
Żaden fragment poniższego tekstu nie może być powielany lub rozpowszechniany w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia. Zdjęcia oraz cały 
poniższy materiał w pełni należą do strony Trener Spartanin Calisthenics oraz jej właściciela Sebastiana Parat. Wszelkie metody i zalecenia treningowe są chronione 
prawami autorskimi.

TECHNIKA + ROZWÓJ SIŁY MAKSYMALNEJ 

Poziom: Średnio - Zaawansowany
Czas kontynuowania planu bez przerwy: 6 tygodni
Specyfikacja treningu: Techniczny + siłowy ogólnorozwojowy
Cel główny: Poprawa wyników podciagania, nauka Planche
Cel poboczny: Rozwój siły ogólnej, nauka Handstand i Front Lever
Metoda: Kalistenika / Gimnastyka 
Potrzebny sprzęt: Drążek wysoki, drążek niski, poręcze, opcjonalnie koła gimnastyczne
Przykładowa rozgrzewka: https://www.youtube.com/watch?v=BZbzqJFebFw
Wszystkie ruchy z rozgrzewki do wykonania po 20x, ostatnie dwa ćwiczenia po 60 sekund. Na 
bazie takiej rozgrzewki potem możesz budować własną.
Ilosć dni treningowych: 4: 1-dzień treningu techniki / 2-dzień treningu siłowego / 3-dzień 
przerwy / 4-dzień treningu siłowego / 5-dzień treningu techniki / 6 i 7-dwa dni przerwy
Metoda treningu:

1. Trening techniczny – pozycje statyczne; izometria; ćwiczenia techniczne.
2. Trening siłowy – metoda super serii.

Metoda progresji: 
1. W treningu technicznym progresją jest poprawa jakości wykonania elementu oraz 

wydłużenie czasu przytrzymania; zwiekszenie ilości powtórzeń w seriach ćwiczeń 
technicznch.

2. W treningu siłowym zwiększanie ilości powtorzeń, ciężaru lub serii (oraz wszystkiego jeśli 
można) z tygodnia na tydzień.

Jak ćwiczyć: 
Uwaga do drabin w treningu: Jeśli masz ćwiczenie do wykonania metodą drabin, to znaczy, że 
musisz zrobić jedno powtórzenie, odpuścić, wykonać potem dwa, trzy itd do wyznaczonej granicy 
np do 5, a potem zrobić to samo "w dół" odwrotnie.
Uwaga do serii łączonych: Zawsze wykonuj jedno ćwiczenie po drugim, dopiero później ma 
nastapić przerwa.
Przerwy wypoczynkowe: 
-Pomiędzy ćwiczeniami technicznymi staraj się robić dłuższe przerwy. Technika powinna być 
robiona na wypoczęciu, dlatego jest na początku treningu. Dostosuj je tak, byś nie miał zbyt dużej 
pompy, ani tętna przystępująć do elementu. Optymalny czas przerwy to 1-2 minuty. 
-Jeśli zaś chodzi o trening siłowy postaraj sie wytrzymać przerwy NIE większe niż 1,5 minuty.
Porada: Wszystkie ćwiczenia wykonać powoli i dokładnie według zaleceń, w opisach. Bazuj na 
własnym doświadczeniu i staraj się również dopasowywać zakresy ruchu do siebie, nie rób niczego 
co mogłoby sprawiać Ci ból stawów. Pamiętaj, że na każde ćwiczenie można znaleźć zamiennik, a 
jeśli ciało nie pozwala czegoś wykonać to znaczy, że nie jest na to gotowe. Pamiętaj, że nie 
widziałem Cię na żywo, więc w pierwszym tygodniu ćwicz wg planu ostrożnie i zakładaj margines 
błędu. Plan bazuje na ćwiczeniach, które pomogą Ci rozwinąć siłe całego ciała i poprawić technikę 
elementów, które mi wypisałeś. 
Infromacja: Plan zawiera zdjęcia i opisy większości ćwiczeń

https://www.youtube.com/watch?v=BZbzqJFebFw


TRENING SYLWETKI I TECHNIKI – DO WYKONANIA PRZED KAŻDĄ SESJĄ
TRENINGU SIŁOWEGO WG PONIŻSZYCH WYTYCZNYCH!

"SYLWETKI" POMOGĄ CI DOGRZAĆ CIAŁO I USZTYWNIĆ PARTIE MIĘSNIOWE
ODPOWIEDZIALNE ZA ROZWÓJ STABILIZACJI TUŁOWIA, ISTOTNY ELEMENT

ROZWOJU SIŁOWEGO I BUDOWY ZDROWEJ SYLWETKI.
Wznosy nóg prostych w leżeniu na brzuchu. Połóż się na ziemi na brzuchu. Ściągnij łopatki do 
siebie i pociągnij obręcz barkową od uszu w dół ciała, a ramiona wyciągnięte przed siebie trzymaj 
na szerokości barków (wyprostowane w łokciach). Zepnij pośladki tak, aby docisnąć biodra do 
ziemi. Złącz pięty i napiąć uda tak, aby wyprostować kolana. W ten sposób przygotowane ciało 
gotowe jest do wykonania ruchu: zadzierając głowę lekko w górę i wyciągając ramiona w stronę 
sufitu, oderwij nogi od podłoża, cały czas dbając o równomierne napięcie w udach aby nogi był 
wyprostowane. Wznos ma dawać wrażenie wyciągania pięt w stronę sufitu, a górna faza ruchu 
powinna się kończyć w momencie maksymalnego napięcia prostowników grzbietu. Podczas 
wykonywania ćwiczenia należy dbać o ciągłe dociskanie klatki piersiowej do ziemi i stałe napięcie 
mięśni brzucha. W dolnej fazie nie rozluźniaj ciała całkowicie – zachowaj dystans pomiędzy 
stopami a podłożem. Ciało powinno się rozluźnić dopiero po ukończeniu wszystkich powtórzeń w 
serii. 
Ilość powtórzeń do wykonania: 30

Wznosy tułowia w leżeniu na brzuchu. Należy dociskać napięte, wyprostowane i złączone nogi 
do podłoża. Zacisnąć pośladki, aby docisnąć również biodra. Ramiona wyprostowane w łokciach 
powinno się utrzymywać wzniesione cały czas na wysokości uszu. 
Ilość powtórzeń do wykonania: 30

"Kołyska" w leżeniu na brzuchu to dynamiczne połączenie fazy wznosu góry ciała oraz nóg 



naprzemiennie. Polega na wprowadzeniu ciała w ruch wahadłowy poprzez wykonanie zamachu 
górną częścią ciała wznosem, a następnie dynamicznym opuszczeniem do ziemi tak, aby 
automatycznie w wyniku tego ruchu wzniosły się w górę nogi. Aby prawidłowo wykonać to 
ćwiczenie, należy cały czas wytrzymywać stałe napięcie prostowników grzbietu.
Ilość powtórzeń do wykonania: 30 + 15 sekund przytrzymania nóg i tułowia nad ziemią.

