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Zacznij ćwiczyć już dziś! 
Zestaw ćwiczeń dla po-
czątkujących 

Twój program 
wellness 

Co nam daje 
fitness? 

Słownik pojęć 
trudnych 
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 Początki f itnessu łączyć 
należy z w ynalezieniem i roz-
pow szechnieniem podstaw o-
wej formy gimnastyki rekre-
acyjnej, jaką był aerobik. Ko-
lebką aerobiku są Stany  
Zjednoczone. Za wynalazcę 
tej formy ćwiczeń uznawany 
jest dr Kenneth Cooper, który 
w latach 70-tych był lekarzem 
w Narodow ej Agencji Aero-
nautyki USA (NASA). Opra-
cowywał on programy kondy-
cyjne dla amerykańskich ko-
smonautów . Przeprow adził 
liczne badania na w ielu tysią-
cach osób, które pozwoliły 
mu na stw orzenie założeń 
aerobiku.  

 
Ćw iczenia aerobow e 

        
 
 Ć w i c z e n i a 
"aerobow e" (czyli tlenow e) 
dały początek nazw ie tej for-
my aktyw ności ruchow ej mi-
lionów  ludzi. Cechą charakte-
rystyczną tego rodzaju w ysił-
ku było to, że układ krążenia 
i oddychania ćw iczącego pra-
cow ał w ten sposób, aby or-
ganizm mógł w  trakcie ćw i-
czeń pobierać dostatecznie 
dużo tlenu i unikać okresów 
niedotlenienia. 
 
Fonda lansuje aerobik 
  
  
 O ile autorem metody  
ćw iczeń noszących wspólną 
nazw ę "aerobik" był wspo-
mniany Cooper, o tyle sym-
bolem ćw iczeń gimnastycz-
nych wykonywanych w  rytm 
muzyki była jego rodaczka, 
popularna niegdyś aktorka -  
J a n e  F o n d a .  
 
 Aerobik nie zyskałby  
obecnej popularności gdyby 

nie uw ielbiana 
przez miliony fa-
nów  kina gw iaz-
da f i l mow a. 
Wszystko zaczę-
ło się w  1979 ro-
ku od nieszczę-
śliw ego przypad-
ku. W trakcie 
kręcenia f ilmu pt. 
"Chiński syn-
drom" aktorka 
złamała nogę. 
Tymczasem już  
za dw a miesiące 
r o z p oc zy n a ł a 
pracę przy na-
stępnym filmie. 
Czasu na rehabi-
litację pozostało 
w ięc niew iele. 
Wtedy w łaśnie po raz pierw-
szy znalazła się w klubie, 
gdzie prow adzono zajęcia 
gimnastyczne dla kobiet. O 
tyle była to niezw ykła gimna-
styka, że prowadzono ją w 
bardzo szybkim tempie w 
rytm muzyki dyskotekow ej.  
 
Najtrudniejsze są początki… 
 
 
 Fonda wspomina, że 
po trzech pierwszych zaję-
ciach miała kłopoty z chodze-
niem po schodach. Po tygo-
dniu była już zachwycona tą 
formą rekreacji i co najw aż-
niejsze, w  pełni spraw na sta-
nęła przed kamerą f ilmow ą. 
Oczarow ana aerobikiem 
otw orzyła swój f itness klub - 
FONDA'S STUDIO w  Los 
Angeles. Występując w  tele-
wizji, w ydając książki i kasety 
video spow odow ała, że o 
ćw iczeniach aerobowych do-
wiedziały się miliony ludzi. 
 
W Europie prekursorką aero-
biku  była Sydney Rome, była 

hollyw oodzka gw iazda. 
 Do Polski aerobik dotarł 
w roku 1981. Pierw szą pro-
pagatorką tej formy rekreacji 
była Hanna Fidusiewicz, 
niegdyś znana gimnastyczka, 
absolw entka AWF w  Warsza-
wie. Jako pierwsza Polka 
ukończy ła spec jalistyczny  
kurs aerobiku w  Paryżu. Po-
czątkow o zajęcia prezento-
wać zaczęła w  Państw ow ej 
Wyższej Szkole Teatralnej 
w  W a r s z a w i e . 
 
