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Izabela Stasikowska

Odkrywam fitness
wcià˝ na nowo
Współzałożycielka szkoły
Open Mind Health
& Fitness Idea.
Współwłaścicielka polskiej
szkoły bodyART™.
Mgr wychowania fizyczne-
go, instruktor, trener
personalny, prezenter
i szkoleniowiec.
Właścicielka oryginalnego
studia treningu w Krako-
wie. W branży od 15 lat.

fo
t.

M
ar

ci
n

B
al

ce
rz

ak

s08_11:14_Choreo 6/4/12 4:25 PM Page 8



trainer 2/2012 | �

na okładce | people & products

KKiieeddyy  uuzzmmyyss∏∏oowwii∏∏aaÊÊ  ssoobbiiee,,  ˝̋ee  ffiittnneessss
ttoo  ssppoossóóbb  nnaa  ˝̋yycciiee??
Dla mnie sposobem na ˝ycie jest indywi-
dualna praca nad sobà na wszystkich po-
ziomach: dla cia∏a – trening, dla umys∏u 
– nauka i relaks, dla ducha – medytacja,
modlitwa, a dodatkowo: mi∏oÊç i pasja do
ludzi, ̋ ycia, pracy. Fitness jest jednà z mo-
ich pasji. Dzisiaj, po 15 latach pracy w za-
wodzie i uczestnictwa w blisko setce kur-
sów, konwencji i warsztatów, uwa˝am, ˝e
naprawd´ ka˝da forma aktywnoÊci fizycz-
nej jest dobra. Kiedy cz∏owiek robi coÊ dla
siebie, jest po prostu szcz´Êliwy. Fitness
si´ bardzo zmieni∏. Dzisiaj mamy trening
mentalny, prozdrowotny, funkcjonalny,
powi´ziowy. W zale˝noÊci od celu çwicze-
nie mo˝e mieç takà postaç, o jakiej nawet
nie Êni∏am. Granice praktycznie nie istnie-
jà. Uwielbiam ten zawód, ucz´ si´ ca∏e
˝ycie, a przede mnà jeszcze tyle ciekawych
rzeczy do odkrycia… 

JJaakkiiee  cceecchhyy  TTwwooiimm  zzddaanniieemm  
wwyyrróó˝̋nniiaajjàà  ddoobbrreeggoo  iinnssttrruukkttoo--
rraa//pprreezzeenntteerraa??
Podpisuj´ si´ pod wszystkimi dotychcza-
sowymi wypowiedziami moich kolegów po
fachu, zaprezentowanymi na ∏amach „Trai-
nera”. Dlatego podejd´ do tematu od
troch´ innej strony. Mamy wielu instruk-
torów, ale tylko niektórych mo˝emy uznaç
za wybitnych. Oprócz wszystkich oczywi-
stych cech, jak wiedza, umiej´tnoÊci, ta-
lent, to tak˝e samoÊwiadomoÊç czyni pre-
zentera popularnym, klarowna wizja „cze-
go chc´?”, „dokàd id´?” i „co wyjàtkowego
mam do zaoferowania innym?”. Tak jak 
w ka˝dym zawodzie, równie˝ w fitnessie
wyró˝niajà si´ osoby szczególnie utalen-
towane, ale równie˝ bardzo pracowite.
Prezenter musi mieç b∏ysk w oku, to coÊ,
czego nie da si´ wypracowaç, dar, talent,
iskr´ bo˝à. OczywiÊcie umiej´tnoÊci oraz
pracowitoÊç i nawet szcz´Êcie równie˝ sà
wa˝ne, jednak po ca∏ym weekendzie kon-
wencji cz´sto pami´tamy tylko jednà
osob´, pojedyncze zaj´cia, kogoÊ, kto
zrobi∏ na nas wra˝enie. Na scenie spraw-
dzajà si´ te˝ umiej´tnoÊci aktorskie.

