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Realna ocena 

punktu wyjścia 

K R O K  1

Nowy rok to okres postanowień, które często wiążą się z 

potrzebą zmiany lub poprawy fizyczności ciała. Część z Was 

podejmuje swoją pierwszą próbę zmiany sylwetki, natomiast 

wiele niestety zaczyna po raz kolejny nie widząc efektów swoich 

poprzednich działań. Bazując na swoim pięcioletnim 

doświadczeniu treningowym i mojej własnej transformacji 

chciałbym podzielić się z Wami kompletnym poradnikiem 

służącym do zmiany własnego ciała. Zawierać on będzie 

najważniejsze zasady jakimi trzeba się kierować, by transformacja 

sylwetki następowała w sposób najbardziej optymalny. 

Optymalny w kontekście zdrowia, szybkości pojawiających się 

efektów wizualnych oraz progresu siłowego.



Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że każdy z nas może 

mierzyć się z innymi problemami, jednakże zasady, które 

przedstawiłem Wam w filmie są uniwersalne, w związku z tym 

znajdą swoje zastosowanie u każdej osoby początkującej i nie 

tylko. W poradniku omówiłem najważniejsze zasady, które 

pozwolą Wam na prawidłowe ustalenie celów treningowych, 

stworzenie swojego programu treningowego, dostosowania  



żywienia oraz przede wszystkim kontroli Waszych rezultatów i 

podejmowania działań w momencie spowolnienia lub 

kompletnego zatrzymania progresu.





Pomiary, zdjęcia sylwetki, 

pobranie aplikacji do 

śledzenia kalorii oraz 

arkusz/notatnik

K R O K  2

Po wstępnej krytycznej ocenie naszej sylwetki, poziomu siłowego 

i określeniu celów treningowych powinniśmy przejść do 

kolejnego etapu. Drugim krokiem będzie spisanie naszych 

pomiarów fizycznych ciała na papier. Mowa tutaj o wadze oraz 

obwodach poszczególnych partii ciała. Proponowałbym tutaj 

obwody ramienia, nóg, talii oraz barków. Może wydawać się to 

zbędnym działaniem, jednak uwierzcie mi na słowo, że to 

znacznie wpłynie na motywację w dalszych tygodniach, 

miesiącach bądź latach pracy nad sylwetką. Bardzo dobrą opcją 

jest również wykonanie zdjęć sylwetki w neutralnym świetle. Po 

kilku miesiącach zobaczymy realnie jak dużo się zmieniło.  


Notowanie swoich wyników nie tylko pozwoli nam realnie śledzić 

nasz progres i wyciągać wnioski, ale przede wszystkim zbuduje w 

nas nawyk konsekwencji. Postanowiłem ułatwić Wam zadanie i 

przygotowałem dla Was arkusze, z których korzystam 

współpracując z moimi podopiecznymi online. 




http://bit.ly/354VDvM

Link: 

Kolejnym bardzo przydatnym narzędziem w kontekście 

utrzymania ustalonej diety jest korzystanie z aplikacji typu 

Myfitnesspal lub Fitatu. Są one darmowe, dlatego tym bardziej 

zachęcam do ich korzystania. 



Pomiary obwodów sylwetki wykonujemy nie częściej niż po 4 

tygodniach. To da nam realne spojrzenie na zmiany, które nie 

zachodzą z dnia na dzień. W kontekście samych pomiarów wagi, 

tutaj polecałbym codzienne pomiary na czczo. Z tego 

wyciągajmy średnie wagi z tygodnia. Od razu w tym miejscu 

uczulam na podejmowanie drastycznych zmian w naszej diecie 

po jednym czy dwóch dniach wyższej, bądź niższej wagi niż 

spodziewana. Organizm człowieka to bardzo “złożona maszyna”, 

która nie działa w sposób zero-jedynkowy. Z tego też powodu 

wahania wagi, mogą a w zasadzie zazwyczaj są spowodowane 

zmianami gospodarki wodnej, a nie różnicami poziomu tkanki 

tłuszczowej. 






