
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIEZBĘDNIK KLUBOWICZA 

CALISTHENICS ACADEMY 

  



. 

O NAS 
 

Jako Calisthenics Academy jesteśmy największą organizacją w Polsce, zajmującą 
się wschodzącą dyscypliną sportową, jaką jest Kalistenika lub inaczej Street 
Workout. Specjalizujemy się prowadzeniem grupowych treningów 
ogólnorozwojowych właśnie z zakresu kalisteniki.  

 Profesjonalne treningi pod okiem kadry trenerskiej Calisthenics 
Academy, wyszkolonej przez najbardziej utytułowanego zawodnika w tej 
dyscyplinie - Jordana Ogorzelskiego, 

 Treningi dopasowane do poziomu osób ćwiczących. Od podstaw do 
zaawansowanych elementów z pełnym wsparciem merytorycznym, 

 Różnorodne ćwiczenia w wyjątkowej i przyjaznej atmosferze, w której 
każdy czuje się jak w domu, 

 Ponad 3000 zadowolonych klientów, 
 Ponad 500 aktywnych Klubowiczów, 
 Niesamowite zmiany sylwetki oraz charakteru 
 Regularne mierzenie postępów treningowych poprzez Analizy Składu 

Ciała. 

Powstaliśmy w październiku 2012 roku, a od 2014 roku jesteśmy członkami 
międzynarodowej federacji „World Street Workout and Calisthenics 
Federation”. Jako jedyni w Polsce byliśmy organizatorami eliminacji do Pucharu 
Świata w Street Workout w sierpniu 2015 roku w Bydgoszczy. 

Jako Calisthenics Academy nie zajmujemy się jednak tylko i wyłącznie 
treningami na sali. Włączamy się w liczne wydarzenia i akcje wykraczające 
również poza tematykę stricte kalisteniczną czy sportową takie jak: akcja 
charytatywna „Zatrzymajmy Magię Świąt” czy regularne pokazy kalisteniki w 
galeriach handlowych. 
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KALISTENIKA 
 

Kalistenika to aktywność fizyczna bazująca w dużej mierze na treningu siłowym, 
opartym o wykonywanie ćwiczeń z wykorzystaniem masy własnego ciała, takich 
jak pompki, brzuszki, przysiady, czy podciągnięcia w wielu najróżniejszych 
kombinacjach. Ćwiczenia kalisteniczne pozwalają zbudować tzw. „siłę 
funkcjonalną”, ukazującą pełen potencjał sprawności organizmu. 

Dbając o Twoje zdrowie i sprawność oraz o różnorodność treningów, stosujemy 
obszerną gamę ćwiczeń. Nie zamykamy się w standardowym treningu siłowym. 
Stosujemy zarówno ćwiczenia dynamiczne, statyczne, pliometryczne jak i 
ogólnorozwojowe i koordynacyjne. Nie zapominamy również o gibkości 
naszego ciała, poprzez regularne rozciąganie oraz ćwiczenia zwiększające 
mobilność.  

Treningi mają różny charakter i tematykę - od poprawiających naszą siłę i 
wytrzymałość, przez intensywne treningi wydolnościowe, na tematycznych 
treningach technicznych, kształtujących konkretne partie ciała w celu 
opanowania figur i ewolucji kończąc. Jesteśmy przekonani, że dzięki temu każdy 
znajdzie u nas coś dla siebie! 

Treningi w Calisthenics Academy odbywają się w kilku grupach zaawansowania: 

 Grupa początkująca 
 Grupa początkująca kobieca 
 Grupa początkująca 30+ (skierowana dla osób powyżej 30. roku życia) 
 Grupa średniozaawansowana 
 Grupa zaawansowana 
 Grupa dziecięca 

Każdy nowy klubowicz, niezależnie od wieku i płci, może wybrać sobie 
dowolną grupę początkującą. 
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JORDAN OGORZELSKI 

 

Jordan Ogorzelski jest trenerem, zawodnikiem oraz 
szefem kadry trenerskiej Calisthenics Academy, a jego 
życie odkąd pamięta jest związane ze sportem. 

Na co dzień zajmuje się tym, co sprawia mu największą 
przyjemność. Łączy pasję z pracą i zarządza największą 
organizacją kalisteniki w Polsce – Calisthenics Academy. 
Jednym z elementów jego codziennej pracy jest 
zarządzanie stale rosnącą kadrą trenerską oraz 
doskonaleniem naszego systemu treningowego. 

