
J ednoczesne, uroczy-
ste przystępowanie
do komunii świętej
licznych grup dzieci

wprowadzili w XVII stule-
ciu duchowni ze Zgroma-
dzenia Księży Misjonarzy,
utworzonego w 1625 roku
przez św. Wincentego a
Paulo. Podczas mszy naj-
młodsi wierni po raz pierw-
szy przyjmują Eucharystię
będącą sakramentem wta-
jemniczenia chrześcijań-
skiego, urzeczywistniają-
cym misterium paschalne -
mękę, śmierć i zmartwych-
wstanie Jezusa Chrystusa
oraz zesłanie Ducha Święte-
go.

W Kościele rzymskoka-
tolickim zaczęto dopusz-
czać do komunii świętej
dzieci mające już pewną
świadomość tego, czym jest
eucharystia. Decydowali o
tym rodzice razem z księ-
dzem. Sobór laterański IV
ustalił w 1215 roku, że kato-
licy po osiągnięciu wieku
umożliwiającego rozumo-
wanie powinni chociaż raz
w roku - na Wielkanoc, po
spowiedzi i odprawionej
pokucie, przystąpić do ko-
munii. Potwierdził to sobór
trydencki, który odbył się w
latach 1545-1563. Zgodnie
z doktrynami katolicką i
ewangelicką, eucharystię
ustanowił Jezus Chrystus w
czasie Ostatniej Wieczerzy
spożytej z apostołami w
Wielki Czwartek.

Zwyczaj przystępowania
dzieci do pierwszej komu-
nii, zapoczątkowany przez
księży misjonarzy, w cza-
sem przyjął się w różnych
diecezjach na świecie. Na
ziemiach polskich, pozosta-
jących pod zaborami, grupa
najmłodszych parafian z ko-
ścioła św. Małgorzaty w Po-
znaniu przyjęła ją pierwszy
raz podczas nabożeństwa 16
maja 1842 roku, w którym
uczestniczył ks. arcybiskup

Marcin Dunin, prymas Pol-
ski. W całym Kościele uro-
czystości pierwszokomunij-
ne przyjęły się w okresie
pontyfikatu Piusa X (1835-
1914). Organizowanie ko-
munii świętej dla dzieci pa-
pież nakazał dekretem Kon-
gregacji ds. Sakramentów
Quam singulari z 1910 ro-
ku. W dekrecie tym wiek
rozumowania dzieci, aby
mogły one przystępować do
spowiedzi i do komunii
świętej, określono na powy-
żej siódmego roku życia.
Obecnie w Polsce przyjęło
się udzielanie Pierwszej
Komunii Świętej dzieciom
po dwuletniej katechizacji,
a tylko w wyjątkowych
przypadkach dopuszczano
do Stołu Pańskiego dzieci
młodsze, nawet przed roz-
poczęciem nauki w szkole.
W 2009 roku Komisja Wy-
chowania Katolickiego Epi-
skopatu Polski rozpatrywała
przesunięcie okresu komu-
nijnego i dopuszczanie do
niej uczniów do klasy III
szkoły podstawowej.

Pierwsza Komunia Świę-
ta jest uroczystością katolic-
ką stanowiącą ważne wyda-
rzenie w życiu dzieci do niej
przystępujących oraz ich ro-
dzin i wspólnot parafial-
nych. Dopuszcza się do niej
wiernych, którzy poznali
podstawowe prawdy wiary i

rozumieją dokonującą się
na mszy świętej transsub-
stancjację, czyli przeisto-
czenie. W teologii katolic-
kiej w trakcie eucharystii
następuje rzeczywista prze-
miana chleba, w postaci ho-
stii, w ciało Jezusa Chrystu-
sa, a wina - w Jego krew.

