
z Beatą Sadowską rozmawia  FORUM

zdjęcie   FORUM

„Sport to endorfiny, energia, 

lepsze zdrowie, krążenie, 

więcej cierpliwości na 

co dzień, ale też większa 

umiejętność radzenia sobie  

z porażkami.”

FORUM: Już jako dziecko trenowała Pani lekkoatletykę, przebiegła 

Pani 15 maratonów i kilka triathlonów, dla przyjemności pływa Pani  

i chodzi na spinning. Skąd wzięła się u Pani pasja do sportu i tak dużej 

koncentracja na ruchu fizycznym?

B.S.: Od zawsze byłam bardzo aktywna. Jako dziecko wisiałam na 

trzepaku, grałam w zbijaka, gumę, skakałam po drzewach. Sport jest dla 

mnie tak naturalny jak dla innych wylegiwanie się na kanapie. Kiedy nie 

mogę trenować, czegoś mi brakuje i… od razu czuję się starsza (śmiech). 

Sport to endorfiny, energia, lepsze zdrowie, krążenie, więcej cierpliwości 

na co dzień, ale też większa umiejętność radzenia sobie z porażkami.  

To już część mnie. Po prostu. 

FORUM: Jakie są Pani najciekawsze doświadczenia sportowe, kiedy miały 

miejsce i co wniosły w Pani rozwój osobisty?  

B.S.: Dużo tego było. Od walki po życiówki i medale, po spokój i bieganie 

tylko dla siebie. Myślę, że to mój największy sportowy sukces. Już się nie ści-

gam, już ślepo nie realizuję planów  treningowych. 

B I E G A M  TA K ,  J A K  M I  W  D U S Z Y  Z A G R A .  

A L E  C I Ą G L E  B I E G A M !  D L A  S I E B I E ,  

A  N I E  D L A  I N N YC H . 

Po to, żeby posłuchać ciszy i odetchnąć. Po to, żeby nabrać dystansu  

i pogapić się na naturę. Nie muszę brać udziału w zawodach, wystarczy 

mi ścieżka nad Wisłą albo pobliski basen.

For me, art is about learning and about living with people. It’s alive. I like the irony in my 

work. I think the idea of mixing luxury and mass-market fashion is very modern, very now - 

no one wears head-to-toe designer anymore.

FORUM: Żyjemy w czasach pogoni za pracą, związaną z nią karierą  

i pieniądzem. Mówi się, że sport, odpowiednie odżywianie i zdrowe rela-

cje rodzinne mogą być panaceum na stresujące życie zawodowe i zwią-

zane z nim gorsze samopoczucie lub problemy ze zdrowiem fizycznym.  

Czy według Pani tak właśnie jest? 

B.S.: Tak, o ile z rywalizacji i wyścigu w pracy nie wpadniemy w amok walki 

o jak najlepszy wynik sportowy. Wtedy coś, co powinno być przyjemnością 

i oddechem, zamieni się w kolejne ściganie i presję. Znam biegaczy, którzy 

muszą mieć cel, muszą osiągnąć określony czas na maratonie, muszę ciągle 

się poprawiać. Cudownie, jeśli mimo to potrafią się cieszyć z biegów, pod-

czas których nie udało się przegonić samego siebie. Dla mnie każde wyj-

ście na trening jest sukcesem, każda meta -  frajdą, każdy start  - radochą.   

Bez względu na wynik. Tak wolę. Czy sport to dobre antidotum na pędzą-

cą rzeczywistość? Na pewno aktywność fizyczna wyzwala endorfiny i na 

pewno często jest impulsem do lepszego odżywiania się, a to już dużo. 

FORUM: Jak godzi Pani życie zawodowe i rodzinne ze swoimi pasjami  

do biegania i do innych aktywności sportowych? 

B.S.: Raz godzę, raz nie. To zawsze kompromis. Kiedy dzieci są  

w przedszkolu, mogę pójść na basen, rower albo wskoczyć w buty do bie-

gania. Ale jeśli wyjeżdżamy w góry, gdzie mój Paweł pracuje jako prze-

wodnik, nie mam szans na treningi, bo siedzę z synkami. 

