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T
droGi kluBowiczu!

Ten rok jest rokiem wyjątkowym, ponieważ Fitness Platinium® 
obchodzi dziesięciolecie swojej działalności. To doskonała 
okazja do podsumowań, przygotowania planów na przyszłość, 
a także do hucznego świętowania. 10. urodziny nie mogły obyć 
się bez Dni Otwartych, maratonów, Before Party, Wielkiej 
Imprezy dla Klubowiczów, listopadowej promocji i wielu innych 
wydarzeń, które na długo zostaną w naszej pamięci.

Z ogromną przyjemnością oddajemy w twoje ręce  
to jubileuszowe wydanie magazynu  
Fitness4Life, które ukazało się ponownie, 
po krótkiej przerwie. Co przygotowaliśmy 
tym razem? Przede wszystkim podsumo-
wujemy w nim najważniejsze wydarze-
nia w Fitness Platinium® - od otwarcia 
pierwszego klubu do teraz.  
Przedstawiamy także sylwetki siedmiu 
instruktorów i trenerów personalnych, 
którzy wzięli udział w jubileuszowej 
kampanii naszej sieci. To nie wszystko!  
Nie zabrakło również dawki przydat-
nej wiedzy na temat treningu na siłowni. 
David Kagize pisze, o czym należy pamiętać 
podczas pierwszego treningu. Dowiesz się także, 
jak powinna wyglądać dieta w okresie jesienno-zimowym. 
Nasi instruktorzy fitness przeprowadzą cię przez przegląd 
najpopularniejszych zajęć, takich jak ZUMBA®, Energy Jump, 
TRX, ABT i nie tylko. Z Konradem Grycko, naszym trenerem 
personalnym, rozmawiamy o biegach ekstremalnych i udo-
wadniamy, że niemożliwe nie istnieje, a Mateusz Podsadniuk 
opowiada o jasnych i ciemnych stronach treningu we dwoje. 

Dziękujemy, że jesteś z nami i mamy nadzieję, że wspólnie 
będziemy świętować kolejne dziesięciolecia.

Życzę udanej lektury!

Magdalena Jaroszczak 
Redaktor naczelna

Fitness Platinium® 
ma już 10 lat!
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co u nas
noweGo?

W Fitness Platinium® zawsze sporo 

się dzieje. Zobacz, jak wyglądały 

ostatnie miesiące oraz co wydarzy 

się w przyszłości.

nowY kluB w rozmiarze XXl 
– Fitness platinium® 
aleja poKoju 16

J
trenuJ dŁuŻeJ w weekendY

esteś skowronkiem i zrywasz się o świcie? A może jak sowa jesteś  
aktywny wieczorami? Teraz w weekendy możesz trenować jeszcze dłużej!  
W soboty i niedziele kluby Fitness Platinium® przy Al. Pokoju 16,  
w Galerii Plaza oraz przy Bratysławskiej 4 czynne są od 7:00 do 22:00.

10 września 2018 roku otworzyliśmy dziesiąty klub Fitness Platinium®. Jest to 
nasz największy klub i jednocześnie największy tego typu obiekt w Małopolsce, 
o powierzchni aż 4500 m2! W jego centralnej części znajdują się: strefa maszyn 
półwolnych, strefa wolnych ciężarów, strefa funkcjonalna, a także… boisko do piłki 
nożnej ze sztuczną trawą! Nie zabrakło również strefy ELEIKO®, strefy Oldschool, 
strefy cross fitness (z jedną z najdłuższych bram crossfitowych w Polsce, o długo-
ści 12 metrów), strefy kobiet, sali fitness, a także strefy cardio, Cinema Cardio, Eco 
Cardio i sauny suchej. To jedyny klub Fitness Platinium®, który posiada dwa korty 
do squasha. Na zewnątrz, przed klubem powstała także „siłownia outdoorowa”.
W klubie trenować możesz z karnetem sieciowym OPEN lub HALF OPEN lub 
kupując karnet tylko do tego klubu w cenie 69 zł/30 dni. 
Więcej informacji na www.fitnessplatinium.pl.

W tym roku zdobyliśmy dwa 
wyjątkowe wyróżnienia. Nasza 
sieć zwyciężyła w ogólnopolskim 

konkursie dla klubów fitness i studiów 
butikowych BRANŻA FITNESS AWARDS 
w kategorii MARKETING. Cieszymy się, że 
organizowane dla naszych Klubowiczów 
akcje i wydarzenia zostały docenione. 
To nie wszystko! Klub Fitness Platinium® 
Solvay Park otrzymał tytuł „Profesjonalne-
go Klubu Fitness powyżej 1000 m2”  
w VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu  
dla Klubów Fitness, organizowanego 
przez magazyn „body LIFE”. Dziękujemy!

Fitness 
platinium®
nagrodzone

Sprawdź 
aktualności

na naszej 
stronie

www.fitnessplatinium.pl
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już wKrótce  
otwarcie kluBu 
przY ul. zacHodnieJ 

uż wkrótce na Ruczaju powstanie Kra-
kowski Klub Fitness. KKF to połączenie 
elementów starego i nowoczesnego 

Krakowa, z nawiązaniem do historii i kultury 
naszego miasta. Klub będzie częścią sieci 
Fitness Platinium®. Na powierzchni 1220 m2 
znajdzie się między innymi: strefa wolnych 
ciężarów, strefa Oldschool, strefa kobiet, 
sala fitness, strefa funkcjonalna i ABS. Klub 
powstanie przy ul. Zachodniej 27, a jego 
otwarcie zaplanowaliśmy na I kwartał 2019 r. 

W

waVelo  
i Fitness platinium® 
Łączą siŁy

spólnie z firmą Wavelo, operatorem 
systemu rowerów w Krakowie,  
otworzyliśmy dwie stacje: jedną  

przy klubie Fitness Platinium® Bratysławska 4, 
a drugą przy Fitness Platinium® Al. Pokoju 16.  
Jesteśmy pierwszą w Polsce siecią klubów 
fitness, która zdecydowała się na taki krok. 
Wspólnie z Wavelo zachęcamy do tego, aby  
w okresie jesiennym przesiąść się na jednośla-
dy. Jako jedyny system miejskich wypożyczalni 
w Polsce, Wavelo będzie dostępne dla swoich 
użytkowników także zimą.  
Dołącz do nas i przesiądź się na rower!

Tradycyjnie, jak co roku, wspólnie 
bawiliśmy się w klubie muzycznym Shine 
na Wielkiej Imprezie dla Klubowiczów. 
Atrakcją wieczoru były pokazy pole dance 
w wykonaniu naszych instruktorek Izabeli 
Krajanowskiej-Pieniążek i Elizy Hetki 
oraz pokazy akrobatyczne w wykonaniu 
uczestników programu Mam Talent! 
Nie zabrakło również urodzinowego 
tortu. Bawiliśmy się do samego rana! 
Impreza poprzedzona była Before Party  
w trzech klubach Fitness Platinium®:  
Aleja Pokoju 16, Bratysławska 4 oraz 
Solvay Park, gdzie na gości czekały  
darmowe drinki oraz muzyka na żywo.

Darmowe treningi i konsultacje, spotka-
nia z gośćmi specjalnymi i wiele atrakcji 
– to wszystko działo się w dniach 7-16 
listopada w ramach dziesięciu dni otwar-
tych, po jednym w każdym z klubów.

Wspólne treningi pole dance, Spinning®, 
Les Mills, Zumba® i wiele innych zgroma-
dziły setki uczestników. 
Gośćmi specjalnymi maratonów byli: Iza-
bela Kin-Janda, Marta Tymoszewicz, Edyta 
Długa, Paweł Jeziorek i Kamil Zasada.

Mistrzostwa w wielokrotnym wyciskaniu sztangi leżąc to zawody, które 
polegały na wyciśnięciu sztangi z ciężarem równym połowie masy ciała, jak 
najwięcej razy w ciągu 3 minut. Zwycięzca osiągnął wynik 134 powtórzeń! 
Gościem specjalnym i sędzią zawodów był Sebastian Kot – wicemistrz świa-
ta i rekordzista świata w martwym ciągu w 2013 r.

dni otwarte

mistrzostwa w wielokrotnYm wYciskaniu

wielka impreza dla kluBowiczów

W
ięcej zdjęć na w

w
w

.fitnessplatinium
.pl

taK ŚwiĘtowaliŚmy 
10. urodzinY 
Fitness platinium®

maratonY Fitness 
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Fitness platinium®
na przestrzeni lat
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Nasza sieć ciągle się rozwija. Otwieramy nowe kluby, wprowadzamy zmiany i ułatwienia dla Klubowiczów, stale poszukujemy 
nowych rozwiązań. Stawiamy na nowoczesność oraz twój komfort i cieszymy się, że możemy spełniać twoje oczekiwania. 
Zobacz, jak zmienialiśmy się w ciągu 10 lat działalności.

05.2008 LEA 213
11.2011 SKAWINA
01.2012 MOGILSKA 97
04.2012 ZAKOPIAŃSKA 105 (SOLVAY PARK)
03.2013 ALEKSANDRY 11

otwarcia kluBów Fitness platinium®
04.2014 WADOWICKA 6
10.2014 AL. POKOJU 44 (GALERIA PLAZA)
02.2015 STAWOWA 61 (GALERIA BRONOWICE)
01.2017 BRATYSŁAWSKA 4
09.2018 AL. POKOJU 16

10 KLUBÓW      
 21 790 M2 

POWIERZCHNI
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naJwaŻnieJsze zmianY

Uruchomiliśmy 
pierwszy klub 
czynny 24/7

u nas zawsze  
duŻo siĘ dzieJe...

Bawiliśmy się na 18 IMPREZACH dla Klubowi-
czów, połączonych z pokazami akrobatycznymi 
oraz koncertami takich gwiazd, jak Future Folk, 
Lanberry i Monika Lewczuk. Zorganizowaliśmy 
także 2 POKAZY MODY – Macieja Zienia oraz 
duetu Paprocki&Brzozowski.

21 X dni otwarte
21 – tyle razy organizowaliśmy DNI OTWARTE,  
a w ich ramach zawody sportowe, maratony,  
a także konsultacje i treningi z gwiazdami fitness, 
w tym z Natalią Gacką, Jackiem Bilczyńskim,  
Fit Lovers i Stephanie Davis.

6 amBientów 
Przeprowadziliśmy 6 AMBIENTÓW na krakow-
skich uczelniach, w trakcie których rozdaliśmy 
tysiące pendrive’ów i napojów energetycznych.

rozdaJemY energiĘ
Wręczyliśmy tysiące napojów 
energetycznych mieszkańcom Kra-
kowa, podczas akcji ROZDAJEMY 
ENERGIĘ.

4 maratonY spinning®
Zorganizowaliśmy 4 MARATONY 
SPINNING® - Underground Energy 
Zone, które odbywały się w Kopalni 
Soli w Bochni.

gYm Beat
Treningi w klubach urozmaicamy cyklicznymi wy-
darzeniami GYM Beat, podczas których muzyka 
grana jest na żywo przez DJ-a.

platinium cHallenge
Blisko 8000 osób wzięło udział w akcji  
PLATINIUM CHALLENGE. Uczestnicy zdobyli 
łącznie setki gadżetów, takich jak torby sporto-
we, pendrive’y, ręczniki, koszulki termoaktywne  
i maseczki antysmogowe.

zdemaskuJ smog
Rozdaliśmy 1765 maseczek antysmogowych  
w akcji ZDEMASKUJ SMOG.

38 440 zŁ dla zwierząt
Pomagamy zwierzakom. Podczas trzech akcji 
charytatywnych BIEGASZ POMAGASZ i jednej 
akcji WSPÓLNIE STAWIAMY NA ŁAPY nasi 
Klienci przebiegli łącznie 63 047 km na specjal-
nie oznaczonych bieżniach, a dzięki ich zaanga-
żowaniu na rzecz potrzebujących psów i kotów 
przekazane zostało blisko 38 440 zł.

18 imprez dla kluBowiczów

szlacHetna paczka
Dołączamy do akcji SZLACHETNA PACZKA, pod-
czas której organizujemy w klubach zbiórki żywno-
ści i innych rzeczy dla potrzebujących rodzin.

Zmieniliśmy system wejścia do 
klubów na samoobsługowe bramki

Umożliwiliśmy zamykanie szafek  
w szatniach na kłódki

Wprowadziliśmy karnety sieciowe 
do wszystkich klubów

Wprowadziliśmy płatność za 
karnet przez system online

Uruchomiliśmy zapisy na zajęcia 
przez portal dla klientów

Wystartowało biuro obsługi 
klienta oraz system live chat

Uruchomiliśmy w klubach 
samoobsługowe kioski 
sprzedażowe

Postawiliśmy na płatności 
bezgotówkowe w fit barach

2013 2015 2016 2018
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Instruktorzy fitness, trenerzy personalni. Znamy ich z sal fitness, siłowni, 
ze wspólnych treningów. W tym roku wzięli również udział w kampanii  
z okazji 10-lecia sieci klubów Fitness Platinium®. 
Każdy z nich jest inny, ale łączy ich jedno: miłość do tego, co robią. 
Przedstawiamy naszą Wspaniałą Siódemkę.

alicJa oŻóg 

Wiek: 34 lata

Kluby Fitness Platinium®, w których można 
Cię spotkać: Solvay Park oraz Lea 213.

