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Koniec roku to czas na przemyślenia. Czas odpoczynku, analiz, 
planowania. Chwila dla bliskich, śledziki w pracy, bieganie 

pod domem, po sklepach, za karpiem, w poszukiwaniu pięknie 
pachnącej choinki i Świętego Mikołaja. Ale myślami uciekamy 
sobie potajemnie na bezkresne połoniny, kamieniste górskie 
grzbiety, ciche, nocne leśne szlaki, gdzieś tam hen daleko od 

wszystkiego. Poniżej zdjęcie, które pokazuje niezwykłą moc głowy 
– jest kwintesencją ultra. Gorka Zubeldia pokonał tegoroczne 

CCC, potem usiadł na mecie i w geście triumfu uniósł nad głową 
swoją... protezę. Magiczna chwila dla Hiszpana, magiczna też dla nas 
wszystkich. Zwolnijcie w te Święta, będzie czas, żeby przyspieszyć 

w 2020 roku! Dużo zdrówka!

ULTRASKIHough
I ULTRASI!

 zdjęcie: Christophe Pallot / ©UTMB®
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Zdjęcie wykonałem tuż za pierwszym punktem kontrolnym trasy Lament 80, gdy 

zaczynało już świtać. Postaci na zdjęciu to ostatnia para, która kontynuowała bieg 

w tym miejscu. Noc, która początkowo była zapowiadana wyjątkowo deszczowa, 

okazała się sucha i wietrzna. Deszcz spadł dopiero trzy godziny po zrobieniu tego 

zdjęcia i padał nieprzerwanie aż do samego końca zawodów. Sprawiło to, że zawody 

zdecydowanie zasłużyły na swoją nazwę.

Mateusz Knap
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Ś WIAT  BIEGÓW 
ULTR A  W ED ŁUG 

Karoliny Krawczyk

zdjęcie: Piotr Dymus

tekst: Karolina Krawczyk

ŚWIAT ULTRA TO MOJA PRZESTRZEŃ NA DZIAŁANIE 

I TWORZENIE, A CZASAMI PO PROSTU NA SAMĄ 

OBECNOŚĆ I TOWARZYSZENIE. OD JAKIEGOŚ CZASU 

TYLKO Z APARATEM. W PAMIĘCI JEST JESZCZE TO, 

CO BYŁO PIERWSZE, ZANIM ZDECYDOWAŁAM SIĘ NA 

FOTOGRAFOWANIE BIEGACZY, CZYLI TRENINGI I STARTY 

W ZAWODACH. PRAWDA JEST JEDNAK TAKA, ŻE U ŹRÓDŁA 

MOTYWACJI ZAWSZE BYŁA CHĘĆ PRZEBYWANIA 

W GÓRSKIEJ PRZESTRZENI, DO BYCIA W DRODZE, NA 

PEŁNYCH OBROTACH, W AKCJI, POD GOŁYM NIEBEM, 

W RÓŻNYCH WARUNKACH ATMOSFERYCZNYCH, CHĘĆ 

DOŚWIADCZANIA, UCZESTNICZENIA I KONTAKTU 

Z NATURĄ. BIEGANIE UTRZYMUJE MNIE W FORMIE I DAJE 

MOŻLIWOŚĆ SZYBKIEGO PRZEMIESZCZANIA SIĘ, ALE TO 

FOTOGRAFIA ŁĄCZY TO WSZYSTKO W SPÓJNĄ CAŁOŚĆ.

TO TWORZY MÓJ ŚWIAT ULTRA. 

GŁOWA W CHMURACH

Ma on swoje cykle i swój 
porządek. To źródeł-
ko, które napełnia 

moje życie i pozwala funkcjono-
wać w zgodzie z moim tempera-
mentem. W pewnym sensie to 
miejsce, w którym nie ma potrze-
by odrywania się od „tu i teraz”, 
bo coś istotniejszego domaga się 
uwagi. To świat odczuwania, pa-
trzenia, widzenia… spokoju, wol-
ności od chaosu i zgiełku…choć 
nie jest pozbawiony niepewności 
i trudnych pytań. Bo jednak osa-
dzony w realnej rzeczywistości. To 

� zyczne miejsca w postaci kon-
kretnych pasm górskich, dróg, 
przestrzeni większych i mniej-
szych, ale to jednak przede wszyst-
kim stan ducha, kontakt ze sobą, 
zaufanie do siebie. Moja dro-
ga… wcale nie wolna od trosk, 
ale własna. Od kilku lat gdzieś 
mnie prowadzi. Gdzie? Sama je-
stem ciekawa. 

Koniec kolejnego sezonu. Czas na 
spowolnienie i spojrzenie w głąb, 
na zadbanie o formę, może nawet 
oddalenie od tematu, aby nabrać 

świeżości przed tym co dalej. To 
praca, która wymaga otwartej 
głowy i umiejętności reagowania 
na wszystko, co dzieje się w da-
nej przestrzeni, tak aby można 
było wybrać spośród wielu myśli, 
odczuć i reakcji, które w nas po-
wstają, to, co chcemy przekazać 
w postaci obrazu. Każdy wyjazd 
na zawody wymaga uwagi kilku 
dni. W każdej pojedynczej wy-
prawie odnajduję określony rytm. 
Przeplata się w nich czas działania 
i zatrzymania, mobilizacji i wyłą-
czenia, krzątaniny i wyciszenia. Za 
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każdym razem, gdy tylko zamykam drzwi 
mieszkania przed kolejną podróżą, towa-
rzyszą temu uczucia ciekawości, ekscyta-
cji, pomieszanych jednak z niepewnością, 
czasami nawet lękiem przed nieznanym, 
a może trafniej zabrzmi „niespodziewa-
nym”. Tak, ta praca to również tego ro-
dzaju emocje. Odpowiedzialność za swoje 
zadania, które wiążą się z pokonaniem se-
tek kilometrów, poza kilkoma wyjątkami, 
samotnie, jako kierowca, 
wykorzystaniem sprzętu, 
który może odmówić po-
słuszeństwa, to są spra-
wy, na które czasami nie 
można mieć wpływu. Te 
krótkie chwile przed samą 
drogą są kumulacją wie-
lu uczuć i myśli. Dopiero 
droga, działanie, budują spokój i wszystko 
zaczyna toczyć się własnym, naturalnym 
rytmem. To tak, jak po tej drugiej, biegowej 
stronie. Najwięcej pytań kłębi się w głowie 
przed startem. Później jest „tu i teraz”, nie 
ma chwili na wydumane analizy, jest czas na 
działanie. Ta siła jest uzależniająca. Porwa-
ła mnie kilka lat temu z etatu i przeniosła 

w świat niepewny, ale bardzo mi bliski. Go-
nię to życie na szlakach, jak napisała mi 
ostatnio znajoma z Jeleniej Góry. Z cięż-
kim plecakiem, który waży często ponad 
15 kg, ze swoim planem, który zazwyczaj 
powstaje jeszcze w domu, przy biurku, nad 
mapą. Parkuję na końcu „niczego”, bywa, 
że śpię w samochodzie, wchodzę w ciem-
ną noc, na szlak, na długo przed pierwszy-
mi biegaczami, aby dotrzeć do wybranych 

miejsc. Temat nocnych ujęć budzi we mnie 
coraz większą ciekawość. Jest jeszcze w nim 
wiele do odkrycia. To niełatwa droga, ale 
takie warunki są często najlepsze do roz-
woju. Wymaga cierpliwości, konkretnego 
pomysłu na wykorzystanie światła i zgrania 
kilku innych elementów. Ciemność i prze-
strzeń wyostrzają zmysły. Za każdym razem 

strach próbuję łagodzić myślą „Idziesz do 
pracy”. Uspokaja to moją głowę, choć nie 
zmienia warunków zewnętrznych. Czę-
sto wystarczy skierować czołówkę w gęsty 
las i można znaleźć odpowiedź w postaci 
świecących oczu, usłyszeć ruch w zaroślach. 
Wyobraźnia działa, a cel ją oswaja, tak jak 
jaśniejący horyzont po wschodniej stronie 
nieba czy pierwsi biegacze. 

Świat ultra to ludzie i prze-
strzeń. Można być bliżej, na 
wyciągnięcie ręki, na bliskość 
trudów, emocji i przeżyć, 
a można się schować, odda-
lić i też widzieć, odczuwać, 
samotność biegacza i jego 
zmagania. Bardzo cennym 

MOŻNA BYĆ BLIŻEJ, NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI, NA BLISKOŚĆ TRUDÓW, 
EMOCJI I PRZEŻYĆ, A MOŻNA SIĘ SCHOWAĆ, ODDALIĆ I TEŻ 
WIDZIEĆ, ODCZUWAĆ, SAMOTNOŚĆ BIEGACZA I JEGO ZMAGANIA. 

zdjęcie: Karolina Krawczyk

doświadczeniem dla mnie był tegoroczny 
Bieg Ultra Granią Tatr. Pierwszy raz w swo-
jej pracy miałam skupić się tylko na tym co 
poza plenerami, czyli na atmosferze przed 
startem, na pierwszym punkcie odżywczym, 
a przede wszystkim na tym, co dzieje się na 
mecie. To były zawsze dodatki do działań 
na trasie. Wydawało mi się, że koncentra-
cja na tym co na dole i oddalanie tęsknoty 
za kadrami z przestrzenią, zwłaszcza w ta-
kim miejscu, będą niezłym wyzwaniem. 
Jak bardzo się pomyliłam. To był dzień 
pełen emocji, pięknych chwil i niesamowi-
tych wzruszeń. Uświadomiły mi, że równie 
ważną motywacją do działania jest nie tyl-
ko sama droga, towarzyszenie biegaczom 
na trasie, przestrzeń, światło, ale to co tak 
ulotne, wyzwala się w kontakcie z drugim 

człowiekiem, na końcu trudów, na mecie, 
gdzie czekają bliscy, rodzina, gdzie jest miej-
sce na spontaniczną radość i inne emocje. 

Jestem w tym i czuję wdzięczność. Nie ocze-
kuję, nie nastawiam się, idę na spotkanie, 
ze sobą, z ludźmi, z przestrzenią. Moje po-
układanie i obowiązkowość przeplata się 
z wrażliwością, spontanicznością, potrze-
bą wolności, zachwytu nad chwilą… bez 
konieczności pytania kogoś o drogę. Cenię 
sobie w tym świecie fotogra� i biegowej to, 
że każdy może zaznaczać własną odrębność 
i kierować się swoim wyborem. Można 
dzielić się efektami żywo i spontanicznie, 
mocno dawać o sobie znać, a także zniknąć 
na dłuższą chwilę. Można bywać na zawo-
dach co weekend, ale też pojawiać się raz 

na kilka tygodni, a później wracać do tego, 
jak do siebie. W swoim tempie. Każdy ma 
własną drogę, ale łączą nas doświadczenia, 
ciekawość, poszukiwania, chęć rozwoju. 
Można być sam na sam z aparatem przez 
dwie doby, ale w kontakcie telefonicznym 
z drugim fotografem, który biega po krza-
kach, tylko że kilka kilometrów dalej. Za-
wody to zazwyczaj praca więcej niż jednego 
fotografa. Lubię tę wymianę, zrozumienie, 
często wspólne dylematy, troski, ale też po-
czucie humoru, krótkie spotkania, gdzieś 
w przelocie. Jak to bowiem pisze Clarissa 
Pinkola Estes, „Choć dusza może się karmić 
wieloma rzeczami, większość z nich należy 
do czterech podstawowych kategorii: czas, 
przynależność, pasja i niezależność”.

KAROLINA KRAWCZYK / GŁOWA W CHMURACH
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każdym razem, gdy tylko zamykam drzwi 
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WYWIAD
Z KINGĄ

KWIATKOWSKĄ

Wyobraźcie sobie, że doznajecie 

kontuzji i czeka was mały „remont” 

w jednym z dolnośląskich szpitali. 

Co chcielibyście usłyszeć tuż przed 

operacją? Jakie opowieści sprawiłyby, 

że znieczulenie przedzabiegowe 

okazałoby się zbędne? W polanickim 

centrum medycznym czeka na 

was pewna niezwykle zdolna 

pielęgniarka, która zdecydowanie 

ma bzika na puncie biegania. A co 

ma do powiedzenia? Przekonajcie 

się sami! Panie i Panowie, Ultraski 

i Ultrasi, przed wami zwyciężczyni 

tegorocznej Łemkowyny 150 – Kinga 

Kwiatkowska.

Jak
rozkwita    
ULTRA-
KWIATEK? 
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RAFAŁ SŁOCIAK: Kinga, ktoś kompletnie niezwiązany 

z bieganiem prosi Cię o przedstawienie się i kilka słów 

o sobie. Opowiedz, kim jesteś i czym się zajmujesz na co 

dzień i od święta, ale zapominając na chwilę o ultraświecie.

KINGA KWIATKOWSKA: Cześć, mam na imię Kinga! Z zawodu 
jestem pielęgniarką anestezjologiczną. Pracuję na bloku operacyj-
nym w Specjalistycznym Centrum Medycznym w Polanicy-Zdro-
ju. Obecnie mieszkam w Radkow2ie, u podnóża Gór Stołowych. 
Pochodzę natomiast z Chełmca. 

To właśnie tam się wychowałam, na ziemi sądeckiej. Później, ze 
względów zawodowych, wyprowadziłam się na cztery lata do Kra-
kowa. Gdy tam mieszkałam, praktycznie wszędzie dojeżdżałam na 
rowerze, ale te odległości nie przekraczały 10 km w jedną stronę 
i to w dodatku po płaskim. Tutaj, z Radkowa do pracy w Polanicy-
-Zdroju, mam ok. 20,5 km, ale gdy oswoiłam się z tą drogą i wcze-
śniejszą porą wstawania, okazało się, że to dobry pomysł na poranny 
rozruch. Ale niebawem, wraz ze spadkiem temperatury i nadcho-
dzącą zimą, skończy się podróżowanie do pracy rowerem. Ja po pro-
stu lubię być w nieustającym ruchu i nawet jak mi się czasami nie 
chce, to jednak kiedy już jestem w drodze, pojawia się zadowolenie. 

Poza tym lubię czytać książki, szczególnie prawdziwe historie ludzi, 
którzy podążają za własnymi marzeniami, łamią bariery niemoż-
liwości, ale nie tylko. Równie chętnie sięgam po książki związane 
z tematyką biegania, odżywiania, a także interesuje mnie obszar 
psychologii człowieka.

Pielęgniarka anestezjologiczna, zaciekawiona potencjałem 

ludzkiego mózgu – zastanawiam się, gdzie w tym wszystkim 

czas i przestrzeń na całodobowe taplanie się w beskidzkim 

błocie! No dobrze, wiemy już, kim zawodowo jest Kinga 

Kwiatkowska, pozostaje zapytać: dlaczego bieganie? Skąd 

pomysł na ultra? Kiedy i od czego to wszystko się zaczęło?

Postanowiłam, że dopóki mam potrzebę rywalizacji w biegach 
górskich, to moją pracę na pełen etat będę starała się dopasować 
do mojego kalendarza biegowego, stąd czas na trening zawsze się 
znajdzie. (śmiech)

Pytasz jak to się u mnie zaczęło z tym bieganiem? Trudno jest to 
konkretnie umiejscowić w czasie. Zacznę od powodu, który był 
takim czynnikiem zapalnym. Nie chwalę się tym, bo nie ma czym, 
ale mój nastoletni okres był dosyć burzliwy. Moja ciekawość spo-
wodowała, że stosowałam niedozwolone w tym wieku używki. Nie 
będę rozszerzać tego tematu. (śmiech) Kiedy dojrzałam emocjonal-
nie i popatrzyłam na moje życie z innej perspektywy, stwierdziłam, 
że nadszedł czas na zmiany. Dobre zmiany. I tak małymi krokami 

zaczęłam wprowadzać w moje życie aktywność i wybrałam biega-
nie. Wtedy to był chyba jogging, który uzupełniałam ćwiczeniami 
sprawnościowymi i rekreacyjną jazdą na rowerze, towarzyszącym 
mi w zasadzie wszędzie. To był chyba przełom lat 2008 i 2009.

A dlaczego bieganie? Bo zarówno dzisiaj jak i w tamtym czasie 
w biegu czułam się wolnym człowiekiem. Wystarczyło założyć buty 
i koszulkę, nawet bawełnianą, wtedy to nie miało znaczenia. Poza 
tym poprawiło się moje samopoczucie � zyczne i psychiczne, i to 
było moim motywatorem do dalszej pracy. Bieganie powodowało, 
że jako indywidualistka nie byłam przeciętnym człowiekiem. Ko-
lejną ważną dla mnie sprawą w czasie, kiedy zaczęłam biegać, było 
to, że poznałam fantastycznych Przyjaciół, z którymi dzieliłam czas 
nie tylko na bieganiu, lecz także na co dzień, podczas całodniowych 
wypraw po Beskidach, gdzie pozostała masa pozytywnych wspo-
mnień – i ja takie rzeczy bardzo sobie cenię. Obecnie mieszkamy 

 zdjęcie: Piotr Oleszak

bardzo daleko od siebie, ale kontakt nadal utrzymujemy. Byliśmy 
taką ekipą, która jak magnes przyciągała przygody.

Dlaczego ultra? Dlatego, że wydawało mi się to nieosiągalne. Pa-
miętam siebie sprzed pięciu–sześciu lat, kiedy stałam na mecie 
w Krynicy podczas Biegu 7 Dolin (wtedy wybierałam dystanse 
nieprzekraczające maratonu). Patrzyłam na tych biegaczy z dystan-
su 100 km jak na kosmitów, z pełnym uznaniem dla ich wysiłku, 
i obiecałam sobie, że będę podążać tą drogą i przyjdzie czas, że to 
stanie się moją rzeczywistością. Oczywiście nie trenowałam książ-
kowo, bardziej próbowałam biegać na zasadzie dosięgnięcia granic 
wytrzymałości � zycznej i psychicznej, bo ówczesny trening to było 
zdecydowanie zbyt mało, żeby móc rywalizować przez tak długi 
czas. Od ośmiu miesięcy trenuję z Marcinem Świercem i mój tre-
ning jest obecnie poukładany.

