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O pierwszym polskim mistrzu

Andrzej Cugier jest pierwszym Polakiem, który zwyciężył na międzynarodowych zawodach w kulturystyce. Został mistrzem Europy. I choć od tego
czasu minęło już blisko trzydzieści lat, to wciąż intensywnie trenuje oraz prowadzi własną siłownię.

Kompleksowe podejście

Anna Kreuschner, pochodząca z Krymu Rosjanka, magister fizykoterapii,
od ponad dwudziestu lat mieszka w Polsce. Prowadzi gabinet masażu rosyjskiego. Na pewno warto dowiedzieć się, co ma do powiedzenia na temat
masaży typu rosyjskiego jak i preparatów, których w czasie tych zabiegów
używa.

Masaż dla ciała i ducha

Technik masażu jest bardzo dużo, różnią się sposobem wykonania i wpływem na organizm osoby masowanej. Nie można wybrać go przypadkowo.
Dlatego też zaleca się konsultacje z masażystą i poszukanie odpowiedzi na
pytanie, czy wybrana technika jest odpowiednia dla nas. W tym celu spotkaliśmy się z dyplomowanym masażystą Wiesławem Pawłaskiem.

W zgodzie z ciałem

Dbanie o atrakcyjny wygląd to już domena nie tylko kobiet. O zdrowe i piękne
ciało powinien dbać każdy, bez względu na wiek i płeć. Nie od dziś wiadomo,
że lepiej zapobiegać niż leczyć, dlatego tak ważne staje się myślenie o stanie zdrowia i kondycji ciała. Doskonale wie o tym Katarzyna Minior.

Wysiłek zimą

Chociaż wymarzył sobie żeglarstwo, jego pasją stało się narciarstwo. Był
pierwszym w Polsce narciarzem, który rozpropagował carving i opracował
nową metodykę tej dyscypliny sportowej. To Marek Ogorzałek.
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O pierwszym polskim mistrzu
Andrzej Cugier jest pierwszym Polakiem, który zwyciężył na
międzynarodowych zawodach w kulturystyce. Został mistrzem
Europy. I choć od tego czasu minęło już blisko trzydzieści lat, to
wciąż intensywnie trenuje oraz prowadzi własną siłownię. A także
korzysta z produktów firmy Herbamedicus.
Lubicie Państwo historię? Ta jest
tak ciekawa, że naprawdę warto ją
przedstawić. Andrzej Cugier to rodowity mieszkaniec Leszna, gdzie
urodził się w 1956 roku. Swą przygodę z ciężarami zaczął w pierwszej połowie lat siedemdziesiątych,
już bowiem jako nastolatka ten
sport go zafascynował.

O tym się nikomu nie śniło
I to jest ciekawe, bowiem w tamtych czasach nikomu nie śniło się o
siłowniach, odżywkach, środkach
regeneracyjnych. Uściślając, siłownie już w Polsce były, ale nie w
Lesznie.
Dlatego nasz przyszły mistrz ćwiczył na strychu swego rodzinnego
domu w Lesznie. Na własnej roboty
sprzęcie, na inny wtedy praktycznie
nie było szans. Po jakimś czasie dogadał się z pracownikami miejscowej Spółdzielni Pracy "Start" i oni
zgodzili się wykonać dla niego kilka
prostych maszyn, które sam zaprojektował.
Trenując uczył się wszystkiego
na sobie metodą prób i błędów.
Poza sporadycznymi artykułami w
sportowych gazetach nie można
było wtedy znaleźć porad czy wskazówek treningowych. Jeszcze raz
warto podkreślić, że o suplementach czy odżywkach, koniecznych
do budowania mięśni, nikomu się w
Polsce nie śniło. Nic więc dziwnego,
że polską kulturystykę amatorską (o
zawodowstwie to już w ogóle nikt
nie marzył) od europejskiej i światowej czołówki dzieliła przepaść. Miał
to zmienić właśnie on.