Po mszy świętej, w trak-
cie której dzieci przystąpiły
do pierwszej komunii, ich
rodzice i rodziny spotykają
się, żeby uczestniczyć w
przyjęciach komunijnych.
Prawdziwą ozdobą komu-
nijnych stołów mogą być
świąteczne wyroby piekar-
nicze i cukiernicze z firmy
„Pellowski”. Należą do nich
okrągłe chlebki z mako-
wym znakiem krzyża. Spe-

cjalnymi wyrobami są torty
komunijne, wytwarzane
wyłącznie z naturalnych su-
rowców cukierniczych. Ma-
ją one różne smaki i zróżni-
cowane formy. W cukierni-
czej ofercie znajdują się bo-
gato ozdobione, w tym na-
pisami, torty komunijne w
postaci kielicha mszalnego
czy otwartej księgi, a także
tradycyjnej - okrągłej (wal-
cowate) albo prostokątnej
(prostopadłościenne bloki).
Można też wybrać ich sma-
ki i dekoracje, jakimi mogą
być kielich mszalny, hostia,
figurki dziewczynki lub
chłopca i na zamówienie
także imię dziecka.
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Na Pierwsze Komunie Święte
firma „Pellowski” oferuje
Torty komunijne

Torty w różnych formach i smakach oraz ze zdo-
bieniami komunijnymi: kielich mszalny, otwarta
książka, otwarta książka z ozdobną stroną i zdję-
ciem na jadalnym opłatku, torty prostokątne (w
smakach: delicja truskawkowa, truskawkowy na
kremie, czekoladowy na śmietanie, czekoladowy na
kremie, czarnolas, tiramisu, ananasowy, cappuccino,
pomarańczowy, mango, cytrynowy na śmietanie,
owoce leśne, malinowy, śmietankowy, kajmakowy,
cytrynowy na kremie, czarna porzeczka), prostokąt-
ny i książka w masie ticino (biała masa cukrowa do
pokrywania tortów i innych ciast oraz wykonywania
ozdobień cukrowych), torty komunijne okrągłe
(walce).

Przyjęcia komunijne
Udane przyjęcie komunijne zorganizujecie w fir-

mie „Pellowski”. Do Państwa dyspozycji oddajemy
elegancki lokal przy ul. Rajskiej w Gdańsku.

* * *
Zapraszamy do sklepów i kawiarni firmy „Pel-

lowski”: w Gdańsku - Podwale Staromiejskie 82,
plac Dominikański - Hala Targowa, ul. Długa 40/42,
ul. Dmowskiego 16, ul. Cieszyńskiego 1B, ul. Raj-
ska 10, ul. Rajska 5, ul. Podwale Grodzkie 2 (tunel
do dworca PKP), ul. Długie Ogrody 11, ul. Długie
Ogrody 36, ul. Nowe Ogrody 36, ul. Łagiewniki
8/9, ul. Kartuska 26 i 126, ul. Hallera 133, ul. Grun-
waldzka 126, ul. Hallera 133, ul. Cieszyńskiego 1B,
ul. Obrońców Wybrzeża 25, ul. Damroki 1 B oraz
stoiska w tunelu na przystanku SKM Gdańsk Ża-
bianka, stoiska na dworcu PKP w Sopocie; w Gdyni
przy ul. Nowowiczlińskiej, pawilon 22 i w Straszy-
nie, ul. Komandora Kraszewskiego 1.

Przyjmujemy zamówienia na nasze wyroby pie-
karskie i cukiernicze we wszystkich naszych skle-
pach. Zamówienia można składać również telefo-
nicznie - tel. nr 58 301 45 20 i pocztą elektroniczną
(e-mail: biuro@pellowski.net)

Piekarnia-Cukiernia „Pellowski” Grzegorz Pel-
lowski, ul. Podwale Staromiejskie 82, 80-844
Gdańsk, tel. 58 301 45 20, fax 301 04 24

Po nabożeństwach tradycyjne rodzinne spotkania

Czas Pierwszych
Komunii Świętych

„OstatniaWieczerza”, autor obrazu Juan de Juanes (1507-1579)