Ustalenie 

celów sylwetkowych

K R O K  3

Po realnej ocenie swojej sylwetki powinieneś być w stanie 

odpowiedzieć sobie na podstawowe pytanie - co chciałbym 

osiągnąć ? O ile większość przypadków jest dość oczywista - 

osoby szczupłe zazwyczaj chcą zbudować masę mięśniową, a 

osoby z nadwagą zrzucić zbędne kilogramy. Musimy wziąć 

jednak pod uwagę, że istnieje również grupa osób mająca 

problem z ustaleniem celu. Osoby o budowie typu skinny-fat 

czyli o niskim poziomie masy mięśniowej i średnim poziomem 

tkanki tłuszczowej powinny zacząć od niewielkiego deficytu 

kalorycznego lub utrzymania zera kalorycznego. Zbyt niski 

deficyt może spowodować spowolnienie progresu siłowego. W 

tym miejscu chciałbym również odesłać Cię, to ebooka 

poświęconemu żywieniu, gdzie szerzej opisuje pewne 

mechanizmy i czym powinniśmy się sugerować w dobieraniu 

kaloryki oraz rozkładu makroskładników w diecie. Kolejnym 

celem do określenia jest dopasowanie treningu. Może należysz 

jednak do grupy osób, która chciałaby poprawić swoją sylwetkę 

ale również zależy jej na nauce kalistenicznych elementów. Jeżeli 

marzysz o nauce statyki i dynamiki, a dopiero rozpoczynasz swoją 

przygodę to powinieneś w pierwszej kolejności zadbać o 



przygotowanie swojego ciała do zaawansowanych elementów.


Dokonasz tego przez zbudowanie solidnej bazy treningowej, a 

następnie stopniowego wdrażania ćwiczeń regresywnych do 

elementów.






Ustalenie kaloryki 

oraz podstawowe 

zasady żywienia.

K R O K  4

Temat żywienia jest bardzo obszerny, pomimo tego, ze bardzo 

lubie prowadzic rozmowy na ten temat nie chciałbym przytłaczać 

Was nadmiarem zbędnej wiedzy. Jeżeli jesteście zainteresowani 

w opisie znajdziecie link do mojego poradnika żywienia. Skupmy 

się jednak na podstawowych zagadnieniach, które w 90% 

przypadków wystarczą do osiągnięcia celu. Każda osoba 

zabierająca się za rozplanowanie swojego żywienia powinna 

wyjść od oszacowania swojego zera kalorycznego, czyli takiej 

podaży kalorii kiedy nie będzie zachodzić żadna zmiana masy 

ciała. Powinniśmy skupić się na podstawowym oszacowaniu 

kalorii do utrzymania naszej masy ciała w przypadku braku ruchu 

(BMR). W tym celu skorzystaj z poniższego wzoru:


Marek ma 21 lat, waży 75 kg i ma 180 cm wzrostu.


9.99 x 75 + 6,25 x 180 + 4,92 x 21 + 5 = 1775 kcal

9.99 x W + 6,25 x H - 4,92 x A + 5 = BMR 




Mając już tę wartość musisz odpowiedzieć sobie na pytanie jak 

bardzo aktywną osobą jesteś w ciągu dnia. Chodzi tutaj o 

aktywność okołotreningową, nie związaną stricte z treningiem 

kalistenicznym/siłowym. Poniższa tabela rozróżnia trzy rodzaje 

trybu życia:

Po dopasowaniu się do konkretnego trybu i wybraniu mnożnika, 

wykonuj obliczenie. Dla przykładu wykorzystamy po raz kolejny 

Marka, który większość czasu spędza na uczelni. Zakładając, że 

oprócz podstawowych czynności, jedyną aktywnością fizyczną w 

ciągu dnia jest trening siłowy, przyporządkujemy mu mnożnik 

1.5. Wykonajmy, więc poniżej obliczenia:

Możemy poniższą liczbę zaokrąglić do 2650 kcal, gdyż na ten 

moment to tylko szacunkowa liczba. Odpowiada ona 

Siedzący

Średnio aktywny

Bardzo aktywny

1,2 - 1,5

1,5 - 2,0

2,0 - 2,3

1775 x 1,5 = 2663 kcal 



kaloryczności potrzebnej do utrzymania masy ciała na tym 

samym poziomie, uwzględniając aktywność fizyczną. 

