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Jarosław Jakubowski

Spotykamy się ponownie – tym razem, aby przedstawić możliwości, jakie dają 

nam często uważane za nowość, a tak naprawdę znane od wielu lat, akcesoria 

czy przyrządy treningowe. Właśnie takie są kettlebells – odważniki o specyficznym 

kształcie, wyglądające jak kula armatnia z uchwytem, występujące w różnych wersjach 

wagowych, wywodzące się z Rosji, a wymyślone już w 1700 roku.

S
ą osoby, które twierdzą, że tego typu odważ-

niki mają przewagę nad klasyczną sztangą 

czy hantlami. Mnie trudno w ten sposób 

wyrokować. Patrzę na „kettle” jako kolejny 

przyrząd w magicznym świecie zadań siłowych 

i chociaż rzeczywiście kilka ćwiczeń jest bar-

dzo charakterystycznych dla kettlebells, np. swingi, zarzuty, 

podrzuty, nadrzuty, to ciężarowcy mogliby się obrazić za 

takie stwierdzenie. W związku z tym nie porównujmy, lecz 

praktykujmy, by usprawniać ciało.

Jakie zalety ma trening kettlebells? Otóż korzyści, jakie 

daje ten prosty i zarazem bardzo efektywny przyrząd, są 

niezaprzeczalne:

 • żelazna kondycja i wytrzymałość – ciało uczy się 

pracować jako całość,

 • wzrost odporności na urazy – warunkiem (jak wszędzie) 

jest nienaganna technika,

 • stymulacja różnych systemów produkcji energii: 

aerobowych i anaerobowych,

 • poprawa mobilności i zakresu ruchowego 

stawów,

 • zwiększanie siły mięśniowej, 

szczególnie eksplozywnej,

 • poprawa tonusu i twardości 

mięśni,

 • zwiększenie czasu reakcji 

podczas wykonywania 

ćwiczeń,

 • odnoszenie osiągów w wielu 

dyscyplinach sportowych – 

stosowane szczególnie w sportach 

walki, ale również przez policję 

i straż pożarną,

 • usprawnienie funkcjonowania ciała.

Kettlebells są praktyczne, ponieważ 

można wykonać z ich użyciem nie tylko 

ćwiczenia charakterystyczne dla nich, lecz 

także klasyczne ćwiczenia z treningu siło-

wego. Ich kształt sprawia jednak, że odczucia 

mięśniowe są nieco inne. Dlatego też w poniższym treningu 

proponuję ćwiczenia klasyczne, połączone w kombajny tre-

ningowe, pojawia się też oczywiście swing. Bardzo ciekawym 

rozwiązaniem jest użycie „kettli” jako narzędzia w ćwiczeniach 

o charakterze stricte koordynacyjnym, co przynosi poprawę 

w zakresie zaburzeń koordynacji między- i śródmięśniowej, 

czego doświadczamy w prezentowanym treningu.

Zapoznaj się z techniką proponowanych ćwiczeń, następnie 

wykonaj po jednej serii każdego ćwiczenia po 20-25 ruchów. 

Kiedy już będziesz rozgrzany, wykonaj ćwiczenia w wybranych 

kombinacjach:

1. 30 sekund pracy, 30 sekund przerwy,

2. 40 sekund pracy, 20 sekund przerwy,

3. ciągła praca przez 10-15 minut przy założeniu, że wykonujesz 

15, 20 lub 25 ruchów podczas każdego ćwiczenia.

Szukajcie własnych pomysłów, dopasowujcie czas pracy 

do możliwości, ale również „szachujcie” swoje ciało nową 

kombinacją ćwiczeń, zamianą ich kolejności lub na inne.

Proponowany trening angażuje całe ciało poprzez 

wykonywanie ruchów złożonych wielostawo-

wych z elementami ruchów bardziej 

izolujących, szczególnie mięśnie ob-

ręczy barkowej. Z pełnej dynamiki 

przechodzimy na przykład do 

klasycznych spięć mięśni brzu-

cha, co wymaga ustabilizowania 

oddechu i większej koncentracji 

na czuciu mięśniowym.