FORUM: Pani Beato, spotykamy się po raz pierwszy  

na łamach Nowego Magazynu FORUM. 

Jako dziennikarka oraz prezenterka radiowa i telewizyjna posiada Pani  

bogate doświadczenie zawodowe.  Czytelnicy FORUM zapewne pamiętają Panią  

z emisji takich programów, jak: „Miasto kobiet” w TVN Style,  

„Pytanie na śniadanie” w TVP 2, czy audycji radiowej „Aktywnie bardzo” w Radio Zet.  

Pozwoli Pani jednak, że dzisiaj skupimy się głównie na Pani pasji jaką jest sport  

i prowadzenie zdrowego stylu życia…

B e a t ą  S a d o w s k ą

W Y WIAD  
Z  GWIA ZDĄ
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Coś za coś. Oni mają super życie blisko natury, ja mam szansę stęsknić 

się za sportem. Z kolei w Warszawie, to ja czściej wyskakuję na treningi. 

Jakoś trzeba ten czas podzielić, bo pasji nie oszukamy. 

FORUM: Z miłości do biegania napisała Pani książkę pt. „I jak tu nie 

biegać!”, która miała dobre recenzje i stała się bestsellerem wyda- 

wniczym w 2014 roku. Jaki cel osobisty chciała Pani osiągnąć pisząc 

tę książkę i co chciała Pani przekazać, tym którzy sięgnęli lub dopiero  

sięgną po tę pozycję? 

B.S.: To zabawne, ale pisząc tę książkę, nie myślałam o celu, przesłaniu, 

odbiorze przez czytelników. A już na pewno nie zaświtało mi w głowie,  

że „I jak tu nie biegać!” stanie się książką motywacyjną! To Wydawnic-

two Otwarte zgłosiło się do mnie z taką propozycją, ja ochoczo przy-

stałam, po czym przeraziłam się, że za chwilę na świat przychodzi mój 

pierwszy syn, a ja mam coś pisać, tylko co i jak?! Nie znoszę ściemy, 

więc ta książka jest prawdziwa, bez słodzenia i kolorowania. Jest o suk-

cesach i porażkach. O zmaganiu się z własnymi słabościami i radości  

z każdego pokonanego kilometra. Nikogo tam nie udaję. Jestem sobą. 

Pewnie dlatego ludzie mogą w tych opowieściach odnaleźć siebie.  

I to najbardziej mnie cieszy! Te wszystkie maile otrzymane od obcych mi 

osób, które dzięki tej książce zaczęły się ruszać. Bezcenne!

FORUM: Co by Pani poradziła osobom, które chciałyby rozpo-

cząć dopiero swoją przygodę ze sportem, zdrowym odżywianiem?  

W jaki sposób mają się motywować do wysiłku, jak mają ćwiczyć swoją 

wolę, by aktywność fizyczna wygrała np. z bezproduktywnym, wielogo-

dzinnym siedzeniem w przysłowiowym fotelu?

B.S.: Jeśli ktoś naprawdę chce, to zrobi pierwszy krok. Wszystko za-

czyna się od decyzji w głowie. A może w sercu? Ważne, żeby za-

cząć mądrze, spokojnie, w swoim tempie. Nie zakładać, że od razu 

pokonam ultramaraton, ale zmierzyć się z kółkiem wokół własne-

go domu. Nie szkodzi, że najpierw wszyscy nas wymijają. Spokoj-

nie, jeszcze się rozpędzimy! Efekty przyjdą same. I to jest najwięk-

sza nagroda: lepsze samopoczucie, kondycja, sylwetka, więcej radości  

i pokory. I jak tu nie biegać! Podobnie jest ze zdrowym odżywianiem: 

jak już zaczniemy tę przygodę, trudno będzie nam powrócić do starych  

nawyków. Lepsze samopoczucie i zdrowie nam nie pozwolą. 