Jeśli Waszym celem jest przybranie na wadze powinniście do 

tego wyniku dodać od 100 do 300 kalorii w celu uzyskania 

niewielkiej nadwyżki kalorycznej. Analogicznie dla redukcji 

odejmujemy taką samą ilość od bazowego zera kalorycznego. 

Postarajcie się odstawić niezdrowe, wysoko przetworzone i mało 

wartościowe posiłki. Aspekty czysto zdrowotne jak bogatość 

jedzenia w mikroelementy niezbędne do prawidłowego 

funkcjonowania organizmu to rzeczy oczywiste. Istnieją również 

takie cechy posiłków jak na przykład sytość. To jakie produkty 

wykorzystamy do stworzenia naszych posiłków będzie 

determinować jak bardzo się najemy i na jak długo. Wybierajmy 

jedzenie bogate w błonnik oraz węglowodany o bardziej 

złożonej strukturze, co znacznie wpłynie uczucie najedzenia oraz 

może w dużym stopniu zmniejszyć problemy z sennością w ciągu 

dnia. Pamiętajcie jednak, że wszystko jest dla ludzi i nie 

podchodźcie do tego zbyt restrykcyjnie zwlaszcza jezeli do tej 

pory Wasz tryb życia wyglądał całkowicie inaczej - w takim 

wypadku warto stopniowo zmniejszać ilość niezdrowej żywności. 

Odstawienie takich produktow z dnia na dzień daje zazwyczaj 

odwrotne efekty. Rozkład makroskładników zależy od Waszych 

indywidualnych preferencji żywieniowych. Postarajcie się 

zapewnić podaż białka na poziomie ok 2g na kilogram masy 

ciala, minimum 1g tluszczu na kg masy ciala, a pozostałą część 

kalorii przeznaczcie na węglowodanów.



 Ogólny zarys może wyglądać następująco: 50% węglowodanów, 

20% białka, 30% tłuszczu. Każdy 1 gram białka oraz 

węglowodanów posiada 4 kcal, natomiast tłuszczu 9 kcal. Jeżeli 

nie wiesz jakie produkty bogate są w poszczególne 

makroskładniki zacznij od zapisywania tego co jesz w aplikacji, a 

następnie sprawdzaj skład.





Program treningowy 
K R O K  5

Programowanie treningowe to bardzo obszerna wiedza, o której 

można napisać wiele. Skupmy się, jednak tak jak w przypadku 

żywienia na najważniejszych podstawach.  Postaram się omówić 

najważniejsze punkty dla osób początkujących, bez wchodzenia 

w zaawansowane zagadnienia programowania treningowego, 

które stosuje u osób bardziej zaawansowanych.

Pierwszym omawianym punktem będzie częstotliwość 

treningowa, czyli jak często tak naprawdę powinniśmy trenować 

w ciągu tygodnia by mieć efekty. Liczba treningów w tygodniu 

może zależeć od kilku czynników m.in. systemu treningowego na 

jaki się zdecydujecie, Waszej dyspozycyjności czasowej czy też 

możliwości realizowania danej liczby treningów długoterminowo. 

