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Sam zadbaj o swój kręgosłup – propozycja ćwiczeń 
 

Jako sympatyk strzelectwa od czasu do czasu przeglądam strzeleckie fora 
internetowe w poszukiwaniu czegoś „co w trawie piszczy”.  

Jeden z młodych strzelców pyta Po ostatnim treningu pojawił się u mnie ból nogi. 
Parę cm pod biodrem. Boli przy chodzeniu ale przy strzelaniu już nie boli, 
i podejrzewam, że pochodzi on od przeciążenia kręgosłupa... w każdym razie to nie 
istotne... Chciałem się dowiedzieć jak wygląda dbanie o kręgosłup u strzelca. Ja 
osobiście chodzę 3 razy w tygodniu na basen i od czasu do czasu sporadycznie jakieś 
tam inne sporty. Tylko obawiam się, że to nie wystarczy. Jak się powinno dbać 
o kręgosłup (głównie chodzi mi o karabiniarzy bo to mnie dotyczy) i jak to wygląda 
u innych zawodników ??” 

Na tak zadane pytanie nasz strzelec-internauta otrzymuje odpowiedź. 
Ja mięśni kręgosłupa nie trenuje, bo brak mi motywacji. A według mnie to i tak 

w czasie strzelania wszystkie mięśnie powinny być rozluźnione... ale może i tak nie jest 
i powinno się mieć silne mięśnie kręgosłupa. Wiem, ze na pewno dopasowana kurtka 
i spodnie w dużym stopniu zmniejszają obciążenia kręgosłupa przy strzelaniu. U mnie, 
zawsze po jakieś przerwie w strzelaniu przychodzi ból w plecach po 30-40 strzałach. 
Ale wtedy zwiększam stopniowo długość treningów, do jakiś 2-2.30 h, po czym 
wszystkie bole przechodzą.” 

 
Po przeczytaniu takiego wpisu ciarki przeszły mi przez plecy… i kręgosłup 

oczywiście. 
Forum to jest miejsce, gdzie każdy mądry i mniej mądry może wypowiedzieć swoje 

zdanie. Ale żeby wypisywać takie bzdury… Taki stan rzeczy to prosta droga do 
zafundowania sobie skoliozy i stałego bólu kręgosłupa do końca życia. To, że komuś 
ból przechodzi po zwiększeniu czasu jednostek treningowych nie należy traktować 
serio. A swoją drogą co jednemu pomaga nie zawsze pomoże drugiemu.  

Poniższy artykuł niech stanowi pewne wyjaśnienie dlaczego strzelcy powinni po 
każdym treningu zaplanować sobie 5-10 minut ćwiczeń, które okażą się zbawienne za 
dwadzieścia lat. 

Trening strzelecki i wszystkie inne czynności z nim związane 
zawierają się w kręgu kilkunastu niezmiennych czynności, które 
zmierzają do oddania strzału. Aby strzał był dobrze wykonany 
i osiągnął cel jakim zazwyczaj jest środek tarczy, niekoniecznie 
dziesiątka (mam tu na myśli początkujących adeptów strzelectwa 
sportowego), musi być oddany z zachowaniem jak najmniejszych 
wychwiań strzelca i broni. Recepta na oddanie strzału w środek 
tarczy to nieruchomy strzelec wraz z bronią. Prawda jakie to 
proste. Osiągnięcie takiego stanu to zazwyczaj okres wielu lat 
ciężkiej pracy i setek tysięcy złożeń z bronią (karabinem lub 
pistoletem). W dobie postępujących nowinek medycznych, gdzie 
zastosowanie endoprotezy już nikogo nie dziwi o kręgosłup 
trzeba dbać jak nigdy. Póki co, wymiana kręgosłupa, dziś na 
razie nie wchodzi w grę – za bardzo skomplikowany. 

