
inspiracje eksperta: 

sporty zimowe



Jednak, aby sezon narciarki zaliczyć do naprawdę 
udanych, trzeba się do niego odpowiednio przygotować. 
Im lepszą kondycję będziemy mieć przed wyjazdem,  
tym przyjemniejszy będzie urlop na nartach.  

W Finlandii przeprowadzono bardzo ciekawe badanie 
dotyczące urazów na stokach (Scandinavian Journal 
of Surgery 104: 127–131, 2014). Jest to 6-cio letnia 
obserwacja (2006-2012) w największym ośrodku 
narciarskim Finlandii – Levi Ski Resort.  
Myślę, że informacje płynące z tego badania pomogą  
nam lepiej przygotować się do sezonu. 

W trakcie tych sześciu lat wyciąg przejechano prawie 
30 mln razy i zanotowano 2911 urazów wymagających 
interwencji medycznej. 

Najczęściej do wypadku dochodziło na stoku (72%),  
a najrzadziej poza trasami zjazdowymi (3%).  
Urazy zdarzały się w 63% podczas zjeżdżania, 19%  
to utrata kontroli podczas skoków, 8% – to kolizje  
z innymi narciarzami. 

A jaka część ciała najczęściej jest uszkodzona?

Tutaj są dość duże różnice między narciarzami  
a snowboardzistami. Narciarze najczęściej uszkadzają 
sobie kończyny dolne (43%), i oczywiście najczęściej 
urazem objęty jest staw kolanowy (68%), potem podudzie 
i kostki (26%). Snowboardziści głównie uszkadzają 
sobie kończynę górną (57%), a w jej obrębie oczywiście 
nadgarstek i dłoń (61%). 

Ilość urazów kręgosłupa jest dość podobna, bo jest  
to 5% narciarzy i 9% snowboardzistów. Jeżeli dochodzi 
do poważnego uszkodzenia kręgosłupa najczęściej 
jest to złamanie kompresyjne, rzadziej powodujące 
uszkodzenia neurologiczne. Należy przy tym pamiętać, 
że aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia kręgosłupa trzeba 
odpowiednio dobrać narty. Do największych przeciążeń 
kręgosłupa dochodzi podczas zakrętów na długich, 
nietaliowanych nartach, gdzie obciążenie na kręgosłup 
podczas skrętu może dochodzić do 3-krotnej  
wagi narciarza.

Finowie stwierdzili, że bezpieczeństwo na stoku jest 
wyższe, jeżeli stok jest dobrze oznaczony, z ostrzeżeniami 
przed dojazdem do wyciągu i przy skrzyżowaniach tras, 
na obiektach znajdujących się na stoku są zamontowane 
osłony, stok jest szeroki i są wyznaczone specjalne „pasy 
ruchu” dla początkujących. Oczywiście bezpieczeństwo 
poprawiło się również dzięki zastosowaniu kasków 
ochronnych, choć tego dokładnie nie sprawdzano, 
ponieważ w Finlandii nie ma obowiązku jazdy w kasku. 

W związku z powyższą wiedzą, wydaje się, że lepsze 
przygotowanie kondycyjne do wyjazdu na narty staje 
się jeszcze ważniejsze. Trenerzy klubu Perła Wellness 
przygotowali specjalny zestaw ćwiczeń szczególnie 
skupiający się na tych partiach ciała, które są najbardziej 
zagrożone urazem. Najkorzystniej rozpocząć dedykowany 
trening 1-2 miesiące przed planowanym wyjazdem,  
aby potem na stoku rozkoszować się jazdą na nartach  
i czerpać z urlopu same korzyści.

Lek. med. Anna Plucik-Mrożek

Prezes fundacji Zaskoczeni Wiekiem, lekarz - specjalista chorób wewnętrznych. 
Współautorka Projektu Fitnessu Medycznego w Polsce oraz programów 
aktywności fizycznej dla osób z chorobami przewlekłymi:  „Aktywność w każdym 
wieku”,  „Zaskoczeni Wiekiem”,  „Spacer po Zdrowie - zaproś swojego lekarza”. 
Ukończone kursy z zakresu kwalifikacji do wysiłku fizycznego  
– Integrating Physical Activity Counselling Into Health Care in Boston. 