Dynamika treningu z kettlebells 

w moim odczuciu często może po-

wodować mniejszy kontakt czuciowy 

z mięśniami, zwłaszcza gdy płynność 

ruchu oraz ciężar nie idą ze sobą w parze. 

Dlatego też, jak zawsze, zalecam optyma-

lizację obciążenia i dbanie o poprawność 

wykonywanych ruchów. Nie szybkość, 

lecz precyzja, a w zasadzie ich połączenie, 

przynosi ostateczny efekt.

Zapraszam do działania!
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 ĆWICZENIE 1. 

Ósemki z kettlebells
1. Stań w szerokim rozkroku ze stopami skierowanymi na 

zewnątrz pod kątem 45 stopni. Jedną ręką chwyć odważnik 

i umieść go przed sobą.

2. Wykonaj przysiad, pamiętając o neutralnej pozycji 

kręgosłupa, biodra wysuń do tyłu, kolana nie powinny 

wystawać dalej niż stopy.

3. Odważnik przekładaj dynamicznie z ręki do ręki, zataczając 

tzw. ósemki pomiędzy nogami, angażując przy tym mięśnie 

ud, grzbietu, brzucha oraz ramion. Skup się na odcinku 

lędźwiowym kręgosłupa, aby przez cały czas trwania 

ćwiczenia był on w naturalnej krzywiźnie. Ruchy nie mogą 

być przypadkowe, kieruj swoim ciałem. Wykonaj wydech 

przy każdym przełożeniu odważnika z ręki do ręki.
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 ĆWICZENIE 2.  

Kombajn na mięśnie nóg z użyciem kettlebells

1. Przyjmij pozycję wyprostowaną, stopy rozstaw na szerokość bioder. Napnij brzuch i grzbiet, ściągnij łopatki. Trzymaj 

odważniki w obu rękach z boku tułowia.

2. Wykonaj wymach prostymi rękoma w przód z jednoczesnym przysiadem do momentu, kiedy uda będą równolegle 

w stosunku do podłoża. Przez cały czas trwania ruchu zachowaj naturalną krzywiznę kręgosłupa oraz utrzymuj napięcie 

mięśniowe całego ciała. Użyj odważników jako przeciwwagę w celu wykonania prawidłowego przysiadu.

3. Wróć do pozycji początkowej, a następnie przejdź do pozycji zakrocznej, podnosząc pewnym ruchem odważniki nad głowę.

ĆWICZENIE 3.

Martwy ciąg z unoszeniem kettlebells wzdłuż tułowia do brody

1. Stań wyprostowany z odważnikami wyciągniętymi przed sobą, stopy ustaw na szerokość bioder. Wykonaj wdech, wciągnij 

brzuch, ściągnij łopatki, napnij grzbiet, klatkę piersiową skieruj do przodu i w górę.

2. Powoli opuszczaj odważniki jak najbliżej tułowia (odważniki „ślizgają” się po nogach), pamiętaj o utrzymaniu prawidłowej 

krzywizny kręgosłupa. Ugnij delikatnie stawy kolanowe, aby opuścić ciężar jak najniżej. W celu zadbania o bezpieczeństwo 

swojego kręgosłupa zastosuj się do powyższych wytycznych.

3. Po osiągnięciu maksymalnego punktu opuszczenia ciężaru powróć do pozycji wyjściowej, stosując się do tych samych 

zasad co przy opuszczaniu ciężaru. Będąc w pozycji początkowej, unieś odważniki wzdłuż tułowia do brody. Przedramiona 

przez cały czas trwania ruchu powinny tworzyć literę „V”.
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ĆWICZENIE 4.

Pompka z przeskokami

1. Wykonaj podpór przodem, umieszczając ręce na odważnikach w chwycie neutralnym. Kettlebells powinny być ustawione 
szerzej niż na szerokość ramion.

2. Zrób pompkę, rozciągając klatkę piersiową jak najmocniej, następnie wykonaj przeskok, umieszczając jedną nogę zgiętą 
pod klatką piersiową pomiędzy ramionami. Druga wyprostowana noga odgrywa rolę punktu podparcia.