„Pierwsza Komunia Święta jest wiel-
kim świętem chrześcijańskich rodzin.
Zawsze tak było w naszej polskiej trady-
cji, która od tysiąca lat ukształtowała się
na tej ziemi jako tradycja chrześcijań-
ska. Rodzina zawsze była - i nadal pozo-
staje - tym ludzkim środowiskiem, pierw-
szym i podstawowym, do którego Bóg
przychodzi przez wielkie sakramenty na-
szej wiary, poczynając od chrztu święte-
go. Małżonkowie, którzy dają ludzkie ży-
cie swoim dzieciom tu, na ziemi, zapra-
szają do ich serc (...) Dawcę życia wiecz-
nego”

Jan Paweł II
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Z teki prof. Jerzego Sampa

Hotel inny niżwszystkie

Na litografii z roku
1855 przed Bramą Wy-
żynną widać głęboką fosę,
a nad nią most zwodzony.
Zdjęcia pochodzące z ro-
ku 1890 dokumentują cią-
gle jeszcze istniejące wały
z obu stron wspomnianej
bramy, lecz na fotogra-
fiach wykonanych nie-
spełna dziesięć lat później
nie ma już śladu ani po
wysokich wałach, ani też
po głębokiej fosie, po któ-

rej zasypaniu murowana
oprawa wrót miasta spra-
wiała wrażenie o połowę
niższej, aniżeli była do te-
go czasu.

Pierwszy właściciel
Danziger Hofu (Gdański
Dwór) nazywał się Teute.
Wcześniej należał do nie-
go inny gdański hotel o
nazwie Walter. Gdy nada-
rzyła się okazja, zainwe-
stował wszystkie swoje
oszczędności w nowe
przedsięwzięcie.

Budowlę zaprojektował
wzięty w owym czasie
berliński architekt, a zara-
zem tamtejszy rządowy
radca budowlany Karol
Gause. Kreśląc plany ob-
szernego gmachu, pod
który przeznaczono poło-
żoną na północ od Bramy
Wyżynnej parcelę o po-

wierzchni dwu i pół tysią-
ca metrów kwadratowych,
wziął on pod uwagę domi-
nujący w XVII-wiecznym
Gdańsku styl. Dzięki te-
mu neorenesansowa bryła
gmachu stosunkowo „bez-
kolizyjnie” wpisała się w
pejzaż tej części miasta.

Prace budowlane trwa-
ły od roku 1896 do 1898.
Wykonywała je berlińska
firma Gausego, choć kie-
rownictwo powierzono
gdańskiemu mistrzowi
budowlanemu Alexowi
Fey. Roboty blacharskie,
dekarskie, ślusarskie, jak
również kanalizacyjne, a
także prace związane z
systemem ogrzewczym,
instalacjami elektryczny-
mi i kowalstwem arty-
stycznym realizowali fa-
chowcy sprowadzeni z

Berlina. Dekoracją wiel-
kich sal i salonów zajmo-
wał się przybyły z Char-
lotteburga Josef Junkers-
dorf.

Gdańskim z kolei mi-
strzom przypadło w
udziale m.in. wykonanie
instalacji elektrycznych,
prace malarskie i tapicer-
skie. Część wyposażenia
w stylowe meble wielki
hotel zawdzięczał gdań-
skiej firmie E.G. Ol-
schewski, natomiast Wil-
helmowi Dreylingowi z
Gdańska powierzono ca-
łość robót kamieniarskich
i rzeźbiarskich.

Hotelowy kompleks
prezentował się wyśmie-
nicie, szokował nie tylko
swą wielkością i elegan-
cją, lecz również nowo-
czesnością rozwiązań, i to
pod wieloma względami.
Do jego wnętrz prowadzi-
ły dwa westybule; jeden
od strony ulicy Dominik-
swall, drugi z Targu Wę-
glowego.

