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wstęp

 Kiedy Adam Pustelnik po ciężkim urazie wspinaczkowym trafił do nas 
na rehabilitację, okazało się, że wspinacze mają dużo trudności w znalezieniu 
miejsca, w którym mogliby leczyć swoje urazy. Tylko przypadek sprawił, że mamy 
wspólnych znajomych i tak Adam stał się naszym pacjentem.

 Adam, dla nas fizjoterapeutów, okazał się pacjentem idealnym. Jak naj-
szybciej chciał wrócić do wspinania, a to dobrze rokuje dla współpracy w zespole pa-
cjent  –  fizjoterapeuta i jednocześnie daje szybkie efekty. Poza tym jego chęć powrotu 
do wspinaczki dawała nam pewność, że będzie stosował się do naszych zaleceń, 
co nie jest wcale takie oczywiste w codziennej praktyce.
Podstawowe ćwiczenia, które stosujemy w naszej praktyce, okazały się dla Adama 
sporym wyzwaniem. Było to dla nas dużym zaskoczeniem.
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Nasz pierwszy cykl terapeutyczny trwał dwa tygodnie. W tym czasie Adam praco-
wał osobno z każdym z nas po 1,5 godziny dziennie, a następnie zostawał i ćwiczył 
samodzielnie. Dzięki temu w dość krótkim czasie uzyskaliśmy zadowalające obie 
strony efekty terapeutyczne.
Z rozmów z Adamem wynikało, że wspinacze są mocno zagubieni w poszukiwa-
niu specjalistów i leczeniu typowych urazów związanych z tą dyscypliną sportową, 
ponieważ mało terapeutów specjalizuje się w tematyce urazów wspinaczkowych.
Nie ukrywamy więc, że rehabilitacja Adama dała początek nowemu kierunkowi na-
szej pracy zawodowej. 
Ćwiczenia, jakie wykorzystaliśmy w terapii, Adam wprowadził do swoich cykli tre-
ningowych, po czym stwierdził, że dużo łatwiej mu się wspina po tak ciężkim urazie 
niż przed nim. Było to dla nas z jednej strony bardzo zaskakujące, a z drugiej sta-
nowiło dowód na to, że nasza praca poszła w dobrym kierunku.

 Z czasem zaczęło pojawiać się u nas coraz więcej wspinaczy, którym pro-
ponowaliśmy, oprócz typowej pracy terapeutycznej, wiele ćwiczeń jako formę po-
prawienia kondycji oraz zabezpieczenia przed urazami. Dzięki naszej obecności na 
zawodach sportowych i organizacji wielu warsztatów dla tej grupy sportowej oraz 
doświadczeniu w leczeniu wspinaczy, PZA zaproponował nam opiekę nad Kadrą 
Narodową we Wspinaczce Sportowej.
Ponieważ prawie każdy pacjent lub uczestnik warsztatów pytał o to, gdzie znaleźć 
te ćwiczenia, powstał pomysł nagrania filmów instruktażowych, które są dostępne 
na naszym kanale youtube. Później narodził się pomysł wydania książki, w której 
zebraliśmy głównie ćwiczenia stabilizacyjne. W tej książce znajdziecie również pod-
stawowe ćwiczenia rozciągające oraz ćwiczenia rozluźniające na rollerze.
Z naszego już dość sporego doświadczenia w pracy terapeutycznej i treningowej 
ze wspinaczami wynika, że tak wysportowane i silne osoby mają bardzo słabą sta-
bilizację głęboką. Co za tym idzie pojawiają się u nas nie tylko z typowymi urazami, 
ale większość z nich skarży się również na różne bóle przeciążeniowe, które są 
tego efektem.
W tej książce proponujemy ćwiczenia uzupełniające warsztat wspinaczkowy, dzięki 
nim Wasze ciało będzie mniej narażone na kontuzje.

