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Czym jest kalistenika?

Kalistenika, znana również jako Street Workout, rozpoczęła swoją ogólnoświatową sławę w 
2008 roku po opublikowaniu filmiku Hannibal for king na YouTube. Od tamtej pory grono osób 
uprawiających ten sport stale się powiększa. Powstało wiele federacji zrzeszających zawod-
ników Street Workout, którzy rywalizują na międzynarodowych arenach zaskakując oglądają-
cych  poziomem swoich umiejętności. Kalistenika to sport, gdzie trenujemy wyłącznie z użyciem 
ciężaru własnego ciała. Pewnie wielokrotnie widziałeś osoby wykonujące niezwykłe figury za-
przeczające prawom fizyki, a może dokładnie z tego powodu czytasz tego ebooka. Chciałbyś 
osiągnąć kiedyś taki poziom ? Nic nie stoi na przeszkodzie! 

Dzięki temu ebookowi przybliżę Ci podstawowe zasady którymi należy się kierować przy two-
rzeniu planów treningowych pod konkretne cele. Ponadto znajdziesz tutaj omówione najważ-
niejsze ćwiczenia wraz aspektami technicznymi ich wykonywania. Omówię także rodzaje metod 
progresji występujących w kalistenice oraz poruszę aspekt żywienia, który jest nieodzowną 
częścią sportowej przygody. Na końcu znajdziesz również odpowiedzi na najczęściej zadawane. 

Życzę miłej i owocnej lektury,
Marcin Paruch 
Caliathletics

WPROWADZENIE
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Dlaczego powinieneś trenować kalistenikę?
Istnieje wiele plusów uprawiania tego sportu, a najważniejsze z nich postaram się przytoczyć w tym 
rozdziale. 

BRAK SPRZĘTU 
Dużą zaletą uprawiania kalisteniki jest brak potrzeby posiadania skomplikowanych maszyn, dodatko-
wych obciążeń itd. Jedynie kawałek wolnej przestrzeni oraz drążek do podciągania umożliwią wyko-
nanie wyczerpującego treningu. 

POZIOM TRUDNOŚCI
Kalistenika daje możliwość doboru trudności danego ćwiczenia do poziomu umiejętności bądź siły 
trenującego. Jeśli jesteś osobą początkującą możesz wykonywać tzw. pompki damskie, czyli z pod-
parciem na kolanach. Natomiast osoba zaawansowana może wykonywać pompki na jednej ręce. 
Praktycznie każdą podstawową formę ćwiczenia jesteśmy w stanie utrudnić lub ułatwić w zależności 
od potrzeb. 

SPADEK WAGI 
W przypadku klasycznego treningu na siłowni podczas redukcji tkanki tłuszczowej osoby bardziej 
zaawansowane notują znaczny regres siłowy. W kalistenice możemy dostrzec odwrotną tendencję. 
Wraz z utratą wagi nasze naturalne obciążenie, z którym musimy „walczyć” maleje. Można wówczas 
zauważyć znaczny wzrost siły przykładowo w podciągnięciach ale także w podstawowych figurach w 
kalistenice tzw. skillach. 

SKILLE
Zapierające dech w piersiach umiejętności, który poddają nam pod myśl jak to w ogóle jest możliwe?! 
to chyba esencja Street Workout’u. Każdy marzy o byciu tak sprawnym jak postacie w filmach akcji 
z młodości. Wiele osób udowodniło iż jest to możliwe, by to osiągnąć potrzeba trzech rzeczy: rozpo-
cząć przygodę z kalisteniką, wytrwałości i dobrego programu treningowego.
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Na moment cofnijmy się do roku 2016, kiedy to został opublikowany pewny filmik na YouTube. Tak, 

tak dokładnie mowa tutaj o rocznej transformacji Darka Woś. W tym miejscu postaram się krótko 
opisać tę osobę z mojej perspektywy, a więc kogoś kto był naocznym świadkiem jego przemiany. 
Poznaliśmy się w maju 2015 roku w pobliskim parku, gdzie znajdowało się kilka drążków do podcią-
gania. Oboje zaczynaliśmy swoją sportową przygodę, choć mieliśmy inne cele bardzo często treno-
waliśmy razem. Na przestrzeni roku uświadomiłem sobie, że poznałem jedną z najbardziej zdetermi-
nowanych oraz zawziętych w dążeniu do spełnienia swoich marzeń osobę. Podporządkował on całe 
swoje życie, by rozwijać swoją pasję, Street Workout.    

Darek bez wątpienia osiągnął sukces ale pamiętajcie, że też zaczynał od zera, był chudym chłopa-
kiem bez świetlanej perspektywy na przyszłość. Obrał cel i skrupulatnie realizował jego punkty. To 
właśnie dzięki jego pracy Caliathletics, czyli grupa kilku osób zajawionych Street Workoutem urosła 
tak w siłę. Obecnie Caliathletics to kilku przyjaciół, których pasją jest sport, niekoniecznie Street Wor-
kout ale to jest właśnie piękne, że każdy z nas się wzajemnie uzupełnia. Ale Caliathletics to przede 
wszystkim Wy, czyli osoby które tworzą tę społeczność. Bez względu na poziom zaawansowania czy 
cele liczy się pasja do sportu, którą mam nadzieje zostaliście już zarażeni. 