Zestawiając Twoje nazwisko ze wzmiankami o rowerze, aż 

chce się zapytać o pokrewieństwo z naszym szosowym 

mistrzem świata, Michałem Kwiatkowskim. Jednak czytelnicy 

ULTRA, poznając historię Twojej kariery, prędzej bardzo 

luźno skojarzą niektóre wątki z historią Pawła Góralczyka czy 

choćby Jerzego Górskiego. I tutaj docieramy do tematu, który 

należy rozpatrywać w kategoriach największego marzenia 

dla każdego sportowca – reprezentacja narodowa. Opowiedz 

nam o Twoim debiucie z orzełkiem na piersi na mistrzostwach 

świata w Szkocji, o Twoich wrażeniach, a także o tym, jak 

zostało to przyjęte w Twoim otoczeniu. Szczególnie w pracy. 

Rower to tylko dodatkowy trening, ale to nie jest moja mocna stro-
na, po prostu lubię przemieszczać się wszędzie na rowerze, lubię 
być aktywna i to spojrzenie na świat z punktu widzenia rowerzysty 
jest inne, odczuwalne prawie wszystkimi zmysłami.

Michał Kwiatkowski? Niestety nie jeste-
śmy spokrewnieni. Pewnie on też żału-
je. (śmiech)

Przyznając się do błędów swojej mło-
dości, nie chcę robić z tego dramatu. 
Nie znam historii Pawła Góralczyka, 
ale książkę Jerzego Górskiego czytałam 
i myślę, że to, jak wyglądała jego droga, 
jest przerażające i wzbudzające podziw. 
Wszelkie porównania są zbędne.

MŚ w Szkocji to był niezapomniany czas. 
Minęło już wiele czasu od tych zawo-
dów i mogę spojrzeć na to wydarzenie 
na chłodno. Dostałam tę propozycję po 
wygranej w zawodach UltraJanosik Le-
genda i generalnie miałam bardzo inten-
sywny sezon, w którym często stawałam 
na linii startu. Informacja o możliwości 
wyjazdu pojawiła się ok. dwóch–trzech 
tygodni przed biegiem, ponieważ ktoś 
zrezygnował. Owszem, było to dla mnie 
duże wyróżnienie i byłam z tego powodu 
bardzo szczęśliwa, aczkolwiek teraz my-
ślę, że moje zmęczenie sezonem wyszło 
na zawodach. Był to ciekawy czas – po-
jechać tam i wspólnie, w gronie znajo-
mych biegaczek i biegaczy, rywalizować 
na różnych dystansach o mistrzowskiej 
randze. Niestety, mój dystans z powodu 
panujących warunków na najwyższym 

KINGA KWIATKOWSKA / ROZMOWA NA SZCZYCIE
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ludzkiego mózgu – zastanawiam się, gdzie w tym wszystkim 

czas i przestrzeń na całodobowe taplanie się w beskidzkim 

błocie! No dobrze, wiemy już, kim zawodowo jest Kinga 

Kwiatkowska, pozostaje zapytać: dlaczego bieganie? Skąd 

pomysł na ultra? Kiedy i od czego to wszystko się zaczęło?

Postanowiłam, że dopóki mam potrzebę rywalizacji w biegach 
górskich, to moją pracę na pełen etat będę starała się dopasować 
do mojego kalendarza biegowego, stąd czas na trening zawsze się 
znajdzie. (śmiech)

Pytasz jak to się u mnie zaczęło z tym bieganiem? Trudno jest to 
konkretnie umiejscowić w czasie. Zacznę od powodu, który był 
takim czynnikiem zapalnym. Nie chwalę się tym, bo nie ma czym, 
ale mój nastoletni okres był dosyć burzliwy. Moja ciekawość spo-
wodowała, że stosowałam niedozwolone w tym wieku używki. Nie 
będę rozszerzać tego tematu. (śmiech) Kiedy dojrzałam emocjonal-
nie i popatrzyłam na moje życie z innej perspektywy, stwierdziłam, 
że nadszedł czas na zmiany. Dobre zmiany. I tak małymi krokami 

zaczęłam wprowadzać w moje życie aktywność i wybrałam biega-
nie. Wtedy to był chyba jogging, który uzupełniałam ćwiczeniami 
sprawnościowymi i rekreacyjną jazdą na rowerze, towarzyszącym 
mi w zasadzie wszędzie. To był chyba przełom lat 2008 i 2009.

A dlaczego bieganie? Bo zarówno dzisiaj jak i w tamtym czasie 
w biegu czułam się wolnym człowiekiem. Wystarczyło założyć buty 
i koszulkę, nawet bawełnianą, wtedy to nie miało znaczenia. Poza 
tym poprawiło się moje samopoczucie � zyczne i psychiczne, i to 
było moim motywatorem do dalszej pracy. Bieganie powodowało, 
że jako indywidualistka nie byłam przeciętnym człowiekiem. Ko-
lejną ważną dla mnie sprawą w czasie, kiedy zaczęłam biegać, było 
to, że poznałam fantastycznych Przyjaciół, z którymi dzieliłam czas 
nie tylko na bieganiu, lecz także na co dzień, podczas całodniowych 
wypraw po Beskidach, gdzie pozostała masa pozytywnych wspo-
mnień – i ja takie rzeczy bardzo sobie cenię. Obecnie mieszkamy 
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bardzo daleko od siebie, ale kontakt nadal utrzymujemy. Byliśmy 
taką ekipą, która jak magnes przyciągała przygody.

Dlaczego ultra? Dlatego, że wydawało mi się to nieosiągalne. Pa-
miętam siebie sprzed pięciu–sześciu lat, kiedy stałam na mecie 
w Krynicy podczas Biegu 7 Dolin (wtedy wybierałam dystanse 
nieprzekraczające maratonu). Patrzyłam na tych biegaczy z dystan-
su 100 km jak na kosmitów, z pełnym uznaniem dla ich wysiłku, 
i obiecałam sobie, że będę podążać tą drogą i przyjdzie czas, że to 
stanie się moją rzeczywistością. Oczywiście nie trenowałam książ-
kowo, bardziej próbowałam biegać na zasadzie dosięgnięcia granic 
wytrzymałości � zycznej i psychicznej, bo ówczesny trening to było 
zdecydowanie zbyt mało, żeby móc rywalizować przez tak długi 
czas. Od ośmiu miesięcy trenuję z Marcinem Świercem i mój tre-
ning jest obecnie poukładany.

Zestawiając Twoje nazwisko ze wzmiankami o rowerze, aż 

chce się zapytać o pokrewieństwo z naszym szosowym 

mistrzem świata, Michałem Kwiatkowskim. Jednak czytelnicy 

ULTRA, poznając historię Twojej kariery, prędzej bardzo 

luźno skojarzą niektóre wątki z historią Pawła Góralczyka czy 

choćby Jerzego Górskiego. I tutaj docieramy do tematu, który 

należy rozpatrywać w kategoriach największego marzenia 

dla każdego sportowca – reprezentacja narodowa. Opowiedz 

nam o Twoim debiucie z orzełkiem na piersi na mistrzostwach 

świata w Szkocji, o Twoich wrażeniach, a także o tym, jak 

zostało to przyjęte w Twoim otoczeniu. Szczególnie w pracy. 

Rower to tylko dodatkowy trening, ale to nie jest moja mocna stro-
na, po prostu lubię przemieszczać się wszędzie na rowerze, lubię 
być aktywna i to spojrzenie na świat z punktu widzenia rowerzysty 
jest inne, odczuwalne prawie wszystkimi zmysłami.

Michał Kwiatkowski? Niestety nie jeste-
śmy spokrewnieni. Pewnie on też żału-
je. (śmiech)

Przyznając się do błędów swojej mło-
dości, nie chcę robić z tego dramatu. 
Nie znam historii Pawła Góralczyka, 
ale książkę Jerzego Górskiego czytałam 
i myślę, że to, jak wyglądała jego droga, 
jest przerażające i wzbudzające podziw. 
Wszelkie porównania są zbędne.

MŚ w Szkocji to był niezapomniany czas. 
Minęło już wiele czasu od tych zawo-
dów i mogę spojrzeć na to wydarzenie 
na chłodno. Dostałam tę propozycję po 
wygranej w zawodach UltraJanosik Le-
genda i generalnie miałam bardzo inten-
sywny sezon, w którym często stawałam 
na linii startu. Informacja o możliwości 
wyjazdu pojawiła się ok. dwóch–trzech 
tygodni przed biegiem, ponieważ ktoś 
zrezygnował. Owszem, było to dla mnie 
duże wyróżnienie i byłam z tego powodu 
bardzo szczęśliwa, aczkolwiek teraz my-
ślę, że moje zmęczenie sezonem wyszło 
na zawodach. Był to ciekawy czas – po-
jechać tam i wspólnie, w gronie znajo-
mych biegaczek i biegaczy, rywalizować 
na różnych dystansach o mistrzowskiej 
randze. Niestety, mój dystans z powodu 
panujących warunków na najwyższym 
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szczycie Ben Nevis, został odczuwalnie skrócony. Szkockie góry są 
nieprzewidywalne, technicznie trudne. Ostatecznie skończyłam na 
23. pozycji wśród kobiet. Pomimo wszystkich trudności, wsparcie, 
które otrzymywałam od bliskich i od osób z pracy, bardzo moty-
wowało mnie do tego, żeby pobiec na 100% swoich możliwości. 
Wtedy jeszcze pracowałam na tzw. czerwonej chirurgii w Krakowie, 
na bloku operacyjnym. Niestety już mnie tam nie ma, ale z ogrom-
ną sympatią wspominam te wspólnie przepracowane cztery lata. 

Nie mam konkretnego marzenia biegowego. Chcę podnosić swój 
poziom sportowy. Mam trzy konkretne cele na rok 2020 i będę 
chciała to konsekwentnie realizować.

W porządku, zatem skoro już sprowokowałaś pytanie, opowiedz, 

proszę, jakie masz trzy cele na sezon 2020 i przy okazji jakie 

są według Ciebie największe zagrożenia na drodze do ich 

osiągnięcia. O ile oczywiście możesz nam to zdradzić?! 

Na początek planuję wystartować na 84 km w Ultra-Trail Hunga-
ry pod koniec maja. Kolejnym priorytetem będą zawody w Dolo-
mitach – Ultra Dolomites (80 km) podczas Lavaredo Ultra Trail 
z końcem czerwca. Niestety przegapiłam zapisy na LUT120, gdyż 

byłam mocno zaabsorbowana startem na Łemkowyna Ultra Trail 150 
i miałam wiele wątpliwości oraz obaw związanych z moją dyspo-
zycją na tych zawodach. Stąd wybrałam nieco krótszy dystans, co 
nie znaczy łatwiejszy. W drugiej części sezonu planuję wystartować 
w CCC, czyli 101 km w ramach festiwalu UTMB. Chciałabym 
wziąć udział w tych trzech biegach, mieć konkretne, realne zało-
żenia i być pewna, że zrobiłam wszystko, co było w mojej mocy, 
żeby dobrze przygotować się do tych startów. Wszystko jest w mo-
jej głowie i nogach. Cieszę się, bo zacznę cały cykl treningowy od 
początku pod okiem trenera Marcina Świerca. Wiesz, na pewno 
wsparcie Salco Garmin Team też wiele spraw mi ułatwia. To będzie 
dobry sezon! Czuję to.

Musi być! Zjawiskowe Dolomity, majestatyczne Alpy; oprócz 

sukcesów sportowych, wyczuwam niesamowite doznania 

estetyczne. Szczególnie pod okiem takiego specjalisty 

przygotowania do takich wyzwań muszą być same w sobie 

ekscytujące. No dobrze, zatem jeszcze słowo o teamie – do 

niedawna Alpin Sport Hoka One One, obecnie „Słony 

Zegarek”. Skąd zmiana? Czy to była dobra zmiana? Czy 

oprócz wsparcia technicznego dostajesz również kopa 
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motywacyjnego od kolegów i koleżanek z teamu?

Tak chcę żyć. Bieganie łączyć z podróżowaniem, ale to bieganie 
jest moim oczkiem w głowie. Do niedawna byłam w Alpin Sport, 
który ma teraz w nazwie sponsora Hoka One One. Współpra-
cę zakończyłam startem w GP Sokoła, czyli etapowymi biegami, 
od których wszystko się zaczęło. Niestety, nie pobiegłam tam tak 
jakbym chciała, był to czas mojego rozpędzania się. Tak wyszło 

w tym roku, że z Marcinem Świercem jako trenerem współpracuję 
od marca i na efekty musiałam cierpliwie poczekać, a to dopiero 
początek. W Salco Garmin Team mam wszystko, czego potrzebu-
ję. Przede wszystkim liczą się ludzie, z którymi tworzymy zgraną 
drużynę, nawzajem sobie pomagając i wspierając się. Jeśli chodzi 
o sprzęt i pozostałe sprawy związane z wyjazdami, mogę liczyć 
na ogromne wsparcie. Marcin Ścigalski jest bardzo ciepłym czło-
wiekiem, zaangażowanym w sprawy teamowe. Skoro pytasz mnie 
o wsparcie, to chcę wspomnieć o Jacku z � rmy Salming, który za-
opatruje mnie w buty i ubrania biegowe tej szwedzkiej marki. Jest 
jeszcze Dominik z ALE – Active Life Energy, który dba o to, żeby 
nigdy nie zabrakło mi energii.

Kinga, a czy poza trzema głównymi (zagranicznymi) celami 

na rok 2020 będzie można Cię spotkać na jakimś polskim 

ultra? A może coś relatywnie krótszego do obiegania 

na krajowym podwórku? Jak kształtuje się pozostała 

część Twoich planów startowych na przyszły sezon? 

Tak, oczywiście. Zawody w Polsce będą raczej krótsze, bo moim 
celem jest też poprawa szybkości, więc kontrolnie wezmę udział 
w kilku krótszych biegach na naszym pięknym, górskim podwórku. 
Planuję wystartować w Wielkiej Prehybie podczas Biegów w Szczaw-
nicy. Chciałabym poprawić tegoroczny słaby czas. Bardzo ciepło 
myślę o ZUK-u, chociaż po zakończeniu zawodów w tym roku są-
dziłam, że to już się więcej nie powtórzy, ze względu na warunki. 
Nie potra� ę tego wytłumaczyć. Nie uda mi się przekonać trenera, 
że ten start mi nie zaszkodzi, mając na uwadze priorytety. Chyba 
że masz jakiś pomysł. (śmiech) 

Mam jeszcze jeden plan – wystartować w Złotym Maratonie w ra-
mach Dolnośląskiego Festiwalu Biegów Górskich. Nie wiem, co 
będzie po CCC, jeśli się tam dostanę, ale chciałabym coś jeszcze 
u nas pobiec, tylko wiesz, teraz tak mówię, a jak będzie – czas pokaże.

Oczywiście życie weryfi kuje czasem nasze plany, szczególnie 

biegowe. Zdradzisz nam trochę detali ze swojego planu 

treningowego? Ile dni w tygodniu poświęcasz na 

jednostki biegowe? Jaki masz średni tygodniowy 

kilometraż w okresie jesienno-zimowym? Czy 

Marcin ma dużo roboty z dopasowaniem planu 

pod Twój tryb życia i różne nieprzewidziane 

sytuacje, burzące wcześniej ustalony grafi k, 

czy też wszystko układa się idealnie? 

Jeśli rozmawiamy o treningu, to wszystko zależy 
od okresu w cyklu treningowym. Obecnie przy-
mierzam się do trenowania bazy. Kiedy rozmawia-
my, kończy mi się trzeci tydzień roztrenowania. 
Trudny i bardzo potrzebny okres. Szczerze, ni-
gdy nie pozwalałam sobie na tak długą przerwę, 

zawsze szybko wracałam do biegania po zawodach. To właśnie re-
generacja wychodziła mi najgorzej. Teraz zaczynam dostrzegać jej 
wartość i widzę z tej perspektywy, jak łatwo można wpaść w taką 
pułapkę reżimu treningowego w połączeniu z wieloma nadgodzi-
nami w pracy i jakże często nieprzespanymi nocami. Pewnie taki 
system, w którym kiedyś funkcjonowałam, pozwalał mi i nadal 
pozwala radzić sobie w trudnych warunkach.

Wracając do planu treningowego, to do tej pory wykonywałam pięć 
jednostek biegowych plus dwie jednostki sprawnościowe; niekiedy 
zdarza się więcej. Po prostu jeśli czuję potrzebę, to zabieram się za 
te ćwiczenia i dostosowuję do biegania, żeby zbyt mocno się nie 
obciążyć. Moja druga połowa już się nauczyła to akceptować i nie 
komentować. Dodatkowo rower zwykle do pracy, ale w zależno-
ści od warunków pogodowych, bo to jednak jest 20 km w jedną 
stronę, przeważnie w tlenie, a później muszę przestawić się na tryb 
pracy, która do łatwych i przewidywalnych nie należy. Chociaż 
przyznam się, że czasem jak wiem, że mogę, to zawsze jednak pa-
trzę na zegarek i w okresie letnim życiówki do pracy bardzo mnie 
cieszyły. A w pracy, co ciekawe, liczą moje kilometry, zawsze pytają, 
kiedy pada deszcz, albo jest cholernie zimno – jakim transportem 
dotarłam do szpitala. 

Wracając do kilometrażu i jednostek, to średnio tygodniowo prze-
biegam ok. 80–90 km, w tym są rytmy, podbiegi, spokojne wy-
biegania, fartleki, interwały, przełamania, w zależności od tego, do 
czego się przygotowuję. Tak w ultraskrócie.

To właśnie regeneracja wychodziła mi najgorzej. 
Teraz zaczynam dostrzegać jej wartość 
i widzę z tej perspektywy, jak łatwo można 
wpaść w taką pułapkę reżimu treningowego 
w połączeniu z wieloma nadgodzinami w pracy 
i jakże często nieprzespanymi nocami. 
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szczycie Ben Nevis, został odczuwalnie skrócony. Szkockie góry są 
nieprzewidywalne, technicznie trudne. Ostatecznie skończyłam na 
23. pozycji wśród kobiet. Pomimo wszystkich trudności, wsparcie, 
które otrzymywałam od bliskich i od osób z pracy, bardzo moty-
wowało mnie do tego, żeby pobiec na 100% swoich możliwości. 
Wtedy jeszcze pracowałam na tzw. czerwonej chirurgii w Krakowie, 
na bloku operacyjnym. Niestety już mnie tam nie ma, ale z ogrom-
ną sympatią wspominam te wspólnie przepracowane cztery lata. 