Jak to powinno wyglądać? https://vimeo.com/151203151 (hasło siła1)

Wznosy tułowia w leżeniu na plecach z ramionami za głową. Zadbaj o to, aby docisnąć 
kręgosłup lędźwiowy do podłogi poprzez zaciśnięcie brzucha. Wyprostuj nogi, złącz je. Wysuń 
głowę, chowając ją pomiędzy barki, ramiona trzymaj wyprostowane. Ruch wykonuj do oderwania 
łopatek, przez cały czas wciskając brzuchem kręgosłup do ziemi. Kończąc powtórzenie, nie 
odkładaj całkowicie tułowia na ziemię, zawsze zachowuj lekkie napięcie mięśni brzucha.
Do wykonania 30 powtórzeń.

https://vimeo.com/151203151


Wznosy nóg w leżeniu na plecach z ramionami za głową. Zadbaj o ustabilizowanie kręgosłupa, 
zaciskając go do podłogi napięciem mięśni brzucha. Ramiona i barki trzymaj blisko uszu, dociśnij 
brodę do klatki piersiowej i wznieś tułów lekko nad ziemię do oderwania łopatek. W tej pozycji 
wykonaj wznos nóg, cały czas dbając o dociskanie lędźwiowego do podłoża. Wznos wykonaj do 
zakresu przedstawionego na zdjęciu. 
Wykonaj 30 powtórzeń i zatrzymaj nogi nad ziemią (10 cm) na 15 sekund.

HANDSTAND – WPROWADZENIE,  SYLWETKA

Zdjęcie poglądowe.

Stanie na rękach (ćwiczenia poniższe) zrób wykorzystując ustawienia ciała, których uczysz się 
podczas wykonywania ćwiczeń sylwetkowych. W każdej formie stania koniecznym jest 
umiejscowienie barków na wysokości uszu, ustawienie ich na jednej linii z całym ciałem (jako 
przedłużenie), spięcie i wciągnięcie brzucha w stronę kręgosłupa lędźwiowego, biodra powinny być
zrównane z linią tułowia poprzez spięcie pośladków.



Nacisk pracy mięśniowej głównie na:
-trójgłowy ramienia
-zginacze i prostowniki nadgarstków
-naramienne
-piersiowy większy
-równoległoboczny
-prostownik grzbietu
-prosty brzucha
-pośladkowe
-czworogłowy uda (napinanie nóg)

Stanie na rękach przodem do ściany. Pozycja wymaga od Ciebie podejścia rękoma pod ścianę tak
blisko jak tylk możesz utrzymując wyprostowaną sylwetkę. Trzymanie spiętego ciała 
przyciśniętego do ściany odgrywa kluczową rolę w prawidłowym kształtowaniu sylwetki za 
pomocą tego elementu. Nogi i stopy dociskaj do sciany, biodra również (dopchnij je pośladkami w 
strone ściany). Wciągnij i napnij brzuch, a w barkach wykonaj ruch "wstawiania" ich do linii ciała. 
Popchnij głowę i schowaj jak najmocniej uszy w swojej obręczy barkowej i zrównaj ramiona z 
ciałem tak, aby były jego przedłużeniem. Zablokuj je, rozłącz palce dłoni i wypychaj się 
"odpychając ziemię od siebie". 
Jak to powinno wyglądać? https://vimeo.com/151230714 (hasło siła1)
Czas pracy spędzony łącznie w pozycji: 2 minuty (rób tyle wejść ile Ci trzeba)

Sylwetka do stania na rękach w leżeniu na ziemi. Połóż się na brzuchu w wyprostowanej pozycji 
ciała, wyciągnij ramiona przed siebie na szerokośc barków. Usztywnij ciało po całej długości 
(włącznie z nogami). Napnij brzuch naciskając jego mięśniami jakbyś  chciał popchnąć swoje plecy
w górę. Zepnij pośladki i ustaw biodra zgodnie z linią ciała, uważaj, aby nie wystawały w górę. 
Dbaj o wyprostowane ręce, schowaj głowę pomiędzy barki. Pamiętaj, że przy utrzymywaniu spiętej
sylwetki musisz postarać się unieść brzuch i klatkę nad ziemię. 
Czas pracy spędzony łącznie w pozycji: 2 minuty (rób tyle wejść ile Ci trzeba)

https://vimeo.com/151230714


PLANCHE – TUCK / ZSUWANIA PO ŚCIANIE / WYJŚCIA Z ROZKROKU

Po filmach widzę, że super sobie radzisz z Planche, ale potrzebne Ci jeszcze będą proste łokcie
;) W celu wyrobienia sobie nawyku prostowania ramion zastosujemy bazową pozycję do 
Planche ;)

"Tuck Planche" – kulona pozycja wagi w podporze przodem. Baza siłowa całkowicie potrzebna 
do rozwoju elementu w prawidłowy sposób. Wychylając się w przód z podporu przodem zablokuj 
łokcie, pozwól Twojemu ciału przenieść ciężar ciała mocniej w stronę palców dłoni. Docelowo 
niemal 100% ciężaru spocznie na nich  oraz na barkach. Wypnij łopatki w górę. Podciągnij kolana 
pod klatkę najmocniej i najdalej jak możesz, zatrzymaj ciało na dłoniach i palcach stóp. W tym 
momencie Twoje zadanie ogranicza się do spięcia brzucha i podniesienia pięt do pośladków. 
Pamiętaj, żeby spoglądać przed siebie – Twój błędnik sterem kierunku ;) Mam na myśli, że jeśli 
spojrzysz na ziemie to szybciej na nią opadniesz. Wykonuj ćwiczenie w ilości, która sumując 
powtórzenia da Ci około minutę pracy w pozycji łącznie. Aby odpowiednio policzyć sobie czas 
trwania swoich serii spróbuj utrzymać po rozgrzewce pozycję najdłużej jak umiesz. Policz czas i 
odejmij od niego około 2 sekundy. Załóżmy, że udało się utrzymać wagę kuloną 12 sekund, zatem 
docelowy wynik to 10. Aby utrzymać wagę minutę łącznie potrzebujesz wykonać 6 serii. 



