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HANTLE
– pionier w treningu z oporem
bez wzgl´du na czas
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Kolejne pokolenia majà to do siebie,
˝e poszukujà nowych trendów, roz-
wiàzaƒ i udoskonaleƒ we wszyst-

kich dziedzinach. Podobnie jest z trenin-
giem i dotyczy to ka˝dej dyscypliny spor-
towej. Widaç to szczególnie w ostatnich
latach w treningu z oporem zewn´trznym.
Dotyczy to treningu ukierunkowanego na
body-building i coraz popularniejszà kultu-
rystyk´ oraz fitness. Zmiany i ulepszenia
widaç przede wszystkim w tym, jak wyko-
rzystywany jest trening z oporem ze-
wn´trznym w kszta∏towaniu cech moto-
rycznych w innych dziedzinach sporto-
wych. Trenerzy, instruktorzy, nauczyciele,
ale te˝ sami çwiczàcy przeÊcigajà si´ po-
szukiwaniu nowych akcesoriów, przyborów
i metod treningu. TaÊmy treningowe, flexi
bary, bosu, pasy TRX, worki treningowe,
ró˝nego rodzaju platformy, liny i uchwyty
majà za zadanie uatrakcyjniç trening
i uczyniç go skuteczniejszym. Czy tak jest?
Nie wiem. Zdarza mi si´, ˝e ze wzgl´du na
13-letnie doÊwiadczenie w treningu perso-
nalnym proszony jestem o opinie na temat
tego, co zadzia∏a lepiej, w jakiej konwencji
„zaatakowaç” ludzki organizm, by uleg∏
oczekiwanej zmianie. Zbyt wiele jest pro-
blemów, by jednoznacznie odpowiedzieç
na te trudne pytania. Ale spróbujmy…

Niniejszy artyku∏ jest Êwiadomà próbà
przekonania do najstarszych znanych ak-
cesoriów nowo˝ytnych w treningu si∏o-
wym, czyli hantli. Powiem krótko i precy-
zyjnie: „WynieÊ ca∏y wyspecjalizowany
sprz´t z sali çwiczeƒ, wszystkie akcesoria,
gumy oporowe, pasy itp. I pozostaw han-
tle, a zrobisz ze swoim cia∏em, co ze-
chcesz!”. Ale od poczàtku.

HHii  ssttoo  rriiaa  hhaann  ttllii  

Szu ka jàc in for ma cji na te mat han tli –  kto
je wy my Êli∏, kie dy po wsta ∏y pierw sze, trud -
no zna leêç ja kie kol wiek da ne. Wy ni ka jed -
nak, ˝e pre kur sor kul tu ryst ki Eu ge niusz
San dow, któ re go praw dzi we na zwi sko
brzmia ∏o Frie drich Mu el ler,  ma jàc 16 lat,
a by ∏o to w koƒ ców ce 1890 ro ku, pod czas
zwie dza nia wraz z oj cem Ko lo seum oraz
mu ze ów w Rzy mie uka zu jà cych hi sto ri´
olim piad i walk gla dia to rów, za uwa ̋ y∏, ˝e
po sta cie te od zna cza ∏y si´ wy jàt ko wà
i nie po spo li tà har mo nià oraz mu sku la tu rà.

