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Drodzy  
Partnerzy!
Za oknami już prawdziwa wiosna. To powiew 

świeżości, także w  obiektach sportowych. 

W  tym numerze BeFit chcielibyśmy 

zainspirować Was do nowego spojrzenia na 

sport, integrację klientów i  motywację do 

ciągłego sięgania po więcej. 

Przeczytacie o  tym, co nowego planujemy 
w  ramach platformy internetowej Strefa 
Partnera, a  także o  Małgorzacie Albin i  jej 
pasji, jaką są kettle. Opowiemy Wam też 
o niezwykłym sporcie – rugby na wózkach.

Miłej lektury!
Zespół DRP



Strefa Partnera –  
platforma dla Was!

Jakiś czas temu informowaliśmy o  uruchomieniu Strefy Partnera. Teraz, po 

zdobyciu doświadczeń związanych z  działaniem platformy, wprowadzone 

zostaną dodatkowe funkcjonalności. Co się zmieni i dlaczego?

Strefa Partnera powstała po to, by uspraw-
nić komunikację z  opiekunami i  wprowa-
dzić możliwość rozliczania faktur poprzez 
platformę. Dla partnerów korzystających 
z portalu od początku dostępne były także 
statystyki wejść użytkowników kart Mul-
tiSport oraz możliwość składania wniosków 
dotyczących ewentualnych zmian w danych 
kontaktowych/rejestrowych.

Z uwagi na to, że zależy nam na sprawnej 
komunikacji z  partnerami i  dzieleniu się 
wiedzą dotyczącą rynku fitness, rozbudo-
wujemy zakładkę Baza Wiedzy oraz pa-
nel widoczny zaraz po zalogowaniu się do 
Strefy Partnera. W ciągu miesiąca pojawią 
się nowe artykuły i  przydatne cykle infor-
macyjne. Czego będą one dotyczyć? Przede 
wszystkim będziemy służyć pomocą w za-
kresie zarządzania klubem fitness, oczy-
wiście w  porozumieniu ze specjalistami 
z branży. Chcemy zbliżyć nas do siebie po-
przez publikację krótkich wywiadów z ludź-
mi, którzy zarażają swoją pasją. Uchylimy 

też rąbka tajemnicy na temat tego, co dzieje 
się w  Benefit Systems i  tego, kto pracuje 
„po drugiej stronie maila i telefonu”.

Kolejną ważną częścią nowej, rozbudowa-
nej Strefy Partnera, będzie zakładka RABA-
TY. We współpracy z producentami i dystry-
butorami sprzętu cardio, siłowego i fitness, 
tworzymy atrakcyjne oferty rabatowe, które 
niedługo dostępne będą dla wszystkich ko-
rzystających z  platformy. Zakładka będzie 
systematycznie uzupełniana.

Pragniemy, aby Strefa Partnera stała 
się swoistym centrum współpracy, dla-
tego zachęcamy do przesyłania swoich 
uwag. Ma to być przyjazna platforma, 
która sprawi, że większość spraw będzie 
rozwiązywana szybciej.

Karolina Lepczak



Czy kettle to „tylko kettle”? 
NIE!
Często kojarzą się z  dużym wysiłkiem i  crossfitem, a  jednak coraz częściej 

wkraczają do sal fitness. Czym tak naprawdę jest kettlebell, z czego się wywodzi 

i  czy da się oswoić kettle? O  tym wszystkim rozmawiamy z  Małgorzatą Albin, 

licencjonowanym instruktorem Polskiego Klubu Kettlebell, założycielką Kettlebell 

Warsaw, wicemistrzynią mistrzynią Polski 2016 (rwanie 16 kg), Mistrzynią Świata 

w Półmaratonie Ketttlebell (półrwanie 20 kg).

1. Ćwiczenia i  zajęcia fitness z  wykorzysta-
niem kettli zyskują na popularności. Jaka 
jest historia kettlebell na świecie i w Polsce?
Zacznijmy od tego, że obecna moda na ket-
tlebell wywodzi się z  Rosji. Ich historia się-
ga początków XVIII wieku. Girie (kolejna, już 
mniej oficjalna nazwa kettli) były stosowane 
w wojsku jako element treningowy. Obecnie 
są obowiązkowym wyposażeniem obiektów 
sportowych, bardzo popularnym w  Stanach 
Zjednoczonych i na zachodzie Europy. 