Kolejnym ćwiczeniem, które pomoże nam poprawić Twoje osiagi w upragnionym elemencie 
są:

Zsuwania nóg po ścianie w rozkroku do pozycji Planche Straddle asekurując się stopami o 
ścianę, to ciekawe rozwiązanie treningowe mające na celu wzmocnienie ciała w toku nauki 
Planche. Pisząc "ciała" mam na myśli mięsnie odpowiedzialne za wytrzymanie elementu, ktore 
trzeba rozwijać w procesie nauki elementu. Zacznij od wejścia pod ścianę do stania na rękach z 
wychylonymi w przód barkami i nogami w rozkroku. Optymalne ustawienie od ściany to około 
połowa długości swojego ciała od głowy do stóp, aczkolwiek można manipulować trudnością 
ćwiczenia przesuwając się bliżej lub dalej od ściany. Następnie wysuń się w przód względem 
obręczy barkowej, spokojnym ruchem opuszczaj stopy po ścianie, zaciskajac jednocześnie brzuch 
do lędźwiowego. Gdy nogi dotrą do linii bioder zatrzymaj pozycję jak najdłużej. Zachowaj 
"wypchnięte" łopatki ("koci grzbiet). Pamiętaj, że równomierne i mocne napiecie obu nóg 
wspomoże Cię tutaj bardzo w rozwoju siły w tym elemencie. Staraj się zatrzymać pozycję, a z 
czasem postępu siłowego postaraj się na końcu oderwać nogi od ściany i przejsć do Tuck Planche 
(drugie zdjęcie). Ćwiczenie do wykonania jest tzw. "jedynkami" - 10 x 1 powtórzenie.



Ćwiczenie, które pomoże rozwinąć Twoją koordynację ciała do elementu:

Wyjścia z Straddle Sit do Planche Straddle. Ćwiczenie z powodzeniem może zostać wykonane z 
wykorzystaniem poręczy, również prawidłowe wykonanie będzie na ziemi. Przed podejściem do 
ćwiczenia zalecam mobilizację obręczy biodrowej za pomocą "żabki", kilka skłonów w siadzie 
rozkrocznym i poświęcenie kilku chwil na poluźnienie pośladków za pomocą ćwiczeń 
rozciągających, które znajdziesz w zestawie ćwiczeń rozciągających na końcu planu. Wejdź do 
pozycji "poziomki" w rozkroku (nawet jeśli na początku nogi będą ugięte w kolanach to nic, 
element powinien poprawić się z biegiem czasu). Szczególnie w wypadku gdy nie było u Ciebie 
styczności z tym elementem wcześniej przydatne bedą poręcze. Jest łatwiej się nauczyć samej 
"poziomki" w rozkroku niż na ziemi. Zatem ustaw się w pozycji, upewnij się, że masz zablokowane
ramiona w łokciach, mocno spięte barki i brzuch. Przesuń swój cieżar do przodu obciążając mocniej
ramiona, patrz przy tym cały czas przed siebie. Napnij mocno brzuch i wznieś swój tułów do 
poziomu, jednocześnie "wyciągaj" pięty ku górze (pamiętaj, że wyprostowane i napięte nogi oraz 
mocny rozkrok ułatwiają zadanie). W tym momencie sytuacja może się skończyć róznie – i za 
każdym przypadkiem będzie prawidłowa :)
A. Wzniesiesz nogi do pełnego poziomu i wrócisz powoli i siłowo do rozkroku (co jest najbardziej 
porządaną wersją);
B. Wzniesiesz nogi do pełnego poziomu i opadniesz;
C. Wzniesiesz nogi do niepełnego poziomu, acz zdołasz wrócić siłowo do rozkroku;
D. Przeniesiesz na początku ciało tylko do poziomu a nogi zostaną nie uniesione.
Pamiętaj, że każda z w/w wersji jest już wykonaną pracą mięsniową, a wszystkie działania maja 
prowadzić do wykonania jej tak jak w podpunkcie "A".
Ćwiczenie do wykonania jest tzw. "jedynkami" - 10 x 1 powtórzenie.



FRONT LEVER - TUCK + OPUSZCZANIA ZE ZWISU ODWROTNEGO DO POZYCJI
TUCK FRONT LEVER

Front Lever Tuck / Front Lever Tuck Advanced. Pierwszy etap nauki wagi. Utrzymywanie 
pozycji statycznej będącej bazą siłową pod wykonanie wagi przodem. Należy prawidłowo 
opanować element utrzymując kuloną wagę na prostych rękach. Podczas pracy ciała ważne jest 
mocne dopięcie brzucha, odcinka lędźwiowego (prostowniki grzbietu) oraz "odpychanie" się od 
drążka. Wykonuj ćwiczenie w ilości, która sumując powtórzenia da Ci około minutę pracy w 
pozycji łącznie. Aby odpowiednio policzyć sobie czas trwania swoich serii spróbuj utrzymać po 
rozgrzewce pozycję najdłużej jak umiesz. Policz czas i odejmij od niego około 2 sekundy. Załóżmy,
że udało się utrzymać wagę kuloną 12 sekund, zatem docelowy wynik to 10. Aby utrzymać wagę 
minutę łącznie potrzebujesz wykonać 6 serii. Jeśli osiągniesz około 20-30 sekund utrzymania 
kulonej wagi możesz przejsć do pozycji zaawansowanej. Praca w niej odbywa się na tej samej 
zasadie.