Eu ge niusz za sta na wia∏ si´, czy mo ̋ e
upodob niç si´ do sta ro ̋ yt nych he ro sów –
za czà∏ zg∏´ biaç li te ra tu r´, a szcze gól nie jej
wy ci nek o na zwie ka lo ka ga tia (ka los –
pi´k ny, aga thos – do bry). Ka lo ka ga tia
ozna cza ∏a w Gre cji pe wien sche mat wy -
cho wa nia m∏o dzie ̋ y, w któ rym k∏a dzio no
szcze gól ny na cisk na roz wój fi zycz ny, ale
i du cho wy-umy s∏o wy. Oso ba trzy ma jà ca
si´ te go ka no nu zy ski wa ∏a mia no ide a∏u.
I w ten spo sób 16-let ni Eu ge niusz roz po -
czà∏ pro gre syw ne tre nin gi si ∏o we, czy li ta -
kie, gdzie co ja kiÊ czas ule ga∏ zmia nie ci´ -
˝ar – oczy wi Êcie na wi´k szy. Me to da nie -
usta jà ce go zwi´k sza nia licz by po wtó rzeƒ,
na st´p nie sa me go ci´ ̋ a ru i zno wu licz by
po wtó rzeƒ, wy ma ga ∏a nie zwy k∏ej si ∏y cha -
rak te ru i wy jàt ko wej re gu lar no Êci tre nin -
gów. W za sa dzie w cza sie in ten syw nych
çwi czeƒ, któ ry trwa∏ 3 la ta, Frie drich, czy
te˝ Eu ge niusz, pod po rzàd ko wa∏ ca ∏e swo -
je ̋ y cie tre nin go wi. åwi czy∏ przede wszyst -
kim z han tla mi, któ rych mia∏ w do mu nie -
zli czo nà licz b´, ja ko ˝e cià gle po wi´k sza∏
ci´ ̋ ar. Je go wy czy ny da le kie by ∏y od kla -
sycz nych kon ku ren cji wspó∏ cze snych za -
rów no ci´ ̋ a ro wych, jak i kul tu ry stycz nych,
po nie wa˝ w tam tej epo ce do mi no wa ∏y ku -
lo la ski, któ ry mi po pi sy wa li si´ si ∏a cze,
uno szàc je naj cz´ Êciej jed no ràcz, bo to
bu dzi ∏o wi´k sze uzna nie pu blicz no Êci.
Aby zro zu mieç, jak wiel kie zmia ny za sz∏y
w or ga ni zmie s∏a be go ch∏op ca z Kró lew ca
pod wp∏y wem mor der czych tre nin gów, wy -
star czy wspo mnieç, ˝e po tra fi∏ jed no ràcz
wy ci skaç ku lo la sk´ o wa dze 100 ki lo gra -
mów, cze go nie by∏ by w sta nie do ko naç
˝a den wspó∏ cze sny ci´ ̋ a ro wiec. A prze -
cie˝ Frie drich za czy na∏ od 2-ki lo gra mo -
wych han tli.  Na pod sta wie tej krót kiej hi -
sto rii wi dzi my, ̋ e to w∏a Ênie han tle sà pio -

ATUTY HANTLI: 

� są poręczne, 
� szybko można zmienić obciążenie na adekwatne do możliwości,  
� dają sposobność nieprawdopodobnej synergii, czyli współpracy pomiędzy

mięśniami, 
� rozwijają wyobraźnię dotyczącą ruchu w przestrzeni – pozwalają na doszuki-

wanie się coraz to nowych połączeń ruchów i pobudzania mięśni, rekrutując
coraz więcej jednostek motorycznych,

� dzięki poręczności i możliwości manipulowanie ruchem (pronacja i supinacja)
– ruch obrotowy do wewnątrz i na zewnątrz wobec różnych grup mięśniowych
– stwarzają nieograniczone możliwości ich izolowania, a co za tym idzie – po-
budzenia, 

� dają możliwość wyrównywania asymetrii morfologicznej związanej z różnicą 
w budowie zewnętrznej po obu stronach płaszczyzny środkowej ciała, 

� dają szansę wyrównywania asymetrii funkcjonalnej, która związana jest 
z częstością używania danej kończyny czy narządu zmysłu przy wykonywaniu
codziennych czynności,

� pozwalają na wyrównywanie asymetrii dynamicznej, która wyraża stopień 
różnicy pomiędzy stronami ciała, np. w zakresie siły czy szybkości. 

nie rem w tre nin gu pro gre syw nym i dla te -
go sta ∏y si´ bo ha te rem te go ar ty ku ∏u. 