Jeśli miałbym polecić jeden uniwersalny i sprawdzony system to 

proponowałbym zdecydować się na trening całego ciała co drugi 

dzień. Zapewni nam to prawidlowa regeneracje ze względu na 

48h przerwy pomiędzy każdą jednostką treningową, szybszą 

naukę techniki poprzez powtarzalność danego ruchu kilka razy w 

tygodniu, a także nieco lepsze efekty w kontekście budowy masy 

mięśniowej. Można również zwrócić w tym miejscu na uwagę iż 

najlepszy plan to taki, którego jesteśmy w stanie się trzymać 

Liczba treningów



przez długi okres czasu. Jeśli ustalimy sobie bardzo dużą 

częstotliwość treningową, a już praktycznie w drugim tygodniu 

będzie zmuszeni pomijać treningi to cały plan jest zaburza. Przy 

założeniu, że trenujemy co drugi dzień praktycznie każda osoba 

będzie w stanie temu sprostać.

Bardzo często spotykanym błędem u osób początkujących jest 

źle dobrana objętość treningowa przypadająca na ruchy 

pchające, a przyciągające. Jest to istotny aspekt programu 

treningowe, ponieważ on warunkuje proporcjonalne rozwijanie 

się ciała w każdym zakresie. Zaburzenia balansu strukturalnego, 

czyli rozkładu sił między grupami mięśni może negatywnie 

wpływać na progres. Kluczową jednak sprawą są konsekwencje 

zdrowotne. Rozpoczynając od częstych kontuzji czy przeciążeń, 

po wady postawy.  Zawsze kierujmy się idealnym podziałem serii 

na wyciskanie (PUSH), co na ruchy przyciągające (PULL). 

Oczywiście trzeba rozgraniczyć podział na ruchów PUSH na 

poszczególne partie ciała, co innego pompki, a pompki w staniu 

na rękach. W celu mniejszej komplikacji i zawiłości chodzi o to, 

by porównywać ruchy PUSH do PULL które odbywają się w tej 

samej płaszczyźnie.  Z tego właśnie względu należy unikać 

samych podciągnięć, a też rozwijać najszersze grzbietu oraz 

mięsień czworoboczny pleców przy użyciu podciągnięć 

australijskich, gdzie ciało jest w płaszczyźnie równoległej do 

ziemi.  

Proporcje ruchów



Najczęstsze pytanie osób początkujących rozpoczynających 

swoją przygodę z treningami dotyczy liczby serii, powtórzeń oraz 

czasu odpoczynku pomiędzy seriami. W związku z tym, że w 

kalistenice rzadko izolujemy dane grupy mięśniowe i pracujemy z 

ćwiczeniami wielostawowymi dla uproszczenia łatwiej jest liczyć 

serie push/pull/legs oraz core. Proponowałbym wyjść od 15 serii 

na ruchy wypychające, przyciągające i nogi w skali tygodnia, a 

nieco mniejszej na nasz core ze względu na to, ze pracuje juz w 

wiekszosci podstawowych ćwiczeń. Oczywiście jest to tylko 

punkt wyjścia, od którego będziemy zmieniać ilości wraz z 

upływem tygodni i zdobywania wiedzy o swoim ciele. Każda 

osoba jest zupełnie inna, co wiążę się z kompletnie innymi 

odpowiedziami organizmu. Z pewnością pierwszy tydzień 

ćwiczeń zakończy się ogromnymi zakwasami stąd też nie ma 

sensu wykonywać za dużo, bo to po prostu nie wpłynie to 

większy progres. Trzeba w tym miejscu również zaznaczyć, że te 

liczby odnoszą się do serii, które naprawdę będą dla nas 

wymagające. Wiele osób podchodzi do treningu w taki sposób, 

że mając do wykonania 12 podciągnięć z gumą nie stara się 

dobrać tak gumy lub dodać to jedno czy dwa powtórzenia 

więcej, by faktycznie zmusić organizm do skrajnej pracy tylko 

chce wykonać serię z jak najmniejszym wysiłkiem. Nie tędy droga 

! Kolejnym ważnym aspektem jest zróżnicowanie ilości 

powtórzeń w planie treningowym, by nie bazować jedynie na 

schemacie 8-12. Jako osoby początkujące powinniśmy skupić 

Liczba serii, powtórzeń i czas odpoczynku



się przede wszystkim na budowaniu siły i przechodzeniu do 

nieco bardziej zaawansowanych ćwiczeń, dlatego też nieraz 

lepszym rozwiązaniem będzie wykonanie dosłownie 3 powtórzeń 

podciągania, które będą dla nas bardzo wymagające niż 12 

podciągnięć z asekuracja gumy. Budowanie siły jak i masy 

mięśniowej będzie możliwe zarówno w niskim zakresie 

powtórzeń jak i wysokim, pod warunkiem zaangażowania 

wysokoprogowych jednostek motorycznych. Jako osoba 

początkująca nie powinieneś zbyt dużo rozważać na ten tema. 