Od zawsze jego pasją jest sport, już od najmłodszych lat miał z nim dużą 
styczność. Głównie za sprawą swojego taty, który również jest pasjonatem 
sportu. W wieku 8 lat Jordan rozpoczął swoją przygodę z boksem. Trwała ona 
przez 11 lat. Ten okres był dla niego bardzo owocny. 

W 2012 roku prawdę mówiąc przypadkiem trafił na kalistenikę/street workout i 
wraz z dwójką znajomych rozpoczęli wspólne treningi. Kilka tygodni później 
założyli Calisthenics Academy. 

Od 2014 roku z sukcesami reprezentuje Polskę w zawodach międzynarodowych 
w Street Workout na całym świecie. Uczestniczy również w zawodach Street 
Workout o randze ogólnopolskiej jak i międzynarodowej jako sędzia. 
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CO PRZED TRENINGIEM? 
 

KARTA MAGNETYCZNA 

Istotnym wstępem do treningu jest odbicie w czytniku Twojej karty 
magnetycznej. Dzięki temu możemy oficjalnie potwierdzić, że jesteś obecny z 
nami na treningu, a przy okazji odbijania się możesz po prostu przywitać się z 
trenerem! 

SPÓŹNIŁEM SIĘ NA TRENING! CO TERAZ? 

Nic się nie stało! Każdemu może się zdarzyć. Jeśli się spóźnisz, przygotowaliśmy 
dla Ciebie sposób, dzięki któremu szybko będziesz mógł dołączyć do grupy. 
W trosce o Twoje bezpieczeństwo przygotowaliśmy specjalny program „2-
minutowej rozgrzewki”. Opisy ćwiczeń, które zalecamy wykonać są 
wydrukowane i wywieszone na ścianie naszych sal treningowych. W razie 
kłopotów, poproś o pomoc trenera. Postaraj się jednak traktować to jako 
ostateczność, ponieważ udział w regularnej rozgrzewce prowadzonej przez 
trenera jest dla Ciebie bezpieczniejszy! 

Pamiętaj, żeby w wolnej chwili podejść do trenera z kartą magnetyczną i 
odbić się w czytniku! 
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CO W TRAKCIE TRENINGU? 
 

RĘCZNIK 

Na wyposażeniu każdej sali Calisthenics Academy mamy specjalne maty 
treningowe. Żeby komfortowo się na nich ćwiczyło prosimy, żebyś zawsze wziął 
ze sobą na trening swój własny ręcznik, żeby móc go położyć na tę matę 
(postaraj się, żeby ręcznik zakrył prawie całą matę). Dzięki temu na pewno 
wystarczą one nam na dłużej, ponieważ nie będą się szybko zużywać podczas 
treningów. 

BUTY 

W naszym klubie zalecamy ćwiczyć zawsze na boso. Dlaczego? Jak mówią nasi 
fizjoterapeuci z N.Physio, stopa to bardzo często pomijana część naszego ciała. 
Tak naprawdę odbiera ona (lub raczej powinna odbierać) wiele informacji ze 
świata zewnętrznego dostarczając je do mózgu. Dzięki stopom wiemy jak 
zareagować w różnych sytuacjach. Na przykład gdy się poślizgniemy pierwszą 
czynnością po jaką sięgamy by się nie przewrócić jest właśnie ruch stopy! W 
skrócie: ćwicząc i chodząc w butach zakłócamy kontakt stopy z podłożem i źle 
to wpływa na funkcjonowanie naszego ciała. Dlatego też, w trosce o Wasze 
zdrowie, sugerujemy trening na boso lub w skarpetkach przez zaledwie kilka 
godzin w ciągu całego tygodnia. 
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CO PO TRENINGU? 
 

MOŻESZ ZOSTAĆ DŁUŻEJ! 

Przede wszystkim zachęcamy Cię do tego, żebyś po treningu został z nami 
chociaż chwilę, żeby co najmniej dokończyć niektóre serie i ćwiczenia! Możesz 
też po prostu skorzystać ze sprzętu, który znajduje się na sali i zrobić sobie swój 
własny trening. Bardzo wielu naszych klubowiczów korzysta właśnie z tej opcji 
zakończenia treningu, co bardzo nas cieszy! 