Nie mam konkretnego marzenia biegowego. Chcę podnosić swój 
poziom sportowy. Mam trzy konkretne cele na rok 2020 i będę 
chciała to konsekwentnie realizować.

W porządku, zatem skoro już sprowokowałaś pytanie, opowiedz, 

proszę, jakie masz trzy cele na sezon 2020 i przy okazji jakie 

są według Ciebie największe zagrożenia na drodze do ich 

osiągnięcia. O ile oczywiście możesz nam to zdradzić?! 

Na początek planuję wystartować na 84 km w Ultra-Trail Hunga-
ry pod koniec maja. Kolejnym priorytetem będą zawody w Dolo-
mitach – Ultra Dolomites (80 km) podczas Lavaredo Ultra Trail 
z końcem czerwca. Niestety przegapiłam zapisy na LUT120, gdyż 

byłam mocno zaabsorbowana startem na Łemkowyna Ultra Trail 150 
i miałam wiele wątpliwości oraz obaw związanych z moją dyspo-
zycją na tych zawodach. Stąd wybrałam nieco krótszy dystans, co 
nie znaczy łatwiejszy. W drugiej części sezonu planuję wystartować 
w CCC, czyli 101 km w ramach festiwalu UTMB. Chciałabym 
wziąć udział w tych trzech biegach, mieć konkretne, realne zało-
żenia i być pewna, że zrobiłam wszystko, co było w mojej mocy, 
żeby dobrze przygotować się do tych startów. Wszystko jest w mo-
jej głowie i nogach. Cieszę się, bo zacznę cały cykl treningowy od 
początku pod okiem trenera Marcina Świerca. Wiesz, na pewno 
wsparcie Salco Garmin Team też wiele spraw mi ułatwia. To będzie 
dobry sezon! Czuję to.

Musi być! Zjawiskowe Dolomity, majestatyczne Alpy; oprócz 

sukcesów sportowych, wyczuwam niesamowite doznania 

estetyczne. Szczególnie pod okiem takiego specjalisty 

przygotowania do takich wyzwań muszą być same w sobie 

ekscytujące. No dobrze, zatem jeszcze słowo o teamie – do 

niedawna Alpin Sport Hoka One One, obecnie „Słony 

Zegarek”. Skąd zmiana? Czy to była dobra zmiana? Czy 

oprócz wsparcia technicznego dostajesz również kopa 
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motywacyjnego od kolegów i koleżanek z teamu?

Tak chcę żyć. Bieganie łączyć z podróżowaniem, ale to bieganie 
jest moim oczkiem w głowie. Do niedawna byłam w Alpin Sport, 
który ma teraz w nazwie sponsora Hoka One One. Współpra-
cę zakończyłam startem w GP Sokoła, czyli etapowymi biegami, 
od których wszystko się zaczęło. Niestety, nie pobiegłam tam tak 
jakbym chciała, był to czas mojego rozpędzania się. Tak wyszło 

w tym roku, że z Marcinem Świercem jako trenerem współpracuję 
od marca i na efekty musiałam cierpliwie poczekać, a to dopiero 
początek. W Salco Garmin Team mam wszystko, czego potrzebu-
ję. Przede wszystkim liczą się ludzie, z którymi tworzymy zgraną 
drużynę, nawzajem sobie pomagając i wspierając się. Jeśli chodzi 
o sprzęt i pozostałe sprawy związane z wyjazdami, mogę liczyć 
na ogromne wsparcie. Marcin Ścigalski jest bardzo ciepłym czło-
wiekiem, zaangażowanym w sprawy teamowe. Skoro pytasz mnie 
o wsparcie, to chcę wspomnieć o Jacku z � rmy Salming, który za-
opatruje mnie w buty i ubrania biegowe tej szwedzkiej marki. Jest 
jeszcze Dominik z ALE – Active Life Energy, który dba o to, żeby 
nigdy nie zabrakło mi energii.

Kinga, a czy poza trzema głównymi (zagranicznymi) celami 

na rok 2020 będzie można Cię spotkać na jakimś polskim 

ultra? A może coś relatywnie krótszego do obiegania 

na krajowym podwórku? Jak kształtuje się pozostała 

część Twoich planów startowych na przyszły sezon? 

Tak, oczywiście. Zawody w Polsce będą raczej krótsze, bo moim 
celem jest też poprawa szybkości, więc kontrolnie wezmę udział 
w kilku krótszych biegach na naszym pięknym, górskim podwórku. 
Planuję wystartować w Wielkiej Prehybie podczas Biegów w Szczaw-
nicy. Chciałabym poprawić tegoroczny słaby czas. Bardzo ciepło 
myślę o ZUK-u, chociaż po zakończeniu zawodów w tym roku są-
dziłam, że to już się więcej nie powtórzy, ze względu na warunki. 
Nie potra� ę tego wytłumaczyć. Nie uda mi się przekonać trenera, 
że ten start mi nie zaszkodzi, mając na uwadze priorytety. Chyba 
że masz jakiś pomysł. (śmiech) 

Mam jeszcze jeden plan – wystartować w Złotym Maratonie w ra-
mach Dolnośląskiego Festiwalu Biegów Górskich. Nie wiem, co 
będzie po CCC, jeśli się tam dostanę, ale chciałabym coś jeszcze 
u nas pobiec, tylko wiesz, teraz tak mówię, a jak będzie – czas pokaże.

Oczywiście życie weryfi kuje czasem nasze plany, szczególnie 

biegowe. Zdradzisz nam trochę detali ze swojego planu 

treningowego? Ile dni w tygodniu poświęcasz na 

jednostki biegowe? Jaki masz średni tygodniowy 

kilometraż w okresie jesienno-zimowym? Czy 

Marcin ma dużo roboty z dopasowaniem planu 
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Odkąd zaczęłam pracować 
z Marcinem, wiele zmian nastą-
piło w moim życiu. Począwszy 
od przeprowadzki z Krakowa do 
Radkowa, poprzez długie chwi-
le niepewności związane z pracą 
i miejscem w szpitalu, bo odpo-
wiada mi jedynie specy� ka bloku 
operacyjnego i anestezji, ewen-
tualnie intensywnej terapii, cho-
ciaż na IT jeszcze nie pracowałam. 
Wtedy też podjęłam decyzję o tym, 
żeby Marcin poprowadził mnie 
w treningach, ale początki były 
cholernie trudne, myślałam że nic 
ze mnie nie będzie.

Obecnie mam pracę w stałych go-
dzinach. Nie mam nocnych dyżu-
rów, więc mogę spokojnie wplatać 
treningi w rytm dnia. Owszem, 
czasami mi coś nie wyszło, np. 
opowiem taką ciekawostkę: w wa-
kacje szkolne pojechałam z dzieć-
mi na obóz sportowo-językowy 
jako opieka medyczna, w ramach 
mojego urlopu. Poszliśmy wszyscy 
na stadion żużlowy i tam zapla-
nowałam sobie trening interwałowy, bo takowy miałam akurat do 
zrobienia. Dzieci się świetnie bawiły, a ja biegałam po torze i trzy-
małam kciuki, żeby nic się nikomu nie stało, żebym nie musiała 
przerywać jednostki. Niestety stało się, na szczęście nic poważnego, 
ale po 2/3 treningu musiałam zejść z toru i udzielić pomocy. Póź-
niej dokończyłam, ale wiadomo – tak się nie robi.

Więc zdarza się, że coś nie wyjdzie. Staram się pilnować planu, cza-
sami wychodzę poza jego granice, ale Marcin próbuje mnie prosto-
wać. Słucham go, bo mam w nim autorytet. Poza tym na ten obóz 
jeżdżę od pięciu lat i kierownik zdaje sobie sprawę, że gdybym nie 
mogła tam trenować, to by mnie tam nie było. Ponieważ tworzy-
my świetnie się rozumiejącą kadrę, to każdy ma swoją przestrzeń. 
Aczkolwiek zawsze staram znaleźć odpowiedni czas na trening i też 
nie oddalam się zbytnio od naszego stałego miejsca. 

Przy tak poważnym i ambitnym podejściu do pasji, jaką jest 

bieganie, z pewnością spędzasz w biegu mnóstwo czasu, który 

można by było przeznaczyć na życie prywatne. Jak na to patrzy 

Twój partner życiowy Jarek Gonczarenko? Trenujecie czasami 

razem? Kto w tym związku spędza więcej czasu na treningach? 

To prawda, dużo czasu poświęcam na trening, ale nic nie tracę, bo 
robię to, co kocham. Jarek świetnie mnie rozumie, bo sam również 
trenuje do biegów ultra. Bardzo często trenujemy razem, w zależ-
ności od naszych założeń; bywa, że każdy później biegnie w swoją 
stronę. Jeśli mam mocny akcent, to lepiej zostawić mnie w spoko-
ju, bo potrzebuję skupienia. Taka już jestem. Więc w nasze życie 
prywatne jest wpisany trening. Poza tym, nawet jak nie trenujemy, 
to lubimy spędzać czas aktywnie. Nasze rozmowy nie sprowadzają 
się tylko do biegania. Staramy się oddzielać bieganie od pozosta-
łych spraw. Ostatnie pytanie jest podchwytliwe? Kto więcej czasu 
spędza na treningu? Myślę, że podobnie. 

Kinga, a jak już biegasz solo, to z muzyką? Jeśli tak, jakie 

klimaty? Czy raczej wolisz wsłuchiwać się w rytm 

swoich kroków, serca i otaczającą Cię przyrodę?

Raczej nie biegam z muzyką. Wolę wsłuchiwać się w rytm swoich 
kroków i jeśli nie mam mocnej jednostki, akcentu, to dostrzegać 
piękno przyrody. Słuchając, traci się też kontakt z otoczeniem i ła-
twiej jest o kontuzję.

 zdjęcie: Piotr Dymus

Zatem życząc Ci tych kontuzji 

jak najmniej, a najlepiej wcale, 

chciałbym bardzo podziękować za 

wywiad i przybliżenie czytelnikom 

Twojej skromnej osoby. Na koniec, 

nawiązując do Twojej słabości 

do książek, poleć proszę dwa 

swoje ulubione tytuły – jeden 

biegowy, a drugi kompletnie 

niezwiązany z bieganiem?

Dzisiaj mam pierwszy dzień biega-
nia po roztrenowaniu. Jest superlekko. 
Czuję głód biegania. To ja dziękuję za 
rozmowę, to w jaki sposób ją poprowa-
dziłeś, a swoją drogą zawsze Twoja oso-
ba będzie mi kojarzyła się z ŁUT 150, 
kiedy na punkcie w Wołowcu błyska-
wicznie do mnie podszedłeś i udzieli-
łeś mi fachowej pomocy. Jestem za to 
bardzo wdzięczna. To jest niesamowi-
te, ale takie rzeczy się pamięta, nawet 
jak trwają chwileczkę. 

Zadałeś mi trudne pytanie, bo nie 
jest łatwo wyróżnić tylko dwie książki, 
dlatego wyjdę trochę poza ramy tego 
pytania. Jeśli chodzi o książki biegowe, 
to dla mnie zdecydowanie najlepszą 
rzeczową książką, która w przystępny 
sposób wyjaśnia to, co każdy biegacz 
powinien wiedzieć, jest Bieganie meto-
dą Danielsa. To książka, która jeszcze 
przed etapem trenowania z Marcinem 
była moim przewodnikiem. Kolejna 
to Gotowy do biegu Kelly’ego Starreta 

– to dla mnie pozycja warsztatowa, jak 
przygotować nasze ciało tak, żeby było 
sprawne. Zawiera wiele wskazówek na 
temat mobilizacji, zapobiegania kon-
tuzjom i radzenia sobie z nimi, kiedy 
już się pojawią. Bardzo merytoryczna. 
Z książek niebiegowych wyróżnię Ta-
jemniczy ogród Francesa H. Burnetta, 
którą mam na półce i przeczytałam nie 
raz; niezwykle wartościowa, pokazuje 
jak miłość i przyjaźń potra�  zmienić 
człowieka i to jest w niej najcenniejsze. 
Druga pozycja to W poszukiwaniu sen-
su życia Viktora Frankla – książka, któ-
ra wywarła na mnie ogromne wrażenie, 
kiedy po raz pierwszy ją czytałam. Po-
kazała, że tak naprawdę wszystko jest 
w naszej głowie i to, w jaki sposób się 
zachowamy w obliczu cierpienia, za-
leży od nas samych.

Kinga, dziękuję 

w imieniu Ultraczytelników! 

Zatem powodzenia i do 

zobaczenia na szlaku!

Jeśli mam mocny akcent, 
to lepiej zostawić mnie 
w spokoju, bo potrzebuję 
skupienia. Taka już jestem. 

r o z m a w i a ł
Ultramaratończyk, wolontariusz, a od czasu do czasu także komentator sportowy, bez pamięci 

zakochany w tańcu. Organizator i pomysłodawca Crossu Ozimskiego PagóRace, co próbuje od kilku 
lat pogodzić z etatem logistyka w korporacji. Na hasło „czas wolny” albo „nuda” sięga po słownik 

języka polskiego, sprawdzając, co to znaczy.

Rafał Słociak 
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ROZMOWA NA SZCZYCIE

rozmawiał: Jędrzej Maćkowski
(Od Grubasa do Ultrasa)

WYWIAD
Z PIOTREM
SZUMLIŃSKIM

Mnie nie 

przeszkadza jak 

mnie nazwiesz 

grubasem, ale 

wyobraź sobie, 

że może to czytać 

ktoś, kto jest teraz 

gruby i chciałby 

coś z tym zrobić. 

Czy przypadkiem ta 

osoba nie poczuje się 

dotknięta, obrażona 

lub zniechęcona 

do podejmowania 

jakichś działań? Bo 

gruby i grubas to 

wg mnie coś innego. 

To tak jakbyś 

stwierdził, że ktoś 

powiedział głupotę 

albo że jest głupi.

GRUBY 
ULTRAS
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Przyznam szczerze, że sam nie 
do końca się z tym tokiem my-
ślenia zgadzam, bo wg mnie 

zarówno jedno, jak i drugie w jakiś 
sposób stwierdza fakt, że ktoś jest 
pączkiem. Sam lubię dosadne okre-
ślenia, bo one dają jasno do myśle-
nia. W moim przypadku, gdyby nie 
otoczenie, które mówiło mi: „Hej, je-
steś grubasem – zrób coś z tym, szko-
da zdrowia”, pewnie nadal byłbym 
gościem 100 kg plus. Mój rozmówca 
jednak z racji swoich doświadczeń 
woli unikać takiego kategoryzo-
wania. Sam ma do siebie olbrzymi 
dystans, ale wie, że nie wszyscy go 
mają. Otyłość to w Polsce trochę te-
mat tabu, bo czasem nie wynika ona 
z zaniedbania, a jest uwarunkowa-
na genetycznie. Ludzie chcą zrzucić 
kilogramy, ale nie chcą stanąć przed 
lustrem i spojrzeć problemowi pro-
sto w twarz. Wyzbyć się wymówek 
w postaci braku czasu, by o siebie 
zadbać. Nie zmienia to jednak fak-
tu, że i tak jest najlepszym przykła-
dem, że mając dużo kilogramów za 
dużo, konsekwentnymi działania-
mi da się osiągnąć więcej niż można 
przypuszczać. Poznajcie bliżej Piotra 
Szumlińskiego.

JĘDRZEJ MAĆKOWSKI: Piotr, nie jesteś 

jedynym przykładem ultrasa, który 

ważąc kiedyś dobrze ponad 100 kg, 

teraz biega i to na poziomie takim, że 

potrafi  wygrywać mocno obsadzone 

biegi w Polsce. Udowodnili już to Łukasz 

Zdanowski czy Wojtek Probst, którzy 

przeszli podobną do drogę. Opowiedz 

mi jednak swoją historię wagi ciężkiej.

PIOTR SZUMLIŃSKI: Moja maksymalna 
waga oscylowała w granicach ok. 120 kg. 
Dokładnie nie wiem, ile to było, bo ze 
strachu bałem się ważyć. Jeszcze w li-
ceum grałem amatorsko w piłkę bez jakiś 

większych sukcesów, ale przynajmniej wa-
żyłem ok. 79 kg. Niestety na studiach 
wszystko się zmieniło. O ile jeszcze na 
pierwszym roku w miarę się trzymałem, 
choćby dlatego, że raz w tygodniu były 
zajęcia z WF, to od drugiego roku było  
już coraz gorzej. Urodziła nam się córka 
i oboje z żoną musieliśmy tak organizować 
czas, żeby odbywać zajęcia na uniwersyte-
cie (oboje kończyliśmy prawo) i zajmować 
się Julią. Utrzymywaliśmy się z pomocy 
rodziców oraz stypendiów naukowych. 
Najzwyczajniej w świecie jakoś nie było 
czasu na myślenie o diecie i uprawnianiu 
sportu. W sumie nie wiedząc jak i kiedy, 
ocknąłem się, ważąc dobrze ponad 100 kg.

No właśnie, nie miałeś czasu, 

czy wydawało Ci się, że nie masz 

czasu, by zadbać o siebie?

Teraz już wiem, że tylko mi się wydawało. 
Ten czas był, tylko ja nim źle zarządza-
łem. Uprawianie sportu pomaga w ogar-
nięciu tego tematu. Usprawniasz pewne 
ruchy, planujesz. Czas nie przecieka ci 
przez palce. Patrząc wstecz, widzę, ile mi-
nut dziennie spędziłem na kanapie przed 
telewizorem. Wtedy nazywało się to odpo-
czynkiem, bo nie ma co ukrywać, że tak 
zaniedbany organizm jak mój domagał się 
odpoczynku, jednak 
zupełnie innego niż 
ja mu fundowałem. 
Dziś wyszedłbym na 
trening albo na spacer 
z wózkiem, wiedząc 
ile siły mi to da, jak 
dobrze przewietrzy 
mózg i poukłada 
w głowie. Śmiało 
mogę zatem powie-
dzieć, że byłem gruby 
z zaniedbania, a ówczesny odpoczynek nie 
miał nic wspólnego z regeneracją organi-
zmu. Podświadomie jednak próbowałem 
coś robić. Sprawdziłem przez kilka lat na 
sobie działanie wielu popularnych diet, 
łącznie z dietą Dukana. Ta akurat dała 

efekt utraty wagi, ale po jej zakończeniu 
z uzyskanych 86 kg dobiłem znów mocno 
powyżej setki. Klasyczne jo-jo.