Kieruj się jedynie tym, by trening był dla Ciebie wymagający i 

jeśli będziesz w stanie progresować z treningu na trening to na 

pewno przyniesie Ci efekty. Czas przerwy pomiędzy seriami jest 

uwarunkowany intensywnością danego ćwiczenia. Zazwyczaj 

będzie to minimum 90 sekund do około 3 minut, a w skrajnych 

przypadkach 5 minut. Zawsze sugeruj się tym, jak się czujesz 

przed kolejną serią. Jeśli już uspokoiłeś tętno, możesz 

swobodnie oddychać to znak że jesteś gotowy na kolejną serię. 

Jeśli pomimo tych wskazówek nadal nie za bardzo wiesz, czy to 

już ten właściwy moment to rozpocznij swoje treningi od 3 

minutowych przerw i obserwuj jak zachowuje się ciało. 

Dobór ćwiczeń 

Jak już wielokrotnie wspominałem każda osoba posiada 

całkowicie inny poziom siłowy oraz proporcje siły w danych 

ruchach. Z tego względu nie da się z góry określić jednego 

poprawnego zestawu ćwiczeń. Niektórzy z Was będą w stanie 



wykonywać poprawnie kilka klasycznych pompek, a inni niestety 

nie. Jest to ogromna różnica jeśli chodzi o dopasowanie 

konkretnych ćwiczeń pod daną osobę. Rozpoczynając swoją 

przygodę z treningiem kalistenicznym naszym celem powinno 

być osiągnięcie siły do wykonywania poprawnie technicznie 

każdego bazowego ćwiczenia jak pompka, dipy, podciągniecia. 

Jeśli startujesz z poziomu, gdzie te ruchy nie są możliwe do 

wykonania musimy zastosować w zamian ćwiczenia regresywne. 

Pozwolą one nam na budowanie siły, która z czasem doprowadzi 

nas do upragnionych pełnych wersji ćwiczeń. Posłużę się 

przykładem dojścia do pompki, by bardziej zobrazować 

metodykę działania. Jeśli nie jesteśmy w stanie wykonać pompki 

w naszym planie powinny się znaleźć takie ćwiczenia jak pompki 

na kolanach, pompki na podwyższeniu (dłonie wyżej niż stopy) 

oraz powtórzenia negatywne klasycznych pompek. Program 

treningowy powinien być zawsze dostosowany do Waszych 

możliwości siłowych. 



Zatem dobór ćwiczeń będzie stricte związany z Waszym 

poziomem siłowym. Nie ma sensu poświęcać czasu na katowanie 

zwykłych pompek, które nie wychodzą a jedynie musimy się 

nienaturalnie wykrzywić kręgosłup by wyjść do góry. Zawsze 

podchodzcie spokojnie do temu treningu, solidnie zbudowana 

baza odpłaci się w przyszłości brakiem kontuzji i opanowaniem 

poprawnej techniki. Zasób ćwiczeń w kalistenice jest bardzo duży 

- w związku z tym każdy z Was będzie w stanie dobrać ćwiczenia 



regresywne i progresywne. Poniżej zamieszczę inne bardzo 

dobre ćwiczenia regresywne oraz progresywne występujące w 

kalistenice wraz z krótkim omówieniem podstaw techniki. 

Chciałbym abyś zapamiętał, że Twoim celem powinno być 

świadome dążenie do ćwiczeń, które sprawiają Ci trudność. 

