
Dzień dobry 

„Zostań w domu” to hasło, które dziś jest konieczne do realizacji. Mam nadzieję, że po przeczytaniu tych 
kilku słów pomogę Wam przebrnąć przez ten ciężki dla nas czas. 

Niestety sytuacja zmusza nas do pozostania w domach, często w małych pomieszczeniach w czasie 
ogólnej kwarantanny z powodu koronawirusa. Wiele godzin spędzacie przed komputerem, czytacie 
książki czy po prostu oglądacie filmy. Wszystkie te czynności nie angażują waszych mięśni. 

Do prawidłowego funkcjonowania waszego organizmu potrzebny jest ruch. Brak możliwości wyjścia  
na zajęcia wychowania fizycznego czy po prostu pogrania w piłkę z kolegami zmusza nas do 
organizowania sobie ćwiczeń w ramach swojego mieszkania. 

Do tego celu doskonale nadaje się trening tzw. kalistenika.  Kalistenika to doskonały trening - stosując go 
wzmacniamy siłę mięśni ramion, nóg, brzucha i grzbietu, czyli całego ciała. Kalistenika to trening  
bez nakładów finansowych czyli specjalistycznego sprzętu, trening na małej przestrzeni i dla każdego,  
czyli idealny na dzisiejszą sytuację. 

Kalistenika wywodzi się ze starożytnej Grecji . To grecy byli twórcami kalokagatii czyli harmonijnego 
rozwoju ciała i umysłu. Nazwa tego treningu pochodzi od słów kallos -piękno i sthenos- siła. 

Z tego wynika, że kalistenika to po prostu trening siłowy podczas którego wykorzystujemy ciężar własnego 
ciała. Wykonując systematycznie te ćwiczenia poprawiamy siłę mięśni, sylwetkę, koordynację ruchową 
oraz gibkość ogólną. Ćwiczenia te korzystnie wpływają na układ krążenia, oddechowy czy kostnostawowy. 

Podstawową zaletą tych ćwiczeń jest to, że robić może to każdy - młodszy i starszy, słabszy i silniejszy,  
czyli możemy ćwiczyć w gronie rodzinnym, w sytuacji gdy jesteśmy zmuszeni do pozostania w domu. 

Kalistenika to trening  z masą własnego ciała. Do przeprowadzenia  ćwiczeń potrzebne jest 
trochę  wolnej przestrzeni w mieszkaniu .Można wykonywać również na powietrzu . Potrzebne 
są też dwa krzesła oraz drążek rozporowy w drzwiach. 

 

Trening kalisteniki składa się z sześciu podstawowych ćwiczeń: 

• przysiady - wzmacniają nogi 

• unoszenie nóg - wzmocnienie mięśni  brzucha 

• pompki - mięśnie klatki piersiowej 

• mostek - wzmacnia mięśnie grzbietu 

• podciąganie na drążku 

• pompki na poręczach (krzesłach) 

Każde z tych ćwiczeń ma kilka wariantów trudności. Im większy poziom sprawności,  
tym trudniejsza technika wykonywania ćwiczeń. Jeśli jest to Twój pierwszy kontakt  
z kalisteniką, zacznij od najprostszych ćwiczeń przedstawionych przeze mnie  
na dołączonym filmie. 

Ćwiczenia należy wykonywać dbając o prawidłową technikę danego ruchu oraz 
systematyczność. Optymalna ilość treningów to dwa, trzy razy w tygodniu. Należy wybrać 
sześć ćwiczeń. Dwa na ramiona, dwa na brzuch i dwa na nogi. Każde ćwiczenie wykonujemy 
4-10 powtórzeń oraz 3-6 serii. 



Trening taki należy stosować 4-6 tygodni, a później zintensyfikować (zwiększając liczbę 
powtórzeń albo skracając przerwy między ćwiczeniami). 

Bardzo ważne: 

A. przed każdym treningiem przeprowadź rozgrzewkę, 

B. przed wykonaniem ćwiczenia zajmij prawidłową pozycję, 

C. odżywiaj się i uzupełniaj płyny. 

Moim zadaniem jest zainspirować Was do tego rodzaju treningu. Oprócz ćwiczeń,  
które poleciłem, zachęcam aby korzystać ze specjalnych aplikacji, które pozwolą Wam  
na indywidualny dobór ćwiczeń. Bardzo ważna jest systematyczność a efekty zobaczycie  
po kilku tygodniach. 

Mam nadzieję, że zainteresujecie się tego rodzaju ćwiczeniami i nie wychodząc z domu 
poprawimy i wzmocnimy fizyczną stronę swojego ciała. 

Ćwicząc z Wami apeluję  „ZOSTAŃ W DOMU”. 

  

Życzę wytrwałości w ćwiczeniach i pozdrawiam, 

Arkadiusz Arażny


