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Akademia MultiSport – wiedza 
branżowa na wyciągnięcie ręki!

Ekskluzywne obiekty sportowe? 
Luksus wkracza na rynek fitness!

Nowe pokolenie na rynku pracy. 
Kim są slashies i jak z nimi 
współpracować?

Zajęcia dla kobiet w ciąży.  
Jak powinny wyglądać?
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Drodzy 
Partnerzy!

Minęły wakacje i podobnie jak Wy, my również rzu-
ciliśmy się w wir pracy. Jesień odsłoniła przed nami 
kolejne wyzwania, a ich realizacją będziemy się dzielić 
na bieżąco. 

W tym numerze BeFit przeczytacie wywiad z Izabe-
lą Malarczyk, współautorką Akademii MultiSport, 
pochylimy się nad slashes, czyli nową grupą za-
wodową, oraz sprawdzimy, jak w Polsce wygląda 
rynek ekskluzywnych obiektów sportowych.

Zachęcamy do lektury!

DRP
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1.  Iza, skąd pomysł na nowy cykl 
szkoleń?

Idea stworzenia projektów edukacyjnych 
dla sieci partnerskiej Benefit Systems 
zrodziła się z chęci dzielenia się wiedzą 
i doświadczeniem wyniesionymi z licz-
nych spotkań branżowych i  rozmów 
z Partnerami. 

Pomysł cyklu szkoleń w ramach Aka-
demii MultiSport powstał w odpowiedzi 
na liczne zapytania ze strony Partnerów, 
którzy wzięli udział w szkoleniach Busi-
ness Management Executive Program, 
zorganizowanych wraz z ICAN Institute. 
Partnerzy, którzy zakończyli to szkolenie, 
wyrazili chęć zgłębiania szczegółowej 
wiedzy i  umiejętności, które mogliby 
wykorzystać podczas codziennej pracy. 

2.  A czym Akademia MultiSport różni 
się od Business Management Exe-
cutive Program?

Akademia MultiSport to cykl bezpłatnych 
szkoleń dla właścicieli, osób zarządzają-

cych oraz pracowników obiektów sporto-
wo-rekreacyjnych, które należą do sieci 
partnerskiej Benefit Systems.

Składa się z siedmiu modułów tematycz-
nych i zajmie łącznie dziesięć dni szkole-
niowych. Uczestnicy spotkań będą mieli 
okazję poszerzyć swoją wiedzę o istotne 
zagadnienia, m.in. ze skutecznej sprze-
daży produktów i  usług, kluczowych 
czynników sukcesu oraz zarządzania 
operacyjnego podmiotem w branży fit-
ness & wellness, efektywnego marke-
tingu, kreowania pożądanych doświad-
czeń, budowania lojalności klientów 
oraz aspektów prawnych i finansowych 
prowadzenia działalności gospodarczej.

Do współpracy zaprosiliśmy specjali-
stów, którzy znają branżę. Koordyna-
torem merytorycznym Akademii jest 
Sebastian Goszcz, posiadający 20-let-
nie doświadczenie w  pracy na wielu 
stanowiskach w klubie fitness. Jest on 
współwłaścicielem jednej z  łódzkich 
sieci klubów fitness oraz właścicielem 
wiodącej firmy szkoleniowo-doradczej. 

Akademia MultiSport 
– wiedza branżowa na 
wyciągnięcie ręki!
We wrześniu ruszył kolejny cykl szkoleń dedykowany Partnerom Programu MultiSport. 
Inauguracja Akademii MultiSport miała miejsce 22 września, a pierwszy zjazd zgromadził 
komplet słuchaczy. O tym, czym jest Akademia, opowie Izabela Malarczyk – opiekun 
i współtwórca projektu.
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Sebastian współpracował z ponad 70 
klubami w Polsce, wspierając je w roz-
woju, a obecnie dzieli się zdobytym do-
świadczeniem podczas wykładów, pre-
lekcji. Jednak, by szkolenia te nabrały 
specjalistycznego wymiaru, w  rolach 
współprowadzących zobaczymy również 
praktyków z dziedziny coachingu, rekru-
tacji, prawa, marketingu oraz sprzedaży. 
Będą to: Tamara Bieńkowska, Michał 
Paradowski, Małgorzata Piasecka-Mróz, 
Katarzyna Figuła, Emilia Dąbrowska, 
Tomasz Lebiedzik, Piotr Ośródka, Mar-
cin Jędrzejczyk,  Jacek Trusiński oraz 
Paweł Rochala.

