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II ––  NNiiee  bb´́  ddzziieesszz  oosszzuu  kkii  wwaa∏∏  

Nie pra wi d∏o wa tech ni ka i oszu ki wa nie to
naj cz´ Êciej spo ty ka ne b∏´ dy wÊród tre nu -
jà cych. Pew nie to zna cie – ugi na nia sztan -
gà przy po mi na jà ce za rzu ty na bar ki, wy ci -
ska nie sztan gi przy nie na tu ral nym wy gi -
na niu si´, wio s∏o wa nia sztan gà
wy glà da jà ce jak êle wy ko ny wa ny mar twy
ciàg. Wi´k szoÊç çwi czà cych nie jest Êwia -
do ma ist nie nia pra wi d∏o wej tech ni ki tre -
nin gu, co w XXI wie ku jest doÊç przy gn´ -
bia jà cym wnio skiem. Ma my do st´p do
ksià ̋ ek, ma ga zy nów, ser wi sów in ter ne to -
wych, fil mów wi deo, wy kwa li fi ko wa nych
in struk to rów. Oczy wi Êcie nie wszyst kie
êró d∏a sà wia ry god ne, jed nak przy mi ni -
mum wy si∏ ku i ini cja ty wy mo ̋ e my bez
prze szkód po siàÊç pod sta wy wie dzy. Gor -
si sà jed nak ci, któ rzy wie dzà, czym jest
pra wi d∏o wa tech ni ka, a mi mo to za ma szy -
Êcie wy py cha jà, oszu ku jà i od bi ja jà sztan -
g´. Oszu ki wa nie jest naj prost szà dro gà do
na k∏a da nia na sztan g´ du ̋ ych ci´ ̋ a rów,

by za im po no waç oto cze niu, by na kar miç
swo je ego. Nie pra wi d∏o wa tech ni ka po wo -
du je wi´k szy na cisk na sta wy i tkan k´ ∏àcz -
nà ni˝ na mi´ Ênie. Dla te go w naj lep szym
wy pad ku efek tem ta kie go tre nin gu b´ dzie
brak po st´ pów. W naj gor szym – po wa˝ ne
uszczerb ki na zdro wiu. Pro sz´ bar dzo!
Od bi jaj 130 kg od swo jej mar nej klat ki. Nie
p∏acz tyl ko póê niej: „dla cze go ja?!”, kie dy
ze rwiesz mi´ sieƒ lub Two ja klat ka przez
d∏u gi czas b´ dzie po zo sta waç p∏a ska – jak
u za wo do wej kul tu ryst ki bez im plan tów si -
li ko no wych. 

IIII  ––  NNiiee  bb´́  ddzziieesszz  ddêêwwii  ggaa∏∏  ccii´́  ̋̋ aa  --
rróóww  nnaaddaa  rreemm  nnoo

Tre ning si ∏o wy nie jest wy si∏ kiem zbio ro -
wym. Do in nych wnio sków do szed∏ by za -
pew ne po stron ny ob ser wa tor za t∏o czo nej
si ∏ow ni w po nie dzia∏ ko wy wie czór. Gru pa
m∏o dych osób zgro ma dzo na przy sta no -
wi sku do wy ci ska nia sztan gi ∏a du je na nià
tak du ̋ o, by mieç sa tys fak cj´. Je den za

dru gim wa là sztan gà o swój mo stek, by
na st´p nie krzy wiàc si´, rzu ca jàc i st´ ka jàc
wy pchnàç po je dyn cze po wtó rze nie. 

Sko ro sa mo dziel nie nie mo ̋ esz wy ci -
snàç 90 kg, po co za k∏a daç na sztan g´ 120
kg? Po moc ase ku ru jà ce go nie czy ni Ci´ sil -
niej szym i nie spra wi, ˝e Two ja klat ka za -
cznie gwa∏ tow nie ro snàç. Naj le piej ujà∏ to
dwu krot ny Mr Olym pia: „po wtó rze nia
oszu ka ne sà do bre tyl ko wte dy, gdy wy ko -
nu jesz je sam”. Uwa ̋ am po dob nie – me to -
da po wtó rzeƒ oszu ka nych jest dla tych,
któ rzy sà Êwia do mi i wie dzà, jak i cze mu
ma s∏u ̋ yç te go ty pu „oszu ki wa nie”. To
prze cie˝ uzy ska nie do dat ko wych po wtó -
rzeƒ bez nad mier nej in ge ren cji mi´ Êni
wspó∏ pra cu jà cych, a przy mak sy mal nym
za an ga ̋ o wa niu mi´ Êni do ce lo wych. U˝y -
waj ob cià ̋ eƒ ade kwat nych do Two ich
mo˝ li wo Êci przy za cho wa niu pod sta wo -
wych za sad tech ni ki.

