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do świata fitness. Mówi się, że 
jest to jednocześnie trening od 
środka i od zewnątrz. Zastoso-
wanie trenażera daje zdwojenie 
intensywności treningu, czyli 
tak naprawdę 15 minutowy tre-
ning z urządzeniem, powodu-
je, że ciało ćwiczącego czuje się 
jakby trening trwał 30 minut. 

POWeRbreathe 
Urządzenie w czasie ćwiczeń nie 
jest używane bez przerwy, jedy-
nie podczas najbardziej optymal-
nych momentów. Ma za zadanie 
wzmacniać efekty danego ćwi-
czenia i obciążyć oddychanie. 
W ten sposób uaktywnia prze-
ponę i mięśnie międzyżebrowe, 
a w efekcie poprawia wytrzyma-
łość i odporność na zmęczenie. 
Jest niezwykle proste w użyciu. 
Zawiera regulację oporu, który 
wywierany jest na płuca podczas 
wdechu. Mogą z niego korzystać 
nie tylko sportowcy, ale np. rów-
nież ludzie starsi, którzy szybko 
się męczą podczas choćby spa-
ceru czy wyjścia do sklepu. Pro-
gram ActiBreathe stosowany jest 
również w leczeniu astmy, prze-
wlekłej obturacyjnej choroby 
płuc (pochp), a nawet mukowi-
scydozy. bf

z trenażerem oddechowym  po-
werbreathe. Urządzenie ma za 
zadanie zwiększyć opór w czasie 
wydechu. Jego działanie jest opar-
te na sprężynie oporowej, której 
obciążenie można dowolnie regu-
lować.  Trenażer wzmacnia mię-
śnie głębokie tułowia (międzyże-
browe), przeponę oraz zwiększa 
głębokość oddechu.  Kształtuje 
w ten sposób siłę przepony, jakość 
oddychania, szybkość wdechu. 
Uczy ciało, w jaki sposób wziąć 
głębszy oddech oraz je dotlenia. 
Ten sposób wspomagania trenin-
gu wykorzystywany był począt-
kowo przez wyczynowych spor-
towców, obecnie śmiało wkracza 

przychodzi program ActiBre-
athe, który wpływa na poprawę 
kondycji oddechowej. Jest to idea 
lekkiego treningu, który może 
być wykonywany przez każdego, 
wraz z oddychaniem o minimal-
nym oporze. 

innowacyjny program 
System treningu składa się z serii 
unikalnych programów ćwiczeń, 
które szybko poprawiają spraw-
ność fizyczną i wytrzymałość, 
wzmacniają serce i płuca oraz 
długofalowo poprawiają zdrowie 
i ogólną sprawność. Innowacyj-
ność metody polega na połącze-
niu dotychczasowego treningu 

nad oddychaniem nie zastana-
wiamy się, robimy to automatycz-
nie. Dopóki wdech i wydech nie 
sprawiają trudności, nie myślimy 
o tym, czy robimy to prawidło-
wo. A przecież sposób  oddy-
chania istotnie wpływa na nasze 
ciała, umysły i psychikę. U  osób 
notorycznie źle oddychających 
mięśnie nie są dostatecznie do-
tlenione i zatrzymują produkty 
uboczne metabolizmu, a to pro-
wadzi do ich napięcia i zmęcze-
nia.  Potrzebują też więcej czasu 
na regenerację. 
Osobom, którym spłycony od-
dech nie pozwala osiągnąć tre-
ningowych celów z pomocą 

Maksymalizacja sprawności 
w minimalnym czasie
Wiele, nawet doświadczonych osób, nie zdaje sobie 
sprawy, że przyczyną małych postępów w treningu jest 
zły sposób oddychania. Pomóc im mogą ćwiczenia 
ActiBreathe, które w wyjątkowy sposób łączą znane 
korzyści płynące z ćwiczeń fizycznych z naukowo 
udowodnionymi zaletami stosowania POWERbreathe. 

Bez jedzenia człowiek może wytrzymać kilka tygodni, 
bez wody – jedynie kilka dni, 
a bez powietrza – zaledwie kilka minut.

W Wielkiej Brytanii 
POWERbreathe jest na liście 

produktów refundowanych 
– każdy pacjent z podejrze-
niem POChP dostaje go po 

wstępnej diagnozie. Trenażer 
oddechowy jest na wyspach 

często wykorzystywany w re-
habilitacji osób starszych.



Jak najkrócej można zde-
finiować Corporate Well-
ness?
Współczesne, nowoczesne orga-
nizacje zdają sobie coraz bardziej 
sprawę, że wellbeing czyli dobrostan 
pracowników może znacząco przy-
czynić się do sukcesu rynkowego 
przedsiębiorstwa. Stąd w firmach 

żenia zdrowotne pracowników 
podaje: stres, małą aktywność 
fizyczną, złe odżywianie, proble-
my z równowagą między życiem 
osobistym i zawodowym, depresję 
oraz nadciśnienie. 
Polskie programy profilaktyki 
zdrowia i wellness obejmują głów-
nie elastyczny czas pracy, dodat-
kowe płatne dni wolne, ergonomię 
miejsca pracy, badania profilak-
tyczne, organizację dni zdrowia 
w firmie, wsparcie środowiska pra-
cy poprzez zakazy palenia, zdro-
we menu w stołówkach pracowni-
czych, czy karnety na siłownię, na 
basen i fitness. 
Dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek 
powinniśmy odkryć na nowo ducho-
wy wymiar ciała - piszą autorzy nie-
tuzinkowej książki „Fitness, well-
ness a duchowość”. Nic bowiem nie 
jest nam bliższe niż nasze własne 
ciało - jeżeli dobrze się przyjrzeć, 
bardziej jesteśmy naszym ciałem, 
niż je mamy. A jeśli jesteśmy na-
szym ciałem, wtedy każda zmiana 
i rozwój w nas powodują też zmianę 
i rozwój naszego ciała; praca nad 
naszym ciałem jest zawsze pracą 
nad naszym istnieniem. 
Niestety bardzo często pracowni-
cy korzystają tylko sporadycznie 
z ww. benefitów pracowniczych. 