Od jak dawna pracujesz  
w Fitness Platinium®: od 2012 roku.

Twoja specjalność: 
Od 2012 roku jestem instruktorem Zumby®; 
prowadzę te zajęcia dla dzieci i dorosłych. 
Moją największą pasją jest taniec, kiedyś 
towarzyski, a teraz Zumba®.

Jak to się zaczęło?
Alicja Ożóg: Jak większość rzeczy  
w moim życiu, czyli przez przypadek. 
W 2012 roku przyszłam na zajęcia 
Zumby® do klubu Fitness Platinium® 
w Skawinie. Pracowały tam wtedy 
dwie świetne instruktorki: Karolina 
Kozela - Paszek i Aleksandra Dudek. 
Każda z nich prowadziła zajęcia niby w 
ten sam sposób, a jednak inny, i chyba 
ta różnorodność najbardziej urzekła 
mnie w Zumbie®. Po kilku zajęciach 
Karolina zapytała, czy chciałabym zo-
stać instruktorem. Pomyślałam: „Ja? 
Dlaczego nie?” I teraz jestem w Fitness 
Platinium® - od blisko 7 lat, wciąż peł-
na energii i pasji do tego co robię.

Twoje najważniejsze sukcesy
Alicja Ożóg: Nigdy nie brałam udziału 
w konkursie na najlepszego instrukto-
ra, co za tym idzie nie posiadam żad-
nych medali. Angażuję się natomiast  
w duże i małe maratony, charytatyw-
ne i nie tylko. Największy maraton 
Zumba®, który miałam okazję popro-
wadzić to maraton dla Karmimy Psia-
ki w 2016 roku w Krakowie. Wzięło  

w nim udział ponad 500 osób, a do-
chód z akcji został przeznaczony na po-
moc potrzebującym zwierzakom. Sama 
również współorganizowałam podob-
ne imprezy, m.in. w CKiS w Skawinie 
czy w GOKU w Mogilanach. Moim naj-
większym sukcesem zawodowym jest 
moment, kiedy uczestnicy zajęć mówią 
mi, że trenują ze mną od początku i na-
dal im się podoba. To także moment, 
kiedy ktoś przychodzi na zajęcia po raz 
pierwszy, a potem zostaje. Może dla 
kogoś to niewiele, ale dla mnie, instruk-
torki, są to powody, dla których od tylu 
lat prowadzę swoje zajęcia.

Czym zajmujesz się obecnie?
Alicja Ożóg: Na co dzień pracuję i pro-
wadzę zajęcia Zumba® w Fitness Pla-
tinium®, prowadzę także zajęcia Zum-
ba® Kids i Kids Jr. 

Plany zawodowe
Alicja Ożóg: Ciągle się zmieniają. Myślę 
o szkoleniu z zajęć Strong by Zumba®. 
To całkiem nowy i bardzo ciekawy 
program, niemający nic wspólnego  
z tańcem.

Kontakt
Mail: alicjataniec@interia.pl
Instagram: zumba_ala

Moje motto:

W tańcu możesz  
sobie pozwolić  
na luksus  
bycia sobą. 

– Paulo Coelho

Wspaniała
Siódemka
Fitness 

Platinium®

Fot. M
arcin M

alicki
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Jak to się zaczęło?
Przemek Widyna: Zaczęło się na studiach, 
kiedy poszedłem na zajęcia fitness z przy-
jaciółmi z roku dla funu, i zostałem. A po-
nieważ posiadam wieloletnie doświadczenie  
w sportach walki, zaproponowano mi pro-
wadzenie zajęć w klubie fitness o charak-
terze aerokickboxingu. Potem stopniowo 
szkoliłem się z innych form fitness. Jestem 
absolwentem AWF w Krakowie na kierunku 
wychowanie fizyczne, a obecnie studiuję fi-
zjoterapię na KWSPZ (3 rok).

Twoje najważniejsze sukcesy
Przemek Widyna: Mistrzostwo Małopol-
ski w systemie KUNG FU CHOY LEE FUT 
2001 r. Brązowy Medal w Pucharze Świata 
w powyższym stylu 2001 r. Finalista kon-
kursu na okładkę magazynu Men’s Health 
2011 r. Finalista konkursu organizowanego 

przez Life Fitness na Trenera roku 2016 r.  
Szkoleniowiec i Prezenter szkoły fitness 
Body Art Polska (Mastertrener i szkolenio-
wiec BAXross). Regularnie prowadzę lekcje 
fitness na największej imprezie branżowej 
w Polsce Fit Expo od 6 lat.

Czym zajmujesz się obecnie?
Przemek Widyna: Obecnie zajmuję się pro-
wadzeniem zajęć fitness oraz treningów 
personalnych. Prowadzę własną dzia-
łalność o nazwie FIT FORMA. Pracuję  
z osobami w różnym wieku. Mój najstarszy 
klient ma 87 lat i prowadzę z nim trening 
o charakterze rehabilitacyjnym. Uwielbiam 
sporty walki, wspinaczkę, bieganie i spor-
ty zespołowe. W szkole średniej grałem 
w 3-ligowym zespole siatkarskim i 3-ligo-
wym zespole piłki nożnej w moim rodzin-
nym mieście Krzeszowice.

Plany zawodowe
Przemek Widyna: Chcę rozwijać się jako 
trener oraz szkoleniowiec dla moich pod-
opiecznych. W przyszłości zamierzam 
trenować również z zawodowymi spor-
towcami jako trener przygotowania moto-
rycznego.

Twoje motto
Przemek Widyna: Przytoczę tu słowa mojego 
idola Brucea Lee: Najważniejsze jest nauczyć 
kogoś, żeby robił swoje, był sobą. Indywidu-
alność jest zawsze ważniejsza niż styl.

przemek widYna 

Wiek: 37 lat

Kluby Fitness Platinium®, w których można Cię spotkać:  
Lea 213 oraz Stawowa 61 (Galeria Bronowice)

Od jak dawna pracujesz w Fitness Platinium®:  
w Fitness Platinium® jestem od prawie od początku, czyli blisko  
od 10 lat. Wcześniej doświadczenie zawodowe zdobywałem  
przez 18 lat jako instruktor fitness, 12 lat jako trener personalny,  
10 lat jako szkoleniowiec i prezenter fitness.

Twoja specjalność: 
Moją największą pasją jest ogólnie sport w każdej formie, ze 
szczególnym zamiłowaniem do tradycyjnych sportów walki. Moja 
specjalność to treningi mentalne i funkcjonalne: Body Art, Pilates, 
Streching, trening funkcjonalny z wykorzystaniem ciężaru własnego 
ciała. Pozostałe treningi, jakie prowadzę, to autorski program FFK 
(Fitness Fight Kick), czyli trening z elementami sztuk walki oraz Body 
Shape, czyli trening wzmacniający z obciążeniem. Posiadam również 
praktycznie szkolenia z każdej grupy zajęć fitness.

Moje motto:

Nie ma jakości 
bez ciężkiej pracy. 
I to nie tylko  
w treningu. 

Kontakt
Mail: .przemwidyna@interia.pl
Facebook: Przemek Widyna

Fot. M
arcin M

alicki
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Jak to się zaczęło?
Magdalena Zając: Trenując piłkę siatkową poczułam chęć 
spróbowania czegoś innego. Poszłam na moje pierwsze 
zajęcia fitness. Na zajęcia o nazwie, która zupełnie nic 
mi nie mówiła – Pump. I zemdlałam…. Po tym zdarzeniu, 
zafascynowana zajęciami, zapytałam prowadzącej, jak 
mogę zostać instruktorką. I oto jestem ;)

Twoje najważniejsze sukcesy
Magdalena Zając: Przede wszystkim dobre samopoczucie klientów. Naj-
większym sukcesem jest chwila, w której klient wraca na kolejny trening 
zadowolony, z uśmiechem i satysfakcją. Mówi, że „już nie boli”, że jest 
lepiej, normalnie funkcjonuje, wie, jak się schylić. Największy sukces to 
uśmiech klienta, który przychodzi się odstresować na zajęcia lub na tre-
ning i po prostu nie myśleć o niczym. Uśmiech, który mówi „dziękuję”.

Czym zajmujesz się obecnie?
Magdalena Zając: Obecnie prowadzę zajęcia grupowe różnego rodzaju 
na sali fitness, a także treningi personalne. Na treningach personalnych 
pracuję z osobami, które szczególnie potrzebują pracy „one by one”. 
Moi podopieczni to osoby z problemami zdrowotnymi, w tym z krę-
gosłupem, których ciało wymaga wzmocnienia konkretnych grup mię-
śniowych, w zależności od dysfunkcji. 

Plany zawodowe
Magdalena Zając: Po 12 latach pracy nadal jestem głodna wiedzy, no-
wych inspiracji. Ciało człowieka jest jak wielka machina i należy je trak-
tować jak swoją największą inwestycję. Tylko od nas zależy, jak będzie 
wyglądało nasze życie, dlatego cały czas uzupełniam wiedzę, szkolę 
się, żeby przekazywać klientom nowinki. Kiedyś chciałabym jeszcze 
spróbować elementów tańca, ponieważ w tej kwestii jestem zupełnie 
„kwadratowa”.

magdalena zaJąc

Wiek: 31 lat

Kluby Fitness Platinium®, w których można Cię spotkać:  
Mogilska 97, Aleja Pokoju 16, Galeria Plaza, Bratysławska 4

Od jak dawna pracujesz w Fitness Platinium®: od stycznia 2011 roku.

Twoja specjalność: 
Zajęcia mentalne, Pilates, zdrowy kręgosłup, stretching.

Moje motto:

   Nastawienie 
   jest najważniejsze

Kontakt
Mail:Ksiazeczka1987@o2.pl 
Facebook: Magdalena Zając
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Wiek: 28 lat

Kluby, w których można Cię spotkać:  
Szkoła Walki Drwala przy Fitness Platinium® Plaza i Bratysławskiej 4.

Od jak dawna pracujesz w Fitness Platinium®: od 6 lat.

Twoja specjalność: Sporty walki oraz przygotowanie motoryczne w sportach walki.

Moje motto: 

Be your own hero

Jak to się zaczęło?
Konrad Król: Pierwsze treningi na siłowni 
rozpocząłem już w bardzo młodym wieku, 
a przygoda ze sportami walki trwa od roku 
2010. Wtedy właśnie ruszył jeden z pro-
gramów Fundacji Teatru Ludowego „Ukryte 
skrzydła”. Wśród zajęć dla młodzieży znalazł 
się także trening sportów walki. Ówczesnym 
trenerem prowadzącym zajęcia był Seba-
stian Jagielski. Zaczynaliśmy w pierwszej 
siedzibie Szkoły Walki Drwala, która wte-
dy funkcjonowała pod nazwą Change Gym  
w Nowej Hucie. Od tego momentu na stałe 
związałem się ze Szkołą Walki Drwala.

Twoje najważniejsze sukcesy
Konrad Król: Największym sukcesem jest 
nauczenie moich podopiecznych tego, czym 
tak naprawdę są sporty walki. Wypracowa-
nie w nich świadomości, dlaczego trenują tę 
dyscyplinę, czego się nauczą i dlaczego ją 
wybrali. Jeśli chcą się dalej rozwijać w tym 
kierunku, to dla mnie, trenera, jest to naj-
większy sukces i motywacja. Moje własne 
medale, nagrody i tytuły są ważne, ale trak-
tuje je jako zwieńczenie pracy instruktora.

Czym zajmujesz się obecnie?
Konrad Król: Aktualnie jestem Koordyna-
torem ds. Szkoły Walki Drwala. Dbam o jej 
sprawne funkcjonowanie, wspólnie z innymi 
trenerami tworzymy nowe programy szko-
leniowe.  Jestem także trenerem personal-
nym. Przygotowuję wybranych zawodników 
SWD (i nie tylko) do walk pod kątem moto-
ryki. Obecnie obejmuję zastępstwa z zajęć 
grupowych (przygotowanie fizyczne, sporty 
walki), ale nie wykluczam, że w przyszłości 
znów poprowadzę własne grupy.

Plany zawodowe
Konrad Król: Chcę ciągle poszerzać swoją 
wiedzą i zdobywać doświadczenie, by stać 
się lepszym trenerem przygotowania moto-
rycznego 

Kontakt
Mail: krolkonrad90@gmail.com
Facebook: Konrad Król
Instagram: @konradkrol90

konrad król

Fo
t. 

