
Mój sportowy idol

Moim sportowym idolem, a właściwie idolką jest
Ewa Chodakowska. Jest to polska trenerka

fitness, trenerka personalna i najwspanialsza
motywatorka jaką znam. Ma 38 lat, pochodzi z
Sanoka,  aktualnie mieszka w Warszawie. Przed
zostaniem trenerką była kelnerką, sprzątaczką i
nianią. Odkryła fitness, kiedy uczyła się w Grecji.
Tam też poznała swojego przyszłego męża, który

wówczas był trenerem personalnym. Gdy Ewa przyjechała do Polski, prowadziła porady
fitnessowe w polskich programach śniadaniowych. Prawie natychmiast jej nazwisko

osiągnęło rozgłos i każdy Polak i Polka wiedzieli, kim jest Ewa Chodakowska. W 2015r. jej
nazwisko znalazło się na liście najbardziej wpływowych Polek. 

Ewa Chodakowska jest dla mnie wzorem godnym naśladowania. Sama odniosła sukces, bez
niczyjej  pomocy. Ciężką pracą i determinacją wspięła się na szczyt. Moim zdaniem

Chodakowska jest zawsze zmotywowana i wytrwała (nie tylko w ćwiczeniach). Na co dzień
musi borykać się z negatywną energią na swoich profilach, mówię tu oczywiście o hejterach.
Ponadto ta kobieta zasługuje na uznanie dzięki swojej odwadze. Nie boi się nowych wyzwań.

Zawsze jest  gotowa , by pomagać potrzebującym i  daje z siebie dwieście procent. Ewa
pokazuje, że aktywność fizyczna daje mnóstwo radości. 

Przyszedł czas na jej osiągnięcia. Nikogo nie może dziwić, że Chodakowska jest Polską
Królową Fitnessu. W 2014r. razem z 2369 osobami przeprowadziła największy na świecie
trening fitness. To osiągnięcie zapisane zostało w Księdze Rekordów Guinessa. Nie był to

jedyny pobity przez nią rekord. Kolejny pobiła, zachęcając ponad 1700 osób do zrobienia 60-
sekundowego planku, czyli potocznie mówiąc deski. Oprócz tego jest autorką książek i

filmów na DVD o tematyce sportowej. Od 2017r. prowadzi stronę Be Active TV, na której
udostępnia swoje nagrane treningi. Dodatkowo z dietetykami prowadzi kanał Be Diet TV, na
którym ustala dietę do indywidualnych potrzeb każdego. Była również jurorką w programie
rozrywkowym DANCE, DANCE, DANCE. Od rozpoczęcia się kwarantanny codziennie o 18:00

trenuje z  ponad 30000 osób na treningach LIVE na swoim instagramie. Ja sama trenuję z
Chodą dla zdrowia i muszę powiedzieć ,że kocham ją za te litry potu, które codziennie

wylewam! Jak wielkie ta kobieta ma pokłady energii? Czym nas jeszcze zaskoczy? 

Uwielbiam Ewę za to, że kocha człowieka za to kim jest, a nie za to co posiada. Uwielbiam to,
w jaki sposób motywuje ludzi. Kocha swój zawód.  Nie afiszuje się ze swoim majątkiem. Jej
przypadek pokazuje, że każdy człowiek może osiągnąć to, czego pragnie, nawet jeśli nie ma

pieniędzy. A w szczególności kocham ją za podejście TY TEŻ MOŻESZ!
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