Kręgosłup – w sumie najważniejsza część naszego aparatu 
kostno-szkieletowego. Twór, który utrzymuje nasze ciało, miejsce 
przyczepu wieli dziesiątek mięśni i co najważniejsze – magistrala 
dla naszych połączeń nerwowych. 
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W czasie ewolucji nasz kręgosłup wypracował taki kształt a nie inny. To wynik 
przystosowania jakim było przyjęcie przez naszych praprzodków postawy 
spionizowanej. 

Wyróżniamy następujące odcinki kręgosłupa: 
 odcinek szyjny – 7 kręgów, które utrzymują głowę w swej naturalnej postawie 
 odcinek piersiowy – 12 kręgów podtrzymujących żebra  
 odcinek lędźwiowy – 7 kręgów tworzących tylną ścianę 

brzucha  
 kość krzyżowa – zrośnięcie 5 kręgów, które zapewniają 

połączenie z miednicą)  
 kość ogonowa – 3-4 zrośnięte kręgi  

 
Kręgi rozdzielone są między sobą krążkami międzykręgowymi. 

Całość stabilizowana jest bardzo silnymi wiązadłami kręgosłupa. 
Wszystkie elementy ułożone są pod różnymi kątami tworząc naturalne 
boczne krzywizny: 

 lordozę szyjną C1-C7 
 kifozę piersiową TH1-TH12 
 lordozę lędźwiową L1-L5 
Stanowi to doskonałą amortyzację, która nie byłaby możliwa 

w przypadku konstrukcji o budowie prostej. Wypadkowa krzywizn pokrywa 
się z pionem, dzięki czemu człowiek może przybrać prostą sylwetkę, 
a wszystkie wstrząsy kręgosłup tłumi na całej swej długości. Wszystkie 
elementy ułożone są pod różnymi kątami tworząc naturalne boczne 
krzywizny: 

 lordozę szyjną  
 kifozę piersiową  
 lordozę lędźwiową  
 Kręgi ponumerowane są z góry na dół.  
 

Funkcje kręgosłupa 
Konstrukcyjnie i funkcjonalnie kręgosłup jest podstawową 

jednostką organizmu człowieka. Można go porównać np. do 
fundamentu budynku lub konstrukcji szkieletowej samolotu itp.) 

Kręgosłup pełni szereg funkcji a najważniejsze z nich to: 
 Utrzymuje ciężar naszego ciała i zapewnia równowagę podczas chodzenia, 

biegania  
 Stanowi zaczep dla wielu innych kości i mięśni ludzkiego ciała 
 Amortyzuje wstrząsy powstałe podczas poruszania 
 Stanowi ochronę rdzenia kręgowego oraz nerwów rdzeniowych.  
A czym kręgosłup jest dla strzelca? To opoka na której bazuje zawodnik dążąc do 

oddania strzału. To podpora, na której „zawiesza’ swój pistolet lub karabin. 
I tu pojawia się problem. Naturalna postawa człowieka różni się od postawy strzelca 

podczas oddania strzału. W czasie gdy stoimy, rozmawiamy lub idziemy nasz kręgosłup 
w zasadzie nie zmienia swego ustawienia, lecz jak wyglądają krzywizny kręgosłupa 
podczas postawy strzeleckiej z bronią.  

Trening strzelecki w pistolecie to wiele wystanych godzin w postawie, która znacznie 
odbiega od postawy naturalnej. Jeśli popatrzymy na zawodników pod kątem 
„posiadanych” mięśni daje się zauważyć jeden fakt. Zawodnicy dobrze zbudowani, 
posiadający dobra muskulaturę podczas strzelania nie wykazują znaczących odchyleń 
postawy strzeleckiej od postawy w naturalnym ujęciu kręgosłupa. Problem pojawia się 
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wtedy, gdy zawodnik jest zbyt słabo umięśniony. Postawa strzelecka jest wtedy oparta 
na zasadzie kompensacji czyli takiego ustawienia naszego ciała względem ciężarów 
aby ten ciężar można było zrównoważyć poprzez odchylenie kręgosłupa w stronę 
przeciwną do pokonywanego ciężaru związanego z utrzymaniem pistoletu. 
 

