
Tradycją stało się już to, że do kolejnych artykułów 
zapraszam zawodowych sportowców różnych 
dyscyplin – zarówno tych czynnych, jak i tych, 
którzy zakończyli już swoje kariery sportowe. 
Niezwykłym doświadczeniem jest rozmowa 
z nimi o potędze możliwości wykorzystania 

ćwiczeń siłowych w ich dyscyplinach. Wymiana poglądów 
i wyciąganie wniosków w tym zakresie może mieć niebagatelne 

znaczenie dla uzyskiwania wyższej formy sportowej zawodników, 
których trenerzy przyglądają się naszym poczynaniom, relacjo-
nowanym w kolejnych artykułach. To właśnie jest głównym 
przesłaniem niniejszej publikacji. Tym razem zaprosiłem do 
współudziału Darka Sztylkę, byłego piłkarza – kapitana Śląska 
Wrocław, Mistrza Polski i zawodnika, który w barwach tego 
zespołu rozegrał ponad 263 spotkania, a obecnie trenera jednej 
z największych Akademii Futbolowych dla dzieci.

Stare greckie przysłowie mówi: „ zwykle rozum przydaje się bardziej niż ślepa siła”. 
Uwielbiam sięgać do korzeni antycznych, w których kult ciała i ducha współgrał ze sobą 

i był podkreślany w szczególny sposób. Chciałbym, aby budowanie siły szło w parze 
z późniejszym wykorzystaniem jej dzięki rozumowi w różnych dyscyplinach sportowych.

 
Jarosław Jakubowski
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Zacznę od podziału podstawowego treningu siłowego, 
który dzieli się na:
 • trening izometryczny (kiedy występuje maksymalne 

napięcie mięśni, ale bez zmiany ich długości),
 • trening ekscentryczny (podczas opuszczania ciężaru, kiedy 

mięśnie się wydłużają),
 • trening koncentryczny (podczas podnoszenia ciężarów, 

kiedy mięśnie maksymalnie się kurczą).
W niniejszym artykule chciałbym skupić się na przygotowaniu 
siłowym piłkarza przed sezonem. Trening ten w założeniu 
powinien mieć charakter izolowany od gry. Ćwiczenia nie 
mają bezpośredniego związku z grą i mogą obejmować:
 • środki oparte na osiągnięciach tzw. siłowych dyscyplin sportowych 

(kulturystyka, podnoszenie ciężarów, wioślarstwo, L.A.),
 • ćwiczenia ze sztangami lub hantlami na siłowni,
 • statyczne ćwiczenia z gumami (ekspanderami),
 • pokonywanie oporów własnego ciała.

Wywodzę się z kręgu bodybuildingu i tam właśnie zawsze 
poszukuję inspiracji. Ze szczególną uwagą uwzględniam 
jednak charakterystykę danej dyscypliny – sposób porusza-
nia się, zmienność stref tlenowych i aspekty koordynacyjne. 
Ciągle poszukuję rozwiązań, jak usprawnić pod względem 
siłowym każdego sportowca. Rozmowa z Darkiem pozwala na 
ugruntowanie kilku ważnych kwestii związanych z treningiem 
przygotowania siłowego piłkarza. Po wspólnym uzgodnieniu 
jako główny przyrząd treningowy wybieramy powerbagi, 
czyli worki opatrzone uchwytami i wypełnione masą o różnej 
wadze. Ustaliliśmy przede wszystkim, że kluczowy jest okres 
przygotowań przed sezonem piłkarskim, a w związku z tym 
kierunkowanie rodzaju siły, która ma dominować w procesie 
treningowym. Dlatego też, jak już wspomniałem wcześniej, 
skoncentrujemy się na przygotowaniu poza sezonem pił-
karskim. Trening ten będzie ukierunkowany na zwiększenie 
siły statycznej bez znacznego wzrostu masy mięśniowej. 
Wybieramy ćwiczenia klasyczne, między innymi z metody 
ciężkoatletycznej, a także ćwiczenia złożone – wielostawowe, 
takie jak wyciskanie, przysiady i martwe ciągi. Mimo dość 

często wygłaszanych sugestii, aby treningu stricte siłowego 
nie łączyć z jakimikolwiek formami poruszania się piłkarza, 
postanowiliśmy sięgnąć po tyczki i podjąć „walkę o pozy-
cję”. Ćwiczenie to tylko nosi „znamiona” gry i nie można 
jednoznacznie przypisać go piłce nożnej, co jednocześnie 
usprawiedliwia nasz wybór, a pozwala trzymać się podstaw 
założeń co do ćwiczeń izolowanych od gry.