DDllaa  kkoo  ggoo  hhaann  ttllee??  

Si ∏a fi zycz na oraz har mo nij na i umi´ Ênio -
na syl wet ka od za wsze ro bi ∏y du ̋ e wra ̋ e -
nie na ka˝ dym, kto si´ z ni mi ze tknà∏. Je Êli
chcesz ro biç wra ̋ e nie na sa mym so bie
bàdê in nych, si´ gaj po han tle – tak jak ro -
bi ∏y to po ko le nia kul tu ry stek, kul tu ry stów

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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Wdo bie co chwi l´ po ja wia jà cych si´
no wych urzà dzeƒ do tre nin gu oraz

no wi nek tech no lo gicz nych, han tle to przy -
rzàd, któ ry wy da je si´ byç po nad cza so wy.
Mo ̋ e byç sto so wa ny za rów no na si ∏ow ni,
jak i w klu bie fit ness czy te˝ w za ci szu w∏a -
sne go do mu.  

Wy ko rzy sta nie han tli w tre nin gu mo ̋ e
spra wiç, ˝e sta nie si´ on bar dzo wszech -
stron ny. Przy ich u˝y ciu mo ̋ e my wy ko ny -
waç çwi cze nia na gór ne par tie mi´ Ênio we –
klat k´ pier sio wà, tri ceps, bi ceps, ra mio na
czy ple cy. Mo ̋ e my rów nie˝ zin ten sy fi ko -
waç çwi cze nia na dol ne par tie mi´ Ênio we,
do k∏a da jàc u˝y cie ob cià ̋ e nia do kla sycz -
nych çwi czeƒ na mi´ Ênie nóg czy po Êlad -
ków (wy pa dy, przy sia dy). De cy du jàc si´ na
tre ning z han tla mi, mu si my oczy wi Êcie od -
po wied nio go za pla no waç nasz tre ning,
aby by∏ on dla nas jak naj bar dziej efek tyw -
ny. Na le ̋ y prze my Êleç, ile dni w ty go dniu
b´ dzie my mo gli tre no waç  i ja ki efekt ma jà
przy nieÊç na sze çwi cze nia tre ning – wy -
szczu ple nie, uj´dr nie nie, wzrost si ∏y czy
te˝ ma sy mi´ Ênio wej.

Bez wzgl´ du na to, na ja ki tre ning si´
zde cy du je my, mu si my pa mi´ taç o tym, i˝
w ka˝ dym tre nin gu, a w szcze gól no Êci

w tym re nin gu z ob cià ̋ e niem, bar dzo wa˝ -
na jest tech ni ka wy ko ny wa nych çwi czeƒ
i na niej po win ni Êmy si´ sku piç. Z∏a tech ni -
ka to brak po ̋ à da ne go efek tu fi nal ne go,
a co naj wa˝ niej sze – ry zy ko mi kro ura zów
i kon tu zji.  

Po win ni Êmy pa mi´ taç, i˝ przed roz po -
cz´ ciem tre nin gu mu si my po win ni Êmy
spraw dziç mo˝ li wo Êci po czàt ko we or ga ni -
zmu i do nich do sto so waç ob cià ̋ e nia, któ -
rych b´ dzie my u˝y waç w pra cy nad kon -
kret nà gru pà mi´ Ênio wà. Roz wój tre nin go -
wy wy ma ga oczy wi Êcie stop nio we go
pod no sze nia „po przecz ki” – czy to po -
przez zwi´k sze nie ob cià ̋ e nia, licz by ilo Êci
po wtó rzeƒ, czy te˝ cz´ sto tli wo Êci tre nin -
gu, ale mu si my pa mi´ taç, by dzia ∏aç sys te -
ma tycz nie, ma ∏y mi kro ka mi. Zbyt ma ∏y ci´ -
˝ar nie b´ dzie do sta tecz nym bodê cem do
roz wo ju mi´ Ênia, a w re zul ta cie nie osià -
gnie my po ̋ à da ne go efek tu, zaÊ zbyt szyb -
kie tem po zmian czy do bra nie zbyt du ̋ e go
ci´ ̋ a ru mo ̋ e pro wa dziç do kon tu zji, prze -
m´ cze nia, a w efek cie dto znie ch´ ce nia.
Mu si my pa mi´ taç, ˝e ka˝ dy tre ning si ∏o wy
tdo „pra ca d∏u go ter mi no wa” i nie mo˝ li we
jest osià gni´ cie efek tów w cià gu jed ne go
ty go dnia, a na wet mie sià ca.