Jeżeli nie jesteś w stanie wykonać jednego podciągnięcia 

wykonuj ćwiczenia wzmacniające. Jeżeli jesteś w stanie 

podciągnąć się chociaż raz - uwzględniaj to w treningu. Twoim 

celem ma być systematyczne zwiększanie zaawansowania 

treningów - czyli tzw progresywne przeładowanie, do którego 

teraz przejdziemy. 

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 powtórzenia. 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. 

Klatka piersiowa



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 wykonywać 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 

jakiegokolwiek 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 piersiowej w porównaniu do klasycznej odmiany. 



Pompki damskie


Jest to super alternatywa dla osób, które mają problemy z 

wykonaniem klasycznej pompki. Również można stosować tę 

odmianę jako uzupełnienie jeśli jesteśmy już w stanie wykonywać 

w serii kilka powtórzeń klasycznej pompki. Jedyne na co 

szczególnie trzeba zwracać uwagę to utrzymywanie 

wyprostowanego biodra podczas trwania całego ruchu.



Technika 


Tutaj sprawa wygląda analogicznie do Dipów. Najczęściej 

pojawiającym się błędem jest rotacja wewnętrzna w barku przy 

„wychodzeniu” do góry. Aby temu zapobiec należy skupić się, by 

pozycja łokci 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.




Trening pleców

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 powtórzeń z pomocą 

podwieszonej gumy oporowej, osoby towarzyszącej lub 

wykonywanie negatywów. Pamiętajmy, by rotować sobie między 

różnymi technikami podciągnięć.



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 mojego filmu, 

gdzie dokładnie omawiam to zagadnienie. W ogólnym 

uproszczeniu łopatki przed rozpoczęciu 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. 



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 łopatki 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 siłowni ćwiczenia jakim jest 

wiosłowanie. Tutaj również pracują te same grupy mięśniowe, ale 

dodatkowo bardziej zaangażowany jest mięsień czworoboczny. 

Możemy zastosować zarówno podchwyt jak i nachwyt 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 niewątpliwie 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”. 

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 

Trening barków



PUSH UPS mogą zastosować to ćwiczenie 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 

przedramienia oraz pełny zakres ruchu. 

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 wspominając. W tym miejscu warto też zaznaczyć iż 

poprawne wykonywanie ćwiczeń złożonych jak pompki, 

podciągnięcia …, gdzie mamy napięty i ustabilizowany brzuch 

również rozwija jego siłę. 

Trening core



PLANK


Potocznie nazywane deską, to ćwiczenie które należy opanować 

przynajmniej do poziomu gdzie jesteśmy 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 rozpoczynamy 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.




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 kwestie 

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 problemem jest fakt iż 

znakomita większość osób nie będzie w stanie wykonać 

poprawnego powtórzenia. Do każdej osoby należy podejść 

indywidualnie. Analiza ruchu pozwala wówczas na wybór 

najlepszej 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 

Trening nóg



progresować poprzez minimalne zwiększanie obciążenia. 

Elementy techniczne, na które warto zwrócić uwagę to 

przeciwdziałanie zapadaniu się kolana do wewnątrz w nodze 

wykrocznej oraz ustabilizowana pozycja ciała - napięty brzuch 

oraz plecy. 

Progresywne przeładowanie treningowe to najważniejszy 

czynnik, którego prawidłowe egzekwowanie pozwoli nam 

progresować, a nieodpowiednie wywoła stagnację i brak 

efektów. Niezależnie od tego jaki jest Twój cel, z jakiego 

programu treningowego zdecydowałeś się skorzystać, Twoim 

nadrzędnym zadaniem jest uzyskanie progresywnego 

przeładowania. Oznacza to, że wraz z czasem musimy dostarczać 

coraz większą stymulację hipertroficzną. Uzyskać to możemy na 

wiele sposobów m.in. zmieniając tempo w danym ćwiczeniu, 

przechodząc do bardziej zaawansowanej progresji danego 

ćwiczenia, zwiększając liczbę powtórzeń względem 

poprzedniego tygodnia lub poprawę techniki danego ćwiczenia. 