I wtedy miałeś sen, że w obcisłym 

trykocie stoisz na podium? (śmiech) 

Przepraszam, że się śmieję, ale ja takie 

sny mam nadal i jak ważyłem swoje 

127 kg, też o tym potrafi łem śnić.

(Śmiech) Snu nie było, ale pojechaliśmy 
rodzinnie w Tatry. Wyczynem dla mnie 
było zdobycie Czarnego Stawu. Wtedy 
też usłyszałem o Biegu Granią Tatr i to 
pobudziło moją wyobraźnię. I może za-
brzmi to głupio, ale powiedziałem so-
bie w duchu, że to zrobię. Wróciłem do 
Krakowa i stwierdziłem, że muszę mieć 
jakiś cel. I go sobie postawiłem – z gru-
bej rury trzy godziny w maratonie! Pa-
miętam, że na pierwszy bieg wybrałem 
się z kolegą na krakowskie Błonia i wal-
cząc o życie, pokonałem 3,5 km w ja-
kieś 23 min. Stopniowo się poprawiałem 
i próbowałem biegać coraz dłużej, kupi-
łem plecak z bukłakiem, żeby móc biec 
dłużej niż godzinę, ale często brakowało 
jakiejkolwiek systematyczności. Wszystko 
się zaczęło dopiero, gdy zapisałem się na 
Cracovia Maraton. Znalazłem plan w in-
ternecie i trenowałem kilka razy w tygo-

dniu, w miarę regularnie. Wiedziałem, że 
te trzy godziny realne nie są, ale to był 
mój cel. W dniu maratonu stanąłem na 
wagę i okazało się, że ważę 90 kg. Pomyśla-
łem: jak to możliwe, przecież tyle biegam, 
tyle spalam, a tu wciąż 90 kg!? W swoim 

Odpoczywałem na kanapie przed 
telewizorem. Dziś wyszedłbym na 
trening albo na spacer z wózkiem, 
wiedząc, ile siły mi to da, jak dobrze 
przewietrzy mózg i poukłada w głowie.

debiucie na królewskim dystansie 
zrobiłem 3:32, czyli mniej więcej 
tyle, ile przed samym startem zało-
żyłem. Ponieważ wykręciłem taki 
czas podczas pierwszego marato-
nu, to uwierzyłem w siebie i już 
jako „doświadczony” zawodnik 
zapisałem się na obóz biegowy do 
Marcina Świerca. To, jak później 
się okazało, był kolejny moment 
przełomowy. Zaczęły się góry, pla-
ny, historie o biegach górskich, 
schroniska, wycieczki biegowe 
i zostałem zainfekowany. Chyba 
każdy ultras w podobny sposób 
łapał tę bakterię. (śmiech)

Pierwszy bieg górski – 2 × Śnież-
ka, support na Biegu Granią Tatr, 
a na jesieni już miałem za sobą 
dwa biegi ultra w Krynicy i Szczyr-
ku. Marcin zgodził się objąć mnie 
opieką trenerską i zacząłem czynić 
coraz większe postępy. Na wiosnę, 
ważąc ok. 85 kg, przebiegłem ma-
raton w trzy godziny (zabrakło mi 
50 s do złamania), a na jesieni 
ukończyłem w Krynicy bieg na 
100 km. Dziś jak patrzę na zdjęcia 
z tego biegu, łapię się za głowę, jak 
mogłem się wciskać w te obcisłe 
koszulki, gdzie nadal wszystko mi 
wyłaziło bokami. Byłem wtedy na 
dietach o obniżonej kaloryczno-
ści, a bardzo dużo trenowałem... 

Poczekaj, dużo trenowałeś 

i obcinałeś kalorie. 

Pewnie do tego wycinałeś 

węglowodany, zapominając 

o starej zasadzie chłopaków 

z siłki, że tłuszcze palą się 

w ogniu węglowodanów... 

Kiedy zorientowałeś się, że nie 

chudniesz, bo jesz za mało?

(Śmiech) Rozumiem, że też wpa-
dłeś w tę pułapkę! Jadłeś mniej, 
trenowałeś więcej, a waga stała? 

Oczy dopiero otworzył mi pro-
fesjonalny dietetyk. Faktycznie 
okazało się, że jem za mało. Mój 
organizm bronił się przed utratą 
kalorii. To tak samo jak z wodą. 
Nie pijesz, to chodzisz opuchnięty, 
bo organizm ją w sobie zbiera. Za-
czynasz pić – proces nawadniania 
zaczyna sprawnie działać i przesta-
jesz puchnąć. Tak więc dopiero 
dietetyk obliczył mi prawidło-
we zapotrzebowanie kaloryczne, 
biorąc pod uwagę wysiłek, jaki 
wykonuję na treningach, i oka-
zało się, że można być na diecie 
redukcyjnej mocno trenując, ale 
nie było to na pewno 2000 kalo-
rii, tylko sporo więcej! Na efekty 
nie trzeba było czekać długo. Po 
kilku tygodniach moja waga osią-
gnęła znów ok. 80 kg i pobiegłem 
w Warszawie maraton w 2:50. Na-
stępnie zostałem pierwszy raz mi-
strzem Polski radców prawnych 
w półmaratonie. Nadal chudłem 
i zacząłem odnosić pierwsze suk-
cesy w biegach górskich. Trzecie 
miejsce w 3 × Śnieżka, 5. miej-
sce w Złotym Maratonie w Ląd-
ku i spełnione marzenie w postaci 
ukończenia BUGT 2017. Potem 
jeszcze na jesieni byłem 6. w Kry-
nicy na 34 km, pokonując na dy-
stansie Piotrka Hercoga. Zawsze 
będę to pamiętał, bo to było na-
prawdę coś. Zacząłem ścigać się 
z najlepszymi. I co, dalej się śmie-
jesz „miałem sen, że w obcisłym 
trykocie stoję na podium”? Jak 
coś postanowię i podejdę do tego 
z takim zapałem, to po prostu re-
alizuję sumiennie. Dlatego lepiej 
nie pytaj mnie o plany na przy-
szłość, bo środowisko uzna mnie 
za kogoś niespełna rozumu.

Nie pytam, bo nie mam upraw-

nień lekarskich, a boję się, 

Trening, regeneracja 
i odżywianie to trzy 
równorzędne dyscypliny.

Piotr Szumliński, gdy powoli dobijał do 120 kg
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Przyznam szczerze, że sam nie 
do końca się z tym tokiem my-
ślenia zgadzam, bo wg mnie 

zarówno jedno, jak i drugie w jakiś 
sposób stwierdza fakt, że ktoś jest 
pączkiem. Sam lubię dosadne okre-
ślenia, bo one dają jasno do myśle-
nia. W moim przypadku, gdyby nie 
otoczenie, które mówiło mi: „Hej, je-
steś grubasem – zrób coś z tym, szko-
da zdrowia”, pewnie nadal byłbym 
gościem 100 kg plus. Mój rozmówca 
jednak z racji swoich doświadczeń 
woli unikać takiego kategoryzo-
wania. Sam ma do siebie olbrzymi 
dystans, ale wie, że nie wszyscy go 
mają. Otyłość to w Polsce trochę te-
mat tabu, bo czasem nie wynika ona 
z zaniedbania, a jest uwarunkowa-
na genetycznie. Ludzie chcą zrzucić 
kilogramy, ale nie chcą stanąć przed 
lustrem i spojrzeć problemowi pro-
sto w twarz. Wyzbyć się wymówek 
w postaci braku czasu, by o siebie 
zadbać. Nie zmienia to jednak fak-
tu, że i tak jest najlepszym przykła-
dem, że mając dużo kilogramów za 
dużo, konsekwentnymi działania-
mi da się osiągnąć więcej niż można 
przypuszczać. Poznajcie bliżej Piotra 
Szumlińskiego.

JĘDRZEJ MAĆKOWSKI: Piotr, nie jesteś 

jedynym przykładem ultrasa, który 

ważąc kiedyś dobrze ponad 100 kg, 

teraz biega i to na poziomie takim, że 

potrafi  wygrywać mocno obsadzone 

biegi w Polsce. Udowodnili już to Łukasz 

Zdanowski czy Wojtek Probst, którzy 

przeszli podobną do drogę. Opowiedz 

mi jednak swoją historię wagi ciężkiej.

PIOTR SZUMLIŃSKI: Moja maksymalna 
waga oscylowała w granicach ok. 120 kg. 
Dokładnie nie wiem, ile to było, bo ze 
strachu bałem się ważyć. Jeszcze w li-
ceum grałem amatorsko w piłkę bez jakiś 

większych sukcesów, ale przynajmniej wa-
żyłem ok. 79 kg. Niestety na studiach 
wszystko się zmieniło. O ile jeszcze na 
pierwszym roku w miarę się trzymałem, 
choćby dlatego, że raz w tygodniu były 
zajęcia z WF, to od drugiego roku było  
już coraz gorzej. Urodziła nam się córka 
i oboje z żoną musieliśmy tak organizować 
czas, żeby odbywać zajęcia na uniwersyte-
cie (oboje kończyliśmy prawo) i zajmować 
się Julią. Utrzymywaliśmy się z pomocy 
rodziców oraz stypendiów naukowych. 
Najzwyczajniej w świecie jakoś nie było 
czasu na myślenie o diecie i uprawnianiu 
sportu. W sumie nie wiedząc jak i kiedy, 
ocknąłem się, ważąc dobrze ponad 100 kg.

No właśnie, nie miałeś czasu, 

czy wydawało Ci się, że nie masz 

czasu, by zadbać o siebie?

Teraz już wiem, że tylko mi się wydawało. 
Ten czas był, tylko ja nim źle zarządza-
łem. Uprawianie sportu pomaga w ogar-
nięciu tego tematu. Usprawniasz pewne 
ruchy, planujesz. Czas nie przecieka ci 
przez palce. Patrząc wstecz, widzę, ile mi-
nut dziennie spędziłem na kanapie przed 
telewizorem. Wtedy nazywało się to odpo-
czynkiem, bo nie ma co ukrywać, że tak 
zaniedbany organizm jak mój domagał się 
odpoczynku, jednak 
zupełnie innego niż 
ja mu fundowałem. 
Dziś wyszedłbym na 
trening albo na spacer 
z wózkiem, wiedząc 
ile siły mi to da, jak 
dobrze przewietrzy 
mózg i poukłada 
w głowie. Śmiało 
mogę zatem powie-
dzieć, że byłem gruby 
z zaniedbania, a ówczesny odpoczynek nie 
miał nic wspólnego z regeneracją organi-
zmu. Podświadomie jednak próbowałem 
coś robić. Sprawdziłem przez kilka lat na 
sobie działanie wielu popularnych diet, 
łącznie z dietą Dukana. Ta akurat dała 

efekt utraty wagi, ale po jej zakończeniu 
z uzyskanych 86 kg dobiłem znów mocno 
powyżej setki. Klasyczne jo-jo.

I wtedy miałeś sen, że w obcisłym 

trykocie stoisz na podium? (śmiech) 

Przepraszam, że się śmieję, ale ja takie 

sny mam nadal i jak ważyłem swoje 

127 kg, też o tym potrafi łem śnić.

(Śmiech) Snu nie było, ale pojechaliśmy 
rodzinnie w Tatry. Wyczynem dla mnie 
było zdobycie Czarnego Stawu. Wtedy 
też usłyszałem o Biegu Granią Tatr i to 
pobudziło moją wyobraźnię. I może za-
brzmi to głupio, ale powiedziałem so-
bie w duchu, że to zrobię. Wróciłem do 
Krakowa i stwierdziłem, że muszę mieć 
jakiś cel. I go sobie postawiłem – z gru-
bej rury trzy godziny w maratonie! Pa-
miętam, że na pierwszy bieg wybrałem 
się z kolegą na krakowskie Błonia i wal-
cząc o życie, pokonałem 3,5 km w ja-
kieś 23 min. Stopniowo się poprawiałem 
i próbowałem biegać coraz dłużej, kupi-
łem plecak z bukłakiem, żeby móc biec 
dłużej niż godzinę, ale często brakowało 
jakiejkolwiek systematyczności. Wszystko 
się zaczęło dopiero, gdy zapisałem się na 
Cracovia Maraton. Znalazłem plan w in-
ternecie i trenowałem kilka razy w tygo-

dniu, w miarę regularnie. Wiedziałem, że 
te trzy godziny realne nie są, ale to był 
mój cel. W dniu maratonu stanąłem na 
wagę i okazało się, że ważę 90 kg. Pomyśla-
łem: jak to możliwe, przecież tyle biegam, 
tyle spalam, a tu wciąż 90 kg!? W swoim 

Odpoczywałem na kanapie przed 
telewizorem. Dziś wyszedłbym na 
trening albo na spacer z wózkiem, 
wiedząc, ile siły mi to da, jak dobrze 
przewietrzy mózg i poukłada w głowie.

debiucie na królewskim dystansie 
zrobiłem 3:32, czyli mniej więcej 
tyle, ile przed samym startem zało-
żyłem. Ponieważ wykręciłem taki 
czas podczas pierwszego marato-
nu, to uwierzyłem w siebie i już 
jako „doświadczony” zawodnik 
zapisałem się na obóz biegowy do 
Marcina Świerca. To, jak później 
się okazało, był kolejny moment 
przełomowy. Zaczęły się góry, pla-
ny, historie o biegach górskich, 
schroniska, wycieczki biegowe 
i zostałem zainfekowany. Chyba 
każdy ultras w podobny sposób 
łapał tę bakterię. (śmiech)

Pierwszy bieg górski – 2 × Śnież-
ka, support na Biegu Granią Tatr, 
a na jesieni już miałem za sobą 
dwa biegi ultra w Krynicy i Szczyr-
ku. Marcin zgodził się objąć mnie 
opieką trenerską i zacząłem czynić 
coraz większe postępy. Na wiosnę, 
ważąc ok. 85 kg, przebiegłem ma-
raton w trzy godziny (zabrakło mi 
50 s do złamania), a na jesieni 
ukończyłem w Krynicy bieg na 
100 km. Dziś jak patrzę na zdjęcia 
z tego biegu, łapię się za głowę, jak 
mogłem się wciskać w te obcisłe 
koszulki, gdzie nadal wszystko mi 
wyłaziło bokami. Byłem wtedy na 
dietach o obniżonej kaloryczno-
ści, a bardzo dużo trenowałem... 

Poczekaj, dużo trenowałeś 

i obcinałeś kalorie. 

Pewnie do tego wycinałeś 

węglowodany, zapominając 

o starej zasadzie chłopaków 

z siłki, że tłuszcze palą się 

w ogniu węglowodanów... 

Kiedy zorientowałeś się, że nie 

chudniesz, bo jesz za mało?

(Śmiech) Rozumiem, że też wpa-
dłeś w tę pułapkę! Jadłeś mniej, 
trenowałeś więcej, a waga stała? 

Oczy dopiero otworzył mi pro-
fesjonalny dietetyk. Faktycznie 
okazało się, że jem za mało. Mój 
organizm bronił się przed utratą 
kalorii. To tak samo jak z wodą. 
Nie pijesz, to chodzisz opuchnięty, 
bo organizm ją w sobie zbiera. Za-
czynasz pić – proces nawadniania 
zaczyna sprawnie działać i przesta-
jesz puchnąć. Tak więc dopiero 
dietetyk obliczył mi prawidło-
we zapotrzebowanie kaloryczne, 
biorąc pod uwagę wysiłek, jaki 
wykonuję na treningach, i oka-
zało się, że można być na diecie 
redukcyjnej mocno trenując, ale 
nie było to na pewno 2000 kalo-
rii, tylko sporo więcej! Na efekty 
nie trzeba było czekać długo. Po 
kilku tygodniach moja waga osią-
gnęła znów ok. 80 kg i pobiegłem 
w Warszawie maraton w 2:50. Na-
stępnie zostałem pierwszy raz mi-
strzem Polski radców prawnych 
w półmaratonie. Nadal chudłem 
i zacząłem odnosić pierwsze suk-
cesy w biegach górskich. Trzecie 
miejsce w 3 × Śnieżka, 5. miej-
sce w Złotym Maratonie w Ląd-
ku i spełnione marzenie w postaci 
ukończenia BUGT 2017. Potem 
jeszcze na jesieni byłem 6. w Kry-
nicy na 34 km, pokonując na dy-
stansie Piotrka Hercoga. Zawsze 
będę to pamiętał, bo to było na-
prawdę coś. Zacząłem ścigać się 
z najlepszymi. I co, dalej się śmie-
jesz „miałem sen, że w obcisłym 
trykocie stoję na podium”? Jak 
coś postanowię i podejdę do tego 
z takim zapałem, to po prostu re-
alizuję sumiennie. Dlatego lepiej 
nie pytaj mnie o plany na przy-
szłość, bo środowisko uzna mnie 
za kogoś niespełna rozumu.

Nie pytam, bo nie mam upraw-

nień lekarskich, a boję się, 

Trening, regeneracja 
i odżywianie to trzy 
równorzędne dyscypliny.