Warto również wspomnieć iż obecnie na kanale YouTube możecie znaleźć wiele cennych materiałów 
związanych z poprawną techniką, wskazówkami do szybkiego progresu oraz luźnych materiałów z 
dnia codziennego. Kanał był także zalążkiem do stworzenia strony internetowej, gdzie można znaleźć 
plany treningowe dostosowane odpowiednio do różnych celów treningowych. Są one także podzielo-
ne na wiele poziomów trudności, dokładnym opisem techniki ćwiczeń oraz kompletnym poradnikiem 
do stworzenia własnej diety. Skorzystało z nich już ponad 10.000 osób, a ich liczba ciągle rośnie. 
Caliathletics to również producent sprzętu sportowego oraz odzieży, którą możecie znaleźć na ca-
liathletics.pl, gdzie gorąco Was odsyłam. 

CALIATHLETICS
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Przed rozpoczęciem swojej sportowej drogi należy wybrać cel. Mogą być nim różne rzeczy jak zbu-
dowanie sylwetki, wytrzymałości, siły bądź nauka elementów (skilli). Oczywiście możemy łączyć pew-
ne cele, jednak miejmy na uwadze co dla nas jest tym najważniejszym, priorytetowym. Plan treningo-
wy powinien być również dostosowany do poziomu umiejętności danej osoby, co jest kluczem do jak 
najszybszego progresu. 

Trening pod rozbudowę masy mięśniowej
Jeśli naszym celem jest rozbudowanie masy mięśniowej powinniśmy się skupić na wykonywaniu tzw. 
bazy. W skład niej wchodzą podstawowe ćwiczenia jak pompki, podciągnięcia itd. Warto tutaj wspo-
mnieć iż wiele osób początkujących wykonuje złą proporcję ruchów PUSH do PULL. W większości 
przypadków jest to spowodowane tym, iż wykonanie pompki jest o wiele łatwiejsze niż podciągnięcie. 
Istotnym jest zachowanie balansu strukturalnego, ponieważ on gwarantuje nam długoterminowy tre-
ning bez kontuzji. Zawsze powinniśmy starać się szukać ćwiczeń dostosowanych do naszych możli-
wości siłowych, by wykonywać je poprawnie. 

Na początku treningów z obciążeniem własnego ciała polecałbym treningi obejmujące jak najwięcej 
grup mięśniowych na jednej jednostce treningowej. Nie ma sensu ograniczać się przykładowo do 
pleców itd., ponieważ prawdopodobnie po dwóch ćwiczeniach siła znacząco spadnie, a technika 
ćwiczeń się pogorszy. Ponadto co o wiele ważniejsze wykonanie 8-10 serii na daną partię mięśniową 
co dwa dni da o wiele lepszą odpowiedzieć organizmu niż przykładowo 16 serii co 5 dni. 

Głównym czynnikiem warunkującym rozrost masy mięśniowej jest progresywne przeładowanie tre-
ningowe. W celu osiągnięcia go należy sukcesywnie zwiększać objętość treningową. Istnieje wiele 
metod od utrudniania ćwiczenia, dodawania serii oraz powtórzeń po bardziej skomplikowane, które 
postaram się bliżej nakreślić w kolejnym rozdziale. 

MASA MIĘŚNIOWA, 
WYTRZYMAŁOŚĆ, SKILLE – 

CELE TRENINGOWE
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Trening pod siłę oraz wytrzymałość 
Rozpoczynając przygodę z kalisteniką treningi pod siłę bądź wytrzymałość, a nawet pod rozbudowę 
masy mięśniowej będą wyglądać bardzo podobnie. Dzieje się tak ponieważ każdy musi przebrnąć 
przez czas bycia osobą początkującą. Osobą początkującą określam tutaj taką, która nie jest w 
stanie swobodnie wykonywać podstawowych ćwiczeń jak podciągnięcia, pompki, dipy itp. Na tym 
etapie należy skupić się na typowym progresowaniu liniowym poprzez dokładanie powtórzeń, serii i 
skrupulatnym dochodzeniu do pełnych podciągnięć, pompek, dipów czy staniu na rękach. Dopiero 
wówczas możemy wówczas podporządkować swoje treningi konkretnym dyscyplinom.

Wytrzymałość 
Gdy już po pewnym czasie jesteśmy w stanie poprawnie i w pełnym zakresie ruchu wykonywać wyżej 
już wspomniane ćwiczenia możemy wówczas  przekształcić nasze jednostki podporządkowując je 
wytrzymałości. W tym miejscu rekomendowałbym stopniowe przechodzenie z typowych serii danego 
powtórzenia w zakresie powtórzeń 8-12 na 15-20. Proponowałbym zmianę jedynie głównych ćwi-
czeń na wyżej wspomniany zakres. 

Praca w bardzo wysokim zakresie powtórzeń w ćwiczeniach globalnych jak podciągnięcia czy dipy 
jest mniej obciążająca od typowo siłowych zakresów jak 1-5 z dodatkowym obciążeniem. Pamiętaj-
my jednak, że każdorazowe doprowadzenie organizmu do upadku mięśniowego do dla niego duży 
stres. Należy mieć to na uwadze i dostosowywać plan treningowy do swoich możliwości i stopniowo 
zwiększać poziom trudności. Dlatego rekomenduję przyzwyczajać organizm do pracy w wysokim 
zakresie powtórzeń na początku w pojedynczych ćwiczeniach, a dopiero później rozpoczynać osob-
ne jednostki treningowe oparte jedynie na wytrzymałości razem z skróconymi przerwami do minimum 
między seriami. Przy nagłym przejściu w taki typ treningu nie będziemy w stanie zaadaptować się, 
benefity będą znikome, a regeneracja układu nerwowego bardzo długa. 