Drugim etapem lub jednoczesnym wspomaganiem nauki wagi jest opuszczanie do tuck front lever
ze zwisu odwrotnego. Potrzeba wykonać zwis nogami do góry, ściągnąć łopatki, zablokować ciało 
spięciem brzucha i pośladków. Bardzo pomaga tutaj wprowadzanie do sylwetki wagi ćwiczeń 
usztywniających, które robisz na początku treningu. Opuść się tak nisko jak jestes w stanie z 
wyprostowanym ciałem (nie ważne czy wychylisz się 10 stopni czy 45, ważne, że zakres będzie się 
zwiekszał z treningu na trening). Nastepnie skul kolana do klatki i wyprostuj się ponownie do góry. 
Ćwiczenie powtórz w 2 – 4 seriach po 2 do 6 powtórzeń.

W razie potrzeby użyj gumy GTX w celu ułatwienia wykonania ćwiczenia. Chwyt widoczny 
na zdjęciu poniżej.



PODCIĄGANIA W TUCK FL: 3 SERIE 3-6 POWTÓRZEŃ

Ważne, aby zachować tułów cały czas w poziomie. Kolana wysunięte na tyle, by tu umożliwić 
podczas całego ruchu. Jeśli biodra opadają, podciagnij kolana mocniej do klatki. Jeśli czujesz,
że masz zapas – wysuń je dalej. Chwyt cały czas "nachwytem", łokcie powinny pracować 
wąsko przy ciele.



DRAGON FLAGI Z WYPROSTOWANYMI RAMIONAMI: 3X3-6

Wersja ćwiczenia specjalnie pod Front Lever. Tutaj wazniejszą sprawą jest powrót niż 
opuszczenie – to naciskanie barkami podczas powrotu powoduje wzmocnienie mięśni 
odpowiedzialnych za dźwignię w wadzę przodem.

AB-WHEEL – ROZJAZD ZE STANIA 

Dodatkowym uzupełnieniem ćwiczeń będą pełne rozjazdy ze stania na kółku AB-Wheel. 
Stawiam (mam nadzieję, że słusznie), że jako posiadacz kółka ćwiczyłeś już wielokrotnie w 
postawie na kolanach, zatem w celu wzmocnienia czas przenieść progresję trochę dalej. To nie 



tylko idealne cwiczenie siłowe angażujące niemal całe ciało, to też ciekawe wyzwanie i świetne 
uzupełnienie ćwiczeń technicznych. Zwróć uwagę na podobieństwo sylwetki podczas wykonywania
ćwiczeń z kółkiem do sylwetki w innych technikach treningu. Z rozkroku (im szerszy tym łatwiej 
wykonać rozjazd) wykonaj skłon na kółku, napnij mocno nogi (szczególnie m. czworogłowe) i nie 
zapominaj, że muszą być spięte przez cały czas. Bardzo pomagają w fazie powrotu, są dodatkową 
stabilizacją i jednym z motorów napędowych tego ruchu, często nieslusznie pomijane w opisach i 
tłumaczeniach ćwiczeń. Wysuwając ciało do przodu podciągaj miednice do brzucha, napinaj 
pośladki, brzuch trzymaj mocno zaciśniety i postaraj się, aby był lekko wyżej niż linia bioder. W 
plecach twórz lekki garb, trzymaj ramiona wyprostowane oraz naciskaj na kółko z góry (wyobraź 
sobie, że chciałbyś je wgnieść w ziemię). W razie niejasnosci odwiedź mój kanał Youtube.com – 
Trener Spartanin i obejrz film instruktażowy odnośnie sylwetki podczas ćwiczeń z AB-Wheel. 
Zacznij od wykonywania ćwiczenia "jedynkami". 5 x 1 powtórzenie, długi czas pracy, 
powolny rozjazd, dokładne dopięcie ciała. Po 3 – 4 tygodniach jeśli zauważysz postęp możesz 
spróbować wykonać cwiczenie na serie, np.: 2 x 2 lub 3 x 2 itp.

Mięśnie głównie pracujące:
-m. trójgłowy ramienia
-m. naramienny (wszystkie części miesnia)
-m. najszerszy grzbietu
-m. czworoboczny
-m. równoległoboczny
-m. dźwigacze łopatek
-m. prostownik grzbietu
-m. prosty brzucha
-m. poprzeczny brzucha (partie głębokie)
-m. skośny zewnętrzny brzucha
-m. skośny wewnętrzny brzucha
-m. czworogłowy
-m. łydek
-m. pośladkowe



TRENING WTOREK – ROZWÓJ PODCIĄGANIA

Metoda drabin: wykonujesz 1 powótrzenie, odpoczywasz, następnie 2, aż do górnej granicy i
potem w dół.

Przerwy wypoczynkowe: około 1 minuty.

Nie robisz nic innego oprócz dwóch rodzajów podciągania: 
-nachwytem neutralnie

-podchwytem neutralnie

Tydzień 1 Tydzień 2 Tydzień 3 Tydzień 4 Tydzień 5 Tydzień 6

Podciąganie
drabinami 1-7-

1

Podciąganie
drabinami 1-7-

1 z
dodatkowym
obciążeniem

(na start
proponuję +10

kg)

Podciąganie 1-
8-1

Podciąganie 1-
8-1 z

dodatkowym
obciążeniem

(możesz
spróbować

zwiększyć do
np 15 kg)

Podciąganie 1-
9-1

Sprawdzian !
Wykonaj po
rozgrzewce
maksymalną

liczbę
powtórzeń obu

konfiguracji
podciagnięć

TRENING PIĄTEK – FULL BODY WORKOUT, SERIE ŁĄCZONE

WYKONAJ 4 SERIE ŁĄCZONE KAŻDEGO Z PONIŻEJ PRZEDSTAWIONYCH
ZESTAWÓW. W KAŻDYM WYKONAJ ZAKRES POWTÓRZEŃ MAKSYMALNYM NA

DANY DZIEŃ TRENINGOWY. PAMIĘTAJ O CO TYGODNIOWEJ PROGRESJI
POWTÓRZEŃ. 

DO POMPEK, DIPÓW I PRZYSIADÓW JEŚLI UZNASZ ZA STOSOWNE DODAWAJ
OBCIĄŻENIE. JEŻELI TAK POSTANOUWISZ TO DBAJ RÓWNIEŻ O PROGRESJĘ

CIĘŻARU, A NIE TYLKO POWTÓRZEŃ.