FORUM: Wraz ze sportem promuje Pani zdrowy, aktywny tryb 

życia. Napisała Pani, oprócz ww. lektury o pasji do biegania, książkę  

„I jak tu nie podróżować (z dzieckiem)”. Jakie destynacje na lato  

poleca Pani Czytelnikom FORUM?

B.S.: Czytelnicy pewnie są tak różni jak płatki śniegu. Nie ma dwóch 

identycznych. Niech każdy wybierze coś skrojonego na miarę własnych 

potrzeb. 

FORUM: Wiemy, że ćwiczenia fizyczne są podstawą zachowa-

nia dobrego zdrowia fizycznego i jeszcze lepszego samopoczucia.  

Co jednak w przypadku, gdy od wielu miesięcy czy nawet lat nie upra-

wialiśmy żadnego sportu i chcemy dopiero zacząć swoją przygodę  

z ćwiczeniami i/lub zajęciami fitness? Od czego mamy zacząć?

Przemek z MY FITNESS PLACE: Przede wszystkim powinniśmy  

udać się do profesjonalnego klubu fitness z certyfikowanymi trenera-

mi personalnymi i skorzystać z pomocy wykfalifikowanego instrukto-

ra, który pomoże nam określić cele treningowe oraz bezpieczny spo-

sób ich realizacji. Zadaniem trenera jest również zmotywowanie nas   

oraz pomoc w monitorowaniu naszych postępów.

FORUM: W jaki sposób w ćwiczeniu ciała mogą pomóc zajęcia  

z trenerem personalnym – zarówno w przypadku osób początkujących, 

jak i zaawansowanych, dla których ruch fizyczny nie jest nowością?  

Przemek z MY FITNESS PLACE: Trener personalny przeprowadzi 

kompleksową analizę potrzeb, dostosuje odpowiedni plan treningowy, 

zadba o adekwatne do aktualnej kondycji fizycznej obciążenia trenin-

gowe. W przypadku osób o zaawansowanych umiejętnościach trener 

przede wszystkim staje się partnerem treningowym, którego głównym 

zadaniem jest ewentualna korekta popełnianych przez ćwiczącego 

drobnych błędów, które przecież zdarzają się każdemu. Dodatkowo 

każda ćwicząca osoba często potrzebuje asekuracji przy wymagają-

cych ćwiczeniach.

Ćwicz z powodzeniem  
swoje ciało!

FORUM: Jak często powinniśmy uczęszczać na zajęcia fitness  

lub do strefy ćwiczeń, aby osiągnąć zamierzone rezultaty, na przykład 

schudnąć albo zbudować sylwetkę?

Przemek z MY FITNESS PLACE: Jeżeli chodzi o częstotliwość ćwi-

czeń, zależy ona głownie głównie od dwóch czynników. Pierwszy to sto-

pień zaawansowania umiejętności ćwiczącego, a drugi to cel, jaki ta 

osoba chce osiągnąć. Dodatkowo dostosowanie obciążeń treningo-

wych powinno być uzależnione od zdrowia, kondycji i aktualnej formy 

danej osoby.

FORUM: Jakie treningi są polecane dla osób początkujących, a jakie  

z kolei dla doświadczonych? Czy zajęcia w sali z wykorzystaniem 

różnych akcesoriów, w wodzie, a może zajęcia taneczne? 

Które są przeznaczone dla osób początkujących, a które dla 

zaawansowanych?

Przemek z MY FITNESS PLACE: Osoby początkujące powinny sku-

pić się głównie na ćwiczeniach ogólnorozwojowych, angażujących jak 

najwięcej grup mięśniowych oraz stawów podczas danego treningu.  

Jeżeli chodzi o osoby bardziej doświadczone, to rodzaj treningu  

determinują konkretne cele, jakie chcą osiągnąć poprzez aktywność 

fizyczną. Podsumowując, zalecamy absolutnie każdą formę ruchu, 

niezależnie czy to będzie sport indywidualny czy też drużynowy, gim-

nastyka, bieganie, pływanie – ważne, aby jak najwięcej ludzi prowa-

dziło zdrowy i aktywny styl życia.