Siła
Jeśli naszym celem treningowym jest jak największy ciężar podniesiony na jedno powtórzenie powin-
niśmy skupić nasz trening na niższych powtórzeniach. Oczywiście nie jest powiedziane, że nie jeste-
śmy w stanie budować naszej siły maksymalnej na powtórzeniach w przedziale 8-12, tak samo jak 
jesteśmy w stanie budować masę mięśniową w przedziale 2-5. w celu jak największej maksymalizacji 
wyników powinniśmy myśleć o naszym treningu długofalowo. Mam tu na myśli wstępne rozpisanie 
sobie naszego planu na 3 miesiące do przodu. W ten sposób będziemy w stanie zaprogramować 
nasz plan treningowy z podziałem na bloki. W pierwszym z nich powinniśmy zbudować stosunkowo 
dużą objętość treningową stosując bardziej „hipertroficzne” przedziały powtórzeń, a następnie po 
upływie kilku tygodni przekształcać je w niższe. Dla przykładu podciągamy się 4x8 i stopniowo scho-
dzimy na 5x7, 6x6 itd. Oczywiście jest to przykład, ponieważ jest to wysoce indywidualna sprawa i 
każdy inaczej reaguje. Pewne osoby lepiej reagują na małą objętość, inni z kolei na większą.
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Jest to prawdopodobnie najfajniejsza oraz najbardziej imponująca część tego sportu. Skille dzielimy-
na tzw. statykę oraz dynamikę. Statyka obejmuje siłowe figury jak Front lever, Back lever, Planche, 
Handstand oraz wiele, wiele innych. Z drugiej strony natomiast jest dynamika, gdzie możemy spotkać 
Muscle upy, 360, 540 itd. Każdy musimy zdecydować co bardziej go interesuje czy może chce łączyć 
obie te rzeczy i w przyszłości startować w zawodach Freestyle w Street Workout. 

Postaram się w tym rozdziale jedynie przekazać Wam podstawowe wskazówki czym się kierować w 
rozwijaniu tych umiejętności. Jeśli będzie zainteresowani bardziej szczegółowymi progresjami i dobo-
rem ćwiczeń pod konkretne skille odsyłam Was do moich filmów na YouTube. 

Trening pod skille powinniśmy rozpoczynać, kiedy jesteśmy w stanie wykonywać już przynajmniej kil-
kanaście powtórzeń podciągnięć czy dipów. Jest to o tyle ważny aspekt iż nasze ciało będzie bardziej 
przygotowane, co uchroni nas przed kontuzjami. Kolejnym powodem jest również fakt iż będziemy 
widzieć szybciej progres, co ma nieodzowne znaczenie jeśli chodzi o aspekt naszej motywacji. 

