Wydaje się, że w dzisiejszych czasach takie pojęcia jak honor, dane słowo czy obietnica niestety się zdewaluowały. Poleganie na kimś
staje się coraz trudniejsze, dlatego też coraz
częściej gdy ktoś pyta: „nie ufasz mi?”, odpowiadam: „ufam tylko sobie”... Do czego zmierzam? Do tego, że aby być honorowym czy wywiązywać się z danego słowa trzeba posiadać
pewien kodeks, zbiór zasad, które jasno precyzują nasze poczynania. Jako osoba od lat
związana z magicznym światem ćwiczeń siłowych 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 nigdy moją intencją obrażanie czyichkolwiek
uczuć. Zapraszam do lektury.
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Kodeks trenera
– jak post´powaç na si∏owni
w trakcie i poza treningiem
I – Nie b´dziesz os zukiwa∏
Nieprawid∏owa technika i oszukiwanie to
najcz´Êciej spotykane b∏´dy wÊród trenujàcych. Pewnie to znacie – uginania sztangà przypominajàce zarzuty na barki, wyciskanie sztangi przy nienaturalnym wyginaniu
si´,
wios∏owania
sztangà
wyglàdajàce jak êle wykonywany martwy
ciàg. Wi´kszoÊç çwiczàcych nie jest Êwiadoma istnienia prawid∏owej techniki treningu, co w XXI wieku jest doÊç przygn´biajàcym wnioskiem. Mamy dost´p do
ksià˝ek, magazynów, serwisów internetowych, filmów wideo, wykwalifikowanych
instruktorów. OczywiÊcie nie wszystkie
êród∏a sà wiarygodne, jednak przy minimum wysi∏ku i inicjatywy mo˝emy bez
przeszkód posiàÊç podstawy wiedzy. Gorsi sà jednak ci, którzy wiedzà, czym jest
prawid∏owa technika, a mimo to zamaszyÊcie wypychajà, oszukujà i odbijajà sztang´. Oszukiwanie jest najprostszà drogà do
nak∏adania na sztang´ du˝ych ci´˝arów,

by zaimponowaç otoczeniu, by nakarmiç
swoje ego. Nieprawid∏owa technika powoduje wi´kszy nacisk na stawy i tkank´ ∏àcznà ni˝ na mi´Ênie. Dlatego w najlepszym
wypadku efektem takiego treningu b´dzie
brak post´pów. W najgorszym – powa˝ne
uszczerbki na zdrowiu. Prosz´ bardzo!
Odbijaj 130 kg od swojej marnej klatki. Nie
p∏acz tylko póêniej: „dlaczego ja?!”, kiedy
zerwiesz mi´sieƒ lub Twoja klatka przez
d∏ugi czas b´dzie pozostawaç p∏aska – jak
u zawodowej kulturystki bez implantów silikonowych.

II – Nie b´dziesz dêwiga∏ ci´˝arów nadaremno
Trening si∏owy nie jest wysi∏kiem zbiorowym. Do innych wniosków doszed∏by zapewne postronny obserwator zat∏oczonej
si∏owni w poniedzia∏kowy wieczór. Grupa
m∏odych osób zgromadzona przy stanowisku do wyciskania sztangi ∏aduje na nià
tak du˝o, by mieç satysfakcj´. Jeden za