1. Podciąganie nachwytem wąsko / Dipy 
2. Przysiady na jednej nodze "pistolety" z asekuracją o ścianę / Pompki w staniu na 

rękach tyłem do ściany
3. Podciąganie nachwytem w poziomie / Przysiady klasycznie (tutaj wyjątek powtórzeń – 

zacznij od 20x i dodaj do ćwiczenia swoją kamizelkę)
4. " Wycieraczki " / Pompki "klasycznie" Z NOGAMI NA PODWYŻSZENIU 
5. Wznosy nóg do drążka w zwisie / Pompki szeroko



PODCIĄGANIE:

Wykonaj zalecany chwyt na drążku. Ustaw ciało w pozycji pełnego zwisu. W pierwszej kolejności 
zepnij swoje łopatki i postaraj się zsunąć je w dół ciała tak aby napiąć wstępnie plecy i obręcz 
barkową. Ramiona powinny pracować w pełnym zakresie ruchu, czyli od pełnego wyprostu do 
pełnego zgięcia w łokciach, acz jak wyżej wspomniałem – obręcz barkowa pozostaje napięta. 
Głowa skierowana frontalnie – nie zadzieraj jej do góry. Powtórzenie zaliczasz gdy przynajmniej 
nos znajdzie się na wysokości drążka. Podczas podciągania zachowuj prostą sylwetkę z napiętymi 
nogami, pośladkami oraz brzuchem wciągniętym w stronę kręgosłupa lędźwiowego. Jego dopięcie 
pomaga Twojemu ciału udźwignąc miednicę w prawidłowy sposób oraz uruchamia nerwowe 
połączenia pomiędzy mięśniami w ciele – działa wspomagająco na napięcie mięśni, które pracują 
podczas podciągania. Każde powtórzenie zaczyna się od takiej konfiguracji ułożenia ciała i tak 
samo się kończy. 

Porada: Aby prawidłowo wykonać podciąganie statycznie, wygeneruj jak największą ilość 
napięcia mięsniowego całego ciała. Pomoże Ci to zbudować więcej siły, ale również zabezpieczysz 
swoje barki i resztę układu ruchu przed kontuzją. By osiągnąć w/w cel zaciśnij ku sobie łokcie 
podczas podciągania. Przy wariantach w szerokim rozstawieniu ramion na drążku po prostu lekko 
naciskaj łokciami przed siebie – zadziała to w taki sam sposób. Pamiętaj, że to nie ma być wyraźne 
zaznaczenie i mocne wypchnięcie!  Chodzi tylko o to, by odczuć odpowiednio pracę mięsni. 

Mięśnie głównie pracujące:

-dwugłowy ramienia 
-ramienny
-ramienno-promieniowy
-równoległoboczny
-obły większy
-czworoboczny 
-najszerszy grzbietu



DIPY:

W celu ustawienia ciała w prawidłowej pozycji na poręczach w podpoże potrzebujesz ściągnąć 
łopatki i podnieść głowę. Napiąć brzuch napierając mięśniem prostym brzucha w stronę kręgosłupa 
lędźwiowego w celu zabezpieczenia kręgów w/w odcinka. Opuścić barki od uszu w dół ciała i 
zablokować napięciem mięśniowym. Następnie rotujesz lekko biceps do przodu podczas gdy cała 
dłoń (włącznie z kciukiem) zaciska poręcz. Koniecznym jest prostopadłe ustawienie barku, łokcia i 
nadgarstka w jednej linii. Ruch zacznij od delikatnego przeniesienia barków do przodu, tak, aby to 
one zaczynały fazę uginania ramion. Jednocześnie w tym samym momencie ugnij ramiona w stawie
łokciowym i doprowadź powyżej kąta 90 stopni w zgięciu. Zatrzymaj dolną fazę ruchu w celu 
zaznaczenia napięcia mięśniowego i wydłużenia pracy mięśni. Trzymając łokcie cały czas wzdłuż 
poręczy naciskaj dłońmi na poręcze tak aby wypchnąć ciało z powrotem w górę. Fazę pełnego 
podporu na wyprostowanych ramionach również zaznacz przytrzymaniem.

Mięśnie pracujące podczas ćwiczenia:
-naramienny cz. Przednia
-naramienny cz. Środkowa
-trójgłowy ramienia
-piersiowy wiekszy
-zębaty przedni



PISTOLETY (ASEKURUJ SIĘ REKĄ O ŚCIANĘ):
Ćwiczenie jest oparte przede wszystkim na dobrej bazie siłowej wyrobionej klasycznymi 
przysiadami. "Pistolet" to nic innego jak przysiad na jednej nodze, dlatego też trzeba przy 
wykonywaniu go trzymać się podstawowych zasad. Niezależnie od progresji przysiadu, którą 
własnie zaczniesz stosować pamiętaj o tym, aby pięta była "przyklejona" do podloża, na którym 
ćwiczysz, kolano prowadź zgodnie z linią biodra i staraj się aby nie wysuwało się poza linię palców
stopy. Powtórzenie liczy się przy pełnym zgięciu kolana, aczkolwiek dotknięcie pośladkiem łydki 
może być kwestią indywidualną związaną z układem ruchu, albo mobilnością którejś z Twoich 
jednostek motorycznych - mięśni (mam na myśli głownie okolice stawów włączonych w ruch).

Porada: 
Podczas wykonywania cwiczeń istotną rolę odgrywa generowanie odpowiedniego napięcia 
mięśniowego konkretnych partii. Tak jak nie myślisz w przysiadzie o pracy stopą i łydką, tak tutaj 
odgrywa to znaczącą rolę. Podczas schodzenia na dół oraz wypychania ciała do góry należy 
dociskać palce stóp do podłoża. Drugim istotnym mięśniem pracującym w ruchu przysiadu na 
jednej nodze jest pośladek i całe pasmo powięzi szerokiej (zewnętrzna strona uda). Tak samo należy
skupić część swojej uwagi na odpowiednim użyciu tej części ciała poprzez napinanie przy 
wykonywaniu w ruchu.