 

W przypadku zawodnika  
o odpowiednim umięśnieniu nie widać 

znaczących odchyleń od naturalnej 
postawy w momencie przyjęcia 

postawy z bronią. Mięsnie potrafią 
zrównoważyć ciężar pistoletu dzięki 

czemu strzelec zachowuje układ 
kręgosłupa w niezmienionym położeniu. 

Nie zmienne jest także ustawienie 
miednicy jako podpory dla kręgosłupa. 
Prawy bark nieznacznie unosi się do 

góry, kręgosłup minimalnie odchyla się  
od pionu. 

 
Fot. 1. Postawa naturalna  Fot. 2. Postawa z pistoletem 

   

 

Gdy mięśni jest mniej lub zawodnik 
znajduje się na początku swej kariery 

strzeleckiej niedostatki siły 
w utrzymaniu statycznym broni 
kompensuje sobie wychyleniem 

miednicy w kierunku do broni  
i odchyleniem obręczy barkowej  

w przeciwnym kierunku do bioder. Barki 
w sposób nienaturalny znajduje się na 

różnych poziomach. Rzut środka 
ciężkości na podstawę zostaje 

przeniesiony w kierunku lewej stopy. 

 
Fot. 3. Postawa naturalna  Fot. 4. Postawa z pistoletem 

 

Powtarzające się złożenia (odchylenia kręgosłupa od naturalnego ułożenia) mogą 
mieć zgubny wpływ na działanie naszego kręgosłupa. Może pojawić się ból najpierw 
mniejszy lekko niezauważalny, który dość szybko przechodzi. Jeśli nie zadziałamy 
odpowiednio szybko, potem może być już tylko gorzej. Skąd bierze się ból? Z ucisku 
krążków międzystawowych na nerwy wychodzące z naszego kręgosłupa. 

Warto zauważyć, że krążki 
miedzystawowe są równo rozłożone 
pomiędzy kręgami. Jeśli zmienimy te 
odległości istnieje niebezpieczeństwo 
pojawienia się ucisku na nerwy poprzez 
kręgi co w konsekwencji prowadzi do 
powstania bólu. Powtarzające się 
ćwiczenia jakim są wykonywane złożenia 
podczas treningu strzeleckiego mogą 
w dalszej konsekwencji prowadzić do 
powstania bocznego skrzywienia 
kręgosłupa – do skoliozy. 
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Postawa A – boczne skrzywienie kręgosłupa 
skolioza. 

Patrząc od na tułów przodu widać nierównomierne 
ułożenie barków. Kolejnym elementem świadczącym 
o skoliozie jest nierówny trójkąt talii (przestrzeń 
powstała pomiędzy tułowiem a ramieniem w okolicach 
stawu łokciowego) po obu stronach tułowia. 

Postawa B jest postawa prawidłową.  

 
 Postawa A Postawa B 

 
Nie od dziś wiemy, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Jako trenerzy współpracując 

z młodzieżą bierzemy na siebie duże brzemię odpowiedzialności za naszego 
podopiecznego. W pracy dążymy do sukcesu, lecz nie można sukcesu osiągać za 
wszelka cenę. Na szli gdzie mamy sukces i zdrowie trzeba podejmować odpowiedzialne 
decyzje. Kazimierz Kurzawski zwykł mawiać, że „pracując z młodzieżą jesteśmy 
trenerami i wychowawcami jednocześnie”. A wychowawca musi dbać o swoich 
wychowanków. A o ich zdrowie - przede wszystkim.  

O tym jak każdy z zawodników będzie dbał o swoje zdrowie w dużej mierze 
decyduje trener. Podawana przez niego wiedza dla młodzieży musi być jasna 
i dostępna. W każdym momencie należy kłaść nacisk na zrozumieniu problemu przez 
zawodników. Dążyć należy do tego aby zawodnik sam bez przymusu zaczynał trening 
rozgrzewką i kończył trening strzelecki 5-10 minutami ćwiczeniami z zakresu korekcji 
wad postawy. 