drugim walà sztangà o swój mostek, by
nast´pnie krzywiàc si´, rzucajàc i st´kajàc
wypchnàç pojedyncze powtórzenie.
Skoro samodzielnie nie mo˝esz wycisnàç 90 kg, po co zak∏adaç na sztang´ 120
kg? Pomoc asekurujàcego nie czyni Ci´ silniejszym i nie sprawi, ˝e Twoja klatka zacznie gwa∏townie rosnàç. Najlepiej ujà∏ to
dwukrotny Mr Olympia: „powtórzenia
oszukane sà dobre tylko wtedy, gdy wykonujesz je sam”. Uwa˝am podobnie – metoda powtórzeƒ oszukanych jest dla tych,
którzy sà Êwiadomi i wiedzà, jak i czemu
ma s∏u˝yç tego typu „oszukiwanie”. To
przecie˝ uzyskanie dodatkowych powtórzeƒ bez nadmiernej ingerencji mi´Êni
wspó∏pracujàcych, a przy maksymalnym
zaanga˝owaniu mi´Êni docelowych. U˝ywaj obcià˝eƒ adekwatnych do Twoich
mo˝liwoÊci przy zachowaniu podstawowych zasad techniki.
Ludzie zale˝ni od partnerów treningowych oszukujà samych siebie, wmawiajàc
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sobie, ˝e ich trening jest przez to bardziej
intensywny. Potencjalni i màdrzy asekurujàcy b´dà trzymaç si´ z dala lub b´dà wymyÊlaç ca∏à litani´ wymówek, ˝eby tylko
nie asystowaç takim osobom w treningu.
Znamy to, prawda?

Wi´kszoÊç mi´Êni buduje si´ i definiuje za
pomocà krótkiej listy çwiczeƒ – przysiady,
martwe ciàgi, wyciskania, wios∏owania.
Z wyjàtkiem wyciskania sztangi na ∏awce
p∏askiej (ulubione çwiczenie macho) trudno znaleêç poczàtkujàcych opierajàcych
swój trening na tych ruchach. Dlaczego?
Sà ci´˝kie do wykonania. Naprawd´ ci´˝ka seria przysiadów czy martwego ciàgu
doprowadza nas do zawrotów g∏owy czy
nawet odruchów wymiotnych. Seria przysiadów z du˝à liczbà powtórzeƒ sprawi, ˝e
przez kilka minut b´dziesz musia∏ le˝eç na
pod∏odze ∏apiàc oddech, zanim rozwa˝ysz
mo˝liwoÊç wstania, nie mówiàc o przystàpieniu do nast´pnej serii. Komu potrzebna taka m´czarnia, skoro ∏atwiej usiàÊç
w ∏adnej i wygodnej maszynie do wypychania i cieszyç si´ ∏atwymi powtórzeniami. To samo z butterfly’em. Po co m´czyç
si´ z niepor´cznymi hantlami, kiedy mo˝na wygodnie usiàÊç na maszynie i oglàdaç
w lustrze pracujàcà klatk´. DoÊç ironii. Je˝eli chcesz staç si´ wi´kszy i silniejszy
bàdê smuklejsza i bardziej wyrzeêbiona,
rób to, co robi∏y przed tobà ca∏e pokolenia kulturystów i fitnessek. Skup si´ na
wolnych ci´˝arach.
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III – Szanuj podstawowe
çwiczenia

Si∏ownia mo˝e byç dla Ciebie ucieczkà od
Êwiata zewn´trznego. Królestwem, gdzie
istnieje tylko trud, ból i dêwi´k rzucanego
˝elaza, mierzenie si´ ze swoimi s∏aboÊciami itp… Nale˝y pami´taç – wszystko
w nadmiarze szkodzi. Jestem przeciwnikiem przesadnie d∏ugich treningów. Istnieje okreÊlona obj´toÊç treningu potrzebna
do pobudzenia mi´Êni do wzrostu czy
zmiany, która jest naszym celem. Wszystko co przekracza t´ obj´toÊç jest bezcelowe, a nawet szkodliwe. Poza tym nie masz
ciekawszych zaj´ç, ni˝ przesiadywanie po
trzy czy cztery godziny w si∏owni? Geneza
przesadnie d∏ugich treningów si´ga lat
70., kiedy takie w∏aÊnie czterogodzinne
treningi opisywa∏y magazyny Weidera.
Sprzedawa∏y si´ dobrze, jednak nie mówi∏y ca∏ej prawdy. Wszyscy trenujàcy wówczas w Gold’s Gym w Venice przyznali, ˝e
Arnold trenowa∏ dwa razy dziennie, jednak
nigdy nie przekracza∏ godziny jednorazo-
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IV – Nie b´dzi esz
przesadza∏
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go typu akcesoriów. Zachowaj akcesoria
takie jak paski, opaski i pasy tylko do najci´˝szych çwiczeƒ, na ostatnie serie.

