
W sobotę podczas imprezy charytatywnej na Puławskiej Marinie Dominik Kęsik przeprowadził 

wywiady z panem Konradem Czernichowskim (Institut of International Studies) oraz Tomaszem 

Choińskim - trenerem personalnym fitness. 

Dominik Kęsik: Dzień dobry Panie Konradzie. 

 

Konrad Czernichowski:  Witam, dzień dobry. 

D: Jaki cel przyświeca dzisiejszej akcji? 

K: Odbudowa szkoły w Kamerunie. 

D: Ile kosztuje odbudowa szkoły w Kamerunie. 

K: 27000 euro. 

D: Czy Kamerun jest biednym państwem? 

K: W państwie są bardzo bogaci ludzie,  których stać na zakupy w galeriach, supermarketach, są też 

biedni, którzy nie mają swoich domów – mieszkają w slumsach. Nie mają nic do jedzenia, są 

bezrobotni. Żyją z pomocy innych. 

D: Jak Pan myśli, ile uda się zebrać pieniędzy podczas dzisiejszej imprezy. 

K: Trudno powiedzieć, nie znamy dokładnej liczby osób biorących udział w biegu. 

D: Miejmy nadzieję, że uzbierane pieniądze pomogą odbudować szkołę. Dziękuję za wywiad. 

K: Dziękuję. 

 

Tomasz Choiński – trener personalny 

 

Dominik Kęsik: Rozmawiam z bardzo popularnym trenerem fitness w Polsce Tomaszem Choińskim. 

Dzień dobry. 

Tomasz Choiński: Dzień dobry. 

DK: Spotykamy się na charytatywnym biegu w Puławach, gdzie odbył się trening z Twoim udziałem. 

Na jaki cel charytatywny przeznaczone są pieniądze? 



TC: Na dzieci z Afryki, to bardzo szczytny cel, cieszę się, że mogłem wziąć udział w takiej inicjatywie. 

DK: Czy Puławianie według Ciebie są aktywni?  

TC: Po raz pierwszy jestem w Puławach, to co mogłem ocenić po dzisiejszym evencie, to są bardzo 

aktywni, niezależnie od wieku. Im więcej jest nas trenujących, tym lepiej.  

DK: W jakim wieku zacząłeś ćwiczyć?  

TC: Zacząłem ćwiczyć od małego, w wieku 6 lat rodzice zapisali mnie na taniec towarzyski, od tego 

zaczęła się kariera sportowa. Poprzez różne dyscypliny jak akrobatyka, tenis ziemny, koszykówka, och 

mnóstwo tego było. 

DK: Pracujesz jako personalny trener. Spotykasz zazwyczaj młode osoby, czy ze starszymi też 

współpracujesz. 

TC: Tak naprawdę przedział wiekowy jest bardzo szeroki, ponieważ mamy osoby, które  mają po 19, 

20 lat, również osoby które mają po 60 lat. Widać, że świadomość ludzi jeśli chodzi o aktywność 

fizyczną jest coraz większa, bardziej im zależy na zdrowym trybie życia. 

DK: Jesteś nazywany polskim królem fitness, a nawet męskim odpowiednikiem Ewy Chodakowskiej. 

Jak udało Ci się zapracować na ten sukces? 

TC: Oprócz tego, że faktycznie pracowałem nad tym bardzo ciężko, to też  kilka zrządzeń losu, po 

prostu trzeba mieć trochę szczęścia i znaleźć się w odpowiednim czasie, i w odpowiednim miejscu. Ja 

spotkałem Ewę Chodakowską gdzieś tam po drodze, zaczęliśmy współpracować i układało się nam 

coraz lepiej.   

DK: Wracając do Ewy Chodakowskiej, to jaką jest trenerką?  

TC: Jest trenerką bardzo ostrą, nazywana jest killerką i tak jest na zajęciach, daje pełen wycisk swoim 

podopiecznym. Mogę tylko powiedzieć, że bardzo umie zmotywować do treningu. 

DK: Masz bardzo wysportowane ciało, którego bardzo Ci zazdroszczę, ale co trzeba zrobić, aby 

osiągnąć taki efekt. 

TC: Troszeczkę wyrzeczeń na pewno, bo to jest połączenie diety z treningiem i odpowiednią 

regeneracją. Ciężka praca. Natomiast jeżeli wejdziemy w ten tryb, to będzie coś normalnego, stanie 

się nawykiem i nie będziemy zauważali, że to jest jakieś wyrzeczenie. 

DK: A jaką dietę trzeba stosować? 

TC: Dieta to za dużo powiedziane. Chodzi o zbilansowane regularne żywienie, posiłki muszą mieć 

odpowiednią ilość białka, węglowodanów, tłuszczów dobrych. Warzywa i owoce, są w diecie bardzo 

przydatne. Regularnie trzeba się żywić, musi to być odpowiednio podzielone. 

DK: Wiele osób ma problem ze słodyczami, jedzą je i narzekają, że za dużo zjedli. Jak często powinno 

się je ograniczać? 

TC: Słodycze trzeba regularnie wykluczyć, bo to nie jest nic dobrego, a jeżeli naprawdę mamy 

problemy z tym, to możemy zastąpić je gorzką czekoladą i nie ma wyrzutów insuliny. Ja także kiedyś 

miałem  problem z jedzeniem słodyczy, wymyśliłem taką zasadę - jeżeli przychodzi mi ochota na 

słodycze, to po prostu zaczynam robić 100 brzuszków albo 50 pompek i od razu czuje ile to mnie 

kosztuje, i nie mam z nimi problemu. 

DK: A ty jesz czasami coś słodkiego? 

TC: Bardzo rzadko, chyba że wychodzę na miasto i jestem w towarzystwie - nie wypada nie zjeść. 

(Śmiech) 

DK: Coraz więcej młodych osób bierze zwolnienia z WF-u, ponieważ nie chce im się ćwiczyć. W paru 

zdaniach przekonaj młodzież do tego, aby zaczęła w końcu ćwiczyć. 

TC: To co robimy w wieku młodym, zaprocentuje później. Pamiętajcie, że to co robicie na WF-ie to 

jest też potrzebne, żeby potem być zdrowym i aktywnym przez całe życie. 



DK: Miejmy nadzieję, że tym argumentem zachęciłeś młodzież do tego, by w końcu zaczęła dbać o 

siebie. Serdecznie dziękuję za wywiad. 

TC: Bardzo dziękuję. 

 


