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II EDYCJA KONKURSU MIKOŁAJKOWEGO 2016 

 
Dnia 6.12.2016r. odbyła się II edycja Konkursu Mikołajkowego. Przedstawiciele 
Samorządu Uczniowskiego wraz ze szkolnym św. Mikołajem robili świąteczne zdjęcia 

z klasami.  
  
 
 Począwszy od Mikołaja 
 w dziurawym stroju i trampkach, 
 skończywszy na jego ulubionej 
 Pomocnicy w pożyczonej czapce, 
 było naprawdę ciekawie :).  
  
 

 
 
 

Nasz Mikołaj niczym Romeo zdobywał serca niewinnych Uczennic renomowanego 
XLO. 
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Nawet kadra pedagogiczna uległa  
wdziękowi Św. Mikołaja!     
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Nie zapomnijmy o naszych drogich Uczniach, dorwanych w trakcie 

przerw:) 
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KONKURS WYGRAŁA KLASA 2A- GRATULUJEMY! 

 

 
 

 
 

 
 



 6 

JOKER 
Joker jest formą nagrody za 95% lub 100% frekwencję ucznia w danym miesiącu 

nauki. Daje możliwość nie przyjęcia oceny z niezapowiedzianych prac pisemnych oraz 

odpowiedzi ustnych- w przypadku 95% frekwencji- w trakcie jednej wybranej przez 

siebie godziny lekcyjnej, a w przypadku 100% frekwencji- w przeciągu jednego, 

wybranego przez siebie dnia miesiąca. Joker należy zrealizować do końca roku 

szkolnego, w którym się go otrzymało. Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem 

oraz wzorami Joker’a.  

 

  

 

REGULAMIN 

1. Joker jest formą nagrody za wysoką frekwencję ucznia w danym miesiącu nauki. 
2. W przypadku, gdy uczeń uzyska 100% frekwencją, otrzymuje prawo do zrezygnowania 
z oceny za niezapowiedzianą pracę pisemną oraz odpowiedź ustną z bieżącego materiału 

w ciągu wybranego przez siebie jednego dnia nauki szkolnej na każdej lekcji. 
3. W przypadku, gdy uczeń uzyska większą bądź równą 95% frekwencję, otrzymuje prawo do 

zrezygnowania z oceny za niezapowiedzianą pracę pisemną oraz odpowiedź ustną 
z bieżącego materiału w takcie jednej wybranej przez siebie lekcji. 

4. W momencie, gdy uczeń posiada co najmniej jedno spóźnienie, Joker nie jest przyznawany. 
5. Joker będący nagrodą za 100% frekwencję należy przekazać Nauczycielowi do podpisu 

z załączeniem konkretnej daty na początku lekcji, natomiast za 95% frekwencję należy 
przekazać go bezzwrotnie do Nauczyciela prowadzącego wybraną lekcję. 

6. Joker należy wykorzystać do końca roku szkolnego w którym został przyznany, to znaczy 
że nie trzeba go realizować w następnym miesiącu po otrzymaniu. 

7. Joker jest ważny tylko jeżeli posiada pieczątkę szkoły oraz podpis Opiekuna Senatu 
Uczniowskiego XLO. 

8. Joker przekazuje przewodnicząca/y Senatu Uczniowskiego XLO. 
9. Wzory Joker’ów dostępne są w sekretariacie XLO oraz na stronie internetowej szkoły 

w załączniku. 
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LISTA PRZEBOJÓW, czyli najlepsze powiedzonka Nauczycieli 

 
 
P. Masłowski 
1. P. Masłowski: jak masz na imię?  
Ja: Marysia 
Masłowski: ja nie rozumiem koleżanki ona mi mówi, że ma rysia, a ja mam jej 
powiedzieć, że mam kota? 
2. P. Masłowski : 'Obcy w moim jelicie obudził mnie dziś o świcie'  
3. 'Co Ty ćpasz?' 
4. 'Uczeń bez 1 to jak lizak bez patyka ' 
5. Dziewczyna ze śląska w pupie szeroka w ramionach wąska 
6. P. Masłowski: Widzisz jaki tam napisałem wzór? 
uczeń: tak 
P. Masłowski: To napisz inny 
7. P. Masłowski: Ata, to skrót od ?  
uczeń : Honorata 
P. Masłowski: A jak mówimy na brzydką Honoratę? BEATA. 
 