Magdalena Malicka 
Szef programowy Studia 
Komunikacji, Rozwoju 
i Zmiany (SKRZ), wykła-
dowca na Akademii Leona 
Koźmińskiego, master 
business&life coach, tre-
ner, mówca motywacyjny, 
praktyk biznesu. Wystę-
powała na największych 
scenach samorozwoju 
w Polsce obok Nicka Vu-
jicica, Lesa Browna, Dana 
Millmana, Garri Kaspa-
rowa, Allana Pease’a czy 
Ewy Foley. 
20 lat związana była 
z międzynarodowymi 
firmami, 8 lat piastowała 
stanowisko Prezesa/CEO 
wydawnictwa prasowo-
-książkowego G+J Pol-
ska potem Burda Media 
Polska. 
Członek EMCC i YPO, 
zasiada w Radzie Fundacji 
im. L. Koźmińskiego 
oraz w Kapitule Lwów 
Koźmińskiego. 

jakość oświetlenia, czy wielkość 
powierzchni przypadającej na pra-
cownika. Znaczenia nabiera za-
gadnienie, jak zadbać o dobre sa-
mopoczucie pracowników, które 
wpłynie na wzrost ich zaangażo-
wania i motywacji, a tym samym 
na wydajność, która bezpośrednio 
przekłada się na wzrost wyników 
firmy. 
Pracodawcy zaczynają dostrzegać 
konieczność włączenia do strategii 
biznesowych programów dotyczą-
cych promocji i poprawy zdrowia 
oraz samopoczucia nie tylko pra-
cowników, ale także ich rodzin. 
Wartość przedsiębiorstwa tworzą 
pracujący w nim ludzie; od ich po-
czucia spełnienia, sukcesu i szczę-
ścia zależy w dużej mierze nie 
tylko wizerunek firmy, ale przede 
wszystkim jej kondycja finansowa. 
Świadomość istoty holistycznego 
przywództwa, na które składa się 
m.in. wspieranie zdrowego stylu 
życia, bardzo dynamicznie rośnie 
w ostatnich latach. 

Jak ważnym elementem 
tych programów jest tro-
ska o zdrowie i kondycję fi-
zyczną?
Międzynarodowe badanie Wor-
king Well* jako największe zagro-

coraz więcej programów, które 
mają na celu poprawę jakości śro-
dowiska pracy i promocji zdrowia, 
nazywanych corporate wellness. 

Co składa się na program 
Corporate Wellness?
Nie chodzi już tylko o przepisy 
bhp: ergonomiczne miejsce pracy, 
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Kultura zdrowia
30 procent polskich firm już realizuje 
programy Corporate Wellness. 
Wiele myśli o tym, by je wprowadzić. 
O korzyściach, które płyną z takiej 
decyzji z  Magdaleną Malicką – coachem, 
trenerem, praktykiem biznesu – 
rozmawia Ilona Szajkowska.

*źródło: 6. Globalne 
Badanie Working Well 

- Buck Consultants



decyzjach dotyczących zmiany 
osobistej. 
Innowacyjne i nowatorskie podej-
ście do budowania kultury zdrowia 
w organizacjach polega na zapew-
nieniu pracownikom dostępu do 
szkoleń czy coachingu doskona-
lących ich umiejętności interper-
sonalne, które dziś w życiu zawo-
dowym i prywatnym determinują 
sukces lub porażkę człowieka oraz 
budujące ich świadomość, na 
czym polega utrzymanie równo-
wagi pomiędzy życiem zawodo-
wym i prywatnym, harmonii ciała, 
umysłu i duszy oraz jak zbudować 
swoje szczęście i być spełnionym 
człowiekiem sukcesu. Promocję 
kultury zdrowia oraz profilaktykę 
zdrowia należy rozszerzyć czy też 
może uzupełnić o szkolenia mają-
ce na celu dotarcie do przyczyny 
stresu i wyposażenie ludzi w sku-
teczne narzędzia, które pozwolą 
zarządzać stresem i swoją energią 
życiową, zmienić nawyki i wzmoc-
nić poczucie własnej wartości. 

Dlaczego firmy powinny 
zainteresować się progra-
mem Corporate Wellness 
i stosować je u siebie?
Firma, która dba o swoich pra-
cowników w sposób holistyczny, 

zapominamy o naszym fizycznym 
ciele, które ma nam dostarczać 
życiowej energii. I o ile umysł 
nadąża i stara sie dostosować do 
wymogów świata permanentnej 
zmiany vuca (volatility – zmien-
ność, uncertainty – niepewność, 
complexity – złożoność, ambigu-
ity – niejednoznaczność), o tyle 
nasze emocje bardzo często nie 
wytrzymują tego morderczego 
maratonu. Podobnie jak nasze za-
niedbane ciała, które zaczynają 
wysyłać symptomy często baga-
telizowane przez nasz racjonalny 
umysł. Aż przychodzi choroba, 
która zatrzymuje nas i zmusza do 
myślenia. I znów, a niektórzy może 
po raz pierwszy, podejmujemy 
mocne postanowienie poprawy, 
w którym trwamy kilka tygodni. 
A potem wracamy do starej spirali 
nawyków, bo odroczona w czasie 
nagroda w postaci szczupłej, wy-
sportowanej sylwetki, dobrego sa-
mopoczucia i zdrowia przegrywa 
z natychmiastową przyjemnością 
przynosząca ulgę tu i teraz. 
Dlatego tak ważne jest budowanie 
wśród ludzi świadomości, na czym 
polega mechanizm nawyków, jak 
sobie radzić w trudnych sytu-
acjach, by wytrwać konsekwent-
nie i bezwzględnie przy swoich 