M
ar

ci
n 

M
al

ic
ki



J

temat numeru

12

Joanna kucia-sikora

Kluby Fitness Platinium®, w których można Cię spotkać:  
Aleksandry 11, Galeria Plaza, Mogilska 97, Aleja Pokoju 16.

Od jak dawna pracujesz w Fitness Platinium®:  
od otwarcia klubu przy Mogilskiej, niespełna 7 lat temu. 

Twoja największa pasja:  
Pasją jest dla mnie moja praca. Myślę, że szczęście zawodowe osiąga każdy, 
kto robi to, co lubi, a ja lubię fitness i treningi z ludźmi.  
Uwielbiam też pracę w TV i jako lektorka. 

Jak to się zaczęło?
Joanna Kucia-Sikora: Już jako dziewczynka tańczyłam w zespole taneczno - wo-
kalnym. Był to świetny sposób na rozładowanie energii. Uśmiech nigdy nie scho-
dził mi z twarzy. Sprawiało mi to tyle frajdy, że w dorosłym życiu, po odkryciu sali 
fitness, spełniłam się i tutaj też często podśpiewuję, zwłaszcza, gdy boli.

Twoje najważniejsze sukcesy
Joanna Kucia-Sikora: Zawodowe - sale pełne osób, które wymieniają się nie-
zwykłą energią, poczuciem humoru, motywacją i satysfakcją z każdej wspólnie 
wylanej kropli potu. Prywatne - godzę pracę (włącznie z nagraniami lektorski-
mi, TV i treningami personalnymi) z byciem mamą. 

Czym zajmujesz się obecnie?
Joanna Kucia-Sikora: Prowadzę treningi personalne (przygotowanie 
motoryczne) ze sportowcami, a także z amatorami, którzy przygoto-
wują się do sezonu  - np. narciarskiego albo biegowego. Prowadzę 
lekcje stretchingu. Pomagam wrócić do formy osobom, które „za-
siedziały się za biurkiem”, a także świeżo upieczonym mamom. 
Jestem instruktorem zajęć grupowych: ABT, Body Shape, 
Brzuchomania, Pupomania, Stretching, Fit ball, Ball&Shape, 
Pilates, bosu i XCO. Prowadzę też zajęcia choreograficzne, 
np. step.

Plany zawodowe
Joanna Kucia-Sikora: Szkolenia. Ciągle jestem głodna 
wiedzy, by móc nią dzielić się z innymi, być profesjo-
nalną i móc udzielić odpowiedzi na każde pytanie. 
Cały czas szukam inspiracji, wprowadzam je w życie, 
ale trzymam się koncepcji wykonywanego treningu.

Kontakt
Mail: j.kucia_sikora@interia.pl 
Facebook: Joanna Kucia Sikora - Trener Personalny

Moje motto:

Nigdy, przenigdy 
się nie poddawaj!

Moje motto:

Jeśli umiesz w coś uwierzyć,
 możesz to osiągnąć

„praca jest 
moją pasją”
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daVid kagize

Wiek: 28 lat

Kluby Fitness Platinium®, w których można Cię spotkać:  
Fitness Platinium® Aleja Pokoju 16.

Od jak dawna pracujesz w Fitness Platinium®: blisko 4 lata.

Twoja specjalność: 
Moją specjalizacją jest trening siłowy, z którym mam styczność  
od ponad dziesięciu lat, a także trening  funkcjonalny.

Jak to się zaczęło?
David Kagize: Ze sportem jestem związany całe swoje życie. Z racji 
tego, że byłem bardzo szczupły i chciałem nabrać trochę musku-
latury,  w wieku 17 lat poszedłem pierwszy raz na siłownię i prze-
rodziło się to w moją pasję. 

Twoje najważniejsze sukcesy
David Kagize: Brałem udział w kilku zawodach sylwetkowych,  
w których zajmowałem finałowe miejsca. Jednak do najważniej-
szych zaliczam sukcesy moich podopiecznych, którzy osiągnęli 
założone cele i wymarzoną sylwetkę.

Czym zajmujesz się obecnie?
David Kagize: Moja działalność pod nazwą „Trening Szyty Na Mia-
rę” została założona z myślą o usługach skrojonych odpowiednio 
do potrzeb klienta. Prowadzę treningi personalne na siłowni oraz 
rozpisuję plany dietetyczne. Od niedawna przeprowadzam rów-
nież treningi z dojazdem do klienta. Oferta ta kierowana jest także 
dla mam, które chcą ćwiczyć, a nie mają z kim zostawić swoich 
pociech. Uważam, że kluczem do sukcesu jest odpowiednia moty-
wacja i dobra współpraca między trenerem a podopiecznym.

Plany zawodowe
David Kagize: Jeszcze nie będę zdradzać szczegółów, ale mam na-
dzieję, że niebawem o mnie usłyszycie :)

Kontakt
Trening Szyty Na Miarę 
www.tsnm.pl
Mail: biuro.tsnm@gmail.com
Facebook: Trening Szyty Na Miarę
Instagram: @dejvkagize

Moje motto:

Jeśli umiesz w coś uwierzyć,
 możesz to osiągnąć
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Jak to się zaczęło?
Michał Dziwina: Zaczęło się to około 12 lat temu, kiedy po-
stanowiłem, że zmienię swoją sylwetkę i schudnę. 
I udało się! Stało się to moją pasją i zacząłem się kształcić 
w tym kierunku, żeby zdobyć wiedzę, zostać instruktorem 
fitness i trenerem personalnym.

Twoje najważniejsze sukcesy
Michał Dziwina: Moim największym prywatnym sukcesem 
jest zrzucenie 40 kg, a zawodowym uśmiech i zadowolenie 
każdego podopiecznego, chociażby z jego najmniejszego 
sukcesu.

Czym zajmujesz się obecnie?
Michał Dziwina: Prowadzę treningi personalne i przede 
wszystkim zajęcia grupowe. Pracuję z osobami, które chcą 
zrzucić wagę, wzmocnić swoje mięśnie lub poprawić wy-
trzymałość. Pomagam też ludziom, których ciało wymaga 
powrotu do normalnego funkcjonowania.

Plany zawodowe
Michał Dziwina: Moim głównym planem jest kontynuowa-
nie pracy z ludźmi na sali fitness i na siłowni w klubach 
Fitness Platinium® oraz mój dalszy rozwój zawodowy.

micHaŁ dziwina Wiek: 34 lata

Kluby Fitness Platinium®, w których można Cię spotkać:  
Aleksandry 11, Solvay Park, Wadowicka 6 oraz Bratysławska 4.

Od jak dawna pracujesz w Fitness Platinium®: od 4 lat.

Twoja specjalność: 
Zajęcia fitness ze sztangami Les Mills BODyPUMP®  
i wszystkie inne wzmacniające, a także kettle.

Kontakt
Mail: michal.dziwina@gmail.com
Facebook: Michał Dziwina
Instagram: dziwinamichal

Moje motto:

Cel osiągniesz poza strefą  
komfortu ciężko i wytrwale  
pracując.
Rusz się z kanapy  
i wbijaj na zajęcia! :)

„zapraszam
na zajęcia”

Fot. M
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ABT

rozszyFruj te sKróty  
– aBt, trX, tBc step
Te nazwy zajęć fitness dla wielu z nas mogą brzmieć obco i niezachęcająco. 
Czas z tym skończyć! Nasi instruktorzy odkrywają największe tajemnice najpopularniejszych zajęć grupowych, 
takich jak ABT, TRX i TBC STEP. Dowiedz się, co oznaczają te skróty i przyjdź na trening do Fitness Platinium®!

CO TO SĄ ZAJĘCIA ABT?
Zaczynając od samej nazwy, ABT to z języka angielskiego Abdomi-
nal Buttocks Thigs, czyli „brzuch, pośladki i uda”. Jak sama nazwa 
sugeruje, to właśnie na tych partiach ciała będą się koncentrowały 
ćwiczenia. Podczas zajęć skupiamy się na wzmocnieniu dolnych par-
tii, aktywizujemy do pracy mięśnie nóg, pośladków, a także brzucha. 
Są to zajęcia o średniej intensywności i niewymagające szczególnej 
sprawności fizycznej.

DLA KOGO?
Patrząc na uczestników zajęć od kilku lat, mogę śmiało powiedzieć, 
że są to zajęcia najczęściej wybierane i szczególnie lubiane, nieza-
leżnie od płci i wieku. Z racji tego, że skupiamy się na takich par-
tiach ciała, jak brzuch, uda i pośladki, zajęcia te najbardziej lubiane 
są przez kobiety. Nie oznacza to, że na treningu ABT nie zobaczymy 
mężczyzn, wręcz przeciwnie. Coraz częściej taka forma zajęć przy-
ciąga Panów, którzy tak samo jak my, kobiety, dbają o swoje ciało.
Każda początkująca osoba powinna spróbować swoich sił na zaję-
ciach ABT. To właśnie na nich nauczy się podstaw treningu i pozna 
własne ciało. Dzięki możliwości dostosowania ćwiczeń oraz tempa 
pracy do każdego uczestnika, na zajęciach świetnie będą się czuły 
zarówno osoby młode, jak i starsze. Przedział wiekowy jest napraw-
dę bardzo różny. Zdarza się, że córki przyprowadzają swoje matki,  
a i nierzadko bywa też odwrotnie.

JAK WYGLĄDAJĄ ZAJĘCIA ABT?
Tak jak większość zajęć fitness, zajęcia te zaczynają się krótką, 
nieskomplikowaną rozgrzewką choreograficzną, dopasowaną do 
poziomu grupy. Dzięki niej, przygotowujemy swoje ciało do pracy, 
jednocześnie minimalizując ryzyko kontuzji. Po rozgrzewce prze-
chodzimy do części właściwej, czyli ćwiczeń wzmacniających wyżej 
wspomniane partie ciała. Zaletą zajęć ABT jest możliwość dostoso-
wania intensywności do stopnia zaawansowania ćwiczących. Każ-
de ćwiczenie można ułatwić, jak i utrudnić tak, aby uczestnicy czuli 
satysfakcję z treningu.

Ćwiczenia wykonywane na ABT większość z nas kojarzy chociażby 
z zajęć wychowania fizycznego. Główną bazą treningu są przysia-
dy, wykroki, wypady i podpory. Na podstawie modyfikacji pod-
stawowych ćwiczeń instruktor buduje całą serię koncentrując się 
na danej partii mięśniowej. Część ćwiczeń, zwłaszcza na początku 
zajęć, wykonywana jest w pozycji stojącej. Są to głównie ćwiczenia 
równoważne, stabilizacyjne, które zaangażują do pracy całe ciało  
i poprawią koordynację. Druga część zajęć wykonywana jest czę-
sto na macie, gdzie pracujemy nad mięśniami ud i pośladków,  
a także nad mięśniami brzucha. Trzecią i ostatnią częścią zajęć jest 
już cool down, czyli wyciszenie i rozciąganie. Jak sama nazwa wska-
zuje, wyciszamy się w rytmie spokojnych dźwięków i rozciągamy 
mięśnie, które zostały zaangażowane do pracy podczas zajęć.

ŚWIETNE EFEKTY
Często słyszę od uczestników zajęć, że po ABT mają większe zakwasy 
niż po ćwiczeniach na siłowni i nie jest to wcale nic niespotykanego. 
Wszystko zależy od tego, jak instruktor skomponuje serię ćwiczeń i jak 
bardzo się do niej przyłożymy. Na zajęciach ABT można spalić od 200 
do 500 kcal. Każdy z nas jest inny, ma inne predyspozycje i możliwości, 
ale każdy da sobie radę i solidnie się zmęczy. Przyjdź, spróbuj i zobacz, 
jak zmieni się Twoje ciało i umysł. A może tak jak większość złapiesz 
„bakcyla” i zostaniesz na dłużej. :)

Sylwia Świątek
Od 2012 roku pracuje w Fitness Platinium® jako instruktor 
fitness. Na swoich zajęciach stara się podnosić poprzeczkę 
tak, by ich uczestnicy nie tracili przy tym przyjemności  
z ćwiczeń. Ukończyła liczne kursy i szkolenia fitness  
oraz kurs trenera personalnego, trenera kulturystyki  
oraz dietetyka. 

15warto wiedzieć



Konrad Kapuściński 
Instruktor w Fitness Platinium® od 2015 roku. Uczestnik 
kilku edycji TRX BOOTCAMP w Polsce i Czechach oraz TRX 
TRAINER SUMMIT ATENY 2016 r.

trxTRX - CZARNO-ŻÓŁTY ŚWIAT TRENINGU
TRX to przede wszystkim obecnie potężna marka na rynku fitness 
w dziedzinie szeroko pojętego treningu funkcjonalnego. W arty-
kule skupimy się na TRX Suspension Trainer, ponieważ akurat ten 
rodzaj przyrządu z gamy TRX jest najbardziej popularny i szeroko 
dostępny w klubach Fitness Platinium® i to on głównie kojarzy 
się z samym pojęciem TRX. Pod flagą TRX istnieją jeszcze takie 
przyrządy, jak TRX Rip Trainer oraz TRX Duo Trainer.