P.Empel 
1. Uczeń: Aż mi gorąco jak na pana patrzę| 
P. Empel: Ahh, wiem. Tak działam na kobiety.  
2. TO jest typowa odpowiedz kobiety w okresie menstruacyjnym " BO TAK!"  
3. Jak robi jadący ślimak na żółwiu? Jupiiiiiiiii! 
4. Idą dwa ślimaki po torach kolejowych i wołają; Nie boję się pociągów ( w oddali 
czuczu czuczu) Nie boję się pociągów (czuczu czuczu) Nie boję się pociągów (czuczu 
czuczu) Czuczu czuczu czuczu czuczu. 
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KĄCIK KULINARNY PANI JADZI 
CIASTO OREO Z MASŁEM ORZECHOWYM: 

 
Składniki: 

Spód: 
około 30ciastek na spód i z 5 do dekoracji 

trochę więcej niż ćwiartka kostki masła (tak z 70g) 
 

Masa: 
3/4 kostki masła 

szklanka cukru pudru 
350 g solonego masła orzechowego (to będzie w zależności od firmy jakiś słoiczek 

niecały) 
250ml śmietanki 30 albo 36% 

 
Dekoracja: 

Czekolada deserowa + śmietanka kremówka (dodawana na oko) + pare ciasteczek 
oreo. 

 
Wykonanie: 

Ciasteczka przygotowane na spód rozkruszyć (można wałkiem albo w jakimś 
rozdrabniaczu, nawet sokowirówce) i wymieszać z masłem. Mocno wyklepać takim 

spodem foremkę, dokładnie dociskać. 
 

Masło z cukrem utrzeć na jasny i puszysty krem, będzie widać jakby podwoiło swoją 
objętość. Stopniowo dodawać masło orzechowe, a na końcu śmietankę i jeszcze parę 

minut ubijać dla gęstego i puszystego kremu. przelać masę do formy i wstawić do 
lodówki na około godzinę, żeby się dobrze schłodziła 

 
 

Polewa: 

Roztopić czekoladę w kąpieli wodnej ( nastawiamy garnek z wodą i gotujemy, a na 
garnku ustawiamy miskę z czekoladą) bądź w mikrofali i dodajemy do tego śmietankę. 

Polewamy ciasto, a potem chowamy jeszcze raz do lodówki aby polewa przestygła. 
Ciasto generalnie powinno leżeć w lodówce.  
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WYWIAD Z P. DYREKTOREM- P. MICHAŁEM 
DĄBKOWSKIM 

 
1. 1 lutego minie Panu pół roku kadencji w naszej szkole- jakie są Pańskie 

odczucia? Czy coś Pana w sposób szczególny zaskoczyło- w zachowaniu, 

w mentalności uczniów bądź nauczycieli? 

Zaskoczyło mnie to, że pracownicy administracji i obsługi nie uczestniczyli 

w uroczystościach szkolnych.  

2. Jakie oczekiwania stawia Pan Dyrektor wobec uczniów oraz kadry 

nauczycielskiej? 

Maksymalnie wzmożonej pracy na miarę możliwości i sił. Tego, aby szkoła w tym 

trudnym okresie nie zniżyła lotów- aby poziom nauczania się nie obniżył 

z jednoczesnym naciskiem na profilaktykę i wychowanie. To ma być szkoła 

nastawiona na wszechstronny rozwój osobowości młodego człowieka. 

3. Czego się Pan najbardziej obawiał przed objęciem funkcji Dyrektora w 

naszym Zespole Szkół? 

Dotyczyły one przyjęcia mnie przez uczniów, jak i grono pedagogiczne. Był to 

bowiem szczególny czas- zmiana na stanowisku po wieloletnim Dyrektorze. Zmiany 

zawsze wiążą się z różnymi emocjami. 

4. Co chciałby Pan zmienić w naszym Liceum? 

Przede wszystkim uważam, że zmianie powinna ulec baza materiałowa- chodzi 

o wygląd szkoły. Najzwyczajniej, chciałbym, żeby była ona ładniejsza- na tyle, na ile 

jest to możliwe. Wszelkie zmiany kompleksu należy bowiem konsultować 

z konserwatorem zabytków. Przykładowo, chciałem, aby wejście główne po remoncie 

wyglądało nieco inaczej. Niestety, wygląd i charakterystyka budynku musi 

nawiązywać do koszar- do wyglądu pierwotnego. Jednocześnie w planach 

tegorocznego budżetu została założona wymiana ławek oraz krzeseł w nowo 

wyremontowanych salach, których od początku września jest około dziesięć. Są 

również projekty planów termomodernizacyjnych wszystkich naszych obiektów, 

w związku z czym będą wymienione okna oraz uzupełnione elewacje. W przeciągu 
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paru lat estetyka zewnętrzna ulegnie zdecydowanej zmianie. Również w trakcie ferii 

odbył się remont sanitariatu w Internacie nr 2. 