Decyzje o zmianie swoich złych 
nawyków, szkodzących nam przy-
zwyczajeń podejmujemy pod 
wpływem impulsu czy nowo-
rocznych postanowień, albo po 
przebytej chorobie, spadku formy 
czy załamaniu. Realizujemy te 
postanowienia przez kilka czy na-
wet kilkanaście dni. Aż pewnego 
ranka po nieprzyjemnej rozmo-
wie z dzieckiem, partnerem, sze-
fem czy współpracownikiem nasz 
zapał i konsekwencja kończą się. 
Wyzwalacz starych nawyków jest 
tak silny, że tym razem ulegamy 
pokusie natychmiastowej nagro-
dy, czymkolwiek ona jest: kawą 
z ciastkiem, porcją makaronu, kie-
liszkiem wina, wieczorem na kana-
pie z pilotem od telewizora w ręku, 
odkładając postanowienie zmiany 
na jutro, które albo nie przycho-
dzi nigdy, albo po kilku latach, 
gdy słyszymy diagnozę cukrzycy, 
nadciśnienia, choroby wieńcowej, 
poważnej alergii albo innej cho-
roby cywilizacyjnej, o depresji nie 
wspominając. 
Nasza zachodnia cywilizacja do-
konała rozdziału między umysłem 
człowieka, jego ciałem i duszą czy 
też duchem. W codziennym za-
wrotnym tempie, bombardowani 
tysiącami terabajtów informacji, 
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która ma innowacyjne podej-
ście do zagadnień kultury zdro-
wia, dba nie tylko o remedium 
na objawy przepracowanej or-
ganizacji, ale także o zapobie-
ganie głębokim przyczynom 
zagrożeń zdrowia psychicznego 
i fizycznego pracowników oraz 
ich rodzin. 
Firma, która troszczy się o naj-
większy swój zasób, o swoich lu-
dzi, dba tym samym o przyszłość 
swojej organizacji, przyciąga-
jąc do niej talenty z rynku, dba 
o maksymalne wyniki przedsię-
biorstwa oraz o społeczną odpo-
wiedzialność biznesu (csr). 

Jakie efekty daje wdro-
żenie w firmie programu 
Corporate Wellness?
Jestem przekonana, że korzyści 
dobrze dostosowanych i wdro-
żonych programów Corporate 
Wellness ułatwiają i przyspieszają 
zmianę nastawienia pracowni-
ków do polityki i strategii przed-
siębiorstwa, zwłaszcza w proce-
sie ewentualnych zmian, oraz 
przyczyniają się do budowania 
zrównoważonej kultury organi-
zacyjnej, co bezpośrednio prze-
kłada się na większą efektywność 
i wyniki przedsiębiorstwa. 

które mają wyposażyć ich w na-
rzędzia i umiejętności radzenia 
sobie ze stresem czy utrzymaniem 
równowagi i harmonii między ży-
ciem zawodowym i osobistym. 
Menadżerowie tych firm stanowią 
niezwykle zgrane, lojalne zespo-
ły dojrzałych, choć często bardzo 
młodych ludzi, zachowujących się 
jak przedsiębiorcy, od których za-
leżą losy firmy, w której pracują. 

Poproszę o trzy najsilniej-
sze argumenty przema-
wiające za Corporate Wel-
lness.
Na świecie głównym powodem 
wdrażania strategii zdrowia i pro-
gramów Corporate Wellness jest  
redukcja absencji chorobowych, 
co zapewnia z jednej strony do-
bra kondycja i zdrowie fizyczne, 
z drugiej zaś dobre samopoczucie 
psychiczne i poczucie szczęścia 
i spełnienia. Osobiście jestem 
przekonana, że wkrótce ważniejsze 
od fizycznej obecności w miejscu 
pracy, stanie się identyfikacja pra-
cowników ze swoją organizacją, 
ich wewnętrzna motywacja i za-
angażowanie, co bezpośrednio 
przekłada się na lepszy wizerunek 
firmy i pracodawcy, zwiększając 
ich wartość na rynku.  bf

Czy widziała Pani efek-
ty takiej polityki socjalnej 
przedsiębiorstwa? Jakie 
one były?
Kultura zdrowia to dość młoda 
strategia polityki socjalnej w fir-
mach. Niestety świadomość efek-
tów, jaki daje realizacja tej strategii, 
jest wciąż stosunkowo niewielka 
wśród decydentów w wielu orga-
nizacjach. W Polsce zaledwie 30% 
firm realizuje program Corporate 
Wellness, a ponad 50% deklaruje, 
że chciałoby taki program mieć. 
Znam kilka firm, których zarządy 
dbają o profilaktykę zdrowia swo-
ich pracowników i system szkoleń, 
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Każdy trening ciała jest też za-
wsze treningiem ducha. Kształ-
tując i dbając o swoje ciało, 
tworzymy, ćwiczymy i kształ-
tujemy wzorce oddziałujące na 
nasze duchowe samopoczucie. 
Dlatego nasz stosunek do wła-
snego ciała odgrywa tak waż-
ną rolę, a sport ma przynieść 
fizyczne i psychiczne doświad-
czenie siebie, ma prowadzić do 
radości i pełniejszego życia. 
W wellnessie chodzi o aktywne 
i świadome życie, które oprócz 
fizycznej sprawności, dobrego 
samopoczucia psychicznego 
daje właściwą uważność. 



Dzięki nim możemy w prosty spo-
sób kontrolować budżet domowy, 
poruszać się po mieście, zamówić 
taksówkę czy utrzymać kontakt 
ze znajomymi zarówno tymi bliż-
szymi, jak i dawno nie widzianymi 
kolegami ze szkoły średniej. Apli-
kacje ułatwiają podróżowanie oraz 
pozwalają dzielić się z bliskimi 
zdjęciami, dzięki czemu wspólnie 
możemy przeżywać ważne dla nas 
chwile. Wdzierają się także przebo-
jem do branży fitness.