ŻOŁNIERSKA METODA
Skupmy się jednak na TRX Suspension Trainer (dalej będę nazywał 
po prostu TRX). Jak powstał i kiedy oraz jaka była jego ewolucja? 
Pomysłodawcą i twórcą tego systemu jest Randy Hetrick, były żoł-
nierz Navy Seals (Marynarka Wojenna USA). Na datę powstania 
tych dwóch podwieszanych taśm podaje się 1997 rok. Wtedy to, 
korzystając z pasa do Jiu-Jitsu oraz linek spadochronowych, wykonał 
prototypowy egzemplarz. A skłoniło go do tego to, że będąc koman-
dosem musiał być sprawny poza swoją bazą, ale równocześnie bez 
przewożenia ciężkiego ekwipunku treningowego. I tak, z wojsko-
wych koszar TRX trafił na sale treningowe oraz pod dachy domów. 
Wspomniane taśmy mają jeden punkt zaczepienia i dwa uchwyty, 
które wykorzystujemy, by ćwiczyć w tzw. «podwieszeniu». Same 
owe trzy litery, po rozszyfrowaniu, to: Total Resistance EXercises.

MAKE YOUR BODY YOUR MACHINE
Ćwiczymy zatem z oporem własnego ciała (resistance) i do tego 
„w podwieszeniu” (suspended). Co to oznacza i jak działa na nasze 
ciało? Na początek kilka słów o tzw. mięśniach core (ang. rdzeń). 
Pod tym pojęciem kryją się mięśnie bioder, lędźwi, brzucha, któ-
re odpowiadają za stabilizację kręgosłupa i miednicy, utrzymanie 
prawidłowej postawy. Optymalnie wytrenowane pozwalają na 
optymalną pracę górnych i dolnych kończyn. I właśnie do wzmoc-
nienia tychże mięśni świetnie sprawdza się TRX. Hasło make your 
body your machine nie jest wyolbrzymione w tym przypadku! 
Wykorzystując ciężar własnego ciała oraz skalując tzw. wektor 
podwieszenia obniżamy ryzyko kontuzji. Każdy z trenujących, po 
sugestii trenera, może dobrać optymalną pozycję do danego ćwi-
czenia czy poziom swojego zaawansowania, by w pełni wykorzy-
stać tak ważny zakres ruchu. 

SIŁA TRX
Ćwicząc w podwieszeniu dodatkowo musimy „walczyć” z siłą 
grawitacji i pracować nad utrzymaniem równowagi. I tu właśnie, 
moim zdaniem, objawia się siła TRX. Trenując np. biceps równo-
cześnie mocno angażujemy mięśnie core chroniące nasz kręgo-
słup, a co za tym idzie nasz filar, czyli tułów. Budujemy naszą siłę 
„od środka”, co w codziennym życiu jest niezwykle ważne. Na ruch 
w naszym życiu składają się: stabilizacja i rotacja. Obie funkcje 
doskonale można wytrenować na TRX. 

Skupiając się na fundamentalnych  
ruchach i pozycjach jesteśmy w stanie  
w dalszej kolejności wykonywać bardziej 
złożone i skomplikowane ćwiczenia. 

Trening na TRX można zaprogramować na wiele sposobów: pod 
kątem zwiększenia dynamiki i wydolności (cardio), poprawy mo-
bilności czy też siły oraz wykorzystując elementy jogi poprawimy 
naszą elastyczność.
Trening na TRX nieustannie ewoluuje i daje dużą frajdę świa-
domym uczestnikom zajęć, jak również instruktorom. Bo to na 
salach fitness ma znaczenie: dopasowany trening w połączeniu 
z miłą atmosferą - również na zajęciach TRX - idą ze sobą w pa-
rze. Zachęcam zatem do rozpoczęcia i kontynuowania przygody  
z TRX, nadmieniając jednak, że jest to trening dosyć prosty, ale nie 
łatwy! Do zobaczenia na salach Fitness Platinium®!

trening TRX
 zwiększa wydolność,  
poprawia mobilność, 

siłę  
i elastyczność

warto wiedzieć
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tbc stepSTEP CZY TBC STEP – CZY TO TO SAMO?
“Nic tak nie wpływa na ducha jak ciało” – napisał Witold Gombro-
wicz w Ferdydurke i biorąc dziś pod lupę zajęcia step - całkowicie 
się z nim zgadzam. Trening z użyciem stepu, to nie tylko świetny 
trening cardio dla ciała – to również trening dla duszy. Rozwija 
kreatywność, koordynację ruchową, sprzyja poprawie wydolności, 
a także uwalnia mnóstwo endorfin zapewniając nam dużą dawkę 
pozytywnej energii i spalonych kalorii.

NA WSTĘPIE TROCHĘ HISTORII
Historia samego aerobiku sięga lat 50-tych, kiedy to NASA zaczęło 
wykorzystywać treningi aerobowe w przygotowywaniach kosmo-
nautów. Narodziny step aerobiku zawdzięcza się jednak gimnastycz-
ce Gin Miller. Po kontuzji kolana, w ramach rehabilitacji, by wzmoc-
nić mięśnie stabilizujące, miała ćwiczyć wchodzenie i schodzenie 
na dużą kratę (pudło) po mleku. Zamieniając pudło na schody na 
werandzie Gin realizowała swoje treningi codziennie, a by przeła-
mać ciszę i nudę, robiła to przy muzyce. Ta prosta koncepcja zrodziła 
znaną i uwielbianą na całym świecie formę treningu – Step Aerobik. 

STEPOWA CHOREOGRAFIA – CZYLI TO,  
CO NIEKTÓRYM SPĘDZA SEN Z POWIEK
Choreografia w zajęciach step pozwala na dostosowanie poziomu 
zajęć do osób ćwiczących. Rozwija koordynację ruchową i orienta-
cję przestrzenną. Dzięki nieskończonej ilości kombinacji kroków na 
każdej lekcji układ choreograficzny jest inny, co pozwala także na 
modyfikowanie i dopasowywanie choreografii do poziomu zaawan-
sowania grupy.
To, co dla niektórych jest zabawą, innym potrafi spędzać sen z po-
wiek. Mowa o krokach. Nie każdy bowiem “czuje rytm” na tyle, by 
dać się porwać szaleństwu i zatracić w tanecznych ruchach. W przy-
padku tych mniej skoordynowanych świetnie sprawdzą się zajęcia 
TBC Step, gdzie nauczą się podstawowych kroków na stepie oraz 
tego, jak za nimi podążać na mniej zaawansowanym poziomie, a po 
krótkiej rozgrzewce przejdą do ulubionych ćwiczeń wzmacniających. 

CZYM RÓŻNI SIĘ LEKCJA STEP OD TBC ZE STEPEM?
Odpowiedź jest bardzo prosta – choreografią. W przypadku 
pierwszego typu zajęć, choreografia na stepie zajmuje ich 99 % 
- ten 1% zostawiamy oczywiście na picie wody ;) W TBC Step, 
choreografia złożona z tanecznych kroków to tylko część roz-
grzewkowa – trwająca ok. 20 minut, resztę buduje docelowa 
część wzmacniająca – zarówno w formie choreografii, jak i po-
szczególnych elementów.
W przypadku TBC Step, niektórzy instruktorzy kładą większy na-
cisk na rozgrzewkę i nauczenie grupy podstawowych kroków na 
stepie. Ten element lekcji traktują jako przygotowanie do zajęć 
STEP – u takiego instruktora możemy spodziewać się próbki tego, 
co z pewnością znajdziemy na całogodzinnej lekcji stepu. Dla in-
struktora, który większy nacisk kładzie na wzmacnianie, część na 
stepie będzie formą rozgrzania całego ciała i przygotowania go 
pod kątem pracy na poszczególnych partiach mięśni z wykorzysta-

niem przyrządów. Jeśli chodzi o przyrządy, warto wspomnieć nie 
tylko o stepach i matach, ale także o hantlach, gumach, taśmach, 
talerzach, gryfach, ovo ball’ach czy dużych piłkach. Zwolennikami 
tych zajęć są nie tylko kobiety, ale także mężczyźni, ponieważ łą-
czą one elementy aerobiku z treningiem siłowym.

CZYM WŁAŚCIWIE JEST TBC?
Mówiąc o TBC, czy to ze stepem czy bez, mamy na myśli wzmac-
nianie całego ciała, czyli – Total Body Conditioning. Są to zajęcia 
wzmacniające i ujędrniające wszystkie grupy mięśniowe, pozwala-
jące wyrzeźbić ciało i podkreślić mięśnie. Poprawiają koordynację, 
krążenie, wydolność organizmu, ujędrniają, wysmuklają i przede 
wszystkim czynią nas sprawniejszymi i zdrowszymi. I najważniej-
sze – takie zajęcia dają dużo zabawy.

DLA KOGO?
Warto zapamiętać, że step to godzinna lekcja oparta na ćwi-
czeniach z taneczną choreografią na stepie. TBC Step to zajęcia 
wzmacniające wszystkie partie mięśniowe z wykorzystaniem (lub 
bez) małych przyrządów fitnessowych z rozgrzewką prowadzoną 
na stepie. Oba rodzaje zajęć przeznaczone są dla wszystkich – ko-
biet i mężczyzn, zarówno dla tych, którzy dopiero rozpoczynają 
swoją przygodę z aerobikiem, jak i dla wytrwałych sportowców. 
Dla młodych i starszych. Nie wymagają doskonałej sprawności 
fizycznej, siły atlety czy techniki baleriny – to one je kształtują. 
Należy tylko odpowiednio dopasować obciążenie, intensywność 
ćwiczeń i poziom choreografii, by dać się zatracić i fantastycznie 
bawić przez całą godzinę albo i dwie ;)

Ewelina Usarek
Miłość do tańca sprawiła, że trafiła na zajęcia tańca towa-
rzyskiego i nowoczesnego. Obecnie jej największą pasją 
jest fitness. Cały czas pogłębia i doskonali swoje umiejęt-
ności biorąc udział w konwencjach fitness, szkoleniach  
i warsztatach tanecznych. Prowadzi szereg zajęć  
od Pilatesu, aż po Step, Aeroboxing, TRX i Latino.
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W pogoni za idealną sylwetką, kupujemy karnet na siłownię wmawiając sobie,  
że tym razem na pewno uda nam się dłużej na niej zagościć.  
Pełni motywacji i zaangażowania, zdecydowanym krokiem idziemy 
na pierwszy trening, gdzie czar często pryska. 
Masa sprzętu, bieżni, ławek, dziwacznych maszyn i my - stojący bezradnie  
w tłumie, zerkający na to, co dzieje się dookoła. Pierwsza myśl, jaka nam się nasuwa, 
 to: „od czego mam zacząć?!”. Większość osób dyskretnie spogląda na innych ćwiczących, 
starając się odzwierciedlić ich ruchy, choć nie zawsze przynosi to zamierzone rezultaty. 
Co zatem robić, aby trening był jak najbardziej produktywny i pozwolił utrzymać  
naszą motywację?

trening na siŁowni
- od czeGo zacząć?

Trening siłowy jest chyba najbardziej znaną 
i rozpoznawalną formą treningu. Zaliczamy 
do niego m.in. ćwiczenia ze sztangami, han-
tlami, wyciągami itp. Przez większość ludzi 
kojarzony jest tylko i wyłącznie z rozbudową 
muskulatury, choć w rzeczywistości świet-
nie sprawdza się zarówno w treningu na 
masę, jak i na redukcję. Bazą treningową są 
ćwiczenia wielostawowe, czyli takie, które 
angażują do pracy całe ciało. Dodatkowym 
atutem jest zaangażowanie mięśni postu-
ralnych, które odpowiadają za naszą prawi-
dłową postawę. Do podstawowych ćwiczeń 
wielostawowych zaliczamy: przysiad, mar-
twy ciąg, wiosłowanie sztangą, wyciskanie 
na klatkę piersiową oraz barki.

Od czego zacząć?
Podstawowym błędem większości osób jest 
to, że swoje treningi ograniczają tylko i wy-
łącznie do treningu cardio (bieżnia, orbitrek, 
rowerek), a trening siłowy to dla nich węzeł 
gordyjski. Oczywiście trzeba zaznaczyć, że 
nieprawidłowe wykonywanie każdych ćwi-

czeń niesie za sobą spore ryzyko kontuzji. Dla-
tego, żeby trening nie skończył się jak Ikarowe 
loty, trzeba podejść do niego z dużą ostrożno-
ścią. W celach edukacyjnych świetnie spraw-
dzi się sama sztanga bądź rurki PCV, które za-
zwyczaj można znaleźć w strefie crossfitness. 
Dla początkujących dobrym rozwiązaniem 
będą również maszyny oraz wyciągi, dzięki 
którym łatwiej poradzą sobie z wyizolowa-
niem trenowanych partii mięśniowych.