3. Za pomocą kolejnego przeskoku zmień położenie nóg względem siebie. Ćwiczenie wykonuj dynamicznie po osiągnięciu 
poprawnej techniki ruchu.
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ĆWICZENIE 5.

Zegar

1. Stań w szerokim rozkroku, chwyć odważnik jedną ręką i ustaw wyprostowane ramiona równolegle do podłoża. Napnij 

mocno mięśnie tułowia, skieruj wzrok przed siebie.

2. Przenieś ciężar z jednej ręki do drugiej nad głową. Utrzymaj proste ramiona w stawach łokciowych oraz skup się na napięciu 

całego korpusu.

3. Powoli opuść ciężar i podaj go z ręki do ręki na najniższym poziomie wyprostowanych rąk (zwykle na wysokości bioder). 

Skup się na pracy mięśni obręczy barkowej oraz mięśni stabilizujących tułów.
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ĆWICZENIE 6.

Mięśnie skośne brzucha z użyciem kettlebells

1. Rozstaw stopy na szerokość bioder, odważniki trzymaj w obu rękach z boku tułowia. Klatka piersiowa powinna być 

skierowana w przód, a mięśnie grzbietu oraz brzucha napięte.

2. Opuść odważnik z jednej strony wzdłuż bocznej części uda najniżej, jak tylko potra!sz. Skup się na napięciu mięśni 

skośnych brzucha po stronie opuszczanego odważnika.

3. Wróć do pozycji początkowej, skupiając się na napięciu rozciągniętego mięśnia skośnego brzucha. Przejścia wykonuj 

płynnie, cały czas napinając raz jedną, raz drugą boczną ścianę mięśni brzucha.

ĆWICZENIE 7.

Swing z przeskokiem

1. Przyjmij pozycję początkową, ustawiając nogi w szerokim rozkroku ze stopami zwróconymi na zewnątrz pod kątem 

45 stopni. Jednocześnie trzymaj kettlebell w obu rękach przed sobą.

2. Wysuwając biodra do tyłu i uginając stawy kolanowe, zejdź do przysiadu, jednocześnie wykonując zamach odważnikiem 

spomiędzy nóg. Pamiętaj o prawidłowym ustawieniu głowy, dzięki czemu uzyskasz naturalną krzywiznę kręgosłupa.

3. Zainicjuj ruch biodrami. Wykonaj wymach odważnikiem na wysokość wzroku z jednoczesnym przeskokiem do pozycji 

wyprostu bioder oraz stawów kolanowych. Stopy w tej fazie ćwiczenia powinny zetknąć się ze sobą.

4. Przeskokiem wróć do pozycji początkowej i płynnie przejdź do kolejnego powtórzenia.
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ĆWICZENIE 8. 

Przekładanie kettlebells pomiędzy nogami – mięśnie brzucha

1. W siadzie równoważnym przekładaj ciężar od zewnątrz pomiędzy nogami. Staraj się utrzymywać pozycję równoważną 

przez cały czas trwania ćwiczenia. Ruchy powinny być dynamiczne, a uwaga skierowana na mięśnie brzucha. Pracuj 

nogami na zmianę, wykonując na przemian ruch prostowania i przyciągania kolana.

ĆWICZENIE 9.

Spięcia brzucha z kettlebells

1. Połóż się na plecach na macie, stopy ustaw na podłożu, 

uginając przy tym staw biodrowy oraz kolanowy. Chwyć 

odważnik obiema rękoma i trzymaj go w wyprostowanych 

ramionach na wysokości klatki piersiowej.

2. Wykonaj spięcie mięśni brzucha w taki sposób, aby odcinek 

lędźwiowy kręgosłupa cały czas przylegał do maty. Położenie 

odważnika oraz ramion się nie zmienia. Przez cały czas 

trwania ćwiczenia napinaj mięśnie brzucha, jednocześnie 

wykonując wydech – wdech rób wtedy, gdy opuszczasz 

tułów w stronę maty.

3. W celu zwiększenia czucia mięśniowego wykonaj ćwiczenie, 

trzymając odważnik w jednej ręce, drugą rękę połóż 

na brzuchu i kontroluj napięcie mięśniowe. ×
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