Trenując w takim miejscu
Startować w zawodach zaczął
pod koniec lat siedemdziesiątych.
Pierwszy duży sukces odniósł w
1980 r., wygrywając Ogólnopolskie
Zawody Kulturystyczne w Ostrołęce.
W tym samym roku stworzył
pierwszą "oficjalną" siłownię w
Lesznie. W piwnicy bloku. Pomieszczenie udostępniło mu Towarzystwo
Krzewienia
Kultury
Fizycznej "Leszczynko". Siłownia
miała jakieś pięć metrów na dziesięć, kącik, w którym można się
było przebrać i to wszystko. O takich "luksusach" jak łazienka nikomu się nawet nie śniło.
W 1984 roku założył prywatną siłownię. W Grodzisku w gminie
Osieczna - wsi pod Lesznem. Zaczął tam bowiem pracować jako
magazynier w miejscowej Gminnej
Spółdzielni. Dostał także służbowe
mieszkanie, przy którym znajdował
się nieużywany od dawna budyneczek gospodarczy. Wyremontował
go i właśnie tam urządził siłownię.
Trenując w takim miejscu zaczął
odnosić coraz większe sukcesy.
W 1984 r. po raz pierwszy zwyciężył w mistrzostwach Polski w kategorii do 70 kg, w której to zresztą
startował przez niemal całą karierę.
Rok później po raz pierwszy powołany został do kadry narodowej - na
mistrzostwa Europy, które odbyły
się w Madrycie. Zakończył w nich
start, awansując do półfinału, czyli
do dwunastki najlepszych zawodników. W roku następnym organizację mistrzostw kontynentu po raz
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pierwszy przyznano Polsce.
Z niecierpliwością czekali na nie
nasi czołowi kulturyści. Mistrzostwa
Europy 1986 r. odbywały się w
kwietniu na warszawskim Torwarze.
Wcześniej żadnemu polskiemu kulturyście nie udało się wywalczyć
medalu na mistrzostwach Europy
ani na mistrzostwach świata.
Miało się to zmienić właśnie
wtedy, w kategorii do 70 kg. Wygrał
Andrzej Cugier. To pierwszy złoty
medal polskiego zawodnika na imprezie międzynarodowej!
Startował jeszcze w kolejnych latach. Bardzo dobrze zaprezentował
się w 1991 r. podczas mistrzostw
świata, które też odbyły się w Pol-

sce w katowickim Spodku. Był tam
ósmy, lecz miejsce w finale, czyli w
szóstce najlepszych, przegrał dosłownie o włos.

Poniżej przedstawiamy osiągnięcia Andrzeja Cugiera (w
wadze do 70 kg)
• 1984 Mistrzostwa Polski 1 miejsce
• 1985 Mistrzostwa Polski 2 miejsce
• 1985 Mistrzostwa Europy 12 miejsce
• 1986 Mistrzostwa Polski 1 miejsce
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• 1986 Mistrzostwa Europy 1 miejsce
• 1988 Mistrzostwa Polski 3 miejsce
• 1991 Puchar Polski - 2
miejsce
• 1991 Mistrzostwa Świata 8 miejsce
• 1992 Mistrzostwa Polski 2 miejsce (w tych mistrzostwach startował w wadze
do 80 kg)

I uwaga, to nie koniec jego sportowych sukcesów. Wciąż wiele
przed nim! W przyszłym roku mistrz
kończy 60 lat. Od stycznia będzie
mógł startować w zawodach tej
grupy wiekowej. I zapowiada, że na
kulturystycznych pomostach pojawi
się na pewno.
Mimo że karierę seniorską skończył już dawno, to wciąż systematycznie ćwiczy. Jest właścicielem
siłowni Galaxy w Lesznie. Andrzej
wygląda znakomicie i trzyma formę.
Do tej pory były to przede wszystkim ćwiczenia rekreacyjne, dla zachowania sylwetki i dobrego
samopoczucia.
Teraz jednak mimo zbliżającego
się lata "podkręca tempo", by jesienią wejść na pełne obroty i przygotowywać się już do przyszłorocznego sezonu startowego. A
mimo że wciąż czuje się świetnie
(co podkreślamy jeszcze raz), to
jednak sześćdziesiątka na karku to
nie to samo co dwudziestka, trzydziestka czy nawet czterdziestka.
Teraz już mimo wszystko o formę i
odpowiednią sylwetkę zadbać trudniej. Od tego są jednak środki, które
bardzo w tym pomagają. Produktów
Herbamedicus używa dość często,
szczególnie końskich maści roz-

grzewających i chłodzących. Zdarzają się naciągnięcia mięśni, ból
stawów, czasem bolą plecy. Końskie maści te objawy łagodzą.
Przed treningiem stosuje końskie
maści rozgrzewające, a po wysiłku
końskie maści chłodzące. Teraz
mistrza czeka ciężka praca, przed
nim jeszcze niejedne zawody do
wygrania.
DAMIAN
SZYMCZAK

Kompleksowe podejście
Anna Kreuschner, pochodząca z Krymu Rosjanka, magister fizykoterapii, od ponad dwudziestu lat mieszka w Polsce. Prowadzi gabinet masażu rosyjskiego. Na pewno warto dowiedzieć się,
co ma do powiedzenia na temat masaży typu rosyjskiego, jak i
preparatów, których w czasie tych zabiegów używa.