Zapraszamy do ćwiczeń.
Beata i Łukasz Kaczmarek



6  TRENING UZUPEŁNIAJĄCY DLA WSPINACZY I NIE TYLKO

o autorach

Jesteśmy fizjoterapeutami: Beata – wymagająca, zwraca uwagę 
na każdy szczegół, wyciska siódme poty z pacjentów. Łukasz – holistyczny, 
szuka powiązań między dolegliwościami pacjenta a innymi częściami ciała, 
bierze pod uwagę jego sferę emocjonalną. Każde z nas pracuje z pacjentem 
inaczej, uzupełniamy się charakterem i wykształceniem. 
Dzięki temu udało nam się stworzyć zespół, który wypracował własną 
metodę pracy ze wspinaczami.

Nasze kwalifikacje zawodowe:
Beata Kaczmarek 
Jest absolwentką Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Swoje 
pierwsze kroki jako fizjoterapeutka stawiała w przychodni Pennsport w Filadelfii. 
Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe poparte dodatkowymi 
szkoleniami. Ukończyła terapię manualną według modelu International Academy 
of Orthopedic Medicine. Jest międzynarodowym terapeutą metody PNF, której 
przez 9 miesięcy uczyła się w szpitalu Kaiser Permanente w Vallejo pod San 
Francisco. Jest także terapeutką metody NDT Bobath. Od lat pracuje jako tłumacz 
kursów PNF oraz NDT Bobath prowadzonych w języku angielskim. 
Dokładna obserwacja pracy mięśniowej w terapii pacjentów pozwala jej lepiej 
zrozumieć problemy sportowców. 
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Łukasz Kaczmarek 
Jest absolwentem Wydziału Rehabilitacji 
Akademii Wychowania Fizycznego 
Józefa Piłsudskiego w Warszawie
oraz Wydziału Nauki o Zdrowiu Akademii 
Medycznej w Warszawie. 
Od ponad 12 lat zajmuje się pracą 
z ciałem. W swojej pracy skupia się 
nie tylko na usunięciu lokalnych 
dolegliwości, ale również na odzyskaniu 
równowagi całego organizmu. 
Uczestniczył w licznych specjalistycznych 
kursach dla fizjoterapeutów. 
W pracy ze wspinaczami skupia się 
na poszukiwaniu zależności pomiędzy 
aktualnymi dolegliwościami i dysfunkcjami 
w obrębie całego  ciała, które mogą być 
pierwotną przyczyną powstawania 
przeciążeń i urazów.
Jego zainteresowania zawodowe 
skupione są również na roli stresu 
w budowaniu niepotrzebnych napięć 
ograniczających potencjał sportowy 
wspinacza. 