Lu dzie za le˝ ni od part ne rów tre nin go -
wych oszu ku jà sa mych sie bie, wma wia jàc

Wydaje się, że w dzisiejszych czasach takie po-
jęcia jak honor, dane słowo czy obietnica nie-
stety się zdewaluowały. Poleganie na kimś
staje się coraz trudniejsze, dlatego też coraz
częściej gdy ktoś pyta: „nie ufasz mi?”, odpo-
wiadam: „ufam tylko sobie”... Do czego zmie-
rzam? Do tego, że aby być honorowym czy wy-
wiązywać się z danego słowa trzeba posiadać
pewien kodeks,  zbiór zasad, które jasno pre-
cyzują nasze poczynania. Jako osoba od lat
związana z magicznym światem ćwiczeń siło-
wych spróbuję wskazać zarówno trenerom, jak
i ćwiczącym kodeks postępowania względem
nas samych i ćwiczeń. Chciałbym zaznaczyć,
że tekst ten jest podsumowaniem wniosków
mojej wieloletniej pracy trenera i nie było nig-
dy moją intencją obrażanie czyichkolwiek
uczuć. Zapraszam do lektury.

Ko deks tre ne ra 
– jak po st´ po waç na si ∏ow ni
w trak cie i po za tre nin giem
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so bie, ˝e ich tre ning jest przez to bar dziej
in ten syw ny. Po ten cjal ni i mà drzy ase ku ru -
jà cy b´ dà trzy maç si´ z da la lub b´ dà wy -
my Êlaç ca ∏à li ta ni´ wy mó wek, ˝e by tyl ko
nie asy sto waç ta kim oso bom w tre nin gu.
Zna my to, praw da? 

IIIIII  ––  SSzzaa  nnuujj  ppoodd  ssttaa  wwoo  wwee  
ççwwii  cczzee  nniiaa

Wi´k szoÊç mi´ Êni bu du je si´ i de fi niu je za
po mo cà krót kiej li sty çwi czeƒ – przy sia dy,
mar twe cià gi, wy ci ska nia, wio s∏o wa nia.
Z wy jàt kiem wy ci ska nia sztan gi na ∏aw ce
p∏a skiej (ulu bio ne çwi cze nie ma cho) trud -
no zna leêç po czàt ku jà cych opie ra jà cych
swój tre ning na tych ru chach. Dla cze go?
Sà ci´˝ kie do wy ko na nia. Na praw d´ ci´˝ -
ka se ria przy sia dów czy mar twe go cià gu
do pro wa dza nas do za wro tów g∏o wy czy
na wet od ru chów wy miot nych. Se ria przy -
sia dów z du ̋ à licz bà po wtó rzeƒ spra wi, ̋ e
przez kil ka mi nut b´ dziesz mu sia∏ le ̋ eç na
pod ∏o dze ∏a piàc od dech, za nim roz wa ̋ ysz
mo˝ li woÊç wsta nia, nie mó wiàc o przy stà -
pie niu do na st´p nej se rii. Ko mu po trzeb -
na ta ka m´ czar nia, sko ro ∏a twiej usiàÊç
w ∏ad nej i wy god nej ma szy nie do wy py -
cha nia i cie szyç si´ ∏a twy mi po wtó rze nia -
mi. To sa mo z but ter fly’em. Po co m´ czyç
si´ z nie po r´cz ny mi han tla mi, kie dy mo˝ -
na wy god nie usiàÊç na ma szy nie i oglà daç
w lu strze pra cu jà cà klat k´. DoÊç iro nii. Je -
˝e li chcesz staç si´ wi´k szy i sil niej szy
bàdê smu klej sza i bar dziej wy rzeê bio na,
rób to, co ro bi ∏y przed to bà ca ∏e po ko le -
nia kul tu ry stów i fit nes sek. Skup si´ na
wol nych ci´ ̋ a rach.  