Masaż rosyjski to kompleksowe
podejście do człowieka, do jego
ciała i duszy.
- Wykonuję zabiegi, które zawierają większość technik wschodnich
- mówi Anna Kreuschner. - Masuję
całe ciało. To nie jest masaż klasyczny. To masaż leczniczy z elementami technik relaksacyjnych.
W przypadku tych masaży fizykoterapeuta stosuje choćby elementy
akupresury. Pomaga ona rozluźnić
napięcie mięśni i jednocześnie uaktywnia pracę narządów wewnętrznych. Osoba po takim masażu,
który w gabinecie bohaterki tego
tekstu trwa prawie godzinę, wychodzi z poczuciem lekkości.
- Pacjent czuje się jak nowo narodzony, jakby wykąpał się w żywej
wodzie - mówi. - Przy czym, co bar-

dzo ważne, masuję nie sam kręgosłup, a punkty neurologiczne.
Anna Kreuschner podaje przykład.
Niedawno przyszedł do niej pacjent,
mówiąc, iż odczuwa silny ból w okolicach serca. Tak bardzo go bolało,
że nie mógł oddychać. Okazało się,
że przyczyną bólu nie było serce, a
ucisk kręgów na odcinku piersiowym. To dlatego pacjent nie mógł
złapać tchu.
- Tak źle czuł się oczywiście do
czasu mojego masażu, po nim nie
miał już takich problemów - stwierdza. - Bardzo często zgłaszają się
do mnie osoby z ciągłymi i intensywnymi bólami głowy. Tym pacjentom również możemy pomóc przez
odpowiedni masaż.
Anna Kreuschner podkreśla, iż
masaż rosyjski nie powinien być po-
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strzegany wyłącznie jako masowanie. To styl życia, zgodny z naturą
człowieka. Dlatego też pacjentom
daje wskazówki dotyczące aktywności fizycznej, uprawiania sportu,
odpowiedniego odżywiania się itp.
Bardzo często w czasie zabiegów
stosuje tak zwany masaż miodem.
Nie jest to miód czysty. Stanowi
mieszankę miodu, jadu pszczelego
oraz pszczelego wosku. Do tego
dochodzą jeszcze żywice z sosny
syberyjskiej. Ta mieszanka pozwala
podczas zabiegu rozluźnić mięśnie,
obniżyć ból (jad pszczeli jest bardzo
mocnym środkiem znieczulającym).
Poza tym jad pszczeli ma pH 5,5,
czyli takie jak człowiek, a więc jest
dobrze przyswajalny przez ludzkie
organizmy.
Jad pszczeli szybko dociera do
zakończeń nerwowych. Działa podobnie jak akupunktura, która też