W obszernej sali parte-
rowej, od strony dzisiej-
szej ulicy Wały Jagielloń-
skie, toczyły się w lipcu
1898 roku obrady Kon-
gresu Niemieckiego To-
warzystwa Kolonialnego
pod protektoratem księcia
Johanna Albrechta z Me-
klemburgii. Odtąd już na
stałe będzie to sala kon-

gresowa tej organizacji.
Tuż obok istniały po-
mieszczenia restauracyj-
ne, zaś część dziedzińca
zajmowała czynna głów-
nie w sezonie letnim we-
randa. Hotel Danziger
Hof posiadał centralne
ogrzewanie, oświetlenie
elektryczne, windy osobo-
we i towarowe, nowocze-
sną pralnię oraz kuchnię,
wreszcie znakomicie wy-
posażone łazienki.

Na górę wiodły schody
z białego marmuru wyło-
żone grubymi dywanami,
ale można też było udać
się tam wygodną i stylo-
wo wykonaną windą. Wy-
jątkową urodą wyróżniała
się tam bogato dekorowa-
na Sala Biała. Nazwę swą
zawdzięczała barwie zdo-
bień ze złotymi ornamen-
tami. To tutaj właśnie od-
bywały się spotkania z
goszczącymi w Gdańsku
ważnymi osobistościami
świata polityki, nauki i
sztuki. Była też świad-
kiem koncertów z udzia-
łem słynnych wirtuozów
tudzież spotkań z artysta-
mi. Organizowano wido-
wiska teatralne, a niektóre
ze swoich sztuk wysta-
wiał m.in. działający w
Gdańsku, choć niedyspo-
nujący stałą siedzibą teatr
żydowski. Tutaj wreszcie
odbywały się kilka razy

do roku wielkie bale z
udziałem miejscowej elity
towarzyskiej oraz zapro-
szonych gości.

Już w pierwszych pię-
ciu latach istnienia hotelu,
kiedy to liczba gości ma-
jących do dyspozycji aż
sto dwadzieścia pokoi i
apartamentów (ze 157
łóżkami) wyniosła około
dwudziestu ośmiu tysięcy
osób, wśród prominentów
były takie postaci jak:
król Albert von Sachsen z
małżonką, księżna Fryde-
ryka Leopolda von Preus-
sen czy też książę Johann
Georg von Sachsen. Pod-
czas cesarskich manew-
rów w roku 1902 gościł tu
przybyły z Rosji wielki
książę Aleksiej, a nieba-
wem z hotelowych aparta-
mentów skorzystał także
znany miliarder amery-
kański Vanderbilt. W lip-
cu roku 1903 przybyła ce-
sarzowa Augusta Viktoria,
we wrześniu zaś z okazji
odsłonięcia na placu
przed Bramą Wyżynną
pomnika Wilhelma Wiel-
kiego witano cesarza Wil-
helma II.

Danziger Hof, który od
chwili jego powstania aż
do roku 1945 konse-
kwentnie na pierwszym
miejscu wymieniają nie-
mal wszystkie gdańskie
przewodniki, uwiecznio-
ny został na licznych wi-
dokówkach i fotografiach.
Często elewacje tej oka-
załej budowli stanowią tło
cesarskiego pomnika. W
swoim czasie była to swo-
ista wizytówka miasta.

Hotel Gdański Dwór
legł w gruzach w roku
1945 i nigdy już nie został
odbudowany. W miejscu,
gdzie (tuż przy Bramie
Wyżynnej) wzniesiono po
ostatniej wojnie pawilon
meblowy, obecnie znajdu-
je się wątpliwej urody ar-
chitektonicznej siedziba
LOT. I chociaż prasa
gdańska donosiła już w
roku 2001, że dni tego
obiektu są policzone, a
LOT zawarł porozumienie
z inwestorem chcącym w
tym miejscu wznieść oka-
zały hotel, nic tu do dziś
się nie zmieniło. Konkurs
na projekt nowego zago-
spodarowania tej części
Targu Węglowego wzbu-
dził sporo kontrowersji
nie tylko wśród gdańsz-
czan.

