
CORE I STABILIZACJA W WERSJI WSPINACZKOWEJ 

 

Mięśnie głębokie to grupa czterdziestu mięśni idących od czaszki aż do miednicy. Jak sama nazwa 

wskazuje są ukryte głęboko i nie rzucają się w oczy jak choćby bicepsy, a ich napięcie wymaga 

zaangażowania innych partii mięśniowych. Z powodu swojej funkcji, będąc naturalnym gorsetem, 

zapewniają nam prawidłowe ustawienie kręgosłupa, pozwalają na utrzymanie równowagi, utrzymują 

organy wewnętrzne na swoim miejscu, ale również pomagają chronić duże stawy (biodra, barki) 

przed urazami stabilizując ich okolice i zapobiegając nienaturalnym ustawieniom przy przeciążeniach 

-  nazywane są również mięśniami stabilizującymi,  bądź posturalnymi.  W języku sportowców 

modnie nazywane (z angielskiego) "core". 

Na szczęście, od kilku lat nie trzeba już żadnego wspinacza przekonywać o tym, jak ważne są w 

naszym sporcie mięśnie stabilizujące. Niestety, wielu wspinaczy koncentruje się wybiórczo, na 

najprostszym jednym ćwiczeniu, klasycznych brzuszkach, które, choć również potrzebne, angażują 

głównie mięśnie proste brzucha czyli tak, jakby interesowało nas wyłącznie wyrobienie sobie 

"sześciopaku". Dla wspinacza bardazo ważne przy treningu core będzie zaangażowanie mięśni 

skośnych i obłych oraz zorganizowanie treningu tak, by jak najmniej izolować, a jak najbardziej 

rozwijać koordynację. Jednym słowem, jak we wspinaniu będziemy się starać pracować całym 

ciałem. Poza oczywistą rolą silnych rąk i palców, to właśnie zdolność do utrzymania napięcia ciała 



(body tension) pozwala nam na wykonianie ruchów niewyobrażalnych dla zwykłych śmiertelników. 

Na drodze wspinaczkowej, a nawet już na łatwym koodrynacyjnym bulderze wytrenowane mięśnie 

głębokie, stanowiąc mocny gorset pozwalają nam na ustabilizowanie i zapanowanie nad pozycją 

bioder, tułowia i barków.  Korzystamy z nich za każdym razem nie tylko w przewieszeniu dociskając 

lub "doklejając" butki do stopni, które nie chcą nas złapać za nogę, ale także "tańcząc na równowagę" 

na połogiej płycie. Za każdym razem dociążając stopnie na wysokości biorer czy barków. Wchodząc 

na wysoki stopień by przenieść ciężar ciała na pionie albo podhaczając stopy w dachu (toehook). Za 

każdym razem, kiedy jesteśmy ustawieni diagonalnie - prawa ręka, lewa noga mięśnie skośne pracują 

pełną parą! Do tego dorzućmy sięgnięcia po krzyżu, gdzie napięte jest całe ciało, od palców dłoni po 

czubki stóp. Pomyślmy co pracuje, gdy układ chwytów i stopni sprawia, że nasze ciało "otwiera się 

" jak drzwi od stodoły – tu też sama siła rąk na nic się nie przyda, bo stabilizujemy całość mięśniami 

tułowia! Posiadając mocne mięśnie tułowia duże przewieszenia stoją przed nami otworem, ponieważ 

możemy odpoczywać i swobodnie oddychać w czasie restów. Na koniec niewygodne wpinki, wypory, 

„top out’y”, ruchy "w plecy",  ustabilizowanie ciała po dynamicznym ruchu czy powrót nogami na 

stopnie po wyrzuceniu nóg w przewieszeniu…. 