Maszyny vs. wolne ciężary
Wszystko tak naprawdę zależy od tego, co 
chcemy osiągnąć. Maszyny i wyciągi ułatwią 
nam wyizolowanie poszczególnych partii 
mięśniowych, lecz nie są tak efektywne, 
jak ćwiczenia na wolnych ciężarach. Przede 
wszystkim nie zaangażują one mięśni stabili-
zacyjnych ani nie nauczą nas podstawowych 
wzorców ruchowych. Nie zmienia to jednak 
faktu, że na początku przygody z siłownią 
maszyny oraz wolne ciężary są nieodłącz-
nym elementem udanych i przynoszących 
rezultaty treningów.

trening
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PRZYSIADY ZE SZTANGĄ 4x10

WIOSŁOWANIE SZTANGĄ  
NACHWYTEM W OPADZIE TUŁOWIA

5x10

WYCISKANIE SZTANGI  
NA ŁAWCE PŁASKIEJ

5x10

WYCISKANIE HANTLI  
NAD GŁOWĘ

4x12

POMPKI  
NA PORĘCZACH

3xmax  
powtórzeń

Warto również zaznaczyć,  
że odpowiednio wykonywane ćwiczenia 
na wolnych ciężarach powinny stanowić 
bazę, którą uzupełnia się dodatkowymi 
seriami na maszynach i wyciągach.  

Zalety i wady treningu siłowego 
Główną zaletą treningu siłowego jest zaangażowanie większej ilo-
ści partii mięśniowych, co z kolei przekłada się na spalanie większej 
ilości kalorii. Dodatkowo świetnie sprawdza się zarówno dla męż-
czyzn, jak i kobiet, niezależnie od tego, czy chcemy rozbudować 
muskulaturę, czy spalić tkankę tłuszczową. W przeciwieństwie do 
treningu na maszynach czy wyciągach, ćwiczenia przy użyciu wol-
nych ciężarów pozwolą na zaangażowanie mięśni stabilizacyjnych, 
które odpowiadają za naszą prawidłową postawę. Może on okazać 
się ratunkiem dla osób skarżących się na dolegliwości związane  
z na przykład siedzącym trybem życia, m.in. na ból pleców. Dzięki 
zaangażowaniu wielu partii mięśniowych podczas treningów, kolej-
ną korzyścią może być wzmocnienie nie tylko mięśni, ale również 
kości, ścięgien i wiązadeł. To przyczynia się do zmniejszenia ryzyka 
kontuzji i poprawy ogólnych wyników sportowych, co z kolei po-
zwoli nam dłużej cieszyć się zdrowym i silnym ciałem. 
Drugą stroną medalu jest fakt, że wykonywane podczas takiego tre-
ningu ruchy wymagają bardzo dużej precyzji i dokładności. Osoby  
z wadami postawy powinny przede wszystkim wykonywać ćwi-
czenia z niedużym obciążeniem oraz zwrócić uwagę na poprawną 
technikę. 

Podsumowanie 
Jeśli jesteś osobą początkującą i nie wiesz, od jakich ćwiczeń 
zacząć swoją przygodę, trening siłowy jest idealnym rozwiąza-
niem. Rekomendowany jest zarówno kobietom, jak i mężczyznom  
w każdym wieku, niezależnie od stopnia zaawansowania. W ciągu 
kilku miesięcy systematycznej pracy z dobrze doprecyzowanym 
planem treningowym, rezultaty widoczne będą gołym okiem. Nie 
czekaj do następnego poniedziałku, do zobaczenia w strefie wol-
nych ciężarów!

David Kagize
Trener personalny w klubie Fitness Platinium® Aleja Pokoju 
16. Jego specjalnością jest trening siłowy, w którym posiada 
dziesięcioletnie doświadczenie, a także trening funkcjo-
nalny. Laureat wielu zawodów sylwetkowych. Właściciel 
projektu Trening szyty na miarę, w ramach którego pomaga 
swoim podopiecznym zbudować wymarzoną sylwetkę. 
Przygotowuje plany treningowe i dietetyczne oraz przepro-
wadza treningi personalne z dojazdem do klienta. 
Więcej na stronie: www.tsnm.pl.

Więcej planów treningowych znajdziesz  
na www.fitnessplatinium.pl

plan treningowY  
dla cieBie:

A
WYKROKI CHODZONE  

Z HANTLAMI
4x10 na każdą 

nogę

PODCIĄGANIE  
NA DRĄŻKU

 5xmax  
powtórzeń

WYCISKANIE HANTLI  
NA ŁAWCE SKOŚNEJ

5x10

WZNOSY HANTLI  
BOKIEM

4x12

UGINANIE RAMION  
ZE SZTANGĄ NA BICEPS

3x12

PRZYSIAD ZE SZTANGĄ 
Z PRZODU

4x10

WIOSŁOWANIE HANTLEM  
W OPADZIE TUŁOWIA

4x10

WYCISKANIE HANTLI  
NA ŁAWCE PŁASKIEJ

4x10

WYCISKANIE  
ŻOŁNIERSKIE SZTANGI

4x10

PODCIĄGANIE NA DRĄŻKU 
PODCHWYTEM

4xmax 
powtórzeń

b
C
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ZZa sprawą naszej „zumbowej mamy” ZES 
(Zumba Education Specialist) Izabeli Kin-
-Jandy, która zapoczątkowała zumbowy szał 
w Polsce, od około 10 lat są to zajęcia obo-
wiązkowe. Kluby Fitness Platnium® mogą 
pochwalić się tym, że Zumbę® mają w swo-
jej ofercie od początku, czyli od 10 lat. 

Byliśmy jednym  
z pierwszych klubów 
fitness w Krakowie, które 
uwierzyły w ich formułę. 

Krakowianie pokochali te zajęcia od pierw-
szych kroków. Teraz już nikt nie wątpi 
w skuteczność i możliwości, jakie dają.  
Z miesiąca na miesiąc chętnych do udziału 
w intensywnych ćwiczeniach do latyno-
amerykańskiej muzyki jest coraz więcej.
 
Taniec czy fitness?
Pytanie, czym jest Zumba®, zadawane 
jest coraz rzadziej. Zumba® to innowa-

cyjny system fitness, który 
powstał dzięki połączeniu 
latynoamerykańskiej mu-
zyki oraz prostych kroków 
tanecznych. Stworzony 
został przez kolumbij-
skiego instruktora fitness 
Alberta „Beto” Pereza, 
zupełnie przez przypadek. 
Jak mówi legenda, pewnego 
dnia, w połowie lat 90., „Beto” 
zapomniał na zajęcia kasety  
z muzyką, więc aby ratować sy-
tuację, wyjął z plecaka kasetę 
ze swoimi ulubionymi piosen-
kami i do nich poprowadził 
ćwiczenia połączone z tań-
cem. Zajęcia te cieszyły się 
coraz większym powodzeniem, 
dlatego Alberto postanowił opracować 
zupełnie nowy program zajęć. W ciągu 
zaledwie kilku miesięcy Zumba® podbiła 
kluby w jego rodzinnym Cali i kilku okolicz-
nych miastach. 
W ostatnich latach miłośnicy Zumby® 
przeprowadzili prawdziwą rewolucję. 
Stworzyli koncept fitness-zabawy, która 
przeobraziła trening fitness w rozrywkę. 

Zumba® osiągnęła ogro-
my sukces, wciągnęła ty-
siące ludzi i jak szalony ogień 
rozniosła się po całym świe-
cie. Tym samym zapisała się 
w historii jako najbardziej 
wpływowe wydarzenie  
w branży fitness. Obecnie 
możemy wyróżnić między 
innymi następujące rodzaje: 

zumBa® 
- taŃcz, baw siĘ  
i spalaj Kalorie!
Obecnie trudno spotkać klub,  który nie miałby w swojej ofercie 
zajęć Zumba® Fitness. Patrząc na to, w jakim tempie rozwijają się 
te zajęcia, można śmiało założyć, że zumbowy szał nigdy nie minie. 
Jakie były początki Zumby® w Polsce i co sprawia, 
że jej popularność ciągle rośnie?
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Zumba®, Zumba® Kids i Kids Jr., Zumba® 
Gold, Zumba® Aqua, Zumba® Sentao  
i Zumba® Toning. Beto Perez nie osiadł na 
laurach, cały czas rozwija swoje pomysły. 
W ostatnim czasie stworzył kolejny, inno-
wacyjny program, jakim jest Strong by Zum-
ba®. Zajęcia te można znaleźć w grafiku na-
szego klubu przy Alei Pokoju 16. Jak widać 
trening ten nieustannie ewoluuje, czekamy 
więc na kolejne odsłony. 

Dla każdego
„Zumba® jest łatwa, zaprojektowana dla 
wszystkich, bez ograniczeń wiekowych, 
kondycyjnych lub umiejętnościowych, 
po prostu każdy może to robić. Prosta 
kombinacja kroków oraz unikalna formu-
ła Zumby® sprawia, że bawisz się już od 
pierwszych zajęć.” Takie zdanie opisujące 
te zajęcia taneczne można znaleźć na ofi-
cjalnej stronie www.zumbapolska.com. 

W treningu uczestniczyć 
mogą osoby bez przygoto-
wania, w każdym wieku,  
o różnej sprawności  
fizycznej i kondycyjnej. 

Jest to możliwe, dzięki zachowaniu kro-
ków podstawowych, które powtarzają się 
w układach. Na sali nie ma lepszych i gor-
szych, wszyscy jesteśmy równi. 
Jak w każdym sporcie należy zachować 
zdrowy rozsądek. Jeżeli nie jesteśmy pew-
ni, czy takie zajęcia są dla nas odpowiednie, 
należy to skonsultować z lekarzem. Taniec 
ze złamaną nogą nie należy do najłatwiej-
szych ;). Zumba® ma być przede wszyst-
kim świetną zabawą, oderwaniem od rze-
czywistości, miło spędzonym czasem. 

Nie tylko dobra zabawa
No właśnie, podczas zajęć dobrze się ba-
wimy, co sprawia, że nie czujemy, kiedy 
ćwiczymy! A jednak, stosowane ruchy ta-
neczne, oparte w dużej części o trening 

cardio, są łatwe do wykonania, a jedno-
cześnie prowadzą do rzeźbienia mięśni  
i kształtowania sylwetki. Podczas jednych 
zajęć możemy spalić nawet 700 kalorii. 
Pamiętajmy jednak, że zależy to od indy-
widualnych możliwości i zaangażowania  
w zajęcia.
Zumba® w połączeniu ze zbilansowaną 
dietą pozwala w krótkim czasie zgubić 
zbędne kilogramy, osiągnąć zamierzone 
cele, poprawić kondycję, a przede wszyst-
kim dostarcza dużą dawkę endorfin (hor-
monu szczęścia). Taniec poprawia humor  
i samopoczucie, co zresztą widać po zado-
wolonych uczestnikach zajęć.

Salsa, cha-cha, rumba, twist…
Na oficjalne stronie internetowej Zumby® 
możemy znaleźć następujący opis pro-
gramu: „Proste kroki taneczne, świetne 
kombinacje ruchów i motywująca muzy-
ka stwarzają atmosferę świetnej imprezy  
i totalnie porywają nas do zabawy. Bar-
dzo dynamiczna i ekscytująca kombinacja 
rytmów latynoskich i międzynarodowych,  
tj. merengue, salsa, cumbia, reggaeton, 
flamenco, samba, taniec brzucha, cha-cha, 
rumba, twist.... i wiele innych.” Zumba jest 
programem, który ciągle się rozwija, wy-
korzystuje coraz to inne style taneczne, 
stawiając nas w pozytywnej niepewności, 
co będzie następne? Czego tym razem się 
nauczymy?

Nigdy się nie nudzi
Jestem instruktorem od ponad 6 lat i do 
tej pory nigdy się nie zawiodłam. Zawsze 
znalazłam coś, czego jeszcze nie było, na 
przykład nowy krok, nowy styl taneczny, 
o którym nie miałam zielonego pojęcia. 
Daje mi to oczywiście ogromnego kopa do 
działania i motywację, aby ludzie, którzy 
przychodzą na te zajęcia mogli się czegoś 
nauczyć, a osoby, które uczęszczają na nie 
od kilku lat, nigdy się nie nudziły.
Następny krok to podążanie za trendami 
muzycznymi. Instruktorzy starają się być 
na bieżąco z utworami z list przebojów. 
Dzięki naszemu subiektywnemu gustowi, 
te same zajęcia u różnych instruktorów są 
inne, co sprawia, że nawet najbardziej wy-
magający klient może znaleźć bratnią du-

szę do wspólnych treningów. Każdy z nas 
jest indywidualnością i prowadzi zajęcia  
w swój jedyny i niepowtarzalny sposób. 
Nie znajdziemy dwóch takich samych in-
struktorów. Dlatego warto próbować zajęć 
u różnych trenerów Zumby®. 