Dla uproszczenia, jako osoba początkująca powinieneś starać się 

dokładać liczbę powtórzeń z treningu na trening przy 

zachowaniu takiej samej poprawnej techniki. Tutaj również 

powinniśmy być ostrożni, często zwiększenie liczby powtórzeń 

staje się celem nadrzędnym względem techniki. Jeżeli czujesz, że 

technika w danym ćwiczeniu nie jest najlepsza - zdecydowanie 

Progresywne przeładowanie treningowe



lepszym rozwiązaniem będzie zmniejszenie liczby powtórzeń ale 

wykonanych poprawnie technicznie. Jeśli nie jesteś w stanie 

dodać dodatkowych powtórzeń dobrym rozwiązaniem będzie 

przedłużenie fazy negatywnej ruchu w ostatnich powtórzeniach 

w serii, tak by finalnie w danym tygodniu mieć pewność, że 

udało nam się sprogresować choć minimalnie. Inną formą 

progresu dość oczywistą, chociaż bardzo zaniedbywaną jest stałe 

zwiększanie trudności przy ćwiczeniach z wykorzystaniem gum 

oporowych. Naszym celem powinno być dochodzenie do pewnej 

ilości na przykład 10 powtórzeń na serię w podciągnięciach z 

daną gumą. Po osiągnięciu danego progu powinniśmy zmienić 

gumę na odpowiednik, który mniej pomaga i znowu dążyć do 10 

powtórzeń. Jeśli okazałoby się to za trudne najlepszą opcją jest 

powrót to gumy, gdzie byliśmy w stanie wykonywać chociaż 8 

powtórzeń i utrudnianie powtórzeń przez dłuższą pauzy na samej 

górze oraz samo wydłużenie fazy negatywnej.  



Jak ciezko powinieneś trenować? Dla osób początkujących 

rekomendowałbym ok 2-3 powtórzeń w zapasie i prace nad 

doskonaleniem techniki. Jeżeli opanujesz już prawidłową 

technikę staraj się nieco zwiększyć stopień trudności w każdej 

serii i pracować na ok 90% zachowując od 1 do 2 powtórzeń w 

zapasie. Oczywiście jest to uwarunkowane wieloma czynnikami, 

pamiętaj jednak, że najbardziej stymulujące są ostatnie trudne 

powtórzenia - co nie oznacza, ze kazda serie powinieneś 

wykonywać do upadku mięśniowego. 



Tworząc program treningowy ważną kwestią jest to, aby nie 

zmieniać rutyn treningowych co tydzień. Rozpisując program 

powinniśmy egzekwować go przez ok 4 do 6 tygodni. Po tym 

okresie warto uwzględnić deload, czyli tydzień o niskiej objętości 

treningu, który poświęcimy na poprawę techniki lub całkowity 

odpoczynek. Dlaczego realizowanie tej samej rutyny przez 4 do 6 

tygodni jest istotne? Przede wszystkim dlatego, że zawsze 

będziemy mieli punkt odniesienia i będziemy mogli w łatwy 

sposób śledzić swoje progresywne przeładowanie zaglądając do 

arkusza i naszych wyników sprzed tygodnia. Kolejnym wartym 

podkreślenia atutem trzymania się danego planu jest 

zachodzenie adaptacji organizmu. Ciało musi przyzwyczaić się do 

danych wzorców ruchowych, ćwiczeń by móc w nich się rozwijać i 

progresować. Błędnym myśleniem jest powielanie stereotypu, że 

do progresu i budowania mięśni potrzebna jest częsta zmiana 

stymulacji treningowej. W treningu siłowym główną pracę 

odgrywa układ nerwowy, który potrzebuje czasu i powielania 

działań do prawidłowego i stałego rozwijania się. 