 

Oczywiście, można korzystać ze skomplikowanych układów ćwiczeń, stosować treningi pilates czy 

użwyać dodatkowych przyrządów jak piłki rehabilitacyjne, dyski, kółka gimnastyczne czy taśmy 

TRX, ale na szczęście wzmacniać mięśnie stabilizujące można stosując kilka prostych ćwiczeń 

dziennie, niewymagających dodatkowego sprzętu. Ja skupię się na ćwiczeniach bez sprzętu (poza 

jednym, bonusowym z drążkiem), przebranych tak, żeby skupić się na tych, które najczęściej pracują 

przy specyficznych ruchach wspinaczkowych wymagających stabilizacji i które tak,  jak podczas 

wspinania angażują jednocześnie wiele grup mięśniowych, a niejednokrotnie wymagają koordynacji 

i propriocepcji. 

Jak ćwiczyć: 

• Wybierz 4 do 6 ćwiczeń na dzień, bazujących na różnych pozycjach (nie tylko brzuszki leżąc). 

• Ćwicz 2  do 4 razy w tygodniu zachowując między treningami dzień odpoczynku. 

• Ćwicz tylko po wcześniejszej rozgrzewce (podwyższenie tętna, zwiększenie mobilności, 

dynamiczne rozciąganie). 

• Skupiaj się na poprawnym wykonaniu każdego ćwiczenia – lepiej zrobić 10 dokładnych 

powtórzeń niż 30 byle jak, lepiej utrzymać prawidłową deskę 25 sekund niż 30 gdy opadają 

nam plecy! 



• Jeśli 30 powtórzeń danego ćwiczenia lub utrzymanie 30 sekund pozycji statycznej w ogóle 

cię nie męczy utrudnij je sobie lub zmień na inne, trudniejsze. 

• Przy ćwiczeniach ilość powtórzeń podana jest orientacyjnie. Przechodząc z wersji 

podstawowej do trudniejszej podana wartość z początku może być nieosiągalna, rób wówczas 

mniej. 

• Jeśli nie możesz utrzymać prawidłowo danej pozycji określoną ilość czasu lub wykonać danej 

ilości powtórzeń – przerwij ćwiczenie lub zmień na łatwiejszą wersję ewentualnie dorzucając 

kilka sekund lub powtórzeń. Rób tyle powtórzeń (brzuszki) lub utrzymuj statyczną pozycję 

(deska) tyle, ile jesteś w stanie bez utraty równowagi, bez kompensowania innym ustawieniem 

lub w ogóle bez "popsucia pozycji" (opada ręka, biodra lecą w górę lub w dół, głowa leci na bok) 

. Zawsze lepiej utrzymać krócej poprawną pozycję, niż dłużej byle jaką. W takim przypadku nie 

dość, że ćwiczenie nie przyniesie upragnionych rezultatów (wzmocnienia mięśni), to dodatkowo 

może być przyczyną poważnych kontuzji! 

• Większość ćwiczeń da się wykonywać bezboleśnie bezpośrednio na podłodze, bez maty, przy 

niektórych wystarczy podłożyć coś miękkiego (złożony t-shirt czy ręcznik) pod punkt oparcia 

(łokieć, stopy, biodra). 

• We wszystkich pozycjach zwracaj szczególną uwagę na pozycję kręgosłupa – od miednicy po 

szyję, jeśli nie masz lustra poproś kogoś by sprawdził czy nie opuszczasz głowy lub jej nie 

zadzierasz. 

• W przypadku problemów z kręgosłupem najlepiej skonsultować się ze specjalistą (lekarzem 

lub fizjoterapeutą). 

• W razie wystąpienia bólu (kręgosłup, bark) przerwij ćwiczenie. 

 

ĆWICZENIA W POZYCJI LEŻĄCEJ, SIEDZĄCEJ (LUB DWA W JEDNYM) 

 

1. "Proste" brzuszkiw pozycji leżącej. Połóż się na plecach uważając, by przez cały czas odcinek 

lędźwiony przylegał do podłogi. Unieś nogi zgięte w kolanach tak, by nogi były zgięte w kącie 

prostym i w kolanach i w stosunku do tułowia (jak przy siedzeniu na krześle). Ściągnij łopatki i 

pośladki, utrzymaj głowę prosto, a następnie mięśniami brzucha unieś ramiona i górę tułowia jak 

najwyżej w stronę kolan. Ręce trzymaj skrzyżowane na klatce piersiowej lub przy uszach, ale w 

żadnym wypadku nie ciągnij rękami za głowę – ruch mają wykonywać mięśnie brzucha, a nie mięśnie 

rąk!   