Mięśnie głownie pracujące podczas ruchu:
-czworo-głowy uda
-pośladkowy wielki



POMPKI W STANIU NA RĘKACH:

Pompki w staniu na rękach tyłem do ściany – w tej wersji wykonuj w rozstawieniu ramion 
szerszym niż linia barków. Podczas ćwiczenia oprócz zachowywania usztywnionej sylwetki stosuj 
metodę lekkiego zaciskania łokci ku sobie. Dobrze jest również wspomagać generowanie 
odpowiedniego napięcia mięśni naciskając na ziemię dłonmi w taki sposób, jakby chciało się je 
przysunąć do siebie. Ważne również, aby faza negatywna ruchu (opuszczenie do podłogi) była 
wykonana wolno i dokładnie. Podczas wyciskania ciała w górę warto dopiąc mocniej brzuch i 
pośladki.

Porada:
Pompki w staniu na rękach to nie tylko świetna forma treninu barków i sylwetki, ale też możliwość 
uzupełnienia swojej nauki stania na rękach. Trzymając się metody, że zawsze stawiamy na jakość 
wykonania można posunąc ćwiczenie o jeden stopień w górę. Jeśli masz już opanowane stanie na 
rękach tyłem do sciany spróbuj oderwać od niej stopy utrzymując pozycję wolnego stania. Próbuj 
wykonać ruch negatywny jak najmniej asekurując się stopami o scianę i dopiero w drugiej fazie 
oprzyj się o nią całkowicie. To świetna możliwość, aby nauczyć swoje ciało pracy mięśniowej. To 
działa również w drugą stronę, jeśli ćwiczenie okazuje się trudniejsze, niż to przewidziałem dla 
Ciebie to zawsze istnieje opcja całkowitego asekurowania się stopami o ścianę w każdej fazie 
ruchu. 

Mięśnie głownie pracujące podczas ćwiczenia:
-naramienny (cały)
-trójgłowy ramienia
-piersiowy większy
-czworoboczny
-równoległoboczny
-prosty brzucha



-prostownik grzbietu
-czworo-głowy uda (przy napinianiu nóg)

PODCIĄGANIE W POZIOMIE NACHWYTEM (CHWYT KLASYCZNY, NA 
SZEROKOŚCI BARKÓW):

Ustaw ciało pod drążkiem, chwyć się i  wyprostuj. Ściągnij łopatki i popchnij klatkę piersiową 
lekko do góry. Dopnij brzuch i pośladki, skoryguj sylwetkę, aby tworzyła jedną linię. Wyizoluj ruch
podciągnięcia, starając się w każdej fazie ruchu utrzymywać napięte ciało. Żeby lepiej aktywować 
mięśnie, dobrze jest wytwarzać napięcie mięśni poprzez lekkie naciskanie dłońmi na drążek – tak 
jakby się chciało od niego odepchnąć. W górnej fazie drążek powinien zbliżyć się do Twojego ciała 
na linii dołu klatki piersiowej/mostka. 

Porada:
Ułóż wyprostowane i złączone nogi na ziemi lub
na podwyższeniu, jeśli chcesz utrudnić zadanie. Jeżeli zaś potrzebujesz ułatwienia – ugnij kolana i 
zapieraj się o podłogę całymi stopami.

Mięśnie głównie pracujące podczas ćwiczenia:
-ramienny
-dwugłowy ramienia
-ramienno-promieniowy
-czworoboczny
-naramienny cz. tylna
-obły mniejszy
-obły większy
-równoległoboczny większy
-najszerszy grzbietu 



PRZYSIADY KLASYCZNE:

Należy przyjąć pozycję stojącą z nogami rozstawionymi lekko szerzej niż linia bioder (5-10 cm na 
stronę max). Palce stóp kieruj lekko na zewnątrz.. Zaczynając ruch przysiadu, przenieś ciężar ciała 
na pięty (poprzez przeniesienie bioder w tył). Jednocześnie dociskaj palce stóp do podłoża i 
rozpychaj lekko kolana tak, aby ich linia pokrywała się z linią stóp. Trzymaj tułów pionowo, łopatki
ściągnięte do siebie, a ramiona możesz trzymać tak jak Tobie wygodnie. Przez cały zakres trwania 
ruchu spinaj mięśnie nóg i pośladki. Jestem zwolennikiem pełnych przysiadów i Tobie również je 
polecam. Zejdź linią bioder poniżej linii kolan (przekrocz 90 stopni w kolanach) cały czas 
zachowując wyprostowaną pozycję w tułowiu. Podczas wstawiania zaciskaj mocno mięśnie 
pośladków i dociskaj pięty do podłoża.

Porada:
Jeśli masz sytuacje, że pięty odrywają się od ziemi podłóż pod nie grubą twardą matę lub coś, co 
mogłoby ją zastąpić. Zadbaj również o zwiększenie rozciągnięcia łydek i bioder z przodu. W razie 
kłopotów z zejściem poniżej linii kolan zapoznaj się z ćwiczeniami „mobility” i rozciąganiem 
bioder.

Mięśnie głównie pracujące:
-pośladkowy wielki
-pośladkowy średni
-czworogłowy uda (wszystkie części mniej-więcej po równo)



WYCIERACZKI:

POMPKI KLASYCZNIE:

Ustawienie ciała w pozycji podporu przodem wymaga umiejscowienia stawów barkowych 
bezpośrednio nad stawami barkowymi i nadgarstkowymi. Należy zablokować łokcie napięciem 
mięśni ramion i zwrócić dół łokciowy oraz biceps ku przodowi. Wykonać uniesienie ciała na 
barkach (wypinając lekko łopatki jak w „kocim grzbiecie”). Spiąć brzuch wciskając go w stronę 
lędźwi, a spiętymi pośladkami napierać na biodra tak, aby ściągnąć je maksymalnie w stronę ziemi 
(ruchem przeciwstawnym do brzucha). W efekcie końcowym ciało ma przypominać deskę, a 
patrząc od głowy w stronę stóp powinno tworzyć równię pochyłą bez żadnego kąta załamania. 