W 1983 roku za zgodą Sto-
łecznego Ośrodka Sportu 
otw orzyła pierwszy w Polsce 
f itness klub - Fitness Klub 
" P O D  S K O C Z N I Ą " 
w Warszawie. Zakres usług 
klubu nie był szeroki, ograni-
czał się do zajęć przy muzy-
ce. Mimo to frekw encja była 
bardzo duża, co zachęciło 
innych do otw ierania kolej-
nych f itness klubów . 
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Co sprawiło, że wybrała 
Pani akurat fitness? 
 Pojęcie f itness ma bardzo 
szerokie znaczenie. Ja zajęłam 
się tylko częścią tej dyscypliny– 
aerobikiem i w szelkimi forma-
mi, które dotyczą aktyw ności 
ruchow ej przy muzyce. Intere-
sow ałam się takimi formami już 
od dziecka. Kiedy byłam bar-
dzo małą dziew czynką, moja 
mama zapisała mnie na zajęcia 
rytmiki. Praw dę pow iedziaw-
szy, na początku ćw iczenia nie 
przychodziły mi z łatw ością 
i nie byłam rew elacyjna. Póź-
niej, kiedy byłam już trochę 
starsza i chodziłam do szkoły 
podstaw owej, należałam do 
szkolnych zespołów  ludowych, 
potem uczęszczałam na kurs 
tańca tow arzyskiego.  
Była Pani aktywna fizycz-
nie już jako dziecko. Czy 
już wtedy interesowała się 
pani aerobikiem? 
 Moja przygoda z f itnes-
sem rozpoczęła się, gdy zosta-
łam studentką Akademii Wy-
chow ania Fizycznego w  Kato-
wicach. Wtedy w ramach zajęć 
poznaw aliśmy różne formy ru-
chu z muzyką, to był miedzy 
innymi w łaśnie aerobik. Jednak 
aerobik, który w tedy się rozw i-
nął między innymi dzięki pani 
Fondzie, bardzo różni się od 
obecnego.. W ramach studiów 
mieliśmy takie zajęcia, jak mię-
dzy innymi taniec tow arzyski, 
tańce ludow e, dzięki którym 
mogłam pogłębiać sw oją w ie-
dzę i umiejętności. 
 Kiedy zaczęłam praco-
wać w szkole, w  pewnym mo-
mencie stw ierdziłam, że pow in-
nam dalej rozw ijać swoją pa-
sję– ukończyłam kurs instrukto-
rów  aerobiku oraz studia pody-

plomow e o nazw ie „Artystyczne 
formy aktyw ności ruchowej”. 
Myślę, ż głów nie dzięki temu 
zdoby łam dośw iadczenia 
i umiejętności, które dzisiaj mo-
gę przekazywać 
Czym właściwie jest fit-
ness? 
 Bardzo często myli się 
pojęcia aerobik i f itness, ponie-
waż f itness to różnego rodzaju 
ćw iczenia, dotyczące rozwoju 
naszego ciała w  celu poszuki-
wania dobrego samopoczucia– 
a w ięc f itness nie polega tylko 
na zw iększaniu sprawności f i-
zycznej. Natomiast aerobik to 
ćw iczenia w ykonywane przy 
muzyce. Można pow iedzieć, że 
aerobik to jedna z gałęzi f itnes-
su  obok na przykład jazdy na 
row erze, ćwiczeń na siłow ni, 
spacerów czy biegania. 
Ile czasu tygodniowo nale-
ży poświęcić na ćwiczenie, 
aby widzieć efekty?  
 Myślę, że aby jakieś efek-
ty były zauw ażalne, należy po-
św ięcić na ćw iczenia tygodnio-
wo od  3 do 5 godzin. Jeżeli 
chcemy, żeby nasza kondycja 
była na jako takim poziomie, to 
pół godziny codziennie, ale to 
jest napraw dę bardzo mało.  

Wellness a fitness– jaka 
jest  różnica? 
 Wellness jest jeszcze 
szerszym pojęciem niż f itness– 
jego zadaniem jest, takie dzia-
łanie człow ieka, które prow adzi 
do jego odprężenia i do czerpa-
nia now ej energii,  ma spraw ić, 
że będziemy się czuli dobrze. 
Wellness to także zabiegi 
w solarium, sauna, czasami 
chodzi o to, żeby po prostu mi-
ło spędzić czas.  
Na koniec prosimy o wyja-
śnienie czytelnikom, dla-
czego  powinni zacząć tre-
nować właśnie fitness? 
 Głów nie dlatego, żeby 
dobrze się czuć, żeby stan na-
szego ducha i ciała był w har-
monii i żebyśmy nie mieli pro-
blemów  ze zdrowiem. Stw ier-
dzono, że różnego rodzaju for-
my f itness są mało kontuzjo-
genne, czyli nie narażamy się 
na jakieś pow ażne urazy zw ią-
zane z treningiem. 
 