 

2. Tak jak w wersji poprzedniej, nogi w kącie prostym do tułowia, ale tym razem powinny być 

wyprostowane w kolanach, palce nieznacznie ściągnięte w dół. Ramiona również wyprostowane, w 

kącie prostym do tułowia. Szyja w linii kręgosłupa, tak by głowy nie ciągnąć do tułowia – najlepiej 



patrzeć na wybrany punkt na suficie, co pomaga w usztywnieniu tych mięśni. Nie ruszając nogami 

unieś tułów tak, by starać się dotknąć dłońmi do stóp (będzie trudniej jeśli spróbujemy sięgnąć ponad 

stopy, za to jeśli dosięgnięcie do stóp jest zbyt trudne, zacznij od ruchu dłońmi prosto w górę, "do 

sufitu"). Bierz wdech unosząc tułów, wydech przy opuszczaniu. Prz powrocie do pozycji wyjściowej 

kontroluj opadanie mięśniami brzucha, by nie dopuszczać do swobodnego opadania na podłogę. 

Wykonaj 8-20 powtórzeń. 

 

3. Połóż się na plecach unieś nogi w kącie prostym do tułowia, w szerokim rozkroku, wyprostowane 

w kolanach,  palce nieznacznie ściągnięte w dół. Nie pochylając głowy do przodu ciągniemy 

wyprostowane ręce jak najbalej przed siebie między nogami w rozkroku, równolegle do podłogi. 

Opuszczamy tułów delikatnie w stronę podłogi, tak by łopatki jej dotykały, ale nie opierając głowy, 

tak by mięśnie brzucha były cały czas napięte. 

 



4. Połóż się na plecach uważając, nogi złączone w kącie prostym do tułowia, wyprostowane w 

kolanach,  palce nieznacznie ściągane w dół. Nie pochylając głowy do przodu ciągniemy 

wyprostowane ręce jak najdalej przed siebie po obu stronach nóg, równolegle do podłogi. 

Opuszczamy tułów delikatnie w stronę podłogi, tak by łopatki jej dotykały, ale nie opierając głowy, 

tak by mięśnie brzucha były cały czas napięte. 

5. Połóż się na plecach, nogi i ręce zostawiając na podłodze, ręce w miarę wyprostowane, za głową. 

Pilnując, by przez cały czas odcinek lędźwiony przylegał do podłogi unieś jednocześnie 

wyprostowane ramiona i nogi tak, by dotknąć dłońmi stóp. Wróć do pozycji wyjściowej. Jak zwykle, 

staraj się kontrolować ruch w dół, by ani tułów, ani nogi nie opadały bezwładnie na podłogę. 

Ćwiczenie można dodatkowo utrudnić trzymając w rękach ciężarek (hantelek, butelkę, 

encyklopedię). 

6. Połóz się na plecach, głowa oparta na podłodze. Ramiona rozłóż szeroko, następnie unieś lekko 

zgięte nogi w górę, po czym powoli przenieś je z prawej strony na lewą i tak naprzemiennie. Kontroluj 

ruch w dół, by nogi nie opadały swobodnie by angażować bardziej mięśnie brzucha, ale również by 

nie uderzyć nimi o podłogę. W trakcie wykonywanie ćwiczenia utrzymuj poladki lekko nad podłogą, 

co ułatwi dociśnięcie części lędźwiowej do podłoża. 



7. Usiądź tak, by kontakt z podłożem miały jedynie pośladki, nogi lekko ugięte nad podłoga, tułów 

wyprostowany, lekko odchylony w celu utrzymania równowagi. Złączonymi dłońmi dotykaj podłogi 

na zmianę raz przy prawym, raz przy lewym biodrze. Utrudnienie pierwsze: kiedy ręce są po prawej 

stronie, złączone nogi przesuń lekko w lewo, następnie przy ruchu rękami na lewo, przechyl nogi w 

prawo. Utrudnienie drugie: w dłoniach trzymamy ciężarek, który przenosimy na boki. 