Piotr Szumliński, gdy powoli dobijał do 120 kg
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że jak usłyszę, to pomoc medycz-

na będzie niezbędna. (śmiech) 

Następnie zająłem drugie miejsce 
w BUT 60 w Szczyrku, przegrywając zwy-
cięstwo na 2 km przed metą. W 2018 r. 
udało mi się już dochodzić do wagi 
w granicach 73–75 kg, co zaowocowało 
dwukrotnie biegiem w 1:18 na połów-
ce (obroniłem tym samym tytuł wśród 
radców prawnych). Znów byłem trzeci 
w 3 × Śnieżka. Wspólnie ze Sławkiem 
Gawlikiem byliśmy na czwartym miejscu 
w Biegu Rzeźnika, zająłem drugie miejsce 
w Złotym Maratonie w Lądku i trzecie 
w Tatra Fest Bieg. Dzięki temu udało mi 
się dostać do Teamu ATTIQ i moje bie-
ganie znów wkroczyło na jeszcze wyższy 
poziom. Zacząłem więcej trenować, od-
stawiłem mięso i w Szczawnicy wygrałem 
Dzikiego Gronia z superczasem i sporą 
przewagą nad naprawdę mocnymi biega-
czami. Następny miał być Bieg Rzeźnika, 
w którym wspólnie z Dominikiem Grzą-
dzielem biegliśmy w roli faworytów. Na 
50. kilometrze chyba za dużo zacząłem 
myśleć o tym, co będzie jak już dogoni-
my Wojtka Probsta z Mariuszem i zali-
czyłem fatalny upadek, który skończył się 

szyciem kolana. Wyciągnąłem wnioski, 
wyleczyłem kolano i najlepiej jak mogłem 
przygotowałem się do Biegu Ultra Gra-
nią Tatr. I tu pewnie zapłaciłem za moje 
ciągłe dążenie do tego, żeby ważyć coraz 
mniej. Nie zrobiłem porządnego łado-
wania węglami, na punktach nie jadłem 
i dopadł mnie taki kryzys, że nie byłem 
w stanie ukończyć biegu. Z uwagi na to, 
że nie zwykłem się za długo rozwodzić 
nad tym, co się stało, zacząłem współpra-
cę z nowym dietetykiem. Potrzebowałem 
jakiegoś impulsu, zmiany. Z badań krwi, 
jakie zrobiłem, wyszło, że doprowadziłem 
się do anemii.

No właśnie, czy z perspektywy swoich 

prób i błędów potrafi łbyś poradzić 

tym, którzy chcieliby zrzucić parę 

kilo, od czego powinni zacząć?

Tak, ścieżka jest prosta, ale obserwu-
ję osoby wokół siebie i wiem, że nawet 
jak opowiadam swoją historię, dzielę się 
swoimi doświadczeniami, to widzę, że 
stereotyp odchudzania i wyrobione złe 
wzorce są mocno zakorzenione. Sam też 
to przerabiałeś, więc wiesz jak jest. Naj-
pierw zacznijcie od ruchu. Niekoniecznie 

bieganie. Na to przyjdzie czas. 
Jak podróżuję, to widzę, że na 
świecie wiele osób szybko ma-
szeruje, od tego zaczyna swo-
ją aktywność – wszystko to 
dzieje się na stosunkowo ni-
skim tętnie – takim, w jakim 
najlepiej palą się tłuszcze. Na 
bieganie przyjdzie czas póź-
niej. Na początek dajmy żyć 
stawom – i tak są zmęczone 
noszeniem tylu kilogramów. 
Ja osobę maszerującą z kijami 
darzę o wiele większym sza-
cunkiem niż kogoś, kto mimo 
wyraźnie zbyt dużej wagi pró-
buje biegać i robi sobie krzyw-
dę. Takie osoby wzbudzają we 
mnie raczej współczucie.

Następnie zmiana nawyków żywieniowych 
– tu powinien pomóc doświadczony die-
tetyk, jeśli chcemy robić to z głową, bez 
efektu jo-jo. Taki, który zleci konkretne 
badania krwi i na ich podstawie usta-
li dietę. Jeśli chcesz natomiast robić to 
bez pomocy specjalisty, to przynajmniej 
przed każdym posiłkiem zastanów się, co 
zjesz, by nie było miejsca na przypadko-
wość. Należy odstawić wszelkie napoje 
słodzone, sztuczne słodycze, fast foody 
– to oczywiste. Tu nie trzeba być diete-
tykiem, by to zaordynować. Należy jeść 
normalnie, ale z zastanowieniem się, co 
tak naprawdę chcesz zjeść i po co? Niby 
to oczywiste, ale wiele osób je, nie patrząc 
na to, co ląduje na talerzu. Ważna też jest 
regularność posiłków i to, żeby te propor-
cje były odpowiednie w stosunku do na-
szego zapotrzebowania. Wtedy pierwsze 
efekty przyjdą szybko i dadzą motywację 
do dalszych działań. Nie bójcie się jednak 
dietetyka. Jak boli was ząb, idziecie do 
dentysty czy do garażu po obcęgi? Prawda 
jest jednak taka, żeby nie próbować cze-
goś robić zbyt szybko. To tak jak z bie-
ganiem – biegaj to, na co cię stać, a nie 
tak jakbyś chciał biegać. Za taką drogę na 
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skróty – czy w treningu biegowym, czy 
w diecie – zawsze przyjdzie nam zapłacić.

Ja nigdy nie doszedłem do etapu, 

że tracąc sporo, poczułem jakąś 

supermoc biegową. Może ubiegły 

sezon – i tu też nie będę ukrywał: 

pierwszy raz skorzystałem z pomocy 

dietetyka. Według Ciebie kilogram 

mniej to ile sekund szybciej na 

kilometr? Czy Twoim zdaniem da 

się przeliczyć szybkość biegową na 

kilogramy bądź w drugą stronę?

Są nawet pewne opracowania na ten te-
mat. Z tego co pamiętam, 1 kg mniej to 
ok. 2 s szybciej na kilometrze, co oznacza, 
że 10 kg mniej to ponad 17 min szybciej 
w maratonie. U mnie to się sprawdza. 
To znaczy, że jak będę ważył 70 kg, po-
biegnę maraton w 2:32. (śmiech) Należy 
oczywiście pamiętać, że często waga nie 
idzie w parze z formą, ale bez dwóch zdań 
odgrywa ogromną rolę. Te kilka kilogra-
mów robi naprawdę dużą różnicę. I ciągle 
muszę nad tym pracować, bo moje waha-
nia wagi są ciągłe, mimo że pilnuję diety 
i bardzo dużo trenuję. Jeśli miałbym to 
jakoś podsumować, co się we mnie zmie-
niło przez te lata, to kiedyś biegałem, żeby 
schudnąć, a teraz chcę chudnąć, żeby bie-
gać szybciej i lepiej. 

I na sam koniec – czym jest dla Ciebie 

dieta? Czy to pasmo samych wyrzeczeń, 

czy może bardziej styl życia?

Kurczę, ja chyba jestem jakiś dziwny, bo 
lubię mieć konkretnie rozpisane, co mam 
zjeść. Uczę się tego i pewnie kiedyś dam 
radę bez planów. Jednak jak sam teraz pró-
buję, to o czymś zapomnę, czegoś zrobię 
za dużo, choć raczej jest tak, że nie dojem, 
ale widzisz – podświadomość podpowiada 

to drugie. A tak rano wstaję i robię so-
bie sześć posiłków na cały dzień. Mam 
siłę, nie wydaję pieniędzy na zbędne pro-
dukty, które się później marnują niewy-
korzystane. Jak jestem po zawodach lub 
przed nimi i siedzę przy stole z chłopaka-
mi z czuba, to oni jedzą frytki, pizzę, a ja 
tego nie muszę jeść. Choć zdarza mi się, 
bo patrzą na mnie jak na głupka i śmieją 
się, że Dziki jest zawodowcem. Nie jestem 
nim, ale nawyki żywieniowe, jakie wielu 
zawodowców ma, dla mnie nie są wyrze-
czeniem – ja się dobrze z nimi czuję. Tak 
więc czasem ulegam wpływowi, czytaj: ko-
legom biegaczom i mojej żonie, chodzę na 
lody, napiję się piwka lub wina, ale raczej 
po to, by nie patrzyli na mnie dziwnie. 
Może ktoś powie, że mam obsesję związa-
ną z dietą. Czasem nie staję na wagę, bo 
się boję, jakie cyfry na niej zobaczę i to 
by mnie demotywowało. Ja nie robię tego 
dla kogoś. Mam żonę, która śmieje się, 
że była ze mną, kiedy byłem świnką, bo 
widziała we mnie coś więcej niż wygląd. 
Nie muszę się nikomu przypodobać. Chcę 
się rozwijać sportowo i wiem, że trening, 
regeneracja i odżywianie to trzy równo-
rzędne dyscypliny. Jestem szczęściarzem, 
bo mam dobrego trenera, w domu Julia 
z Olą akceptują moje hobby – umiemy 
zaplanować nasz czas wolny tak, by wszy-
scy byli szczęśliwi... Tak mi się przynaj-
mniej wydaje i mam nadzieję, że tak jest! 
(śmiech) Nie muszę trenować cichaczem 
po nocy, zawalając regenerację. Dlaczego 
miałbym tego nie wykorzystać i kolejnego 
celu postawić dużo wyżej – tego, o któ-
rym teraz lepiej nie mówić.

Piotr, trzymam kciuki. Jesteś przykładem, 

który może zawstydzać wielu... ja powiem 

„grubasów”, ty pewnie „otyłych ludzi”, 

ale przekaz mamy wspólny. Swoim 

bieganiem pokazujesz, że jeśli nie ma 

zdrowotnych przeciwskazań, to można 

z wagi zejść i sportowo osiągać bardzo 

wysokie wyniki. Te oczywiście fajnie jest 

mieć, ale one chyba nie są najważniejsze. 

Najważniejsze, że w nowym ciele masz 

nową jakość życia. Wiem, że kibicujesz 

wielu osobom na Instagramie, które 

zdecydowały się ruszyć z kanapy na ich 

pierwszych marszobiegach, piątkach, 

dychach. Dystans i czas nieważne. 

Liczy się chęć działania i inwestycji 

we własne zdrowie. A przykłady osób 

takich jak Ty niech dla wielu będą 

inspiracją! Dzięki za rozmowę!

Z tego co pamiętam, 1 kg mniej to ok. 2 s szybciej na kilometrze, co oznacza, że 
10 kg mniej to ponad 17 min szybciej w maratonie. U mnie to się sprawdza. Kiedyś 
biegałem, żeby schudnąć, a teraz chcę chudnąć, żeby biegać szybciej i lepiej.

b i o

Kiedyś ważył 120 kg, 
obecnie 75 kg. Zawodnik 

ATTIQ TEAM. Biegać 
zaczął cztery lata temu, 
jednak już teraz staje na 
najwyższych stopniach 
podium wielu trudnych 
biegów górskich. Choć, 

jak sam mówi, dopiero się 
rozpędza.

Piotr Szumliński 

PIOTR SZUMLIŃSKI / ROZMOWA NA SZCZYCIE



że jak usłyszę, to pomoc medycz-

na będzie niezbędna. (śmiech) 

Następnie zająłem drugie miejsce 
w BUT 60 w Szczyrku, przegrywając zwy-
cięstwo na 2 km przed metą. W 2018 r. 
udało mi się już dochodzić do wagi 
w granicach 73–75 kg, co zaowocowało 
dwukrotnie biegiem w 1:18 na połów-
ce (obroniłem tym samym tytuł wśród 
radców prawnych). Znów byłem trzeci 
w 3 × Śnieżka. Wspólnie ze Sławkiem 
Gawlikiem byliśmy na czwartym miejscu 
w Biegu Rzeźnika, zająłem drugie miejsce 
w Złotym Maratonie w Lądku i trzecie 
w Tatra Fest Bieg. Dzięki temu udało mi 
się dostać do Teamu ATTIQ i moje bie-
ganie znów wkroczyło na jeszcze wyższy 
poziom. Zacząłem więcej trenować, od-
stawiłem mięso i w Szczawnicy wygrałem 
Dzikiego Gronia z superczasem i sporą 
przewagą nad naprawdę mocnymi biega-
czami. Następny miał być Bieg Rzeźnika, 
w którym wspólnie z Dominikiem Grzą-
dzielem biegliśmy w roli faworytów. Na 
50. kilometrze chyba za dużo zacząłem 
myśleć o tym, co będzie jak już dogoni-
my Wojtka Probsta z Mariuszem i zali-
czyłem fatalny upadek, który skończył się 

szyciem kolana. Wyciągnąłem wnioski, 
wyleczyłem kolano i najlepiej jak mogłem 
przygotowałem się do Biegu Ultra Gra-
nią Tatr. I tu pewnie zapłaciłem za moje 
ciągłe dążenie do tego, żeby ważyć coraz 
mniej. Nie zrobiłem porządnego łado-
wania węglami, na punktach nie jadłem 
i dopadł mnie taki kryzys, że nie byłem 
w stanie ukończyć biegu. Z uwagi na to, 
że nie zwykłem się za długo rozwodzić 
nad tym, co się stało, zacząłem współpra-
cę z nowym dietetykiem. Potrzebowałem 
jakiegoś impulsu, zmiany. Z badań krwi, 
jakie zrobiłem, wyszło, że doprowadziłem 
się do anemii.

No właśnie, czy z perspektywy swoich 

prób i błędów potrafi łbyś poradzić 

tym, którzy chcieliby zrzucić parę 

kilo, od czego powinni zacząć?

Tak, ścieżka jest prosta, ale obserwu-
ję osoby wokół siebie i wiem, że nawet 
jak opowiadam swoją historię, dzielę się 
swoimi doświadczeniami, to widzę, że 
stereotyp odchudzania i wyrobione złe 
wzorce są mocno zakorzenione. Sam też 
to przerabiałeś, więc wiesz jak jest. Naj-
pierw zacznijcie od ruchu. Niekoniecznie 

bieganie. Na to przyjdzie czas. 
Jak podróżuję, to widzę, że na 
świecie wiele osób szybko ma-
szeruje, od tego zaczyna swo-
ją aktywność – wszystko to 
dzieje się na stosunkowo ni-
skim tętnie – takim, w jakim 
najlepiej palą się tłuszcze. Na 
bieganie przyjdzie czas póź-
niej. Na początek dajmy żyć 
stawom – i tak są zmęczone 
noszeniem tylu kilogramów. 
Ja osobę maszerującą z kijami 
darzę o wiele większym sza-
cunkiem niż kogoś, kto mimo 
wyraźnie zbyt dużej wagi pró-
buje biegać i robi sobie krzyw-
dę. Takie osoby wzbudzają we 
mnie raczej współczucie.

Następnie zmiana nawyków żywieniowych 
– tu powinien pomóc doświadczony die-
tetyk, jeśli chcemy robić to z głową, bez 
efektu jo-jo. Taki, który zleci konkretne 
badania krwi i na ich podstawie usta-
li dietę. Jeśli chcesz natomiast robić to 
bez pomocy specjalisty, to przynajmniej 
przed każdym posiłkiem zastanów się, co 
zjesz, by nie było miejsca na przypadko-
wość. Należy odstawić wszelkie napoje 
słodzone, sztuczne słodycze, fast foody 
– to oczywiste. Tu nie trzeba być diete-
tykiem, by to zaordynować. Należy jeść 
normalnie, ale z zastanowieniem się, co 
tak naprawdę chcesz zjeść i po co? Niby 
to oczywiste, ale wiele osób je, nie patrząc 
na to, co ląduje na talerzu. Ważna też jest 
regularność posiłków i to, żeby te propor-
cje były odpowiednie w stosunku do na-
szego zapotrzebowania. Wtedy pierwsze 
efekty przyjdą szybko i dadzą motywację 
do dalszych działań. Nie bójcie się jednak 
dietetyka. Jak boli was ząb, idziecie do 
dentysty czy do garażu po obcęgi? Prawda 
jest jednak taka, żeby nie próbować cze-
goś robić zbyt szybko. To tak jak z bie-
ganiem – biegaj to, na co cię stać, a nie 
tak jakbyś chciał biegać. Za taką drogę na 
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skróty – czy w treningu biegowym, czy 
w diecie – zawsze przyjdzie nam zapłacić.

Ja nigdy nie doszedłem do etapu, 

że tracąc sporo, poczułem jakąś 

supermoc biegową. Może ubiegły 

sezon – i tu też nie będę ukrywał: 

pierwszy raz skorzystałem z pomocy 

dietetyka. Według Ciebie kilogram 

mniej to ile sekund szybciej na 

kilometr? Czy Twoim zdaniem da 

się przeliczyć szybkość biegową na 

kilogramy bądź w drugą stronę?

Są nawet pewne opracowania na ten te-
mat. Z tego co pamiętam, 1 kg mniej to 
ok. 2 s szybciej na kilometrze, co oznacza, 
że 10 kg mniej to ponad 17 min szybciej 
w maratonie. U mnie to się sprawdza. 
To znaczy, że jak będę ważył 70 kg, po-
biegnę maraton w 2:32. (śmiech) Należy 
oczywiście pamiętać, że często waga nie 
idzie w parze z formą, ale bez dwóch zdań 
odgrywa ogromną rolę. Te kilka kilogra-
mów robi naprawdę dużą różnicę. I ciągle 
muszę nad tym pracować, bo moje waha-
nia wagi są ciągłe, mimo że pilnuję diety 
i bardzo dużo trenuję. Jeśli miałbym to 
jakoś podsumować, co się we mnie zmie-
niło przez te lata, to kiedyś biegałem, żeby 
schudnąć, a teraz chcę chudnąć, żeby bie-
gać szybciej i lepiej. 

I na sam koniec – czym jest dla Ciebie 

dieta? Czy to pasmo samych wyrzeczeń, 

czy może bardziej styl życia?