Ze smartfonem po zdrowie
Aplikacje mobilne z kategorii fit-
ness zyskują coraz większą popular-
ność. Przyczynia się do tego wciąż 
rozwijająca się moda na zdrowy 
tryb życia. Polacy chętnie biegają, 

nież o piciu wody. My Fitness Pall 
dostępny jest zarówno w wersji dar-
mowej, jak i płatnej, wzbogaconej 
o wiele dodatkowych funkcji.

elektroniczny trener
Czy technologia będzie w stanie za-
stąpić człowieka? Czy osoba trenera 
personalnego odejdzie kiedyś do la-
musa? Nie wydaje nam się. Czynnik 
ludzki w dobrze zaprogramowanym 
treningu jest niezbędny, ale aplika-
cje mogą na pewno pomóc. Takie 
programy jak Workout Trainer, 
jefit Workout Exercise Trainer 
czy Virtuagym Fitness Home & 
Gym zawierają setki ćwiczeń, które 
można pogrupować w pełne trenin-
gi. Pozwalają dobrać odpowiednie 
aktywności do zamierzonych ce-
lów oraz pokazują, jak prawidłowo 
wykonywać poszczególne ćwicze-
nia. Nadają się idealnie zarówno do 
ćwiczeń domowych, jak i treningu 
w klubie fitness czy siłowni. Ciekawą 
propozycją dla osób, które nie mają 
dużo czasu jest program 7 Minutowe 
Ćwiczenia. Jak sama nazwa wskazu-
je wystarczy siedem minut dziennie 
intensywnego wysiłku, żeby popra-
wić swoją formę i samopoczucie. 
Ćwiczenia proponowane przez apli-
kacje bazują na badaniach American 
College of Sport Medicine. bf

cydowanie najwięcej osób na cały 
świecie, a dzięki opcji zapraszania 
znajomych do wspólnych wyzwań 
można porównywać swoje osiągnię-
cia z innymi. Dostępna jest również 
możliwość zaplanowania treningu 
indywidualnego, podczas którego 
aplikacja pilnuje czy wyrabiana jest 
założona norma.

Dieta cud
Nawet najbardziej intensywny tre-
ning nie da pożądanych rezulta-
tów, jeżeli nie będzie podparty do-
brze zbilansowaną dietą.  I właśnie 
tym ostatnim zajmują się aplikacje 
z drugiej grupy. Liderem w tym seg-
mencie jest MyFitness Pall – biją-
ca rekordy popularności na całym 
świecie i polecana przez najbardziej 
wpływowe amerykańskie maga-
zyny sportowe. Jej główną funkcją 
jest liczenie kalorii. Jest to możliwe 
dzięki na bieżąco uaktualnianej ba-
zie ponad trzech milionów potraw. 
Aplikacja zlicza również ilość węglo-
wodanych, tłuszczu, białka i błon-
nika. My Fitness Pall dostepny jest 
zarówno w wersji przeglądarkowe,j 
jak i aplikacji mobilnej. Wystarczy 
ustawić swoje cele, a program wy-
liczy dzienne zapotrzebowanie na 
wszystkie składniki odżywcze. Co 
więcej, będzie przypominał rów-

Szybciej, dalej, wydajniej
Najchętniej wybieraną przez Pola-
ków formą aktywności jest jogging. 
Biegamy po mieście, po lasach, par-
kach i bieżniach. Coraz częściej ko-
rzystamy w trakcie treningu z apli-
kacji pozwalających mierzyć nasze 
osiągnięcia. Na bieżąco sprawdza-
my dystans, jaki przebiegliśmy, 
liczbę spalanych kalorii, prędkość 
czy średnie tempo biegu. Dzięki 
wbudowanemu czujnikowi GPS  
widzimy również mapkę trasy, którą 
pokonaliśmy i możemy ją od razu 
udostępnić na Facebooku. Aplika-
cji tego typu jest bardzo dużo – do 
najpopularniejszych należą: Run-
keeper, Runtastic i Endomondo. 
Na szczególną uwagę zasługuje ta 
ostatnia apka – korzysta z niej zde-

jeżdżą na rowerze, chodzą na basen 
i korzystają z ofert klubów fitness. 
W każdej z tych aktywności moż-
na wesprzeć się pomocną aplikacją, 
która co prawda sama ćwiczeń nie 
wykona, ale pomoże w systematy-
czości lub doborze ćwiczeń. Nie-
ważne, czy zależy nam jedynie na 
zrzuceniu zbędnych kilogramów, 
czy wyrzeźbieniu mięśni brzucha, 
znajdziemy apkę idealną dla nas 
i naszych klientów.
Można wyróżnić trze główne 
grupy aplikacji. Pierwsze pozwa-
lają mierzyć parametry naszego 
treningu. Drugie skupiają się na 
odpowiedniej diecie. Trzecie to 
elektroniczni trenerzy, podpo-
wiadający, jakie ćwiczenia należy 
wykonywać. 
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trening z telefonem
9 stycznia 2007 roku w San Fransisco odbyła się 
premiera pierwszego iPhone’a. Chyba nawet Steve 
Jobs nie spodziewał się, jak szybko nowe technolo-
gie wtargną się do naszego życia. Niecałe dziesieć lat 
później nikt sobie nie wyobraża życia bez smartfona 
wypełnionego aplikacjami mobilnymi.