W odróżnieniu od typowego treningu inna jest częstotliwość wykonywania danego ćwiczenia. Jeśli 
uczymy się przykładowo stania na rękach zalecałbym wykonywanie prób nawet codziennie. Im czę-
ściej wykonujemy dane ćwiczenie tym szybciej się go nauczymy. Oczywiście mowa tutaj o figurach, 
które polegają bardziej na koordynacji ruchowej niż na sile mięśni. Wówczas nie dochodzi do roz-
rywania włókien mięśniowych, z których następnie musimy się zregenerować. Przykładem z drugiej 
strony jest hefesto, wykonywanie zbyt częstych prób nie przyniesie nam szybkiego progresu. Zalecał-
bym naukę maksymalnie dwa razy w tygodniu, pracując na negatywnych powtórzeniach oraz pracy z 
gumą oporową. 
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Najprostszą metodą do uzyskania tego jest po prostu dodawanie powtórzeń oraz serii danego ćwi-
czenia. W typowym treningu na siłowni z wolnym ciężarem sytuacja jest nieco bardziej  uproszczona 
niż w kalistenice. Różnica polega na tym iż po nauczeniu się prawidłowej techniki danego ćwiczenia 
pozostaje nam ciągłe dokładanie ciężaru natomiast w kalistenice musimy przebrnąć przez łatwiej-
sze odmiany danych ćwiczeń aż dojdziemy do zwykłej pompki, podciągnięcia czy L-situ. Przykład 
takiej progresji przedstawię na przykładzie wspomnianej pompki. Rozpoczynamy z poziomu pompki 
z rękami na skrzyni poprzez pompkę damską i dopiero staramy się próbować swoich sił w zwykłej 
klasycznej pompce. Innym przykładem może być ćwiczenie izometryczne jakim jest L-sit. Tutaj rozpo-
czynamy przygodę z poziomu L-situ z zgiętymi nogami, następnie L-situ z jedną nogą wyprostowaną 
i po pewnym czasie staramy się dołożyć drugą. W każdej łatwiejszej odmianie naszym celem jest 
osiągnięcie poziomu przykładowo w pompkach -prawidłowych 12 powtórzeń lub w L-sitcie 10-15s i 
dopiero możemy starać się przejść do wersji bardziej wymagającej. Jeśli chodzi o przedziały powtó-
rzeń oraz serii nie porównywałbym tego do klasycznego treningu na siłowni i mitycznych 5 powtórzeń 
na siłę czy 8-12 na hipertrofię (rozrost masy mięśniowej). Osoba początkująca robiąca 5 powtórzeń 
na pompkach tak samo zbuduje siłę jak i masę mięśniową. Można nawet pokusić się o stwierdzenie, 
iż przez dłuższą chwilę(oczywiście zależne od danej osoby) od rozpoczęcia treningów, progres będzie 
zachodzić liniowo w obu tych aspektach. Wynika z tego, że nie musimy się bać niskich powtórzeń bo 
“nie urośniemy” bądź odwrotnie. Najważniejszym jest utrzymanie progresywnego przeładowania, a 
najprostszym do uzyskania tego jest tak jak wcześniej wspomniałem zwiększanie objętości treningo-
wej. Czym ona tak naprawdę jest ? Otóż jest to jest tonaż treningowy, czyli ciężar którym operujemy 
w danym ćwiczeniu razy ilość powtórzeń oraz razy liczba serii liczony w skali dnia, bądź tygodnia. 
Objętość zwiększamy dokładając ciężaru, powtórzeń czy serii. W kalistenice u początkujących będzie 
to odpowiednio dobór trudniejszych wariacji danego ćwiczenia jak i również dokładanie powtórzeń, 
serii, ale również praca nad doskonaleniem techniki. Występują również inne sposoby na zwiększenie 
objętości, takim przykładem może być zmiana tempa wykonywania powtórzenia. Jeśli czujemy, że 
nie jesteśmy jeszcze gotowi do przejścia na kolejną trudniejszą wersję ćwiczenia, a ciężko dokłada 
nam się kolejnych powtórzeń lub sam ruch sprawia nam problem możemy spróbować zastosować 
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zmienne tempo. Przykładem, już dla bardziej zaawansowanych osób, mogą być podciągnięcia. Gdy 
dana osoba potrafi prawidłowo wykonywać Pull upy na przykład w okolicach 12 powtórzeń i zauważa 
stopniowe zanikanie progresu spróbować wykorzystać zmianę tempa na 2010, 3010 lub 2011 zanim 
wybierze jeszcze podwieszanie dodatkowego ciężaru na pasie. Dokładny opis co dana cyfra oznacza 
i jak się posługiwać tempem znajdziecie w osobnym artykule, do którego gorąco Was odsyłam. Sam 
dobór rodzaju tempa zależy oczywiście od celu i należy dostosować indywidualnie pod konkretną 
osobę. Efekt jaki możemy osiągnąć stosując tę metodę to znaczne wydłużenie pracy pod napięciem 
oraz dłuższa faza ekscentryczna. Przełoży się to na większe mikrouszkodzenia mięśni, co w konse-
kwencji doprowadza do ich hipertrofii. Oczywiście powyższe zdanie to bardzo duże uogólnienie, ale 
na tym etapie uważam, że nie jest istotne by wchodzić bardziej szczegółowo w zagadnienia hipertrofii 
czy to sarkoplazmatycznej czy miofibrylarnej.

Wiele osób twierdzi iż nie jest możliwe prawidłowe rozwijanie mięśni klatki piersiowej bez typowych 
ćwiczeń na siłowni jak wyciskanie sztangi czy bardziej izolowane ćwiczenia jak rozpiętki. Oczywiście 
jest to błędne założenie. Kalistenika daje nam wiele ćwiczeń złożonych, które potrafią w pełni rozwi-
nąć klatkę piersiową. Należą do nich m.in. dipy, bar dipy oraz wszelkiego rodzaju pompki. 

Dipy
Dipy to jedno z najbardziej rozpoznawalnych ćwiczeń kalistenicznych. Angażują one klatkę piersiową, 
barki oraz triceps. Osoby początkujące często nie są w stanie wykonać ani jednego poprawnego po-
wtórzenia. Wówczas rekomenduję wykonywanie pompek lub damskich pompek w celu wzmocnienia 
wyżej wspomnianych grup mięśniowych. Możemy również wprowadzić do naszego treningu serii z 
wyłącznie negatywnymi powtórzeniami lub wykonywanie dipów z użyciem gum oporowych. 
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Technika
Przy wykonywaniu dipów pamiętajmy by utrzymywać ramiona blisko oraz równolegle wzdłuż osi 
ciała. Bardzo często spotykanym błędem jest „uciekanie” łokci na zewnątrz co doprowadza do rotacji 
wewnętrznej w stawie ramiennym. Jest to bardzo niekorzystne i może doprowadzi w przyszłości do 
kontuzji w tym rejonie. Kolejnym ważnym aspektem jest zakres ruchu. Powinniśmy się starać wykony-
wać dipy przynajmniej uzyskując 900 zgięcia w stawie łokciowym.

Pompki 
Istnieje wiele rodzajów pompek od klasycznych, szerokich, diamentowych po pompki wykonywane 
pod różnymi kątami. Każda odmiana ma swoje zastosowanie, które chciałbym pokrótce omówić w 
tym rozdziale. 

Pompki klasyczne
Każdy doskonale je zna, rozwijają jak prawie każde ćwiczenia PUSH klatkę piersiową, barki oraz 
triceps. Główną ich zaletą jest to, że możemy je wykonywać w każdym miejscu bez użycia jakiegokol-
wiek sprzętu. Jeśli mamy problem z ich wykonaniem przejdźmy do łatwiejszych odmian jak pompki 
damskie lub pompki na podwyższeniu gdzie nogi mamy niżej niż ramiona. Dobrą alternatywą jest 
również wykonywanie negatywnych powtórzeń po seriach głównych.  