Kurczę, ja chyba jestem jakiś dziwny, bo 
lubię mieć konkretnie rozpisane, co mam 
zjeść. Uczę się tego i pewnie kiedyś dam 
radę bez planów. Jednak jak sam teraz pró-
buję, to o czymś zapomnę, czegoś zrobię 
za dużo, choć raczej jest tak, że nie dojem, 
ale widzisz – podświadomość podpowiada 

to drugie. A tak rano wstaję i robię so-
bie sześć posiłków na cały dzień. Mam 
siłę, nie wydaję pieniędzy na zbędne pro-
dukty, które się później marnują niewy-
korzystane. Jak jestem po zawodach lub 
przed nimi i siedzę przy stole z chłopaka-
mi z czuba, to oni jedzą frytki, pizzę, a ja 
tego nie muszę jeść. Choć zdarza mi się, 
bo patrzą na mnie jak na głupka i śmieją 
się, że Dziki jest zawodowcem. Nie jestem 
nim, ale nawyki żywieniowe, jakie wielu 
zawodowców ma, dla mnie nie są wyrze-
czeniem – ja się dobrze z nimi czuję. Tak 
więc czasem ulegam wpływowi, czytaj: ko-
legom biegaczom i mojej żonie, chodzę na 
lody, napiję się piwka lub wina, ale raczej 
po to, by nie patrzyli na mnie dziwnie. 
Może ktoś powie, że mam obsesję związa-
ną z dietą. Czasem nie staję na wagę, bo 
się boję, jakie cyfry na niej zobaczę i to 
by mnie demotywowało. Ja nie robię tego 
dla kogoś. Mam żonę, która śmieje się, 
że była ze mną, kiedy byłem świnką, bo 
widziała we mnie coś więcej niż wygląd. 
Nie muszę się nikomu przypodobać. Chcę 
się rozwijać sportowo i wiem, że trening, 
regeneracja i odżywianie to trzy równo-
rzędne dyscypliny. Jestem szczęściarzem, 
bo mam dobrego trenera, w domu Julia 
z Olą akceptują moje hobby – umiemy 
zaplanować nasz czas wolny tak, by wszy-
scy byli szczęśliwi... Tak mi się przynaj-
mniej wydaje i mam nadzieję, że tak jest! 
(śmiech) Nie muszę trenować cichaczem 
po nocy, zawalając regenerację. Dlaczego 
miałbym tego nie wykorzystać i kolejnego 
celu postawić dużo wyżej – tego, o któ-
rym teraz lepiej nie mówić.

Piotr, trzymam kciuki. Jesteś przykładem, 

który może zawstydzać wielu... ja powiem 

„grubasów”, ty pewnie „otyłych ludzi”, 

ale przekaz mamy wspólny. Swoim 

bieganiem pokazujesz, że jeśli nie ma 

zdrowotnych przeciwskazań, to można 

z wagi zejść i sportowo osiągać bardzo 

wysokie wyniki. Te oczywiście fajnie jest 

mieć, ale one chyba nie są najważniejsze. 

Najważniejsze, że w nowym ciele masz 

nową jakość życia. Wiem, że kibicujesz 

wielu osobom na Instagramie, które 

zdecydowały się ruszyć z kanapy na ich 

pierwszych marszobiegach, piątkach, 

dychach. Dystans i czas nieważne. 

Liczy się chęć działania i inwestycji 

we własne zdrowie. A przykłady osób 

takich jak Ty niech dla wielu będą 

inspiracją! Dzięki za rozmowę!

Z tego co pamiętam, 1 kg mniej to ok. 2 s szybciej na kilometrze, co oznacza, że 
10 kg mniej to ponad 17 min szybciej w maratonie. U mnie to się sprawdza. Kiedyś 
biegałem, żeby schudnąć, a teraz chcę chudnąć, żeby biegać szybciej i lepiej.

b i o

Kiedyś ważył 120 kg, 
obecnie 75 kg. Zawodnik 

ATTIQ TEAM. Biegać 
zaczął cztery lata temu, 
jednak już teraz staje na 
najwyższych stopniach 
podium wielu trudnych 
biegów górskich. Choć, 

jak sam mówi, dopiero się 
rozpędza.

Piotr Szumliński 

PIOTR SZUMLIŃSKI / ROZMOWA NA SZCZYCIE
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DAVE MACKEY 
ZDEFINIOWAŁ
NIEZWYKŁOŚĆ

NA NOWO!

Po tym wywiadzie już nie będę 

narzekał, opowiadał innym 

o mękach na trasie zawodów, 

użalał się nad sobą. Boli? 

Przestanie. Uwiera? Trzeba 

poprawić. Marnie idzie? Chwila 

odpoczynku i do roboty. Historia 

Dave’a Mackeya wywarła na mnie 

duże wrażenie. To najtwardszy 

ze znanych mi amerykańskich 

ultrasów i naprawdę wspaniały 

człowiek.

PRZECIWNOŚCIOM
WBREW

O Davie, zawodniku z amerykańskiej czołówki, który wy-
kręcał nieziemskie wyniki już dwie dekady temu, za-
nim FKT stały się nową religią, a tłumne zapisy na biegi 

stumilowe normą, usłyszałem wiele lat temu. Był dwukrotnie ultra-
sem roku w USA, wygrywał w mistrzostwach kraju na odcinkach 
50 km, 5 mil i 100 km oraz w takich lokalnych klasykach jak Ban-
dera, Way Too Cool czy Mountain Masochist. W Boulder w stanie 
Kolorado znany był jako jeden z najaktywniejszych sportowców, 
narciarz, wspinacz, ultrabiegacz i trener. W 2007 r. jako pierwszy 
zszedł poniżej siedmiu godzin, dwukrotnie przebiegając Wielki 
Kanion (Rim-2-Rim-2-Rim). Utalentowany i skromny Dave był 
twarzą pierwszej fali mody na buty Hoka. Ale jego świat rozpadł 
się 23 maja 2015 r.

Pytany, nie potra�  powiedzieć, ile razy wbiegał na Niedźwiedzią 
Górę nieopodal domu w Boulder. Sto, może dwieście. Znał trasę 
jak własną kieszeń i nie spodziewał się, że akurat tego dnia głaz le-
żący na szczycie zachwieje się pod nim. Dave spadł 25 m po pra-
wie pionowym stoku i połamał lewą nogę, lądując. Gdy spojrzał 
w górę, zobaczył 150-kilogramowy głaz zmierzający w jego stro-
nę. Jak sam twierdzi, pan Bóg oszczędził mu głowę, ale odebrał 
nogę, tę połamaną chwilę wcześniej. Ratownicy wyciągali Mackeya 
z przepaści kilka godzin. Z lewej piszczeli została miazga, kamień 
niewiele z niej zostawił. Gdy był w drodze do szpitala, biegacze 
z całego kraju zaczęli słać mu słowa otuchy i modlitwy. Ale kilka-
naście operacji nie przywróciło Dave’owi wcześniejszej sprawności. 
Ból przy każdym kroku okazał się być nie do zniesienia, powikłania 
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DAVE MACKEY 
ZDEFINIOWAŁ
NIEZWYKŁOŚĆ

NA NOWO!
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PRZECIWNOŚCIOM
WBREW
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50 km, 5 mil i 100 km oraz w takich lokalnych klasykach jak Ban-
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utrudniały rehabilitację, a zniszczony mięsień udowy nie ułatwiał 
powrotu do formy. Półtora roku później Dave podjął najtrudniej-
szą decyzję, od której nie było odwrotu: zdecydował się na ampu-
tację lewej nogi poniżej kolana. Jak twierdzi, pozbył się ciążącej 
mu codziennie kotwicy.

„Nowy” Dave w wieku blisko 50 lat jest kimś innym. Wciąż wy-
sportowany, aktywny na górskim szlaku, stoku narciarskim i trasie 
rowerowej, wrócił do biegania ultra, elektryzując fanów ukoń-
czeniem w świetnym czasie trudnych zawodów w górzystym Le-
adville. W wywiadach i � lmie opowiadającym o osobistej tragedii 
(Leadman: Historia Dave’a Mackeya) Dave nie ukrywa, że musiał 
wszystko przemyśleć od nowa. Poczucie straty i re� eksja nad losem 
przewijają się u niego z radością uprawiania sportu, spędzania czasu 
z rodziną i przełamywania własnych słabości. I nawet jeśli Mackey 

„narodził się na nowo” po amputacji, to nie przestaje udowadniać, 
że ultra to nie tylko wytrenowane nogi i płuca, lecz także – a raczej 
przede wszystkim – silna wola udowadniania, że to, co wydaje się 
dzisiaj niemożliwe, z perspektywy czasu jest tylko wspomnieniem. 
Trzymam za Dave’a mocno kciuki, jak również za jego syna, któ-
ry lubi grać w piłkę nożną. Rozmowę z Dave’em przeprowadziłem 
zresztą w trakcie meczu jego latorośli – zamiłowanie do sportu 
odziedziczył po tacie.

Filip Jasiński: Dave, czy myślisz, że 

inspirujesz więcej ludzi od czasu 

Twojego fatalnego wypadku?

Dave Mackey: Tak, od wypadku 
w 2015 r. i amputacji jestem bardziej 
zmotywowany i podchodzę z entuzja-
zmem do trudnych biegów i tras rowe-
rowych. Moja historia chyba inspiruje 
ludzi, tak mi przynajmniej mówią spo-
tykani biegacze. Moim celem jest po 
prostu robić to, na czym się znam, je-
stem w ruchu każdego dnia. Silnik wciąż 
jest na chodzie i będę dalej pozytywnie 
wpływał na biegaczy. 

Czy istnieje osobna społeczność 

użytkowników protez, której 

czujesz się częścią?

Jestem częścią świata osób po amputa-
cji, w tym sportowców, którzy musie-
li przejść adaptację � zyczną. Do tego 
grona należą też weterani, ale ja nigdy 
nie byłem w wojsku. Są to też osoby 
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po poważnych uszkodzeniach mózgu, mający ograniczenia ciele-
sne – to moja społeczność. Nie wszyscy ludzie są normalni, często 
zmagają się z trudnościami, teraz też należę do tej kategorii osób.

Czy przetrwałbyś to wszystko bez swojej rodziny?

No cóż, gdyby ich nie było, pewnie by przeżył i robiłbym to, co 
wciąż robię. Ale moja rodzina ułatwia wszystko i bez jej wsparcia 
byłoby mi znacznie trudniej.

Jak się czułeś, oglądając 10-minutowy fi lm 

zmontowany z krótkich materiałów przesłanych 

przez fanów z życzeniami powrotu do zdrowia?

To było coś naprawdę wyjątkowego. Byłem wzruszony, bardzo do-
ceniam ten gest, to było dla mnie wtedy bardzo ważne.

W wywiadzie dla „Biegając z Ryanem” powiedziałeś, że gdy 

rano budzisz się i widzisz, że nie masz już nogi, to odczuwasz 

frustrację z powodu straty. Jak się teraz czujesz?

Czasami, gdy robię coś naprawdę wymagającego jak zawody 100-mi-
lowe, pojawia się ból, tak zresztą było całkiem niedawno. Dolega-
ło mi to dość poważnie. Ale każdego dnia, gdy jestem na boisku 
z dziećmi, nie pamiętam nawet, że mam sztuczną nogę. Dzisiaj nie 
czuję bólu, ale w trakcie dłuższych treningów się on pojawia. To jak 
z ultrabieganiem – potrzeba czasu, aby wszystko sobie poukładać. 
Czasami ból naprawdę dolega, ale ostatecznie daję radę.

Czy któryś z lekarzy zasugerował ci, że może jest inna 

metoda działania, bo po amputacji nie ma już odwrotu.

Nikt nie powiedział mi, że to zła decyzja, naprawdę nikt. Miesz-
kam zresztą w Boulder, to miejsce tętniące życiem ze świetnymi 
specjalistami od medycyny. Nie, nikt nigdy nie podważał mojej 
decyzji o amputacji.

Jak oceniasz dostępną technologię na rynku protez? Czy 

zmienia ona życie upośledzonych fi zycznie sportowców?

Zdecydowanie tak! Technologia bardzo pomaga, protezy biegowe 
są w sprzedaży od jakichś 15–20 lat. Biegam na sprzęcie z włókna 
węglowego, przy czym mocowanie odgrywa równie istotną rolę. 
Materiały i nauka, które za tym stoją, uległy w ostatnim czasie wiel-
kim zmianom. Właśnie dostałem nowe mocowanie dwa tygodnie 
temu i noga czuje się znacznie lepiej.

Czy tęsknisz czasem za byciem w elicie ultrabiegaczy?

Nie muszę wygrywać biegów, nie jest to już moim priorytetem. Na 
dzisiaj moje życie jest uporządkowane. Gdybym był młodszy, jeszcze 

przed osiągnięciem pełni potencjału startowego, to pewnie 
uczucie załamania byłoby większe. Ale teraz jest OK i mogę 
skupić się na mojej rodzinie, na rzeczach najważniejszych.

Gdzie chciałbyś jeszcze pobiegać w Ameryce?

Próbowałem sił w wielu miejscach, na Hawajach i na Ala-
sce. Na dzisiaj nie wiem dokładnie, gdzie będę w przyszłości 
startował, co zrobię w przyszłym roku. Uwielbiam Kolorado, 

to jest wciąż moje ukochane miejsce.

Twoje ubezpieczenie pokryło koszty licznych operacji. 

Ale wielu ludzi w USA ma trudności z zakupem 

kosztownych protez. Co o tym sądzisz?

To fakt, amerykański system ubezpieczeniowy nie jest najbardziej 
efektywny, jeśli chodzi o aspekt � nansowy. Całe szczęście techno-
logia stoi na wysokim poziomie. W moim przypadku ubezpieczy-
ciel pokrył koszty wszystkich zabiegów.

Jak będzie wyglądać technologia protetyczna 

w następnej dekadzie?

Trudno dokładnie powiedzieć, nie śledzę wszystkich eksperymen-
talnych nowinek w świecie protetycznym. Ale niesamowite jest, 
że osoby, które straciły nogę powyżej kolana, mają wczepiane do 
nerwów połączenia elektroniczne, które uruchamiają pracę stawów. 
To rewolucyjne zmiany. Inna rzecz jest z rękami, gdzie struktura 
nerwów jest dużo bardziej złożona.

Czytałem gdzieś, że po wypadku jeździsz na 

rowerze szybciej. Czy to prawda?

Rok temu faktycznie byłem szybszy na pewnej trasie, ale to dlatego, 
że dobrze zaaklimatyzowałem się na wysokości. Więc w sumie nie 
jestem szybszy, ale jednak zdecydowanie silniejszy.

A jak idzie Ci na nartach?

Nie jest wcale dużo trudniej. Montuję tylko specjalną protezę do-
stosowaną do buta narciarskiego. Wciąż szusuję, nikt nawet nie 
widzi, że jeżdżę na jednej prawdziwej nodze. Przed amputacją spę-
dzałem dużo czasu na nartach.

Wrócę do stanu umysłu, który zawsze jest kluczem do 

sukcesu. Wiele osób z trudem odnajduje się po kontuzji 

właśnie z powodu słabej psychiki. Jak to z Tobą jest?

Fizycznie jestem wciąż silny, chociaż nie mam dolnej części lewej 
nogi oraz mięśnia udowego, który utraciłem w wyniku komplikacji 

DAVE MACKEY / ROZMOWA NA SZCZYCIE

Moim celem jest po prostu robić to, na czym 
się znam, jestem w ruchu każdego dnia.
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pooperacyjnej. Ale jeśli chodzi o wytrzymałość, jestem wciąż tą samą 
upartą osobą, te cechy mam zapisane w DNA od lat. Przyzwycza-
iłem się do ciągłego napierania.

Dlaczego zmieniłeś sponsora z Hoka na Altra?

Po amputacji nogi Altra była bardziej zainteresowana wspieraniem 
mojego projektu � lmowego o przebiegu rekonwalescencji, a Hoka 
po prostu nie. Ich wizja marketingowa różniła się od innych � rm, 
chociaż wciąż wspierali mnie � nansowo po wypadku.

A jak wygląda Twoim zdaniem przyszłość ustanawiania FKT?

Wiem, że nigdy nie pokonam w tej kategorii biegacza mającego 
obie nogi. Moim celem jest znajdowanie nowych wyzwań, a nie 
bicie rekordów, korzystając z protez. FKT pozostaną popularne, ale 
raczej nie zastąpią tradycyjnych zwykłych zawodów, których cała 
masa dostępna jest praktycznie wszędzie.

Serdecznie dziękuję za rozmowę i trzymam za Ciebie kciuki.

Dzięki wielkie i trzymaj się!

 zdjęcie: Howie Stern

r o z m a w i a ł
Biega od sześciu lat, pracuje czasowo w stanie Maryland, skąd relacjonuje amerykańskie 

ultraciekawostki.Uwielbia lasy i wzgórza. Jego celem jest ukończenie zawodów na 100 km.

Filip Jasiński
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OSTATNI
BĘDĄ PIERWSZYMI!

 tekst: Gorka Zubeldia
tłumaczenie: Maja Strzelczyk

NA MEDAL

C C C ® 
DYSTANS:  101 km

PRZEWYŻSZENIE:  + 6 156 / - 6 358 m

LIMIT CZASU:  26 h 30 m

TRASA BIEGU: Courmayeur, Refuge Bertone,
Refuge Bonatti, Arnouvaz, La Fouly, Champex-Lac,

Plan de L’au, Trient, La Fregere, Chamonix

START: 9:00, 30.08.2019, Courmayeur

JEŚLI MYŚLICIE, ŻE PODCZAS BIEGU 
ULTRA PRZEŻYLIŚCIE KATORGĘ, 

GEHENNĘ, PRAWDZIWY KONIEC ŚWIATA, 
PRZECZYTAJCIE WYJĄTKOWĄ RELACJĘ 

UCZESTNIKA OSTATNIEGO CCC PODCZAS 
UTMB 2019. TO BĘDZIE NIEZWYKŁY OPIS 

WALKI Z ALPAMI, TRZYCYFROWYM 
DYSTANSEM, LIMITEM CZASOWYM I... 

Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ. GORKA 
ZUBELDIA PRZEKONA WAS, ŻE NIEMOŻLIWE 

NIE ISTNIEJE! TO JEST BOHATER TEGO 
WYDANIA ULTRA! BOHATER Z NASZEJ 

ULTRABAJKI!
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WALKI Z ALPAMI, TRZYCYFROWYM 
DYSTANSEM, LIMITEM CZASOWYM I... 

Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ. GORKA 
ZUBELDIA PRZEKONA WAS, ŻE NIEMOŻLIWE 

NIE ISTNIEJE! TO JEST BOHATER TEGO 
WYDANIA ULTRA! BOHATER Z NASZEJ 

ULTRABAJKI!
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Argentiere, godz. 5 rano, śpię przy-
tulony do mojej partnerki Naiary, 
dzwoni budzik, zbieram wszystkie 

rzeczy, które przygotowałem sobie poprzed-
niego dnia, żeby o niczym nie zapomnieć. 
Wychodzę z apartamentu w kierunku przy-
stanku autobusowego, z którego wyruszymy 
do Courmayeur. Na przystanku czekają już 
ludzie. Ich zaspane twarze zaczynają się oży-
wiać z wrażenia na mój widok: 48-letniego 
mężczyzny ubranego w sportowy strój na 
szlak, a co najdziwniejsze – z protezą przy-
twierdzoną do prawego kolana. Dowód na 
to, że wybieram się na wyścig, znajdują na 
moich plecach: numer 5635 Gorka Zubel-
dia Letamendia. Autobus w kierunku Co-
urmayeur rusza, a ja zaczynam odczuwać 
w całym ciele zdenerwowanie. Dojeżdża-
my do Courmayeur, wysiadamy z auto-
busu, a na miejscu oczekują na nas liczni 
wolontariusze, którzy potwierdzają nasze 
dane osobowe i przydzielają nas do odpo-
wiednich grup – mnie do trzeciej. Starty 
każdej z grup będą się odbywać oddzielnie, 
co 15 minut, począwszy od 9 rano. 