ma trafić w zakończenia nerwów.
Stosując tę maść osiąga się taki
sam efekt, jak przy akupunkturze,
lecz bez nakłuwania i bez ingerencji
w organizm człowieka.
Pani Anna regularnie używa też
balsamu torfowego z ekstraktami
roślinnymi. Jest doskonały na niemal wszelkie bóle, przede wszystkim zapalenia stawów. Często
stosuje też maść końską.
Wyróżniamy dwa rodzaje końskiej
maści: przeciwzapalną, która zawiera substancje chłodzące, pomocne
w
zapaleniach
reumatoidalnych, zapaleniach stawów i mięśni, a także rozgrzewającą, niezwykle przydatną podczas
rozgrzewania ciała po zabiegu.
- Zaznaczam, że skuteczność
końskiej maści odczuwa się długo,
więc należy ją zmyć dopiero po
kilku godzinach – informuje Anna
Kreuschner. - Pacjentom proponuję
stosować taką maść także w domu.
Osobiście maści chłodzących używam zawsze na początku zabiegu.
Jak działają końskie maści? Modelowy przykład: czy ktoś z Państwa miał kiedyś problem ze
skurczem, na przykład łydki? Jeśli
tak, to wie, jak to boli. A są osoby, u
których takie napięcia występują
bardzo często, wręcz przechodzą w
stan ciągły. Przy czym najgorzej,
gdy jest to napięcie przy kręgosłupie. Wtedy potwornie bolą całe
plecy. Człowiek nie może chodzić,
siedzieć, spać. W takich przypadkach potrzebna jest końska maść,
która rozluźnia mięśnie w każdej
części ciała.
- Powoduje zmniejszenie lub całkowity zanik bólu niezależnie od
tego, gdzie nas boli - dodaje Anna
Kreuschner.
DAMIAN SZYMCZAK
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Masaż dla ciała i ducha
Technik masażu jest bardzo dużo, różnią się sposobem wykonania i wpływem na organizm osoby masowanej. Nie można wybrać go przypadkowo. Dlatego też zaleca się konsultacje z
masażystą i poszukanie odpowiedzi na pytanie, czy wybrana
technika jest odpowiednia dla nas. W tym celu spotkaliśmy się z
dyplomowanym masażystą Wiesławem Pawłaskiem, który od
wielu lat wykonuje tego rodzaju zabiegi.
- Masaż może przybierać różne
formy - mówi Wiesław Pawłasek.Może to być głaskanie, ugniatanie,
uderzanie, wyciskanie, rozciąganie i
oklepywanie. Metody te stosuje się
masując wybrane miejsca lub całe
ciało, dla poprawienia nastroju lub
zmniejszenia bólu mięśni. Wszystko
zależy od tego, jakie korzyści ma przynieść.
Dobrze wykonany masaż pobudza
krążenie i przemianę materii. Masaż
może obniżyć ciśnienie krwi, zwolnić
pracę serca, uspokoić nerwy, zmniejszyć napięcie, lęk i ból.
Który masaż będzie najlepszy na trapiącą Cię dolegliwość? Klasyczny, limfatyczny, a może punktowy?
- Najpopularniejszy masaż to masaż
klasyczny – mówi pan Wiesław. - Jest
on korzystny dla ciała i duszy. Wykonuję go techniką ugniatania, rozcierania bądź oklepywania. Poprawia
funkcjonowanie wszystkich stawów i
mięśni. Zmniejsza napięcie i rozluźnia
więzadła. Dobrze działa na układ krążenia. Dodatkowo odpręża, uwalnia
od stresów i lęków. Takiemu masażowi może się poddać każdy z nas.
Jest wykonywany na ciele osoby
masowanej przy użyciu środka ułatwiającego masaż. Mogą to być oliwki,
kremy do masażu lub maści lecznicze.
Wiesław Pawłasek dodaje, że stosowanie do masażu aromatycznych olejków
dodatkowo
odpręża,
co
powoduje, że pacjent jest całkowicie
zrelaksowany, a to warunek, by

masaż przyniósł właściwy efekt.
- Możemy wspomnieć o masażu relaksacyjnym. - mówi. - Taki masaż
prócz tego, że pobudza mięśnie, skórę
i układ krążenia, wspaniale oddziałuje
na układ nerwowy. Zmniejsza stres,
likwiduje napięcie mięśni, przywraca
prawidłowy rytm serca, właściwe krążenie i ciśnienie krwi, a nawet pomaga
w walce z bezsennością.
Na technikach masażu klasycznego
oparty jest masaż leczniczy. Jego
głównym celem jest leczenie zaburzeń
organizmu poprzez zabiegi manualne.
- Każdy taki masaż może być poprzedzany zabiegami fizykalnymi stwierdza nasz rozmówca.- Może to
być naświetlanie lampą, stosowanie
okładów rozgrzewających. Przy takim
masażu najczęściej stosuję preparaty
wspomagające. Są to różnego rodzaju
maści lecznicze działające przeciwbólowo, przeciwzapalnie i rozgrzewająco. Starszym pacjentom często
dokuczają zmiany zwyrodnieniowe
kręgosłupa w odcinku szyjnym i lędźwiowym. Ból z nimi związany może
doprowadzić do bólu głowy, promieniowania na biodro czy też rwy kulszowej. Wtedy delikatnie masuję te
miejsca maściami rozgrzewającymi.
W przypadku skręceń kończyn czy
stłuczeń stosuję maści chłodzące,
które przynoszą natychmiastową ulgę.
Mówiąc o masażu leczniczym warto
wspomnieć o masażu limfatycznym.
Taki masaż ma na celu usprawnienie
krążenia limfy, a tym samym zapo-
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biega powstawaniu chorób spowodowanych jej zastojem.
- Drenaż limfatyczny służy również
do likwidacji obrzęków zastoinowych,
skraca czas resorpcji siniaków i krwiaków – wylicza Wiesław Pawłasek. Działa oczyszczająco na cały organizm, usuwa zbędne produkty przemiany materii. Stosowany jest również
po przebytych chorobach zakaźnych,
nowotworowych, po terapii sterydowej
czy też jako efekt wspomagający odchudzanie.
Kolejny masaż to masaż wyszczu-