Jak długo realizować dany program





Obserwacja i zmiany
K R O K  6

Stworzenie programu treningowego i ustalenie kaloryki to 

pierwsze i najważniejsze kroki. Nie zawsze jednak będą one 

gwarantować nam osiągnięcie celu. Jeżeli pomimo zastosowania 

się do wszystkich kroków, które Ci przedstawiłem nie widzisz 

nadal żadnych zmian oznaczać to może kilka rzeczy. Mogłeś 

popełnić błąd na etapie dostosowania kaloryki, zbyt ciężkiego 

lub zbyt mało intensywnego treningu, co w praktyce 

spowodowało brak możliwości zachodzenia progresywnego 

przeładowania. Kiedy należy wprowadzić zmiany? Przede 

wszystkim nie wprowadzajmy ich zbyt szybko - jeżeli zaczynasz 

od sporej nadwagi, a waga stoi w miejscu od 3 tygodni oraz w 

lustrze nie widzisz żadnych zmian sylwetki to prawdopodobnie 

jesz nadal za dużo lub byłeś niekonsekwentny w realizacji 

założeń. W takim przypadku należy obiektywnie spojrzeć na 

siebie czy realizowałeś wszystko w stu procentach czy jednak 

zdarzały się jakieś odstępstwa od programu treningowego lub 

żywienia.  Kiedy jesteś jednak przekonany, że wypełniłeś 

wszystkie założenia sumiennie to prawdopodobnie należy 

dostosować poziom kaloryki (obniżenie) lub aktywności poza 

treningowej (zwiększenie). Jeżeli natomiast Twoim celem jest 

budowa masy mięśniowej tutaj powinniśmy dać sobie nieco 

więcej czasu. Niektórzy zobaczą efekty już po kilku tygodniach, 

dla innych natomiast będzie to nieco dłuższy proces. Jeśli nie 



widzisz żadnych efektów po 2 miesiącach konsekwentnego 

realizowania programu treningowego i nadwyżki kalorii - to czas 

na zmiany. Prawdopodobnie powinieneś zastosować treningi ze 

zwiększoną objętości treningową lub po prostu zwiększyć ich 

częstotliwość. Te rady będą obowiązywać jedynie jeśli 

rozpocząłeś treningi z bezpiecznego poziomu i nie katowałeś 

swojego organizmu zbyt mocnymi treningami już od samego 

początku. Kwestia stałego zwiększania poziomu trudności 

treningu poprzez zwiększanie liczby powtórzeń, przechodzenie 

do bardziej zaawansowanych odmian danego ćwiczenia to 

rzeczy, które już wielokrotnie tutaj podkreślałem ale jak już 

wiecie są one kluczowe to ciągłej możliwości progresu. Na 

późniejszym już bardziej zaawansowanym etapie jest możliwość 

uwzględnienia również dodatkowego obciążenia w swoich 

treningach. Kiedy najlepiej to zrobić i w jaki sposób, postaram 

się opisać w kolejnym poradniku. 



Podsumowanie

darekcaliathletics@gmail.com

caliathletics.pl

Mam nadzieję, że taka forma poradnika będzie pomocna dla 

wielu z Was w realizacji swoich celów. Ten zbiór najważniejszych 

informacji powinien uchronić Was przed popełnianiem 

podstawowych błędów. To w dłuższej perspektywie zaprocentuje 

pożądanymi efektami. Jeżeli potrzebujecie indywidualnego 

podejścia i pomocy z realną oceną sylwetki/poziomu siłowego i 

dostosowania programu treningowego, żywienia wraz ze stałym 

nadzorem to zapraszam do prowadzenia online. Podejmując się 

współpracy ze mną możecie liczyć na pełne zaangażowanie i 

stały kontakt poprzez WhatsApp gdzie możecie wysyłać mi filmy 

z treningów do analizy i poprawy techniki. Jeśli jesteś 

zainteresowany zapraszam do kontaktu pod adresem: 

. 



Zapraszam również do odwiedzenia mojej strony internetowej 

 gdzie znajdziecie programy treningowe online 

oraz najwyższej jakości sprzęt treningowy.