Jerzy SampLitografia Juliusa Gretha, 1855 rok

Gdański Dwór w roku 1898

Początek XXwieku (karta pocztowa)
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Ważnym uzupełnie-
niem rozporządzenia
Göringa z 15 marca 1940
r., o którym pisałem w po-
przednim odcinku, były

późniejsze wytyczne
(Richtlinien) do jego re-
alizacji. W dalszym ciągu
opieram się na interesują-
cej rozprawie Klausa
Schultego z 2012 roku „O
losach zabytkowych nie-
mieckich dzwonów”
(Zum Schicksal denkmal-
werter deutscher Kirchen-
glocken). Cytuję ich treść,
przytaczaną z kolei przez
niego za Memoriałem
(Denkschrift) Komisji dla
sprowadzania z powrotem
niemieckich dzwonów

(Ausschuß für
Rückführung der deut-
schen Glocken) przypusz-
czalnego autorstwa Rein-
harda Mahrenholza z
1952 roku. W odróżnieniu
od rekwizycji z czasów I
wojny, kiedy starano się
„w miarę możliwości...
mieć szczególny wzgląd
na zachowanie tych dzwo-
nów, którym należy przy-
znać szczególną wartość
naukową, historyczną,
muzyczną lub artystycz-
ną”, w czasie drugiej woj-

ny przyjęto postępowanie
znacznie bardziej bez-
względne. Dzwony zosta-
ły podzielone na cztery
kategorie. Zaliczone do
kategorii A miały być na-
tychmiast oddane na prze-
topienie do wyznaczo-
nych hut. Te z grupy B na-
leżało tymczasowo odsta-
wić do składnicy. Ten sam
los, tylko później, czekał
grupę C, natomiast dzwo-
ny kategorii D - najcen-
niejsze - miały „być pozo-
stawione na miejscu”. Jak

Dzwon z 1908 roku „łaskawie” pozostawiony kościołowi św. Katarzyn Fot. Andrzej Januszajtis

informuje Schulte, w
praktyce w grupie A ujęto
prawie wszystkie dzwony
odlane po roku 1800 oraz
sporą liczbę starszych, na-
wet niektórych średnio-
wiecznych! W sumie do
kategorii A (tej najgor-
szej) zaliczono 77 procent
wszystkich dzwonów (w I
wojnie światowej „tylko”
44 procent). Koszty zdej-
mowania i transportu
dzwonów wzięły na siebie
władze III Rzeszy.

W swoim czasie dosta-
łem od współdziałającego
z nami w Gdańskiej Ko-
misji Ochrony Zabytków
PTTK w latach 60. ubie-
głego wieku p. Romana
Wyrobka zdjęcie z roku
1942 przedstawiające
zdejmowanie dzwonów w
kościele św. Katarzyny. W
skład ekipy wchodził ów-
czesny więzień Stutthofu
p. Wilhelm Kurowski
(pierwszy po prawej).
Szczęśliwie przeżył za-
gładę, dzięki czemu mo-
głem się z nim skontakto-
wać i uzyskać dodatkowe
informacje. Zdjęte dzwo-
ny ładowano na ciężarów-
ki i przewożono na rampę
dworca we Wrzeszczu.
Przeładowywano je tam
na wagony kolejowe, któ-
re transportowały je na
składowiska przy hutach
mających je przetapiać na
potrzeby wojskowe (część
przewożono statkami).
Jak się dowiedziałem od
p. Kurowskiego, gdy w
czasie zdejmowania jeden
z małych dzwonów upadł
na ziemię, nadzorujący
ekipę urzędnik kościelny
(na zdjęciu pierwszy z le-
wej) ostro ich zwymyślał.
Zgadza się to z przytoczo-
nym przez Schultego do-