plający. Połączony jest bardzo często
z masażem antycellulitowym.
- Polecany jest szczególnie w celu
likwidacji tkanki tłuszczowej z okolic
pośladków, bioder i ud - mówi pan
Wiesław. - Masaż odchudzający polega na intensywnym masowaniu, co
umożliwia spalanie zbędnego tłuszczu. Ma też za zadanie rozbicie i rozdrobnienie
podskórnej
tkanki
tłuszczowej, usunięcie toksyn z organizmu, polepszenie ukrwienia skóry i
mięśni, przez co przyśpiesza przemianę materii. Działa też ujędrniająco
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na ciało.
Do tego rodzaju masażu używa się
maści zawierających substancje roślinne, stymulujące metabolizm komórek, likwidujące tkankę tłuszczową
oraz ułatwiające usuwanie toksyn i
nadmiaru wody. Najlepsze są te na
bazie cynamonu.
- Bardzo ważne, by w czasie serii
zabiegów odchudzających nie zapominać o ruchu, wykonywaniu dodatkowych ćwiczeń oraz przestrze- ganiu
odpowiedniej diety. – dodaje.
Masaż sportowy - to intensywny masaż mający na celu zmniejszenie
zmęczenia
organizmu
powstałego na skutek aktywności fizycznej i jak najszybszego przygotowania go do podjęcia dalszego
ekstremalnego wysiłku. W sporcie wyczynowym taki masaż zapobiega objawom patologicznym, powstałym w
wyniku dużych przeciążeń. Jego
formy dobierane są indywidualnie w
zależności od czasu zabiegu w stosunku do aktywności fizycznej.

- Dziś ogromne rzesze społeczeństwa uprawiają sport. By nie dopuścić
do kontuzji, należy przygotować ciało
do wysiłku- wyjaśnia Wiesław Pawłasek.- Nie można zapominać o rozgrzewce.
Dodatkowo
zalecam
rozgrzanie mięśni poprzez masaż maściami z guaraną. Natomiast po wysiłku niezbędne jest ćwiczenie
uspokajające oraz zastosowanie na
mięśnie maści z magnezem, który zapobiega skurczom.
Jest jeszcze całe mnóstwo innych
oryginalnych masaży przynoszących
korzyści oraz polepszenie samopoczucia, np. masaż gorącymi kamieniami, masaż bańkami czy też
stemplami. W większości przypadków
masaż ma być narzędziem w walce z
dolegliwościami spowodowanymi napięciami mięśni, zmęczeniem i stresem. Pamiętajmy, że każdy masaż
dobierany jest indywidualnie przez terapeutę czy masażystę, w zależności
od potrzeb bądź schorzeń klienta.
MARTA KOPANIA
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W zgodzie z ciałem
Dbanie o atrakcyjny wygląd to już domena nie tylko kobiet. O
zdrowe i piękne ciało powinien dbać każdy, bez względu na wiek
i płeć. Nie od dziś wiadomo, że lepiej zapobiegać niż leczyć, dlatego tak ważne staje się myślenie o stanie zdrowia i kondycji
ciała. Doskonale wie o tym Katarzyna Minior.

Zdrowie to bardzo ważny element
życia. Tylko będąc sprawni i w pełni
sił, możemy cieszyć się każdą
chwilą. Warto zawczasu pomyśleć o
tym, jak właściwie zabezpieczyć się
przed powszechnymi schorzeniami i
budować swoją odporność każdego
dnia. Podstawą jest oczywiście
zdrowa dieta i ruch, najlepiej na świeżym powietrzu. Przy odrobinie dobrej
woli łatwo znajdziemy rozwiązania,
które pomogą nam zachować
szczupłą sylwetkę i wigor. Obecnie
coraz prężniej rozwija się rynek siłowni i obiektów fitness, które oferują
bogaty program przez cały rok. Wystarczy systematycznie je odwiedzać, a nasze ciało nabierze
pięknego wyglądu, bez zbędnych kilogramów.
Fitness to pewien rodzaj gimnastyki
uprawiany dla zdrowia. Zestawy ćwiczeń mają na celu wzmocnienie i
ukształtowanie mięśni przy jedno-

