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Rozdziaï 11

Trening miÚĂni barków
W tym rozdziale:
Ź korzyĂci wynikajÈce z posiadania mocnych barków,
Ź wzmacnianie muskulatury barków,
Ź unikanie popularnych bïÚdów treningowych,
Ź wykonywanie Êwiczeñ na miÚĂnie barków.

G

dy poruszasz w jakikolwiek sposób rÚkami — kierujesz je do góry, w dóï, do tyïu,
do przodu, na boki, wykonujesz gest w poziomie lub zataczasz krÚgi — robisz to
wïaĂnie dziÚki barkom, czyli stawom ramiennym. JeĂli nie umoĝliwiajÈ Ci one
bezpoĂrednio podejmowania takiej aktywnoĂci, przynajmniej sÈ w niÈ zaangaĝowane.
Genialna konstrukcja stawu ramiennego sprawia, ĝe barki dysponujÈ wyjÈtkowÈ
ruchomoĂciÈ, a otaczajÈca je muskulatura jest jednÈ z najbardziej wszechstronnych
grup miÚĂni w naszym ciele.
Niestety ta wyjÈtkowa zdolnoĂÊ do wykonywania wielu ruchów sprawia równieĝ, ĝe barki
— wraz z grupÈ miÚĂni nazywanych rotatorami barku — sÈ szczególnie podatne na urazy.
DziÚki lekturze tego rozdziaïu dowiesz siÚ, jak chroniÊ barki, wykonujÈc rozmaite
Êwiczenia.

Podstawowe informacje dotyczÈce
miÚĂni barków
MiÚĂnie barków (zaprezentowane na rysunku 11.1) sÈ oficjalnie nazywane miÚĂniami
naramiennymi lub deltoidalnymi. OkrywajÈ one staw barkowy, a najlepszym
sposobem, by je zobaczyÊ, jest wyciÈgniÚcie ramienia poziomo w bok. MiÚĂnie
naramienne skïadajÈ siÚ z trzech czÚĂci:

9 ¥rodkowej: Ta czÚĂÊ miÚĂnia znajduje siÚ dokïadnie nad Twoim barkiem (i dlatego
bywa nazywana czÚĂciÈ barkowÈ). Skurcz tego miÚĂnia przekïada siÚ na ruch
ramienia do góry.

9 Przedniej: Znajduje siÚ ona z przodu i nosi teĝ miano „czÚĂci obojczykowej”.
Jej skurcz powoduje ruch ramienia do przodu i do wewnÈtrz.

9 Tylnej: Gdy dochodzi do skurczu znajdujÈcej siÚ z tyïu czÚĂci grzebieniowej

miÚĂnia naramiennego, Twoje ramiÚ wraca do linii wyznaczanej przez tuïów,
a nawet moĝe nieznacznie przekroczyÊ tÚ granicÚ.
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Rysunek 11.1.
MiÚĂnie barków
Ilustracja autorstwa Kathryn Born, MA

Bark umoĝliwia Ci poruszanie koñczynÈ w tak wielu kierunkach, poniewaĝ jest
stawem kulistym. Gïówka stawowa koĂci ramiennej idealnie pasuje do panewki
stawowej ïopatki. Innym przykïadem stawu kulistego w ludzkim ciele jest staw
biodrowy, ale nie zapewnia on takiej ruchomoĂci jak bark.
Rotatory barku to grupa miÚĂni, które sprawiajÈ, ĝe ramiÚ nie wyĂlizguje siÚ z panewki
stawowej ïopatki. Te miÚĂnie znajdujÈ siÚ pod miÚĂniami naramiennymi i wykonujÈ
swojÈ pracÚ, caïkowicie usuwajÈc siÚ w cieñ. Niestety rotatory sÈ tak anonimowe, ĝe
wiele osób nie zdaje sobie nawet sprawy z faktu ich istnienia, a co za tym idzie, nie
próbuje ich trenowaÊ. JedynÈ sytuacjÈ, w której zwraca siÚ na nie uwagÚ, jest kontuzja
ich ĂciÚgien — tzw. stoĝka rotatorów — która moĝe na caïy sezon wyïÈczyÊ miotacza
zawodowej druĝyny baseballowej. Rotatory stabilizujÈ staw barkowy i pozwalajÈ odwracaÊ
ramiÚ przy zachowaniu nieruchomego ïokcia (chodzi nam tutaj o ruch polegajÈcy na
odwracaniu dïoni wnÚtrzem na zewnÈtrz i do wewnÈtrz). Te miÚĂnie biorÈ równieĝ
udziaï w ruchach zwiÈzanych z rzucaniem lub ïapaniem i sÈ zaangaĝowane w unoszenie
ramion nad gïowÚ.

KorzyĂci wynikajÈce z posiadania
mocnych miÚĂni barków
Twoje barki majÈ sporo roboty, gdy zajmujesz siÚ Êwiczeniami na miÚĂnie pleców
i muskulaturÚ klatki piersiowej, ale istnieje kilka powodów, dla których warto
wykonywaÊ podczas treningów Êwiczenia izolujÈce miÚĂnie naramienne:

9 KorzyĂci widoczne w codziennym ĝyciu: Mocne miÚĂnie barków uïatwiajÈ

wykonywanie wiÚkszoĂci ruchów rÚkami — moĝe to byÊ zarówno rzucanie piïkÈ
baseballowÈ, jak i podawanie talerza osobie siedzÈcej po drugiej stronie stoïu lub
podnoszenie walizki, która jest trochÚ za ciÚĝka. Praktycznie wszystkie Êwiczenia
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na górnÈ czÚĂÊ ciaïa angaĝujÈ w jakimĂ stopniu muskulaturÚ barków, wiÚc
wzmocnienie tych miÚĂni pozwoli Ci zwiÚkszyÊ obciÈĝenie wykorzystywane
podczas wykonywania Êwiczeñ na klatkÚ i plecy.

9 Zapobieganie urazom: Sïabe barki bÚdÈ zbieraÊ niezïe ciÚgi podczas treningu

miÚĂni klatki piersiowej oraz pleców i nie zmieni tego nawet perfekcyjna technika
wykonywania Êwiczeñ. Trening miÚĂni naramiennych pozwala teĝ unikaÊ
kontuzji osobom uprawiajÈcym sport tylko w weekendy — dziÚki pracy nad
muskulaturÈ barków nie uszkodzisz stoĝka rotatorów w trakcie turnieju
softballowego lub podczas wbijania krÈĝka do treningowej bramki hokejowej
zrobionej z kosza na Ămieci. Jeĝeli masz naprawdÚ sïabe barki, moĝesz siÚ
nabawiÊ kontuzji, po prostu otwierajÈc szufladÚ w kredensie.

9 PewnoĂÊ siebie: Zajrzyj do jakiegokolwiek czasopisma poĂwiÚconego pracy

nad formÈ fizycznÈ, a zobaczysz tam nagïówki w rodzaju „Zabójcze miÚĂnie
naramienne” lub „Seksowne, mocne barki”. KulturyĂci podchodzÈ do treningu
barków z duĝÈ powagÈ, poniewaĝ wiedzÈ, ĝe te miÚĂnie majÈ ogromny wpïyw na
ich prezencjÚ (która jest w koñcu sednem kulturystyki). Nawet jeĝeli nie zaleĝy
Ci na tym, by wypracowaÊ tak imponujÈce miÚĂnie naramienne, wciÈĝ moĝesz
zadbaÊ o ïadne wyrzeěbienie i uksztaïtowanie muskulatury swoich barków, co
doda Ci pewnoĂci siebie podczas noszenia koszulek bez rÚkawów (oczywiĂcie
moĝesz w nich chodziÊ, kiedy tylko Ci siÚ spodoba, ale ïadnie urzeěbione barki
sprawiÈ, ĝe poczujesz siÚ w takim stroju nieco pewniej).