PPaammii´́ttaasszz  sswwoojjàà  ppiieerrwwsszzàà  lleekkccjj´́??
JJaakk  pprrzzeebbiieeggaa∏∏aa??
Prowadzi∏am jà w ramach zaj´ç z gimna-
styki na studiach IKF zanim jeszcze po-
wsta∏ pierwszy klub fitness w Szczecinie.
Ka˝da osoba mia∏a zaplanowaç i przepro-
wadziç godzinnà lekcj´ – przygotowa∏am
step. Obejrza∏am setki razy nagrany z Eu-
roSport program Gin Miller STEP REEBOK.
Nawet dzisiaj mo˝na obejrzeç to na
YouTube. Wtedy to by∏o wydarzenie. Tak

wi´c, zupe∏nie nie znajàc zasad prowa-
dzenia zaj´ç, skleci∏am coÊ dla kole˝anek
z grupy. Zamiast na stepy wchodzi∏yÊmy
na ∏aweczki gimnastyczne. Do dziÊ pa-
mi´tam towarzyszàcà temu wyjàtkowà at-
mosfer´ i zabaw´. To by∏y pionierskie cza-
sy Jane Fondy i Hani Fidusiewicz – klasy-
ka. Pami´tam taki program w telewizji
Polsat z Dianà Konopkà i Kasià Pop∏awskà
– dziewczyny zaczyna∏y w podobnym cza-
sie co ja, uto˝samia∏am si´ z nimi wów-
czas, inspirowa∏y mnie. 

CCoo  sspprraawwii∏∏oo,,  ˝̋ee  zzaajj´́∏∏aaÊÊ  ssii´́  ppiillaatteesseemm
ii  ffoorrmmaammii  bbooddyy  &&  mmiinndd??
Ciàgle ucz´ si´ czegoÊ nowego. Pilates po-
jawi∏ si´ na mojej drodze bardzo natural-
nie. Co ciekawe, najwa˝niejszego odkrycia
w treningu body & mind dokona∏am na
szkoleniu z rowerów, których zresztà nig-
dy nie prowadzi∏am. Wtedy podczas
ogromnego wysi∏ku fizycznego zrozu-
mia∏am, jak wa˝ne jest to, co dzieje si´ 
w mojej g∏owie! Si∏a umys∏u, wewn´trzna
motywacja, ÊwiadomoÊç wykonywanych
ruchów i wysi∏ku to zasada, którà staram
si´ jak najszybciej wprowadziç do
w∏asnych zaj´ç czy treningów. Wracajàc
jednak do pilatesa. Mam ogromne
szcz´Êcie, ˝e mog´ wspó∏pracowaç z wy-
jàtkowymi nauczycielami tej metody – Bo-
gnà Janik-Forbes, Michaelem Kingiem oraz
wspólnie z Anetà Figurskà tworzyç polskà
szko∏´ Open Mind Pilates School. 

OOdd  ppii´́cciiuu  llaatt  pprroowwaaddzziisszz  rróówwnniiee˝̋
sszzkkoo∏∏´́  bbooddyyAARRTT™™  ww  PPoollssccee……
Tak, wspólnie z Martà Tymoszewicz-Bed-
narz. I to w∏aÊnie ten trening jest mojà naj-
wi´kszà mi∏oÊcià. bodyART™ to cudowna
fuzja, zderzenie tradycyjnych wschodnich
technik i teorii, takich jak tradycyjna me-
dycyna chiƒska i teoria pi´ciu elementów
oraz zasada jin-jang z nowoczesnymi tre-
ningami – pilates, gyrokinesis, trening
funkcjonalny. Do tego jeszcze wymaga si´
wiedzy o treningu powi´zi. MyÊl´, ˝e bo-
dyART™ wychodzi naprzeciw potrzebom
wspó∏czesnego cz∏owieka, przedstawicie-
la zachodniej cywilizacji, który coraz
cz´Êciej dà˝y do wyciszenia i skupienia
umys∏u, a jednoczeÊnie pragnie wzmocniç
i uelastyczniç cia∏o. 