Przed wykonaniem ugięcia należy zwrócić uwagę na usztywnienie sylwetki napięciem mięśni 
brzucha, prawidłowe wykonanie podporu oraz zwrócenie bicepsów i dołów łokciowych lekką 
rotacją do przodu. Tak zabezpieczona napięciem obręcz barkowa i stawy łokciowe są gotowe do 
przyjęcia obciążenia. By prawidłowo wykonać ruch należy wysunąć lekko ciężar ciała w przód 



dociążając mocniej barki a następnie ugiąć łokcie prowadząc je podczas ruchu cały czas blisko 
ciała. Należy pamiętać o równomiernym dociskaniu całej dłoni i o tendencji wewnętrznej strony 
dłoni i kciuków do odrywania się od podłoża. Należy temu zapobiegać w celu odpowiedniego 
rozkładania napięć (dociskaj kciuk do podłoża). Ruch negatywny, czyli zejście w dół należy 
wykonać powoli i zatrzymać się w momencie maksymalnego zgięcia ramion. Faza skurczu czyli 
wyprost ramion powinien być ruchem nieco bardziej dynamicznym i zdecydowanym, 
doprowadzającym ramiona do pełnego wyprostu. Aby dokończyć prawidłowo „pompkę” powinno 
się zaznaczyć podpór chwilą przytrzymania napięcia mięśni w pełnej, prawidłowej pozycji. 

WZNOSY DO DRĄŻKA:

Do wznosów nóg prostych do drążka ustal nachwyt o kilkanaście centymetrów szerzej niż linia 
barków. Naciśnij lekko ramionami na drążek w sposób, który przypomina chęć odepchnięcia się od 
niego, głowę trzymaj pionowo, a łopatki trzymaj ściągnięte ku sobie (patrz: prawidłowa pozycja na 
drążku przy podciąganiu). Po przygotowaniu obręczy barkowej zaciśnij mięsień prosty brzucha do 
kręgosłupa lędźwiowego. Popchnij lekko miednicę do przodu w pełnym zwisie i ustaw swoje stopy 
na linii wzroku (dobrze jest zaczynać z lekkiego kąta w biodrach, bo daje to wstępne napięcie 
mięśni). Z tej pozycji wyjściowej wykonaj powolny i dokładny wznos nóg. Przez cały czas trwania 
powtórzenia należy lekko wciągać brzuch, zaciskając mięśnie coraz mocniej, zgodnie z postępem 
ruchu w górę oraz napinać nogi w celu pełnego wyprostu. Gdy nogi znajdą się ponad linią pasa, 
wtedy postaraj się wypchnąć je lekko przed siebie razem z biodrami. Dzięki temu swobodniej 
sięgniesz stopami do drążka. Zatrzymaj stopy przy drążku na moment, a następnie przejdź do fazy 
negatywnej. Podczas opuszczania nóg nie należy rozluźniać chwytu ani brzucha. Stopy należy 
kierować przed ciało, tak by nogi wysunięte przed ciało stanowiły przeciwwagę i zapobiegały 
ruchom wahadłowym na drążku.

Mięśnie głównie pracujące:
-prosty brzucha
-skośne zewnętrzne brzucha
-zginacze i prostowniki nadgarstka
-ramienno-promieniowy



POMPKI SZEROKO:



Mobility to trening wspomagający prawidłowy rozwój Twojej techniki. To są ćwiczenia, które 
znacząco poprawią jakość Twoich elementów takich jak: swoboda ruchów, zakresy ruchów, 
kontrola, estetyka wykonania elementu. Odpowiednio zmobilizowany staw to 50% mniej szans na 
uraz. Pomogą Ci prawidłowo układać sywletkę podczas wykonywania ćwiczeń.  Trening mobility 
do wykonania 2 – 3x w tygodniu w lżejsze dni treningowe. Ćwicz bezpośrednio po treningu, a jeśli 
możesz i masz czas to najlepszą opcją jest robienie tego w osobnym bloku treningowym w 
kilkugodzinnym odstępie od treningu. Chodzi o prawidłową regenerację po ćwiczeniach siłowych: 
to co zniszczysz na treningu to powinno się zregenerować i dopiero na drugi dzień 
rozciągnąć/zmobilizować tkanki miękkie. Po mocnym i intensywnym treningu stosujemy tylko 
rozciąganie odprężone – lekkie naciąganie mięśni, aby "poluzować" napięcie, które wpływa 
niekorzystnie na odnowę ciała po treningu. Uwaga, bo niektóre z tych ćwiczeń w długotrwałych 
pozycjach mogą przynieść uczucie odrętwienia kończyn. Każda pozycja powinna być utrzymana 
w prawidłowym ułożeniu ciała przez przynajmniej 30 sekund.

Mobilizacja odcinka lędźwiowego kręgosłupa:
Dociśnij biodra do podłoża tak jak na zdjęciu pchajac mocno klatkę piersiową do przodu, ściągając 
łopatki do siebie i w dół ciała. Zaciśnięciem pośladka dociskaj biodra do podłoża, stopy złączone 
piętami. Przytrzymaj minutę, a następnie w celu wyprowadzenia ciała z pozycji wypchni biodra do 
tyłu, a dopiero potem podnieś tułów i głowę.
Czas wytrzymania w pozycji: 3x 30 sekund

Porada: Kręgosłup każdego człowieka ma inne możliwości ruchowe związane zazwyczaj z 
codziennym trybem życia. Poniższe zdjęcia przedstawiają fazy ćwiczenia, które tworzą możliwości 
dobrania etapu odpowiednio pod siebie. Jeżeli nigdy wcześniej nie było u Ciebie styczności z tym 
ćwiczeniem to przejdź przez każdy etap po kolei i zatrzymaj się na tym, który daje odczucie 
rozciągania odcinka lędźwiowego. Pozycja może doprowadzać do lekkiego dyskomfortu u nasady 
kręgosłupa przy kości biodrowej, aczkolwiek nie może to być ból mocno dokuczliwy. Jeżeli by się 
taki pojawił skorzystaj z łatwiejszej opcji ćwiczenia. Pamiętaj, że ciało potrzebuje czasu na reakcję 
na bodziec, którym je traktujesz. Postęp wymaga cierpliwości.