V – Nie b´dzi esz tkwi ∏
w marazmie

VII – Ni e b´dziesz prowadzi∏
˝ycia towarzyskiego w si∏ owni

Zna∏em kiedyÊ klienta, który zawsze przychodzi∏ na si∏owni´ w poniedzia∏ki, Êrody
i piàtki. Szybko zauwa˝y∏em, ˝e wykonywa∏
ten sam zestaw çwiczeƒ, ci´˝arów, serii
i powtórzeƒ. Obserwowa∏em tego cz∏owieka przez prawie rok – tkwiàcego w niekoƒczàcej si´ p´tli. Jak pewnie si´ domyÊlacie,
nie robi∏ ˝adnych post´pów.
Nasze cia∏a sà organizmami zdolnymi
do adaptacji. Osoba pracujàca w goràcym
i s∏onecznym Êrodowisku w koƒcu b´dzie
mia∏a bràzowà skór´ jako element adaptacji do Êrodowiska. Dajmy komuÊ najwymyÊlniejszy trening, jaki kiedykolwiek
stworzono (jeÊli taki istnieje) – faktycznie

Sà osoby potrafiàce przesiadywaç ca∏ymi
godzinami w si∏owni. åwiczà jednak bardzo sporadycznie. Wi´kszoÊç czasu sp´dzajà w bufecie, popijajàc shake’a i czytajàc „Gal´” czy „Playboya”. Ewentualnie
godzinami rozmawiajà z przypadkowymi
osobami o NBA, swoim nowym samochodzie czy zestawie kina domowego. Nie jest
to po˝àdane na sali çwiczeƒ. Owszem,
mo˝na byç mi∏ym dla otoczenia, mówiç
wszystkim „czeÊç” czy chwil´ porozmawiaç. Si∏ownia jest jednak miejscem powa˝nym, gdzie inni próbujà skupiç si´ na
tym, co robià. Nie zapominaj o tym.

uzyska chwilowo efekty, jednak do czasu,
a˝ jego mi´Ênie si´ przyzwyczajà. JeÊli nie
b´dziesz wprowadza∏ stale zmian w çwiczeniach, które wykonujesz – w zakresie
metod, w liczbach serii i powtórzeƒ oraz
intensywnoÊci – to mo˝esz zapomnieç
o post´pach.

VIII – Pami´taj, i ntensywnoÊç
jes t kl uczem do zmiany

VI – Nie po˝àdaj sprz´tu niepotrzebnego
Podnoszenie ci´˝arów to brat bliêniak kulturystyki. Straci∏ jednak szacunek starszych zwolenników w ciàgu ostatnich lat.
Produkty takie jak koszulka do wyciskania,
paski, opaski czy pasy sprawi∏y, ˝e nie wiadomo w∏aÊciwie, jaki ci´˝ar jest podnoszony przez mi´Ênie dêwigajàcego. Rozpowszechnienie tego sprz´tu sprawi∏o, ˝e
na si∏owniach spotkaç mo˝na ludzi, którzy
ju˝ na wejÊciu majà na sobie opaski na kolanach. U˝ywajà pasków na nadgarstki
praktycznie do ka˝dego çwiczenia. Inni nie
pójdà nawet do toalety bez pasa na kr´gos∏up. Najbardziej widocznym skutkiem
takiego zachowania jest ca∏e pokolenie
trenujàcych z bardzo s∏abym odcinkiem
l´dêwiowym kr´gos∏upa, gdy˝ do ka˝dego
najprostszego çwiczenia u˝ywali pasa.
Z kolei osoby u˝ywajàce z upodobaniem
pasków na nadgarstki po jakimÊ czasie
majà chwyt nie ˝elazny, ale raczej komarzy,
w∏aÊciwy schorowanym na artretyzm starszym paniom. Niektórzy uwa˝ajà si´ za supermanów, kiedy majà na sobie pe∏no te-