 

Dziękujemy serdecznie za 

rozmowę. 
Marlena Jaworek & Asia Sawulska 
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- Upraw iasz sport?  
- Nie chce mi się…. 
A  JEJ się chce! Bo f itnesski są w śród nas– możesz je spotkać także w  Żeromie. W krzyżowy 
ogień pytań wzięliśmy Panią prof. Joannę Sierkę –nauczycielkę wf, której pasją jest aerobik. Co 
robi, by utrzymać formę, dlaczego w ybrała f itness– przeczytajcie!     
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1.  Uklęknij na podłodze. Oprzyj się na 
kolanach i  rozstawionych na szerokość 
barków dłoniach. Delikatnie zegnij łokcie 
i patrz w dół.  
Wciągnij brzuch i zepnij pośladki.  

 
 

 

 

 

 

 

 

2.  Weź głęboki wdech, uginając łok-
cie zbliż tułów do podłogi, utrzymując 
od kolan do barków ciało w linii pro-
stej. 
Robiąc wydech wróć do pozycji wyj-
ściowej  
 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Połóż się na plecach tak, aby cały 
czas przylegały do podłoża. Zegnij kola-
na, zepnij brzuch, oprzyj dłonie na kar-
ku, kierując łokcie na  zewnątrz.  
Skieruj wzrok w górę. 
 

 

 

 

 

 

2. Unosząc klatkę piersiową w górę, zrób 
wydech mocno spinając mięśnie brzucha.  
Pamiętaj aby broda nie dotykała klatki. 
Kręgosłup w odcinku lędźwiowym powinien 
przylegać do podłoża. 
Robiąc wdech wróć do pozycji wyjściowej.  
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1. Połóż się na lewym boku na podło-
dze. Unieś tułów podpierając się na le-
wym przedramieniu. Prawą nogę po-
staw ugiętą przed sobą na podło-
dze. Napnij mięśnie brzucha, nóg i po-
śladków. 
 

 

 

 

 

 

 

2. Napnij lewą nogę i powoli unoś 
do góry. opuszczając w dół nie 
kładź na podłodze. Pamiętaj o rów-
nomiernym oddechu. 
Powtórz po trzy serie na dwie stro-
ny.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Stań, rozstaw nogi na sze-
rokość bioder, wciągnij 
brzuch i zepnij pośladki.  

 

2. Spinając łydki, unoś się na 
palcach. Powoli wróć do pozycji 
wyjściowej.  
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Dzień 3 
Graj w  kolo-
ry! Zielone 

jak kiw i, czerwone jak jabłka… Dzi-
siaj każdy kolor w ygrywa:))) Możesz 
jeść wszystkie ow oce św iata. Dosta-
niesz od nich w it. C, która uchroni 
cię przed przeziębieniem, a także 
popraw i wygląd cery i w łosów. Inne 
opcje? Banan dostarczy ci potasu 
(niezbędnego do pracy mięśni), su-
szone śliw ki przyspieszają metabo-
lizm, a grejpfrut pomoże schudnąć.     

Dzień 4 
Celuj w ciało! Czas urządzić sobie w do-
mu salon SPA. Weź aromatyczną kąpiel, 
wrzuć do wanny kilka musujących kulek. 
Oczyszczając ciało, oczyścisz też duszę. 
Odprężysz się i nabierzesz sił do dalsze-
go działania. Myjąc głow ę, przeznacz mi-
nutę na masaż głow y (jak w profesjonal-
nym salonie fryzjerskim). Delikatnie masuj 
skórę opuszkami palców , wykonując 
okrężne ruchy. Efekt? Natychmiastow y 
relaks, szybszy porost w łosów.  

Dzień 5 
Zw ołaj ludzi! Zorganizuj coś ze znajomy-
mi. Może to być wspólne oglądanie f ilmu, 
wypad do miasta albo spotkanie u ciebie 
w domu. Najw ażniejsze, żebyście robili 
coś razem. Wygłupy jak najbardziej 
wskazane! Śmiejąc się, ćw iczysz mięśnie 
brzucha, dotleniasz organizm  

i piękniejesz!   

Dzień 6 
Wyrzuć to (z siebie)! Nie tylko ciało 
wymaga pielęgnacji, psychika rów-
nież. Jeśli masz jakąś zaległą spra-
wę do załatw ienia, zajmij się nią 
jeszcze dzisiaj. Coś  cię od daw na 
martw i lub denerw uje? Zastanów  się, 
jak rozw iązać ten problem. Przygotuj 
plan działania i… do dzieła! 