8. Usiądź z wyprostowanymi, złączonymi nogami, tułów wyprostowany, lekko odchylony do tyłu, 

łopatki razem, szyja  w pozycji neutralnej. Ręce wyprostowane, oparte na podłodze koło bioder 

pomagają utrzymać równowagę. Unieś nogi lekko nad ziemię i następnie: 

a) złączonymi, prostymi nogami kręć kółka: 6-8 w jedną, 6-8 w drugą stronę 

b) złączaj i rozłączaj nogi – jak przy nożycach poziomych, ale nie krzyżuj nóg. Możesz sobie 

utrudnić przytrzymując nogi w rozkroku przez 2-5 sekund 

c) na zmianę ruszaj nogami w pionie jak do kraula – 10-20 na każdą nogę 

d) złączonymi nogami napisz swoje imię i nazwisko, alfabet lub "licz od 1 do... ilu zdołasz :) 

 

ĆWICZENIA W POZYCJI LEŻĄCEJ NA BRZUCHU 

1. Połóż się na brzuchu, wyprostuj nogi i ręce, ręce przed głową, równolegle do siebie. Zepnij 

pośladki, złącz łopatki, wyciągnij ramiona przed siebie. Jednocześnie unieś jak najwyżej nogi i ręce, 

tak by ramiona i górna część ud oderwały się od podłogi. Utrzymaj pozycję kilka sekund, wróć i 

powtórz kilka razy. 

 

 



2. Połóż się na brzuchu, wyprostuj nogi i ręce, ręce przed głową, równolegle do siebie, kciuki 

skierowane w górę, stopy pionowo. Zepnij pośladki, złącz łopatki, wyciągnij ramiona przed siebie. 

Dociskając czoło i palce stóp do podłogi unieś ramiona równolegle do siebie trzymając je blisko uszu 

(litera I), utrzymaj 3-5 sekund, rozsuń delikatnie ramiona w kształt litery V, utrzymaj 3-5 sekund i 

następnie rozsuń ramiona szeroko, prostopadle do tułowia w kształt litery T na 3-5 sekund. Opuść 

ramiona na podłogę, odpocznij ok minuty i powtórz całość kilka razy. Przy literze T pamiętaj, żeby 

spiąć łopatki i nie wykręcać ramion w barkach w celu ułatwienia ćwiczenia. 

 

 

 

 

 

ĆWICZENIA W PODPORZE PRZODEM 

1. Pozycja w podporze, ciało proste równolegle do podłogi, nogi proste w lekkim rozkroku (im 

szerzej, tym łatwiej), ręce wyprostowane, dłonie pod linią ramion, oparte na szerokość barków. Nie 

zmieniając pozycji ciała (barki i biodra równolegle do podłogi, stopy pionowo) odrywamy jedną dłoń 

od podłogi i dotykamy nią ramienia po skosie (prawa dłoń do lewego ramienia), wracamy do pozycji 

wyjściowej i robimy to samo na drugą stronę. Powtarzamy 5-10 razy na każdą rękę. 



 

2. Ustawiamy się "na czworakach": ręce proste równolegle do tułowia, dłonie na podłodze na 

szerokość barków, łopatki razem, szyja w pozycji neutralnej (przedłużenie reszty prostego 

kręgosłupa), nogi zgięte w kolanach w kącie prostym, kolana oparte o ziemię w linni bioder. 

Podnosimy (jednocześnie lub "na raty") prawą wyprostowaną rękę i lewą wyprostowaną nogę tak, by 

obie kończyny znalazły się w pozycji równolegle do podłogi. Ręka powinna być dość blisko głowy, 

skierowana zdecydowanie "do przodu". Palce stopy uniesione nogi podwinięte pod siebie. 

Utrzymujemy tę pozycję 10 do 30 sekund, wracamy do pozycji wyjściowej i wykonujemy to samo 

na drugą stronę. Całość powtarzamy kilka razy. 

 

 

3. Ustawiamy się "na czworakach": ręce proste równolegle do tułowia, dłonie na podłodze na 

szerokość barków, łopatki razem, szyja w pozycji neutralnej (przedłużenie reszty prostego 

kręgosłupa), nogi zgięte w kolanach w kącie prostym, kolana oparte o ziemię w linni bioder. 