5. Czy miał Pan Dyrektor wcześniej do czynienia z młodzieżą? 

Tak, pracowałem w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, jak i szkole specjalnej. 

Często była to młodzież ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi, niekiedy 

młodzież trudna, przejawiająca objawy demoralizacji. Mam zatem ponad 

dwudziestoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.  

 

Pytania od uczniów: 

6. Czy lubi Pan małe dzieci? 

Tak, tym bardziej, że mam dwulatkę w domu. Mam trójkę dzieci, z czego 

dwoje to absolwentami Gimnazjum nr 11. 
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Wywiad z mieszkańcami internatu w składzie: 
 

Aleksandra Skorupa, Jakub Pniewski oraz 
Wojciech Wasilewski przeprowadziła Joanna 

Ziętarska - przedstawicielka Senatu Uczniowskiego XLO 
 

 
J.Z - Aleksandro za Tobą pierwsze 5 miesięcy nauki  
w naszej szkole, a co za tym idzie, mieszkania 
w Internacie. Jakie były twoje oczekiwania i obawy przed pierwszym dniem? 
A.S - Na początku trochę się stresowałam, bo nie  
wiedziałam, jak tu jest: jacy są ludzie, wychowawcy  
i ogólnie warunki. Po 5 miesiącach 
stwierdzam, że obawy były niepotrzebne. 
Ludzie są naprawdę bardzo fajni, może warunki nie 
są do końca wspaniałe, ale da się przeżyć, więc teraz  
pozytywnie odbieram internat. 
 
J.Z - Kubo, jesteś najstarszym przedstawicielem  
mieszkańców internatu. Jak wspominasz miniony czas, 
kogo lub czego najbardziej będzie Ci brakowało? 
J.P - Myślę, że czas liceum 
będę wspominał bardzo dobrze. W internacie poznałem naprawdę wielu 
bardzo ciekawych ludzi, dużo również się nauczyłem. 
Uważam, że internat daje możliwość usamodzielnienia się. Według mnie mieszkanie 
w internacie jest też dobrym wstępem na studia. Myślę, że w moim serduszku 
na zawsze pozostaną trzy panie wychowawczynie: Pani Helena, 
Pani Ala i Pani Zofia. Bardzo będzie mi też brakowało 
ludzi, z którymi nawiązałem wiele dobrych relacji oraz  
samego klimatu internatu -  to już się niestety nie powtórzy. 
 
J.Z - Wojtku, pełnisz funkcję Zastępcy Przewodniczącego Internatu, 
 Jednocześnie jesteś w najlepszej sytuacji, ponieważ uczęszczasz 
do klasy 2. Co za tym idzie, jesteś na szczycie kariery. 
 Jak czujesz się w tej roli? Czy samo przebywanie w internacie sprawia Ci 
przyjemność? 
W.W - Przebywanie w internacie od samego początku sprawia mi przyjemność  
ze względu na ludzi, których poznałem oraz świetną atmosferę,  
którą zawdzięczamy wychowawcom. Tak druga klasa to jest ten okres, kiedy 
trzeba czerpać z życia jak najwięcej. W funkcji zastępcy 
przewodniczącego czuję się dobrze, bo wiem ogólnie co się dzieje, 
czego ludzie potrzebują, co można zmienić. Nie jest to jakaś  
zajmująca funkcja, bo nie ma dużo pracy, ze względu na panujący porządek i ułożonych 
ludzi. 
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J.Z - Opowiedzcie najzabawniejszą historię jaka Wam się przydarzyła w internacie.  
W.W - W zeszłym roku z Jakubem właśnie wynieśliśmy łóżko mojego kolegi z pokoju  
do kuchni, gdzie spędziliśmy kilka godzin czekając na niego. Kiedy przyszedł było 
bardzo zabawnie, spędziliśmy przyjemnie czas leżąc i grając w karty. 
Innym razem znalazłem drzwi od jakiegoś pokoju w moim łóżku. 
Kiedyś biegaliśmy z drzwiami, to była noc długich drzwi. Do końca 
życia chyba zapamiętam widok Jakuba Pniewskiego, który biegnie z drzwiami 
od naszego pokoju. Albo kiedy na pożegnanie Patryka Gąsiorowskiego -  
znanej persony w internacie - wynieśliśmy z Kamilem Kaptajnem wszystko co się  
dało z jego pokoju 
J.P - Jedno najciekawsze wspomnienie trudno wyróżnić spośród tak wielu. 
Myślę, że moją sympatię zyskały takie pseudo - dyskoteki pod prysznicami. 
Kolejne fajne wspomnienie z 1 roku pobytu to akurat historia 
z obrazkami, które wisiały w internacie, bo zawiesiła je Pani Helena, więc  
z Patrykiem pozdejmowaliśmy je wszystkie i pochowaliśmy, a potem napisaliśmy  
liścik, że pochowaliśmy te obrazki i wysyłaliśmy wskazówki. 
Niestety Pani Helena się trochę obraziła, za to Pani Zofia podjęła wyzwanie i zdobyła je 
wszystkie. 
A.S. - Ja nie jestem od dawna w internacie, więc nie mam tylu wspomnień 
co chłopacy, ale już jest kilka sytuacji. Jedna z nich dotyczy chowania się do półek, które 
wsuwa się pod łóżko albo jazdę odkurzaczem po pokoju. Warto 
wspomnieć też to, kiedy większość mieszkańców internatu zebrało się w sali 
z telewizorem i razem oglądaliśmy Top Model albo mecze. 
 