Jak skutecznie trenowaÊ miÚĂnie barków?
IstniejÈ cztery podstawowe ruchy pozwalajÈce wzmacniaÊ muskulaturÚ barków (choÊ
trening tych miÚĂni moĝna przeprowadziÊ na dziesiÈtki róĝnych sposobów). Wykonuj
wymienione przez nas Êwiczenia w takiej kolejnoĂci, w jakiej je opisujemy. Ogólnie
rzecz biorÈc, podczas wyciskania bÚdziesz korzystaÊ z najwiÚkszych obciÈĝeñ, a w trakcie
wykonywania rozpiÚtek — z najmniejszych.

9 Wyciskanie: Prostujesz ramiona nad gïowÈ. mwiczenia zwiÈzane z wyciskaniem
zmuszajÈ do pracy wszystkie czÚĂci miÚĂni naramiennych.

9 Unoszenie hantli bokiem w górÚ: Unosisz ramiona na boki do poziomu barków.
Tego rodzaju Êwiczenia angaĝujÈ przede wszystkim Ărodkowe partie miÚĂni
naramiennych.

9 Unoszenie ramion w przód: Unosisz prosto przed siebie rÚce, które poczÈtkowo
znajdowaïy siÚ po bokach Twojego tuïowia. Takie Êwiczenia zmuszajÈ do pracy
przedniÈ i ĂrodkowÈ czÚĂÊ miÚĂni naramiennych.

9 Odwrotne rozpiÚtki: Pochylasz siÚ w biodrach na tyle, na ile pozwoli

rozciÈgniÚcie Twoich miÚĂni — taka pozycja sprawia, ĝe wykonujÈc Êwiczenie,
musisz pokonaÊ siïÚ grawitacji. Twoja klatka piersiowa powinna znajdowaÊ siÚ
tak blisko poïoĝenia poziomego, jak to moĝliwe. Odwodzisz ramiona na boki,
zmuszajÈc do pracy tylne i Ărodkowe czÚĂci miÚĂni naramiennych.

Od czasu do czasu warto zmieniÊ kolejnoĂÊ wykonywania Êwiczeñ, by skupiÊ siÚ na
poczÈtek na najsïabszych partiach miÚĂni i zapewniÊ caïej grupie miÚĂni zróĝnicowane
boděce treningowe gwarantujÈce lepszy rozwój. Nie ma koniecznoĂci, by podczas
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kaĝdego treningu miÚĂni barków stosowaÊ Êwiczenia naleĝÈce do wszystkich czterech
grup, ale warto regularnie wykonywaÊ wszystkie opisane powyĝej ruchy, by zadbaÊ
o harmonijny rozwój muskulatury barków.
Podczas wykonywania Êwiczeñ na barki korzystaj raczej z wolnych ciÚĝarów, a nie
z maszyn. CzÚsto zdarzajÈ siÚ sytuacje, w których ruch wymuszany przez maszynÚ
sprawia wraĝenie nienaturalnego i nadmiernie obciÈĝa szyjÚ. Osoby róĝnego wzrostu
miewajÈ problemy z odpowiednim wyregulowaniem maszyn. Problem pojawia siÚ
zwïaszcza wtedy, gdy drobna kobieta chce dopasowaÊ do swoich potrzeb urzÈdzenie
stworzone z myĂlÈ o rosïych mÚĝczyznach.
¥ciÚgna rotatorów sÈ bardzo podatne na urazy. Oto rozwiÈzania, dziÚki którym moĝna
do pewnego stopnia je chroniÊ:

9 Zachowywanie wïaĂciwej techniki. Stosuj siÚ do przedstawionych w tym

rozdziale wskazówek dotyczÈcych techniki wykonywania Êwiczeñ na górnÈ czÚĂÊ
ciaïa (to samo dotyczy zresztÈ podobnych instrukcji zawartych we wszystkich
innych rozdziaïach).

9 Wykonywanie Êwiczeñ na wewnÚtrznÈ i zewnÚtrznÈ rotacjÚ ramion.

W dalszej czÚĂci tego rozdziaïu znajdziesz opis takich Êwiczeñ wykonywanych
z hantlami.

9 Korzystanie z taĂm treningowych. W rozdziale dwudziestym trzecim

znajdziesz opisy Êwiczeñ, które wzmocniÈ Twoje stoĝki rotatorów i mogÈ byÊ
wykonywane z taĂmÈ treningowÈ w domu lub w podróĝy.

Poznawanie bïÚdów, których warto
unikaÊ podczas treningu miÚĂni barków
Kontuzje barków zdarzajÈce siÚ licznym wielbicielom treningu siïowego nie pojawiajÈ
siÚ z dnia na dzieñ. Znamy mnóstwo osób, które podnosiïy ciÚĝary przez wiele lat,
czÚsto ignorujÈc drobne bóle barków, po czym pewnego dnia — pstryk! — i byïo po
wszystkim. To, co zdaniem tych ludzi byïo nagïym urazem, naleĝaïoby tak naprawdÚ
uznaÊ za nastÚpstwo wielu lat przeciÈĝania organizmu i nieprawidïowego wykonywania
Êwiczeñ. Unikaj przedstawionych poniĝej popularnych bïÚdów, a bÚdziesz siÚ cieszyÊ
mocnymi i zdrowymi barkami.

ZwiÚkszanie zakresu wykonywanych ruchów
Gdy opis Êwiczenia mówi, ĝe masz podnieĂÊ ciÚĝar „na wysokoĂÊ barków”, nie unoĂ go
pod sufit, poniewaĝ wykonywanie ramionami tak nienaturalnego ruchu niepotrzebnie
obciÈĝa stawy, a zarazem nie ma wielkiego wpïywu na poprawÚ rzeěby miÚĂni.
Innymi sïowy: ryzyko kontuzji wynikajÈce z unoszenia wyĝej ciÚĝarów przewaĝa
nad minimalnymi korzyĂciami tylko potencjalnie zapewnianymi przez obszerniejsze
ruchy (do tej kategorii moĝna zaliczyÊ na przykïad nieznaczny przyrost siïy miÚĂni).
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Wyginanie pleców w ïuk
Gdy wykonujesz Êwiczenia na miÚĂnie barków, siedzÈc na ïawce pionowej, zadbaj o to,
by miÚdzy Twoim krzyĝem a oparciem byïa tylko niewielka przestrzeñ. Owszem,
wygiÚcie pleców w ïuk pozwoli Ci stworzyÊ skuteczniejszÈ děwigniÚ (a co za tym idzie
— zdoïasz uĝyÊ podczas treningu wiÚkszego obciÈĝenia), ale to równieĝ uïatwianie
pracy miÚĂniom, które próbujesz trenowaÊ. Co wiÚcej, takie zachowanie sprawia,
ĝe naraĝasz na kontuzje dolnÈ czÚĂÊ swoich pleców.