Podnosimy nogę cały czas zgiętą w kolanie w bok, na wysokość bioder. Utrzymujemy 2-10 sekund i 

wracamy do pozycji wyjściowej. Powtarzamy kilka razy na każdą nogę. Utrudnienie: uniesioną nogę 

prostujemy w kolanie i przytrzymujemy 2-5 sekund. 

 



4. "Niedźwiadek". Ustawiamy się "na czworakach": ręce proste równolegle do tułowia, dłonie na 

podłodze na szerokość barków, łopatki razem, szyja w pozycji neutralnej (przedłużenie reszty 

prostego kręgosłupa), nogi zgięte w kolanach w kącie prostym, kolana oparte na ziemi w liini bioder. 

"Odklejamy" obydwa kolana tak, by znalazły się nie wyżej 5 cm nad podłogą. Utrzymujemy pozycję 

10-30 sekund, wracamy do wyjściowej i powtarzamy kilka razy. Utrudnienie: po odklejeniu kolan 

przemieszczamy się w prawo lub w lewo niemal nie zmieniając pozycji - odrywamy jednocześnie od 

podłogi prawą dłoń i prawą stopę i jednocześnie zestawiamy je na ziemię 10cm w prawo. Następnie 

odrywamy jednocześnie od podłogi lewą dłoń i lewą stopę i jednocześnie zestawiamy je na ziemię 

10cm w prawo. W ten sposób przechodzimy 2m w prawo, a potem w lewo. 

5. "Mountain climber" lub "rowerek" i jego modyfikacje. Przyjmij pozycję w podporze. Ułóż dłonie 

na podłodze trochę szerzej niż szerokość barków, ręce proste, obie nogi wyprostowane, stopy 

pionowo, stykają się z podłogą czubkami palców. Unoś naprzemiennie raz prawą, raz lewą nogę tak, 

by kolanem dotknąć do brzucha, drugą zostawiająć wyprostowaną z tyłu. W czasie zmiany nóg 

kontroluj pozycję bioder nieznacznie je unosząc i napinając mięśnie brzucha. Modyfikacje: 

a) W zwonionym tempie – trudniej zachować równowagę za każdym razem podciągając kolano do 

tułowia zatrzymując pozycję na kilka sekund. Jak najszybciej  – ćwiczenie koordynacji i wykonujemy 

dodatkowo pracę kardio. 

b) Z pozycji wyjściowej kolano dociągaj nie do tułowia, a do łokcia ręki po tej samej stronie (prawe 

kolano do prawego łokcia. Analogicznie – powoli lub jak najszybciej. 

c) By najmocniej zaangażować mięśnie skośne brzucha unoś kolano do łokcia ręki przeciwnej – 

prawy łokieć, lewe kolano. Analogicznie – powoli lub jak najszybciej. 



 

6. Pozycja w podporze, ciało proste równolegle do podlogi, nogi proste w lekkim rozkroku lub razem, 

ręce wyprostowane, dłonie pod linią ramion, oparte na szerokość barków. Nie zmieniając pozycji 

ciała (barki i tułów równolegle do podłogi) odrywamy jedną stopę od podłogi i staramy się oprzeć ją 

na podłodze jak najbliżej dłoni po skosie (prawa stopa do lewej dłoni), wracamy do pozycji 

wyjściowej i robimy to samo na drugą stronę. Powtarzamy 5-10 razy na każdą nogę. Utrudnienie: 

jeśli swobodnie sięgasz stopą na wysokość dłoni – wysuwaj stopę jak najdalej do przodu, przed dłoń. 

 

7. "Rozgwiazda" Ustaw się w podporze, nogi lekko zgięte wysunięte w tył, szerzej niż linia bioder. 