Daj się porwać!
Wraz z zamknięciem drzwi sali fitness, zo-
stawiam za nimi zły nastrój i wszystkie ne-
gatywne emocje. Mam jedną zasadę – na 
sali ma panować miła atmosfera i uśmiech. 

Zajęcia są po to, żeby do-
brze się bawić, wyluzować 
i na godzinę zapomnieć  
o reszcie świata. 

Uwielbiam różnorodność, co widać w do-
borze playlisty. For all by all. Staram się 
wychodzić naprzeciw oczekiwaniom klien-
tów. Dostosowuje zajęcia do poziomu za-
awansowania grupy, tak aby każdy czuł się 
komfortowo i znalazł coś, co najbardziej 
mu odpowiada. Taniec to moja pasja, uwa-
żam, że przez taniec możemy przekazywać 
siebie. Nie musimy udawać. „W tańcu mo-
żesz sobie pozwolić na luksus bycia sobą”. 
Myślę, że ten cytat doskonale opisuje to, 
jaką atmosferę próbuję stworzyć na swo-
ich zajęciach. 
Serdecznie zapraszam! 

Alicja Ożóg
instruktorka zajęć Zumba®  
w Fitness Platinium® z ponad 
sześcioletnim stażem. Prowadzi 
także zajęcia dla najmłodszych - 
Zumba® Kids i Kids Jr.  
Jej największą pasją jest taniec. 
Przez wiele lat trenowała taniec 
towarzyski i uczestniczyła  
w szkoleniach prowadzonych 
przez najlepszych tancerzy  
z całej Polski. 
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TTrening Energy Jump łączy wysiłek i świet-
ną zabawę. Są to jedne z nielicznych zajęć, 
podczas których można krzyczeć i śpie-
wać (a nawet trzeba!). Trwają 55 minut 
i mogą być prowadzone na trzy różne 
sposoby. Pierwszy polega wyłącznie na 
rytmicznym odbijaniu się od trampoliny. 
Drugi sposób to wplecenie w choreografię 
ćwiczeń wzmacniających. Trzeci rodzaj to 
mix dwóch pierwszych i podzielenie zajęć 
na dwie części: pierwszą, w której skacze 
się na trampolinie oraz drugą, w której 
wzmacniamy nasze ciało uruchamiając 
różne partie mięśniowe z wykorzystaniem 
trampoliny oraz baru. Oczywiście pisząc 
„bar”, mamy na myśli uchwyt zamocowany 
na trampolinie ;)

Co warto wiedzieć  
przed pierwszymi zajęciami?
Po wejściu na salę przygotowujemy tram-
polinę, która waży 10 kg, więc każdy 
uczestnik powinien sobie z nią poradzić. 
Następnie sprawdzamy, czy każda z nóżek 
trampoliny ma załażoną gumową stopkę, 

której celem jest amortyzacja ruchu i wy-
skoków, a na koniec montujemy bar i do-
kładnie go dokręcamy. Tak przygotowana 
trampolina jest gotowa do użytku.

Spalaj i wzmacniaj!
Zajęcia na trampolinach są świetną alter-
natywą dla treningu spalającego tkankę 
tłuszczową. 

Podczas tych zajęć  
nie tylko spalamy kalorie  
(mniej więcej 450-600 
kcal), ale także wzmacnia-
my mięśnie posturalne. 

Aby wykonać poprawny skok mu-
simy napiąć cały core, czyli mię-
śnie zarówno ze strefy brzucha, jak  

energY Jump,   
czyli treninG  
na trampolinie

Przyciąga wielu chętnych, którzy twierdzą, że podczas zajęć uruchamia się w nich 
tak zwany „syndrom dziecka”, a samo wejście na trampolinę powoduje, że chcą 
skakać i „bounce’ować” jak beztroski dzieciak. O tym, skąd bierze się takie uczucie, 
jak wyglądają zajęcia i kto może w nich uczestniczyć przeczytacie w tym artykule.
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i pleców. Po części wyskokowej oraz 
wzmacniającej oczywiście jest czas na stret-
ching, niezbędny po każdych zajęciach.

Trenuj z głową!
Trampolina fitnessowa to nie trampolina 
ogrodowa, zatem skoki na niej nie są wy-
sokie. Należy jednak przestrzegać kilku 
zasad. Przede wszystkim, aby uniknąć za-
wrotów głowy i skoków ciśnienia, nasza 
głowa powinna zostać na tej samej wy-
sokości. 

Cała praca wykonywana 
jest za pomocą mięśni 
brzucha, które podciągają 
nogi do klatki piersiowej. 

Po drugie, od trampoliny odbijamy się ca-
łymi stopami, a nie na palcach. Po trzecie, 
nogi nie mogą byś wyprostowane, powin-
ny być zgięte w stawie kolanowym. Po-
nadto, jeśli w trakcie ćwiczeń pojawiają się 
kroki, które wymagają wysokiego wysko-
ku, zawsze trzymamy się baru. 

Czy zajęcia Energy Jump  
są dla każdego?
Trening na trampolinie cieszy się coraz 
większą popularnością, jednak nie każdy 
może wziąć w nim udział. Na początku 
zajęć instruktor poświęca czas na przeka-
zanie informacji, jak się przygotować, co 
należy zrobić po wejściu na salę, a także 
dokładnie omawia wszystkie przeciwska-
zania dotyczące uczestnictwa. Jeśli okaże 
się, że jednak nie możemy wziąć udzia-
łu w zajęciach, należy skonsultować się  
z instruktorem. Dla własnego bezpieczeń-
stwa i komfortu powinniśmy także zgło-
sić, jeśli uczestniczymy w zajęciach po 
raz pierwszy. Nie należy się przejmować, 
jeśli nawet podczas trzech pierwszych 
zajęć Energy Jump będziemy czuć potrze-
bę wyjścia do toalety, wtedy po prostu 
podnosimy wysoko rękę, aby dać znać 
instruktorowi.

Nie taka trampolina straszna…
W związku z tym, że na trampolinach wy-
konuje się wyskoki, powstały pewne po-
głoski, że uczestnictwo w tych zajęciach 
nie jest wskazane kobietom, ponieważ taki 
trening może przyczynić się do proble-
mów z kobiecymi narządami rozrodczymi. 
Przede wszystkim najpierw należy zadać 
sobie pytanie, jak do czegoś takiego mo-
głoby dojść? Oczywiście trening polega 
na wykonywaniu skoków i jest to praca 
na trzewiach, ale tak naprawdę przy po-
prawnym wykonywaniu ćwiczeń, głowa  
i tułów zostają na tej samej wysokości. 
Dlatego tak ważne jest, aby nie skakać jak 
na trampolinie ogrodowej, tylko skupić się 
na podciąganiu nóg do klatki piersiowej. 
Jeśli będziemy trzymać się zasad techniki 
(jak i na każdych innych zajęciach fitness), 
nic złego nie może się wydarzyć. 

Urozmaicaj swój trening
Jeśli dopiero zamierzamy rozpocząć swo-
ją przygodę z Energy Jump, postawmy 
na treningi dwa razy w tygodniu. Później 
ilość zajęć można zwiększyć do trzech  
w tygodniu. Pamiętajmy jednak o tym, 
że aktywność fizyczna powinna być 
zróżnicowana, dlatego oprócz treningu 
na trampolinach, powinniśmy uzupełnić 
trening zajęciami Pilates, które doskona-
le wzmacniają głębokie mięśnie brzucha 
i mięśnie dna miednicy. Oprócz treningu 
wygospodarujmy także czas na rege-
nerację. Zajęcia Energy Jump powinny 
być ostatnim treningiem danego dnia, 
gdyż nasze stawy na podłożu miękkim 
(trampolina) pracują inaczej. Po treningu 
można wziąć udział na zajęciach typu 
Stretching, ABT czy też pomaszerować 
po bieżni. Unikajmy jednak w tym dniu 
treningu na stepie czy Zumby® oraz po-
dobnych zajęć, gdzie podskakujemy na 
twardym podłożu, takim jak podłoga sali 
fitness. I najważniejsze: Energy Jump nie 
powinny być naszym pierwszym trenin-
giem fitness w ogóle. Najlepiej zacząć od 
zajęć wzmacniających, typu ABT, Brzu-
chomana lub Body Shape.
Pamiętajmy, że instruktor nie wie, w jakiej 
kondycji są uczestnicy zajęć, jaki prowa-
dzą tryb życia. 

Jeśli planujemy wziąć 
udział w zajęciach po raz 
pierwszy, zawsze należy 
przedtem porozmawiać  
z prowadzącym. 

Są oni obecni na sali także po to, aby od-
powiedzieć na pytania i rozwiać wszelkie 
wątpliwości. Na pierwszym miejscu za-
wsze jest bezpieczeństwo, dopiero w dal-
szej kolejności można dodać aspekty, takie 
jak świetna zabawa oraz efekty treningu.

Magdalena Zając
Trenerka personalna, instruk-
torka fitness w klubach Fitness 
Platinium® Mogilska 97, Aleja 
Pokoju 16, Galeria Plaza oraz 
Bratysławska 4. Specjalizuje się 
w zajęciach mentalnych, pilates, 
zdrowy kręgosłup, stretching, 
a także zajęciach Energy Jump. 
Prowadzi indywidualne treningi 
z osobami z problemami zdro-
wotnymi, których ciało wymaga 
wzmocnienia konkretnych grup 
mięśniowych.

Przeciwwskazania do udziału  
w zajęciach:

problemy ze stawami skokowymi  
i kolanowymi
osteoporoza
endoprotezy
zawroty głowy
nadciśnienie tętnicze
problemy z utrzymaniem równowagi
żylaki
problemy z utrzymaniem moczu
ciąża oraz do 6 miesięcy po porodzie 
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dieta

bądŹ jaK 
Jane Fonda, 
bądŹ jaK 
guru 
Fitnessu!
Kolorowe body, obcisłe getry, opaska na włosach, a w tle popowe 
lub elektroniczne przeboje. Tak wyglądały początki zajęć fitness 
w szalonych latach 80. Za jedną z ikon aerobiku do dziś uznawana jest 
Jane Fonda. Nagrania wideo z prowadzonymi przez nią ćwiczeniami 
szybko stały się hitem, porywając ludzi na całym świecie. 
Chcesz być jak guru fitness? 
Przeczytaj ten artykuł i wybierz zajęcia dla siebie!
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JJane Fonda – aktorka, producentka, tre-
nerka fitness. Piękna, utalentowana i by-
stra, a przede wszystkim charyzmatyczna. 
Pamiętam, że jako młoda dziewczyna, 
przez uchylone drzwi przyglądałam się, jak 
moja Mama ćwiczy przed telewizorem z in-
struktorkami aerobiku: gibkie dziewczyny 
ubrane w połyskujące, kolorowe leginsy, 
opięte ciasno w pasie, by podkreślić talię. 
Opaska na czole i trwała ondulacja włosów 
- obowiązkowe i… fenomenalne!

Znajdź zajęcia dla siebie
Już wtedy wyobraźnia podpowiadała mi, 
że może to być świetna zabawa. Nie przy-
puszczałabym jednak, że może stać się 
moim życiem. 

Obecnie rynek fitness  
proponuje przeróżne  
aktywności, wszak każdy  
z nas jest inny. Masz siłę? 
Sięgnij po hantle!  
Pragniesz elastyczności? 
Przyjdź na stretching! 

Nużąca praca siedząca, chęć powrotu do 
formy sprzed ciąży, zdobycie szczytu gór-
skiego,  pragnienie sprawdzenia swoich 
możliwości czy świadomość, że ciało bierne, 
to ciało szybciej starzejące się. Bez względu 
na to, dlaczego decydujemy się na uczest-
nictwo w zajęciach fitness – zawsze warto.

Uwolnij endorfiny
Uwielbiam endorfiny (w zasadzie to natu-
ralna morfina wytwarzana przez nasz orga-
nizm). Sport jest czynnością, która pozwala 
uwolnić najwięcej endorfin. Fantastyczne 
jest to, że ów stan trwa nawet kilka godzin 
po zakończonym wysiłku. Gdzie można się 
nimi naładować? Na zajęciach aerobowych, 
wzmacniających i wielu innych, które znaj-
dziecie w klubach Fitness Platinium®.

Body Shape - to moduł ćwiczeń fitness 
o charakterze ogólnorozwojowym. Naj-
częściej wykorzystujemy przybory zwięk-
szające opór: ciężarki, taśmy gumowe, 
tubingi, stepy itp. Ćwiczenia wzmacnia-
jące, które proponujemy,  przeplatane są  
z typowo aerobowymi i pozwalają har-
monijnie rozwijać wszystkie partie ciała,  
a także usprawnić pracę układów odde-
chowego oraz sercowo-naczyniowego.

Brzuchomania, Pupomania - zajęcia celo-
wane, podstawowe. Koncentrujemy się na 
wzmocnieniu mięśni brzucha i pośladków, 
na ich wyrzeźbieniu i spaleniu tkanki tłusz-
czowej. Ćwiczenia te wspomagają proces 
odchudzania.