8  TRENING UZUPEŁNIAJĄCY DLA WSPINACZY I NIE TYLKO

kilka słów 
od Adama Pustelnika

 Wspinam się od 25 lat i myślę, że formę czasu teraźniejszego tego stwier-
dzenia zawdzięczam autorom tej książki. Kilka lat temu miałem poważny wypadek 
wspinaczkowy. Po upadku z prawie 20 metrów kompresyjnie złamałem dwa krę-
gi, zgruchotałem kość krzyżową, miałem pęknięty mostek, a ostatnio okazało się, 
że uszkodziłem również biodro. W zasadzie to byłem nawet szczęśliwy, bo to bardzo 
mało jak na taki lot. Zrozumiałem jednak, że przede mną długa droga do powrotu 
do zdrowia. Kręgosłup miałem zoperowany, ale wzmocnieniem mięśni musiałem 
zająć się sam z pomocą fizjoterapeutów. Spotkałem się z różnymi sposobami 
rehabilitacji i w większości przypadków sam nie dowierzałem, że te „zabiegi” dopro-
wadzą do tego, że znowu pojawię się w skałach nie w roli „grzybiarza”, ale w peł-
ni sportowej dyspozycji. Chyba mogę zaryzykować stwierdzenie, że od spotkania 
z  zespołem HOLIMEDICA zaczął się inny etap w mojej historii wspinania. Gdyby 
nie ich zaangażowanie, chęć poznania tego z pozoru dziwnego sportu i otwarcie 
na różne niestandardowe rozwiązania, pewnie wszystko potoczyłoby się zupełnie 
inaczej. A tak po trzech miesiącach intensywnej współpracy wróciłem na ściankę wspi-
naczkową w zaskakująco dobrej formie, a po kolejnych trzech miesiącach układa-
łem drogi wspinaczkowe dla najlepszych wspinaczy na świecie na najważniejszych 
zawodach roku – Mistrzostwach Świata w Paryżu.
Kiedy trafiłem w ręce Beaty i Łukasza, na nowo zdefiniowałem słowo trening. 
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Okazało się, że nie wiem absolutnie nic o tym, jak powinno wyglądać ciało spor-
towca i jak przygotowywać się do ekstremalnych wysiłków. W osłupienie wręcz 
wprawiałem moich rehabilitantów tym, jak słabe jest moje ciało i jak duże trudno-
ści sprawiają mi dość proste ćwiczenia. Zrozumiałem, że wyspecjalizowałem się 
w poruszaniu się w pionie, ale ominąłem pracę nad fizyczną bazą. Szybko prze-
konałem się, jak bardzo jednowymiarowo rozwijałem się przez lata samodzielnego 
treningu i w krótkim czasie odkryłem, jak wzmacniać te partie, które przez lata były 
zaniedbywane.
Od tamtego czasu ćwiczenia pierwotnie rehabilitacyjne wprowadziłem na stałe 
do swojego treningu i pokazuję je znajomym jako uzupełnienie sesji wspinaczko-
wych. Często wypełniają one zupełnie niezależne od wspinania jednostki treningo-
we, a są one na tyle angażujące, że ich poprawne wykonanie stanowi wyzwanie 
przypominające te skalne lub górskie. 

  Bez wątpienia odpowiednie przygotowanie poszerza wachlarz możliwo-
ści fizycznych i daje zaplecze, które pozwala rozwijać się, a w konsekwencji być 
bardziej uniwersalnym jako sportowiec. Sam tego nie doceniałem i dopiero wypa-
dek uświadomił mi, jak bardzo wszechstronnym wspinaczem mogę być z odpo-
wiednim przygotowaniem. Wykonywanie zawartych w tej książce ćwiczeń pozwala 
nie tylko na szybszy rozwój, ale stanowi także bardzo ważny element zapobiegania 
przeciążeniom i kontuzjom.
Do tej pory brakowało mi spójnego narzędzia w postaci zestawów ćwiczeń łatwych 
do zapamiętania i ułożonych tematycznie. Choć model ze mnie niezwykle kiepski, 
zdecydowałem się pomóc w realizacji tej książki chociażby po to, by móc z niej 
korzystać przez kolejne lata ćwiczeń. Jest ona niczym innym jak punktem wyjścia 
do poznania z innej strony, jak pracuje nasze ciało i odkrycia „punktów zapalnych” 
w naszych programach treningowych. Opisane w książce ćwiczenia są świetnym 
uzupełnieniem do różnych, nie tylko wspinaczkowych, programów treningowych, 
a mogą być również podręcznikiem dla tych, którzy chcą być aktywni fizycznie. 
Nie mógłbym zakończyć inaczej, jak dziękując Beacie i Łukaszowi za pomoc 
w nieustannym dochodzeniu do siebie po różnego rodzaju przygodach. Dziękuję 
również za cierpliwość, jakiej wymaga praca z tak trudnymi pacjentami, jakimi są 
wspinacze. Natomiast wszystkim, którzy już sięgnęli po tę książkę i czytają te sło-
wa, życzę przede wszystkim samych udanych treningów.

Powodzenia
Adam
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jak korzystać z książki?

Witaj!
Oddajemy w Twoje  ręce zestaw wielu ćwiczeń w kilku kategoriach. Jest to propo-
zycja uzupełnienia treningu wspinaczkowego (sportowego), który mamy nadzieję 
naprawdę polubisz i będziesz do niego chętnie wracać.
Jest to książka napisana głównie z myślą o wspinaczach, ale jesteśmy pew-
ni, że każdy może z niej korzystać. Niezależnie od poziomu zaawansowania 
możesz wykorzystać proponowane przez nas ćwiczenia i zadbać odpowiednio 
o swoje ciało. Jednocześnie przygotujesz je prawidłowo do wysilku fizycznego.

