
Progresja w treningu biegowym: Jak stale się doskonalić 

To najlepszy przewodnik po tym, jak stale kwestionować status quo podczas treningu biegowego i jak 

stać się lepszym biegaczem. 

W tym artykule zwracam się przede wszystkim do poważnego biegacza, który chce biegać dłużej i 

szybciej. W artykule udzielę Ci konkretnych porad, jak powinien wyglądać Twój trening biegowy, abyś 

stale rozwijał się jako biegacz. 

Kluczowym słowem jest postęp 

Jeśli jesteś ćwiczącym lub stosunkowo nowym biegaczem, który osiągnął etap, w którym tak naprawdę 

nie czujesz, że stajesz się lepszy, myślę, że ten artykuł będzie dla Ciebie inspirujący. Najważniejszym 

składnikiem udanego programu biegowego jest jego zdolność do robienia postępów. Progresja jest więc 

zasadą treningu, na której opiera się każdy udany trening biegowy. Bez względu na to, jaki program 

biegowy stosujesz, najważniejsza jest progresja. 

Ale czym jest progresja i jak możesz stworzyć progresję we własnym treningu? Po przeczytaniu tego 

posta mam nadzieję, że staniesz się prawdziwym „mistrzem postępów” i naturalnie włączysz progresję 

do swojego treningu biegowego. 

Czym jest progresja? 

Postęp oznacza po prostu „sukces” lub „postęp”. Progresję 

uzyskuje się, gdy stale zwiększasz obciążenie treningowe 

w trakcie całego procesu treningowego. Jeśli chcesz stać 

się lepszym biegaczem, musisz stale zwiększać obciążenie 

podczas treningu – tak, aby Twój organizm był 

stymulowany do stawania się silniejszym. 

Jeśli nie zwiększysz całkowitego obciążenia treningowego, 

Twoje ciało stanie się „głuche”, a ulepszenia stają się coraz 

mniejsze i ostatecznie znikają całkowicie. Jeśli zamierzasz 

rozwijać się jako biegacz przez kilka lat, musisz również 

pomyśleć o postępie w swojej strategii długoterminowej. Po prostu musisz zwiększać obciążenie 

treningowe z każdym treningiem, aby z biegiem lat stawać się coraz lepszym. 

Trenuj za mało i bądź ukarany - trenuj za dużo i daj się zranić! 

Zwiększenie obciążenia treningowego jest proste – przebierzesz więcej kilometrów w szybszym tempie! 

Dużo trudniej jest jednak na tyle zwiększyć obciążenie treningowe, aby uzyskać jak największy rozwój – 

bez kontuzji treningowych. Optymalnie byłoby zawsze być na skraju kontuzji - bez kontuzji. To jest 

granica, którą musisz znaleźć i rzucić wyzwanie, jeśli chcesz osiągnąć swój maksymalny potencjał. 

Dlatego tak ważne jest systematyczne zwiększanie obciążenia treningowego. Wielu trenerów biegania i 

innych ekspertów od wielu lat głosi, że co tydzień możesz zwiększać obciążenie maksymalnie o 10%. 

Prawda jest jednak taka, że zasada 10% jest bardzo rzadko przestrzegana. Dlatego potraktuj regułę jako 

wskazówkę i nie trzymaj się jej zbytnio. 



Jak zwiększyć obciążenie treningowe 

Możesz zwiększyć obciążenie treningowe, 

biegając więcej kilometrów, zwiększając tempo 

treningu lub wykonując jedno i drugie. Zwykle 

sugeruję, abyś maksymalnie skoncentrował się na 

ilości treningu (tj. liczbie kilometrów) lub na 

tempie treningu. Z mojego doświadczenia wynika, 

że znacznie zwiększasz ryzyko kontuzji, jeśli 

starasz się jednocześnie zwiększyć tempo i ilość treningów. 

Ważne jest, aby dać organizmowi czas na strawienie obciążenia, gdy zwiększasz obciążenie 

treningowe. 