FORUM: Na koniec, proszę zachęcić Czytelników FORUM do od-

wiedzenia MY FITNESS PLACE i stałego uczestnictwa w zajęciach. 

Przemek z MY FITNESS PLACE: Jeżeli szukacie miejsca, w którym 

spędzicie miło czas i będziecie mogli w komfortowych warunkach reali-

zować cele, które sobie wyznaczyliście, to zapraszamy Was do klubu My  

Fitness Place. Oferujemy najnowocześniejszy sprzęt, bardzo bogaty 

grafik zajęć fitness oraz pomoc profesjonalnych i wykwalifikowanych 

trenerów personalnych.

Kiedy rozpocząć regularne ćwiczenia, 
jak często uczęszczać na zajęcia fitness  

i jaką konkretną aktywność wybrać,  
aby wymodelować odpowiednio sylwetkę,  

zachowując jednocześnie przy tym  
radość z trenowania?  

Na te i inne pytania odpowiada trener 
personalny z MY FITNESS PLACE,  

Przemysław Głuszczyszyn.

Ktoś lubi towarzystwo i miasto – niech wyskoczy do Barcelony, ktoś inny 

spokój i naturę – polecam Bieszczady albo Alpy, bo Tatry wolę jesienią  

i zimą. Ktoś lubi mieć wszystko zorganizowane i podane na talerzu, więc  

u niego sprawdzi się opcja all inclusive. 

J A  P R E F E R U J Ę  P L E C A K  I  M A P Ę .  

J E S T E M  P O  S T R O N I E  

„ A H O J ,  P R Z YG O D O !

No chyba, że chcę odpocząć, zjeść eko pyszności i pójść na genialny 

masaż. Wtedy tradycyjnie już od kilkunastu lat -  jadę do Ośna 

Lubuskiego, melduję się w Afrodycie i biegam wokół jeziora. Ah, 

zapomniałabym! Jeśli wybierzecie polskie morze i Trójmiasto, zapraszam 

do naszej kawiarni i restauracji w Gdańsku. W GUGA SWEET i SPICY 

znajdziecie pyszne słodkości bez cukru i zdrowe wegańskie tajskie dania. 

I jak tu nie jeść, cytując tytuł mojej drugiej książki. A jeśli podróżujecie  

z dziećmi, zabierzcie do bagażu moje najnowsze dziecko: książkę „Momo 

nie lubi podróży”, czyli opowieści o naszym psie, który najchętniej 

smacznie chrapałby na swoim posłaniu, ale tak kocha swoich Państwa,  

że pojechałby z nimi choćby na koniec świata. I jedzie!

FORUM: Wspomniała Pani książkę„I jak tu nie jeść!”. Jakie potrawy 

uważa Pani za najbardziej pożądane w okresie wakacyjnym?

B.S.: Lekkie, chłodzące, i – zawsze! – zdrowe. Najlepiej bazujące na 

świeżych, sezonowych, lokalnych produktach. Najlepiej bez białej mąki, 

soli i białego cukru. Dużo zieloności na talerzu i dużo wody do picia. 

FORUM:  Proszę w kilku zdaniach zachęcić naszych Czytelników do oso-

bistych, życiowych metamorfoz, takich jak te, które przeszli finaliści akcji 

„Z FORUM możesz więcej”

B.S.: Kochani, warto znaleźć w sobie siłę do zmiany. Warto zatrzymać 

się na chwilę w codziennym pędzie, spojrzeć w lustro i szczerze odpowie-

dzieć sobie, czy ten ktoś, kogo tam widzę, to naprawdę ja. A może chce-

my zobaczyć kogoś innego? Powalczyć o lepszą czy lepszego siebie? Tego 

Wam życzę i w warstwie zewnętrznej i – tej najważniejszej – wewnętrznej.

FORUM: Jakie motto według Pani powinno przyświecać naszym 

Czytelnikom na drodze do aktywnego, zdrowego życia, na które 

składa się: sport, odpowiednie odżywanie, realizacja pasji i miłość  

do rodziny?

B.S.:„Bo warto!”. Tylko tyle i aż tyle.
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