3.  Czy każdy może wziąć udział 
w szkoleniu? Jak wyglądają zapisy?

Szkolenia w  ramach Akademii Mul-
tiSport - podobnie jak pozostałe progra-
my wsparcia kierowane do naszej sieci 
partnerskiej – dostępne są dla Partne-
rów, którzy współpracują z nami mini-
mum 12 miesięcy, w sposób ciągły oraz 
respektując obowiązujące zasady Fair 
Play. Głównym celem tego projektu jest 
szerzenie wiedzy oraz chęć udostępnie-
nia szkoleń jak największej liczbie Part-
nerów, dlatego w pojedynczym module 
tematycznym może wziąć udział jedna 

osoba dedykowana ze strony Partnera 
czy sieci klubów. Sugerujemy, by osoba 
dedykowana na konkretne szkolenie 
była tą, która zajmuje się omawianym 
podczas szkolenia tematem w swojej 
pracy na co dzień. Ważne jest również to, 
aby po powrocie ze szkolenia podzieliła 
się wiedzą i zdobytymi umiejętnościami 
– ze wszystkimi członkami zespołu.

Każdy moduł tematyczny Akademii 
MutliSport jest niezależną częścią, dla-
tego zapisy na nie prowadzone są od-
dzielnie, na 3-4 tygodnie przed datą wy-
kładów. Dlatego, Drogi Partnerze, jeśli 

nie udało Ci się dostać na któryś z wcze-
śniejszych modułów, próbuj zapisać się 
na kolejny, a ten, na który nie udało Ci 
się dostać, odrobisz w  kolejnej edycji. 

4.  Wiemy, że miejsca na poszczegól-
ne moduły szybko się kończą. Co 
poleciłabyś czekającym na kolejne 
zjazdy? 

W związku z tym, że grupa szkoleniowa 
może liczyć maksymalnie 25 osób – de-
cyduje kolejność zgłoszeń. Pierwsze 25 
osób, które prześlą nam swoje zgłosze-
nie otrzymuje potwierdzenie telefoniczne 
z zaproszeniem na szkolenie. Następnie 
- z każdym uczestnikiem szkolenia – pod-
pisujemy umowę o szkolenie.

5.  Na rynku dostępne są webinaria, 
zjazdy… Branża fitness się rozwi-
ja… Co Twoim zdaniem odróżnia 
Akademię MultiSport od innych 
szkoleń?

Szkolenia w  ramach Akademii Mul-
tiSport odpowiadają na potrzeby szko-
leniowe wszystkich osób pracujących 
w branży fitness & wellness – właścicie-
li, managerów, instruktorów, trenerów, 
pracowników recepcji. Każdy z modułów 
porusza inny aspekt spośród tych, któ-
re są ważne przy prowadzeniu obiektu 
sportowo-rekreacyjnego. Uczestnicy 
tych szkoleń zostaną wyposażeni w wie-
dzę teoretyczną oraz praktyczne umiejęt-
ności, które ułatwią im codzienną pracę.

Dodatkowo wszyscy oni mają niepo-
wtarzalną okazję do licznych dyskusji 
z prowadzącymi jak również z pozo-
stałymi uczestnikami czy wzajemnej 
wymiany doświadczeń. 

6.  A jak Twoje wrażenia, jako organi-
zatora? Znasz przecież Akademię 
od kuchni.

Osobiście jestem bardzo dumna z tego, że 
udało nam się stworzyć program, które-
go do tej pory nie było na polskim rynku. 
Jestem przekonana, że Akademia Mul-
tiSport porusza najważniejsze kwestie, 
w których należy się swobodnie poruszać 
chcąc w efektywny sposób funkcjonować 
w bardzo konkurencyjnej branży, jaką jest 
branża fitness & wellness.

