecy, kończąc na ramionach.  

RODZAJ POWIERZCHNI 



 Rolki o karbowanej powierzchni są już 

dedykowane wybranym partiom ciała. Jest to 

odpowiednia rolka do automasażu mięśni dużych 

(dwugłowy i czworogłowy uda). Poprzez wypustki 

rolka głębiej wchodzi w mięsień bardziej 

intensywnie go stymulując. Oprócz tego masaż 

rolką karbowaną pobudza przepływ limfy i krążenie 

krwi pod skórą, co wpływa na szybsze usuwanie 

toksyn z organizmu. Rolka z wypustkami jest jednak 

znacznie mniej uniwersalna, gdyż nie zaleca się 

rolowania nią kręgosłupa i pasma biodrowo 

piszczelowego. Wypustki zbyt mocno uciskają kręgi, 

a rowki między wypustkami dają chwilowy, 

”odpoczynek” pasmu, nie pozwalając na dokładne 

jego przeciągnięcie. 
 



 Jeżeli mowa o rolowaniu kręgosłupa, 

skutecznym i odpowiednio zaprojektowanym 

przyrządem do tego celu są połączone ze sobą 

dwie kulki, tak zwany Duoball. Każda z piłek 

przeciąga pasmo mięśni wzdłuż kręgosłupa 

odciążając i nie naruszając dysków oraz kręgów. 

Duoball dogłębniej i precyzyjnie trafia  

w prostowniki kręgosłupa gwarantując 

intensywne jego rozluźnienie. Oczywiście gładka 

rolka również pozwoli na masaż pleców, jednak 

będzie on bardziej powierzchowny. Duoball 

występuje w dwóch rozmiarach, większy do 

odcinka lędźwiowego i piersiowego, mniejszy do 

odcinka szyjnego. 

DUOBALL 



 Warte uwagi są również piłki do ucisku punktów spustowych, dzięki 

którym dokładnie trafimy w miejsce napięcia i bólu. Mniejsze piłki są 

bardziej precyzyjne i zdecydowanie głębiej wchodzą w ciało. Są 

odpowiednie do stóp, pośladków, barków i ramion. Duże piłki ze względu 

na rozmiar są mniej intensywne w odczuciu, jednak mimo to świetnie 

trafiają również w pośladki i barki, a przede wszystkim skutecznie 

dociskają miejsce bólu w mięśniach dwugłowych i czworogłowych uda. 



 Odpowiedź brzmi: i przed i po treningu. Rolka oprócz regeneracji po 

wysiłku ma również na celu przygotowanie do treningu. Warto przed 

rozpoczęciem sesji treningowej rozgrzać mięśnie na rolce po kilka powtórzeń 

na każdą partię w celu kolokwialnego, ”rozruszania się”. Nie będzie to 

oczywiście tak intensywne rolowanie, jakie jest wskazane po treningu,  

a spokojne rozciągnięcie powięzi, zniwelowanie sztywności i przygotowanie 

organizmu do treningu.  
 

 Tak, jak korzystanie z wałka przed treningiem można pominąć, jest to 

absolutnie nie wskazane po. Sama czynność rolowania jest substytutem 

rozciągania i daje lepsze efekty, jednak mimo to nie wyklucza się ze sobą 

nawzajem. Jeżeli ktoś lubi i czuje potrzebę rozciągania się po treningu może 

to robić, ale po rolowaniu się. Rolowanie jest czynnością dynamiczną,  

a rozciąganie statyczną dlatego ważne jest zachowanie tej kolejności. 

KIEDY KORZYSTAĆ Z ROLLERÓW? 



ROLOWANIE MOŻE BYĆ TEŻ FORMĄ TRENINGU 

WZMACNIAJĄCEGO 

Dla przykładu: 

Masaż łydki 

 

Ze względu na pozycję ciała w masażu łydki – należy utrzymać 

ciało na rękach z jednocześnie wysoko uniesionym tułowiem, to 

sprawia, że masaż łydki staje się jednocześnie ćwiczeniem 

wzmacniającym mięśnie brzucha oraz obręcz barkową. 



PRZYKŁADOWE ĆWICZENIA 

Łydki 

Podobnie jak w przypadku ud, łydki 

możesz podzielić na 2 odcinki, które 

będziesz masował po kolei. Jeśli dasz 

radę, załóż jedną nogę na drugą. Kiedy 

mocniej zaboli, zatrzymaj rolowanie i 

kilka razy pomachaj stopą. Przekręcaj 

się, żeby masować nie tylko tył, ale 

również boki łydek. 

Grupa kulszowo-goleniowa 

Powinieneś rolować tył uda od pośladka aż 

do kolana. Ciężko go odpowiednio 

obciążyć, więc najlepiej rób to na jednej 

nodze. 
 



Mięśnie czworogłowe 

Udo jest długie i może Ci być ciężko 

przesunąć się po całej jego długości 

za jednym zamachem, więc możesz 

podzielić je na fragmenty. Kiedy 

trafisz na bolące miejsce, kilka razy 

ugnij nogi, żeby rozciągnąć mięsień. 

Aby zwiększyć nacisk na bolące 

miejsca, możesz też rolować się na 

jednej nodze. 
 

Pasmo biodrowo-piszczelowe 

Jest położone dokładnie z boku uda. Masuj 

je od biodra aż do kolana.  
 



Przywodziciele uda 

Kiedy wałek trafi na szczególnie bolesne 

miejsce, możesz wyprostować nogę, żeby 

napiąć mięśnie. 
  
 

Piszczele 

To może brzmieć mało 

prawdopodobnie, ale tak – tam też 

masz mięśnie. Pamiętaj tylko, że to 

je masz masować, a nie kość, 

dlatego stopy układaj do wewnątrz, 

żeby wałek masował zewnętrzną 

część piszczeli – od kolana do 

stawu skokowego.  
  
 



Mięśnie pośladkowe 

To jedne z największych mięśni  

w Twoim ciele, więc poświęć im 

stosowną uwagę.  

Prostowniki grzbietu 

Masuj je w odcinku piersiowym. Staraj się 

być jak najbardziej delikatny:  

z kręgosłupem nie ma żartów. Jeśli masz z 

nim problemy, najpierw upewnij się u 

sportowego ortopedy lub fizjoterapeuty, czy 

możesz rolować tę część ciała.  
  
 



Rozcięgno podeszwowe 

Usiądź na krześle i masuj spód stopy specjalną piłeczką (równie 

dobrze możesz użyć piłeczki do tenisa, albo – w wersji hardkorowej – 

do golfa). Najwięcej uwagi poświęć środkowi stopy. 
 



 https://www.menshealth.pl/zdrowie/Rolowanie-miesni-po-co-i-jak-to-robic,7552,10 

 http://www.magazynbieganie.pl/rolowanie-miesni-robic/ 

 https://www.przegladsportowy.pl/czas-na-bieganie/piec-powodow-dla-ktorych-

warto-rolowac-sie/rlvc669 

 https://blackroll.com.pl/ 

 https://www.bing.com/images/search?q=kontuzje&qpvt=kontuzje&tsc=ImageHov

erTitle&form=IGRE&first=1 

 https://www.bing.com/images/search?q=foam+roller&qpvt=foam+roller&tsc=Imag

eHoverTitle&form=IGRE&first=1 
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