IIVV  ––  NNiiee  bb´́  ddzziieesszz  
pprrzzee  ssaa  ddzzaa∏∏  

Si ∏ow nia mo ̋ e byç dla Cie bie uciecz kà od
Êwia ta ze wn´trz ne go. Kró le stwem, gdzie
ist nie je tyl ko trud, ból i dêwi´k rzu ca ne go
˝e la za, mie rze nie si´ ze swo imi s∏a bo Êcia -
mi itp… Na le ̋ y pa mi´ taç – wszyst ko
w nad mia rze szko dzi. Je stem prze ciw ni -
kiem prze sad nie d∏u gich tre nin gów. Ist nie -
je okre Êlo na ob j´ toÊç tre nin gu po trzeb na
do po bu dze nia mi´ Êni do wzro stu czy
zmia ny, któ ra jest na szym ce lem. Wszyst -
ko co prze kra cza t´ ob j´ toÊç jest bez ce lo -
we, a na wet szko dli we. Po za tym nie masz
cie kaw szych za j´ç, ni˝ prze sia dy wa nie po
trzy czy czte ry go dzi ny w si ∏ow ni? Ge ne za
prze sad nie d∏u gich tre nin gów si´ ga lat
70., kie dy ta kie w∏a Ênie czte ro go dzin ne
tre nin gi opi sy wa ∏y ma ga zy ny We ide ra.
Sprze da wa ∏y si´ do brze, jed nak nie mó wi -
∏y ca ∏ej praw dy. Wszy scy tre nu jà cy wów -
czas w Gold’s Gym w Ve ni ce przy zna li, ˝e
Ar nold tre no wa∏ dwa ra zy dzien nie, jed nak
ni gdy nie prze kra cza∏ go dzi ny jed no ra zo -
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wo. Na wet dzi siaj 130-ki lo gra mo wi za wo -
dow cy nie wal czà z ci´ ̋ a ra mi d∏u ̋ ej ni˝ 90
mi nut.

VV ––  NNiiee  bb´́  ddzziieesszz  ttkkwwii∏∏  
ww mmaa  rraa  zzmmiiee

Zna ∏em kie dyÊ klien ta, któ ry za wsze przy -
cho dzi∏ na si ∏ow ni´ w po nie dzia∏ ki, Êro dy
i piàt ki. Szyb ko za uwa ̋ y ∏em, ˝e wy ko ny wa∏
ten sam ze staw çwi czeƒ, ci´ ̋ a rów, se rii
i po wtó rzeƒ. Ob ser wo wa ∏em te go cz∏o wie -
ka przez pra wie rok – tkwià ce go w nie koƒ -
czà cej si´ p´ tli. Jak pew nie si´ do my Êla cie,
nie ro bi∏ ˝ad nych po st´ pów.

Na sze cia ∏a sà or ga ni zma mi zdol ny mi
do ada pta cji. Oso ba pra cu jà ca w go rà cym
i s∏o necz nym Êro do wi sku w koƒ cu b´ dzie
mia ∏a brà zo wà skó r´ ja ko ele ment ada pta -
cji do Êro do wi ska. Daj my ko muÊ naj wy -
myÊl niej szy tre ning, ja ki kie dy kol wiek
stwo rzo no (je Êli ta ki ist nie je) – fak tycz nie

uzy ska chwi lo wo efek ty, jed nak do cza su,
a˝ je go mi´ Ênie si´ przy zwy cza jà. Je Êli nie
b´ dziesz wpro wa dza∏ sta le zmian w çwi -
cze niach, któ re wy ko nu jesz – w za kre sie
me tod, w licz bach se rii i po wtó rzeƒ oraz
in ten syw no Êci – to mo ̋ esz za po mnieç
o po st´ pach.

