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FFuunnkk  ccjjoo  nnaall  nnyy  ttrree  nniinngg
mmee  ddyycczz  nnyy  ww nnaa  ttaarr  cciiuu

Klubów fitness z roku na rok przybywa 
nie tylko w dużych miastach, 

ale i mniejszych miejscowościach.
Również coraz szerszy staje się
przekrój osób uczęszczających 

do fitness klubów 
– nie tylko biorąc pod uwagę wiek, 

ale również stopień poziomu 
wydolności, sprawności fizycznej, 
stanu fizjologicznego czy ogólnie 

pojętego zdrowia. 

K lu by fit ness sta ra jà si´ za spo ko iç
po trze by wszyst kich swo ich cz∏on -
ków, za tem ich ofer ta sta le si´ po -

wi´k sza i udo sko na la. Mo ̋ e my uczest ni -
czyç w tre nin gach zor ga ni zo wa nych, gru po -
wych, ukie run ko wa nych, ale rów nie˝
mo ̋ e my çwi czyç z tre ne rem per so nal nym,
któ ry za pla nu je nasz tre ning tak, aby Êmy
osià gn´ li cel, do któ re go dà ̋ y my. Ce le mo -
gà byç ró˝ ne po czàw szy od przy go to wa nia
do ma ra to nu bie go we go po przez utrzy ma -
nie w do brym zdro wiu uk∏a du ser co wo-na -
czy nio we go i uk∏a du ru chu, a koƒ czàc na
po wro cie do pe∏ nej spraw no Êci ja kie goÊ re -
jo nu, któ re go funk cje zo sta ∏y w pew nym
stop niu przy wró co ne przez fi zjo te ra peu t´,
a dal sza pra ca nad owym re jo nem na le ̋ y
do tre ne ra. Czy tre ner w klu bie fit ness jest

w sta nie opra co waç tre ning po zwa la jà cy
p∏yn nie i bez prze cià ̋ eƒ przejÊç pa cjen to -
wi/klien to wi do od zy ska nia pe∏ nej sta bil no -
Êci, si ∏y i funk cjo nal no Êci w da nym sta wie? 

Cz´ sto nie ste ty oka zu je si´, ˝e nie do
koƒ ca – i pa cjen ci wra ca jà do ga bi ne tów fi -
zjo te ra peu tycz nych z od na wia jà cym si´
pro ble mem. Aby zmniej szyç prze paÊç po -
mi´ dzy pra cà fi zjo te ra peu ty a tre ne ra mi fit -
ness, w SOURCE He alth & Fit ness Aca de my
po wsta ∏o szko le nie Funk cjo nal ny Tre ning
Me dycz ny opra co wa ne i przy go to wa ne
przez mi´ dzy na ro do wej kla sy fi zjo te ra peu -
t´ mgr. Bar to sza Szpo ta. Szko le nie to ma za
za da nie za po znaç in struk to rów i tre ne rów
fit ness z wie dzà fi zjo te ra peu tycz nà, po zwa -
la jà cà na wspól nà pra c´ nad pa cjen -
tem/klien tem fi zjo te ra peu ty i tre ne ra.



Tre ning me dycz ny – jak 
ewo lu ował?
Pierw sze wzmian ki o tre nin gu me dycz nym
od na leêç mo ̋ e my ju˝ w 1954 ro ku, kie dy
po wsta ∏a gru pa „Spe sial grup pe for Me di -
sinks Ma ni pu la sion”, któ ra opra co wa ∏a
i sto so wa ∏a pro gram çwi czeƒ gim na stycz -
nych dla pa cjen tów. Po nie wa˝ tre ning me -
dycz ny oka za∏ si´ bar dzo sku tecz ny, za czà∏
si´ pr´˝ nie roz wi jaç, wy ko rzy stu jàc wie dz´
i do Êwiad cze nie spor tow ców oraz tre ne rów.
Na po czàt ku lat 60. prze pro wa dzo no tre -
ning le cze nia hy po- i hy per mo bil no Êci oraz
po ja wi ∏a si´ pierw sza pu bli ka cja na te mat
izo me trycz ne go tre nin gu mi´ Ênio we go.
Z bie giem lat fi zjo te ra peu ci udo sko na la li
TM, na po czàt ku çwi czàc z wol ny mi ci´ ̋ a -
ra mi, a na st´p nie two rzàc pierw sze urzà -
dze nia tre nin go we. Obec nie funk cjo nal ny
tre ning me dycz ny w du ̋ ej mie rze od po wia -
da tre nin go wi od bu do wu jà ce mu. Osià ga nie
do brych re zul ta tów u pro fe sjo nal nych
spor tow ców pod czas sto so wa nia tre nin gu
od bu do wu jà ce go w pro ce sie po wro tu do
zdro wia po ura zach apa ra tu ru chu przy czy -
ni ∏o si´ do wy ko rzy sta nia tej kon wen cjo nal -
nej me to dy w le cze niu wi´k szo Êci osób po
ura zach. åwi cze nia sku pia jà si´ nie tyl ko na
tej jed nej cz´ Êci cia ∏a, któ ra do zna ∏a ura zu,
ale ma jà cha rak ter kom plek so wy, czy li tre -

nu je si´ ca ∏y or ga nizm. Efek tem jest szyb -
sze po now ne w∏à cze nie pa cjen tów w ˝y cie
za wo do we, skró ce nie cza su po by tu w szpi -
ta lu i zmniej sze nie kosz tów le cze nia oraz
ob ni ̋ e nie wskaê ni ka in wa lidz twa. 