Okres zimowy dla wielu nieodmiennie kojarzy się z wyjazdami 
narciarskimi. Najbardziej zapaleni narciarze myślą o wyjazdach  
w góry już w lecie. I wcale się nie dziwię! Nic nie może się równać  
z bezkresnymi białymi przestrzeniami, słońcem na stokach i pobijaniem 
kolejnych rekordów prędkości przy zjazdach na szerokich stokach. 



Ćwiczenia prezentują:

Bernadeta Bocek-Piotrowska
Polska biegaczka narciarska, wielokrotna uczestniczka Igrzysk 
Olimpijskich, Mistrzostw Świata. 

Obecnie razem z Markiem Jóźwikiem i Przemysławem Babiarzem 
komentuje na antenie TVP2 zawody Pucharu Świata w biegach 
narciarskich.

Rafał Perl
Magister wychowania fizycznego, trener personalny, trener narciarstwa 
biegowego, trener olimpijczyka w pływaniu, wielokrotny mistrz Polski  
w wioślarstwie, menadżer sportu.

Opracowanie Ćwiczeń:

Małgorzata Perl
Magister wychowania fizycznego ze specjalizacjami: rekreacja 
ruchowa i fitness, korektywa i kompensacja, menadżer sportu, trener 
z wieloletnim stażem w zakresie kwalifikacji do ruchu (Integrating 
Physical Activity Counselling Into Health Care in Boston). 

Promotorka zdrowego stylu życia, partner prozdrowotnego  
programu „Zaskoczeni wiekiem”, finalistka programu Shape:  
„Kobiety, które zmieniają świat”, autorka wielu artykułów i programów 
telewizyjnych poświęconych problematyce fitness i wellness, trener 
fitnessu medycznego, twórca wielu specjalistycznych programów 
treningowych. Kobieta przedsiębiorca – właściciel Perła Wellness, 
opiekun merytoryczny treningu narciarskiego.

inspiracje eksperta: 

sporty zimowe
Pamiętaj!  Bezpieczeństwo 
przede wszystkim. Zanim 
przystąpisz do wykonywania 
ćwiczeń upewnij się, że twój 
stan zdrowia pozwala na ich 
wykonywanie.



inspiracje eksperta: sporty zimowe

1. przysiad

część 1: trening na niestabilnym podłożu

Pozycja wyjściowa (A):
• stopy na szerokość bioder
• wyciągnięty, wydłużony kręgosłup  

i boki ciała
• opuszczone barki
• otwarta klatka piersiowa tzn.

oddalone od siebie łopatki  
i delikatnie opuszczone w dół.

Ruch:
• wykonaj przysiad (B),  

nie przenosząc kolan do przodu.

Wykonaj ćwiczenie 10-15 razy.

Ćwiczenia rozpoczynamy 
zawsze od rozgrzewki!

Ćwicząc w klubie rozpocznij 
trening od 10 min  
na maszynach cardio.

Trening na bosu umożliwia 
pracę nad propriocepcją, 

równowagą i siłą mięśniową.  
To bardzo bezpieczny trening 

dla stawów, ponieważ siła 
uderzenia jest amortyzowana 

w momencie styku stopy  
przez kopułę.

A b
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2. Wypad  
na platformie  
z piłką ovoball

część 1: trening na niestabilnym podłożu

Pozycja wyjściowa (A):

• stopa ustawiona centralnie na środku 
platformy

• kolano ustawione nad stopą

• pięta stopy na podłożu uniesiona

• klatka piersiowa otwarta

• kość ogonowa uniesiona delikatnie na siebie 
i podciągnięta do góry.

Ruch:
• ugięcie kolana i zejście w dół  

z jednoczesnym uniesieniem piłki ovoball 
nad glowę (B).

Wykonaj ćwiczenie 10-15 razy na prawą  
i lewą nogę.