Od jak dawna firma 
itP S.A. jest obecna 
na polskim rynku?
Firma itp sa powstała 10 lat temu. 
Na początku działaliśmy jako firma 
consultingowa, doradzając i wpro-
wadzając z sukcesem wiele firm na 
polski rynek. W niedługim czasie, 
zostaliśmy przedstawicielem zagra-
nicznych producentów urządzeń 
i skupiliśmy się na rynku medycyny 
estetycznej. Od 3,5 roku jesteśmy 
oficjalnym przedstawicielem marki 
Technogym w Polsce. Dzisiaj nasza 
firma zatrudnia prawie 100 pracow-
ników, w tym 30 osób za granicą. 

próbują swoich sił w segmencie pre-
mium, który w polskich realiach na 
pewno nie jest prosty. Wierzę jed-
nak, że potrzeba wyróżnienia się na 
rynku czymś innym niż tylko ceną, 
wkrótce stanie się powodem szyb-
szego rozwoju segmentu premium. 
 
Czy partnerzy benefit 
Systems mogą liczyć na 
specjalne promocje lub 
korzystne warunki zakupu 
sprzętu marki technogym?
Jako oficjalny przedstawiciel mar-
ki Technogym, posiadamy w ofer-
cie zarówno sprzęt nowy jak i re-
generowany. Współpracujemy 
z wieloma instytucjami w Polsce 
i zapewniamy naszym klientom fi-
nansowanie, w szczególnych przy-
padkach nawet do 100% inwestycji. 
Oferujemy także możliwość odku-
pienia używanych urządzeń Tech-
nogym i wymianę ich na nowy 
sprzęt. Pomagamy również naszym 
partnerom w zdobyciu dofinanso-
wania z programów unijnych. bf

Niewątpliwie najpopularniejszym 
produktem są bieżnie. W naszej 
ofercie, mamy kilka linii produk-
towych – niektóre urządzenia są 
przeznaczone do użytku klubo-
wego, inne do hoteli i spa, jeszcze 
inne do użytku domowego. Typo-
wym produktem są bieżnie z wy-
świetlaczami led, ale coraz więk-
szą popularnością cieszą się ekrany 
multimedialne, które pozwalają 
osobie trenującej na połączenie 
ćwiczeń z ulubioną rozrywką np. 
oglądaniem telewizji, przegląda-
niem internetu czy korzystaniem 
z aplikacji. 

Jak widzi Pan przyszłość 
branży fitness w Polsce? 
W jakich nowych kierun-
kach może się rozwijać?
Niewątpliwie branża fitness rozwija 
się bardzo dynamicznie, w ostatnich 
latach widzę ten wzrost również 
w Polsce. Powstaje wiele nowych 
miejsc w segmencie low-cost i mid-
dle market, odważniejsi inwestorzy 

Jak można by scharakteryzować sprzęt marki technogym? 
Czym się wyróżnia na rynku? 
Technogym od ponad 30 lat jest liderem w dostarczaniu najwyższej jako-
ści sprzętu fitness. Jakość ta jest widoczna w każdym aspekcie – nie tylko 
w procesie produkcji i finalnym wykonaniu urządzeń, ale również desi-
gnie sprzętu. Urządzenia z linii Personal zostały zaprojektowane przez 
jednego z najbardziej uznanych światowych projektantów, Antonio Cit-
terio. Technogym jest także absolutnym prekursorem w kwestii tworze-
nia i rozwijania najnowocześniejszych technologii stosowanych w branży 
fitness m.in. systemu multimedialnego unity, mechanizmu Full Gravity 
i wielu innych opatentowanych rozwiązań. 
 
Jakie nowości sprzętowe mają Państwo w swojej ofercie?
W tym roku pojawiło się wiele nowości sprzętowych w ofercie Technogym. 
Swoją premierę miał m.in. nowy rower Group Cycle z konsolą Connect, 
za pomocą której można monitorować parametry treningu i rywalizować 
w czasie rzeczywistym z innymi ćwiczącymi. Zadebiutowało również re-
wolucyjne urządzenie Skillmill, które jest napędzane siłą mięśni człowieka. 
Na tym sprzęcie można trenować wytrzymałość, prędkość, siłę i zwinność. 
Właściciele klubów mogą wykorzystać go do zajęć w małych grupach lub 
jako niezależny sprzęt, wykorzystywany w strefie funkcjonalnej. Dopełnie-
niem tych dwóch nowości jest nasza platforma MyWellness Cloud, która za-
pewnia użytkownikowi nie tylko rozrywkę, ale pozwala również w prostszy 
sposób monitorować efektywność swojego treningu.  
 
Jaki sprzęt cieszy się największa popularnością w klubach 
fitness? Jaki jest najczęściej kupowany?
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technogym – nowoczesne 
technologie i wysokiej klasy design

O nowościach sprzętowych 
i przyszłości rynku fitness 
z Dominikiem Śliwowskim, 
członkiem zarządu ITP S.A., 
Dyrektorem Generalnym 
marki Technogym w Polsce, 
rozmawiała Ilona Szajkowska. 



napojem, który możemy bez-
piecznie polecić naszym klien-
tom zawsze jest woda mineralna. 
Jednak w przypadku naprawdę 
intensywnych ćwiczeń albo wy-
siłku trwającego dłużej niż półto-
rej godziny, warto zaproponować 
specjalnie skomponowane napoje 
dla sportowców. Większość z nich 
składa się z elektrolitów i prostych 
węglowodanów. Szybko dostają się 
do krwi i natychmiast dostarcza-
ją glukozę pracującym mięśniom, 
a to pomaga podnieść efektyw-
ność wysiłku. uwaga! Napoje, 
które zawierają cukry proste w stę-
żeniu powyżej 10%, czyli na przy-
kład soki owocowe albo słodkie 
napoje gazowane, mogą wywoły-
wać skurcze, mdłości i biegunkę.  
Nawadnianie organizmu należy 
zacząć na dwie godziny przed tre-

