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Jarosław Jakubowski

 ćwiczenie nr 1 

Rozstawiając nogi na szerokość ramion, z workiem umiesz-

czonym na grzbiecie, robimy naprzemiennie kroki w przód, 

uginając nogę zakroczną i zbliżając kolano jak najbliżej 

podłoża – idziemy na szczyt, po czym wracamy na dół tym 

samym krokiem. Zwróćcie uwagę, by przy schodzeniu nie 

przekraczać kąta prostego nogą wykroczną.
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Ć
wiczenia siłowe to nieograniczone spektrum 

oddziaływania na ludzkie ciało. Wiem, że to 

zdanie w pewnym sensie jest przeze mnie 

nadużywane, ale wieloletnie doświadczenie 

w pracy z klientem indywidualnym potwier-

dza to proste sformułowanie i uprawnia 

mnie do jego stosowania. Dzięki oporowi zewnętrznemu 

„przyłożonemu” w myśl pewnej koncepcji, poprawnej meto-

dycznie i technicznie, możemy formować garnitur mięśniowy 

zgodnie ze swoimi oczekiwaniami, a cały aparat ruchu wynosić 

na wyższy poziom możliwości wytrzymałościowych, siłowych, 

gibkościowo-zwinnościowych i tak naprawdę, jakich zechcemy.

Ostatnio w treningu siłowym to właśnie rodzaj wy-
korzystywanego oporu stał się przedmiotem dyskusji 
i poszukiwań. Coraz nowsze gadżety pojawiające się na 
rynku umożliwiły nowe spojrzenie na ich wykorzystanie 
w nowoczesnym treningu.

Ruch sam w sobie w zakresie biomechaniki pozostał 
właściwie niezmienny, ale jego globalny wpływ na całe 
ciało trochę jednak się zmienił. To tak, jakby wszystkie 
wykonywane ruchy stały się złożone i wielostawowe, 
a tylko takie parametry jak tempo ruchu, czas napięć 
mięśniowych czy sama objętość treningu decydowały 
o ostatecznym celu, który osiągamy.

Wraz z moją podopieczną Anią zapraszamy na gór-
kę prawdy. Opór dawać będą worki zwane power bag. 
Prawda o dyspozycji naszych kończyn dolnych i obręczy 
barkowej w działaniu wytrzymałościowym ujrzy światło 
dzienne właśnie podczas tego treningu. Znajdźcie jakieś 
niewielkie wzniesienie, zapakujcie power bag i sprawdźcie 
swoją formę.

Motywem przewodnim dochodzenia do prawdy jest 
po prostu spacer i ćwiczenie polegające na uginaniu nóg 
w wykroku podczas chodu.

Zacznij działać z nami!
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Jesteśmy z powrotem na dole i zaczynamy nowe ćwiczenie, 
które bezpośrednio włącza do pracy obręcz barkową i nadal 
„atakuje” nasze nogi i pośladki. Ruchem okrężnym z boku 
tułowia, z nogami rozstawionymi na szerokość ramion, 
prowadźcie  worek zgodnie ze strzałką na zdjęciu, po czym 
dynamicznie w fazie końcowej dokonajcie zakroku w tył 
nogą przeciwną do tej, po stronie której jest worek. Po 
krążeniu workiem po obu stronach zróbcie dwa kroki 
pod górę, tak jak w ćwiczeniu pierwszym, następnie za-
trzymajcie się, wykonajcie znowu krążenia i idźcie dalej. 
Zdobądźcie górę i wracajcie na dół. To nie będzie łatwe!

 ćwiczenie nr 2 
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 Prawda o dyspozycji naszych kończyn dolnych i obręczy barkowej w działaniu  

 wytrzymałościowym ujrzy światło dzienne właśnie podczas tego treningu. 

Nie zatrzymujcie się, czas iść dalej. Obejmujemy power bag 

w połowie i w trakcie chodu pod górę, gdy lewa noga podąża 

do przodu, przenosimy worek z prawego na lewe ramię i tak 

na zmianę, aż zdobędziecie górkę po raz kolejny.

Czas iść dalej, ale tym razem zrobimy to, stając twarzą do siebie 

i krokiem odstawno-dostawnym robiąc przysiad ze stopami 

zwróconymi na zewnątrz. Po wejściu na górkę zejdźcie zwykłym 

krokiem, a następnie wejdźcie powtórnie na górę, ale teraz zmieńcie 

nogę prowadzącą z lewej na prawą.

 ćwiczenie nr 3 

 ćwiczenie nr 4 
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Już kończymy, stańcie twarzą do górki – przed wami ostatnia 

próba. Trzymając worek na udach przed sobą, opuszczamy go 

na ziemię, po czym przechodzimy do podporu i wyrzucamy 

nogi w tył – zostajemy w tej pozycji przez chwilę, mocno 

napinając mięśnie brzucha w celu jej utrzymania. Powrót 

nóg i wyjście do pozycji zarzutu worka na klatkę kończy 

naszą przygodę z górką. Oczywiście, po każdej sekwencji 

dwóch ruchów w tym ćwiczeniu znowu spacerujemy pod 

górę, odtwarzając pierwsze ćwiczenie.

 ćwiczenie nr 5 
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Jeśli naprawdę zrealizowaliście ten trening, to zwrot 
„górka prawdy” jest dla was w pełni zrozumiały.

Trening ten to połączenie wysiłków dynamicznych i sta-
tycznych, w którym każde ćwiczenie pobudza w pierwszej 
fazie skurcze izotoniczne, a następnie izometryczne, co 
umożliwia oddziaływanie w zakresie zwiększania możli-
wości wytrzymałościowych i siłowych jednocześnie, przy 
dodatkowym atucie, jakim jest rzeźbienie mięśni kończyn 
dolnych, pośladków i obręczy barkowej. Zaangażowanie 
wszystkich włókien mięśniowych daje szansę trenerom na 
mody$kowanie i kształtowanie treningu w celu osiągnię-
cia najbardziej pożądanych celów. Głównym założeniem 
powyższego treningu było działanie w sferze przemian 
tlenowych, gdzie energia powstaje przez spalenie węglowo-
danów i tłuszczów. Celowo podkreśliłem spalanie tkanki 
tłuszczowej podskórnej dla tych bardziej wytrenowanych 
oraz poprawę wydolności. Trening ten może mieć jednak 
nieco spokojniejszy przebieg i odbywać się np. na płaskiej 
powierzchni – należy wówczas wykonać powtórzenia, czyli 
serię danego ćwiczenia, np. w 20 ruchach, a następnie 
odpocząć, po czym przystąpić do kolejnej serii. Zaletą 
tego treningu jest również uruchomienie spalania tkanki 
tłuszczowej zapasowej z redukcją wagi. ×

Powodzenia!
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