
Mateusz Stypuła – trener personalny 
 
Pan Mateusz ma 26 lat, pracuje z ludźmi od 6 lat i wykonał ponad 3000 treningów 
personalnych.   
Przygodę ze sportem rozpoczął jako dziecko już wieku 5 lat. Było to pływanie              
i narciarstwo. W czasie szkoły podstawowej i gimnazjum, brał udział w licznych 
zawodach pływackich i narciarskich, niejednokrotnie stając na podium. W wieku      
12 lat zaczął uprawiać sport extremalny downhill. W wieku 14 lat pokochał również 
koszykówkę i grał w Bielskiej Lidze Koszykówki. Około 15 roku życia, zaczął borykać 
się z przewlekłym bólem kolana - kolano skoczka, które narastało z każdym kolejnym 
meczem. Rozpoczął  intensywną rehabilitację i musiał zrezygnować ze wszystkich 
wykonywanych sportów. Po zakończonej sukcesem rehabilitacji zapisał się na 
siłownie w celu wzmocnienia siły mięśni oraz poprawieniu kondycji. Zaczął poznawać 
możliwości kształtowania sylwetki oraz zwiększania wydolności organizmu. 
Równocześnie coraz poważniej zainteresował się sportami siłowymi. Aby utrzymać 
sprawność ruchową, szybkość i kondycję, rozpoczął także intensywne treningi 
bokserskie.  
Wraz z coraz lepszym poznawaniem możliwości swojego ciała, zapragnął dzielić się 
zdobytą wiedzą z ludźmi, którym zależało na zmianie swojego trybu życia i sylwetki. 
W tym celu odbył liczne profesjonalne szkolenia i kursy. W tym samym czasie 
kontynuował dzienne studia na Politechnice Krakowskiej na kierunku budownictwo. 
Podczas trwania studiów rozpoczął prace w Pure Jatomi Fitness jako instruktor. 
Prowadził treningi personalne, jak również zajęcia fitness. Został wówczas finalistą 
konkursu do charytatywnego kalendarza, wydanego przez międzynarodową sieć 
siłowni Jatomi Fitness, poświęconego walce z rakiem.  
Po zakończeniu studiów otrzymał tytuł mgr. inż. budownictwa. Jednak jego 
marzeniem nie było budowanie, budynków, dróg i mostów tylko inżynieria ciała. 
Dlatego kolejnym etapem jego rozwoju było otwarcie własnej działalności. Jest nią 
siłownia, w której łączy obowiązki menagera oraz trenera personalnego. 
Brał udział w licznych zawodach kulturystycznych: 

- II miejsce PZKFITS Kulturystyka Mężczyzn w kat. do 75 kg, Kielce 24.07.2016 r. 
- V miejsce PZKFITS Kulturystyka Mężczyzn w kat. OPEN, Kielce 24.07.2016 r.  
- V miejsce UMP PZKFITS Kulturystyka Mężczyzn  

w kat. do 75 kg, Kraków 26.05.2016 r. 
- V miejsce SSKIR Kulturystyka Mężczyzn w kat. do 75 kg, Sopot  2016 r. 

Kursy i szkolenia, które ukończył: 
- Instruktor Kulturystyki i Fitness – PISIR, 
- Instruktor Trójboju Siłowego – Strength Coach – Barbell Brothers, 
- Trener Personalny – PISIR, 
- Anatomia w Sporcie – Paweł Posłuszny, 
- Dietetyka w Sporcie – Fakty i mity – Tadeusz Sowiński, 
- Optymalizacja Odżywiania i Suplementacji w Sportach Sylwetkowych – Krystian    

Wolski i Paweł Burakiewicz, 
- Doping w Sporcie i Chemia Mózgu Moduł 1 – Mateusz Koralewski, 
- Kettlebell – Pure Jatomi Fitness, 
- TRX – Pure Jatomi Fitness, 
- Stretching – Pure Jatomi Fitness, 
- Fit Girls – Pure Jatomi Fitness. 

Motto: 
“ Wszystko trwa, dopóki sam, tego chcesz.” 