Koïysanie tuïowiem do przodu i do tyïu
Gdy wykonujesz na stojÈco Êwiczenia na barki, rozluěnij kolana i zachowaj proste plecy.
Wiele osób usztywnia kolana i odchyla siÚ do tyïu — wiedz jednak, ĝe przyjmujÈc takÈ
postawÚ, nie zaskarbisz sobie „wdziÚcznoĂci” miÚĂni dolnej czÚĂci pleców. Jeĝeli
poruszasz jakimikolwiek innymi czÚĂciami ciaïa oprócz ramion, zmniejszasz zaangaĝowanie
miÚĂni naramiennych. Takie zachowanie Ăwiadczy równieĝ o tym, ĝe uĝywasz zbyt
duĝego obciÈĝenia.

mwiczenia obejmujÈce ruchy
wykonywane za gïowÈ
Najprawdopodobniej zobaczysz w którymĂ momencie ludzi, którzy unoszÈ sztangÚ
nad gïowÚ, po czym opuszczajÈ jÈ na kark, a nie przed gïowÚ. IstniejÈ teĝ maszyny,
które wymuszajÈ wykonywanie takich ruchów. Trzymaj siÚ z daleka od tego typu
Êwiczeñ. WymuszajÈ one wyraěny obrót ramienia do tyïu, przez co Twoje barki i stoĝki
rotatorów muszÈ pracowaÊ w niekorzystnej i niestabilnej pozycji. Ten ruch sprawia
równieĝ, ĝe koñce Twoich koĂci ramiennych wbijajÈ siÚ w panewki barków, co powoduje
uszkodzenia koĂci i dodatkowo obciÈĝa stoĝki rotatorów. Nie zapominaj o tym, ĝe
korzyĂci wynikajÈce z wykonywania danego Êwiczenia muszÈ byÊ zawsze wiÚksze niĝ
ryzyko towarzyszÈce tej aktywnoĂci.

Trening miÚĂni barków
Oto spis Êwiczeñ przedstawionych w dalszej czÚĂci tego rozdziaïu:

9 wyciskanie hantli,
9 unoszenie hantli bokiem w górÚ,
9 unoszenie hantli w przód,
9 odwrotne rozpiÚtki,
9 wewnÚtrzna i zewnÚtrzna rotacja ramion,
9 wyciskanie na maszynie ze skosem dodatnim.
Kup książkę

Poleć książkę
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Wyciskanie hantli
To Êwiczenie zmusza do pracy ĂrodkowÈ czÚĂÊ Twoich miÚĂni naramiennych;
w wykonywanie ruchu zaangaĝowana jest teĝ muskulatura górnej czÚĂci pleców
oraz tricepsy.
Jeĝeli masz problemy z dolnÈ czÚĂciÈ pleców, szyjÈ lub ïokciami, wykonujÈc to
Êwiczenie, zachowaj ostroĝnoĂÊ.

Przyjmowanie pozycji
Weě do rÈk hantle i usiÈdě na ïawce z pionowym oparciem. Rozstaw stopy na szerokoĂÊ
bioder i oprzyj je pewnie na podïodze. Ugnij ïokcie i unieĂ ramiona na wysokoĂÊ
barków — hantle powinny siÚ znaleěÊ na poziomie Twoich uszu. Napnij miÚĂnie
brzucha tak, ĝeby miÚdzy Twoimi plecami a oparciem ïawki powstaïa niewielka
przestrzeñ. Oprzyj gïowÚ o oparcie (patrz: rysunek 11.2a).

mwiczenie
WyciĂnij hantle do góry aĝ do punktu, w którym niemal zetknÈ siÚ dokïadnie nad
TwojÈ gïowÈ (patrz: rysunek 11.2b), po czym opuĂÊ je z powrotem do poziomu uszu.

Rysunek 11.2.
Wyciskanie
hantli
Fotografie autorstwa Nicka Horne’a
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Rzeczy, które naleĝy robiÊ, i te, których trzeba unikaÊ

9 Gdy hantle osiÈgnÈ punkt szczytowy, rozluěnij ïokcie, zamiast je blokowaÊ.
9 Przerwij opuszczanie hantli, gdy Twoje ïokcie znajdÈ siÚ na wysokoĂci ramion
lub minimalnie niĝej.

9 NIE dopuszczaj do sytuacji, w której Twoje plecy zacznÈ siÚ wyginaÊ w ïuk,
wyraěnie odrywajÈc siÚ od oparcia.

9 NIE wierÊ siÚ i nie wykonuj dodatkowych ruchów, które miaïyby Ci uïatwiÊ
wyciskanie hantli.

Inne rozwiÈzanie
Wyciskanie hantli chwytem neutralnym (ïatwiejsze): Wykonaj opisane powyĝej
Êwiczenie, ustawiajÈc rÚce tak, by wnÚtrza obu dïoni byïy skierowane do siebie. Ta
modyfikacja sprawia, ĝe podczas wykonywania ruchu do pracy wïÈcza siÚ muskulatura
przedramion oraz bicepsy.

Unoszenie hantli bokiem w górÚ
Opisane poniĝej unoszenie hantli bokiem zmusza do pracy ĂrodkowÈ czÚĂÊ Twoich
miÚĂni naramiennych. Jeĝeli masz problemy z szyjÈ lub dolnÈ czÚĂciÈ pleców, zadbaj o to,
ĝeby podczas wykonywania tego Êwiczenia zachowaÊ nienagannÈ technikÚ.

Przyjmowanie pozycji
Weě do rÈk hantle i stañ prosto w rozkroku na szerokoĂÊ bioder. Ugnij nieznacznie ïokcie,
odwróÊ dïonie tak, by ich wnÚtrza byïy zwrócone ku sobie, a nastÚpnie zïÈcz ze sobÈ
hantle w punkcie znajdujÈcym siÚ przed górnymi partiami Twoich ud. WciÈgnij brzuch.

Rysunek 11.3.
Unoszenie
hantli bokiem
w górÚ
Fotografie autorstwa Nicka Horne’a
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mwiczenie
UnieĂ rÚce do góry i na boki, kontynuujÈc ten ruch do momentu, w którym hantle
znajdÈ siÚ prawie na wysokoĂci Twoich barków (patrz: rysunek 11.3b). Powoli opuĂÊ
rÚce do pozycji wyjĂciowej.
ByÊ moĝe wykonywanie tego Êwiczenia bÚdzie dla Ciebie ïatwiejsze, jeĂli wyobrazisz
sobie, ĝe trzymasz w rÚkach dwa dzbanki z lemoniadÈ i nalewasz jÈ do szklanek stojÈcych
na podïodze.

Rzeczy, które naleĝy robiÊ, i te, których trzeba unikaÊ

9 Inicjuj ruch do góry z barków (moĝemy to teĝ ujÈÊ inaczej: podczas wykonywania
Êwiczenia nie zmieniaj ugiÚcia w ïokciach).

9 NIE wyginaj pleców w ïuk, nie wychylaj siÚ do tyïu ani nie poruszaj tuïowiem
do przodu i do tyïu w trakcie podnoszenia hantli.