Jak korzystać z książki?
Jeśli ćwiczysz już od dawna i wprowadzasz ćwiczenia uzupełniające do swojego 
cyklu treningowego, masz świadomość swoich braków, swobodnie dobieraj ćwi-
czenia do swoich potrzeb. 
Jeśli dopiero zaczynasz i kompletnie nie wiesz, jak zacząć, na końcu książki poda-
jemy gotowe zestawy treningowe, z których możesz skorzystać, jeśli wolisz takie 
rozwiązanie (gotowe zestawy znajdziesz na stronie 250). Pamiętaj jednak o tym, 
że są to tylko propozycje i nadal musisz dostosować je do swoich możliwości. 
Znając już zapał wspinaczy, zapewniamy, że te z pozoru łatwe ćwiczenia napraw-
dę potrafią zmęczyć. Przede wszystkim jednak przygotują Twoje ciało całościowo 
do wspinaczki.

Serie i ilość powtórzeń
Czas wykonywania danego ćwiczenia oraz ilość powtórzeń zależy od wielu czynni-
ków. W przypadku ćwiczeń statycznych z wykorzystaniem własnego ciężaru ciała 
lub na przykład piłki proponujemy utrzymanie pozycji przez 10 sekund. Jeśli jednak 
chcesz wykonać je dłużej i przede wszystkim robisz to prawidłowo, zrób to lub 
zwiększ ilość serii.
Jeśli zaplanowałeś nasze ćwiczenia jako odrębny trening, zacznij od 10 powtórzeń 
w jednej serii ćwiczeń wzmacniających i notuj, ile serii jesteś w stanie wykonać, 
odczuwając zmęczenie w określonych grupach mięśniowych. Celowo nie podaje-
my dokładnej ilości powtórzeń z tego względu, że zależy ona od Twojej kondycji!

Sprzęt
Jeśli nie wiesz, jaki trening jest dla Ciebie najlepszy: czy taki, w którym wykorzy-
stasz ciężar własnego ciała, z piłką czy na TRX, musisz sprawdzić to sam. Naszym 
zdaniem najlepszy jest trening zróżnicowany, a przede wszystkim taki, który polu-
bisz, bo będziesz do niego z chęcią wracać!
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1. Ćwiczenia bez przyrządów. 
W tym przypadku wykorzystujesz ciężar własnego ciała i siłę grawitacji. Bez przy-
rządów nie oznacza, że taki trening jest mniej skuteczny. Największą jego zale-
tą jest to, że możesz go wykonać wszędzie! Podkreślamy, że najważniejsza jest  
technika wykonywania ćwiczeń.

2. Ćwiczenia z piłką
Piłka jest interesującym przyrządem do ćwiczeń, który pobudzi kompleksowo całe 
Twoje ciało do pracy. Przede wszystkim zaangażuje mięśnie głębokie, o których 
piszemy w rozdziale o stabilizacji.
Kupując piłkę, zwróć uwagę na jej średnicę. Dla osób ze wzrostem średnim 
odpowiednia będzie piłka o średnicy 65 cm, dla osób wysokich o średnicy 75 cm. 
Jeśli masz możliwość usiąść na piłce, kąt zgięcia w biodrach i kolanach powinien 
wynosić około 90 stopni.

3. Ćwiczenia z TRX
To system linowy w podwieszeniu używany do treningu sportowego, wykorzystują-
cy grawitację oraz ciężar ciała osoby ćwiczącej.
TRX jest dość wymagającym przyrządem, angażującym całe ciało, także mięśnie 
głębokie. Ważne jest, aby podczas treningu na TRX pilnować dokładnie techniki 
wykonywanych ćwiczeń. Specjalny uchwyt, dzięki któremu możesz go przymoco-
wać do drzwi lub drzewa, pozwala zabrać go niemal wszędzie.