J.Z - Czy warunki panujące w internacie Wam odpowiadają? Czy może jednak 
czegoś brakuje, co byście zmienili? 
W.W - Przede wszystkim regulację temperatury wody pod prysznicami.  
Dużym udogodnieniem jest od niedawna WiFi dostępne dla wszystkich 
i powiedzmy, że działa, choć czasami jest ciężko. 
J.P - Przede wszystkim regulacja 
tej temperatury wody, bo zawsze woda jest albo gorąca albo zimna, nie da 
ustawić się, aby była w miarę ok. Uważam też, że jedzenie mogłoby być trochę lepsze, 
bardziej urozmaicone. Chodzi mi np.: o śniadania i kolacje, bo po 3 latach, kiedy 
zawsze jest to samo staje się to monotonne. 
A.S - Myślę, że chłopacy już powiedzieli wszystko. 
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Jak Toruń bawił się w Sylwestra ? 
Jak zawsze torunianie mogli przywitać Nowy Rok na Rynku Nowomiejskim. W tym roku nasze 

miasto odwiedziła Kasia Kowalska oraz Dawid Kwiatkowski. Podczas imprezy można było 
usłyszeć ich największe przeboje i piosenki taneczne. Zabawa rozpoczęła się o 21.00 i trwała 

cztery godziny. O północy odbył się pokaz fajerwerków, a uczestników imprezy poczęstowano 
szampanem. Życzenia noworoczne złożył prezydent Torunia Michał Zaleski. Mieszkańcy 

życzyli sobie przede wszystkim zdrowia, a także,  żeby ten rok był lepszy od 2016 r. Po za tym 
w Toruniu odbyło się wiele imprez klubowych, a także wytwornych balów w salach 

bankietowych. Jak co roku królowały oczywiście domówki. Jednak tak naprawdę nieważne 
jest, gdzie spędzamy sylwestra, istotne, by w doborowym towarzystwie. 

Najbardziej kontrowersyjny koncert roku 2016 ? 
8 grudnia 2016 r. w Toruniu zagrał Sting. Był to wielki zaszczyt dla Torunia gościć światową 

gwiazdę, niestety muzyk nie spędził w naszym mieście nawet jednej nocy, ponieważ zaraz po 

koncercie Sting wyjechał. Przed piosenkarzem występowała Anna Maria Jopek. Koncert 

emitowała TVP 1 stycznia. Jednak bardzo ciekawe wydarzenia miały miejsce przed 

koncertem. Wszystko zaczęło się 16 listopada na specjalnej konferencji, na której prezydent 

miasta ogłosił, że biletów na koncert nie będzie można kupić. Wedle życzenia artysty 

zaproszenia miały być rozdane wyjątkowym osobom. Część biletów można było wygrać i to 

właśnie w ten sposób bilety miały dotrzeć do torunian. Wtedy, zwłaszcza w Internecie, 

rozpoczęła się „burza”, powstały  grupy na Facebooku typu: „Panie Prezydencie, ja też chcę 
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iść na koncert Stinga” lub „Żądamy ujawnienia listy zaproszonych osób na koncert Stinga 

w Toruniu". Oznacza to, że większość skupiła się właśnie trudności w dostępie do biletów.  