2. Czy kettlebell lifting to to samo, co girie-
woj sport? Skąd te nazwy i na czym dokład-
nie polegają zawody w tej konkurencji?
Tak, to równorzędne nazwy. Kettlebell li-
fting to po prostu zachodni termin opisujący 
sport, polegający na wytrzymałościowym 
podnoszeniu kettli. Ogólnie przyjętą nazwą 
jest oczywiście kettlebell lifting. Kule podnosi 

się w kilku kategoriach podzielonych według 
czasu i wagi ciężaru. Podstawową jest 10-mi-
nutowy klasyk. Dalej mamy półgodzinne i go-
dzinne podnoszenie ciężarów (nazywane pół-
maratonem i maratonem). Wszystko wydaje 
się proste, ale… nie wolno odkładać kettli! 
Charakterystyczny jest też podział, według 
którego kobiety podnoszą ciężary w zakresie 
od 16 do 24 kilogramów, a  mężczyźni – od 
24 do 32 kg. Decydująca jest ilość powtó-
rzeń w określonym czasie. Sędzia weryfikuje 
technikę i zalicza powtórzenia. Obowiązujące 
techniki to długi cykl, rwanie i podrzut. Trud-
ność polega na tym, że podczas trwania kon-
kurencji ciężar można przełożyć tylko raz.

3. A jaka jest Twoja historia z kettlebell?
Jako trener personalny chciałam rozsze-
rzyć swoje kwalifikacje i  szukałam czegoś, 
co mnie zainspiruje. Zauważyłam, że kettle 



często leżą w kącie sali fitness. W 2014 roku 
poszłam na szkolenie, gdzie poznałam ko-
goś, kto pokierował moją karierą przez kolej-
ny rok. Złapałam bakcyla. Po trzech miesią-
cach intensywnych treningów, a w sześć po 
porodzie, wystartowałam w  Mistrzostwach 
Polski i zajęłam drugie miejsce w konkuren-
cji Rwanie Odważnikiem 16kg. Ten wynik nie 
jest może imponujący w porównaniu do tego, 
jak rozwija się ta kategoria teraz, ale dla mnie 
był to punkt zwrotny w rozwoju kariery. Po ko-
lejnych dwóch miesiącach wygrałam Puchar 
Skandynawii w Norwegii, a pod koniec 2016 
roku zdobyłam Mistrzostwo Świata w Półma-
ratonie Federacji IKMF odważnikiem 20 kg 
w konkurencji „półtrwanie”. 

4. Z pasji powstał Kettlebell Warsaw. Czym 
się zajmujecie? Jaki jest cel tej organizacji?
Organizacja powstała w czerwcu 2016 roku, 
działamy od niecałego roku. Mam przy-
jemność być jej założycielem oraz głównym 
trenerem. Obecnie jest to także organizacja 
szkoleniowa, skupiająca kilka stowarzyszeń 
kettlebell w  Polsce. Zrzeszamy najlepszych 
polskich zawodników, z czego jestem bardzo 
dumna. W tej chwili zależy nam na najwyż-
szej jakości szkoleniowej na rynku. To jeden 
z głównych celów organizacji.

5. Kto może stać się członkiem Związku?
Trzeba być przede wszystkim zawziętym 
i  ambitnym, stawiać sobie wysokie cele. 
Moim golem na przykład jest osiągnięcie 

największego sukcesu sportowego w 10 mi-
nutowym klasyku w rwaniu. Daję sobie na to 
dwa lata, ale cel jest do osiągnięcia i będę do 
niego dążyć. Moim trenerem jest najlepszy 
zawodnik i  trener na świecie, Ivan Denisov. 
Ivan jest niepokonany w  kettlebell lifting od 
wielu lat! 