Pompki na podwyższeniu 
Taki rodzaj pompek możemy wykonywać jako ułatwienie do klasycznych, gdy nasze ramiona są 
wyżej niż nogi. Odwrotnie sytuacja wygląda, gdy zastosujemy odmianę z nogami na podwyższeniu. 
Wówczas ćwiczenie to staje się znacznie trudniejsze od klasycznych pompek. Trzeba również tutaj 
zauważyć, iż zmienia się zaangażowanie konkretnych partii klatki piersiowej. I tak przy sytuacji, gdy 
nasze ciało jest w pozycji skierowanej ku ziemi większą pracę będzie wykonywać „góra” klatki piersio-
wej w porównaniu do klasycznej odmiany. 

Technika
Tutaj sprawa wygląda analogicznie do Dipów. Najczęściej pojawiającym się błędem jest rotacja we-
wnętrzna w barku przy „wychodzeniu” do góry. Aby temu zapobiec należy skupić się, by pozycja łok-
ci nie zmieniała się podczas całego ruchu. Kolejnym ważnym aspektem jest również pozycja naszego 
kręgosłupa. Plecy powinny być zachowywać naturalne krzywizny kręgosłupa. Aby tego dokonać 
należy utrzymywać spięty brzuch przez cały ruch.

11



Trenując kalistenikę możemy być pewni iż jesteśmy w stanie w pełni rozwinąć mięśnie pleców. Jedy-
nym narzędziem jakie będzie nam potrzebne jest drążek. Przy jego użyciu możemy wykonywać jedno 
z najważniejszych i zarazem najbardziej skutecznych ćwiczeń na rozbudowę pleców, czyli podcią-
gnięcia. Istnieje wiele rodzajów podciągnięć, które poniżej postaram się omówić. 

PULL UPS
Są to klasyczne podciągnięcia, gdzie nasze dłonie są w pozycji nachwytu. Rozwijają one mięśnie 
najszersze grzbietu, mięśnie obłe jak i również bicepsy. Osoby początkujące często mają problem z 
wykonaniem chociaż jednego powtórzenia. Wówczas najlepszym wyborem jest wykonywanie powtó-
rzeń z pomocą podwieszonej gumy oporowej, osoby towarzyszącej lub wykonywanie negatywów. 

Technika
Przede wszystkim powinniśmy unikać niepełnego zakresu ruchu. Prawidłowo powtórzenie to takie, 
gdzie rozpoczynamy ruch z całkowicie wyprostowanych rąk w łokciach, a kończymy gdy nasza broda 
znajdzie się nad drążkiem. Pamiętajmy również o poprawnym ułożeniu łopatek. Odsyłam Was do mo-
jego filmu, gdzie dokładnie omawiam to zagadnienie. W ogólnym uproszczeniu łopatki przed rozpo-
częciu ruchu “do góry” powinny znajdować się w retrakcji oraz depresji. 

CHIN UPS
W odróżnieniu od PULL UPS tutaj nasze dłonie znajdując się w pozycji podchwytu. Jak wszelkiego 
rodzaju podciągnięcia angażują te same grupy mięśni, można jednak tutaj zauważyć większą pracę 
mięśni najszerszych grzbietu oraz bicepsów względem wcześniej omówionej klasycznej odmiany. Dla 
większości osób początkujących CHIN UPS wydają się być o wiele łatwiejsze niż PULL UPS. 
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Technika
Jeśli chodzi o poprawny zakres ruchu to tutaj sprawa wygląda tak samo jak w PULL UPS. Poprawne 
ułożenie łopatek bywa bardziej problematyczne niż w klasycznej odmianie przez fakt w jakiej pozycji 
są ułożone nasze ręce. Polecam osobom początkującym skupienie się by w górnej fazie ruchu łopat-
ki nie były w elewacji. Jest to bardzo łatwe do rozpoznania, ponieważ nasza szyja chowa się niejako 
pod naszymi barkami.

AUSTRALIAN PULL UPS
Jest to odmiana podciągania, którą możemy z łatwością porównać do bardzo popularnego na siłow-
ni ćwiczenia jakim jest wiosłowanie. Tutaj również pracują te same grupy mięśniowe, ale dodatkowo 
bardziej zaangażowany jest mięsień czworoboczny. Możemy zastosować zarówno podchwyt jak i na-
chwyt oraz różną szerokość rozstawu rąk. Metodą progresji w tym ćwiczeniu jest manipulacja kątem 
pochylenia naszego ciała. Im bardziej jesteśmy spionizowani tym ruch jest łatwiejszy. 

ARCHERY PULL UPS
Gdy osiągniemy większą siłę w podciąganiu możemy przejść do trudniejszych odmian jaką niewątpli-
wie są ARCHERY PULL UPS. Najlepszą rekomendacją do szybkiego progresu w tym ćwiczeniu jest 
po prostu wykonywanie go. Jeśli poprawnie wykonujemy PULL UPS w okolicach 8-10 powtórzeń 
możemy rozpocząć wykonywanie tego ćwiczenia. Jeśli okaże się to zbyt trudne możemy wówczas 
wykonywać same przejścia z jednej na drugą rękę w pozycji “na górze”. 
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Barki można podzielić trzy aktony przedni, boczny oraz tylny. Każdy z nich powinien być tak samo 
rozwijamy, gdyż to zapewni nam balans strukturalny = brak kontuzji. Przedni akton jest zaangażowa-
ny praktycznie w każdym ruchu PUSH wymienionym na klatkę piersiową, dlatego też w tym rozdziale 
skupię się jedynie na pozostałych dwóch. 