7. Ile zajęło Ci przygotowanie szkoleń? 
Kto brał czynny udział w powstawaniu 
Akademii MultiSport?

Pomysł stworzenia Akademii Mul-
tiSport powstał na początku zeszłego 
roku. Badaliśmy rynek szkoleń w bran-
ży fitness, pytaliśmy o zdanie Partne-
rów. Następnym etapem było wyse-
lekcjonowanie i zaangażowanie w ten 
projekt osób, które są autorytetami 
w branży.

Tak naprawdę praca nad Akademią 
cały czas trwa. Po każdym szkoleniu 
zbieramy opinie Partnerów tak, aby 
móc udoskonalać pierwotne założenia 
programowe i merytoryczne oraz do-
stosowywać program do wymagań jego 
uczestników.

8.  Czyli co? Zapraszamy Partnerów? :)

Oczywiście! Zapraszamy wszystkich 
Partnerów, którzy są głodni wiedzy 
i chcą prowadzić swój biznes w jeszcze 
bardziej świadomy i efektywny sposób! 
:)
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Karnet miesięczny na wejście do 
obiektu sportowego powoli staje się 
wyznacznikiem statusu. I podobnie jak 
wszystkie inne usługi, także na rynku 
fitness i wellness pojawiają się klienci 
gotowi zapłacić więcej za dodatkowy 
ręcznik, szafkę na wyłączność czy po 
prostu prestiż. Trening staje więc na 
równi z wartościami, które mogą stać 
się potwierdzeniem statusu społecz-
nego.

Jeszcze kilka lat temu, gdy dopiero 
zaczynało się mówić o potrzebie seg-

mentacji rynku fitness, mało kto wie-
rzył, że klienci będą w stanie płacić 
więcej, niż 150 zł za karnet. W czasie, 
kiedy obiekty sportowe prześcigały się 
w promocjach, podwyższanie ceny było 
co najmniej ryzykowne. Tymczasem po-
pularność aktywności fizycznej rośnie 
w każdej grupie wiekowej, o różnych 
statusach społecznych, także tych, 
którym zależy na luksusie. Niektórzy 
właściciele biznesów zdecydowali się 
na podniesienie standardów w swoich 
klubach, inni otworzyli nowe obiek-
ty sportowe, w wysokim standardzie 

i o ekskluzywnych wnętrzach. Jak na 
tym wyszli?

Ekspansja klubów o standardzie pre-
mium jest dość znaczna, co świadczy 
o ich rosnącej popularności. W części 
z nich cena karnetu przekracza 390 zło-
tych, a oferty łączone z treningiem per-
sonalnym potrafią kosztować tyle, co 
minimalna płaca w Polsce. Nierzadko 
ten pułap jest przekraczany. Co ważne, 
nie wystarczy podnieść cen, by obiekt 
sportowy zyskał status prestiżowego. 
Klienci decydujący się na zakup kar-

netu w dużo wyższych cenach, doce-
niają wzorową czystość, indywidualną 
opiekę w klubie, ręczniki z  imieniem, 
dedykowane szafki lub nawet miejsca 
parkingowe!

Obiekty sportowe premium nie skupiają 
się wyłącznie na treningach i sprzęcie. 
Często posiadają rozbudowaną strefę 
wellness i bogato wyposażony barek. 
Zdarza się też, że jeszcze przed uda-
niem się do klubu można zaplanować 
swoją wizytę w każdym szczególe. Co 
to znaczy? Planowanie treningu to za 

mało, wchodząc do obiektu obsługa 
może wiedzieć, że w pierwszej kolej-
ności klient chce udać się na strefę 
cardio, potem pod prysznic, później na 
masaż, a na końcu skorzystać z zabie-
gów upiększających.

Kluby, które można zakwalifikować 
jako luksusowe, pojawiają się na razie 
w większych miastach. Wiadomo jed-
nak, że jest dla nich sporo miejsca na 
rynku fitness & wellness.

Karolina Lepczak

Polski rynek fitness & wellness przechodzi 
spore zmiany. Jedną z nich jest jego seg-
mentacja. Nie powstaje już tak dużo obiek-
tów sportowych jak w latach poprzednich. 
Te, które istnieją, muszą znaleźć swojego 
miejsce na rynku, a coraz więcej właścicieli 
biznesów decyduje się na stworzenie klubu 
premium.