6. Organizujecie również prestiżowe zawo-
dy. Jakie duże wydarzenia planujecie i kto 
może zgłosić się do współuczestnictwa?
Nie tak dawno byliśmy obecni na Pucharze 
Polski w  2016 roku, ale Kettlebell Warsaw 
angażuje się również w organizację zawodów. 
Już niedługo, 23 kwietnia, na targach GoActi-
ve Show, odbywać się będą I Mistrzostwa Pol-
ski Pierwszego Kroku oraz Kettlebell Warsaw 
Cup. Ten drugi przeznaczony jest wyłącz-
nie dla zawodowców, a  Mistrzostwa Polski 
Pierwszego Kroku to zawody dla początkują-
cych zawodników, którzy chcą poznać smak 
rywalizacji i sprawdzić swoje możliwości.
Dostaliśmy olbrzymią szansę na pokazanie 
kettlebell lifting szerokiej publiczności. Go-
ściem honorowym tych wydarzeń będzie wła-
śnie Ivan Denisov, który poprowadzi otwarte 
warsztaty i trening dla wszystkich odwiedza-
jących targi. 

7. Czy zakup kettli to dobra inwestycja dla 
klubu? Jak można je wykorzystać? Czy 
ćwiczyć z  nimi mogą także dzieci i  osoby 
starsze?
Jak najbardziej, jest to dobra inwestycja, 

która posłuży przez lata. W  każdym klubie 
bardzo ważny jest sprzęt, a łatwo o zakup ket-
tli nie najlepszej jakości. Kettlebell Warsaw 
jest również dystrybutorem duńskich kettli, 
odpowiednio wyważonych, których rączki po-
kryte są materiałem zapewniającym kontrolę 
ciężaru. Kettle można wykorzystywać nie tyl-
ko w sporcie wyczynowym, ale także jako uni-
wersalne narzędzie treningowe. Mogą z nimi 
ćwiczyć dzieci i osoby starsze, jednak wyłącz-
nie pod okiem specjalisty. Dla udowodnienia 
– najstarszy zawodnik w Polsce ma 63 lata!

8. Co odróżnia trening kettlebell od innych 
form aktywności fizycznej?
Kettle są uniwersalnym narzędziem trenin-
gowym, poprawiają koordynację, równowa-
gę. Dzięki swoim unikalnym właściwościom, 
m.in. przesunięciu środka ciężkości, ćwi-
czenia z  kettlebells dają dużo lepsze efekty 
niż np. trening z hantlami. Aktywują niemal 
wszystkie partie mięśniowe, ponieważ nie 
jest możliwe wyizolowanie danej grupy mię-
śniowej. Dzięki temu poprawia się wydolność 
organizmu, siła mięśni, koordynacja ruchowa 
oraz wytrzymałość. Szczególnie mocno za-
angażowane są mięśnie brzucha oraz grzbie-
tu. W  przeszłości trenowałam piłkę ręczną 
oraz tańczyłam w wielu formacjach, a kettle 
są świetną wypadkową tych aktywności.



Miłość od pierwszego  
zderzenia, czyli rugby  
na wózkach
Sport to zdrowie, sport jest dla każdego, czy wreszcie w zdrowym ciele zdrowy 

duch. Powtarzamy te slogany i  jako przedsiębiorcy działający w  branży 

fitness oraz wellness wierzymy w te z pozoru utarte hasła. Tymczasem rzadko 

zastanawiamy się nad aktywnością fizyczną osób z  niepełnosprawnością. 

Dodajmy, że chodzi o sport wyczynowy, jakim jest między innymi rugby na 

wózkach. To widowisko, które trzeba zobaczyć!

Gorący maj 2012 roku. Iza Sopalska, chora 
na stwardnienie rozsiane, charyzmatycz-
na dwudziestokilkulatka, wysiada o  kulach 
z tramwaju na warszawskim moście Gdań-
skim, by przy Wiśle spotkać się z  siostrą. 
Okazuje się, że żadne ze schodów nie są 
przystosowane do potrzeb osób z  niepeł-
nosprawnością. Dotarcie do celu zajęło jej 
prawie godzinę (!) i  stało się impulsem do 
założenia najpierw bloga, a potem fundacji, 
działającej pod nazwą Kulawa Warszawa. 
Organizacja ma na swoim koncie wiele ma-
łych i  dużych sukcesów, ale Izie brakowało 
sportu, dlatego dołączyła do Four Kings – wte-
dy jednej z pierwszych w Polsce, a pierwszej 
w Warszawie, drużyny rugby na wózkach. Te-
raz, jako jedna z kilku kobiet wśród zawodni-
ków (i jedyna w reprezentacji naszego kraju!), 

szerzy wiedzę na temat tego sportu i tworzy 
akcję #popierwszejestemsportowcem.