Wy ko nu jàc çwi cze nia mu si my pa mi´ taç
o za cho wa niu pra wi d∏o wej syl wet ki. åwi -
cze nia z ob cià ̋ e niem, w tym wy pad ku
z han tla mi, po win ni Êmy wy ko ny waç na na -
pi´ tych mi´ Êniach brzu cha, przy pro stych
ple cach, za kres ru chu po Êwi´ co ny da ne -
mu çwi cze niu po wi nien byç pe∏ ny, a ruch
wy ko na ny spo koj nie i p∏yn nie. Na le ̋ y przy
tym wy strze gaç si´  zbyt szyb kie go tem pa
i gwa∏ tow nych ru chów. Wa˝ ne jest te˝ uni -
ka nie prze pro stów i blo ko wa nia sta wów
∏ok cio wych ora zi ko la no wych.

Zna jàc ju˝ plan tre nin go wy, tech ni k´
i roz po czy na jàc tre ning kie ru jà cy nas ku
upra gnio ne mu efek to wi, nie za po mi naj my,
˝e raz osià gni´ te wy ni ki nie utrzy mu jà si´
na sta ∏e, na le ̋ y je pie l´ gno waç i nie za -
prze sta waç çwi czeƒ tre nin gu, a kon se -
kwent nie si´ do sko na liç, za mo ty wa cj´
ma jàc osià ga ne efek ty…

An ge li ka Je żew ska 
– Tre ner Re ebok Uni ver si ty Pol ska

i lu dzi ru chu fit ness syl wet ko we go. Bez
wzgl´ du na cel tre nin go wy – zwi´k sze nie
si ∏y i ma sy mi´ Ênio wej czy re duk cja tkan ki
t∏usz czo wej – to w∏a Ênie han tle po win ny
byç Two im ar se na ∏em ude rze nio wym. Je Êli
sta wiasz na ja koÊç w tre nin gu – czy li: spe -
cja li stycz nà roz grzew k´, bez pie czeƒ stwo,
prio ry tet mi´ Ênio wy, pro gre sj´ ob cià ̋ eƒ
i kon cen tra cj´, izo la cj´ oraz kon fu zj´ mi´ -
Ênio wà, po praw nà tech ni k´, sys te ma tycz -
noÊç i cy klicz noÊç – to sà za sa dy dla ka˝ -
de go, kto po wa˝ nie my Êli o pra cy nad so -

bà. Wdro ̋ e nie ich w tre nin gu z han tla mi
gwa ran tu je suk ces.

Na pew no cze goÊ nie do da ∏em, ale
z pew no Êcià ni cze go bym nie ujà∏. han tle
obec ne go cza su to te˝ prze Êci ga nie si´
w ko lo rach, kszta∏ tach, po r´cz no Êci
uchwy tów. jed no jest pew ne – nie ma nic
lep sze go ni˝ me ta lo wa r´ ko jeÊç han tla
wspó∏ pra cu jà ca z na szy mi d∏oƒ mi w po -
szu ki wa niu lep sze go czu cia mi´ Ênio we go
i wy glà du. za ch´ cam!

Opnia eks per ta 

Tre ning z han tla mi