Dzień 7 
Pobycz się:))) Masz ochotę dłużej po-
spać? Robi się! Poczytać książkę? Jak 
najbardziej. W tym dniu wsłuchuj się w 
w siebie i spełniaj sw oje zachcianki. 
Ćw icz pozytywne myślenie i pew ność 
siebie. Sen to rew elacyjne lekarstw o 
i kosmetyk. Naukow o udow odniono, że 
osoby, które przesypiają co noc mini-
mum 8 godzin, są zdrowsze, mniej ze-
stresow ane i nie mają problemów 
z nadw agą. 
 

Słowo „wellness” to połączenie 
angielskich terminów „well be-
ing” (dobre samopoczucie) 
i „fitness”. Oznacza harmonię 
zdrowia psychicznego i fizyczne-
go. Jak ją osiągnąć? Stosując 
sztukę relaksu, uprawiając sport 
i zdrowo się odżywiając.  
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Chcesz zapisać się do f itness klubu, ale nie w iesz jaki rodzaj zajęć wybrać? Specjalnie dla 
Ciebie zamieszczamy ściągę, w  której znajdziesz wyjaśnienia obco brzmiących terminów .  

ABDO FESS-(inne nazwy: ABF lub ABT) to typow e zajęcia siłow e, wzmacniające dolne 
partie mięśniow e: brzucha, pośladków  i ud. W zajęciach tych brak części koordynacyjnej, 
naw et rozgrzew ka ma charakter siłow y. 
 

 

         AQUA AEROBIK- to aerobik w ykonywany w w odzie. 
Pozorne zmniejszenie masy ciała w  w odzie pow oduje odcią-
żenie staw ów i kręgosłupa, co pozwala na wykonanie ruchu 
zw iększonej niż w normalnych warunkach amplitudzie. Zaję-
cia AQUA A EROBIK  prow adzi się z muzyką, która mobilizuje 
do ruchu w  odpow iednim tempie. Szczególnie polecany oso-
bom z nadmierną masą ciała. 
 

 
BOXERFIT- (inne nazw y: BOX, FIT BO, TAE BO, TEA ROBIC, KICK-ROBIC, A ERO-
BOXING), to lekcje oparte w  części głów nej na ciosach bokserskich. Ruch ten przedstaw ia 
się jako:” spalacz  kalor ii”, a z badań przeprow adzonych przez Amerykańską Radę Ruchu 
(ACE) w ynika, że w ażąca 58 kg kobieta może spalić 350-450 kalorii w  ciągu jednej godziny  
zajęć. 
 

BBS-(brzuch- biodra- stretching), to zestaw  ćwiczeń wykonywanych na matach, najczęściej 
w pozycjach izolow anych, w liczbie 200-300 powtórzeń na po-
szczególne partie mięśniow e. 
 

          FIT BALL- to zajęcia prow adzone z wykorzystaniem 
piłki. Stosow ane są dw a rodzaje piłek; mała o średnicy około 
25cm i duża piłka zw ana THERA BAND. Piłki THERA BAND 
średnicą muszą być dostosowane do wysokości ciała ćw iczą-
cych, tak ażeby siedząc na piłce w  naturalny sposób dotykać 
stopami podłoża. 
 

HI/LO(HI-LO COMBO)- to forma ćw iczeń powstała z połączenia techniki LOW-IMPA CT i HI-
IMPA CT. Ruch ten dotar ł do Europy, po latach prób i błędów  w  Stanach jako połączenie 
obu technik. HI/LO cechuje się techniką tzw . środka. Wykonywane ćwiczenia połączone są 
w układ choreograficzny.  
 

HIP-HOP, FUNKY, HI-HOP FUNK-to zajęcia, których postaw ą są elementy oparte na wy-
branej technice tanecznej. Styl FUNKY w ykorzystuje tzw. ruch zacinowy i kroki w ykonane 
z poślizgiem ma w iele cech wspólnych z tańcem jazzow ym. Technika HIP-HOP opiera się 

na ruchu jumpowym czyli skocznym.  
 

KANGOOROBICS- to forma ćw iczeń aerobowych wykonyw anych 
w specjalistycznym obuw iu. Buty te mają przyczepione do podeszw y 
sprężyste płozy, które wymuszają podskoki przypominające skoki kan-
gura. 
 
 

 PILATES- to forma ćw iczeń dla osób średnio zaawansowanych. 
Mają one na celu w zmocnienie mięśni brzucha, dolnej części mięśni 
grzbietu i pośladków .  Mogą one być uzupełnieniem ćw iczeń rehabilita-
cyjnych, poniew aż wpływają na korektę w ad postawy i sprężystość 
aparatu mięśniow ego. 13 


