
TRAINING CAMP VIDEO PROGRAM 
 

Tytuł Długość Czego się dowiesz? Co Ci to da? 

1 - Wstęp 3:16 Czym jest Trening Camp? 
Dlaczego nie ma jednej 
sprawdzonej metody 
treningowej? 

Poznasz techniki dwiczeo 
sprawdzone przez Fenixa i 
Oleya 

2 - Klatka 10:44 Jakie dwiczenia 
wykonywad, aby idealnie 
ukształtowad klatkę 
piersiową? 
Czego użyd, aby zmniejszyd 
ryzyko kontuzji przy 
wyciskaniu na ławce 
skośnej? 
Co zastosowad, aby w 
pełni wykorzystad 
dwiczenie wyciskania na 
ławce płaskiej? 

Poznasz 4 dwiczenia na 
klatkę piersiową  
Poznasz udoskonalenia już 
znanych dwiczeo 

3 - Ćwiczenia na nogi i 
pośladki 

10:07 Czy przysiady są 
inwazyjne? 
Dlaczego mężczyźni 
powinni wykonywad 
pewne dwiczenia na 
mięśnie pośladkowe? 
Jaki jest najczęstszy błąd 
wykonywania dwiczeo na 
maszynie na odwodziciele? 

Poznasz alternatywy 
tradycyjnych przysiadów 

4 - Triceps 7:38 Jaki jest częsty błąd przy 
prostowaniu sztangi 
łamanej zza głowy? 
Jak najbardziej odizolowad 
triceps od reszty partii 
mięśniowych przy 
ściąganiu górnego 
wyciągu? 
Kiedy powtórzenia 
"wymuszone" mają sens a 
kiedy dają negatywny 
efekt? 

Poznasz 3 dwiczenia 
angażujące wyłącznie 
triceps 
Twoje treningi na triceps 
staną się bardziej 
efektywne 

5 - Barki 8:05 Jak połączyd znane 
dwiczenia dla 
efektywniejszego 
treningu? 
Jak angażowad różne 
partie mięśni zmieniając 
uchwyt maszyny? 

Poznasz sprawdzone 
techniki dwiczeo na barki 
oraz najczęstsze błędy 

6 - Łydki 3:51  Jaka jest optymalna ilośd 
powtórzeo dla dwiczeo 
łydek? 
Jaki wykonywad zakres 
ruchu, aby nie nabawid się 
kontuzji? 

Efektywniejszy i 
bezpieczny trening łydek 



Jak zmienid znane 
dwiczenie dla lepszego 
efektu? 

7 - Poprawa błędów w 
treningu tricepsów 

4:47 Na czym się szczególnie 
skupid przy prostowaniu 
sztangi łamanej  zza 
głowy? 
Jak ilośd serii wpływa na 
utrzymanie prawidłowej 
techniki? 
Jaki jest najlepszy zakres 
ruchu dla treningu 
tricepsów? 
Dlaczego nieraz warto 
zachowad "naturalnośd" 
ruchów? 

Utrwalisz poznane techniki 
Unikniesz najczęstszych 
błędów w treningu 
tricepsów 

8 - Poprawa błędów w 
treningu nóg 

6:11 Jak ustawienie palców u 
stóp wpływa na zmianę 
dwiczonych partii mięśni? 
Jak rozstawienie stóp 
wpływa na angażowane 
partie mięśniowe? 
Dlaczego podczas treningu 
należy myśled? ;) 

Utrwalisz poznane 
techniki, unikniesz 
najczęstszych błędów w 
treningu nóg, poznasz 
alternatywy znanych już 
dwiczeo 

9 - Poprawa błędów w 
treningu barków 

14:27 Dlaczego wolny ciężar, pod 
wieloma względami, jest 
lepszy niż maszyna?  
 

Utrwalisz poznane 
techniki, unikniesz 
najczęstszych błędów w 
treningu barków 

10 - Dodatkowe wskazówki 4:04 Jak trenowad, jeśli mamy 
dysproporcje w ciele? 
Jakie dwiczenia 
wykonywad w celu 
wyrównania asymetrii? 
O stosowaniu szybkiego i 
wolnego wyciskania w 
zależności od pożądanego 
efektu. 

Poprawisz wygląd swojej 
sylwetki 
Dopasujesz dynamikę 
dwiczeo do treningu 
siłowego bądź masowego 

11 - Prezentacja sylwetki 31:20 Dlaczego powinniśmy 
uczyd się prezentacji 
sylwetki, pozowania? 
W jaki sposób pomoże 
Nam to w treningu?  
Jak prawidłowo spinad 
mięśnie w poszczególnych 
pozycjach? 
Na co szczególnie zwrócid 
uwagę? 
Co to jest separacja i w 
jakim stopniu przekłada się 
na Twoją sylwetkę?  
Dlaczego powinniśmy 
korzystad z masaży 
głębokich? 

Twoje treningi będą 
efektywniejsze 
Twoja sylwetka będzie 
korzystniej wyglądała na 
zdjęciach, wakacjach :) 

 