4. Ćwiczenia z poduszką sensomotoryczną
Kolejny przyrząd, który możesz wykorzystać do ćwiczeń stabilizujących całe cia-
ło. Można również wykorzystać go pomiędzy treningami: do siedzenia, kładąc ją 
na krześle. 

5. Ćwiczenia z taśmą rehabilitacyjną
To w środowisku wspinaczkowym znany przyrząd służący do ćwiczeń rozgrze-
wających i wzmacniających. Kolor taśmy wskazuje na stopień rozciągliwości. 
Do ćwiczeń wzmacniających wystarczy Ci najprawdopodobniej taśma zielona lub 
niebieska.
Siłę, jaką musisz wygenerować, możesz regulować poprzez odpowiednie na-
ciągnięcie taśmy, jeśli Twoim zdaniem to nie wystarczy, złap ją podwójnie. Żeby 
swobodnie móc zaczepiać ją w celach treningowych, polecamy zakup minimum 
2,5 metra.
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jak korzystać z książki?

6. Autoterapia z wykorzystaniem rollera
Roller to piankowy wałek służący do rozluźniania układu mięśniowo-powięziowego. 
Dzięki masażom z wykorzystaniem rollera rozluźnisz przeciążone tkanki i zrege-
nerujesz ciało po trudnym treningu oraz pozbędziesz się nieprawidłowych napięć. 

Skąd wiem, że prawidłowo wykonuję ćwiczenia?
Chcemy, żebyś miał świadomość, jakie mięśnie chcesz wzmocnić lub rozciągnąć. 
Jeśli po treningu czujesz zmęczenie w tych partiach ciała, które wcześniej ćwiczy-
łeś, to znaczy, że wykonałeś je prawidłowo.
Przede wszystkim po ćwiczeniach NIGDY nie powinieneś odczuwać żadnych 
dolegliwości bólowych!!! Jeśli takie się pojawiają, zgłoś się do specjalisty na kon-
sultację.
Jeśli dyskomfort pojawia się podczas jakiegoś ćwiczenia, pomyśl, czy wykonujesz 
je prawidłowo, czy może Twoje ciało ucieka w kompensację i nie angażuje wła-
ściwych mięśni. Jeśli masz możliwość ćwiczenia przed lustrem, może ono pomóc 
Ci w kontrolowaniu prawidłowego jego wykonania.
Wykonuj wszystkie ćwiczenia jak najbardziej świadomie, angażuj celowo mięśnie, 
które w nich wzmacniasz. 

Oddychanie podczas ćwiczeń.
W trakcie wykonywania ćwiczeń  oddychaj swobodnie. Wstrzymywanie powietrza 
nadmiernie napina przeponę i jest niekorzystne z punktu widzenia Twojej wydolno-
ści. Podczas wykonywania głównego ruchu staraj się wykonywać wydech. W takim 
przypadku ruch i oddech współgrają ze sobą, eliminując nieprawidłowe napięcie 
w ciele. 

Przed rozpoczęciem ćwiczeń przeczytaj krótkie wstępy do każdego rozdziału. 
Pomogą Ci one zrozumieć nasz sposób myślenia i uzasadnią konieczność uzupeł-
nienia Twojego treningu.

Jeśli czytasz ten wstęp, to znaczy, że jesteś na dobrej drodze. 

Trzymamy za Ciebie mocno kciuki!!! 
Beata i Łukasz Kaczmarek z Centrum Rehabilitacji HOLIMEDICA
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wstęp do ćwiczeń 
stabilizacyjnych