czesnej dbałości o prawidłowy oddech. A wszystko w szybkim tempie
w rytm muzyki. Dzięki fitness ciało
wygląda pięknie, młodo i seksownie.
Zafascynowana fitnessem jest Katarzyna Minior z Bydgoszczy. W Grecji, podczas wakacji, mówili do niej
"Katrina”. Spodobało jej się i tak nazwała swoją firmę - Fit Katrina, którą
założyła w 2012 r. W Polsce mówią
na nią „Kocica” i nie jest to zupełnie
przypadkowe. Każdy, kto z nią trenował, doskonale wie, jaka jest giętka,
dynamiczna i „z pazurem”. W pracy
jest „wulkanem energii” i potrafi dać
w kość. Nie ma litości nawet dla początkujących. Jednocześnie potrafi
być wyrozumiała, dać wewnętrzny
spokój i zarazić pozytywnym myśleniem. Katarzyna Minior jest doskonałym przykładem na to, jak żyć w
zgodzie z własnym ciałem.
- Od najmłodszych lat byłam aktywna, uwielbiałam ruch – mówi Ka-

17
tarzyna Minior. - Niemal od zawsze
dbałam o swój wygląd, o dobrą kondycję i samopoczucie. Jestem naprawdę szczęśliwa, że dzisiaj mogę
się tym zajmować zawodowo i pomagać innym zaakceptować własne
ciało.
Katarzyna Minior ma 30 lat, ale
jako trenerka zdobyła już duże doświadczenie. Posiada tytuł magistra
zdrowia publicznego o specjalności
zarządzanie i organizacja w ochronie
zdrowia. Tytuł zdobyła w Collegium
Medicum w Bydgoszczy w ramach
Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika
w Toruniu. Była uczestniczką szkoleń
Szkoły OPEN MIND Fitness i PROFI
Fitness School. Jest finalistką konkursu Miss Bikini Model International
2012 i konkursu fitLOOK 2013.
Obecnie jest instruktorką sportu o
specjalności fitness w kilku klubach
w Bydgoszczy (Maximus, Mega Fit i
Sport Way) oraz Fithouse w Osielsku. Jej ulubione zajęcia to: power
gym, shape, step i latino. Ulubiona
partia ciała, którą potrafi dobrze zmęczyć – pośladki.
- Każdy, kto ma cel w życiu, odnajduje bezwarunkowe szczęście –
mówi Katarzyna Minior. - Nie musiałam szukać pomysłu na siebie, bo
uroda i aktywność fizyczna były od
zawsze nieodłącznym elementem
mojego życia, a dzisiaj jestem oddana w zupełności temu, co pasjonuje mnie najbardziej. Ostatnio
pochłonięta jestem zgłębianiem wiedzy o treningu funkcjonalnym, treningu dla kobiet w ciąży i po ciąży
oraz zdrowym kręgosłupie. Poza
salą regularnie jeżdżę na rowerze,
biegam, pływam, uprawiam nordic
walking. Czytam książki psychologiczne i służę poradami z zakresu
psychologii. Lubię świat kosmetyków, suplementów, znam się na
zdrowym jedzeniu. Wszystko, co