Czym jest rugby na wózkach? Po pierwsze, 
podobnie jak koszykówka czy szermierka, 
jest to dyscyplina paraolimpijska. Powstała 
w latach 70. XX wieku w Kanadzie i nazywano 
ją wymownie murderball (mordercza piłka). 
Dziesięć lat później przyjęto oficjalną nazwę 
rugby na wózkach. Zasady usystematyzowa-
ła powstała w  1993 federacja International 
Wheelchair Rugby Federation (IWRF). Jeśli 
mowa o regułach, te tylko z pozoru wydają 
się proste. Atakujący zawodnik musi przeje-
chać z piłką przez linię umieszczoną między 
pachołkami. Akcja nie może trwać dłużej, niż 
40 sekund, a zawodnicy muszą „pozbyć się” 
piłki przed upływem 10 sekund. Wydłużyć 

ten czas mogą, kozłując lub podając piłkę. 
Walka o  pokonanie linii bywa zacięta, nie 
brakuje zderzeń i przewrotów. Sport ten za-
kłada częsty kontakt fizyczny między wózka-
mi, ale opuścić boisko można za dotknięcie 
samego zawodnika. To, co jest najciekawsze, 
to punktacja zawodników. Każdy, kto dołącza 
do drużyny, musi przejść kwalifikację punk-
tową. Określa ona stopień sprawności na bo-
isku, od 0,5 do 3,5 (od najmniej do najbardziej 
sprawnych osób). Ważne, by w czasie meczu, 
gdy na boisku jest czterech zawodników 
z  drużyny, suma punktów nie przekroczyła 
ośmiu. O tym, jak uzależniający jest to sport, 
świadczą słowa Izy: „Na samym początku 
zostałam trójką, czyli dostałam trzy punkty 
w klasyfikacji. Z uwagi na to, że jestem coraz 
mniej sprawna, gram teraz jako 2,5. A grać 

będę do 0,5, bo nie jestem osobą, która łatwo 
rezygnuje i odpuszcza!”.

W  Polsce rugby na wózkach ma już 20 lat 
– wtedy odbył się pierwszy trening Four 
Kings. Początkowo drużyna była związa-
na z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji (FAR), 
a od 2010 roku istnieje oficjalnie jako Four 
Kings Warszawa – klub przy Stowarzysze-
niu Rugby na Wózkach Four Kings. To jeden 
z najbardziej utytułowanych klubów rugby na 
wózkach w Polsce, który sięga po trofea na 
arenie międzynarodowej. Ale to nie wszyst-
ko. Stowarzyszenie zajmuje się też organiza-
cją Mazovia Cup. To międzynarodowy turniej 
klubowy, który odbywa się w  Arenie Legio-
nowo od 2011 roku. Z roku na rok cieszy się 
coraz większą popularnością, także wśród 

publiczności. Do tej pory zagrały kluby m.in. 
z Francji, Czech, Holandii, Finlandii, Wielkiej 
Brytanii, Niemiec. W tym roku turniej będzie 
wyjątkowy, bo jubileuszowy, dlatego warto 
pojawić się w  Legionowie już we wrześniu 
i poczuć te emocje!

Warto pamiętać, że rugby na wózkach nie 
jest rehabilitacją. Owszem, jak każda ak-
tywność fizyczna, pomaga w  zachowaniu 
sprawności, ale to przede wszystkim sport, 
w  którym liczy się zwycięstwo i  walka do 
końca. Treningi są regularne, a  zawodowe 
granie w  rugby kosztuje wiele wyrzeczeń. 
Wymówki? Brak!

Karolina Lepczak



Grupy biegowe: kolejny sposób na 
zjednoczenie klientów
Z roku na rok przybywa osób regularnie odwiedzających kluby fitness. Rynek wymusza wprowadzanie nowych typów 

zajęć i sprzętów do obiektów sportowych. Jednak czasem innowacyjny sprzęt i inwestycja w zdobywanie kolejnych 

licencji nie wystarczają, ponieważ wymagania klientów rosną. Jak sobie z tym poradzić?