 Z naszego punktu widzenia plany treningowe wspinaczy wymagają uzu-
pełnienia. Zauważyliśmy, że nawet jeśli wspinacze wprowadzają jakieś ćwiczenia 
dodatkowe, to najczęściej dotyczą one wzmacniania mięśni, które są najbardziej 
zaangażowane w samą wspinaczkę. Efekt tego jest taki, że bardzo często pojawia 
się dysproporcja mięśniowa pomiędzy antagonistycznymi grupami mięśniowymi. 
Naturalną konsekwencją takiego treningu są przeciążenia i urazy.
 Dysproporcja mięśniowa we wspinaczce wynika ze specyfiki tej dyscypli-
ny, postawy danej osoby, a także od rodzaju ćwiczeń uzupełniających. Zaskakuje 
nas to, że tak silne i wysportowane osoby mają dość dużo problemów przy wykony-
waniu ćwiczeń z wykorzystaniem na przykład dużej piłki lub TRX.
 Trening stabilizacyjny uzupełniający, który chcemy Wam zaproponować, 
ma na celu chronić Was przed kontuzjami i typowymi przeciążeniami. 
 Mówiąc o treningu stabilizacyjnym, musimy wspomnieć o dwóch różnych 
typach mięśni w naszym ciele. Pierwszy to właśnie mięśnie stabilizujące, drugi to 
mięśnie ruchowe, których zadaniem jest poruszanie poszczególnymi częściami 
naszego ciała. Sposób aktywowania tych dwóch grup jest różny. Mięśnie rucho-
we wzmacniamy treningiem siłowym i możemy wykorzystać ich maksymalną siłę, 
w przeciwieństwie do mięśni stabilizacyjnych, które wystarczy jedynie napiąć.
 Mięśnie stabilizacji głębokiej tułowia chronią nasz kręgosłup przed prze-
ciążeniami. Do głównych stabilizatorów kręgosłupa lędźwiowego należą mięsień 
poprzeczny brzucha oraz mięśnie wielodzielne. Do całego systemu należy także 
przepona oraz mięśnie dna miednicy. Z tego powodu do treningu uzupełniającego 
wprowadzamy selektywne napięcie mięśnia poprzecznego brzucha, a także wiele 
ćwiczeń na niestabilnym podłożu.
 Temat stabilizacji dotyczy każdego stawu w naszym ciele. Oznacza to, że 
wszystkie grupy mięśniowe odpowiadające za ruchy danego stawu muszą być rów-
nomiernie rozbudowane, ale także dobrze skoordynowane, co zabezpieczy staw 
przed urazem.
 Istotny jest fakt, że można mieć pięknie umięśnione ciało, nie posiadając 
dobrej stabilizacji głębokiej! Podczas treningu uzupełniającego proponujemy Wam 
aktywowanie mięśni stabilizacyjnych, czyli tych leżąco głęboko, blisko kręgosłupa.
 Ważny jest sposób ich wykonywania i zwrócenie uwagi na szczegóły, któ-
re zawarliśmy w uwagach pod każdym ćwiczeniem. Te ćwiczenia pozwolą Wam 
wzmocnić partie ciała do tej pory zaniedbywane treningowo. Poprawią stabilność 
Waszego kręgosłupa oraz innych stawów narażonych na kontuzje wspinaczkowe.
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o poprawnym napinaniu 
mięśnia poprzecznego 
brzucha
 W rozdziale o stabilizacji piszemy, jak ważne jest prawidłowe napinanie mię-
śnia poprzecznego brzucha. Naukowo udowodniono, że jeśli u kogoś pojawia się ból 
w odcinku kręgosłupa lędźwiowego, to jego funkcja jest zaburzona lub mięsień ten 
nie aktywuje się w odpowiednim momencie.
 Selektywne napinanie mięśnia poprzecznego brzucha jest tak naprawdę 
bardzo trudne, szczególnie dla wspinaczy, którzy są przyzwyczajeni do dużego 
wysiłku i treningu z maksymalną siłą mięśniową . Mało kto potrafi to zrobić bez 
napinania innych dużych mięśni ruchowych. Nie jest to jednak niewykonalne. Jeśli 
poświęcisz trochę czasu na trening tego mięśnia, na pewno Ci się uda!

Mięsień poprzeczny brzucha – napięcie 
selektywne

 
POZYCJA WYJŚCIOWA: 
Połóż się na plecach ze zgiętymi nogami. Palec wskazujący i środkowy jednej 
ręki połóż na kolcu biodrowym przednim górnym po skosie w kierunku pachwiny. 
Drugą rękę płasko ułóż nad pępkiem.