9 NIE unoĂ hantli powyĝej poziomu barków.
Inne rozwiÈzania
Unoszenie hantli bokiem w górÚ wykonywane z ugiÚtymi ramionami
(ïatwiejsze): Zacznij z rÚkami ugiÚtymi w ïokciach pod kÈtem 90 stopni, z dïoñmi
zwróconymi ku sobie i hantlami przed tuïowiem. ZachowujÈc podczas ruchu staïe
ugiÚcie ïokci, unieĂ obciÈĝenie aĝ do punktu, w którym Twoje ïokcie znajdÈ siÚ na
wysokoĂci barków.
Wariant z ugiÚtymi ramionami nie zapewnia barkom tak solidnego treningu jak
podstawowa wersja unoszenia hantli bokiem w górÚ, ale jeĝeli masz sïabe miÚĂnie
naramienne lub w przeszïoĂci zdarzaïy Ci siÚ kontuzje barków, moĝesz skorzystaÊ
z tej modyfikacji.
Unoszenie hantli bokiem w górÚ w pozycji siedzÈcej: Aby urozmaiciÊ treningi,
moĝesz wykonywaÊ to Êwiczenie, siedzÈc na ïawce. W pozycji poczÈtkowej Twoje rÚce
powinny zwisaÊ swobodnie wzdïuĝ tuïowia i majÈ byÊ lekko ugiÚte w ïokciach.
Unoszenie hantli bokiem w górÚ z kciukami do góry (ïatwiejsze): Wykonaj
podstawÈ wersjÚ Êwiczenia w taki sposób, by Twoje dïonie byïy zwrócone wnÚtrzami
do przodu. W koñcowej fazie ruchu Twoje kciuki powinny byÊ skierowane ku górze.
Ta wersja Êwiczenia w najmniejszym stopniu obciÈĝa stoĝek rotatorów i bywa
wykorzystywana podczas fizjoterapii.

Unoszenie hantli w przód
Kolejne z opisywanych przez nas Êwiczeñ izoluje przedniÈ czÚĂÊ miÚĂni naramiennych.
JeĂli masz za sobÈ jakieĂ kontuzje dolnej czÚĂci pleców lub odczuwasz jakikolwiek
dyskomfort w okolicach szyi, wykonuj to Êwiczenie z rozwagÈ.
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Przyjmowanie pozycji
Weě hantle do rÈk i stañ prosto w rozkroku na szerokoĂÊ bioder. Pozwól, by rÚce
zwisaïy swobodnie wzdïuĝ tuïowia — ïokcie majÈ byÊ rozluěnione, a wnÚtrza dïoni
powinny byÊ zwrócone do tyïu. Wyprostuj siÚ, wciÈgnij brzuch i rozluěnij kolana
(patrz: rysunek 11.4a).

Rysunek 11.4.
Unoszenie hantli w przód
Fotografie autorstwa Nicka Horne’a

mwiczenie
UnieĂ lewe ramiÚ do poziomu barku (patrz: rysunek 11.4b), po czym opuĂÊ je do pozycji
wyjĂciowej. Powtórz ten sam ruch prawÈ rÚkÈ. Wykonuj naprzemiennie powtórzenia,
aĝ dotrzesz do koñca caïej serii. Jeĝeli chcesz zwiÚkszyÊ trudnoĂÊ treningu, moĝesz
wykonaÊ wszystkie powtórzenia najpierw na jednÈ, a potem na drugÈ rÚkÚ.

Rzeczy, które naleĝy robiÊ, i te, których trzeba unikaÊ

9 PamiÚtaj o tym, ĝeby podczas wykonywania Êwiczenia utrzymywaÊ nieznacznie
ugiÚte ïokcie.

9 NIE wyginaj pleców w ïuk, nie wychylaj siÚ do tyïu ani nie poruszaj tuïowiem
do przodu i do tyïu w trakcie podnoszenia hantli.

9 NIE unoĂ hantli powyĝej poziomu barków.
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Inne rozwiÈzania

9 Unoszenie hantli w przód wnÚtrzami dïoni do góry: OdwróÊ dïonie

wnÚtrzami do góry i wykonaj Êwiczenie zgodnie z opisem dotyczÈcym jego
podstawowej wersji. Wypróbuj to rozwiÈzanie, jeĝeli masz skïonnoĂci do
kontuzji barków lub stoĝków rotatorów.

9 Unoszenie hantli po przekÈtnej (trudniejsze): Gdy hantel znajdzie siÚ na

wysokoĂci barku, wykonaj ramieniem ruch w poziomie aĝ do punktu, w którym
obciÈĝenie znajdzie siÚ przed górnÈ czÚĂciÈ Twojej klatki piersiowej. Zrezygnuj
z tego wariantu, jeĂli masz chroniczne problemy z barkami.

9 Unoszenie hantli w przód w pozycji siedzÈcej (trudniejsze): Wykonuj
unoszenie hantli w przód, siedzÈc na ïawce pionowej i korzystajÈc z oparcia
pod plecy. Taka pozycja zapobiega wszelkim formom oszukiwania!

9 Unoszenie hantli w przód w pozycji leĝÈcej (trudniejsze): Weě hantle do

rÈk i poïóĝ siÚ na ïawce poziomej twarzÈ do podïogi. OpuĂÊ rÚce w dóï (moĝesz
je równieĝ nieznacznie od siebie odsunÈÊ) i skieruj ku sobie wnÚtrza dïoni. UnieĂ
hantle tak wysoko, jak zdoïasz, ale nie przekraczaj poziomu wyznaczanego przez
Twoje barki. Podczas wykonywania tej wersji Êwiczenia bÚdziesz korzystaÊ z duĝo
mniejszego obciÈĝenia niĝ w przypadku innych wariantów. Moĝesz takĝe uĝyÊ
ïawki ze skosem dodatnim.

Odwrotne rozpiÚtki
To Êwiczenie Ăwietnie siÚ sprawdza w kwestii wzmacniania tylnych czÚĂci miÚĂni
naramiennych. Taki trening pomaga teĝ rozwijaÊ muskulaturÚ górnej czÚĂci pleców
i ma pozytywny wpïyw na TwojÈ postawÚ.

Przyjmowanie pozycji
UsiÈdě na krawÚdzi ïawki z hantlami w dïoniach. Pochyl siÚ do przodu w biodrach
w taki sposób, by górna czÚĂÊ Twoich pleców utworzyïa pïaskÈ powierzchniÚ znajdujÈcÈ
siÚ w pïaszczyěnie poziomej. Pozwól, by Twoje rÚce zawisïy swobodnie z wnÚtrzami
dïoni zwróconymi ku sobie. Hantle powinny siÚ znaleěÊ za Twoimi ïydkami, dokïadnie
pod kolanami (patrz: rysunek 11.5a). PrzyciÈgnij podbródek do klatki piersiowej
i wciÈgnij brzuch.

mwiczenie
UnieĂ rÚce do góry, uginajÈc je nieznacznie w ïokciach w miarÚ, jak Twoje ramiona
bÚdÈ wÚdrowaÊ na boki aĝ do punktu, w którym ïokcie znajdÈ siÚ na wysokoĂci barków
(patrz: rysunek 11.5b). UnoszÈc ciÚĝar, ĂciÈgnij ïopatki. Powoli opuĂÊ ramiona do
pozycji wyjĂciowej.
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Rysunek 11.5.
Odwrotne
rozpiÚtki
Fotografie autorstwa Nicka Horne’a

Rzeczy, które naleĝy robiÊ, i te, których trzeba unikaÊ

9 Dbaj o to, by podczas wykonywania Êwiczenia Twoja broda byïa delikatnie
przyciÈgniÚta do klatki piersiowej — powstrzymasz w ten sposób opadanie
gïowy.