ROLOWANIE 

Do Twojej dyspozycji przygotowaliśmy na sali specjalne piankowe rolery służące 
do automasażu. Rolowanie zapobiega bólom mięśniowym i uszkodzeniom 
mięśni w skutek przetrenowania. To też przede wszystkim lepsza regeneracja 
mięśni i stymulacja krążenia krwi. Rolowanie polepsza też wygląd skóry i 
zmniejsza cellulit. 

PRYSZNIC 

Na naszych salach są oczywiście dostępne prysznice. Prosimy Cię tylko, żebyś 
pamiętał, że po treningu inni klubowicze też mogą mieć ochotę się odświeżyć.  
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NASZA OFERTA 
 

Naszą aktualną ofertę zawsze znajdziesz na stronie internetowej Calisthenics 
Academy pod poniższym linkiem: 

https://calisthenicsacademy.pl/cennik 
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KADRA TRENERSKA 
Trenerami w Calisthenics Academy są tylko i wyłącznie prawdziwi pasjonaci 
sportu oraz zdrowego trybu życia. Zostali oni przeszkoleni przez szefa kadry 
trenerskiej – Jordana Ogorzelskiego – a ich zadaniem jest dbanie o Twoje 
zdrowie i sprawność. W związku z tym, jeśli masz jakieś pytania, do któregoś z 
nich, nie krępuj się! 
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ANALIZY I ZDJĘCIA 
 
Raz w miesiącu Calisthenics Academy 
organizuje pomiary za pomocą analizatora 
składu ciała InBody 230, dzięki czemu 
każdy zainteresowany może sprawdzić u 
siebie takie wskaźniki jak masa mięśniowa, 
czy masa tkanki tłuszczowej w organizmie. 
Oprócz tego chętni mogą wykonać sobie 
"zdjęcia kontrolne", dzięki którym mogą 
zobaczyć wizualne zmiany w swojej 
sylwetce! 

 dla klubowiczów z aktywnym 
karnetem badanie jest bezpłatne 
 dla pozostałych jest to koszt 30zł 

Krótkie informacje na temat analizy: 

 na analizę przychodzimy na czczo - nie jemy i nie pijemy nic przed 
badaniem 

 analiza jest tym dokładniejsza im mniej ubrań mamy na sobie, dlatego 
też do analizy przystępujemy ubrani jak najlżej (najlepiej sama bielizna), 
do zdjęć kontrolnych natomiast ubieramy dolną część ubrania 

Dlaczego warto robić zdjęcia? 
Dzięki zdjęciom jesteś w stanie śledzić wizualne zmiany swojej sylwetki. Zdjęcia 
wykonujemy co miesiąc w tym samym pomieszczeniu, przy tym samym 
oświetleniu, przez co Twój postęp jest bardziej miarodajny. Nie musisz już 
pamiętać o tym, żeby robić sobie zdjęcia w domu. My zrobimy to za Ciebie! 
Skąd wiemy, że warto? Wielu klubowiczów żałuje, że na samym początku nie 
wzięli udziału w analizie składu ciała i nie zrobili sobie zdjęcia kontrolnego, 
mówiąc: „Gdybym mógł tylko cofnąć czas…”. Nie popełniaj ich błędu! 
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SMET 
 

czym jest SMET Online? 

System Mierzenia Efektywności Treningów to wspaniałe 
narzędzie dla każdego klubowicza Calisthenics Academy. 
Dzięki niemu możesz na bieżąco śledzić swoje postępy 
treningowe, mierzone regularnie podczas okresowych 

badań analizy składu ciała. 

co daje uczestnictwo w SMET Online? 

Uczestnictwo w SMET umożliwia Ci kontrolowanie takich 
wskaźników jak ogólna masa ciała, masa mięśniowa, masa 
tkanki tłuszczowej, procentowa zawartość tłuszczu w 
organizmie oraz wizualne zmiany w Twojej sylwetce. 

dostęp 24h 

Za pośrednictwem platformy SMET Online masz dostęp do 
informacji o swoich postępach treningowych przez 24h! 
Wierzymy, że z pomocą SMET będziesz doskonale wiedział 
nad czym musisz popracować, żeby uzyskać jeszcze bardziej 

satysfakcjonujące Ciebie wyniki. 

dodatkowa motywacja dzięki SMET Online 

Kalistenika, jak każdy inny sport, uczy cierpliwości, 
wytrwałości oraz dążenia do celu mimo licznych 
przeciwności. Rozwój i osiąganie kolejnych celów wymaga 
czasu, dlatego mamy nadzieję, że w chwili zwątpienia 
platforma SMET przypomni Ci, że zmierzasz w dobrym kierunku! 