Isto ta FTM
Funk cjo nal ny tre ning me dycz ny sk∏a da si´
z tre nin gu sta wo we go, mi´ Ênio we go, ko or -
dy na cji oraz pro fi lak ty ki i re ha bi li ta cji.
W sk∏ad tre nin gu sta wo we go wcho dzi au to -
mo bi li za cja i au to sta bi li za cja. Na st´p nie
na le ̋ y po pra wiç si ∏´ i wy trzy ma ∏oÊç mi´ Êni
w spo sób jak naj bar dziej opty mal ny, jed no -
cze Ênie do cho dzàc do pe∏ nej au to ma ty za -
cji ru chów, czy li nie Êwia do me go wy ko ny wa -
nia wcze Êniej na ucza nych wzor ców ru cho -
wych. Na ko niec na le ̋ y pa cjen ta na uczyç
pra wi d∏o wej po sta wy i pra wi d∏o we go wy ko -
ny wa nia ru chów u˝y wa nych na co dzieƒ.
FTM to pew ne go ro dza ju te ra pia, któ ra
opie ra si´ wy ∏àcz nie na in dy wi du al nym tre -
nin gu z opty mal nà sty mu la cjà, bez ma nu al -
ne go za an ga ̋ o wa nia te ra peu ty.

Na le ̋ y pa mi´ taç, ˝e pro ces na uki jest
po wol ny. Na ucza nie fi zjo lo gicz nych ru chów
przez d∏u˝ szy czas przy no si lep sze te ra peu -
tycz ne re zul ta ty, ni˝ tre no wa nie tych ru -
chów przez okres krót ki. Cz´ sto zmia na
z∏ych przy zwy cza jeƒ zaj mu je rok czy dwa,
co po wo du je, ˝e tre ning roz po cz´ ty na sa li
re ha bi li ta cyj nej bar dzo cz´ sto p∏yn nie
prze no si si´ do fit ness klu bów. Dla te go nie -
zb´d na sta je si´ wspó∏ pra ca po mi´ dzy le -
ka rza mi, fi zjo te ra peu ta mi i tre ne ra mi fit -
ness w pro ce sie przy wra ca nia pe∏ nej funk -
cjo nal no Êci w uk∏a dzie ru chu pa cjen tów
/klien tów.

Ka ta rzy na Po pław ska, 

SOURCE He alth & Fit ness Aca de my
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KATARZYNA POPŁAWSKA – Pomysłodawczyni i zało-
życielka „SOURCE” Health & Fitness Academy. Autorka
wielu  programów szkoleniowych również autory-
zowanych przez Ministerstwo Sportu. Pilates
Personal/Grup Trainer zarówno na macie, jaki i z wy-
korzystaniem sprzętu – Reformer, Chair – Stott Pilates.

Instruktor prozdrowotnych zajęć fitness, wieloletni szkoleniowiec oraz
międzynarodowy prezenter fitness. Od 2005 roku Master Trainer Nike
Rockstar Workout Poland.  Magister Żywienia Człowieka o spe-
cjalności Dietoterapia.  Absolwentka podyplomowych studiów
„Fizjoprofilaktyka i Korektywa” na Warszawskim AWF na wydziale
Rehabilitacji. Instruktor Sportu o specjalności fitness i kulturystyka.
Licencjonowany Instructor Gymstick Aqua, Pilates, Circuit, Cardio,
Muscle i Nordic Walking.  www.fitness-source.pl

Warto wiedzieć 

Trening medyczny – rys historyczny 

Historia rehabilitacji osób chorych sięga roku 500 p.n.e. Po raz pierwszy pojęcia „rehabilitacja” użył Hipokrates
w roku 400 p.n.e. Już w tamtym okresie zdawano sobie sprawę, że czymś koniecznym jest przywracanie osób
do pełnego funkcjonowania w społeczeństwie, co czyni owo społeczeństwo bogatszym. Pomimo tej szerokiej
wiedzy pod koniec istnienia Cesarstwa Rzymskiego zakazano uprawiania gimnastyki, gdyż sądzono, iż jest ona
odpowiedzialna za jego upadek. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że po raz pierwszy ciężarki i pętle w treningu
zaczął wykorzystywać Caelius Aurelianus około roku 500 n.e. W przeciwieństwie do Greków, chrześcijanie
bardzo ostro rozgraniczali ciało i duszę, co spowolniło, a czasem wręcz zatrzymało rozwój wykorzystywania
ćwiczeń fizycznych w rekonwalescencji. Tylko rycerstwo dopuszczało uprawianie ćwiczeń fizycznych. Jednakże
reformacja doprowadziła do osłabienia wpływów Kościoła i przywróciła do łask ćwiczenia fizyczne, bo jak
mawiał Isaac Jurdeanus: „Nic bardziej nie szkodzi ciału jak lenistwo”. Chwilę później powstała książka 
o ćwiczeniach autorstwa Leonardo Fuchsa, a Tissot przedstawił pracę o wczesnej rehabilitacji pacjentów chirur-
gicznych. XIX wiek to okres dość prężnego rozwoju instytutów bądź pierwotnych klubów fitness. To w tym
okresie szwedzki ortopeda Zander otwiera swój pierwszy instytut gimnastyczny, w którym znajdowało się 
27 urządzeń do gimnastyki rehabilitacyjnej. Forma oraz koncepcja bardzo entuzjastyczne została przyjęta przez
społeczeństwo i do końca 1905 roku liczba maszyn wzrosła do 76, a instytuty gimnastyczne otwierały się 
w całej Europie i Stanach Zjednoczonych.
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