Ekskluzywne obiekty  
sportowe? 
Luksus wkracza 
na rynek fitness!
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O całej grupie millenialsów mówi się 
często w dość negatywny sposób. To 
pierwsze pokolenie, które miało szansę 
na rozwój i edukację w wolnym kraju. 
Są to młodzi ludzie, „pokolenie Y”, pa-
miętający przełom, jaki dokonywał się 
w Polsce i Europie. Urodzili się między 
1980 a 1995 rokiem (czasem mówi się 
o latach 1980-2000). Przyzwyczajeni do 
możliwości pozyskiwania wiedzy, ko-
rzystania z technologii i wychowywani 
w bardziej otwarty sposób, stanowią 
około 11 milionów Polaków.

Stereotypy pokazują millenialsów jako 
młodych ludzi nierozstających się z te-
lefonami, w których trzymają cały swój 
świat – dostęp do serwisów społecz-
nościowych, ulubionej muzyki, filmów 

i  przyjaciół. Są zawsze w  kontakcie, 
skoncentrowani na sobie, a niekoniecz-
nie na pracodawcy i obowiązkach. Nie 
jest więc tajemnicą fakt, że nie należą oni 
do ulubieńców managerów. W Polsce, 
według badania Instytutu Badawcze-
go Randstad, aż 21 proc. „pokolenia Y” 
zmieniło w zeszłym roku pracę. To jedno 
z czołowych miejsc w Unii Europejskiej. 

Kim więc są slashies? To ta grupa za-
wodowa, która pojęcie „kariery” uważa 
za anachronizm, zwłaszcza jeśli chodzi 
o zatrudnienie w jednej firmie. Nie do 
pomyślenia jest dla nich praca przez 
10, 20, 30 lat w jednej organizacji. Co 
ciekawe, to coraz silniejszy trend także 
w Polsce. Praca jest dla nich sposobem 
na rozwój, często łączą ją z pasją. Za 

dnia pracują lub studiują, hobby roz-
wijają popołudniu, a wieczory spędzają 
w dodatkowej pracy, często związanej 
ze swoją pasją. Nie są pracoholikami, 
tylko chcą w swoim życiu spróbować 
wszystkiego, łącznie z pracą w różnych 
sektorach. Priorytetem jest dla nich sa-
modoskonalenie i rozwój.

Wbrew pozorom nie należy bać się sla-
shies. Rozwój technologii sprawił, że 
przebywanie w kilku miejscach jedno-
cześnie nie jest dla nich problemem. 
Mogą siedzieć w biurze i jednocześnie 
pisać maile związane z drugą pracą. 
Co to oznacza dla managerów? Szan-
sę. Warto otworzyć się na elastyczne 
formy zatrudnienia i szukać kompromi-
sów. Młodzi ludzie z pewnością docenią 

możliwość pracy zdalnej, jeśli charak-
ter pracy na to pozwala. Mądrze też za-
uważać pozazawodowe pasje pracow-
ników i wspierać ich rozwój. Idealnym 
wyjściem jest łączenie ich z działalno-
ścią firmy. Trudno o lepszy sposób na 
zbudowanie lojalności i przywiązania 
pracownika do organizacji!

Jest też druga strona medalu. W poszu-
kiwaniu nowych możliwości i wyzwań 
slashies nie zagrzeją miejsca w firmie 
na dłużej. Inwestycja w nowego pra-
cownika może okazać się daremna, 
bo ten nie będzie miał wyrzutów su-
mienia, by zmienić pracę w dowolnym 
momencie, nawet tuż po zakończeniu 
okresu wdrażania. Rośnie też świado-
mość młodych ludzi, którzy wiedzą, że 

Polsce zarabia się mało, zwłaszcza 
na początku drogi zawodowej. Każde 
dodatkowe sto złotych w innej firmie 
jest wystarczającym argumentem do 
zmiany pracodawcy. Często mają też 
wsparcie w postaci rodziców, więc nie 
boją się utraty płynności zawodowej.

Millenialsi, w tym slashies, to rzeczywi-
stość obecnego rynku pracy. Pracodaw-
cy powinni zrozumieć, że ich obecność 
to wyzwanie. Trzeba przygotować się na 
zmieniającą się rzeczywistością i coraz 
większą liczbę osób w wieku produk-
cyjnym, które wyznają zupełnie inne 
wartości.