9 PochylajÈc siÚ do przodu, zaïam sylwetkÚ w biodrach, zamiast po prostu siÚ garbiÊ.
9 NIE dopuszczaj do tego, by podczas wykonywania Êwiczenia pracowaïa teĝ reszta
ciaïa.
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Inne rozwiÈzania
Odwrotne rozpiÚtki z dïoñmi skierowanymi do tyïu: Przyjmij takÈ samÈ pozycjÚ
poczÈtkowÈ jak w przypadku podstawowej wersji Êwiczenia, ale zmieñ ustawienie dïoni
tak, ĝeby byïy one zwrócone wnÚtrzami do tyïu. Unoszeniu hantli bÚdzie towarzyszyïo
gïÚbsze uginanie ramion w ïokciach, niĝ miaïo to miejsce w przypadku opisanych
powyĝej odwrotnych rozpiÚtek.
Odwrotne rozpiÚtki w pozycji stojÈcej: Wykonaj przedstawionÈ powyĝej
podstawowÈ wersjÚ odwrotnych rozpiÚtek, ale stañ w rozkroku na szerokoĂÊ bioder.
Pochyl siÚ do przodu tak, aby Twój tuïów byï nachylony do podïogi pod kÈtem 45 stopni.
Utrzymuj napiÚte miÚĂnie brzucha, ĝeby chroniÊ dolnÈ czÚĂÊ pleców; unikaj takĝe
koïysania caïym ciaïem.

ZewnÚtrzna rotacja ramienia z hantlem
To Êwiczenie zmusza do pracy rotatory, a oprócz tego pozwala trenowaÊ caïÈ
muskulaturÚ barków.
Jeĝeli podczas wykonywania tych ruchów odczuwasz dyskomfort w okolicach szyi,
spróbuj oprzeÊ gïowÚ na wyciÈgniÚtym ramieniu.

Przyjmowanie pozycji
TrzymajÈc hantel w prawej rÚce, poïóĝ siÚ na podïodze na lewym boku. Zegnij prawy
ïokieÊ pod kÈtem prostym i oprzyj go pewnie o bok tak, ĝeby wnÚtrze Twojej prawej
dïoni byïo skierowane do przodu. WciÈgnij brzuch. Zegnij lewy ïokieÊ i oprzyj gïowÚ
na lewej dïoni (patrz: rysunek 11.6) lub poïóĝ jÈ na wyciÈgniÚtym w bok lewym ramieniu.

Rysunek 11.6.
ZewnÚtrzna
rotacja ramienia z hantlem
Fotografia autorstwa Nicka Horne’a
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mwiczenie
UtrzymujÈc ïokieÊ przy boku tuïowia, powoli opuĂÊ obciÈĝenie przed sobÈ w kierunku
podïogi. NastÚpnie unieĂ z powrotem prawÈ rÚkÚ tak wysoko, jak zdoïasz bez odczuwania
dyskomfortu (zakres ruchu bÚdzie zaleĝny od rozciÈgniÚcia Twoich miÚĂni). Wykonaj
takÈ samÈ liczbÚ powtórzeñ na kaĝdÈ rÚkÚ.

Inne rozwiÈzania
ZewnÚtrzna rotacja ramienia z taĂmÈ: W rozdziale dwudziestym trzecim znajdziesz
opis innej wersji tego Êwiczenia wykonywanej z uĝyciem taĂmy.
Policjant kierujÈcy ruchem (trudniejsze): Stañ z hantlami w dïoniach i rozstaw
stopy na szerokoĂÊ bioder. Ugnij ïokcie i unieĂ ramiona do poziomu barków (tak, jakby
ktoĂ skierowaï w TwojÈ stronÚ broñ i powiedziaï „rÚce do góry”). UtrzymujÈc ïokcie
w staïym poïoĝeniu, obróÊ przedramiona w dóï aĝ do pozycji, w której wnÚtrza
Twoich dïoni bÚdÈ skierowane do tyïu, po czym wróÊ do pozycji poczÈtkowej.

WewnÚtrzna rotacja ramienia z hantlem
To kolejne Êwiczenie pozwalajÈce trenowaÊ rotatory i miÚĂnie naramienne. Twoja
rÚka przemieszcza siÚ ku podïodze, pracujÈc tak, jakby byïa osadzona na zawiasie
(takÈ ruchomoĂÊ zapewnia jej wïaĂnie bark).
Jeĝeli podczas wykonywania ruchów odczuwasz jakiĂ dyskomfort w okolicach szyi,
równieĝ w tym przypadku spróbuj podïoĝyÊ wyciÈgniÚtÈ rÚkÚ pod gïowÚ.

Przyjmowanie pozycji
Poïóĝ siÚ na plecach z hantlem w prawej dïoni. Uïóĝ lewÈ rÚkÚ wzdïuĝ tuïowia, wnÚtrzem
dïoni do podïoĝa. Ugnij prawy ïokieÊ tak, ĝeby Twoje przedramiÚ byïo ustawione pionowo
wzglÚdem podïogi, a wnÚtrze Twojej dïoni byïo skierowane w stronÚ Twojego tuïowia.

mwiczenie
ZachowujÈc kÈt prosty w ïokciu, odwiedě ciÚĝar od ciaïa i kontynuuj ten ruch aĝ do
momentu, w którym poczujesz delikatny opór miÚĂni i ĂciÚgien (patrz: rysunek 11.7).
UnieĂ hantel z powrotem do góry.

Rysunek 11.7.
WewnÚtrzna
rotacja ramienia z hantlem
Fotografia autorstwa Nicka Horne’a
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Rzeczy, które naleĝy robiÊ, i te, których trzeba unikaÊ

9 Wyobraĝaj sobie, ĝe Twój bark jest zawiasem drzwi, które najpierw siÚ otwierajÈ,
a potem zamykajÈ.

9 Wykonuj to Êwiczenie pïynnie i spokojnie.
9 NIE napinaj miÚĂni szyi i twarzy.
9 NIE podrywaj ciÚĝaru do góry gwaïtownym ruchem.
9 NIE opuszczaj hantla niĝej, niĝ pozwala na to elastycznoĂÊ Twoich miÚĂni
i ĂciÚgien.

Inne rozwiÈzania
WewnÚtrzna rotacja ramienia z taĂmÈ: W rozdziale dwudziestym trzecim
znajdziesz opis innej wersji tego Êwiczenia wykonywanej z uĝyciem taĂmy.
Policjant kierujÈcy ruchem (trudniejsze): Stañ z hantlami w dïoniach i rozstaw
stopy na szerokoĂÊ bioder. Ugnij ïokcie i unieĂ ramiona do poziomu barków (tak,
jakby ktoĂ skierowaï w TwojÈ stronÚ broñ i powiedziaï „rÚce do góry”). UtrzymujÈc ïokcie
w staïym poïoĝeniu, obracaj przedramiona w dóï aĝ do momentu, w którym wnÚtrza
Twoich dïoni bÚdÈ skierowane do tyïu, a nastÚpnie wróÊ do pozycji poczÈtkowej.

Wyciskanie na maszynie ze skosem dodatnim
To Êwiczenie stanowi Ăwietny trening muskulatury barków, poniewaĝ angaĝuje
wszystkie miÚĂnie naleĝÈce do tej grupy. Oprócz tego do pracy sÈ zmuszone takĝe
tricepsy i miÚĂnie górnej czÚĂci pleców.
Jeĝeli miewasz problemy z szyjÈ, ïokciami lub dolnÈ czÚĂciÈ pleców, wykonujÈc to
Êwiczenie, zachowaj szczególnÈ ostroĝnoĂÊ.

Przyjmowanie pozycji
Ustaw wysokoĂÊ siedziska maszyny tak, by bloczek urzÈdzenia znalazï siÚ pod liniÈ
Twoich barków. Zïap uchwyty maszyny (patrz: rysunek 11.8a). WciÈgnij brzuch,
ale pozostaw niewielkÈ, naturalnÈ przestrzeñ miÚdzy krzyĝem a oparciem urzÈdzenia.

mwiczenie
WyciĂnij rÈczki, ale w koñcowej fazie ruchu nie blokuj ïokci (patrz: rysunek 11.8b). OpuĂÊ
ramiona do punktu, w którym Twoje ïokcie znajdÈ siÚ minimalnie poniĝej linii barków.