CCoo  ddoorraaddzzii∏∏aabbyyÊÊ  oossoobboomm,,  kkttóórree  wwiiddzzàà
sswwoojjàà  pprrzzyysszz∏∏ooÊÊçç  nnaa  ttyymm  ppoolluu  ––  pprraaccyy
ww  kklluubbiiee  ffiittnneessss??
Nie ma jednej recepty na sukces w zawo-
dzie instruktora. Z mojego punktu widze-
nia najwa˝niejszy jest CZ¸OWIEK, który 
z zaufaniem oddaje mi swój czas, zdrowie
i pieniàdze, ˝ebym pomog∏a mu lepiej si´

czuç, lepiej wyglàdaç... Ta odpowiedzial-
noÊç stymuluje do  ciàg∏ego rozwoju i na-
uki. W fitnessie co chwil´ pojawiajà si´ no-
we trendy, prowadzone sà badania, zmie-
niajà si´ zasady treningu. Osoba, która si´
nie szkoli, zostaje w tyle. Moja rada – ro-
biç to, co si´ umie najlepiej z przekona-
niem i pasjà. Nigdy nie przestawaç si´
uczyç i rozwijaç. 

ZZaajj´́cciiaa  bbooddyy  &&  mmiinndd  ssàà,,  wwyyddaawwaaçç  bbyy
ssii´́  mmoogg∏∏oo,,  mmnniieejj  ssppeekkttaakkuullaarrnnee  oodd  
ttyyppoowwyycchh  zzaajj´́çç  ggrruuppoowwyycchh,,  aallee  
ppiillaatteess  cciieesszzyy  ssii´́  ooggrroommnnàà  ppooppuullaarr--
nnooÊÊcciiàà  zzaarróówwnnoo  nnaa  ÊÊwwiieecciiee,,  jjaakk  
ii  ww  ppoollsskkiicchh  kklluubbaacchh  ffiittnneessss……
Jestem absolutnie przekonana, ̋ e mental-
ny fitness to przysz∏oÊç. Nie da si´ od-
dzieliç cia∏a od umys∏u, nie jesteÊmy 
w stanie çwiczyç nie u˝ywajàc naszej Êwia-
domoÊci. W moim rozumieniu ka˝dy tre-
ning jest treningiem body & mind.
Cz∏owiek jest ca∏oÊcià. Pilates to rzeczy-
wiÊcie najpopularniejsza forma body 
& mind, ale ja mam wi´cej doÊwiadczenia
w prowadzeniu zaj´ç bodyART™. Widz´,
jak moi podopieczni zmieniajà si´ – ich
cia∏o staje si´ silne, elastyczne, ruchome,
m∏odsze i zgrabne. Poza tym dokonuje si´
w nich tak˝e przemiana mentalna – oso-
by, które çwiczà regularnie, sà mniej po-
datne na stres, depresj´, bardziej kre-
atywne, skoncentrowane i spokojne. Cza-
sami dodatkowym efektem tego treningu
staje si´ coÊ jeszcze – unikalne oczysz-
czenie, uczucie trudne do opisania,
b∏ogoÊç. 

OOssttaattnniioo  bbrraann˝̋´́  ffiittnneessss  zzddoommiinnoowwaa∏∏yy
ttaakk  nnaapprraawwdd´́  ddwwaa  ttrreennddyy::  ttrreenniinngg
ffuunnkkccjjoonnaallnnyy  ii  mmeeddiiccaall  ffiittnneessss..  
JJaakk  ssii´́  nnaa  ttoo  zzaappaattrruujjeesszz??  
Nie jest to dla mnie zaskoczeniem. Za-
chwyca mnie taka wizja przysz∏oÊci! Od
wielu lat wspó∏pracuj´ i przyjaêni´ si´ 
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z Robertem Steinbacherem, który jest jed-
nym z najbardziej inteligentnych trenerów
jakich znam, posiadajàcym niezwyk∏à in-
tuicj´ do tego, czego cia∏o potrzebuje, 
i bardzo naturalnie ∏àczàcym ró˝ne kon-
cepcje, a w zasadzie to, co w tych kon-
cepcjach jest najlepsze. Mam tu na myÊli
pilates, jog´, taniec, gyrokinesis, technik´
Aleksandra... W tym roku pozna∏am te˝
Thomasa Mayersa – wed∏ug którego
wi´kszoÊç problemów ze zdrowiem i bó-
lem w ciele wynika z zaniedbania powi´zi,
tak wi´c kierunek w treningach, który za-
uwa˝y∏aÊ, jest pierwszym etapem takich
zmian. 