Ręce początkowo lekko zgięte, wysunięte przed głowę, prosto przed siebie, na szerokość barków lub 

szerzej (różne warianty). Z tej pozycji odrywamy całe ciało tak, by styczność z podłogą miały tylko 

dłonie i palce stóp. Nogi powinny być wyprostowane, ręce lekko zgięte w łokciach lub 

wyprostowane. Biodra w linii pleców, łopatki razem, szyja neutralnie. Utrzymujemy pozycję przez 

chwilę (2-5 sekund) , tak by nie upaść twarzą na podłogę, ale by móc delikatnie oprzeć kolana i łokcie 

na podłodze. Im niżej podłogi zejdziemy tułowiem - tym trudniejsze ćwiczenie. Absolutnie 

niewskazane dla osób rozpoczynających przygodę z ćwiczeniami na core. Długie przerwy między 

powtórzeniami. Przed przystąpieniem do tego ćwiczenia warto zrobić kilka innych, gdzie pracują 

barki, ale nie zozstawiać go sobie na stan totalnego zmęczenia. 

 



ĆWICZENIA POZYCJI BOCZNEJ 

1. Unoszenie bioder. Ułóż się bokiem na podłodze i oprzyj na ręce zgiętej w łokciu (może się przydać 

coś miękkiego pod łokieć i stopy). Nogi wyprostowane. Pilnuj, by barki, biodra i stopy były w jednej 

linii. W tej pozycji unosimy biodro możliwie jak najwyżej i opuszczamy jak najmocniej spinając 

mięśnie brzucha. Ułatwienie: jeśli z prostymi nogami jest zbyt trudno lub biodra uciekają do tyłu – 

zegnij nogi w kolanach. Utrudnienie:zamiast na łokciu oprzyj się na dłoni i wyprostuj rękę – 

ponieważ w tej pozycji trudniej zachować równowagę bardziej zaangażujemy mięśnie stabilizujące. 

 

2. Deska bokiem z unoszeniem nogi. Przyjmij pozycję deski w podporze na łokciu i stopach. 

Następnie powoli unieś  nogę jak najwyżej i powoli opuść. Ułatwienie: jeśli z prostymi nogami jest 

zbyt trudno lub biodra uciekają do tyłu – zegnij nogi w kolanach. Utrudnienie: zamiast na łokciu 

oprzyj się na dłoni i wyprostuj rękę – ponieważ w tej pozycji trudniej zachować równowagę bardziej 

zaangażujemy mięśnie stabilizujące. 

 



ĆWICZENIA NA STOJĄCO i NA KOLANACH 

1. Stań w pozycji wyprostowanej, nogi w lekkim rozkroku na szerokość bioder. Ręce wyprostuj nad 

głową, a następnie wykonaj opad tułowia (z ramionami w tej samej pozycji) tak, by biorda znalazły 

się w kącie 90°, a klatka piersiowa ustawiła się równolegle do podłogi. Przytrzymaj ciało w tej pozycji 

2 sekundy i wróć do pozycji wyjściowej. Rób wdech pochylając się do przodu i wydech podnosząc. 

Nie zapominaj o stabilizacji pleców i utrzymywaniu ramion równolegle do podłogi. Utrudnienie: 

jeśli jesteś w stanie zrobić 20 takich powtórzeń, spróbuj utrzymać pozycję w opadzie 5 do 10 sekund. 

Modyfikacja : w pozycji pochylonej, utrzymując tułów równolegle do podłogi zmień pozycję rąk 

tak, by przyjęły krztałt litery W, T, V i I. Każdą literę utrzymaj 2 do 5 sekund, jeśli początkowo nie 

możesz oddychać, pomiędzy literami wracaj do pozycji wyjściowej. 

 

2. "Matrix" Uklęknij na podłodze utrzymując resztę ciała w pionie nad kolanami, ręce luźno, 

wyprostowane wzdłuż tułowia. Złącz łopatki, napnij mięśnie brzucha i utrzymaj biodra w linii 

pleców, szyja w pozycji neutralnej. Utrzymując proste plecy odchylaj się w tył tak nisko, jak możesz. 

Utrzymaj pozycję 2-3 sekundy (im dłużej, tym trudniej) i powoli wróć do pozycji wyjściowej. 

Powtórz 10-20 razy. Utrudnienie: ręce nie wzdłuż tułowia, lecz uniesione w górę tak, by 

przypominały literę W, łopatki ściągnięte. 