Kluczem do odpowiedzi na to pytanie jest 
dywersyfikacja usług dostępnych w klubie. 
O  ile popularność poszczególnych zajęć 
można zmierzyć i  wyprowadzać wnioski 
z migracji klientów na inne typy aktywności 
w  ramach oferty danego klubu, o  tyle ich 
odpływ z  obiektu sportowego nie zawsze 
jest jasny. A często ci, którzy korzystają z si-
łowni lub zajęć fitness, są po prostu znudze-
ni i potrzebują nowego typu przygotowania 
treningowego.

Jedną z  możliwości jest zrzeszenie tych 
klientów, którzy wiosną wybierają świeże 
powietrze zamiast bieżni czy sali fitness. 
W wielu przypadkach te same osoby startu-
ją także w maratonach, półmaratonach czy 
biegach z przeszkodami. Na tej podstawie 
powstają grupy biegowe przygotowujące do 
udziału w tych imprezach i wzajemnie bu-
dujące motywację. Jeden z  takich teamów 
działa w Legnicy i został założony przez Ka-
mila Jacewicza, właściciela Fitness Piekary. 

Uczestnicy spotykają się dwa razy w  ty-
godniu, we wtorek i  czwartek, a  ponieważ 
jest to czas maratonów, zawsze ktoś bie-
rze udział w weekendowych rywalizacjach. 
Grupę z Legnicy, podobnie jak większość te-
amów biegowych, łączą też stroje klubowe, 
co dodatkowo buduje jedność.

Krok dalej posunęła się Joanna Zmokła, 
trener personalny i instruktor fitness z War-
szawy, współzałożyciel grupy Off-Road Run-
ners, która przygotowuje biegaczy nie tylko 
do klasycznych biegów ulicznych, ale też do 
biegów z przeszkodami. Treningi propono-
wane przez Off-Road Runners są urozma-
icone i pozwalają na lepsze przygotowanie 
do rywalizacji w biegach takich jak Runma-
geddon, Survival Race, Spartan Race, Hunt 
Run, Bieg Katorżnika i nie tylko. Spotkania 
wzbogacone są także wiedzą o  fizjotera-
pii i suplementacji. To, co warto podejrzeć 
u  Off-Road Runner, to na pewno zupełnie 
inne spojrzenie na trening przeznaczony dla 

biegaczy. Asia dba o  to, by członkom gru-
py trening nigdy się nie nudził, a przy tym 
zawierał wszystkie założone wcześniej ele-
menty. Całkiem niedawno połączyła działa-
nie grupy z treningiem w jednym z klubów 
crossfitowych. Brzmi intrygująco? Wszystko 
może stać się inspiracją do treningu, nawet 
tego biegowego.

Biorąc pod uwagę to, jak przewidywalnie 
spada ilość sprzedanych karnetów i  wejść 
jednorazowych w  okresie letnim, war-
to wprowadzić elementy, które ograniczą 
spadek zysków w tym czasie. To mogą być 
zajęcia w  ramach karnetu albo poza nim, 
wszystko zależy od wyobraźni. Jedno jest 
pewne – to, że w lecie maleje sprzedaż, nie 
wynika z tego, że ludzie zapominają o klu-
bach fitness. Trzeba im o nich przypomnieć.

Karolina Lepczak



Pierwsza pomoc dla  
biegaczy. Jak doradzić w  
doborze butów do joggingu?
Regularnie, tuż przed rozpoczęciem sezonu biegowego, producenci obuwia 

sportowego pokazują światu nowe kolekcje butów sportowych, w  tym te 

do biegania. Slogany, kolory i  nowe materiały zdają się być ważniejsze od 

ich prawidłowego doboru, o  czym niestety zapominają początkujący. Jak 

pomóc podopiecznym w uniknięciu kontuzji?