PIKE PUSH UPS 
Ćwiczenie, które odgrywa bardzo dużą rolę w kalistenice w rozwijaniu barków. Poziom trudności 
możemy zmieniać kąt nachylenia ciała względem ziemi. Staramy się osiągnąć pozycje jak najbardziej 
spionizowaną. Dużym ograniczeniem może być w tym wypadku mobilność naszego ciała, wówczas 
zalecam ustawianie nóg na podwyższeniu. Bardzo ważnym aspektem jest prowadzenie rąk blisko 
ciała, by uniknąć wewnętrznej rotacji w stawie ramiennym.

HANDSTAND PUSH UP
To ćwiczenia dla osób bardziej zaawansowanych. Oczywiście nie jest wymagana umiejętność stania 
na rękach bez asekuracji, ponieważ możemy to ćwiczenie wykonywać przy ścianie. Ważnym jest by 
utrzymywać prawidłowe ułożenie ciała, a więc nie jest dopuszczalne nadmierne wygięcie w odcinku 
lędźwiowym. Osoby bardziej początkujące po wykonaniu PIKE PUSH UPS mogą zastosować to ćwi-
czenie w swoim planie treningowym uwzględniając na przykład same negatywne powtórzenia.

BODYWEIGHT FACE PULLS
Jest to ćwiczenie, które wymaga od nas posiadania dodatkowego sprzętu może nim być na przykład 
TRX lub ringi. Wpływa ono jednak bardzo dobrze na zdrowie barków, ponieważ rozwija tzw. rotatory. 
W tym ćwiczeniu progresujemy tak samo jak w AUSTRALIAN PULL UPS poprzez manipulację kątem 
nachylenia ciała. Pamiętajmy by każde powtórzenie rozpoczynało się od retrakcji i depresji łopatki. 
Ważnym element techniki jest również trzymanie sztywno nadgarstka jako przedłużenia przedramie-
nia oraz pełny zakres ruchu. 
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STWORZONE PRZEZ SPORTOWCA.
ROZWINIĘTE PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ.

Darmowa wysyłka dla zamówień powyżej 200zł

WWW.CALIATHLETICS.PL

Odwiedź sklep

https://caliathletics.pl/


Osoby początkujące bardzo rzadko potrzebują dodatkowych ćwiczeń by prawidłowo rozwijać mię-
śnie ramion. Ćwiczenia złożone, które powyżej opisano w zupełności zapewnią progres. Jeśli jednak 
pewne osoby potrzebowały dodatkowego bodźca, poniżej opiszę dwa dodatkowe ćwiczenia. 

BODYWEIGHT SKULL CRUSHERS
Ćwiczenie na rozwój mięśnia trójgłowego ramienia, a więc tricepsa. Tutaj poziom trudności również 
zależy od kąta pochylenia ciała. Możemy wykonywać je zarówno używając niższego drążka jak i rów-
nież ringów. Należy pamiętać o pełnym zakresie ruchu doprowadzając do całkowitego rozciągnięcia 
tricepsu. Ponadto ręce powinny być prowadzone jako przedłużenie naszego ciała unikając “rozcho-
dzenia się” na boki. 

BODYWEIGHT CURLS
Kalisteniczny odpowiednik uginań na biceps sztangą. Możemy je również wykonywać na niższym 
drążku bądź ringach. Zasada progresji oraz techniki analogiczna do Skull Crusherów z obciążeniem 
własnego ciała. Warto zaznaczyć iż w przypadku użycia ringów znacznie rośnie zakres ruchu, a ćwi-
czenie przestaje być typowym australijskim podciąganiem. 
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Trening mięśni brzucha to bardzo ważny aspekt treningu kalistenicznego. Mocny core to podstawa 
do osiągania elementów siłowych jak Back lever, Front lever o Planche itd. już nawet nie wspomina-
jąc. W tym miejscu warto też zaznaczyć iż poprawne wykonywanie ćwiczeń złożonych jak pompki, 
podciągnięcia …, gdzie mamy napięty i ustabilizowany brzuch również rozwija jego siłę. 

PLANK
Potocznie nazywane deską, to ćwiczenie które należy opanować przynajmniej do poziomu gdzie je-
steśmy w stanie utrzymać się przez 2 min. Mówimy tutaj oczywiście o poprawnej formie, gdzie nie ma 
mowy o żadnej hiperlordozie (nadmierne wygięcie w odcinku lędźwiowym). W celu utrudnienia tego 
ćwiczenia można położyć ręce bardziej z przodu, gdzie łokieć będzie znajdować się przed barkami. 

Wznosy nóg 
Mogą być one wykonywane zarówno na poręczach do dipów jak i na drążku. Progresję rozpoczyna-
my od wznosów ugietych nóg i staramy się coraz bardziej je rozprostowywać. Jeśli chodzi o zakres 
ruchu - im wyżej tym lepiej. Powyżej kąta 90 stopni znacznie rośnie zaangażowanie mięśni prostych 
brzucha, a spada zginaczy bioder. 