robię, dotyczy zdrowia, zarówno fizycznego, jak i psychicznego, utrzymania wymarzonej sylwetki i
najlepszego samopoczucia.
Pani Katarzyna potrafi znaleźć
czas dla każdego, kto zwraca się do
niej z prośbą o pomoc. Mam wrażenie, że czerpie z tego energię, która
wręcz z niej emanuje i zaraża innych.
Zamierzałem zapytać, jak udaje jej
się w tak prosty sposób zjednywać
sobie ludzi, ale po godzinie rozmowy
uznałem, że pytanie jest bezzasadne, bo odpowiedź już właściwie
znałem. Taka już jest - ciepła, miła i
bardzo bezpośrednia. Chyba trudno
byłoby jej nie lubić, a jako trenerowi
fitness - nie zaufać. To istotne, bo u
trenera zdolności nawiązywania relacji są przecież równie ważne jak
sama wiedza i doświadczenie zawodowe.
- Przełożyłam swoje życie na metodę - dodaje Katarzyna Minior. - To,
o czym mówię, nie jest wykreowane,
to jestem ja. W ten sposób żyję i
dzięki temu czuję się szczęśliwa całą
dobę. Tak się budzę i tak zasypiam.
Chciałabym, żeby każda kobieta
dzięki aktywności fizycznej znalazła
szczęście, samoakceptację, zadowolenie z siebie i potrzebę samorealizacji. To prostsze niż się może
wydawać.
Bardzo ważne jest, aby nie wyznaczać sobie czasu do osiągnięcia
efektu. Według Kasi powinniśmy aktywność traktować jako przyjemność,
jako część naszego życia. Należy
cieszyć się nią, nie tylko wtedy gdy
pojawiają się efekty, ale od samego
początku. W związku z tym musimy
zmienić nastawienie do życia, musimy zacząć od pozytywnego kształtowania naszego wnętrza. Dobre
samopoczucie i równowaga psychiczna stanowią podstawę właściwego treningu. Dopiero później jest
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na odwrót - odpowiedni trening
wpływa na nasze samopoczucie.
Kiedy pojawiają się efekty, rośnie
nasza samoocena i samoakceptacja,
zmienia się podejście do wielu problemów. W momencie, kiedy zaczynamy lubić i akceptować siebie, cały
nasz dzień wygląda inaczej. Zmienia
się nasz kontakt z innymi ludźmi, jesteśmy o wiele bardziej produktywni w
pracy i czujemy się dobrze sami ze
sobą. Nie koncentrujemy się tak bardzo na swoich problemach, a zamiast tego myślimy, co możemy
fajnego zmienić w swoim życiu, jak
zawalczyć o swoje szczęście.
Aktywność fizyczna jest ogromnie
ważna . Przed jej podjęciem Katarzyna Minior zaleca analizę własnego ciała. Dzięki temu będziemy
wiedzieli, jakie ćwiczenia są dla nas
najlepsze, jaką dietę zastosować, na

co położyć największy nacisk. Oczywiście same ćwiczenia są znane, ale
trening dla każdej grupy i każdej
osoby może wyglądać inaczej.
Różne kombinacje i sekwencje ćwiczeń dają zupełnie inne rezultaty. Katarzyna Minior układa ćwiczenia
fitness w sposób interwałowy i funkcjonalny. Oznacza to, że całe ciało
pracuje w zmiennym tempie, ale bez
odpoczynku. Wyeliminowała nudę i
wprowadziła pierwiastek satysfakcji
„tuż po”. Po treningu zaleca sprawdzone na sobie i działające odprężająco: końską maść chłodzącą oraz
balsam torfowy Herbamedicus, a do
pielęgnacji ciała kosmetyki Apis.
Bezwzględnie przestrzega diety, ale
nie odchudzającej, lecz lekkostrawnej i bogatej w witaminy i związki mineralne.
PAWEŁ KLAK
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Wysiłek zimą
Chociaż wymarzył sobie żeglarstwo, jego pasją stało się narciarstwo. Był pierwszym w Polsce narciarzem, który rozpropagował carving i opracował nową metodykę tej dyscypliny
sportowej. To Marek Ogorzałek.

Marek Ogorzałek mieszka obecnie
w Jasienicy koło Bielska-Białej. Dom i
przylegający do niego ośrodek szkoleniowy wznosi od czterech lat. Inwestycja jest duża i imponująca, ale
sporo w niej jeszcze do ukończenia.
Panu Markowi i jego żonie nie brakuje
jednak optymizmu, bo dzieło kiedyś
znajdzie swój finał. Miejsce, w którym
powstaje ośrodek, jest urokliwe. Z
dala od miejskiej zabudowy, na pagórku, w dużym, pięknym ogrodzie
stał stary opuszczony dom. Ogorzałkowie postanowili go kupić, wyremontować, a nawet rozbudować, tak aby
stał się nie tylko domem mieszkalnym,
ale również ośrodkiem do szkoleń. Ale
Marek Ogorzałek nie szkoli dzisiaj nikogo w zakresie zwykłej nauki jazdy
na nartach. Jego doświadczenie trenerskie w narciarstwie, a także zdobyta wiedza zaprowadziły go do
wysnucia ciekawych wniosków.