Fit Ball, Ball&Shape - to ćwiczenia z pił-
kami. W zależności od charakteru zajęć 
pracujemy z dużymi gumowymi piłkami, 
średnimi ovo ball’ami bądź najmniejszymi, 
ale ciężkimi - heavy ball’ami. Celem jest 
wzmocnienie wielu grup mięśniowych, 
zwiększenie stabilizacji ciała, poprawa ko-
ordynacji, doskonalenie czucia głębokiego, 
czyli propriocepcji – wewnętrznego od-
czuwania i kontrolowania ciała. 

XCO - zajęcia umożliwiające jednocze-
sną pracę wielu grup mięśniowych, dzięki 
użyciu specjalnie zaprojektowanych hantli  
z granulatem przesuwającym się w trakcie 
ruchu. Ćwiczenia polegają na wykonywa-
niu szybkich ruchów, z energicznym za-
trzymaniem.

TRX - to forma zajęć charakteryzująca się 
tym, iż ćwiczenia wykonywane są „w zawie-
szeniu” na linach. Trening odbywa się przy 
wykorzystaniu ciężaru własnego ciała. 

Les Mills BODYPUMP® - to zajęcia 
wzmacniające i ogólnorozwojowe z wyko-
rzystaniem drążka – sztangi. Zajęcia nasta-
wione są na poprawę siły, wytrzymałości 
i tonusu (napięcia) mięśniowego. Bardzo 
ważny jest dobór obciążenia adekwatnego 
do aktualnych możliwości oraz prawidło-
wa technika wykonywania ćwiczeń, chro-
niąca przed kontuzją.

Witaj dzień z pozytywnym  
nastawieniem
Dlaczego co dzień rano z uśmiechem na 
twarzy biegnę na trening? Bo czasem jest 
zabawnie, ale zawsze energetycznie. Pre-
cyzyjnie i starannie. Bo uwielbiam spoty-
kać się z uczestnikami moich zajęć na sali 
fitness i pomagać im w ich słabościach  
i wątpliwościach. Czasy się zmieniły, ale 
miłość do fitnessu nigdy nie przeminie. 

Ubierz się w wygodny 
strój, przyjdź na trening 
i poczuj się jak gwiazda 
aerobiku!

PS. Chcę być jak Jane Fonda. Jutro rano 
wypiję za Ciebie szklankę wody z cytryną 
i chili. :)

Joanna Kucia-Sikora
Instruktorka fitness, trener-
ka personalna, prezenterka 
telewizyjna i lektorka. Z Fitness 
Platinium® związana od blisko  
7 lat. Prowadzi treningi perso-
nalne ze sportowcami, a także 
amatorami, którzy przygotowują 
się do sezonu narciarskiego  
albo biegowego. Pomaga wrócić 
do formy osobom, które „zasie-
działy się za biurkiem”, a także 
świeżo upieczonym mamom.
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sSpadek motywacji często kończy się rów-
nież spadkiem aktywności fizycznej, przez 
co organizm odkłada nadmiar spoży-
tych kalorii w postaci tkanki tłuszczowej.  
W okresie jesienno-zimowym należy pa-
miętać, aby utrzymywać systematyczność 
treningową i zadbać o sporą ilość ruchu. 
Nie trzeba ograniczać się do zamkniętych 
pomieszczeń i treningów na siłowni czy 
sali fitness. Przy jesiennej, ładnej pogodzie, 
warto zadbać o regularne spacery czy jazdę 
na rowerze natomiast zimą skorzystać ze 
sportów, takich jak narty, snowboard bądź 
łyżwy. Ćwiczenia te nie tylko zahartują na-

sze zdrowie, ale również i ducha! Pomogą 
utrzymać ciało w świetnej kondycji i przy-
czynią się do wzmocnienia odporności, co 
w tym okresie może okazać się szczególnie 
przydatne.

Co jeść i jakie suplementy stosować?
W przeciwieństwie do diet wakacyjnych, 
w których duży nacisk kładziony jest na 
posiłki orzeźwiające i lekkostrawne, w die-
cie jesienno-zimowej górują posiłki ciepłe, 
które pomogą nam się rozgrzać. Trzeba 
również zadbać o dużą dawkę witamin  
i minerałów, ponieważ w tym okresie zna-

cząco spada odporność organizmu. Nie 
jest to łatwe, gdyż w przeciwieństwie do 
sezonu wakacyjnego, w sklepach brakuje 
świeżych warzyw i owoców. 

W celu uzupełnienia  
niedoborów, warto zadbać 
o odpowiednią suplemen-
tację m.in. witaminy D  
oraz witaminy C.

dieta w oKresie 
Jesienno-zimowYm
Za oknem coraz zimniej i coraz bardziej ponuro. Wraz ze spadającą temperaturą, spada również nasze samopoczucie i motywacja. 
Poranna pobudka zazwyczaj kończy się kilkukrotną drzemką, a zaplanowany trening wciąż przekładany jest na „jutro”. 
Pomimo tego, że deszczowa pogoda nie zachęca nas do aktywnego trybu życia, aby nie zmarnować efektów wypracowanych 
podczas lata, trzeba stawić temu czoła. 
Co zatem powinniśmy jeść, aby polepszyć naszą odporność i złapać dużą dawkę energii? 
Jak powinna wyglądać suplementacja i o co szczególnie powinniśmy zadbać?

dieta
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David Kagize
Trener personalny w klubie Fitness Plati-
nium® Aleja Pokoju 16. Jego specjalno-
ścią jest trening siłowy, w którym posiada 
dziesięcioletnie doświadczenie, a także 
trening funkcjonalny.  
Laureat wielu zawodów sylwetkowych. 
Właściciel projektu Trening szyty na 
miarę, w ramach którego pomaga swoim 
podopiecznym zbudować wymarzoną 
sylwetkę. Przygotowuje plany treningowe 
i dietetyczne oraz przeprowadza treningi 
personalne z dojazdem do klienta.  
Więcej na stronie: www.tsnm.pl.

Witamina C – każdemu kojarzy się z walką z przeziębieniem. Jej 
niedobory w znaczącym stopniu obniżają odporność, co z kolei 
powoduje podatność na różnego typu infekcje. W środowisku 
występuje jako kwas l-askorbinowy, a jego zapotrzebowanie jest 
zależne od wieku i płci.

Gdzie ją znaleźć? 
Idealnie sprawdzi się tutaj żółta bądź czerwona papryka, która 
zawiera kilkanaście razy więcej witaminy C od cytryny, a także 
owoce dzikiej róży i czarna porzeczka. 

Do posiłków warto dodawać również 
cebulę oraz czosnek, które w naturalny 
sposób pomogą nam zwiększyć  
odporność organizmu. 

Dostarczą one także wiele witamin i minerałów. 
Brokuły zawierają nie tylko sporo witaminy C, ale 
również są bardzo dobrym źródłem potasu, 
dzięki czemu świetnie sprawdzą się rów-
nież u osób z nadciśnieniem. 
Kiszona kapusta i ogórki są nie tylko 
bogatym źródłem witamin i minera-
łów, ale również świetnym naturalnym 
probiotykiem. Ich dodatkowym atutem 
jest niska kaloryczność, dlatego cieszą 
się dużą popularnością również przy 
dietach redukcyjnych.

Złap energię i nie daj się chandrze!
Czas jesienno-zimowy bez wątpienia kojarzy nam się  

z okresem przeziębień i gorszego samopoczucia, ale 
kto jak nie ty, ma wpływ na to, jak faktycznie bę-

dzie? Jesień i zima wcale nie muszą być takie 
straszne! Za poprawę nastroju odpowiada-
ją dobrze zbilansowana dieta, którą trzeba 
uzupełniać odpowiednią suplementacją, 
ruch i przede wszystkim nasze nastawienie. 
Pamiętaj, aby w tym okresie zadbać o sys-
tematyczne treningi w Fitness Platinium. 
Ćwicz i nie poddawaj się, a na pewno zdą-

żysz z formą do lata. :)

witamina c
Witamina D – jej prawidłowy poziom odpowiedzialny jest za 
funkcjonowanie odporności, ale nie tylko. Może ona pomóc także  
w leczeniu depresji, nerwowości, bólach mięśni i kości, jak również 
w walce z bezsennością. Wytwarzana jest w naszym organizmie 
głównie dzięki promieniom słonecznym, więc nic dziwnego, że  
w okresie jesienno-zimowym większość z nas ma jej niedobór, co 
często odbija się na samopoczuciu. 

Gdzie ją znaleźć? 
Witamina D występuje również w tłustych rybach, lecz z reguły 
jemy ich zbyt mało, by nadrobić braki, dlatego niezbędna jest od-
powiednia suplementacja. 

Aby wzmocnić kości, do suplementacji należy dodać także witami-
nę K2, która zadba o transport wapnia do kości i zębów.

witamina d
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Udział w biegach ekstremalnych to przede wszystkim walka ze swoimi 
słabościami. Mówi się też, że ograniczenia są tylko w naszej głowie. 
Zgadzasz się z tym?
Konrad Grycko: Zdecydowanie tak! Jestem przekonany, że zarów-
no sukcesy, jak i porażki zaczynają się w naszej głowie. Jeśli ktoś  
z góry założy, że nie uda mu się wytrwać w regularnych treningach 
czy pilnowaniu zdrowych posiłków, bo np. nie ma na to czasu lub 
pieniędzy, to z pewnością tak właśnie się stanie. Ktoś inny w tej 
samej sytuacji zastanowi się, jak poukładać swój plan dnia, żeby 
znaleźć czas nawet na 40 minut intensywnego treningu i zaosz-
czędzi pieniądze robiąc konkretne zakupy raz na jakiś czas, w niż-
szych cenach. Dla chcącego nic trudnego. Większą część naszych 
ograniczeń można z czasem pokonać.

A czy Ty masz jakieś słabości? 
Konrad Grycko: No pewnie. Każdego dnia zmagam się z wieloma 
pokusami i często im ulegam. Od małego jestem łakomczuchem 
i jem bez opamiętania :) Kolejną sprawą są wycieczki - tego po 
prostu nie jestem w stanie sobie odmówić! Nawet po najcięższych 
zawodach czy wyzwaniach, kiedy cały jestem obolały, gdy tylko 
widzę ładną pogodę, to rzucam wszystko i idę na dłuuugi spacer! 
Do tych gorszych słabości mogę dodać jeszcze lenistwo, zniechę-
cenie.... Jest tego naprawdę sporo, jak u większości z nas.

Brałeś udział w takich zawodach, jak między 
innymi Runmageddon, Eliminator, Survival 
Race, Bieg Katorżnika. 
Co daje udział w takiej rywalizacji?
Konrad Grycko: Z pewnością każdy 
doświadcza tego niepowtarzalnego 
dreszczyku emocji jeszcze przed sa-
mym startem. Ta niepewność, co spo-
tka nas na trasie, czy sobie poradzimy. 
Już samo to sprawia, że chcemy star-
tować kolejny raz. Inny element to po-
trzeba rywalizacji. Jeśli uda się szybciej 
pokonać przeszkodę lub wyprzedzić ko-
goś na jakimś podbiegu, daje to olbrzymią 
radość. Udział w biegach z przeszkodami 
pokazuje, kto ma charakter - pozwala spraw-
dzić, co potrafimy fizycznie i jak mocni jesteśmy 
psychicznie. Dla mnie takie zmagania to coś więcej 
niż tylko dobra zabawa. Z jednej strony to taki powrót 
do czasów beztroskiego dzieciństwa, gdzie mogłem ca-
łymi dniami wspinać się po drzewach, biegać po parkach  
i lasach, i brudzić się do woli. Z drugiej, to metafora proble-
mów i wyzwań w dorosłym życiu. Ten moment, kiedy osiągasz 

Biegi ekstremalne. 
przeKrocz Granice 
swoich możliwoŚci!
Biegi ekstremalne, biegi z przeszkodami, OCR (Obstacle Course Racing) 
– nazw jest wiele, a emocje zawsze takie same: adrenalina,  
zmęczenie i satysfakcja. W ostatnich latach tego rodzaju zawody cieszą się  
rosnącą popularnością, zarówno wśród amatorów, jak i zawodowców. 
Czy biegi ekstremalne na pewno są dla każdego? Jak się do nich przygotować? 
Z Konradem Grycko, trenerem personalnym prowadzącym zajęcia Trening OCR  
w klubie Fitness Platinium® Aleja Pokoju 16, rozmawia Magdalena Jaroszczak.

przygotuj się 
do biegu 

na zajęciach 
OCR! 
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granice swoich możliwości i to uczucie, kiedy je przekraczasz 
są bezcenne. Adrenalina, która wypełnia całe ciało, dostarcza 
niesamowitych doznań. Pokonanie linii mety z tryumfalnie unie-
sioną ręką warte jest każdych wyrzeczeń.