DRAGON FLAG
Jedno z ciekawszych kalistenicznych ćwiczeń na rozbudowę core. Progresję należy rozpocząć od 
wykonywania powtórzeń z ugiętymi obiema nogi, a następnie przechodzimy do wyprostowanej jednej 
nogi, a kończymy na obu. Bardzo ważnym jest utrzymanie prostych pleców przez cały zakres ruchu. 
W przypadku braku siły należy wykonywać powtórzenia negatywne. Jeśli interesuje Was bardziej 
szczegółowe omówienie odsyłam do kanału Caliathletics na YouTube. 
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Rozbudowa nóg wyłącznie z użyciem kalisteniki to często bardzo duży problem. Musimy zadać sobie 
na początku pytanie czego tak naprawdę oczekujemy od treningu nóg. Czy zależy nam na poprawie 
koordynacji ruchowej, a może rozbudowie mięśni. Sprawa się komplikuje, gdy naszym celem są kwe-
stie sylwetkowe. Nogi to partia ciała, która nawet u osoby początkującej potrzebuje zewnętrznego 
obciążenia do prawidłowego rozwijania się. 

Przysiady 
W mojej opinii przysiady wykonywane bez zewnętrznego obciążenia niewiele dają. Dodatkowym pro-
blemem jest fakt iż znakomita większość osób nie będzie w stanie wykonać poprawnego powtórze-
nia. Do każdej osoby należy podejść indywidualnie. Analiza ruchu pozwala wówczas na wybór naj-
lepszej technik jaką dana osoba może wykonywać i która będzie dla niej optymalna. Należy również 
dobrać zestaw ćwiczeń pomocniczych w celu eliminacji słabych ogniw. Biorąc powyższe argumenty 
pod uwagę zalecałbym wykonywanie przysiadów jedynie pod okiem doświadczonych osób. 

Przysiady bułgarskie
Jest to znacznie łatwiejsze ćwiczenie do poprawnego wykonania przez osobę początkującą. Możemy 
również z łatwością progresować poprzez minimalne zwiększanie obciążenia. Elementy techniczne, 
na które warto zwrócić uwagę to przeciwdziałanie zapadaniu się kolana do wewnątrz w nodze wy-
krocznej oraz ustabilizowana pozycja ciała - napięty brzuch oraz plecy. 

Pistol Squats
Ćwiczenie, które wymaga dużo koordynacji oraz stabilności. Progresję powinniśmy zaczynać od 
przysiadów na jednej nodze z pomocą na przykład ściany do ustabilizowania się. Jeśli wzmocnimy 
wystarczająco nasze nogi by wykonywać swobodnie taki rodzaj przysiadu możemy starać się pusz-
czać rękoma w celu nauki stabilności.  

18

TRENING NÓG



Bardzo istotnym zagadnieniem w kwestii rozwoju fizycznego naszego ciała jest odżywianie. W więk-
szości przypadków jest ono równie ważne co trening. Fundamentem każdego systemu odżywiania 
bądź diety stanowi bilans kaloryczny oraz rozkład makroskładników. Każda osoba posiada inne zapo-
trzebowanie kaloryczne zależne od budowy ciała, metabolizmu oraz aktywności w ciągu dnia. 
W zależności od wybranego celu, czyli budowy masy mięśniowej  czy też spalania tkanki tłuszczowej 
należy dostosować indywidualnie pulę kalorii. W pierwszej kolejności powinniśmy dowiedzieć się ile 
wynosi nasze zapotrzebowanie, czyli tzw. zero kaloryczne. Jest to taka ilość kalorii, która nie spowo-
duje zmiany wagi naszego ciała. Najprostszą, a zarazem najlepszą jest skorzystanie z dostępnych na 
Internecie kalkulatorów kalorii. 

Kolejnym krokiem jest dostosowanie puli kalorii do naszych celów. Dlatego też otrzymaną wcześniej 
wartość powinniśmy powiększyć lub pomniejszyć o zakres 200-500 kalorii. Dla przykładu osoba 
starająca się zbudować masę mięśniową, której utrzymanie wynosi 2500 kcal powinna powiększyć 
tę pulę o kolejne 300kcal, a więc suma będzie wynosić 2800kcal. Po uzyskaniu takiej informacji 
następuje najbardziej istotna część dostosowywania diety, czyli rzeczywistość. Dana osoba powinna 
w celu weryfikacji wcześniej założonych kalorii ważyć się codziennie na czczo i zapisywać wyniki, by 
wyciągać z nich średnią z każdego tygodnia. To pozwoli już po pierwszym tygodniu określić czy do-
braliśmy odpowiednią ilość kalorii. Jeśli waga osoby z przykładu powyżej nie wzrośnie, oznaczać to 
będzie iż dobrano ich zbyt mało. W takim przypadku proponuję dodanie kolejnych 100-200 kalorii. 

Po wyliczeniu odpowiedniej ilości kalorii należy dobrać rozkład makroskładników. Jest to równie 
ważny aspekt diety, co sama ilość kalorii. Ja zalecam rozpoczynanie obliczeń od ilości białka, gdzie 
najczęściej ilością odpowiednią jest w okolicach 2g na 1kg masy ciała. Każdy gram białka posiada 
4kcal, a więc mnożymy ilość potrzebnych gramów białka razy 4 co daje nam ilość kalorii, którą na-
stępnie odejmujemy z całkowitej puli kalorii. Kolejnym krokiem jest przyjęcie ilości potrzebnych tłusz-
czy. Moją rekomendacją jest zakres 60-100g, który oczywiście jest uzależniony od płci, wieku, ciała, 
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zdrowia i wiele innych czynników. Po wybraniu konkretnej ilości mnożymy ją razy 9, ponieważ tyle 
kalorii posiada jeden gram tłuszczu. Postępuje jak poprzednio, czyli odejmujemy otrzymaną wartość 
od pozostałej ilości kalorii. Wynik tego działania dzielimy przez 4 i wówczas ukaże nam ilość gramów 
węglowodanów do spożytkowania w skali jednego dnia.