Karolina Lepczak

Nowe pokolenie na rynku 
pracy. Kim są slashies i jak 
z nimi współpracować?

Pokolenie współczesnych młodych ludzi, 
millenialsów, jest obecnie szeroko opisy-
wane, zwłaszcza w kontekście ich miejsca 
na rynku pracy. Slashies, którzy dopiero 
rozpoczynają kariery i myślą o doświadcze-
niu zawodowym w zupełnie nowy sposób. 
Jak się przygotować na ich szturm?
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Oczywistym jest, że przy rozpoczęciu 
lub kontynuacji treningów, należy brać 
pod uwagę opinię lekarza prowadzące-
go ciążę, jednak podobnym zaufaniem 
ciężarna powinna obdarzyć również 
trenera. Już podstawowa wiedza biolo-
giczna mówi o tym, jak zmienia się ciało 
w czasie ciąży. Powiększająca się ma-
cica uciska na inne narządy, kręgosłup 
i stawy poddawane są dużo większemu 
obciążeniu, a huśtawki nastrojów sta-
ją się normą. Ktoś mógłby pomyśleć, 
że trzeba być niespełna rozumu, by 
trenować kobiety w ciąży, bo już samo 
dotrwanie do porodu to spory wyczyn. 
Panie coraz częściej chcą się jednak 
ruszać i dbać o siebie. Jak odpowiednio 
o nie zdbać?

Ostateczną decyzję o  formie wysiłku 
i  jego intensywności powinna podjąć 
sama ciężarna. Już dziś wiadomo, że 
regularna aktywność fizyczna ma zba-
wienny wpływ nie tylko na przyszłą 
mamę, ale też dziecko. Ćwiczenia skra-
cają czas porodu, zmniejszają odczu-
walny wysiłek oraz ból podczas porodu, 
a także ułatwiają przyjście potomka na 
świat. Noworodki aktywnych mam są 

ogólnie zdrowsze. U ćwiczących przy-
szłych mam wzrasta też przemiana 
materii, a to w oczywisty sposób wpływa 
na niższy przyrost masy ciała. Rzadziej 
występują przedwczesne porody, prze-
noszenie ciąży i komplikacje w czasie 
porodu. To, co dla wielu kobiet jest 
bardzo ważne - rozstępy skóry u pań 
ćwiczących w ciąży są dużo mniejsze 
lub się nie pojawiają.

Przyszłe mamy nie ćwiczą po to, by bu-
dować mięśnie. Większość z nich mówi 
wprost, że po prostu „nie chce się roz-
leniwić”. Trening ma wprawiać w lepsze 
samopoczucie, powodować odpręże-
nie oraz zmniejszanie lęku i napięcia. 
Dlatego plan treningowy ciężarnej to 
przede wszystkim ćwiczenia wzmac-
niające i rozciągające, a także stabilizu-
jące, relaksacyjne, przeciwzakrzepowe 
i oddechowe. Pewne jest natomiast, że 
nie uprawia się w tym czasie sportów 
kontaktowych.

Trening ciężarnej nie musi być jednak 
nudny. Wykorzystać można większość 
sprzętu fitness dostępnego w obiektach 
sportowych. Popularne jest wykorzy-

stywanie piłek (soft ball, body ball), 
niewielkich ciężarków czy systemów 
TRX. Nie wszystkie ćwiczenia powinny 
być wykonywane przez przyszłe mamy, 
jednak odpowiednie połączenie dozwo-
lonych figur i tempa może zaowocować 
treningiem idealnym. Przeciwwskaza-
niami są: nadciśnienie, cukrzyca, krwa-
wienia w przebiegu ciąży, ciąża mnoga, 
choroby serca, choroby nerek z nadci-
śnieniem, niedokrwistość niepoddają-
ca się leczeniu, czy tak zwane łożysko 
przodujące po 26 tygodniu ciąży.

Bez względu na wszystko przyszła 
mama to wyjątkowy klient obiektu spor-
towego. Ważne, by czuła się swobod-
nie i jeśli chce trenować, warto dobrać 
program indywidualnie dla niej. Każda 
ciąża jest bowiem inna, a każda kobieta, 
która zjawia się w klubie, pragnie przy-
gotować swoje ciało do następujących 
zmian.