Zbyt wielu trenujàcych çwiczy jak ˝ó∏w na
Êrodkach uspokajajàcych. T∏umaczà si´:
„przynajmniej tu jestem i trenuj´”. B´dàc
w moim przekonaniu wyjàtkowo empatycznym rozumiem, ˝e çwiczàcy posiadajà ró˝ne cele treningowe, ale ˝eby by∏o jasne –
ró˝nica pomi´dzy wypruwaniem sobie ˝y∏
przy superintensywnym treningu a p∏aszczeniem si´ przed telewizorem oglàdajàc
Eurosport jest zasadnicza. Jak ryba – p∏ynie
lub opada na dno. Albo robisz post´py, albo stoisz miejscu, lub co gorsze – cofasz
si´. JeÊli nie ukierunkujesz odpowiednio
swojego wysi∏ku, mo˝esz równie dobrze
usiàÊç na wygodnej sofie z chipsami i piwem. U˝ywaj tak du˝ych ci´˝arów jak tylko
mo˝esz, zachowujàc prawid∏owà technik´.
åwicz do za∏amania ruchu. Zwi´kszaj obcià˝ania. Traktuj trening jak walk´ z ci´˝arami, której nie masz zamiaru przegraç.

IX – Pami´taj, abyÊ dzieƒ wolny
Êwi´ci∏
Trenowanie codziennie po 50 serii doprowadzi Twoje mi´Ênie do stanu, w którym
nigdy si´ nie zregenerujà. Mi´Ênie rosnà
lub cia∏o zmienia proporcje swojego sk∏adu podczas odpoczynku. JeÊli go nie zapewnisz, nie zmienisz si´. Poczàtkujàcy
entuzjaÊci çwiczà codziennie. Ich zapa∏
jest godny podziwu, brak wiedzy ju˝ nie.
Partie mi´Êni sà po∏àczone ze sobà w spe-

Jarosław Jakubowski
Pracownik dydaktyczny Instytutu
Sportów Indywidualnych
w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, ekspert
w zakresie treningu z oporem
zewnętrznym, właściciel Egobody Profesjonalni
Trenerzy Osobiści.

cyficzny sposób, cz´sto niedoceniany.
Dodatkowo pami´taj, aby po treningu
w∏àczyç elementy uspokojenia i wyciszenia organizmu, aby wróci∏ do równowagi.
Nie wychodê z sali zaraz po zakoƒczeniu
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wo. Nawet dzisiaj 130-kilogramowi zawodowcy nie walczà z ci´˝arami d∏u˝ej ni˝ 90
minut.

ostatniej serii çwiczeƒ. Twoje mi´Ênie potrzebujà od 48 do 72 godzin na pe∏nà regeneracj´. Ka˝dy potrzebuje co najmniej
dwóch dni w tygodniu odpoczynku od si∏owni. Nigdy nie ignoruj tego wymogu fizjologicznego.

X – Nie b´dziesz stosowa∏ planów zawodowców
Zna∏em ludzi próbujàcych çwiczyç planami zawodowców IFBB. Zawodowcy ci´˝ko
pracujà i poÊwi´cajà si´ kulturystyce czy
fitness, ale bez wàtpienia nie sà takimi ludêmi jak Ty czy ja. Sà wyjàtkowo genetycznie obdarowani oraz na ich sukces sk∏ada
si´ równie˝ taki czynnik, jak wspomaganie
niedozwolone. Dobrze jest popatrzeç na
zawodowców w ramach inspiracji. Nigdy
nawet przez chwil´ nie myÊl, ˝e majà jakieÊ
tajemnicze plany treningowe, które sprawi∏yby, ˝e wyglàda∏byÊ jak oni. Szukaj swoich rozwiàzaƒ, s∏uchaj ludzi z doÊwiadczeniem, a szczególnie ws∏uchuj si´ w swoje
cia∏o – ono podpowiada Ci, w którà stron´ podà˝aç.
Jarosław Jakubowski
www.egobody.pl
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