Brzmi niesamowicie. A jak wyglądają same zawody?  
Czego można się spodziewać?
Konrad Grycko: Początkującego może zaskoczyć dosłownie wszyst-
ko: lodowata woda, 3-metrowe ściany do pokonania, strome pod-
biegi po kamieniach i korzeniach, grząskie bagna, czołganie się pod 
zasiekami, „małpi gaj”….  Jest tego mnóstwo! W porównaniu do bie-
gów ulicznych, różnorodność jest tak wielka, że nawet kilkukilome-
trowy wyścig może nam dać niezły wycisk!

Który bieg najbardziej zapadł Ci w pamięć?
Konrad Grycko: Do każdego mam pewien sentyment. Większość 
z nich na trwałe pozostawiło po sobie pamiątkę w postaci licznych 
blizn. O trzech biegach myślę jednak najczęściej. Pierwszy to Se-
lekcja – 4-dniowe zawody będące jednocześnie testem kwalifika-
cyjnym do jednostek wojskowych, takich jak AGAT, FORMOZA czy 
GROM. Często wspominam też Runmageddon Ultra, czyli bieg na 
dystansie 44 km ze 130 przeszkodami. Prawie jedenastogodzinna 
męczarnia i największa walka ze sobą, jakiej do tej pory doświad-
czyłem. Ale najbardziej zapadł mi w pamięć Bieg Katorżnika, pre-
kursor polskich biegów ekstremalnych i przez wielu uznawany za 
najtrudniejszy w Polsce. Tam zdobyłem brązowy medal - największe 
wyróżnienie w mojej karierze.

W biegach ekstremalnych bardziej liczy się siła czy wytrzymałość?
Konrad Grycko: Jedno i drugie! I to jest piękno tego sportu. Nieza-
leżnie od formuły biegu, bazą OCR jest jednak bieganie. Do samego 
tylko ukończenia zawodów wystarczy względna wytrzymałość. Jeśli 
natomiast zależy nam na dobrym wyniku, to do pokonywania prze-
szkód siła jest niezbędna.

W klubie Fitness Platinium® przy Al. Pokoju 16 ruszyły niedawno 
zajęcia przygotowujące do ekstremalnych biegów z przeszkodami. 
Dla kogo są przeznaczone?
Konrad Grycko: Zajęcia przygotowane są z myślą o osobach chcą-
cych po raz pierwszy spróbować swoich sił w biegach z przeszko-
dami oraz o tych, które już startują. Początkujący mają możliwość 
poznania specyfiki wysiłku, który spotka ich podczas zawodów, 
oraz nauczenia się technicznych aspektów pokonywania przeszkód. 
Osoby nieco bardziej zaawansowane, oprócz doskonalenia techni-
ki, mają możliwość podkręcenia tempa i tym samym, z treningu na 
trening, poprawiania swoich osiągów, co przełoży 
się na lepszy rezultat podczas kolejnych 
zawodów. Zajęcia OCR spodobają 
się również każdemu, kto lubi 
naprawdę porządnie się 
zmęczyć.

Jak wyglądają prowadzone przez Ciebie zajęcia?  
Czym różnią się od standardowego treningu na siłowni? 
Konrad Grycko: Na zajęciach prowadzę obwód stacyjny oparty 
na złożonych ćwiczeniach wielostawowych. Staram się w jak 
największym stopniu odzwierciedlić trudności, jakie można na-
potkać na trasie.

Ile powinny trwać przygotowania,  
by być gotowym do startu w zawodach?
Konrad Grycko: Wszystko zależy od ogólnej sprawności startujących. 
Im lepsza dyspozycja, tym więcej czasu można poświęcić na bardziej 
techniczne aspekty treningu, jak na przykład technika wspinania się 
po linie czy pokonywania murów. Myślę, że przeciętną osobę jestem 
w stanie przygotować do 10-kilometrowego biegu w czasie od 3 do 
6 miesięcy, przy założeniu, że będą to 3 treningi w tygodniu.

Czy przed startem należy stosować jakąś specjalną dietę?
Konrad Grycko: Tak, zdecydowanie i tutaj jedzenie ma olbrzymie 
znaczenie. Nie zaskoczę nikogo tym, że w moim odczuciu prawidło-
we żywienie to fundament zarówno w sporcie, jak i codziennym ży-
ciu. Ilu ludzi, tyle sposobów na dietę. Zasada jest podobna: im mniej 
przetworzone produkty, tym lepiej, a reszta to już bardzo indywidu-
alna sprawa.

Planujesz w najbliższym czasie udział w kolejnych biegach?
Konrad Grycko: To tajemnica :) A tak na poważnie, to obiecuję, że  
w nadchodzącym roku na pewno Was jeszcze zaskoczę.

W takim razie czekamy i trzymamy kciuki. Dziękuję za rozmowę.
Konrad Grycko: Dziękuję.

Konrad Grycko
Jest trenerem personalnym w Fitness Platinium® od pięciu 
lat. Swoją przygodę ze sportami siłowo-sylwetkowymi 
rozpoczął 13 lat temu w osiedlowej siłowni. Miłośnik wę-
drówek, marzyciel, uzależniony od adrenaliny – tak mówi  
o sobie. Jego podopieczni i współpracownicy cenią go 
przede wszystkim za optymizm, energię i pasję, z jaką pod-
chodzi do każdego zadania. W prowadzonych przez siebie 
treningach największy nacisk stawia na wszechstronność, 
funkcjonalność i użyteczność ćwiczeń w życiu codziennym. 
Jego największą miłością są ekstremalne biegi z przeszko-
dami (OCR). Zdobytą podczas startów wiedzę, umiejętności 
i doświadczenie przekazuje na prowadzonych przez siebie 
zajęciach przygotowujących do OCR, które odbywają się  
w klubie Fitness Platinium® przy Alei Pokoju 16.
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trenuj skutecznie
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BYĆ Jak Fit para, 
czyli o jasnych  
i ciemnych stronach 
treninGu we dwoje
Weekend. Te dwa dni, podczas których w końcu macie czas, aby zrobić coś razem. Kino, spacer i frytki belgijskie z food trucków 
brzmią nieco oklepanie, więc może spróbujecie czegoś nowego? Dlaczego nie wspólny trening? 
Przecież te wszystkie uśmiechnięte pary z Instagrama nie mogą się mylić. 
Będziecie tacy, jak oni: fit, wyrzeźbieni, ze wspólnym zdjęciem nad owsianką z batatami i jarmużem.

Chodzisz już na fitness od dłuższego czasu, 
żadne formy treningu z obciążeniem nie 
są ci obce, twój oblubieniec z kolei bywa 
w siłowni od trzech do dziesięciu razy  
w tygodniu i namawiał cię już wielokrotnie, 
abyś porzuciła domowe squat challenge  
i spróbowała rasowego treningu na siłow-
ni. Idziecie więc razem, pierwsze zdjęcie 
przed gmachem, check-in, szatnia, wcho-
dzicie na salę. I tu zaczyna się podstawowy 
problem. Co można robić razem?

PIERWSZE WRAŻENIE
Zaczynacie od podstaw – idziecie zatem na 
stanowisko do wyciskania. Szybka prezenta-
cja: kładziesz się i robisz tak. W sumie nie 
wygląda to na coś aż tak ciężkiego. Zdejmu-
jesz sztangę ze stojaków i ciężar gryfu spra-
wia, że zostajesz przygwożdżona do ławki. 
Luby dopinguje, że to przecież lekkie, pusta 
sztanga, że dasz radę, a tobie przed oczami 
zdążyły przelecieć już kadry z przedszkola, 
podstawówki i wczesnego liceum. Nieco za-
żenowany absztyfikant proponuje przejście 
na inne stanowisko. Hantle i kilka serii ugi-
nania ramion na biceps. Jejku, jaka to nuda. 

„Nie chcę mieć dużych ramion!” - myślisz. 
Ale przecież on wie lepiej. Wspominałaś 
coś, że marzy ci się ładna pupa, zgrabne 
nogi i płaski brzuch, ale może biceps w jakiś 
sposób pomoże na zasadzie synergii? Do tej 
pory, na fitnessie, cała godzina zajęć wy-
pełniona była szybkimi zmianami ćwiczeń, 
dynamicznym tempem, muzyką, pokrzyki-
waniem instruktora, a tutaj jakieś przerwy,  
w kółko to samo i… tylko dziesięć powtó-
rzeń? Twój partner zaczyna być poirytowany 
twoimi pytaniami, ty zaczynasz być poiryto-
wana tym, że on się irytuje, a przecież sam 
to zaproponował. W końcu on mówi, żebyś 
poszła gdzie indziej poćwiczyć brzuch, a po 
wszystkim spotkacie się przy recepcji. Do 
głowy przychodzi ci nagle myśl: „No i po co 
była nam ta siłownia? Mogłam spokojnie zo-
stać na Stepie! Nie wracam tam, wszyscy się 
na mnie gapią, siłownia nie jest dla kobiet.”

USTAL WŁASNE PRIORYTETY
Powyższy obrazek to nie wytwór mojej 
wyobraźni. Przez kilka ładnych lat pra-
cy w siłowni widziałem go wielokrotnie, 
szczególnie w weekendy, gdy do klubu 

można wprowadzić osobę towarzyszącą 
bez opłat. Raj dla rycerzy z damami swe-
go serca. Często zagubieni i zniechęceni 
wspólnym treningiem. Skąd więc uśmiech-
nięte „fit couples” z mediów społeczno-
ściowych? Czy każdy trening musi wyglą-
dać w ten sposób?
I tu przechodzimy do sedna – priorytety  
i cele treningowe. Najczęściej znacząco 
różnią się one u kobiet i mężczyzn upra-
wiających „żelazny sport” mniej profe-
sjonalnie. Panowie doskonale wiedzą, że 
biceps jest mięśniem odpowiedzialnym 
za stabilizację, oddychanie, przełykanie, 
krążenie krwi i pracę neuronów, i należy 
go ćwiczyć możliwie jak najczęściej; dla 
kobiet dużo większe znaczenie niż opięty 
rękawek t-shirta, mają legginsy, które nie 
marszczą się w okolicach pośladków.

JAK TRENOWAĆ, 
ŻEBY SIĘ NIE ZNIECHĘCIĆ
Jako dama serca swego Żelaznego Rycerza 
powiedz mu, na czym ci zależy w treningu 
siłowym. Przeanalizujcie razem cele, ustal-
cie sensowny plan treningowy, poszukaj-

Wspólny 
trening wymaga

przygotowań
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cie informacji w internecie, skorzystajcie  
z porady trenera personalnego, aby wspól-
ne wizyty w siłowni nie ograniczały się do 
jego treningu na sztandze i twojego go-
dzinnego cardio na orbitreku.
Pamiętaj, że podczas pierwszych trenin-
gów na siłowni, w tym z ciężarami, powin-

naś skupić się na podstawowych ruchach, 
które będą równomiernie angażowały całe 
ciało do pracy. Większy nacisk możesz 
położyć na nogi, pośladki i brzuch, ale nie 
zapominaj też o górnych partiach ciała. 
Jeśli pojawicie się w klubie fitness z goto-
wym planem działania, który twój partner 

pomoże ci wdrożyć, pokazując jedynie 
poprawną technikę ćwiczeń, na pewno 
ten wspólnie spędzony czas zaowocuje 
świetnymi rezultatami, eksplozją miłości  
i całą masą świetnych zdjęć na Instastory. 
Powodzenia!

Poniżej prezentujemy kilka bardzo podstawowych ćwiczeń, które wykonasz prawie w każdej części siłowni. Oczywiście jest to tylko pro-
pozycja, którą można dowolnie modyfikować - jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o treningu siłowym, zapytaj swojego partnera 
o pomoc, a jeśli nadal będzie cię przekonywał, że klata z bicepsem to najwłaściwszy zestaw - pamiętaj o bezpłatnym treningu wprowa-
dzającym z instruktorem w klubach Fitness Platinium® ;)

Mateusz Podsadniuk
Koordynator ds. Siłowni sieci klubów Fitness Platinium®. Karierę w tej branży rozpoczął osiem lat temu jako trener personalny. 
Nieustannie pogłębia swoją wiedzę biorąc udział w kursach i szkoleniach. Pomimo wielu obowiązków, nie zrezygnował z prowadzenia 
treningów personalnych. Doświadczenie zdobyte podczas treningów z podopiecznymi pozwala mu koordynować pracę kilkudziesięciu 
trenerów personalnych wszystkich klubów Fitness Platinium®. Prywatnie, jego sportowymi pasjami są: trójbój siłowy oraz biegi górskie 
na dystansach ultramaratońskich. Profil na Facebooku: Mateusz Podsadniuk - Trener Personalny

UDA I POŚLADKI PRZySIAD BUłGARSKI 

POŚLADKI UNOSZENIE BIODER 

PLECY WIOSłOWANIE hANTLAMI

RAMIONA POMPKA W PODPORZE TyłEM

KLATKA PIERSIOWA POMPKA 
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