Nie ma nic złego w  sugerowaniu się 
reklamami, ostatecznie ubranie, które jest 
noszone w czasie treningu, musi odpowia-
dać gustom osób uprawiających sport. Nie 
wszyscy zdają sobie jednak sprawę z tego, 
że „standardowe” obuwie może nie być 
odpowiednie, bo istnieją różne typy stóp. 
A jeśli trening biegowy ma być bezpieczny, 
konieczna jest świadomość ich istnienia. 
Dobór butów biegowych powinna poprze-
dzać wizyta w  specjalnym sklepie z  ar-
tykułami dla biegaczy. Znajdują się tam 
urządzenia, które określają nacisk stopy 
na podłoże, również w czasie biegu. Domo-
wym sposobem może być po prostu „test 
mokrej stopy”, czyli nadepnięcie mokrą 
stopą na ciemną powierzchnię lub gazetę. 
Na podstawie zostawionego odcisku można 
stwierdzić, czy stopa jest neutralna lub czy 

konieczne jest zastosowanie odpowiedniej 
wkładki. Jest to sprawdzian, który każdy 
początkujący biegacz powinien wykonać. 
Dobrze dobrane buty sportowe zmniejszają 
ryzyko kontuzji, podnoszą komfort treningu 
i  zmniejszają ewentualny ból wynikający 
z  niedoskonałości budowy stóp oraz daw-
nych zaniedbań w sferze sprawności fizycz-
nej. Co zrobić, gdy odcisk stopy na papierze 
odbiega od naturalnego i jak to rozpoznać?

Standardowo producenci obuwia dla bie-
gaczy zwracają uwagę na styl stawiania 
stopy, przenoszenie ciężaru. To, jak stopa 
zachowuje się podczas biegu, świadczy o jej 
typie. Jeśli kieruje się do wewnątrz, prze-
nosząc ciężar z  zewnętrznej części pięty, 
mówi się o  jej pronacji. Jest to natural-
na reakcja amortyzująca wstrząsy. Jasno 

mówi się o tym, że stopy każdego człowieka 
są w mniejszym lub większym stopniu do-
tknięte tą cechą. Problemem mogą się stać 
znaczne zmiany, gdyż często prowadzą do 
trudnych do wyleczenia kontuzji. Buty dla 
pronatorów chronią stopę przed nadmier-
nym nawracaniem i  posiadają specjalne 
wstawki stabilizujące, znajdujące się w we-
wnętrznej części buta. Producenci często 
oznaczają wkładki odróżniającym się ko-
lorem. Pronacja stawu skokowego nie jest 
niczym niezwykłym, należy jednak ją zdia-
gnozować, by nie narażać stawów na brak 
wsparcia i amortyzacji.

Kolejnym typem stopy jest charakteryzują-
ca się ruchem do zewnątrz supinacja stawu 
skokowego (inaczej rotacja zewnętrzna). 
Po zetknięciu się pięty z podłożem, ciężar 

kierowany jest na zewnątrz. Buty dla spina-
torów charakteryzują się dużą amortyzacją. 
Supinatorzy, co prawda, mogą biegać w bu-
tach dla osób ze stopami neutralnymi, jed-
nak wyłącznie przy małej wadzie.

Czym zatem jest stopa neutralna? To ten 
rodzaj stopy, który po zetknięciu z  pod-
łożem, równomiernie rozkłada ciężar na 
całej powierzchni. Podczas biegu ciężar 
ciała rozprowadzany jest równomiernie 
począwszy od pięty, aż do wybicia palcami. 
Stopę neutralną można rozpoznać po tym, 
że patrząc na nią od tyłu, pięta ustawiona 
jest w linii prostej z łydką, a ciężar ciała jest 
rozłożony równo na pięcie. Wybór obuwia 
jest tu prosty – buty dla osób z tym typem 
stopy nie posiadają dodatkowych wkładek 
amortyzujących.

Oprócz określenia rodzaju stopy, warto 
odpowiedzieć sobie na pytanie dotyczące 
przeznaczenia obuwia. Buty do biegania 
powinny być dostosowane do powierzchni, 
którą najczęściej wybiera się do treningu. 
Trzeba też pamiętać o odpowiednim wybo-
rze materiałów, z których wykonane są buty 
i doborze rozmiaru. Nie wszyscy wiedzą, że 
aby obuwie było idealnie dopasowane –  po 
nałożeniu buta za piętą jest miejsce na pa-
lec wskazujący to rozmiar jest odpowiedni. 
Pamiętać też trzeba o tym, by nie uprawiać 
joggingu w butach stworzonych do noszenia 
na co dzień. Może to doprowadzić do szyb-
kich kontuzji!