danym przez ówczesnego
generalnego konserwatora
Rzeszy wymogiem, by
dzwony były dostarczane
w nieuszkodzonym stanie.
W miejscowościach, skąd
pochodziły dzwony, sto-
sowano się do tego, ale na
składowiskach zrzucano
je „jak leci”, gdy brako-
wało miejsca, układano w
wielopiętrowe stosy,
przez co doznawały
uszkodzeń. Z czasem wła-
dze poszły na jeszcze jed-
no „ustępstwo”: wolno
było niezależnie od kate-
gorii pozostawić kościo-
łom jeden dzwon do ce-
lów liturgicznych, pod
warunkiem że gmina (pa-
rafia) ma osobowość
prawną. Zgodnie z tym
pozostawiono np. nasze-
mu kościołowi św. Kata-
rzyny jeden dzwon z 1908
r., który zresztą przetrwał
wojnę i stoi dziś w kruch-
cie jako cenna pamiątka.
Pozostawiony kościołowi
Mariackiemu dzwon Gra-
tia Dei, który pod każdym
względem powinien być
w kategorii D, ale był w
C, nie zaznał podobnego
szczęścia: w czasie poża-
ru wieży spadł na dół i
rozbił się. Jak już pisałem,
także później jego bez-
cenne części potraktowa-
no bez szacunku, przeta-
piając je na nowy dzwon
bez powtórzenia profilu,
który by gwarantował za-
chowanie poprzedniej
wspaniałej dźwięczności,
przepięknych reliefów i
ważnych historycznie in-
skrypcji. Jak pisze Schul-
te, podobnie działo się (i
dzieje nadal) w Niem-
czech. (cdn.)

Andrzej Januszajtis

Fot. 1. Rok 1942. Zdejmowanie dzwonóww kościele św. Katarzyny.
Pierwszy z prawejW. Kurowsk Fot. ze zbiorów autora



Perspektywa pokazania
się światu w kostiumie ką-
pielowym działa na nas jak
zimny prysznic, więc jak
co roku o tej porze zabiera-
my się za siebie. Po raz ko-
lejny przechodzimy na re-
strykcyjną dietę, a nawet
głodówkę i zaczynamy
biegać. To tylko pozornie
droga do sukcesu, ponie-
waż, aby schudnąć, trzeba
jeść i właściwie dobrać ro-
dzaj aktywności fizycznej
oraz jej intensywność. A
szczupłą sylwetkę i dobre
samopoczucie, bez
uszczerbku dla zdrowia,
musimy racjonalnie wy-
pracować, najlepiej pod
okiem fachowców, zarów-
no trenera, jak i dietetyka.
Najlepsze efekty w odchu-
dzaniu mają ci, którzy
działają kompleksowo,
czyli łączą właściwie zbi-
lansowaną dietę z ruchem,
odpowiednio regenerują
mięśnie po wysiłku i potra-
fią się relaksować. Zatem
od czego należy zacząć?
Od wykonania pomiaru
masy ciała i określenia
właściwej wagi. Coraz
częściej odchodzimy od
klasycznego ważenia się i
wykonujemy profesjonalną
analizę składu ciała okre-
ślającą procentowy pomiar
tkanki tłuszczowej, masy
mięśniowej, czy zawarto-
ści wody w organizmie. A
to dlatego, iż określenie sa-
mej masy ciała za pomocą
tradycyjnej wagi nie wy-
starczy w monitorowaniu
tego, co dzieje się we-
wnątrzustrojowo realizując
zdrowy program aktywno-
ści fizycznej i odpowied-
nio zbilansowanej diety.
Sami często dochodzimy
do wniosku, iż w procesie
kształtowania idealnej syl-
wetki należy dokonać kil-
ku zmian, najczęściej pra-

gniemy jednoczesnego bu-
dowania masy mięśniowej
i spalania tkanki tłuszczo-
wej. Ale czy jest to możli-
we? Fizjologicznie jest to
niemożliwe, gdyż nie ist-
nieje mechanizm zamiany
tkanki tłuszczowej w masę
mięśniową. Po prostu or-
ganizm nie potrafi z tłusz-
czu produkować białek, ale
niestety odwrotnie potrafi
z nadmiaru zjadanych wraz
z węglowodanami i tłusz-
czami białek, wyproduko-
wać tkankę tłuszczową.
Nagromadzona tkanka
tłuszczowa pełni przede
wszystkim rolę zmagazy-
nowanej energii, powstałej
z nadmiaru pożywienia.
Tkanka tłuszczowa może
zostać zużyta tylko energe-