Od czego zacząć. Od rozgrzewki. Przygotowany (rozgrzany) organizm lepiej znosi 
statyczne obciążenia. Pobudzone do pracy mięśnie i połączenia nerwowe dają lepszy 
i dokładniejszy obraz tego, co dzieje się z nami podczas strzelania. Oczywiście nie 
należy przesadzać z intensywnością ćwiczeń, gdyż te mogą zakłócić naszą „pamięć 
mięśniową” tak potrzebną na stanowisku strzeleckim podczas strzelania. Idealne mogą 
być ćwiczenia oparte na streczingu – spokojnym napinaniu i rozluźnianiu mięśni. Jeżeli 
jesteśmy po rozgrzewce można spokojnie przystąpić do treningu właściwego. Po 
treningu polecam kilkanaście ćwiczeń, które praktycznie można wykonać na każdej 
strzelnicy w Polsce. Potrzebna jest mata i jeśli możliwe, to kawałek drążka 
gimnastycznego lub drabinki. 

 

 

Ćwiczenie 1. Zwis na drabince 
Pozycja wyjściowa: Chwyt nachwytem, stopy podparte na 
szczebelku drabinki 
Ćwiczenie: unosimy stopy 5-10 cm od drabinek w przód, czas 
zwisu około 5-20 sekund. Czynność można powtórzyć 2-3 krotnie. 
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Ćwiczenie 2. Skłon na drabinkach 
Pozycja wyjściowa: Chwyt nachwytem 

za drabinkę na wysokości brzucha, 
stopy podparte na szczebelku drabinki, 

na palcach 
Ćwiczenie: wypychamy biodra jak 
najdalej od drabinki, ramiona i nogi 

wyprostowane. 

 
   

   
Ćwiczenie 3. Przyciąganie kolan do klatki piersiowej.  

PW: leżenie na plecach. Ćwiczenie: podciągamy lewe i prawe kolano do klatki piersiowej 
i przytrzymujemy na 3-8 sekund (druga noga wyprostowana), można to ćwiczenie również 

wykonać podciągając oba kolana. 
   

  
Ćwiczenie 4. Unoszenie stóp i bioder 

PW: leżenie na plecach ręce wzdłuż tułowia. Ćwiczenie: podnosimy stopy na 10 cm nad 
materac 3-8 sekund. Następnie unosimy biodra w górę i wytrzymujemy 10 sekund. 

  

  
Ćwiczenie 5. Koci grzbiet 

PW: Klęk podparty ramiona i uda pod katem 90 stopni do tułowia i materaca.  
Ćwiczenie: unosimy barki w górę dążąc by plecy uzyskały łukowaty wypukły kształt, broda 
skierowana w stronę klatki piersiowej. Następnie unosimy głowę do góry tak aby powstało 

charakterystyczne wklęśnięcie w części krzyżowej kręgosłupa. Czynność powtarzamy 
parokrotnie. 
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Ćwiczenie 6. Unoszenie głowy z leżenia 

PW: leżenie na brzuchu, ręce podparte w okolicach klatki piersiowej, broda nad materacem. 
Ćwiczenie: poprzez wyprost ramion w łokciach unosimy głowę jak najwyżej. 

  

   
Ćwiczenie 7. Ukłon japoński 

PW: siad japoński, ręce na udach. Ćwiczenie: skłon jak najdalej do przodu bez odrywania 
pośladków od stóp, w/w można wykonać z chwytem dłońmi za kostki i podporem czoła 

o materac. 
  