Rzeczy, które naleĝy robiÊ, i te, których trzeba unikaÊ

9 Rozluěnij barki i dbaj o to, by znajdowaïy siÚ one wyraěnie niĝej od Twoich uszu
— zwïaszcza wtedy, gdy Twoje rÚce sÈ w peïni wyprostowane.

9 NIE wyginaj pleców w ïuk ani nie wykonuj dodatkowych ruchów uïatwiajÈcych
Ci wyciskanie ciÚĝaru.

9 NIE pchaj ciÚĝaru z wiÚkszÈ siïÈ, niĝ to konieczne; takie zachowanie mogïoby
powaĝnie obciÈĝaÊ Twoje ïokcie.
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Rysunek 11.8.
Wyciskanie na
maszynie
ze skosem
dodatnim
Fotografie autorstwa Nicka Horne’a

Inne rozwiÈzania
IstniejÈ maszyny, w których děwignie dla obu rÈk pracujÈ niezaleĝnie od siebie. W takiej
sytuacji miÚdzy lewÈ a prawÈ stronÈ urzÈdzenia nie ma ĝadnego poïÈczenia, tak wiÚc
kaĝdy z uchwytów jest powiÈzany z oddzielnym obciÈĝeniem. Jeĝeli na Twojej siïowni
stoi takie urzÈdzenie, warto zrobiÊ z niego uĝytek. Uzyskasz w ten sposób typowe
wsparcie oferowane przez maszynÚ treningowÈ, a przy okazji zdoïasz popracowaÊ
nad równowagÈ i jednakowÈ siïÈ obu czÚĂci ciaïa, zupeïnie jak w przypadku treningu
z wolnymi ciÚĝarami.
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CzÚĂÊ III: Opanowywanie Êwiczeñ
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Skorowidz
A
AI, Patrz: rozciÈganie aktywne izolowane
ananda, 345
artretyzm, 329
asekurant, 85, 108, 158
instrukcje, 86
miejsce, 87
obowiÈzki, 87
zasady, 87
atlas, 102

B
bezpieczeñstwo, 29, 63, 71, 72, 77, 80, 82, 83,
310, 319, 328
korzystania z maszyn treningowych, 84
biceps, 40, 41, 189, 192, 197, 198, 201, 272, 359
brzuszki, 249, 278
boczne z ugiÚtymi kolanami, 208, 213, 214, 281
klasyczne, 208, 209, 279
kóïko, 250
ïawka, 250
na piïce, 375
odwrócone, 208, 210, 211, 281
skoĂne, 208, 211, 212
na piïce, 376
z dzieckiem, 324
z obciÈĝeniem, 243
ze skrÚtem tuïowia, 280

C
cadillac, 340
ciaïo
ciÚĝar, 31
elastycznoĂÊ, 32, 342
ciÈg martwy, 244, 304
ciÚĝar
maksymalny, 37, 53, 158, 276
submaksymalny, 36, 129, 276
ciÚĝarowiec, 38
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ciÚĝary wolne, 30, 61, 62, 82, 176, 240
zakup, 98
zalety, 62
ciĂnienie tÚtnicze, 80, 244

m
Êwiczenia, Patrz: trening

D
deska, 279, 349
z dzieckiem, 323
dziennik treningowy, 57, 58, 68
analiza, 59

E
ekspander, 30, 61, 68, 72, 74, 353
zakup, 105, 354

F
faza szczytowa, 129
flow joga, 340

G
gigaseria, 47, 301
glikoliza, 267
gravitron, 147
gryf, 30

H
hantle, 30, 61, 62, 63, 64, 74, 82, 98, 138, 139,
141, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 247, 248,
250, 279, 281
rodzaj, 63
unoszenie, Patrz: unoszenie hantli
wiosïowanie, 242
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hantle
wyciskanie, 177, 178, 179
na ïawce, 159, 164, 165, 166
zakup, 98, 101
hatha joga, 340, 345
high-intensity interval training, Patrz: HIIT
HIIT, 304
hormon wzrostu, 44
hot joga, 340

J
joga, 31, 244, 339, 342, 343, 344
asana, 340
instruktor, 345
korzyĂci, 341
odmiany, 344
pozycja
kobry, 347
kota/krowy, 346
Sivanandy, 345

K
kaletka maziowa, 127
kettlebell, Patrz: odwaĝnik kulowy
klatka, 72, 148
kolano, 128, 138
kontuzja, 89
miÚĂnie, Patrz: miÚĂnie zginacze kolana
uraz, 89
koïysanie miednicy, 151
z uĝyciem krzesïa, 152
kontuzja, 79, 80, 82, 88, 277
kolana, 89
krÚgosïupa, 90, 253
leczenie RICE, 90, 91
rozciÈganie, 252
kóïko do brzuszków, 250
krÈĝenie barków, 142
krÚgosïup
kontuzja, 90, 253
poprawa ruchomoĂci, 346
krzyĝowanie linek wyciÈgu górnego w bramie,
159, 168, 169
kulturysta, 38
kundalini, 345
kwas mlekowy, 267

L
liposukcja, 207, 274
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ïawka treningowa, 66, 157, 158, 279
do brzuszków, 250
pionowa, 66
pozioma, 66
zakup, 102
ze skosem
dodatnim, 67, 102
ujemnym, 67
ïokieÊ tenisisty, 127, 191
ïydka, 40, 42, 218, 222, 27
miÚĂnie, Patrz: miÚĂnie ïydek