Platformę znajdziesz na www.smet.calisthenicsacademy.pl 
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FIZJOTERAPIA 
N.physio, Nowoczesna Fizjoterapia to zespół utworzony 
przez dwóch młodych terapeutów, którzy postanowili 
połączyć swoje siły by wspólnie dbać o zdrowie swoich 
podopiecznych. Zajmują się szeroko pojętą fizjoterapią choć 
ich konikiem są pacjencji urazowi i neurologiczni. Oboje 
ukończyli studia z zakresu fizjoterapii na bydgoskim CM UMK, 
a obecnie poszerzają swoją wiedzę na licznych kursach. 

W ramach współpracy, nasi fizjoterapeuci oferują Wam szeroki zakres usług, od 
masażu, poprzez korygowanie wad postawy, na zwiększaniu mobilności 
kończąc. Na wszystkie usługi, wszyscy aktywni klubowicze Calisthenics Academy 
(aktywny karnet w danym miesiącu) otrzymują 30% zniżkę.  

Jak umówić się na wizytę? 

 Wysyłasz maila na info@calisthenicsacademy.pl 
 Temat: FIZJO, Imię i Nazwisko, Sala, Grupa nr ... . 
 Treść: Krótki opis tego, z jakim "problemem" masz zamiar przyjść + 

telefon kontaktowy (jeśli zależy Ci na szybkiej odpowiedzi zwrotnej), 
 Mail ten jest przekazywany do N.physio 
 N.physio kontaktuje się z Tobą i umawiacie się na dogodny termin wizyty. 

 
Usługa 

Cena 
regularna 

Cena dla 
klubowicza 

Masaż całościowy 150 zł 100 zł 
Masaż częściowy 40 zł 30 zł 

Ćwiczenia indywidualne (metody specjalne) 45 min. 50 zł 35 zł 
Masaż głęboki (terapia powięziowa) 50-100 zł 35-75 zł 

Kinesiology taping 30-45 zł 20-30 zł 
Kines limfatyczny cała kończyna 80 zł 55 zł 

Kompleksowa terapia indywidualna 45-60 min. 70 zł 50 zł 
Wizyta diagnostyczna 30 zł 30 zł 

  



. 

DIETETYKA 
 

Elite Bydgoszcz to zespół specjalistów z zakresu dietetyki i 
zdrowego żywienia. 

Wiedza merytoryczna kadry Elite Bydgoszcz to oczywiście 
zaledwie wisienka na torcie. Prawdziwym fundamentem 
działalności dietetyków z Elite Bydgoszcz jest pasja i 
zamiłowanie do tematyki prawidłowego odżywiania. 

W ramach współpracy nasi dietetycy oferują szeroki zakres usług dietetycznych. 
Wśród nich są to między innymi: 

 indywidualnie dobrana dieta, która pozwoli Ci osiągnąć Twój cel, 
 wyrobienie zdrowych nawyków żywieniowych u Ciebie i Twojej rodziny, 
 plan suplementacyjny poprawiający samopoczucie i podnoszący poziom 

energii 

Usługa Warunki 
regularne 

Warunki dla 
klubowicza 

Pierwsza konsultacja 120 zł 100 zł 
Druga konsultacja 200 zł 180 zł 

Konsultacja kontrolna (30 min.) 70 zł 50 zł 
Konsultacja kontrolna (60 min.) 140 zł 120 zł 

Oczekiwanie na konsultację 6 tygodni 2 tygodnie 
 

Jak umówić się na wizytę? 

 Wyślij maila pod adres info@calisthenicsacademy.pl, 
 Temat: ELITE BYDGOSZCZ, imię nazwisko, sala, grupa nr…, 
 Mail ten przekazywany jest do Elite Bydgoszcz, 
 W odpowiedzi dostajesz maila z propozycjami terminu pierwszej 

konsultacji u naszych dietetyków. 
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KONTAKT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kontakt z nami: 
+48 511 862 918 

info@calisthenicsacademy.pl 
 

 

Calisthenics Academy 

calisthenics_academy 

Calisthenics Academy 

calisthenicsacademy.pl 