3. "Drzewo" Stań na prawej nodze. Ramiona wyciągnij do góry, a następnie oderwij lewą nogę i 

przechyl tułów i ramiona w prawą stronę. Uniesioną lewą zdecydowanie zegnij i postaraj się 

"rysować” kolanem jak najobszerniejsze kółko odwodząc kolano w bok, podciągając do góry, 

opuszczając w dół i wypychając je w tył. W takiej wygiętej pozycji powoli zataczaj koła kolanem 

lewej nogi – im wolniej, tym łatwiej zachować równowagę. Staraj się, żeby jedyną ruchomą częścią 

ciała była ta noga.Ważne, żeby nie zestawiać stopy na ziemię! Zrób kilka 5-6 kółek w jedną stronę 

(np. kolano w tył → w bok –> do góry z przodu –> w dół x6), a następnie tą samą nogą w przeciwnym 

kierunku (do góry z przodu –> w bok –> w tył →  w dół x6). Postaraj się stać stabilnie, tak, by tułów 

był nieruchomo. Nie przyspieszaj krążenia nogą – lepiej zrobić to ćwiczenie powoli, ale dokładnie. 

Możesz zacząć od mniejszej ilości powtórzeń, nawet 2-3 na nogę w każdą stronę.  Odpocznij chwilę 

zanim przejdziesz do ćwiczenia na drugą nogę i zrób tę samą ilość powtórzeń. 

 

DESKA I KOMBINACJE 

Nie da się ignnorować tego ćwiczenia angażującego całę ciało. Odchodzi się jednak od koncepcji 

"pójścia na rekord" i zamiast utrzymywać zwyczajną deskę godzinami (no dobra, kilka minut) 

specjaliści doradzają raczej jej trudniejsze warianty.  W każdej modyfikacji  lepiej jest zrobić kilka 

serii po 30-60 sekund, niż przetrzymywać wersję, która nas nie męczy. W końcu nie  chodzi nam o 

to, by wykończyć mięśnie, ale o to, by były silniejsze. 

1.  W pozycji deski oderwij jedną rękę od podłogi i dotknij nią ramienia po skosie (prawa dłoń do 

lewego ramienia), wróć do pozycji wyjściowej i zrób to samo na drugą stronę. Powtórz 5-10 razy na 

każdą rękę. 

 



2. W pozycji deski oderwij jedną rękę od podłogi i wyprostuj ją równolegle do podłogi, niemal 

doklejając do ucha. Staraj się cały czas trzymać szyję prosto ani nie skręcać bioder (tak jest dużo 

łatwiej, dlatego we wspinaniu technika skrętna tak ułatwia sprawę ;)) lecz utrzymywać je równolegle 

do podłogi. Wróć spokojnie do pozycji wyjściowej, czyli normalnej deski i wykonaj to samo na drugą 

rękę. Zrób kilka powtórzeń na każdą rękę. Ułatwienie: na początku przygody z tym ćwiczeniem 

można rozstawić nogi w rozkroku szerszym niż linia bioder – im szerzej, tym łatwiej. Przytrzymuj 

rękę w docelowej pozycji kilka – kilkanaście sekund, tyle czasu, ile jesteś w stanie bez utraty 

równowagi i kompensowania skrętem bioder. 

3. Przyjmij pozycję deski, ale stopy rozstaw nieco szerzej, jednak nie szerzej niż biodra. Unieś jedną 

nogę kilka centymetrów nad podłogę, uważając, by była równolegle do podłogi i prosta w kolanie. 

Palce stopy podwiń delikatnie pod siebie. Jeśli chcesz, możesz utrudnić sobie odsuwając nogę jak 

najszerzej w bok, nie zmieniając jej ustawienia względem podłogi. Wróć do pozycji wyjściowej, 

utrzymaj kilka sekund zwyczajna deskę w ramach "odpoczynku" i wykonaj to samo na drugą nogę. 

Wykonaj kilka powtórzeń na każdą nogę, utrzymując pozycję docelową kilka 2 do 10 sekund. 