M
martwy ciÈg, 244, 304
maszyna, 30, 61, 62, 67, 84, 142, 176, 278, 280
atlas, Patrz: atlas
butterfly, 157
elektroniczna, 71
hydrauliczna, 70
krzywka, 69, 70
pneumatyczna, 70
Smitha, 71, 148
z obciÈĝeniem w postaci talerzy, 70
zakup, 102
zalety, 69, 71
ze stosem, 69
miÚĂnie
barków, 160, 163, 164, 166, 168, 169, 173,
174, 175, 176, 177, 178, 182, 184, 185, 186,
187, 200, 245, 272, 347, 361
bicepsy, Patrz: biceps
brzucha, 40, 42, 205, 207, 208, 209, 210, 211,
212, 213, 214, 215, 241, 243, 248, 250, 272,
278, 295, 334, 336, 342, 347, 348, 368, 370,
371, 373, 374, 375, 376, 378
poprzeczny, 206
prosty, 205
skoĂne, 206, 264, 333
czworoboczne, 134
czworogïowe ud, 40, 127, 218, 220, 221, 224,
226, 227, 272, 359, Patrz teĝ: miÚĂnie ud
rozciÈganie, 255
deltoidalne, Patrz: miÚĂnie barków
dïugoĂÊ spoczynkowa, 252
goleni, 219, 220, 223
izolowanie, 69, 158, 174, 221
klatki piersiowej, 155, 156, 157, 158, 159,
161, 163, 164, 166, 167, 168, 169, 170, 171,
200, 241, 250, 272, 369
rozciÈganie, 259, 264
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Skorowidz
ïydek, 222, 272
dwugïowe, 218
rozciÈganie, 263
naciÈgniÚcie, 88
najszersze grzbietu, 134
napiÚcie, 252
naramienne, 40, Patrz: miÚĂnie barków
nóg, 128, 217, 219, 223, , 263, 272, 332
odwodzÈce udo, 218
piersiowe, 40, 155
piszczelowe przednie, 218
pleców, 133, 241, 242, 244, 264, 272, 330,
332, 336, 347, 371, 374, Patrz teĝ: miÚĂnie
tuïowia
czÚĂÊ dolna, 148, 149, 150, 260, 336, 342, 368,
370, 373
czÚĂÊ górna, 133, 134, 135, 136, 137, 178, 186,
187, 245, 359
rozciÈganie, 257, 260, 264, 266
pïaszczkowate, 218
poĂladkowe, 40, 42, 128, 217, 219, 220, 221,
223, 224, 227, 241, 243, 248, 272, 374
rozciÈganie, 257, 260, 266
Ărednie, 218
wielkie, 217
prostowniki grzbietu, 148
przedramienia, 190, 193, 196, 197
przywodzÈce udo, 218
ramion, 189, 191, 192, 193, 194, 195, 197,
198, 200, 201, 245
rozciÈganie, 257, 259
rotatory barku, Patrz: rotator barku
rozciÈganie, Patrz: rozciÈganie miÚĂni
równolegïoboczne, 134
szyi, 128
tricepsy, Patrz: triceps
tuïowia, 239, 241, 242, 243, 244, 245, 247,
248, 249, 250, 330, 334, 342, 343, 369,
Patrz teĝ: miÚĂnie klatki piersiowej,
miÚĂnie pleców
ud, 218, 219, 220, 223, 348, Patrz teĝ: miÚĂnie
czworogïowe ud
rozciÈganie, 262
wydïuĝanie, 252
zginacze
stawów biodrowych, 218
kolana, 218, 220, 221, 255, 272, 359
mostek, 152
na piïce, 368, 369
jednonóĝ, 373
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N
naciÈgniÚcie
leczenie RICE, 90, 91
miÚĂnia, 88
wiÚzadïa, 88
naderwanie ĂciÚgna, 88
nadgarstek, 190
negatyw, 302
noga, 128, 217, 219, 223, 332
odwodzenie w tyï, 73, 330, 331
uginanie, 73, 332, 333
unoszenie, 73, 357, 358

O
obwód, 46, 278, 303
maszyny, 278, 279
w domu, 279
odchylanie tuïowia w pozycji siedzÈcej, 208,
214, 215
oddychanie, 79, 128
odpoczynek, 37, 42, 44, 81
dïugoĂÊ, 277
odruch
kolanowy, 254
na rozciÈganie, 254
odwaĝnik, 30, 250
kulowy, 62, 75, 304
opór, 30
osoba
poczÈtkujÈca, 50, 51, 53
Ărednio zaawansowana, 50, 51
zaawansowana, 50, 51
osteoporoza, 55, 56, 250, 343

P
pas kulturystyczny, 68
pilates, 31, 244, 339, 340, 342, 343, 348
Êwiczenie setka, 348
instruktor, 349
korzyĂci, 341
sprzÚt, 340
Pilates Joseph, 340
piïka, 31, 246, 365
Bosu, 249
konserwacja, 366
rozmiar, 365
zakup, 366
piramida, 47, 301, 302
odwrócona, 302
plecy, 40
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PNF, 252, 261
wady, 262
zalety, 261
podciÈganie
na drÈĝku, 135, 136
opadzie tuïowia, 304
ze wspomaganiem, 137, 147
podnoszenie ciÚĝarów, Patrz: trening siïowy
poduszka sensomotoryczna, 246
pompki, 53, 74, 159, 161, 279, 280, 316
na maszynie, 193, 201, 279
na piïce, 370
na porÚczach ze wspomaganiem, 159, 169,
170, 171
negatywne, 161
przy Ăcianie, 161
w podporze tyïem, 193, 200
z rÚkami na podwyĝszeniu, 161
zmodyfikowane, 159, 160
poĂladki, Patrz: miÚĂnie poĂladkowe
power joga, 340
powtórzenie, 37, 38
liczba, 240
progresja, 36, 294
proprioceptive neuromuscular facilitation,
Patrz: PNF
proprioceptywne torowanie
nerwowo-miÚĂniowe, Patrz: PNF
prostowanie
nóg
na maszynie, 279
na piïce, 374
przedramienia
na wyciÈgu w pozycji stojÈcej, 193, 196, 197,
198
z hantlem w opadzie tuïowia, 193, 279, 280,
281
z taĂmÈ, 364
tuïowia
w leĝeniu przodem, 151, 152, 154
w pozycji klÚczÈcej, 154
z podnoszeniem koñczyn po tej samej stronie,
154
z podnoszeniem koñczyn sekwencyjnym, 154
próba nieudana, 36
przeciÈĝenie miÚĂni, 36
przenoszenie
ciÚĝaru za gïowÚ, 136
hantla w leĝeniu, 137, 139
sztangi w leĝeniu, 140
przetrenowanie, 39, 42, 267
oznaki, 43
zapobieganie, 43
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przysiady, 223, 224, 279, 280, 281, 317, 342
do ïawki, 225
plié, 225
przy krzeĂle, 335
z obciÈĝeniem, 304
z taĂmÈ, 355
z wyciskaniem nad gïowÚ, 247
ze sztangÈ, 225
przywodzenie nogi, 223, 230, 231, 237, 238,
280, 281

R
ramion rotacja, Patrz: rotacja ramion
rÈbanie drewna, 241
reformer, 340
regeneracja, 37, 42, 44, 285
rÚkawiczki, 68, 354
rotacja ramion, 177, 184, 185
z taĂmÈ, 361, 362
rotator barku, 173, 174, 361, Patrz teĝ: miÚĂnie
barków
rowerek, 279, 281
rozciÈganie, 32, 50, 58, 117, 244, 251, 285, 342
aktywne izolowane, 78, 252, 263
wady, 263
zalety, 263
kontuzja, 252
miÚĂni
barków, 362
brzucha, 264
klatki piersiowej, 259, 264
ïydek, 263
nóg, 255, 257
pleców, 257, 260, 264, 266
poĂladkowych, 257, 260, 266
ramion, 257, 259
ud, 262
odruch, 254
statyczne, 254
wady, 255
zalety, 254
w parach, 260
wady, 260
zalety, 260
zasady, 253, 258
rozgrzewka, 78, 117, 284, 311
rozpiÚtka, 280, 281
odwrotna, 175, 177, 182, 184
roztrenowanie, 44
ruchy funkcjonalne, 266
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S
sandbag, 62, 74, 305
schïadzanie, 81, 117
sen, 43
seria, 37, 38, 39
liczba powtórzeñ, 240, 277
rozgrzewkowa, 79
sesja treningowa, 37
20 minutowa, 283, 284, 285
krótka, 289
plan, 112, 271, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280
dla dzieci i nastolatków, 311, 314
dla kobiet w ciÈĝy, 320
dla kobiet z dzieckiem, 323
dla poczÈtkujÈcych, 278
dla seniorów, 330, 334
tworzenie, 272, 275
ĂciÈganie, 297
wyciskanie, 297
siïa miÚĂniowa, 37, 277
siïownia, 107
etykieta, 118, 119, 120, 121, 122
karnet, 111
obwód, Patrz: obwód
szatnia, 122
wybór, 108
zajÚcia grupowe, 115, 116, 119
zalety, 107
skrÚty
bioder
rozciÈganie pleców i poĂladków, 266
w leĝeniu na plecach, 264, 265
tuïowia
na piïce, 378
w pozycji siedzÈcej, 336
Smitha suwnica, Patrz: maszyna Smitha
specyficznoĂÊ, 37, 39
sprawnoĂÊ funkcjonalna, 252
sprÚĝynowanie, 254
staw
blokowanie, 127
kulisty, 174
rozluěnianie, 251
stoĝek rotatorów, 89, 174, 175, 176, 177
stres, 244
stretching
PNF, Patrz: PNF
rozciÈganie, 251
superseria, 47, 299, 300
suwnica Smitha, Patrz: maszyna Smitha
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sztanga, 30, 61, 62, 63, 64, 82, 240, 345
gryf, 64, 65
obciÈĝnik, 64
wyciskanie na ïawce, 159, 163, 164
zacisk, 65, 82
zakup, 100
zakup, 100