Izo, hipo i hiper
Napoje izotoniczne uzupełniają uby-
tek elektrolitów, dostarczają energii 
oraz skutecznie nawadniają orga-
nizm. Zawierają głównie łatwo przy-
swajalne cukry (sacharozę, glukozę 
i fruktozę) oraz składniki mineralne 
(sód, magnes, potas, wapń). Niektó-
re z nich, oprócz cukrów prostych, 
mają również w swoim składzie cu-
kry złożone, które dłużej uwalniają 
energię, przez co poziom cukru we 
krwi jest stały. Ich ciśnienie osmo-
tyczne, uzależnione od stężenia 
rozpuszczonych składników, jest 
równe ciśnieniu osmotycznemu 
osocza krwi (słowo „izotoniczny” 
oznacza dosłownie: „o tej samej 
sile”, „o tej samej mocy”). 
Napoje hipotoniczne ze względu na 
mniejszy dodatek węglowodanów 
i składników mineralnych mają 
niższe ciśnienie osmotyczne od 
występującego w płynach ustrojo-
wych człowieka. Ich zadaniem jest 
błyskawiczne nawodnienie organi-
zmu, ale nie uzupełniają niedoborów 
energetycznych. Rozcieńczają pły-
ny ustrojowe, podobnie jak woda, 
i zmniejszają uczucie pragnienia.  
Napoje hipertoniczne zawierają 
więcej niż płyny ustrojowe skład-
ników stałych, np. cukru, mają 
więc wyższe ciśnienie osmo-
tyczne. Ich zadaniem jest przede 
wszystkim dostarczanie energii, 
a w mniejszym stopniu uzupełnia-
nie niedoborów płynów. Napojem 
hipertonicznym jest np. nie roz-
cieńczony 100 proc. sok owocowy.

około litra napoju izotonicznego. 
Po ćwiczeniach. Mamy do wy-
boru albo samą wodę, albo napoje 
sportowe, które przyspieszają  re-
generację i zapewniają odpowied-
nie nawodnienie organizmu. Ile 
wypić? Można na przykład zważyć 
się na precyzyjnej wadze przed, 
a  następnie po treningu, i wy-
pić tyle wody, ile wynosi różni-
ca między wynikami pomiarów.  
uwaga! Zaraz po treningu należy 
zjeść małą przekąską bogatą w wę-
glowodany, aby odbudować zapasy 
glikogenu w mięśniach. Godzinę 
po wysiłku można spożyć bardziej 
treściwy posiłek, zawierający chu-
de białko, aby zregenerować tkankę 
mięśniową. Dodatkiem do białka 
powinny być produkty zawierające 
złożone węglowodany, które będą 
uzupełniać poziom glikogenu. bf

Ćwiczenia intensywne trwają-
ce krócej niż godzinę. W przy-
padku treningów siłowych i kon-
dycyjnych sama woda często nie 
wystarcza, dlatego zaleca się się-
gnięcie po napoje hipotoniczne 
lub izotoniczne. Wybór konkret-
nego napoju zależy od upodobań 
osoby ćwiczącej. Jakie dają ko-
rzyści? Przede wszystkim szybko 
się wchłaniają, a zatem znacznie 
szybciej nawadniają organizm, 
i jednocześnie dostarczają energii.  
Ćwiczenia intensywne, trwające 
dłużej niż godzinę. W tej sytu-
acji konieczne jest przyjmowanie 
napojów, które zarówno szybko 
nawodnią organizm, jak i dodadzą 
energii, dostarczając niezbędny do 
pracy glikogen. Zaleca się wów-
czas przyjmowanie około 30–60g 
węglowodanów na godzinę, czyli 

ningiem. Najlepsza będzie  sama 
woda. Wystarczy 400–600 ml. 
 
Podczas ćwiczeń
Od samego początku treningu 
osoba ćwicząca traci płyny, dla-
tego też mniej więcej co 15–20 
minut powinna wypić szklankę 
wody (150–350 ml), nawet jeśli nie 
odczuwa pragnienia. Ilość pły-
nu to sprawa indywidualna, ale 
można przyjąć, że powinna być 
dostosowana do wydatku ener-
getycznego – na tysiąc spalonych 
kalorii przypada jeden litr płynów.  
Ćwiczenia o małej i umiarko-
wanej intensywności. W czasie 
ćwiczeń o małej i umiarkowanej 
intensywności (pływanie, szybki 
marsz, spokojna jazda na rowe-
rze), które nie trwają dłużej niż 
godzinę, należy pić tylko wodę.   
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nie tylko woda
Jednym z najważniejszych czynników niezbędnych 
do osiągnięcia optymalnego efektu ćwiczeń jest 
właściwe nawodnienie organizmu. Wiele trenujących 
osób wciąż o tym nie pamięta. Nie wszyscy też wie-
dzą, co najlepiej pić przed, po i w trakcie treningu.



niektóre oferują zajęcia sportowe 
dla mamy i maluszka, inne organi-
zują specjalny pokoje i opiekę dla 
dzieci na czas, kiedy ich mamy tre-
nują. Zarówno jedno, jak i drugie 
rozwiązanie staje się coraz bardziej 
popularne. W obecnych czasach 
coraz więcej kobiet  uprawia sport 
regularnie, również w czasie ciąży. 
Nic więc dziwnego, że po poro-
dzie jak najszybciej chcą wrócić na 
bieżnię, siłownię, matę czy basen. 
Poza tym, wiedzą to wszystkie 
panie, tak bardzo chce się wrócić 
do figury sprzed ciąży. A to bez 
powrotu do aktywności fizycznej 
nie jest łatwe. Ponadto dzisiejsze 
mamy wiedzą, że ćwicząc z swoim 
maleństwem, wzmacniają z nim 
więź i poczucie bliskości oraz do-
starczają mu dodatkowych bodź-
ców do rozwoju.