Jednak, gdy koncert się odbył, został uznany za bardzo udany. Publiczność była roztańczona, 

a na koniec nagrodziła artystów owacjami na stojąco. Sting zagrał utwory ze swojej 

najnowszej płyty oraz swoje największe przeboje.  Telewizyjna Gala Stinga w CKK Jordanki 

została uznana za najlepsze wydarzenie kulturalne roku 2016 w Kulturalnym TOP 10. 

stworzonym przez portal dziendobrytorun.pl. 

 

 
 
 

Charytatywny koncert na Jordankach 
14 grudnia 2016 r. w CKK Jordanki odbył się dwudziesty już koncert „Serce dla nadziei” 

na rzecz toruńskiego hospicjum dla dzieci „Nadzieja”. Nasza szkoła organizuje to wydarzenie 

już od 15 lat ! W tym roku opiekunkami koncertu były panie prof.: Tatiana Mielcarek, Daria 

Pieńkowska oraz Barbara Szefler. Na koncercie mogliśmy usłyszeć uczniów i absolwentów 

Zespołu Szkół nr 10 w Toruniu oraz gości specjalnych: Bydgoski Kwartet Smyczkowy ArtON 

Quartet, Zespół Omnes Filii Dei Domini (OFDD) oraz Zespół Pieśni i Tańca „Młody Toruń”. 

W trakcie imprezy stało też wręczone złote serduszko dla zwycięzcy licytacji, 

przeprowadzonej na antenie Radia Gra. Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 
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Piotr Całbecki oraz Prezydent Miasta Torunia – Michał Zaleski objęli imprezę honorowym 

patronatem. Przed koncertem można było kupić cegiełki, z których dochód został 

przeznaczony na dzieci z hospicjum, a także na pomoc ich rodzicom. 
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Wyjątkowa wystawa w CSW w Toruniu. 
Od 14 listopada do 26 marca w Centrum Sztuki Współczesnej zagościła wyjątkowa wystawa : 

„David Cronenberg, Evolution", towarzysząca festiwalowi Camerimage. Toruń jest trzecią 

lokalizacją na świecie, w której można ją obejrzeć . Jak sama nazwa wskazuje, jest to wystawa 

przedstawiająca twórczość jednego z najbardziej znanych kanadyjskich reżyserów, twórcy 

takich filmów jak: „Nagi lunch” czy „Mucha”.  Ekspozycję podzielono na trzy części. Każda 

z ich przedstawia inny etap w twórczości artysty. Na wystawie zobaczymy  fragmenty filmów, 

zdjęcia z planu, ale przede wszystkim wyjątkowo oryginalne rekwizyty filmowe, w większości 

oryginały. W CSW można zakupić również publikację na temat twórczości reżysera. 

 

  Fot. Radio Gra 
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Fit czy jednak nie? 
 

Coraz więcej osób idzie za trendem bycia FIT. Coraz częściej niestety termin ten 
jest źle odbierany i postrzegany. Fit jest zdrowym stylem życia, szczęściem 
płynącym z niego, treningiem i jedzeniem z przyjemnością. Katowanie się 

podczas wysiłku, odmawianie ulubionych produktów w diecie czy nie 
opuszczanie jednego dnia na siłowni nie prowadzi w żadnym świetlistym 

kierunku. Czasem świadomie trzeba powiedzieć samemu sobie NIE, by nie 
działać wbrew sobie i nie walczyć wbrew własnej woli. 

 

Najważniejsza część treningu czyli rozgrzewka 

Rozgrzewka ma za zadanie przygotować organizm do intensywnej pracy. Nic w tym 

dziwnego, ale sposób, w jaki powinno się ją prowadzić jest bardzo ważny. Po dobrej 

rozgrzewce jesteście mocno spoceni i czujecie power. Chodzi o pobudzenie układu 

nerwowego i krwionośnego oraz dogrzanie stawów. Zwiększenie ciśnienia krwi 

spowoduje lepsze dotlenienie mięśni podczas wysiłku, co poskutkuje lepszymi 

wynikami pracy. Ponadto zmniejsza się ryzyko kontuzji. 
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Każda rozgrzewka powinna składać się z 3 faz: 

 biegu 

 rozciągania dynamicznego, 

 przyspieszeń i musi trwać przynajmniej 15 minut 

W ten sposób przygotowany organizm świetnie sprawdzi się w dalszym 
wysiłku. Nie bójmy się spocić ani złapać zadyszki, bo o to w tym wszystkim 
chodzi. Następną częścią jest trening właściwy.  