Zaczyna się wyścig, pierwsza grupa liczy ok. 
500 uczestników, druga trochę więcej, bo 
ok. 600, no i wreszcie trzecia, w której jest 
nas mniej więcej 800. Lokuję się na tyłach, 
żeby nie utrudniać startu innym biegaczom. 
Ruszamy, pierwsze 2 km idą gładko, nie-
równości na odcinku 6000 m dopiero przed 
nami. Od czwartego kilometra robi się ko-
rek, zaczynają się ciężkie podbiegi na Tete 
de la Tronche. Grupa ledwo posuwa się do 
przodu, przemieszczamy się, idąc żółwim 
tempem przez kolejnych kilka kilometrów, 
a po około dziesięciu znajdujemy się na wy-
sokości 2500 m i zaczynają się problemy 
z oddychaniem. Docieramy na Tete de la 
Tronche z godzinnym opóźnieniem w sto-
sunku do tego, co szacowałem i zaczyna się 
zejście. Przyspieszamy bieg, żeby nadrobić 
trochę straconego czasu i kierujemy się na 
Refugio Bertone, oddalone o 14 km. 

Biegnę w grupie ok. 100 osób. Za-
trzymujemy się w Refugio, żeby 
coś zjeść i biegniemy dalej, tym 
razem do Refugio Bonatti. Ciężko 
jest podnieść tempo wyścigu, fakt, 
że jesteśmy na ok. 2000 m n.p.m., 
daje się we znaki. Po 7 km docie-
ramy do Refugio Bonatti, gdzie 
się nawadniamy.

Pojawiają się pierwsze powia-
domienia od organizatorów 
w drodze do Arnouvaz. Przyspie-
szamy na zbiegu, dobiegamy tam 
w ok. 70 osób i nic nie wskazuje 
na problemy z trzymaniem się za-
łożonego harmonogramu. W Ar-
nouvaz czeka na nas podbieg na 
Grand Col Ferret, gdzie znajdu-
je się granica między Włochami 
a Szwajcarią. Podbiegamy jakieś 
8 km i znowu jesteśmy na wyso-
kości 2500 m. Zaczynamy zbieg 
do La Fouly, wiedząc, że będą tam 
cięcia czasowe, choć przyspieszenie 
na zbiegu nie wystarczy – dobie-
gła nas czterdziestka z 7-minuto-
wym opóźnieniem. Na widok tak licznej 
grupy pozwalają nam biec dalej do Cham-
pex Lac i tak upływa nam cała noc. Cóż za 
piękny obrazek, zapamiętam go na wiele 
lat: biegniemy do Champex Lac, przodem 
do Mont Blanc, który obija się w oświetlo-
nym jeziorze z naszymi sylwetkami. Magia!

Po przekąszeniu czegoś w Champex Lac 
kierujemy się do Plan de Lau, a dalej na 
podbieg na La Giete. Mamy za sobą już 
połowę trasy, tracimy kolejnych biegaczy. 
Ciężko jest utrzymać tempo, wiemy, że 
w Triencie będziemy poza limitem. Pod-
czas zbiegu z La Giete do Trientu tracę tem-
po i pozycję w grupie, aż zostaję sam. Nie 
mogę utrzymać rytmu przez protezę, która 
mi to utrudnia. Zaczyna mnie przytłaczać 
myśl, że w Triencie może być jakaś kontro-
la i przyspieszam maksymalnie na zbiegu. 

Gdy dobiegam do Trientu, wciąż jest noc. 
Widzę zaledwie pięciu wolontariuszy ubra-
nych w typowe szwajcarskie stroje, nie 
motywują mnie kuksańcami do kontynu-
owania, ale lecę dalej. Wbieg na Les Tseppes 
sporo mnie kosztuje, przebiegłem 70 km 
i czuję to coraz mocniej. W dodatku jest 
noc i jedynym oświetleniem jest blask księ-
życa. Znowu dokręcam tempo na zbiegu 
do Vallorcine i widzę światła wioski, poza 
tym zaczyna świtać. 

W Vallorcine jest kilkunastu wolontariuszy, 
widzę także siedzących w namiocie biega-
czy, którzy biegli przede mną. Wycofali 
się, na twarzach wielu z nich maluje się 
wyczerpanie. Gdy biegnę przez Vallorcine, 
dopinguje mnie skromna grupa zebranej 
tam o świcie publiczności.

 zdjęcie: Franck Oddoux / UTMB 2019

Wbiegnięcie na Col de Montets jest dla 
mnie barbarzyńsko trudne, opóźniam zapla-
nowany czas. Zdobywam Col de Montets 
i biegnę dalej do Tete aux Vent, i w ten pod-
bieg wkładam wszystkie siły, myśląc wyłącz-
nie o limicie czasowym. Ale pomimo tego, 
że daję z siebie maksa, widzę, że nie zdążę na 
czas do La Flegere. Tak jak przypuszczałem, 
w La Flegere przy wejściu do namiotu jest 
punkt z pomiarem czasu i zdębiały sędzia, 
który widzi mnie podbiegającego w poje-
dynkę, własnym oczom nie wierzy: facet 
bez nogi, z protezą ortopedyczną, dotarł aż 
tutaj, na 92. kilometr trasy! Natychmiast 
zadzwonił do hiszpańskiego tłumacza. Po-
deszła do mnie kobieta, powiedziała: „Cześć, 
Gorka, jak się masz?”. Odpowiedziałem, że 
jestem trochę smutny, bo po takim wysił-
ku nie zdołałem dobiec przed zamknięciem 
czasu. Tłumaczy to sędziemu, ten przejawia 

zakłopotanie i łapie za swoje walkie-talkie 
i z kimś rozmawia. Po chwili podchodzą 
do mnie oboje i pytają, czy chciałbym kon-
tynuować swój bieg. Podskoczyłem tak, że 
aż się przestraszyli! Oczywiście, że chcę! 
Jeszcze tylko dali mi wskazówki, bym od-
powiednio uzupełnił pokarm i płyny, by 
móc kontynuować bieg.

Po 30 minutach spędzonych w namiocie 
zapytałem go, czy mogę już ruszać. Znowu 

łapie za swoje walkie-talkie i zaczyna 
z kimś rozmawiać, podaje mój numer 
startowy 5635, a tłumaczka mówi mi, 
że szef punktu rozmawiał z dyrekto-
rem biegu, który wydał zezwolenie na 
mój dalszy udział, zaznaczając, że chcą, 
bym dotarł do mety. Gdy wstałem, by 
kontynuować bieg, z miejsc podnieśli 
się wszyscy wolontariusze obecni w na-
miocie i żegnali mnie gromkimi bra-
wami i okrzykami: Courage, courage!

Zaczynam zbieg do Chamonix z do-
datkową motywacją, niesiony energią 
tychże braw i okrzyków. Dają mi siłę. 
Biorę telefon komórkowy i dzwonię 
do Naiary: „Kochanie, kontynuuję 
bieg, czekaj na mnie w Chamonix”.

Podczas zbiegu słyszę za sobą tupot. 
Podbiega do mnie trzech chłopaków 
w koszulkach z napisem � n de carier-
re. Jeden z nich mówi do mnie po 
hiszpańsku, że jestem LA INTERNE 
ROUGE ostatnim z biegnących, nie 
ma już za mną nikogo, a organizator 

zezwala, bym dobiegł do końca. Znów kon-
sultują się przez walkie-talkie i możemy iść. 
Jestem wykończony i zejście zaczyna wy-
woływać pierwsze skurcze kikuta. 

W oddali widać Chamonix, wchodzimy do 
miasteczka, zauważam stragany reklamowe 
z różnych trailowych stron świata, z wie-
lu z nich wychyla się obsługa, wychodzi, 
by mnie oklaskiwać, pogratulować. Meta 
się przybliża i motywuje mnie do parcia 

CCC / NA MEDAL

„Cześć, Gorka, jak się masz?”. Odpowiedziałem, że jestem trochę 
smutny, bo po takim wysiłku nie zdołałem dobiec przed zamknięciem 
czasu. Tłumaczy to sędziemu, ten przejawia zakłopotanie i łapie za swoje 
walkie-talkie i z kimś rozmawia. Po chwili podchodzą do mnie oboje 
i pytają, czy chciałbym kontynuować swój bieg. 
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Argentiere, godz. 5 rano, śpię przy-
tulony do mojej partnerki Naiary, 
dzwoni budzik, zbieram wszystkie 

rzeczy, które przygotowałem sobie poprzed-
niego dnia, żeby o niczym nie zapomnieć. 
Wychodzę z apartamentu w kierunku przy-
stanku autobusowego, z którego wyruszymy 
do Courmayeur. Na przystanku czekają już 
ludzie. Ich zaspane twarze zaczynają się oży-
wiać z wrażenia na mój widok: 48-letniego 
mężczyzny ubranego w sportowy strój na 
szlak, a co najdziwniejsze – z protezą przy-
twierdzoną do prawego kolana. Dowód na 
to, że wybieram się na wyścig, znajdują na 
moich plecach: numer 5635 Gorka Zubel-
dia Letamendia. Autobus w kierunku Co-
urmayeur rusza, a ja zaczynam odczuwać 
w całym ciele zdenerwowanie. Dojeżdża-
my do Courmayeur, wysiadamy z auto-
busu, a na miejscu oczekują na nas liczni 
wolontariusze, którzy potwierdzają nasze 
dane osobowe i przydzielają nas do odpo-
wiednich grup – mnie do trzeciej. Starty 
każdej z grup będą się odbywać oddzielnie, 
co 15 minut, począwszy od 9 rano. 

Zaczyna się wyścig, pierwsza grupa liczy ok. 
500 uczestników, druga trochę więcej, bo 
ok. 600, no i wreszcie trzecia, w której jest 
nas mniej więcej 800. Lokuję się na tyłach, 
żeby nie utrudniać startu innym biegaczom. 
Ruszamy, pierwsze 2 km idą gładko, nie-
równości na odcinku 6000 m dopiero przed 
nami. Od czwartego kilometra robi się ko-
rek, zaczynają się ciężkie podbiegi na Tete 
de la Tronche. Grupa ledwo posuwa się do 
przodu, przemieszczamy się, idąc żółwim 
tempem przez kolejnych kilka kilometrów, 
a po około dziesięciu znajdujemy się na wy-
sokości 2500 m i zaczynają się problemy 
z oddychaniem. Docieramy na Tete de la 
Tronche z godzinnym opóźnieniem w sto-
sunku do tego, co szacowałem i zaczyna się 
zejście. Przyspieszamy bieg, żeby nadrobić 
trochę straconego czasu i kierujemy się na 
Refugio Bertone, oddalone o 14 km. 

Biegnę w grupie ok. 100 osób. Za-
trzymujemy się w Refugio, żeby 
coś zjeść i biegniemy dalej, tym 
razem do Refugio Bonatti. Ciężko 
jest podnieść tempo wyścigu, fakt, 
że jesteśmy na ok. 2000 m n.p.m., 
daje się we znaki. Po 7 km docie-
ramy do Refugio Bonatti, gdzie 
się nawadniamy.

Pojawiają się pierwsze powia-
domienia od organizatorów 
w drodze do Arnouvaz. Przyspie-
szamy na zbiegu, dobiegamy tam 
w ok. 70 osób i nic nie wskazuje 
na problemy z trzymaniem się za-
łożonego harmonogramu. W Ar-
nouvaz czeka na nas podbieg na 
Grand Col Ferret, gdzie znajdu-
je się granica między Włochami 
a Szwajcarią. Podbiegamy jakieś 
8 km i znowu jesteśmy na wyso-
kości 2500 m. Zaczynamy zbieg 
do La Fouly, wiedząc, że będą tam 
cięcia czasowe, choć przyspieszenie 
na zbiegu nie wystarczy – dobie-
gła nas czterdziestka z 7-minuto-
wym opóźnieniem. Na widok tak licznej 
grupy pozwalają nam biec dalej do Cham-
pex Lac i tak upływa nam cała noc. Cóż za 
piękny obrazek, zapamiętam go na wiele 
lat: biegniemy do Champex Lac, przodem 
do Mont Blanc, który obija się w oświetlo-
nym jeziorze z naszymi sylwetkami. Magia!

Po przekąszeniu czegoś w Champex Lac 
kierujemy się do Plan de Lau, a dalej na 
podbieg na La Giete. Mamy za sobą już 
połowę trasy, tracimy kolejnych biegaczy. 
Ciężko jest utrzymać tempo, wiemy, że 
w Triencie będziemy poza limitem. Pod-
czas zbiegu z La Giete do Trientu tracę tem-
po i pozycję w grupie, aż zostaję sam. Nie 
mogę utrzymać rytmu przez protezę, która 
mi to utrudnia. Zaczyna mnie przytłaczać 
myśl, że w Triencie może być jakaś kontro-
la i przyspieszam maksymalnie na zbiegu. 

Gdy dobiegam do Trientu, wciąż jest noc. 
Widzę zaledwie pięciu wolontariuszy ubra-
nych w typowe szwajcarskie stroje, nie 
motywują mnie kuksańcami do kontynu-
owania, ale lecę dalej. Wbieg na Les Tseppes 
sporo mnie kosztuje, przebiegłem 70 km 
i czuję to coraz mocniej. W dodatku jest 
noc i jedynym oświetleniem jest blask księ-
życa. Znowu dokręcam tempo na zbiegu 
do Vallorcine i widzę światła wioski, poza 
tym zaczyna świtać. 

W Vallorcine jest kilkunastu wolontariuszy, 
widzę także siedzących w namiocie biega-
czy, którzy biegli przede mną. Wycofali 
się, na twarzach wielu z nich maluje się 
wyczerpanie. Gdy biegnę przez Vallorcine, 
dopinguje mnie skromna grupa zebranej 
tam o świcie publiczności.

 zdjęcie: Franck Oddoux / UTMB 2019

Wbiegnięcie na Col de Montets jest dla 
mnie barbarzyńsko trudne, opóźniam zapla-
nowany czas. Zdobywam Col de Montets 
i biegnę dalej do Tete aux Vent, i w ten pod-
bieg wkładam wszystkie siły, myśląc wyłącz-
nie o limicie czasowym. Ale pomimo tego, 
że daję z siebie maksa, widzę, że nie zdążę na 
czas do La Flegere. Tak jak przypuszczałem, 
w La Flegere przy wejściu do namiotu jest 
punkt z pomiarem czasu i zdębiały sędzia, 
który widzi mnie podbiegającego w poje-
dynkę, własnym oczom nie wierzy: facet 
bez nogi, z protezą ortopedyczną, dotarł aż 
tutaj, na 92. kilometr trasy! Natychmiast 
zadzwonił do hiszpańskiego tłumacza. Po-
deszła do mnie kobieta, powiedziała: „Cześć, 
Gorka, jak się masz?”. Odpowiedziałem, że 
jestem trochę smutny, bo po takim wysił-
ku nie zdołałem dobiec przed zamknięciem 
czasu. Tłumaczy to sędziemu, ten przejawia 

zakłopotanie i łapie za swoje walkie-talkie 
i z kimś rozmawia. Po chwili podchodzą 
do mnie oboje i pytają, czy chciałbym kon-
tynuować swój bieg. Podskoczyłem tak, że 
aż się przestraszyli! Oczywiście, że chcę! 
Jeszcze tylko dali mi wskazówki, bym od-
powiednio uzupełnił pokarm i płyny, by 
móc kontynuować bieg.

Po 30 minutach spędzonych w namiocie 
zapytałem go, czy mogę już ruszać. Znowu 

łapie za swoje walkie-talkie i zaczyna 
z kimś rozmawiać, podaje mój numer 
startowy 5635, a tłumaczka mówi mi, 
że szef punktu rozmawiał z dyrekto-
rem biegu, który wydał zezwolenie na 
mój dalszy udział, zaznaczając, że chcą, 
bym dotarł do mety. Gdy wstałem, by 
kontynuować bieg, z miejsc podnieśli 
się wszyscy wolontariusze obecni w na-
miocie i żegnali mnie gromkimi bra-
wami i okrzykami: Courage, courage!

Zaczynam zbieg do Chamonix z do-
datkową motywacją, niesiony energią 
tychże braw i okrzyków. Dają mi siłę. 
Biorę telefon komórkowy i dzwonię 
do Naiary: „Kochanie, kontynuuję 
bieg, czekaj na mnie w Chamonix”.

Podczas zbiegu słyszę za sobą tupot. 
Podbiega do mnie trzech chłopaków 
w koszulkach z napisem � n de carier-
re. Jeden z nich mówi do mnie po 
hiszpańsku, że jestem LA INTERNE 
ROUGE ostatnim z biegnących, nie 
ma już za mną nikogo, a organizator 

zezwala, bym dobiegł do końca. Znów kon-
sultują się przez walkie-talkie i możemy iść. 
Jestem wykończony i zejście zaczyna wy-
woływać pierwsze skurcze kikuta. 