Uczymy się pływać
Ela Ołdakowska, 28 lat:
Mój synek ma 6 miesięcy. Nie lubi-
my się rozstawać – ani ja z nim, ani 
on ze mną. Dlatego razem chodzi-
my na basen. Zaczęliśmy już dwa 
miesiące temu, bo przeczytałam, że 
naukę pływania najlepiej zaczynać 
około 4. miesiąca życia. Szczęśli-
wie sie złożyło, że basen z taki-
mi zajęciami mamy dość blisko. 

Oboje je uwielbiamy. Chodzimy 
na nie przed południem, a w week-
endy towarzyszy nam też tata. 
Przygoda malucha z wodą to ide-
alna forma aktywności, zarów-
no dla dziecka, jak i dla mamy. 
Przede wszystkim ruch w wo-
dzie pobudza rozwój fizyczny 
i psychiczny maluszka. Pływanie 
wpływa pozytywnie na koor-
dynację ruchową, rozwój psy-
chomotoryczny oraz wzmacnia 
wszystkie grupy mięśniowe. To 
z kolei przyspiesza rozwój umie-
jętności siadania, raczkowania 
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Mama chce ćwiczyć!
Pojawienie się dziecka zmienia ży-
cie rodziców. Ale czy musi? Wiele 
instytucji stara się, aby to przeko-
nanie trafiło do lamusa. W kinach 
są specjalne seanse dla rodziców 
z niemowlętami, w licznych restau-
racjach i kawiarniach małe dzieci 
są mile widziane. Również wiele klu-
bów sportowych zaprasza mamy 
z ich pociechami.



i chodzenia. Niemowlę stopnio-
wo nabiera świadomości swego 
ciała. Pływanie reguluje również 
sposób oddychania dziecka oraz 
rozwija zmysł dotyku.  To dobra 
inwestycja w przyszłość.

biegamy z wózkiem
Krystyna Koprowska,  32 lata
Jogging uprawiam od lat. Po urodze-
niu dziecka nie mogłam się doczekać, 
kiedy znów ruszę na trasę. Trudno 
jednak było znaleźć na to czas. Po 
kilku nieudanych próbach wyrwania 
się z domu na siłownię postanowi-
łam spróbować biegania z joggerem. 
Odczekałam pół roku, bo nie zaleca 
się biegania z mniejszym dzieckiem. 
Cale lato śmigaliśmy z juniorem 
w trójkołowym wózku. Choć jestem 
doświadczoną biegaczką, przydał 
mi się specjalny kurs w klubie. Poza 
tym poznałam tam świetne dziew-
czyny, z którymi umawiamy się na 
wspólne bieganie.
Dla młodych biegających mam, 
które nie mają, z kim zostawić 
dzieci lub po prostu nie chcą się 
z nimi rozstawać, powstała cała 
gama wózków przeznaczonych 
do uprawiania joggingu. Ich kon-
strukcja i wiele elementów wypo-
sażenia sprawiają, że te trójkoło-
we pojazdy są sprzętem idealnym 

to praktyka przynosi podwójną 
korzyść. Małe dzieci w zajęciach 
jogi mogą aktywnie uczestniczyć 
od ok. 3. roku życia.
Propozycji zajęć fitness dla mam 
oraz ich malutkich dzieci jest wie-
le. Może to być aerobic, pilates czy 
taniec, podczas którego niemow-
lęta znajdują się w specjalnych 
chustach. Warto też pomyśleć 
o zorganizowaniu w klubie opieki 
na dziećmi, gdy młode mamy chcą 
poćwiczyć na siłowni, bo jednak 
nie wszędzie można bezpiecznie 
zabrać ze sobą niemowlę.

Przyszłość rynku
Młode kobiety chcą żyć zupełnie 
inaczej niż ich matki kilkadziesiąt 
temu. Urodzenie dziecka nie jest 
dla nich powodem do rezygnacji 
z aktywnego życia. Tak świado-
mych swoich potrzeb kobiet jest 
coraz więcej, więc i zapotrzebo-
wanie na treningi uwzględniające 
obecność małych dzieci będzie 
rosnąć. Niewątpliwą zaletą orga-
nizowania zajęć dla mam z nie-
mowlętami i malutkimi dziećmi 
jest możliwość wykorzystania 
powierzchni i klubowego sprzę-
tu w godzinach przedpołudnio-
wych. No i szansa wychowania 
sobie kolejnych klientów...  bf

zarówno dla doświadczonych bie-
gaczy, jak i początkujących adep-
tów tego sportu. Joggery są coraz 
bardziej poszukiwanym na rynku 
towarem i coraz częściej widzimy 
je w naszych parkach. Jednak jog-
gingu z takim wózkiem trzeba się 
nauczyć. Dlatego zajęcia, na któ-
rych można nauczyć się prawidło-
wego biegania z takim sprzętem, 
stają się coraz bardziej poszuki-
wane i popularne.

Praktykujemy jogę
Agnieszka Kmita, 30 lat
Od kilkunastu lat uczestniczę w za-
jęciach jogi dwa razy w tygodniu. 
Nie przerwałam praktyki podczas 
ciąży. Znalazłam klub, w którym 
organizowano specjalne ćwicze-
nia dla kobiet w ciąży. Fajnie jest 
ćwiczyć z innymi kobietami w tej 
samej sytuacji. Po  urodzeniu dziec-
ka na pewno skorzystam z ofer-
ty zajęć dla mam z maluszkami.   
Joga to ćwiczenia dla ciała, du-
cha i oddechu.  Zajęcia pozwala-
ją zadbać o powrót do formy po 
ciąży i porodzie, odprężyć ciało 
(w szczególności kręgosłup), sfa-
tygowane opieką nad maluchem, 
zrelaksować się i doładować ener-
gią. A jeśli można mieć obok sie-
bie na macie swoje maleństwo, 
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Postanowiliśmy sprawdzić, na 
których partiach mięśni naj-
bardziej zależy stałym bywal-
com siłowni. Porozmawialiśmy 
z piętnastoma mężczyznami 
w różnym wieku, wykonującymi 
różne zawody i mieszkającymi 
w różnych miastach. Zadaliśmy 
im dwa pytania:

do dysproporcji w sylwetce. Dlatego 
mój plan treningowy ulega zmianom 
co jakiś czas. Obserwuję swoje ciało 
i wiem, kiedy i jaka partia wymaga, 
żeby lepiej o nią zadbać.  