   
Ćwiczenie 8. Skłony boczne 

PW: Postawa w lekkim rozkroku, ręce uniesione na wysokość ramion – wyprostowane. 
Ćwiczenie: skon boczny z dotknięciem lewego i następnie prawego kolana 

   

  
Ćwiczenie 9. Unoszenie nóg z klęku podpartego 

PW: klęk podparty.  
Ćwiczenie: unoszenie prostej nogi na wysokość głowy lub klęk podparty na łokciach z bardzo 

wysokim unoszeniem nogi w górę. 
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Ćwiczenie 10. Odwodzenie ramion w leżeniu 

PW: leżenie na prawym boku, prawa noga wyprostowana, lewa zgięta uniesiona do klatki 
piersiowej trzymana przez prawą rękę, głowa skierowana do prawego ramienia.  

Ćwiczenie: unoszenie odwiedzenie w tył lewego ramienia i głowy za siebie. Ćwiczenie 
powtarzamy na lewa i prawa stronę. 

   

  
Ćwiczenie 11. Unoszenie z leżenia podpartego 

PW: leżenie na brzuchu, dłonie w okolicach bioder.  
Ćwiczenie: Unoszenie bioder jak najwyżej w górę z jednoczesnym wspięciem na palcach, 

głowa ułożona między ramionami. 
  

 
 

 
Ćwiczenie 12. Korkociąg 

PW: siad prosty.  
Ćwiczenie: Lewa noga prosta, prawa stopa znajduje się po zewnętrznej stronie lewego kolana, 

lewy łokieć opiera się na prawym kolanie, prawa dłoń zostaje umieszczona jak najdalej za 
plecami, głowa skierowana „za siebie”. Ćwiczenie wykonujemy na prawa i lewa stronę ciała. 

   

  
Ćwiczenie numer 13. Most 

PW: siad prosty, nogi ugięte w kolanach, ręce podpierają tułów. 
Ćwiczenie: Unoszenie bioder w górę do uzyskania kata prostego pomiędzy udem i podudziem, 

tulów równoległy do materaca. 



58 Wojciech Kulmatycki  

 

Strzelectwo sportowe (Nowoczesne rozwiązania szkoleniowe), zeszyt nr 7, Wrocław, 2010 

   
Ćwiczenie 14. Skręty tułowia w podporze  

PW: Klęk podparty ramiona i uda pod katem 90 stopni do tułowia i materaca.  
Ćwiczenie: unosimy za siebie w górę raz lewe, raz prawe ramię. Głowa podąża za ramieniem. 

Czynność powtarzamy parokrotnie. 
   

   
Ćwiczenie 15. Unoszenie tułowia z leżenia 

PW: Leżenie na brzuchu, dłonie pod brodą. Ćwiczenie: unosimy w górę głowę wraz 
z ramionami. Do w/w ćwiczenia można dodać jednoczesne uniesienie nogi lub nóg. 

   

   
Ćwiczenie 16. Unoszenie bioder z leżenia na brzuchu  

PW: Leżenie w podporze na łokciach, palce u stóp podciągnięte.  
Ćwiczenie: unosimy w górę biodra opierając się tylko na łokciach i palcach u stóp. Tułów ma 

pozostać w linii prostej. Modyfikacja: podniesienie lewej lub prawej nogi w górę. 
   

   
Ćwiczenie 17. Wymachy nóg w leżeniu na brzuchu  

PW: Leżenie na brzuchu, ramiona wyprostowane w bok. Ćwiczenie: przenosimy lewa stopę do 
prawej dłoni a następnie prawa stopę do lewej dłoni. 

 
Każdy trener w swej pracy dąży do tego aby jego podopieczni podnosili poziom 

swego wyszkolenia, osiągali jak najwyższe wyniki, zdobywali medale. Wysoki rezultat 
sportowy, to wynik wyuczonego nawyku. Jeśli nawyk jest powtarzalny, to wynik jest 
pewny. Jeśli trener wyrobi w zawodniku nawyk kończenia treningu wykonaniem paru 
ćwiczeń fizycznych, to mamy pewność, że po zakończeniu kariery sportowej zawodnik 
będzie miał sporo pięknych sportowych wrażeń i do końca życia prosty kręgosłup. 