W treningu figuruje zaledwie 5 ćwiczeń. Powszechnie 
stosowane metody kształtowania siły mięśniowej piłkarzy 
zakładają, że ćwiczenia kończyn dolnych powinny mieć 
charakter pracy ekscentrycznej i koncentrycznej, natomiast 
ćwiczenia mięśni górnej części ciała należy obciążyć pracą 
o charakterze koncentrycznym i izometrycznym. My szcze-
gólnie koncentrujemy się na prędkości – tempie wykony-
wania ćwiczeń – i pomimo założeń kształtowania siły sta-
tycznej włączamy ruchy eksplozywne. Doświadczenie Darka 
sygnalizuje, że usztywnienie ruchów po treningach często 
utrzymywało się długo po zakończeniu ćwiczeń związanych 
z budowaniem siły statycznej, stąd ta delikatna modyfikacja.

Trzeba pamiętać, że w piłce użycie siły przejawia się 
przede wszystkim w:
 • przyspieszaniu na kilku metrach,
 • wyskokach do uderzenia piłki głową,
 • bezpośredniej walce z przeciwnikiem (gra ciałem, 

drybling),
 • uderzeniach piłki na dużą odległość,
 • odbiorze piłki wślizgiem,
 • nadawaniu piłce dużej prędkości.

Uważamy jednak, że okres budowania siły poza sezonem 
zapewnia korzyści przede wszystkim dla ochrony aparatu 
ruchu piłkarza przed kontuzjami.

Prezentujemy jednostkę treningową, którą można wdro-
żyć w okresie przygotowań, zalecając jednak dołączenie 
do kolejnych jednostek ćwiczeń ze sztangami i wyspecja-
lizowanymi maszynami oraz oporem własnego ciała. Jak 
zawsze, sugerujemy optymalizację obciążenia względem 
zaleconej liczby lub zakresu ruchów. ×

 W niniejszym artykule chciałbym skupić się na przygotowaniu siłowym piłkarza  
 przed sezonem. Trening ten w założeniu powinien mieć charakter izolowany  
 od gry. Ćwiczenia nie mają bezpośredniego związku z grą. 

 Zapraszam do zapoznania się  
 z charakterystyką poszczególnych ćwiczeń!  
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 ĆWICZENIE 1.  
W przysiadzie – gdy jedynka pracuje, 
wykonując 2 przysiady w tempie 3 sekundy 
praca koncentryczna i 3 sekundy praca 
ekscentryczna, dwójka czeka w pozycji 
przysiadu na przejęcie worka. 
 
4 serie x 8 powtórzeń x 1,3 przerwa

 ĆWICZENIE 3.  W podporze przeciąganie worka do partnera – napięcie mięśni brzucha i mięśni 
przykręgosłupowych lędźwi w ramach stabilizowania pozycji, ruchy powinny być dynamiczne; na przeciągnięcie 
worka do partnera, by mógł uchwycić go i przekazać z powrotem, mogą być potrzebne 2 ruchy w związku 
z narastającym zmęczeniem podczas wykonywania ćwiczenia. 
4 serie x 8-10 przeciągnięć x 1,45 przerwa

 ĆWICZENIE 2.  
Martwy ciąg wykonywany 
synchronicznie w tempie 4 sekundy 
praca ekscentryczna i 2 sekundy praca 
koncentryczna. Skłon przy prostych 
plecach, worek trzymany blisko tułowia, 
w fazie końcowej ściągnięcie łopatek 
i napięcie pośladków. Należy zwrócić 
uwagę, aby w fazie końcowej nie 
wypychać zbytnio miednicy do przodu. 
 
4 serie x 10 powtórzeń x 1,3 przerwa
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 ĆWICZENIE 4. 

Przepychanie z tyczkami – 
ruchy zbliżone do próby 
uzyskania pozycji, np. podczas 
zamieszania w polu karnym, praca 
o charakterze mieszanym w czasie 
1 minuty, z liczeniem liczby 
wypchnięć poza oznaczone pole. 
Pole nie musi mieć charakteru 
oznaczonego i ćwiczenie może być 
wykonywane tylko na czas. 
 
4 x 2 przerwa

 ĆWICZENIE 4. 

Wyciskanie worka z wyrzutem 
w fazie końcowej – łokcie 
trzymane szeroko, gdy jedynka 
wyrzuca worek po ruchu 
wyciśnięcia, dwójka asekuruje 
powrót worka do uchwytu przez 
jedynkę w celu wykonania 
kolejnego powtórzenia, wyrzut 
można stosować co drugi ruch. 
 
4 x 12 x 1,3 przerwa

fo
t. 

D
ar

ek
 S

zt
yl

ka

40 magazyn trenera 33/2014