A b

Piłka ovoball pomaga 
w naturalny sposób 

skorygować ustawienie ciała, 
uczy precyzji ruchu oraz 
prawidłowej postawy.
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3. Wypad  
z piłką 
lekarską

część 1: trening na niestabilnym podłożu

Pozycja wyjściowa (A):
• stopa ustawiona centralnie  

na środku platformy
• kolano ustawione nad stopą
• pięta stopy na podłożu uniesiona
• klatka piersiowa otwarta
• kość ogonowa uniesiona delikatnie 

na siebie i podciągnięta do góry.

Ruch:
• ugięcie kolana i zejście w dół  

z jednoczesnym uniesieniem piłki 
lekarskiej nad glowę (B).

Wykonaj ćwiczenie 10-15 razy  
na prawą i lewą nogę.

Piłka lekarska z podwójnym 
uchwytem jest nową 

płaszczyzną dla ruchu podczas 
treningu oraz pozwala 

zintegrować zaawansowane 
ruchy rotacyjne.

A b
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4. Przenoszenie  
nogi do tyłu

część 1: trening na niestabilnym podłożu

Pozycja wyjściowa (A):
• cała stopa centralnie 

na platformie
• kolano lekko ugięte
• druga noga 

przeniesiona lekko  
do tyłu

• klatka piersiowa 
otwarta.

Ruch: 
• przeniesienie nogi do tyłu  

z jednoczesnym skrętem 
tułowia i otwarciem  
ramion (B).

Wykonaj ćwiczenie 10 razy  
i zmień stronę.

A b
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5. Przenoszenie  
nogi do tyłu 
z kamagon  
ball

część 1: trening na niestabilnym podłożu

Pozycja wyjściowa (A):
• cała stopa centralnie 

na platformie
• kolano lekko ugięte
• druga noga 

przeniesiona lekko  
do tyłu

• klatka piersiowa 
otwarta.

Ruch:
• przeniesienie nogi do tyłu  

z jednoczesnym skrętem 
tułowia i otwarciem  
ramion (B).

Wykonaj ćwiczenie 10 razy  
i zmień stronę.

Modyfikacja 
zamiast Kamagon Ball 
możesz wykorzystać 
piłkę lekarską.

Kamagon Ball to gumowa piłka 
wypełniona wodą.  

W zależności od tego, ile wody 
wleje się do wnętrza,  

taki uzyskuje się ciężar piłki. 
Kamagon wykorzystuje zjawisko 

inercji, czyli bezwladności, 
mobilizując do pracy wszystkie 

grupy mięśniowe.

A b
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6. przysiad  
z Przeniesieniem 
ciężaru 

A

b

c

część 1: trening na niestabilnym podłożu

Pozycja wyjściowa (A):
• rozkrok na dwóch bosu
•  kolana skierowane na zewnątrz
• stopy otwarte
• kość ogonowa skierowana delikatnie  

na siebie i do góry
• wydłużone boki ciała
• barki opuszczone w dół.

Ruch:
• przysiad (B)
• przeniesienie ciężaru ciała 

na jedną stronę (C).

Pamiętaj by nie rotować 
kolana do wewnątrz oraz  
nie przekraczać linii stopy!

Wykonaj ćwiczenie 10 razy 
na każą stronę.
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A b

7. Przysiad  
na odwróconym bosu

Pozycja wyjściowa (A):
• stopy na szerokość 

platformy
• wydłużone boki ciała
• otwarta klatka 

piersiowa
• barki opuszczone  

w dół.

Ruch:
• przysiad (B)

Pamiętaj nie przenoś 
kolan przed linię stóp!



inspiracje eksperta: sporty zimowe część 1: trening na niestabilnym podłożu

A b

8. Przysiad z przeniesieniem 
ciężaru ciała

Pozycja wyjściowa:
• stopy na szerokość 

platformy
• wydłużone boki ciała
• otwarta klatka piersiowa
• barki opuszczone  

w dół.

Ruch:
• przysiad na odwróconym 

bosu z przeniesieniem 
ciężaru ciała na lewą (A) 
i prawą (B) stronę.

Wykonaj 10 powtórzeń  
na każdą stronę  
bez zatrzymania.
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A b

9. Przysiad z ovoball

Ruch:
• przenoszenie bioder 

na prawą (A) i lewą (B) 
stronę.