tycznie, albo do pracy mię-
śni, w procesach termoge-
nezy, względnie do pod-
trzymania procesów życio-
wych w warunkach głodu.
Tak, więc tłuszcz można
tylko spalić, a mięśnie bu-
dować posiłkując się odpo-
wiednim postępowaniem
dietetycznym oraz trenin-
gowym. Nie posiadamy
bowiem tak wspaniałej ge-
netyki, która predyspono-
wałaby nas do jednocze-
snej rozbudowy mięśni i
palenia tłuszczu lub budo-
wania samej suchej masy
mięśniowej. Aczkolwiek
odpowiednio ułożona, zbi-
lansowana dieta może do-

prowadzić do jak najmniej-
szego, przyrostu tkanki
tłuszczowej, przy optymal-
nie zwiększającej się masie
mięśniowej. Do tego nie-
zbędne jest również plano-
wanie treningu, a nawet
planowanie periodyzacji
treningu długookresowe-
go, kiedy to jesteśmy w
stanie przeplatać fazy cięż-
szych treningów, nastawio-
nych na uzyskanie maksy-
malnych przyrostów tkanki
mięśniowej oraz fazy od-
poczynku i regeneracji.
Przez cały ten okres musi-
my obserwować nasz orga-
nizm, jak reaguje na trenin-
gi, dietę, ewentualnie su-
plementację, gdyż bez tego
nasz postęp nie będzie tak
doskonały jakby mógł być.

Należy również pamiętać,
iż kluczem do rozbudowy
mięśni jest zmuszenie ich
do pracy przekraczającej
ich możliwości siłowe. W
przeciwnym razie orga-
nizm nie odczuje potrzeby
zmuszania mięśni do inten-
sywniejszej pracy i więk-
szej ich rozbudowy. Nie
chodzi tylko o podnoszenie
ciężarów, robienie przysia-
dów, czy pompek, jazda na
rolkach spala tkankę tłusz-
czową, rzeźbi sylwetkę,
wzmacnia uda i pośladki,
gimnastyka na trampolinie,
skoki na skakance, trening
z linami, czy boks, ważne
jest łączenie wielu elemen-

tów aktywności fizycznej,
szczególnie tych, które lu-
bimy i sprawiają nam ra-
dość, gdyż trening musi
być dobrze dopasowany,
zarówno do temperamentu,
osobowości, trybu życia,
okoliczności i oczywiście
celu - jaki chcemy osią-
gnąć. Można również
wprowadzać nowinki słu-
żące wzmacnianiu mięśni,
a są to ostatnio wszelakie
ćwiczenia wykonywane w
niestabilnościach. W roz-
budowie masy mięśniowej
wyróżniamy aż cztery ka-
tegorie takich ćwiczeń róż-
niące się sposobem ich wy-
konania: ćwiczenia stymu-
lujące - pobudzają mięśnie
do wzrostu, aktywizujące -
pomocnicze w aktywizacji

określonego typu włókien
mięśniowych, izometrycz-
ne - pomocnicze w rozwo-
ju siły i masy mięśniowej,
wzmacniające - pomocne
w aktywizacji szybko-
kurczliwych włókien mię-
śniowych i wzrostu mocy
mięśni. Pomijając przydat-
ność mięśni do osiągania
wyników sportowych, a
także do ciężkiej pracy, na-
leży mieć na uwadze
aspekt zdrowotny - mię-
śnie przyczyniają się do
natlenienia się organów
wewnętrznych, jednak tyl-
ko wtedy, gdy są urucha-
miane w miarę regularnie.

Maria Fall-Ławryniuk
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