Wyróżniamy takie rodzaje treningów jak: siłowy, cardio, 
interwałowy czy funkcjonalny.  

Jaki trening wybrać? 

Funkcjonalność 

Trening funkcjonalny polega na ćwiczeniu układu mięśniowego i szkieletowego 

w podobny sposób, jak jest on pobudzany podczas zwykłych codziennych czynności. 

Wzmacnia mięśnie wewnętrzne, które odpowiedzialne są za stabilizację i koordynację 

ruchową. 

Zaleta: nie zwiększając masy mięśniowej poprawiamy siłę i rozciągliwość włókien 

mięśniowych. Ćwiczenia z pozoru wyglądają na łatwe, ale w rzeczywistości 

wykonywane na maksymalnych obrotach tworzą morderczą sesję treningową. Ilość 

spalanych kalorii również imponuje. Osoba z silnie wykształconymi mięśniami 

głębokimi w ogromnym stopniu zmniejsza swoją podatność na wszelkiego rodzaju 

kontuzje.  

Cardio 

Jest to typ treningu polegający na długotrwałym wysiłku mający na celu zwiększyć 

wydolność sercową, wzmocnić układ kostny, nerwowy i krwionośny. Bieganie czy 

pływanie są najlepszymi przykładami tego ćwiczeń. By zaobserwować proces spalania 

tkanki tłuszczowej wysiłek powinien trwać nieprzerwanie przynajmniej 30 minut. 

Średnio przy progu 25-30 minut kończą się zapasy glikogenu we krwi i mięśniach, 

dzięki czemu energia zaczyna być czerpana z tkanki tłuszczowej. Im większe tempo 
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jest narzucone, tym szybciej węglowodany zgromadzone w glikogenie się skończą. 

Tempo powinno być adekwatne do możliwości, aczkolwiek tętno powinno wynosić od 

70% do 80%. To znaczy, że macie czuć zmęczenie wydolnościowe ,ale nie na tyle 

duże, by przestać biec z określoną prędkością. Adekwatna długość treningu to około 

40 minut, jeżeli trwa on dłużej znaczy, że prędkość, z którą biegliście, była za mała, 

a proces spalania wolniejszy. 

  

Interwały 

Interwały to forma intensywnego treningu wytrzymałościowo-siłowego, nie 

trwającego dłużej niż 20 minut. Jest najskuteczniejszą formą spalania tkanki 

tłuszczowej, przyspieszenia ruchów i koordynacji ciała. Dobry interwał składa się 

z fazy wytrzymałościowej i siłowej. Spalanie tkanki tłuszczowej nie zaczyna się 

bezpośrednio podczas wysiłku, a do 36 godziny po nim., ponieważ interwał 

przyczynia się do znacznego przyspieszenia metabolizmu potreningowego, dzięki 

czemu organizm z większą chęcią pobiera energię z tkanki tłuszczowej. Wyniki są 

o około 40% lepsze niż przy treningu cardio. 
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Trening siłowy 

Trening kalisteniczny, czyli właśnie z własnym ciałem zwiększa naturalną siłę, 
mobilność i elastyczność mięśni i stawów. Najbardziej podstawowe ćwiczenia, takie 
jak: podciąganie czy pompki, równomiernie rozbudowują wiele partii mięśniowych 
naraz. Dodatkową zaletą tego treningu jest fakt, że zwiększa siłę mięśniową bez 
większego przyrostu tkanki mięśniowej. Podczas zwykłych przysiadów czy pompek 
wzmacniamy stawy łokciowe i kolanowe przez co nie powinno być z nimi problemów 
w przyszłości. U osoby młodej progres treningowy jest tak duży, że można go dojrzeć 
z treningu na trening. W dodatku ćwiczenia te świetnie wpływają na wygląd sylwetki. 

    

 

Podsumowując przedstawione typy treningów, istnieje wiele ich rodzajów, a każdy 

z przyczynia się do poprawy w innym zakresie zdrowotnym. Wyznaczając sobie cel 

warto najpierw zastanowić się nad drogą, którą trzeba przebyć bez kontuzji, a nie nad 

tym, jak będzie się wyglądać za 3, 6 czy 9 miesięcy. Mądrze zaplanowany trening 

z rozgrzewką, stabilizacją i treningiem właściwym, szybko poskutkuje efektami. 
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