Trzymanie piłki udami 
pomaga nam utrzymać 
kolana w jednej linii.

Wykonaj ćwiczenie  
10 razy na każdą stronę.

Modyfikacja
Stań na dysku.  
Podniesie on stopień trudności 
ćwiczenia oraz sprawi, że  
mocniej popracujesz  
nad stabilizacją mięśniową  
i koordynacją ruchową.

Pozycja wyjściowa:
• stopy na szerokość 

bioder
• wyciągnięty, wydłużony 

kręgosłup i boki ciała
• opuszczone barki
• otwarta klatka 

piersiowa,  
tzn. oddalone  
od siebie  
łopatki  
i delikatnie  
opuszczone  
w dół

• piłka ovoball  
pomiędzy udami.



inspiracje eksperta: sporty zimowe część 2: trening na mięśnie core

A

b

9. rosyjski twist 
z piłką lekarską

Pozycja wyjściowa (A):
• w siadzie uniesienie nóg do kąta prostego
• kość ogonowa uniesiona delikatnie na siebie  

i do góry
• wyciągnięte boki ciała
• otwarta klatka piersiowa
• opuszczone barki.

Ruch: 
• przenoszenie piłki raz na prawą  

raz na lewą stronę (B).

Wykonaj 10 powtórzeń na każdą stronę.
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10. Podpór na przedramionach na bosu
Pozycja wyjściowa:
• nogi wyprostowane, napięte
• kość ogonowa ustawiona delikatnie  

na siebie i do góry
• wyciągnięte boki ciała
• barki nad łokciami
• otwarta klatka piersiowa
• głowa przedłużeniem kręgosłupa.

Wytrzymaj w pozycji 30-60 sekund.

Wykonaj ćwiczenie 2-4 razy.



A

inspiracje eksperta: sporty zimowe część 2: trening na mięśnie core

B

c

11. Pompka  
na odwróconym bosu
Pozycja wyjściowa:
• klęk podparty
• dłonie na szerokość bosu
• otwarcie klatki piersiowej. 

Ruch:
• zejście tułowiem w dół (A)
• powrót do pozycji wyjściowej.

Wykonaj ćwiczenie 10 razy.
Modyfikacja
Zejście tułowiem w dół i przeniesienie ciężaru ciała  
raz na prawą (B), raz n a lewą stronę (C).

Wykonaj ćwiczenie 10 razy.
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A

b

12. pompka  
z podrzutem bosu

Pozycja wyjściowa:
• klęk podparty
• dłonie na szerokość bosu
• otwarcie klatki piersiowej.

Ruch:
• zejście tułowiem w dół (A)
• powrót do pozycji wyjściowej z jednoczesnym  

podrzutem bosu (B).

Wykonaj ćwiczenie 10 razy.
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A

b

część 2: trening na mięśnie core

13. Ćwiczenie elongacyjne-
wydłużające kręgosłup
Pozycja wyjściowa (A):
• klęk podparty
• kość ogonowa delikatnie 

skierowana do środka i do góry
• otwarta klatka piersiowa
• barki nad łokciami
• całe dłonie przyklejone do maty
• głowa przedłużeniem kręgosłupa.

Ruch:
• uniesienie z jednoczesnym 

wyciągnięciem przeciwnej  
ręki do nogi (B).

Wykonaj ćwiczenie w wolnym 
tempie 5 razy na każdą stronę.

Modyfikacja
Podłóż pod jedno kolano piłkę ovoball i wytrzymaj 
w pozycji kilka sekund. Zmień stronę.

Niestabilne podłoże 
zaangażuje do pracy 
głębokie grupy 
mięśniowe.



inspiracje eksperta: sporty zimowe część 3: rozciąganie i relaks

14. rozciąganie  
m. gruszkowatego

Pozycja wyjściowa:

• klęk podparty.

Ruch:

•  przenieś prawą stopę do przodu

• przesuń ją  do lewej dłoni

• otwórz stopę (odwróć podeszwą do boku)

• opuść delikatnie pośladki w dół i przenieś  
do tyłu w kierunku lewej pięty.