Asia Zmokła & Karolina Lepczak



Fitness z własnego podwórka. 
Czym jest gimnastyka  
słowiańska?
Coraz częściej można spotkać się z  terminem „gimnastyka słowiańska”. 

Nowy rodzaj zajęć przyciąga świeżością i  zupełnie innym podejściem do  

aktywności fizycznej. Co charakteryzuje ten rodzaj gimnastyki?

Wszyscy znają jogę pochodzącą z Azji czy 
pilates, który pojawił się w Polsce za spra-
wą zachodniej mody. Każdy wie też, gdzie 
tańczy się tango, rumbę czy inne ogniste 
tańce. Okazuje się, że Europa Wschodnia 
może pochwalić się podobnym dziedzic-
twem w  zakresie aktywności fizycznej. 
To z  niego czerpie gimnastyka słowiań-
ska oparta na gimnastyce słowiańskich 
czarownic.

Jak się okazuje, to że dawni Słowianie po-
siadali własny system praktyk duchowych 
nie było ich jedynym sekretem. Mieszkańcy 
naszej części Europy stworzyli także spo-
sób na aktywność fizyczną, a archeolodzy 
i antropolodzy doszli do wniosku, że gim-
nastyka była wśród Słowian elementem 
tradycji, której przypisywano magiczne 
moce. Istniał też wyraźny podział na ćwi-
czenia gimnastyczne dla kobiet i mężczyzn.

Ciekawostką jest fakt dotyczący aktywności 
fizycznej Słowianek. Przypomina on rytuał 
ćwiczeń, działający jak psychoterapia cia-
ła. Był i w pewnym sensie nadal jest to ho-
listyczny system odnowy i odblokowywania 
energii, związany z  dziedzictwem etnicz-
nym. W  dzisiejszych czasach gimnastyka 
ta ma uwalniać kobiecość, uczyć powrotu 
do bliskości z naturą i własnym wnętrzem. 
Nie bez powodu mówiono o  Słowiankach 
„czarownice”. W  dawnych czasach było 
to odwołanie do siły kobiecości i umiejęt-
ności uwodzenia. A  umiejętności można 
wyuczyć. Gimnastyka słowiańska dla po-
czątkujących będzie więc w pierwszej ko-
lejności spotkaniem z tradycją i historią.

Dla kogo słowiańska gimnastyka będzie 
idealnym sposobem na podniesienie sa-
mooceny? Dedykowana jest paniom, które 
chcą emanować wewnętrznym pięknem, 

pewnością siebie, odkryć w sobie element 
dawnych „czarownic”. Według autora 
książki „Słowiańska gimnastyka czarow-
nic”, Giennadija Adamowicza, podstawą 
gimnastyki słowiańskiej jest kilka prawd: 
każda kobieta powinna i  może być atrak-
cyjna i  zdrowa, powinna podobać się pa-
nom, czerpać przyjemność z miłości oraz 
być silna. Wpływ słowiańskiej gimnastyki 
na zdrowie, fizyczne i psychiczne, jest więc 
bardzo korzystny.

Ćwiczenia określane mianem gimnastyki 
słowiańskiej są dość proste, a  jak ustalił 

Adamowicz, wystarczy siedem figur, by 
odpowiedzieć na potrzeby organizmu. 
Ważniejsze niż pozycje jest sposób ich 
wykonania. Zajęcia powinny odbywać się 
w  harmonii, intymnej atmosferze, powoli 
i w zgodzie z naturalnym rytmem. Przypo-
mina to trochę jogę, ale na zajęcia nie mają 
wstępu panowie.

Gimnastyką słowiańską warto zaintere-
sować się też z  innych względów. Nawet 
jeśli jest to kolejna moda podobna do 
zumby czy jogi, zyskała już rzesze fanek, 
które potwierdzają, że ćwiczenia pomogły 

im odnaleźć harmonię. Wzrosła pewność 
siebie, poprawiła się postawa. Gimnastyka 
wzmacnia też mięśnie i  stawy, ciało staje 
się pełne wdzięku i  silniejsze. Oczywiście 
tak jak w przypadku innych rodzajów zajęć 
fitness należy postarać się o  odpowied-
ni certyfikat, by móc wprowadzić zajęcia 
do klubu.

Karolina Lepczak