Paweł, lat 45, właściciel 
restauracji 
Tak się składa, że lubię jeść, a to 
było początkiem moich problemów 
ze zdrowiem. Miałem 30 lat i jakieś 
30 kg nadwagi. Jedną z form ruchu, 
która przyspieszyła proces odchu-
dzania, a jednocześnie wzmocniła 
mnie, to ćwiczenia na siłowni. Tra-
fiłem na fajnego instruktora, wtedy 
jeszcze nie było trenerów personal-
nych, i dostałem kilka instrukcji, 
jak ćwiczyć. Obecnie chodzę trzy 
razy w tygodniu na godzinę i jestem 
w świetnej formie. Mój plan trenin-
gowy obejmuje obecnie głównie łyd-
ki, przedramiona oraz brzuch.

Piotr, lat 33, kosmetolog
Trenuję bardzo często na siłowni, 
średnio pięć razy w tygodniu. Nie 
jest to  tylko miejsce, w którym dbam 
o wygląd, ale mam też kilku przyja-
ciół. Ponieważ znam też wszystkich 
trenerów personalnych, to wiem, 
że  dla osiągnięcia idealnej rzeźby 
ćwiczyć należy wszystkie partie sys-
tematycznie. I tak też robię. bf

Karol, 28 lata, audytor 
wewnętrzny.
Moja przygoda z siłownią zaczę-
ła się od tego, że chciałem podobać 
się mojej narzeczonej. Ćwiczyłem 
głównie z myślą o górnych partiach, 
bicepsach, ale z czasem przekona-
łem się, że warto wzmocnić również 
mięśnie nóg i zadbać także o poślad-
ki, grzbiet oraz o mięśnie brzucha. 
Narzeczona jest już moją żoną, ale 
z siłowni nie zrezygnowałem. 

Adam, 25 lat, sędzia 
sportowy
Ja generalnie uprawiam dużo spor-
tu: biegam, jeżdżę na rowerze oraz 
pływam. Moje podejście do własnego 
ciała jest holistyczne. To traktowa-
nie człowieka jako całości, jako sys-
temu ściśle powiązanych ze sobą na-
rządów, które wzajemnie wpływają 
na swoje funkcjonowanie. I co istot-
ne – na cały ten system składa się nie 
tylko nasze ciało ale i psychika, stan 
emocjonalny. Naszym celem powin-
na być pełna równowaga pomiędzy 
tymi częściami składowymi, dlatego 
to tak ważne, aby nie tylko odżywiać 
się zdrowo, ale i unikać stresu oraz 
akceptować siebie. Nie jestem zwo-
lennikiem trenowania tylko na klatce 
piersiowej i bicepsach. Nieprzestrze-
ganie tej zasady może doprowadzić 

mum 1,5 godziny. Spektakle, w któ-
rych występuję, wymagają ode mnie 
dużej sprawności i siły fizycznej. 
Częste podnoszenia, trudne układy 
choreograficzne, a nawet akroba-
tyczne. Najbardziej zależało  mi na 
wzmocnieniu klatki piersiowej i bi-
cepsa. Mam taką budowę ciała, że 
akurat te partie zawsze były u mnie 
najsłabsze. 

Maciej, 26 lat, DJ
Chodzę na siłownię dwa razy w ty-
godniu, nie mam czasu na częstsze 
wizyty. Moja praca jest dosyć specy-
ficzna, nie wymaga raczej dużych 
bicepsów, ale po godzinie spędzonej 
na siłowni czuję się znacznie lepiej. 
Swój plan treningowy staram się 
realizować tak, aby całe moje ciało 
i wszystkie mięśnie były zaanga-
żowane. Nie jestem nastawiony na 
rzeźbienie wyłącznie jednej partii. 

Piotr, 36 lat, informatyk
Spędzam na siłowni średnio 2 go-
dziny dwa razy w tygodniu, cza-
sem trzy. Prowadzę raczej siedzący 
tryb życia – pracuję głównie przy 
biurku. Dlatego dla mnie ważne są 
mięśnie grzbietu, klatki piersiowej. 
Nie chcę za kilkanaście lat chodzić 
z wielkim brzuchem i krzywym krę-
gosłupem. 

1. Jak często ćwiczysz na siłowni?
2. Na których partiach mięśni naj-
bardziej ci zależy i dlaczego akurat 
na tych?
Odpowiedzi nas nie zaskoczyły. 
Tak jak się spodziewaliśmy – każ-
dy człowiek jest inny, tak jak inna 
jest jego historia i potrzeby. Nasi 
rozmówcy chętnie się z nami dzie-
lili powodami, dla których ćwiczą. 
I  tak jak nie ma dwóch identycz-
nych osób, tak wszystkie odpo-
wiedzi różnią się od siebie w tak 
dużym stopniu, że ciężko znaleźć 
elementy wspólne.
A oto najciekawsze odpowiedzi:

Mariusz, lat 36, aktor
Do siłowni chodzę średnio trzy razy 
w tygodniu i spędzam tam mini-
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Co rzeźbimy 
najchętniej?

Nasz organizm składa się z prawie 500 
różnych mięśni, które stanowią nie-
mal 40% masy ciała. Niektóre znamy 
bardzo dobrze, o istnieniu innych nie 
zdajemy sobie nawet sprawy. Na wy-
trenowanie wszystkich prawdopodob-
nie nie starczyłoby życia.