Jakość jedzenia
Często osoby rozpoczynające swoją przygodę ze sportem starają się totalnie odrzucać „złe” jedzenie. 
Oczywiście nie ma w tym nic złego dopóki nie popadamy w skrajności. Takie podejście najczęściej 
kończy się krótkim okresem czasu kiedy trzymamy się założonych celów a nagłe zmiany nawyków 
żywieniowych i całkowite odejście od mniej zdrowych produktów jest dla naszego organizmu sporą 
zmianą, co kończy się całkowitą rezygnacją lub kompensacją w tzw. cheat daye, które zamieniają się 
w cheat weeki itd. W życiu należy utrzymywać bilans, a więc dobrą proporcją jest stosowanie diety 
70% czerpanej ze zdrowego jedzenia oraz 30% z bardziej przetworzonego. Każdy sam powinien 
zadecydować o wyborze produktów w swojej diecie. Najważniejszym jest jednak by trzymać się skru-
pulatnie wcześniej wyznaczonych kalorii oraz rozkładu makroskładników.

Woda 
Często zapominana w dzisiejszych czasach, a bardzo ważna w kontekście budowy mięśni, spalania 
tłuszczu ale także ogólnie prawidłowego funkcjonowania organizmu. Każda osoba powinna spoży-
wać co najmniej 1,5 l płynów dziennie. Jeśli masz z tym problem  staraj się codziennie rano otwie-
rać butelkę wody i wypijać ją całą do końca dnia. Będziesz wówczas miał pewność, że spożyłeś jej 
wystarczająco dużo. 
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CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA
W tym rozdziale postaram się odpowiedzieć na najczęściej zadawane pytania z zakresu treningu
 kalisteniki jak i odżywiania. 

Jak podciągać się więcej? 
Mam nadzieje, że po przeczytaniu tego ebooka znajdziesz odpowiedzieć na powyższe pytanie. 
Problem z zatrzymaniem się progresu może zależeć od wielu czynników. Rozpoczynając od kwestii 
treningowych, zmiany metod progresji, techniki po zbyt ubogą dietę. Każdy przypadek należy rozpa-
trywać indywidualnie. 

Jak wykonać Muscle up’a?
Przede wszystkim należy zbudować siłę w klasycznych podciągnięciach, dipach, bar dipach. Wpro-
wadzać do swojego treningu bardziej dynamiczne ćwiczenia jak high pull czy explosive pull ups . Na-
stępnie starać się wykonać Muscle upy z kippingiem stopniowo szlifując technikę. Po pełny poradnik 
odsyłam na kanał Caliathletics - “The only exercise you need to achieve Muscle up”

Czy powinienem trenować codziennie?
Wszystko uwarunkowane jest od celów, założeń oraz objętości treningowej. Jak już zostało wcześniej 
wspomniane w poprzednich rozdziałach ebooka, regeneracja jest jednym z kluczowych aspektów 
potrzebnych do uzyskania progresji. Jeśli dana osoba jest w stanie regenerować się i progresować 
prz takiej częstotliwości treningowej to jak najbardziej. Z mojego doświadczenia jednak wynika iż dla 
praktycznie 90% nie będzie to optymalne rozwiązanie.

Jem dużo ale ciągle nie mogę przytyć, co robić?
Czytając takie pytania od razu wiem, że dana osoba nie liczy kalorii a jedynie subiektywnie ocenie 
ilość spożywanego jedzenia. Sam kiedyś uważałem, że jem bardzo dużo jednak prawda okazała się 
zupełnie inna. 

Czy powinienem kupić odżywkę białkową?
Jeśli zastanawiasz się czy jest to kluczowy element diety bez którego na próżno szukać progresu, 
to odpowiedzieć brzmi NIE. Jeśli jednak podchodzisz do swojej diety racjonalnie, liczysz kalorie oraz 
makroskładniki i odżywka białkowa pomogłaby Ci w utrzymaniu diety to TAK, jak najbardziej. 

Jak radzić sobie z brakiem apetytu?
Jeśli masz problem z wyjadaniem odpowiedniej ilości kalorii, najlepszą radą jest korzystanie z produk-
tów bardziej przetworzonych. Nie zalegają one na żołądku i o wiele szybciej się trawią. W kontekście 
tego pytania jest to duży plus. Innym bardzo ważną rzeczą jest spożywanie wystarczającej ilości 
płynów. Rozpocznij od wypijania przynajmniej 1,5 l butelki wody w ciągu dnia. 
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Czy mogę spożywać fast foody i nadal chudnąć ?
Odpowiedzieć brzmi: oczywiście, że tak. Jak już zostało nadmienione w rozdziale o odżywianiu, za 
proces chudnięcia lub przyrostu wagi odpowiada ilość spożywanych kalorii. Źródło tych kalorii oraz 
jego jakość (w kontekście posiadanych mikroelementów) nie ma znaczenia . 
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Odwiedź nas na mediach społecznościowych

https://www.youtube.com/channel/UCssQ_1P18cTNxarICpsvppA
https://www.instagram.com/caliathletics_/
https://www.facebook.com/Caliathletics