PPaattrrzzààcc  zz  ppeerrssppeekkttyywwyy  cczzaassuu,,  
ccoo  uuzznnaa∏∏aabbyyÊÊ  zzaa  sswwoojjee  nnaajjwwii´́kksszzee
oossiiààggnnii´́cciiee??
To jest najtrudniejsze pytanie. Chyba mo-
je zawodowe sukcesy sà na drugim planie.
Kocham to co robi´ i wiem, ˝e mam wiele
szcz´Êcia, i˝ mog´ realizowaç swoje pasje,
jednak to, co jest dla mnie najwa˝niejsze,
to moja rodzina. W lipcu obchodz´ 19.
rocznic´ Êlubu. Mój fantastyczny syn skoƒ-
czy∏ niedawno 7 lat. Jestem szcz´Êliwa.
Cieszy mnie codziennoÊç – gotowanie zu-
py, dbanie o ogród, prowadzenie zaj´ç. 
I jeszcze taki drobiazg – ˝e mo˝emy ˝yç 
w takim fajnym kraju i w takich dobrych
czasach.

WW  ttyymm  rrookkuu  oottwwoorrzzyy∏∏aaÊÊ  ww∏∏aassnnee  
ssttuuddiioo  ttrreenniinngguu  ppeerrssoonnaallnneeggoo  
ww  KKrraakkoowwiiee,,  ccoo  ttoo  ddllaa  CCiieebbiiee  oozznnaacczzaa??
To bardzo prywatna przestrzeƒ. Prowadz´
treningi personalne, g∏ównie opierajàc si´

na studiu pilatesa. Jednak mam te˝
mo˝liwoÊç pracy z ma∏ymi, 5-osobowymi
grupami – prowadz´ bodyART™, pilates,
zaj´cia mentalne, relaks, stretching, orga-
nizuj´ warsztaty tematyczne dla moich
podopiecznych, to si´ fajnie sprawdza.
Moje studio mieÊci si´ w starej prze-
mys∏owej dzielnicy Krakowa, w budynku
loftu po  starym m∏ynie. Moi klienci po-
strzegajà moje studio jako zupe∏nie nowà
koncepcj´ w dziedzinie fitnessu – ró˝nà
od klubów, jakie sà na rynku. Miejsce z za-
mierzenia jest bardzo ekskluzywne, kom-
fortowe i bardzo prywatne, przyjazne, po-
wiedzia∏abym, ˝e nawet domowe. 

CCzzyy  ddoossttrrzzeeggaasszz  jjaakkààÊÊ  zzmmiiaann´́  
ww  ÊÊwwiiaaddoommooÊÊccii  zzddrroowwoottnneejj  PPoollaakkóóww..
WWyyddaajjee  ssii´́,,  ˝̋ee  ccoorraazz  wwii´́cceejj  oossóóbb
pprrzzyycchhooddzzii  ddoo  kklluubbóóww  ffiittnneessss,,  ˝̋eebbyy
zzaaddbbaaçç  oo  sswwoojjee  zzddrroowwiiee……
W moim przekonaniu wszystko zmierza 
w bardzo dobrym kierunku. Powstajà no-
we, bardzo fajne miejsca, w których
mo˝na çwiczyç i trenowaç przeró˝ne for-
my. Du˝e kluby uruchamiajà szeroko za-
krojone dzia∏ania marketingowe, co zde-
cydowanie zmienia ÊwiadomoÊç i pozwa-
la dotrzeç do szerszej grupy odbiorców.
Kluby, rozszerzajàc swojà ofert´, stajà si´
przyjazne dla osób starszych, mniej
sprawnych. To ogromny post´p. 