Karolina Lepczak

Zajęcia dla kobiet w ciąży.  
Jak powinny wyglądać?

Wszechobecny kult zdrowej i szczupłej sylwetki dotyka także przyszłe mamy. Każda kobieta chce szybko wrócić do formy po porodzie, 
jednak nie wszystkie wiedzą, jak dbać o siebie jeszcze przed rozwiązaniem. Jak pomóc przyszłym mamom i dopasować trening do ich 
potrzeb? Z jakim sprzętem ćwiczyć?
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BS: Ksawery, opowiedz proszę o spo-
rcie, którego – tak chyba mogę powie-
dzieć – jesteś w Polsce twórcą. Skąd 
pomysł na utworzenie grupy?

KR: Wiele czynników przyczyniło się do 
decyzji o wystartowaniu z tym pomy-
słem. Niedawno skończyłem medycy-
nę, wiedza medyczna dodała mi odwagi 
do podjęcia tego wyzwania. A decydują-
cą inspiracją okazały się zajęcia z moim 
przyjacielem, też lekarzem, Olegiem 
Nowakiem, który porusza się na wóz-
ku. Była to pierwsza połowa 2014 roku. 
Poznałem też ludzi z Fundacji Aktywnej 
Rehabilitacji i wszystko ruszyło. Razem 
z  CrossFit Wilanów uruchomiliśmy 
pierwszą grupę Wheel WOD. Ci, którzy 
chcą z nami trenować, mogą to robić 
za darmo – to FAR pokrywa koszty kar-
netów. Dzięki temu crossfit jest jeszcze 
bardziej dostępny.

BS: Robicie niesamowite rzeczy na tre-
ningach. Zdjęcia z zawodów pokazują, 
że ich uczestnicy dają z siebie wszyst-
ko, widać, że przykładają się do ćwiczeń 
i trenują regularnie. Jakie są trudności 
w treningu osób z niepełnosprawnością?

KR: Przede wszystkim nie należy wrzu-
cać osób poruszających się na wózkach 
do jednego worka. Możesz patrzeć na 
dwie osoby na wózku i mieć wrażenie, 
że spotykają się one z  tymi samymi 
ograniczeniami w poruszaniu się. Nie 
jest tak. Każdy uczestnik Wheel WOD 
wymaga odrębnego podejścia, ponie-
waż ich niepełnosprawność wynika 
z różnych przyczyn. Szczególną uwagę 
należy zwrócić na osoby z przepukliną 
oponowo-rdzeniową. Może się wyda-
wać, że to spore utrudnienie dla boxów 
crossfitowych, ale tak naprawdę to duża 
siła tych grup. Tak jak w sporcie „cho-
dziaków” (red. osób pełnosprawnych), 
tak w przypadku kulawych (red. osób 
z niepełnosprawnością), liczy się in-
dywidualne podejście do klubowiczów. 
Poza tym satysfakcja z podnoszenia 
własnej sprawności jest o wiele więk-
sza, a dla mnie, jako trenera, to duża 
motywacja do prowadzenia tej grupy.

BS: Użyłeś magicznego słowa „moty-
wacja”. Co motywuje członków Wheel 
WOD?

KR: Mówiłem już o podnoszeniu spraw-

ności, ale to nie jedyna motywacja. 
CrossFit pomaga w tworzeniu wspiera-
jącej się społeczności. To samo dotyczy 
przecież chodziaków, grupa dopinguje 
się wzajemnie, zachęca do pokony-
wania barier. W naszym boxie trenują 
też osoby, które dopiero od niedawna 
mierzą się z niepełnosprawnością. Dla 
nich to też sposób na pokazanie, że tak 
duża zmiana nie musi oznaczać spę-
dzania czasu w domu. I tutaj pojawia 
się rywalizacja – skoro ktoś z podobną 
niepełnosprawnością może podnosić 
się na drążku, jest to do zrobienia. 
Dlatego sami organizujemy zawody 
wewnątrzklubowe i te trochę większe. 
Pierwsza edycja Wheel Throwdown od-
była się w 2015 roku. Wychodzimy też 
na zewnątrz, pokazujemy Wheel WOD 
charytatywnie.