 

 

 

4. W pozycji deski unieś kilka centymetrów nad ziemię jednocześnie przeciwne kończyny - prawa 

ręka i lewa noga lub lewa ręka i prawa noga. Utrzymaj kończyny równolegle do podłogi i całą pozycję 

5-15 sekund. 

 

5. Ustaw się w pozycji deski. Przejdź z podporu łokciami do podporu na dłonie przy prostych rękach. 

Zejdź na łokcie do pozycji wyjściowej, a następnie znów na dłonie. Każda pozycje utrzymuj 1-2 

sekundy, natomiast zmieniaj pozycje powoli, zwłaszcza przy ruchu w dół, z dłoni na łokcie i pilnować, 

by biodra cały czas były równolegle do podłogi. W celu utrudnienia możesz dodać trzecią pozycję 

po dłoniach utrzymując się na samych czubkach palców. 



 

6. Ustaw się w pozycji deski. Nie zmieniając ustawienia ciała względem podłogi przemieść całe ciało 

raz do przodu, raz do tyłu. Linia barki - plecy - biodra powinna być cały czas stabilna, natomiast 

zmianie ulegają tylko kąty w stawie skokowym (pięty idą raz w tył, raz w przód), łokciach i między 

ramionami a tułowiem. Przy ruchu ciała w tył pięty powinny być cofnięte za linię palców stóp, a 

barki cofnięte w stosunku do linii łokci, a łokcie na linii uszu lub nawet dalej. 

 

 

ĆWICZENIA NA DRĄŻKU WISZĄC 

Na koniec, jako wisienka na torcie, dwa ćwiczonka dla osób nie tyle zaawansowanych , co mających 

drążek lub chwytotablicę z klamami. Choć nie są to ćwiczenia dla mistrzów, nie ma się co oczukiwać, 

że biletem wstępu do nich jest umiejętność wiszenia na drążku koło minuty, bądź  swobodne 

wykonanie 8-10 powtórzeń dociągnięcia zgiętych nóg w kolanach do klaty, również wisząc na drążku 

lun drabince gimnactycznej. Rewelacyjne, podstawowe (wprowadzające do "wyższej" gimnastyki 

jak flaga, poziomka gimnastycznea czy waga/front lever) ćwiczenia na core w najbardziej 

"wspinaczkowej pozycji", czyli wisimy na łapach i udajemy, że wstawiamy nogi na stopnie: 

1. "Poziomka" w zwisie na drążku. Złap rękami drążek nachwytem lub w pozycji neutralnej. Ręce 

trzymaj wyprostowane lub minimalnie zgięte, barki napięte, łopatki razem, nogi luźno wiszą. Nie 

zginając nóg w kolanach unieś nogi tak wysoko, aż biorda będą w kącie 90°. W czasie opuszczania 

nóg kontroluj ruch mięśniami tułowia, by nie opadały swobodnie ciągnięte siłą grawitacji. Nie pozwól 

by biodra uciekały do tyłu przy opuszczeniu nóg. Zrób kilka powtórzeń. Odpocznij dość długo 2-3 

min przed kolejną serią. Utrudnienie: za każdym razem utrzymaj nogi w kącie prostym przez 3-8 

sekund. 

 

 



2. Złap rękami drążek nachwytem lub w pozycji neutralnej. Ręce trzymaj wyprostowane lub 

minimalnie zgięte, barki napięte, łopatki razem, nogi luźno wiszą. Nie zginając nóg w kolanach unieś 

nogi tak wysoko, by stopami dotknąć do drążka. W czasie opuszczania nóg kontroluj ruch mięśniami 

tułowia, by nie opadały swobodnie ciągnięte siłą grawitacji. Nie pozwól by biodra uciekały do tyłu 

przy opuszczeniu nóg. Całe ćwiczeniw wykonuj najwolniej jak możesz. Powtórz cały układ 3-10 

razy. Zrób długą przerwę przed następną serią. Utrudnienie a: nogami sięgnij ponad drążek, do 

sufitu. Utrudnienie b: dotykaj stopami drążka nie po środku lecz na skos, raz na prawo od prawej 

dłoni, raz na środku, raz na lewo od lewej dłoni. 

 