¥
ĂciÈganie
drÈĝka wyciÈgu górnego, 135, 136, 137, 144,
145, 279, 280
bïÚdy, 136, 137
linki wyciÈgu dolnego w pozycji siedzÈcej,
137, 145, 147
ĂciÚgno
naderwanie, 88
rotatorów, Patrz: stoĝek rotatorów
zapalenie, 127

T
taĂma gumowa, 30, 61, 68, 72, 74, 279, 353
konserwacja, 355
rodzaj, 354
ĂciÈganie, 359
zakup, 105, 354
zuĝycie, 355
test siïy górnej czÚĂci ciaïa, 53
torowanie proprioceptywne nerwowomiÚĂniowe, Patrz: PNF
trener, 110, 113
certyfikat, 113, 116
ubezpieczenie OC, 114
zalety, 111
trening, 30, 38, 40, 49
aerobowy, 32
rozciÈganie, 258
akcesoria, 68, 104
cel, 55, 97, 272, 273
SMART, 55, 56
czÚĂci ciaïa
dolnej, 295, 296, 297
górnej, 295, 296, 297
dwudziestominutowy, Patrz: sesja
treningowa 20 minutowa
dzieci i nastolatków, 308, 309
bezpieczeñstwo, 310
zalety, 309
dzielony, 294, 296, 298, 299
plan, 296
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trening
faza, 47
budowania masy, 46
odpoczynkowa, 47
przygotowawcza, 46
ruchu, 302
siïy, 47
szczytowa, 47
intensywnoĂÊ, 38, 304
interwaïowy, Patrz: HIIT
kardio, 32, 40, 50, 58, 250, 273, 278, 284, 304
miÚĂni
barków, 175, 176, 177, 178, 182, 184, 185, 186,
187, 245, 272
brzucha, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214,
215, 241, 243, 248, 249, 250, 272, 278,
334, 336, 342, 368, 370, 371, 373, 374,
375, 376, 378
czworogïowych ud, 221, 232, 234, 235, 272
goleni, 223
klatki piersiowej, 155, 157, 158, 159, 161, 163,
164, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 241, 249,
272, 369, Patrz teĝ: trening miÚĂni tuïowia
ïydek, 222, 272
nóg, 220, 223, 224, 226, 227, 229, 230, 231, 232,
234, 235
pleców, 135, 136, 137, 150, 241, 242, 244, 245,
249, 272, 336, 342, 368, 370, 371, 373, 374,
Patrz teĝ: trening miÚĂni tuïowia
poĂladkowych, 221, 223, 224, 227, 232, 241,
243, 249, 272, 374
przedramion, 193, 196, 197
ramion, 191, 192, 193, 194, 195, 197, 198, 200,
201, 245, 272
tuïowia, 241, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 250,
334, 342, Patrz teĝ: trening miÚĂni klatki
piersiowej, trening miÚĂni pleców
sprzÚt, 249
ud czÚĂci wewnÚtrzne, 223, 230, 231, 237, 238
ud czÚĂci zewnÚtrzne, 223, 229, 230, 237, 238
zginaczy kolana, 221, 235, 272
na piïce, 367
na siïowni, Patrz: siïownia
obciÈĝenie, 240, 276
malejÈce, 302
zmiana, 277
obwodowy, 40, 303
oporowy, Patrz: trening siïowy
periodyzacja, 43, 46, 277
program zaawansowany, 293
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przygotowania, 50, 51, 55
push/pull, 297, 298
rozciÈganie, 258
seniorów, 327, 329, 330, 333
artretyzm, 329
bezpieczeñstwo, 328
korzyĂci, 328
pomoc, 332
sesja, Patrz: sesja treningowa
spalanie tïuszczu, 250
sprzÚt, 30, 61, 96, 98, 99
systemu nerwowo-miÚĂniowego, 81
w ciÈĝy, 318
bezpieczeñstwo, 319
zalety, 318
w domu, 95, 96, 99, 104, 283
w grupie, 115, 116
etykieta, 119
z dzieckiem, 323, 324
z rodzinÈ, 325, 326
triceps, 40, 41, 160, 163, 164, 166, 169, 178, 189,
192, 196, 197, 198, 200, 272, 360, 364

U
uginanie, 189
nóg, 332, 333
na maszynie, 279
przedramion, 193, 194, 279, 280, 281
na maszynie, 193, 197, 279
naprzemienne, 193, 194, 195
Zottmana, 196
unoszenie
barków
z hantlami, 137, 141, Patrz teĝ: unoszenie hantli
ze sztangÈ, 142
hantli
bokiem w górÚ, 175, 177, 179, 180, 279,
280, 281
w przód, 177, 180, 182
nogi
w klÚku podpartym, 223
w klÚku podpartym z taĂmÈ, 357
w leĝeniu bokiem, 223, 229, 230, 358
ramion, 280
w przód i na boki, 245
ramion w przód, 175
upadek miÚĂniowy, 36, 37, 79
uraz, Patrz: kontuzja
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W
waïek piankowy, 31, 249
Wharton Jim, 263
Wharton Phil, 263
wiÚzadïa naciÈgniÚcie, 88
wiosïowanie, 135, 136
bïÚdy, 136
hantlem w opadzie tuïowia, 137, 138, 242,
279, 280
na maszynie w pozycji siedzÈcej, 137, 142, 144
sztangÈ, 139
z rotacjÈ, 139
wizualizacja, 45
worek sandbell, 74, 305
wyciÈg, 72
dolny, 169
ĂciÈganie, Patrz: ĂciÈganie linki wyciÈgu dolnego
w pozycji siedzÈcej
górny
drÈĝek, 73, 135, 137, 144, 279
linki, 159, 168, 169
ĂciÈganie, Patrz: ĂciÈganie drÈĝka wyciÈgu
górnego
uchwyt, 73
w bramie krzyĝowanie linek, 159, 168, 169
wieĝa, 72
wyciskanie, 175
hantli, 177, 178, 279
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chwytem neutralnym, 179
na ïawce, 159, 164, 165, 166
jednorÈcz z taĂmÈ, 360
na maszynie, 279
ze skosem dodatnim, 177, 186, 187
poziome, 159, 166, 167, 279
sztangi na ïawce, 159, 163, 164
wykroki, 74, 223, 226, 279, 280, 281, 342
chodzone, 227
do tyïu, 227
z obciÈĝeniem, 248
z dzieckiem, 323
wypychanie nogami, 223, 232, 234, 235, 279, 280
wytrzymaïoĂÊ
krÈĝeniowo-oddechowa, 36
miÚĂniowa, 36, 38, 39, 277

Z
zakres ruchu, 36, 67, 69
ograniczenie, 63
zapalenie
kaletki maziowej, 127
nerwów nadgarstka, Patrz: zespóï cieĂni
kanaïu nadgarstka
ĂciÚgien
w okolicach ïokcia, 127
zespóï cieĂni kanaïu nadgarstka, 128, 190, 191
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