Wytrzymaj 20-30 sekund i zmień stronę.

 

15. rozciąganie  
m. czworogłowego uda
Pozycja wyjściowa:
• klęk podparty.

Ruch:
• przenieś prawą stopę do przodu
• unieś tułów
• chwyć lewą stopę i przyciągnij ją do pośladka
• otwórz klatkę piersiową
• kość ogonowa delikatnie na siebie i do góry.

Wytrzymaj 20-30 sekund i zmień stronę.
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16. rozciąganie  
m. dwugłowego uda

17. rolowanie

Pozycja wyjściowa:
• leżenie na plecach.

 Ruch:
• chwyć pasek i załóż go na stopę
• unieś nogę do góry, druga jest wyprostowana
• opuść barki w dół, łopatki przyklejone do maty
• postaraj się wydłużyć, wyciągnąć nogę.

Wytrzymaj 20-30 sekund i zmień stronę.

Pozycja wyjściowa:
• leżenie na boku na rollerze
• nogi uniesione
• wydłużone boki ciała

Ruch:
• przesuwaj się na rollerze wzdłuż 

całej zewnętrznej części uda, 
w górę i w dół.

Wykonaj rolowanie kilkanaście razy  
i zmień stronę.

 

Hexagon roller  
jest świetną propozycją  

do masażu powięzi.



inspiracje eksperta: sporty zimowe część 3: rozciąganie i relaks

A

b

18. Masaż dużą piłką

Po intensywnym treningu pozwól sobie  
na chwilę odpoczynku i relaksu!

Pozycja wyjściowa:
• leżenie na brzuchu
• głowa skierowana na bok
• rozluźnione całe ciało
• oddech spokojny

Ruch:
• osoba współćwicząca lub trener toczy  

piłkę wzdłuż ciała osoby regenerującej się  
po treningu od stóp do barków i po bokach ciała.  
Ruch jest delikatny i płynny. 

Po kilku minutach zmiana w parach.

 



Perły to symbol ponadczasowości nie tylko w elegancji. Od zawsze 
ludzie przypisywali im ogromną moc leczniczą i… wręcz magiczną, 
również dzięki pięknie, trwałości i naturalności. Perły są znane  
i cenione od wieków, a przez epoki uznawane są za coś wyjątkowego 
i cennego. Właśnie im zawdzięcza swoją nazwę Klub Perła Wellness. 
To wyjątkowe miejsce dla każdego, kto ceni ponadczasowe wartości, 
trwałe efekty oraz naturalne rozwiązania dla swojego zdrowia  
i wysokiej jakości życia! 

W Perła Wellness pielęgnujemy poczucie harmonii ciała  
i ducha naszych Klientów. 

To miejsce, gdzie fitness spotyka się z medycyną.  
Eleganckie wnętrza i przyjemne dla zmysłów kolory zachęcają  
do podjęcia wysiłku fizycznego i podniesienia jakości swojego 
życia. Magia naszego klubu tkwi w jego atmosferze, różnorodności 
zajęć fitness, indywidualnym podejściu do Klienta oraz doskonałej 
kadrze instruktorów i trenerów, których zawodnicy są uczestnikami 
Mistrzostw Świata i Igrzysk Olimpijskich.

małgorzata i rafał perl

Perła wellness, legionowo

gdzie nas spotkasz?

Michałów Reginów 
ul. Nowodworska 20 
05-119 Legionowo

www.perlasport.pl



Chętnie odpowiemy  
na wszelkie Twoje pytania,  
skontaktuj się z nami:
email: biuro@ekspertfitness.com
telefon: +48 42 640 77 22
www.ekspertfitness.com

foto / design: Monika Wróblewska-Płocka  |  ekspertfitness.com 

w sesji treningowej wykorzystane zostały produkty:

te produkty oraz wiele innych znajdziesz na www.sklep.ekspertfitness.com

Reebok core board

tiguar air disctiguar hexagon roller 

tiguar medicine ball

Kamagon Ball

tiguar comfortmat 

tiguar body ball safety plus

BOSU Pro Edition

tiguar pasek do jogi

tiguar ovoball