VVII  ––  NNiiee  ppoo  ̋̋ àà  ddaajj  sspprrzz´́  ttuu  nniiee  ppoo  --
ttrrzzeebb  nnee  ggoo

Pod no sze nie ci´ ̋ a rów to brat bliê niak kul -
tu ry sty ki. Stra ci∏ jed nak sza cu nek star -
szych zwo len ni ków w cià gu ostat nich lat.
Pro duk ty ta kie jak ko szul ka do wy ci ska nia,
pa ski, opa ski czy pa sy spra wi ∏y, ̋ e nie wia -
do mo w∏a Êci wie, ja ki ci´ ̋ ar jest pod no -
szo ny przez mi´ Ênie dêwi ga jà ce go. Roz -
po wszech nie nie te go sprz´ tu spra wi ∏o, ̋ e
na si ∏ow niach spo tkaç mo˝ na lu dzi, któ rzy
ju˝ na wej Êciu ma jà na so bie opa ski na ko -
la nach. U˝y wa jà pa sków na nad garst ki
prak tycz nie do ka˝ de go çwi cze nia. In ni nie
pój dà na wet do to a le ty bez pa sa na kr´ -
go s∏up. Naj bar dziej wi docz nym skut kiem
ta kie go za cho wa nia jest ca ∏e po ko le nie
tre nu jà cych z bar dzo s∏a bym od cin kiem
l´ dê wio wym kr´ go s∏u pa, gdy˝ do ka˝ de go
naj prost sze go çwi cze nia u˝y wa li pa sa.
Z ko lei oso by u˝y wa jà ce z upodo ba niem
pa sków na nad garst ki po ja kimÊ cza sie
ma jà chwyt nie ̋ e la zny, ale ra czej ko ma rzy,
w∏a Êci wy scho ro wa nym na ar tre tyzm star -
szym pa niom. Nie któ rzy uwa ̋ a jà si´ za su -
per ma nów, kie dy ma jà na so bie pe∏ no te -

go ty pu ak ce so riów. Za cho waj ak ce so ria
ta kie jak pa ski, opa ski i pa sy tyl ko do naj -
ci´˝ szych çwi czeƒ, na ostat nie se rie. 

VVIIII  ––  NNiiee  bb´́  ddzziieesszz  pprroo  wwaa  ddzzii∏∏  
˝̋yy  cciiaa  ttoo  wwaa  rrzzyy  sskkiiee  ggoo  ww ssii  ∏∏ooww  nnii  

Sà oso by po tra fià ce prze sia dy waç ca ∏y mi
go dzi na mi w si ∏ow ni. åwi czà jed nak bar -
dzo spo ra dycz nie. Wi´k szoÊç cza su sp´ -
dza jà w bu fe cie, po pi ja jàc sha ke’a i czy ta -
jàc „Ga l´” czy „Play boya”. Ewen tu al nie
go dzi na mi roz ma wia jà z przy pad ko wy mi
oso ba mi o NBA, swo im no wym sa mo cho -
dzie czy ze sta wie ki na do mo we go. Nie jest
to po ̋ à da ne na sa li çwi czeƒ. Ow szem,
mo˝ na byç mi ∏ym dla oto cze nia, mó wiç
wszyst kim „czeÊç” czy chwi l´ po roz ma -
wiaç. Si ∏ow nia jest jed nak miej scem po -
wa˝ nym, gdzie in ni pró bu jà sku piç si´ na
tym, co ro bià. Nie za po mi naj o tym.

VVIIIIII  ––  PPaa  mmii´́  ttaajj,,  iinn  tteenn  ssyyww  nnooÊÊçç
jjeesstt  kklluu  cczzeemm  ddoo  zzmmiiaa  nnyy