SSzzkkoo∏∏aa  OOppeenn  MMiinndd  ddzziiaa∏∏aa  nnaa  ppoollsskkiimm
rryynnkkuu  wwiieellee  llaatt..  JJaakkaa  ddeewwiizzaa  
pprrzzyyÊÊwwiieeccaa  WWaasszzeejj  ddzziiaa∏∏aallnnooÊÊccii??
Istniejemy od 2000 roku i wypracowaliÊmy
bardzo mocnà pozycj´ na rynku. Jednak
konkurencja jest rzeczywiÊcie du˝a, a ta-
lent i pracowitoÊç polskich instruktorów
pchajà rynek do przodu. Jest jednak coÊ,
co odró˝nia nas od innych szkó∏. Szko∏a
powsta∏a, poniewa˝ czu∏yÊmy potrzeb´,
˝eby si´ rozwijaç, uczyç i przekazywaç
swoje doÊwiadczenie. Na tej bazie
do∏àczyli do nas nasi uczniowie – wybitne,

charyzmatyczne osoby. Wszyscy si´ od
siebie uczymy i wzajemnie rozwijamy, mo-
tywujemy i w wielu przypadkach przyjaêni-
my. Nie ma u nas konkurencji, zazdroÊci 
i tak te˝ prowadzimy nasze szkolenia – bez
stresu rywalizacji. Jestem bardzo dumna 
z naszego zespo∏u. Open Mind to grupa
najlepszych fachowców, a dodatkowo to
dobrzy ludzie. Naszym celem i ambicjà
jest trzymaç wysoki poziom szkoleƒ, sta-
wiamy uczestnikom wymagania i egze-
kwujemy wiedz´ podczas egzaminów.  

JJeeddnnyymm  zzee  zznnaakkóóww  rroozzppoozznnaawwcczzyycchh
OOMM  ssàà  sszzkkoolleenniiaa  aaqquuaa..  JJeesstteeÊÊ
wwssppóó∏∏aauuttoorrkkàà  kkssiiàà˝̋kkii  oo  aaqquuaa  ffiittnneessss..
JJaakkàà  ppooppuullaarrnnooÊÊcciiàà  cciieesszzàà  ssii´́  ttee
zzaajj´́cciiaa  ww  PPoollssccee??
Kiedy zaczynaliÊmy z aqua w 2001 roku,
nikt w Polsce nie prowadzi∏ tych zaj´ç.
Podczas pobytu w Sztokholmie na kon-
wencji Nike spa∏yÊmy w hotelu, gdzie od-
bywa∏y si´ takie zaj´cia. Po jednej lekcji
wiedzia∏am, ˝e musz´ nauczyç si´ je pro-
wadziç. Ju˝ miesiàc póêniej trenerka ze
Sztokholmu – szkoleniowiec Speedo Aqu-
atic System – by∏a w Polsce i prowadzi∏a
szkolenie dla wszystkich pracowników klu-
bu, w którym by∏am wówczas me-
ned˝erem. Wyszkoli∏yÊmy mas´ fanta-
stycznych instruktorów i cz´sto oni sami
sà teraz szkoleniowcami w innych
szko∏ach. To naprawd´ du˝a satysfakcja.
Wiem, ˝e studenci AWF-u korzystajà z na-
szych materia∏ów i ksià˝ki, piszàc prace
magisterskie. To, co naprawd´ hamuje
rozwój tej wspania∏ej dziedziny w naszym
kraju, to ciàgle zbyt ma∏a liczba odpo-
wiednich basenów.

JJaakkiiee  kkoonnwweennccjjee  ppllaannuujjeecciiee  ww  nnaajj--
bbllii˝̋sszzeejj  pprrzzyysszz∏∏ooÊÊccii??    
Pierwszego lipca w Krakowie odb´dzie si´
ORGANIC FITNESS PROJECT, naszymi go-
Êçmi b´dà fantastyczny Magnus Ringberg
ze Szwecji oraz Malcolm Muirhead repre-
zentujàcy Michael King Pilates School.
Koncepcjà konwencji jest skupienie tre-
ningów przyjaznych ludziom, holistycz-
nych, pokazanie ruchu, który uzdrawia.
Poka˝emy inteligentne treningi oparte na
funkcjonalnoÊci, na treningu powi´zi, na
emocjonalnoÊci i radoÊci. Natomiast za-
raz po wakacjach, 15–16 wrzeÊnia w War-
szawie, organizujemy Open Mind 100%
POLSKA – na tej konwencji wystàpià nie-
mal wszyscy szkoleniowcy, master trene-
rzy naszej szko∏y. Serdecznie zapraszamy.

DDzzii´́kkuujj´́  zzaa  rroozzmmooww´́..  
Rozmawiała Magdalena Nelke
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