RUCH:  
Napnij dół brzucha tak, aby poczuć napięcie mięśnia pod palcami dolnej ręki, 
ale bez zmian w napięciu pod drugą ręką. Przytrzymaj napięcie 3-5 sekund, 
następnie rozluźnij i powtórz ćwiczenie kilka razy.
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W trakcie napięcia powinieneś:
1. Oddychać swobodnie bez wstrzymywania powietrza. 
2. Nie wciągać brzucha, ponieważ ten ruch aktywuje inne mięśnie.
3. Nie zaciskać pośladków.
4. Nie zaciskać zwieraczy odbytu.
5. Nie dociskać kręgosłupa do podłoża. 
6. Nie zmieniać ustawienia kręgosłupa.

Napięcie mięśnia poprzecznego brzucha powinno być wyizolowane i ćwiczone 
w pozycji pośredniej dla kręgosłupa lędźwiowego. Oznacza to, że kręgosłup 
lędźwiowy jest ustawiony w pozycji pomiędzy ustawieniem zgięciowym 
a wyprostnym.

 Jeśli kompletnie nie masz pojęcia, jak selektywnie zaktywować mięsień 
poprzeczny brzucha, możesz go uruchomić w pozycji klęku podpartego.

POZYCJA WYJŚCIOWA:
Uklęknij na podłożu i ustaw ręce na szerokość barków, a kolana na szerokość 
bioder. Kręgosłup ustaw  w pozycji pośredniej. Rozluźnij swobodnie cały brzuch, 
aby zgodnie z siłą ciężkości pępek zbliżył się w kierunku podłoża. 

RUCH:
Podciągnij dolną część brzucha (ta część pod pępkiem) w kierunku kręgosłupa, 
ale bez jego ruchu, i swobodnie oddychając, utrzymaj tę pozycję przez kilka 
sekund, następnie wróć do pozycji wyjściowej. Powtórz ten ruch kilka razy. 
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 Jeśli już wiesz, jak selektywnie napiąć mięsień poprzeczny brzucha, 
zacznij aktywować go i dodatkowo włączać ruch innych części swojego ciała 
na przykład nogi lub ręki. Poniżej znajduje się przykład z ruchem jednej nogi.

Mięsień poprzeczny brzucha – napięcie
z uniesieniem nogi

POZYCJA WYJŚCIOWA:
Podłóż rękę, która wcześniej znajdowała się na górnej części brzucha pod 
kręgosłup lędźwiowy tak, aby mogła wyczuć, czy w czasie ćwiczenia ruszasz 
kręgosłupem na tym odcinku. Drugą rękę trzymaj w tym samym miejscu, jak przy 
selektywnym napinaniu tego mięśnia. 

o poprawnym napinaniu 
mięśnia poprzecznego 
brzucha
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RUCH:
Napnij mięsień poprzeczny brzucha, następnie oderwij jedną nogę od podłoża 
bez utraty napięcia w tym mięśniu, utrzymując nieruchomo odcinek lędźwiowy 
kręgosłupa. Powoli odstaw nogę na podłoże i powtórz ten ruch kilka razy.

UWAGI:
Ćwiczenie to możesz zmodyfikować, dodając ruch ręki w górę lub obu kończyn 
naraz, na przykład ręki i nogi leżącej po stronie przeciwnej. Najważniejsze jest to, 
żeby utrzymać napięcie mięśnia poprzecznego brzucha i nie ruszać kręgosłupem.
Wiedząc już jak napiąć ten mięsień, wykonuj wszystkie ćwiczenia proponowane 
w książce z początkowym napięciem tego mięśnia. Ćwicz go w ciągu dnia, 
wykonując różne czynności, na przykład podczas treningu, wykonując trawersy 
na ścianie. Następnie aktywuj go podczas wspinaczki, przez co ochronisz swój 
kręgosłup lędźwiowy przed przeciążeniami. Mięsień poprzeczny brzucha 
po wielokrotnym napięciu powinien napinać się samoczynnie podczas 
normalnego funkcjonowania bez twojego świadomego udziału i to jest 
tak naprawdę naszym celem treningowym.