Zbyt wie lu tre nu jà cych çwi czy jak ˝ó∏w na
Êrod kach uspo ka ja jà cych. T∏u ma czà si´:
„przy naj mniej tu je stem i tre nu j´”. B´ dàc
w mo im prze ko na niu wy jàt ko wo em pa tycz -
nym ro zu miem, ̋ e çwi czà cy po sia da jà ró˝ -
ne ce le tre nin go we, ale ˝e by by ∏o ja sne –
ró˝ ni ca po mi´ dzy wy pru wa niem so bie ˝y∏
przy su per in ten syw nym tre nin gu a p∏asz -
cze niem si´ przed te le wi zo rem oglà da jàc
Eu ro sport jest za sad ni cza. Jak ry ba – p∏y nie
lub opa da na dno. Al bo ro bisz po st´ py, al -
bo sto isz miej scu, lub co gor sze – co fasz
si´. Je Êli nie ukie run ku jesz od po wied nio
swo je go wy si∏ ku, mo ̋ esz rów nie do brze
usiàÊç na wy god nej so fie z chip sa mi i pi -
wem. U˝y waj tak du ̋ ych ci´ ̋ a rów jak tyl ko
mo ̋ esz, za cho wu jàc pra wi d∏o wà tech ni k´.
åwicz do za ∏a ma nia ru chu. Zwi´k szaj ob -
cià ̋ a nia. Trak tuj tre ning jak wal k´ z ci´ ̋ a -
ra mi, któ rej nie masz za mia ru prze graç. 

IIXX  ––  PPaa  mmii´́  ttaajj,,  aabbyyÊÊ  ddzziieeƒƒ  wwooll  nnyy
ÊÊwwii´́  ccii∏∏  

Tre no wa nie co dzien nie po 50 se rii do pro -
wa dzi Two je mi´ Ênie do sta nu, w któ rym
ni gdy si´ nie zre ge ne ru jà. Mi´ Ênie ro snà
lub cia ∏o zmie nia pro por cje swo je go sk∏a -
du pod czas od po czyn ku. Je Êli go nie za -
pew nisz, nie zmie nisz si´. Po czàt ku jà cy
en tu zja Êci çwi czà co dzien nie. Ich za pa∏
jest god ny po dzi wu, brak wie dzy ju˝ nie. 
Par tie mi´ Êni sà po ∏à czo ne ze so bà w spe -

cy ficz ny spo sób, cz´ sto nie do ce nia ny.
Do dat ko wo pa mi´ taj, aby po tre nin gu
w∏à czyç ele men ty uspo ko je nia i wy ci sze -
nia or ga ni zmu, aby wró ci∏ do rów no wa gi.
Nie wy chodê z sa li za raz po za koƒ cze niu

ostat niej se rii çwi czeƒ. Two je mi´ Ênie po -
trze bu jà od 48 do 72 go dzin na pe∏ nà re -
ge ne ra cj´. Ka˝ dy po trze bu je co naj mniej
dwóch dni w ty go dniu od po czyn ku od si -
∏ow ni. Ni gdy nie igno ruj te go wy mo gu fi -
zjo lo gicz ne go. 

XX ––  NNiiee  bb´́  ddzziieesszz  ssttoo  ssoo  wwaa∏∏  ppllaa  --
nnóóww  zzaa  wwoo  ddooww  ccóóww  

Zna ∏em lu dzi pró bu jà cych çwi czyç pla na -
mi za wo dow ców IFBB. Za wo dow cy ci´˝ ko
pra cu jà i po Êwi´ ca jà si´ kul tu ry sty ce czy
fit ness, ale bez wàt pie nia nie sà ta ki mi lu-
dê mi jak Ty czy ja. Sà wy jàt ko wo ge ne tycz -
nie ob da ro wa ni oraz na ich suk ces sk∏a da
si´ rów nie˝ ta ki czyn nik, jak wspo ma ga nie
nie do zwo lo ne. Do brze jest po pa trzeç na
za wo dow ców w ra mach in spi ra cji. Ni gdy
na wet przez chwi l´ nie myÊl, ̋ e ma jà ja kieÊ
ta jem ni cze pla ny tre nin go we, któ re spra -
wi ∏y by, ̋ e wy glà da∏ byÊ jak oni. Szu kaj swo -
ich roz wià zaƒ, s∏u chaj lu dzi z do Êwiad cze -
niem, a szcze gól nie ws∏u chuj si´ w swo je
cia ∏o – ono pod po wia da Ci, w któ rà stro -
n´ po dà ̋ aç.

Ja ro sław Ja ku bow ski 
www.ego bo dy.pl
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Ja ro sław Ja ku bow ski
Pracownik dydaktyczny Instytutu
Sportów Indywidualnych 
w Akademii Wychowania Fizycz-
nego we Wrocławiu, ekspert 
w zakresie treningu z oporem

zewnętrznym, właściciel Egobody Profesjonalni
Trenerzy Osobiści.
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