- To, czym się dzisiaj zajmuję, nazwałbym połączeniem carvingu z filozofią Wschodu - mówi Marek
Ogorzałek. - Interesuje mnie przede
wszystkim człowiek, który zakłada
narty, a nie technika jazdy na nartach.
Jeżeli ten człowiek pozna dobrze
swoje ciało, potrafi nad nim panować.
Razem osiągniemy sukces.
Marek Ogorzałek ukończył studia na
AWF we Wrocławiu z wychowania pedagogicznego. Jego największym autorytetem na studiach był prof. Marek
Zatoń, który specjalizował się w zakresie fizjologii człowieka. To od niego
Marek Ogorzałek przejął zainteresowanie człowiekiem, a właściwie poszerzył tę wiedzę o sposoby
wpływania na niego. Dowiadywał się,
jak należy z poszczególną osobą pracować, by nauczyć ją odpowiedniego
ruchu.
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- Efektem mojej pracy ma być
zmiana - dodaje Marek Ogorzałek. Nie chodzi o to, aby narciarz skupiał
się wyłącznie na opanowaniu techniki,
bo też carving jest zupełnym odwróceniem myślenia o narciarstwie. W
carvingu myślimy o człowieku i jego
współpracy z nartami, a w narciarstwie
klasycznym rzeczywiście głównym zadaniem było opanowanie techniki
jazdy.
Marek Ogorzałek ukończył studia na
AWF w 1993 r., kiedy wciąż królowało
narciarstwo klasyczne. Do pierwszej
pracy absolwent wrocławskiej uczelni
sportowej trafił w Szkole Sportów Zimowych w Szczyrku. Po kilku latach
zrezygnował ze względu na niskie zarobki. Założył własną szkołę narciarską, w której był i właścicielem, i
głównym instruktorem jazdy na nartach. Zamieszkał z żoną w pobliżu tej
szkółki, w Mesznej. Działalność rozwinął szerzej, organizując wyjazdy szkoleniowe na stoki narciarskie do Austrii
i Włoch. W tym samym czasie zdobył
najwyższy z możliwych stopni instruktorskich w narciarstwie – szkoleniowca i wykładowcy. Startował w
wielu krajowych mistrzostwach w narciarstwie zjazdowym. W 1998 r. napisał pierwszą w Polsce książkę o
carvingu „Carving - nowy kierunek rozwoju narciarstwa”, zmieniając tym
samym myślenie o jeździe na nartach,
a dając początek polskiej modzie na
carving. Później napisał jeszcze „Carving nie tylko dla narciarzy” i opracował nową metodykę, nowe ćwiczenia
do jazdy na nartach, ale carvingowych.
- Carving pokazał mi, że w jeździe
na nartach istotna jest nie tylko technika ruchu, ale przede wszystkim psychiczne dopasowanie się do ruchu –
tłumaczy Marek Ogorzałek.
Co ciekawe, carvingu nie wymyślili
sami narciarze, którzy doszli w prak-

tyce do wniosku, że takie narty będą
lepsze, ale technicy, którzy postanowili
inaczej wykorzystać parametry techniczne materiału, z którego jest wykonana narta. W carvingu narciarz
dopasowuje się do narty, bowiem ona
może pojechać swoim własnym torem
i nie trzeba nad tym panować. Trzeba
jej tylko pomóc się prowadzić.
- Dobry narciarz nie wytwarza napięcia między nartą a sobą – wyjaśnia
Marek Ogorzałek. – Musi być współpraca, czasem trzeba pozwolić jechać
narcie swym własnym torem i cały
czas pracować nad swym ciałem,
które niejako podąża za nartą. To tak
zwane body carving, czyli czucie ciała
podczas jazdy.
Marek Ogorzałek uczy, aby nie szukać w nartach wyłącznie radości z
osiąganej prędkości zjazdu. Nie jest
istotna rywalizacja i kolejny rekord, ale
odpoczynek poprzez sport i kontakt z
naturą.
- Jeździłem kiedyś szybko i dużo, a
teraz z przetrenowania mam chore kolana – przestrzega Marek Ogorzałek.
– Sport źle wykorzystywany może być
niezdrowy.
Dlatego osobom, które z rozwagą
uprawiają jakąkolwiek dyscyplinę
sportową albo przygotowują się do
wysiłku fizycznego, np. są przed wędrówką po górach lub długim spacerem
połączonym ze zwiedzaniem, pan
Marek poleca dowolne formy rozgrzania stawów i kończyn. Mogą to być
ćwiczenia rozciągające, ćwiczenia oddechu, medytacja albo zastosowanie
rozgrzewających koń- skich maści. Po
wysiłku Marek Ogorzałek zaleca chłodzące końskie maści, które złagodzą
nadmierny wysiłek mięśni i stawów, a
także pozwolą poczuć zasłużoną ulgę.
PAWEŁ KLAK