Mobilizacja obręczy biodrowej:
W ćwiczeniu przedstawionym na zdjęciu koniecznością jest aby wciskać brzuch do lędźwiowego, 
żeby pogłębić możliwości rozciagania bioder oraz zabezpieczyć kręgosłup. Kolana ustaw pod 
kątem 90 stopni. Podobnie powinno być pomiędzy tułowiem a udami. Trzymając ciało w takim 
ustawieniu wykonuj ruchy bioder do przodu i wstecz - do momentu, w którym czujesz, że Twoje 
mięśnie przywodziciele zaczynają się rozciągać. Ruchy nie mogą być "szarpane", mają być 
wykonane powoli i dokładnie, a granica bólu przesuwana lekko co trening. Bol ma być tylko lekki, 
świadczący o poluźnianiu tkanek.
Do wykonania 30-40 ruchów.



Po wykonaniu powyższego ćwiczenia przejdź do siadu i zbliż swoje pięty. Wyprostuj tułów, 
zablokuj plecy o ścianę lub drabinki, ściągnij łopatki oraz barki od uszu w dół ciała. Naciskaj z góry
dłońni na mieśnie ud (poniżej kolana) i jednocześnie napinaj uda (ruchy przeciwstawne). 
Wytrzymaj w napięciu około 15 sekund, rozluźniaj mieśnie wraz z wydechem i następnie 30-45 
sekund wykonuj rozciąganie na mięśniach rozluźnionych. Całą akcję powtórz kilkakrotnie, aż 
uzyskasz uczucie mocnego rozluźnienia bioder. W najlepszej formie ćwiczenia może ono nawet 
pomóc rozciągnąć pośladki. 

Skłony:
Zarowno w skłonie o nogach złączonych jak i rozkrocznym można wyróżnić kilka etapów postepu 
(sa przedstawione na zdjęciach). W obu przypadkach tak samo ważne są napięte uda i dociskanie 
dołu podkolanowego do podłoża oraz plecy wyprostowane w odcinku lędźwiowym. Zawsze na 
zablokowanym mięśniami kręgosłupie broda ciągnie ruch do przodu wyciagając kręgosłup po 
długości. Jednocześnie staraj się wysuwać guzy kulszowe, aby zmniejszyć kompresję na kręgosłup i
zrobić sobie tym samym więcej miejsca na pokłanianie brzucha do ud. Bardzo ważne, aby to brzuch
schodził do niższego pułapu w pierwszej linii, dopiero potem klatka i na samym końcu głowa. Cały 
czas "wyciągaj kręgosłup" rozciągajac go za pomocą "ciągnięcia" brodą przed siebie. 



Wykorzystanie gum GTX lub paska podczas rozciągania skłonów oraz wersja pośrednia skłonu o
nogach złączonych (w wypadku dużych kłopotów z okrągłymi plecami należy zacząć właśnie od 
niej, a dopiero potem przejść do właściwej – o nogach złączonych). Guma daje możliwości 
zwiększenia wlasnego zakresu ruchu i budowanie prawidłowego rozciągnięcia. Dodatkowe 
napięcie, które generuje wpływa też pozytywnie na samo rozciąganie mięśni. 



Rozciąganie tylnej grupy mięśni nóg. Załóż wyprostowaną nogę z zadartą stopą na wysokość, 
która odpowiada Twojemu poziomowi sprawności. Wyprostuj plecy i wykonaj skłon w stronę uda, 
opuszczaj brzuch do nogi i klatkę równolegle do podłogi. Spinaj łopatki i "zamykaj" biodro (stopa 
nogi na której stoisz skierowana do przodu, oba stawy biodrowe na tej samej linii, równolegle do 
ściany przed którą stoisz). Wytrzymaj około minuty w tej pozycji, a następnie "otwórz bioda" 
kierujac stopę do boku (jak na drugiej fotografii) i pogłęb skłon. Pamiętaj, by trzymać nogi 
wyprostowane i napięte. Nie zaokrąglaj pleców i trzymaj spięte łopatki.

W wersji alternatywnej z gumą GTX lub paskiem ćwiczenie wykonaj leżąc na plecach. Nie 
odrywaj bioder, ani pleców od podłogi, biodra trzymaj prosto, skierowane frontalnie do sufitu. Nie 
odkręcaj nogi rozciąganej do boku, stopę trzymaj zadartą.

Mobilizacja obręczy barkowej zakładając ramiona za sobą. Na wysokości klatki piersiowej (lub
wyżej jeśli czujesz, że możesz) załóż ramiona w dowolnym, dogodnym miejscu (drabinki, parapet, 
krzesło). Ściągnij łopatki i barki w dół ciała, wypychaj klatkę piersiową przed siebie. Trzymaj 
spięty brzuch i ustaw się w wyprostowanej postawie ciała. Ramiona proste w łokciach, znajdź 
optymalny dla siebie zakres ustawienia, który będzie powodował uczucie rozciągania klatki, przodu
barków i okolic stawu łokciowego. Zgodnie z postępem z treningu na trening powinno udawać Ci 



się zwężać ramiona do siebie i zakładać wyżej, acz pamiętaj, że to proces długotrwały (ale 
potrzebny). Wytrzymaj w pozycji około minuty.

Rozciąganie tricepsów i przyczepów mięsni przy łopatce. Zablokuj łokieć rozciąganego ramienia
o powierzchnię pionową i trzymaj prawidłową postawę ciała. Wytrzymaj około minuty na stronę.

Rozciągane barku i mięśnia czworobocznego odpowiedzialnego za generowanie niekorzystnych 
napięć w barku, mogących prowadzić do stanów zapalnych, kontuzji i naderwań oraz także ciasnoty
barków. Do wykorzystania guma lub pasek, alternatywnie wystarczą również same drabinki. Sięgnij
po chwyt za plecami, sciągnij łopatki do siebie i barki od uszu w dół ciała. Napnij brzuch, wciągnij 
go do kręgsłupa (lekko) i przymij stabilną postawę. Ustaw się tak, by poczuc rozciaganie mieśnia 
naramiennego oraz szyi. W celu pogłębienia odczucia ściagaj mocno bark w dół ciała a głowę 
skieruj w przeciwna stronę "uchem do barku". Kalistenika generuje dużo napięć obręczy barkowej, 
dlatego wytrzymaj w tej pozycji, aż poczujesz duży luz. Uwaga, bo kończyny mogą drętwieć w tej 
pozycji – nie szkodzi, to nic groźnego. Skup się na barku.