BS: A jaki jest społeczny odbiór Cross-
Fitu na wózkach? Wiele sportów, 
w których biorą udział osoby z niepeł-
nosprawnością nie cieszy się dużym 
zainteresowaniem. Jak reagują ludzie?

KR: Bardzo pozytywnie. Nie jest nam 
trudno walczyć o  uwagę sponsorów 

Wheel Throwdown.  
Rozmowa z Ksawerym Rajpertem

Crossfit to rodzaj treningu zdobywający coraz większą popularność. Boxy powstają w każdym mieście, a liczba zwolenników tego spor-
tu stale rośnie. Mało kto wie jednak o rosnącej społeczności osób z niepełnosprawnością, które uprawiają crossfit. A jeśli ktoś miałby 
opowiedzieć o tym sporcie, to na pewno dr Ksawery Rajpert – twórca Wheel Throwdown, trener w CrossFit Wilanów i sędzia podczas 
pierwszych europejskich zawodów crossfitowych z kategorią Adaptive – Battle of Europe w Zielonej Górze.
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czy mediów, być może dlatego, że sam 
crossfit jest bardzo popularny, więc lu-
dzie „z zewnątrz” są ciekawi tego, jak 
osoby z  niepełnosprawnością radzą 
sobie z rywalizacją na tym polu. Oczy-
wiście bardzo nas to cieszy, ale oso-
biście chciałbym, żeby inne dyscypliny 
również przyciągały większą ilość od-
biorców. Mamy drużyny szermierki czy 
koszykówki na wózkach, piłki nożnej 
osób niewidomych i  niepełnospraw-
nych… A ostatnio nasza reprezentacja 
rugby na wózkach wywalczyła piąte 
miejsce w Europie, a IWRF kwalifikuje 
Polskę na 10 miejscu na świecie!

BS: Jesteśmy po zawodach Ekantor.pl 
Battle of Europe - International Charity 
Competition. Jak oceniasz występ za-
wodników z kategorii Adaptive?

KR: Przede wszystkim bardzo się cie-
szę, że zależało im na występie i niektó-
rzy przejechali pół kraju, żeby wystarto-
wać. To tylko kolejne potwierdzenie, jak 
bardzo są zmotywowani do treningów 
i startów. Większość zawodników znam 
już długo i  zobaczyłem, jaki progres 
wykonali w ciągu ostatniego roku – są 
silniejsi, mają lepszą kondycję i chcą 
jeszcze więcej. Super było też obserwo-
wanie atmosfery między zawodnikami: 
z jednej strony rywalizacja, a z drugiej 
- po prostu grupa dobrych przyjaciół.

BS: A jak rozpoczęła się Twoja współ-
praca z  Crossfit 8k48, współorgani-
zatorem zawodów w Zielonej Górze? 
Będziecie ją kontynuować? 

KR: Wszystko zaczęło się w kwietniu 
tego roku, gdy rodzeństwo organizato-
rów, Sylwia i Radek Humińscy, poprosi-

ło mnie i moją siostrę Magdę o pomoc 
w zorganizowaniu kategorii Adaptive. 
To naprawdę niesamowite osoby. Przy-
gotowanie takich zawodów to nie kwe-
stia kilku dni, to żmudna, długotrwała 
praca, a jej efekty było widać podczas 
weekendu. Profesjonalna transmisja, 
ogromna arena, zgrana ekipa wolonta-
riuszy – nie wszędzie to się spotyka. Już 
im przekazałem, że mogą na nas liczyć 
w przyszłym roku i chętnie pomożemy 
w każdym projekcie ich autorstwa.

BS: Ksawery, mam nadzieję, że to nie 
koniec promocji CrossFitu na wózkach 
i że będzie jeszcze głośno o Tobie i Two-
ich zawodnikach.

KR: Już w niedługo będzie ku temu 
okazja, bo już 02 grudnia startujemy 
z siódmą edycją Wheel Throwdown.

BS: W takim razie powodzenia i do zo-
baczenia!

KR: Dziękuję bardzo!

Rozmawiała:  
Karolina Lepczak

↑↗→ 

fot. Sebastian Cielecki 
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