W oddali widać Chamonix, wchodzimy do 
miasteczka, zauważam stragany reklamowe 
z różnych trailowych stron świata, z wie-
lu z nich wychyla się obsługa, wychodzi, 
by mnie oklaskiwać, pogratulować. Meta 
się przybliża i motywuje mnie do parcia 
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„Cześć, Gorka, jak się masz?”. Odpowiedziałem, że jestem trochę 
smutny, bo po takim wysiłku nie zdołałem dobiec przed zamknięciem 
czasu. Tłumaczy to sędziemu, ten przejawia zakłopotanie i łapie za swoje 
walkie-talkie i z kimś rozmawia. Po chwili podchodzą do mnie oboje 
i pytają, czy chciałbym kontynuować swój bieg. 
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naprzód. Po bokach widzę publiczność 
z twarzami pełnymi podziwu, biją mi 
brawo i krzyczą: Courage, courage! Za 
ogrodzeniem są tysiące kibiców, ja kro-
czę środkiem drogi z rękami w górze, 
wdzięczny za to wsparcie publiczności. 
Pokonuję ostatni zakręt i przemierzam 
most na rzece, a w tle widać już łuk mety. 
Pomimo że doping sprawia, że prawie nie 
mogę niczego usłyszeć, do moich uszu 
dociera wymawiane przez megafon moje 
nazwisko: Gorka Zubeldia, gratulacje! 
Przekraczam metę, liczni fotografowie 
robią zdjęcia. Podczas zbiegów wciąż 
wyobrażałem sobie ten moment przy-
bycia na metę i doszedłem do wniosku, 
że muszę się rozkoszować tą chwilą, żeby 
w nią uwierzyć i ją utrwalić. 

Siadam przy bramie mety, zwracam się 
ku publiczności, ściągam moją ortope-
dyczną nogę i wznoszę ją ku górze, po-
nad głowę. I oto moje przesłanie: nawet 
z taką niepełnosprawnością można ro-
bić TAKIE rzeczy. Publiczność to rozu-
mie i zaczyna znowu krzyczeć: Courage, 
courage! , za co mogę się odwdzięczyć je-
dynie brawami. Słyszę głos z megafonu: 
Gorka Zubeldia, twoja kobieta jest na me-
cie! Wstaję, zakładam protezę i widzę ją: 
kobietę, którą zostawiłem w łóżku po-
przedniego ranka. Zatapiamy się w uści-
sku i pocałunku, idziemy do krzeseł przy 
mecie i siadamy.

Po chwili podchodzi do nas kobieta, 
która mówi, że jest tłumaczką i że ktoś 
chciałby mnie poznać. Przedstawia mnie 
dyrektorowi marki odzieżowej Colum-
bia, który wyciąga do mnie rękę z tele-
fonem i pyta, czy używam Instagrama. 
Odpowiadam, że nie, po czym on poka-
zuje mi moje zdjęcie, na którym siedzę 
plecami do obiektywu i trzymam w gó-
rze moją protezę na mecie w Chamonix. 
Mówi, że przez wszystkie lata organizo-
wania zawodów biegowych nie przeżył 
czegoś tak pięknego, za co mi dziękuje. 

Widząc to zdjęcie i jego 3000 odsłon 
w ciągu 10 minut mogę tylko spuento-
wać, że to ja dziękuję jemu za pozwole-
nie, bym kontynuował i ukończył bieg. 
I zapewniam go, że te cztery akronimy 
na mojej niebieskiej kamizelce UTMB 
zmienią moje życie.
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naprzód. Po bokach widzę publiczność 
z twarzami pełnymi podziwu, biją mi 
brawo i krzyczą: Courage, courage! Za 
ogrodzeniem są tysiące kibiców, ja kro-
czę środkiem drogi z rękami w górze, 
wdzięczny za to wsparcie publiczności. 
Pokonuję ostatni zakręt i przemierzam 
most na rzece, a w tle widać już łuk mety. 
Pomimo że doping sprawia, że prawie nie 
mogę niczego usłyszeć, do moich uszu 
dociera wymawiane przez megafon moje 
nazwisko: Gorka Zubeldia, gratulacje! 
Przekraczam metę, liczni fotografowie 
robią zdjęcia. Podczas zbiegów wciąż 
wyobrażałem sobie ten moment przy-
bycia na metę i doszedłem do wniosku, 
że muszę się rozkoszować tą chwilą, żeby 
w nią uwierzyć i ją utrwalić. 

Siadam przy bramie mety, zwracam się 
ku publiczności, ściągam moją ortope-
dyczną nogę i wznoszę ją ku górze, po-
nad głowę. I oto moje przesłanie: nawet 
z taką niepełnosprawnością można ro-
bić TAKIE rzeczy. Publiczność to rozu-
mie i zaczyna znowu krzyczeć: Courage, 
courage! , za co mogę się odwdzięczyć je-
dynie brawami. Słyszę głos z megafonu: 
Gorka Zubeldia, twoja kobieta jest na me-
cie! Wstaję, zakładam protezę i widzę ją: 
kobietę, którą zostawiłem w łóżku po-
przedniego ranka. Zatapiamy się w uści-
sku i pocałunku, idziemy do krzeseł przy 
mecie i siadamy.

Po chwili podchodzi do nas kobieta, 
która mówi, że jest tłumaczką i że ktoś 
chciałby mnie poznać. Przedstawia mnie 
dyrektorowi marki odzieżowej Colum-
bia, który wyciąga do mnie rękę z tele-
fonem i pyta, czy używam Instagrama. 
Odpowiadam, że nie, po czym on poka-
zuje mi moje zdjęcie, na którym siedzę 
plecami do obiektywu i trzymam w gó-
rze moją protezę na mecie w Chamonix. 
Mówi, że przez wszystkie lata organizo-
wania zawodów biegowych nie przeżył 
czegoś tak pięknego, za co mi dziękuje. 

Widząc to zdjęcie i jego 3000 odsłon 
w ciągu 10 minut mogę tylko spuento-
wać, że to ja dziękuję jemu za pozwole-
nie, bym kontynuował i ukończył bieg. 
I zapewniam go, że te cztery akronimy 
na mojej niebieskiej kamizelce UTMB 
zmienią moje życie.
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tekst: Marta Gargas

Kiedy zaczynasz biegać, nie myślisz 
o kilometrach. Przynajmniej ja nie 
myślałam. W głowie było „byle się 
doczłapać”. By złapać oddech i się 
nie przewrócić o własne nogi. Dobiec 
– to był mój cel. Ale gdy zaczynasz 
bieganie traktować zawodowo, to 
wiesz, że ultra to nie przelewki. Dla 
jednych 5 km to już maraton życia, 
a dla innych zabawa zaczyna się 
powyżej magicznego 42,195 km. 

ULTRAGŁOWA
czyli mentalny bieg
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Ostatnio napisała do mnie klient-
ka, która chce przygotować się 
do półmaratonu. „Marta, zapi-

sałam się na półmaraton. Biegnę w paź-
dzierniku. Jestem zdeterminowana, by 
dobiec, ale… ja zawsze biegałam dyszki 
i nie potra� ę biec dalej. Wszystko powy-
żej 10 km to dla mnie abstrakcja. Moje 
nogi odmawiają posłuszeństwa”. Zaczę-
łam się zastanawiać, jaka jest przyczyna 
i żadna inna odpowiedź nie przychodzi-
ła mi do głowy. Poza jedną: GŁOWA! 

Głowa jest czynnikiem decydującym 
w bieganiu, a nawet w każdym sporcie, 
którym zajmujesz się zawodowo. To 
ona decyduje o tym, czy wytrwasz, czy 
upadniesz. 

Justyna Kowalczyk, kiedy kolejny raz 
brała udział w zawodach, powiedziała, że 
jej ciało już nie biegnie. Nogi już dawno 
odmówiły posłuszeństwa. Ciało już nie 
walczy. Walczy tylko głowa. 

Choć sama nigdy nie biegałam na dy-
stansach 42+, to jestem przekonana, że 
po pewnej liczbie kilometrów w ultra 
też biegnie już tylko głowa. Dlatego tak 
ważny w przygotowaniach jest trening 
mentalny. Nieważne, czy pokonujesz 
10 km, przygotowujesz się do marato-
nu, czy przed sobą masz swój pierwszy 
ultra – głowa jest najważniejsza, bo tzw. 
ściana może cię spotkać na każdym kilo-
metrze. I jeśli nie będziesz przygotowany 
na jej rozbicie, rozbijesz się ty.

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO BIEGU ULTRA?
OTO ZESTAW KONKRETNYCH WSKAZÓWEK DLA BIEGACZY 42+.

PLAN DZIAŁANIA
Jeśli masz pasję, a twoim marzeniem jest 
bieg długodystansowy, zacznij od określe-
nia celu. Możesz ku temu wykorzystać bar-
dzo popularne narzędzie SMART. Cel ma 
być sprecyzowany – konkretny, mierzalny 
– dystans. Ambitny/atrakcyjny – to już twój 
wybór, czy pobijesz swój życiowy rekord 
w Biegu Rzeźnika, na Sudeckiej Setce czy 
podczas Biegu 7 Szczytów. Realny – mierz 
siły na zamiary. Ultra w jakimkolwiek wyda-
niu jest bardzo męczące. Musisz być dobrze 
przygotowany do biegu, by w ogóle o nim 
myśleć. Pamiętaj, że biegnąc na granicy 
swoich możliwości czy umiejętności, nara-
żasz na niebezpieczeństwo nie tylko siebie, 
lecz także innych. Terminowy – określony 
w czasie. Im wcześniej wiesz o biegu, tym 
lepiej dla ciebie. 

Determinacja. Bieg 42+ to przede wszyst-
kim głowa. Jeśli jesteś dobrze przygotowany 
pod względem zdrowotnym i � zycznym, co 
jest absolutną koniecznością, zostaje ci wal-
ka z samym sobą. Kiedy rozpoczynasz bieg, 
musisz wiedzieć, po co to robisz. Musisz 
znać swoje wewnętrzne powody. Dlaczego? 
I po co? Są one podstawą twojego działania. 

Jeśli robisz to dla kogoś bądź chcesz komuś 
coś udowodnić, odpuść. Wysiądziesz przy 
pierwszej trudności. W sporcie zdetermino-
wany zawodnik to podstawa sukcesu. Droga 
do sukcesu/medalu/ukończenia biegu jest 
trudna i żmudna. Jeśli masz jakikolwiek 
cień wątpliwości, nie zaczynaj.

KONSEKWENCJA
Bieg 42+ to bieg wytrzymałościowy. Wy-
maga wielu godzin żmudnych przygoto-
wań. Mistrzem nikt się nie urodził. Każdy 
zdobyty medal to � zyczny dowód na to, 
że twoja praca przynosi efekty, a trenin-
gi i długie wybiegania to dla ciebie sku-
teczne narzędzie do osiągnięcia celu. Jeśli 
konsekwentnie będziesz trenował, masz 
szansę osiągnąć sukces. Uwaga – szansę, 
nie gwarancję!

UMIEJĘTNOŚĆ ŻYCIA
NA ŚWIECZNIKU
Biegi 42+ nie są dla wszystkich. Umów-
my się – na ulicznych dyszkach czy nawet 
w maratonach startuje zdecydowanie więk-
sza liczba uczestników niż w ultra. Musisz 
mieć ogień w sercu i spokój w głowie, by 
z jednej strony walczyć w trakcie biegu 

ze swoimi myślami, słabościami, bólem 
czy naturą. A z drugiej strony – być „wy-
brańcem”. Pamiętaj, że rozpoczynając bieg, 
zostajesz sam. Na ulicach w trakcie świąt 
biegowych są kibice. Na trasach górskich 
ich nie ma. Nikt nie da ci wsparcia, gdy 
wbiegniesz na szczyt. Wsparcie musisz 
mieć w sobie. 

Życie to nie maraton. Życie to seria sprin-
tów. Jesteś długodystansowcem. To nie pod-
lega wątpliwości. Potra� sz biec kilkanaście 
godzin. Potra� sz kontrolować dystans i tem-
po. Pilnujesz nawodnienia i punktów od-
żywczych. Jesteś maratończykiem. Jesteś 
Kingrunnerem. Ale pamiętaj, ultramaraton 
to jeden z elementów twojego życia. I fakt 
– przygotowania do niego zajmują dużo 
czasu. Ale to nadal tylko jeden z elemen-
tów. To taki mały sprint w całym życiowym 
maratonie. Jeśli nie wyjdzie, jeśli nie dasz 
rady – to nie koniec świata. Traktuj ultra-
maraton jako część składową twojego ży-
cia, a nie całe życie. Zbyt duża presja, jaką 
sam na siebie wywrzesz, może zniszczyć 
całe twoje przygotowania. Pamiętaj – nie 
za wszelką cenę. Spalenie emocjonalne na 
starcie to tak naprawdę koniec twojego 

PAKIET STARTOWY

ULTRAGŁOWA
czyli mentalny bieg
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doczłapać”. By złapać oddech i się 
nie przewrócić o własne nogi. Dobiec 
– to był mój cel. Ale gdy zaczynasz 
bieganie traktować zawodowo, to 
wiesz, że ultra to nie przelewki. Dla 
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Ostatnio napisała do mnie klient-
ka, która chce przygotować się 
do półmaratonu. „Marta, zapi-

sałam się na półmaraton. Biegnę w paź-
dzierniku. Jestem zdeterminowana, by 
dobiec, ale… ja zawsze biegałam dyszki 
i nie potra� ę biec dalej. Wszystko powy-
żej 10 km to dla mnie abstrakcja. Moje 
nogi odmawiają posłuszeństwa”. Zaczę-
łam się zastanawiać, jaka jest przyczyna 
i żadna inna odpowiedź nie przychodzi-
ła mi do głowy. Poza jedną: GŁOWA! 

Głowa jest czynnikiem decydującym 
w bieganiu, a nawet w każdym sporcie, 
którym zajmujesz się zawodowo. To 
ona decyduje o tym, czy wytrwasz, czy 
upadniesz. 

Justyna Kowalczyk, kiedy kolejny raz 
brała udział w zawodach, powiedziała, że 
jej ciało już nie biegnie. Nogi już dawno 
odmówiły posłuszeństwa. Ciało już nie 
walczy. Walczy tylko głowa. 

Choć sama nigdy nie biegałam na dy-
stansach 42+, to jestem przekonana, że 
po pewnej liczbie kilometrów w ultra 
też biegnie już tylko głowa. Dlatego tak 
ważny w przygotowaniach jest trening 
mentalny. Nieważne, czy pokonujesz 
10 km, przygotowujesz się do marato-
nu, czy przed sobą masz swój pierwszy 
ultra – głowa jest najważniejsza, bo tzw. 
ściana może cię spotkać na każdym kilo-
metrze. I jeśli nie będziesz przygotowany 
na jej rozbicie, rozbijesz się ty.

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO BIEGU ULTRA?
OTO ZESTAW KONKRETNYCH WSKAZÓWEK DLA BIEGACZY 42+.

PLAN DZIAŁANIA
Jeśli masz pasję, a twoim marzeniem jest 
bieg długodystansowy, zacznij od określe-
nia celu. Możesz ku temu wykorzystać bar-
dzo popularne narzędzie SMART. Cel ma 
być sprecyzowany – konkretny, mierzalny 
– dystans. Ambitny/atrakcyjny – to już twój 
wybór, czy pobijesz swój życiowy rekord 
w Biegu Rzeźnika, na Sudeckiej Setce czy 
podczas Biegu 7 Szczytów. Realny – mierz 
siły na zamiary. Ultra w jakimkolwiek wyda-
niu jest bardzo męczące. Musisz być dobrze 
przygotowany do biegu, by w ogóle o nim 
myśleć. Pamiętaj, że biegnąc na granicy 
swoich możliwości czy umiejętności, nara-
żasz na niebezpieczeństwo nie tylko siebie, 
lecz także innych. Terminowy – określony 
w czasie. Im wcześniej wiesz o biegu, tym 
lepiej dla ciebie. 

Determinacja. Bieg 42+ to przede wszyst-
kim głowa. Jeśli jesteś dobrze przygotowany 
pod względem zdrowotnym i � zycznym, co 
jest absolutną koniecznością, zostaje ci wal-
ka z samym sobą. Kiedy rozpoczynasz bieg, 
musisz wiedzieć, po co to robisz. Musisz 
znać swoje wewnętrzne powody. Dlaczego? 
I po co? Są one podstawą twojego działania. 

Jeśli robisz to dla kogoś bądź chcesz komuś 
coś udowodnić, odpuść. Wysiądziesz przy 
pierwszej trudności. W sporcie zdetermino-
wany zawodnik to podstawa sukcesu. Droga 
do sukcesu/medalu/ukończenia biegu jest 
trudna i żmudna. Jeśli masz jakikolwiek 
cień wątpliwości, nie zaczynaj.

KONSEKWENCJA
Bieg 42+ to bieg wytrzymałościowy. Wy-
maga wielu godzin żmudnych przygoto-
wań. Mistrzem nikt się nie urodził. Każdy 
zdobyty medal to � zyczny dowód na to, 
że twoja praca przynosi efekty, a trenin-
gi i długie wybiegania to dla ciebie sku-
teczne narzędzie do osiągnięcia celu. Jeśli 
konsekwentnie będziesz trenował, masz 
szansę osiągnąć sukces. Uwaga – szansę, 
nie gwarancję!

UMIEJĘTNOŚĆ ŻYCIA
NA ŚWIECZNIKU
Biegi 42+ nie są dla wszystkich. Umów-
my się – na ulicznych dyszkach czy nawet 
w maratonach startuje zdecydowanie więk-
sza liczba uczestników niż w ultra. Musisz 
mieć ogień w sercu i spokój w głowie, by 
z jednej strony walczyć w trakcie biegu 

ze swoimi myślami, słabościami, bólem 
czy naturą. A z drugiej strony – być „wy-
brańcem”. Pamiętaj, że rozpoczynając bieg, 
zostajesz sam. Na ulicach w trakcie świąt 
biegowych są kibice. Na trasach górskich 
ich nie ma. Nikt nie da ci wsparcia, gdy 
wbiegniesz na szczyt. Wsparcie musisz 
mieć w sobie. 

Życie to nie maraton. Życie to seria sprin-
tów. Jesteś długodystansowcem. To nie pod-
lega wątpliwości. Potra� sz biec kilkanaście 
godzin. Potra� sz kontrolować dystans i tem-
po. Pilnujesz nawodnienia i punktów od-
żywczych. Jesteś maratończykiem. Jesteś 
Kingrunnerem. Ale pamiętaj, ultramaraton 
to jeden z elementów twojego życia. I fakt 
– przygotowania do niego zajmują dużo 
czasu. Ale to nadal tylko jeden z elemen-
tów. To taki mały sprint w całym życiowym 
maratonie. Jeśli nie wyjdzie, jeśli nie dasz 
rady – to nie koniec świata. Traktuj ultra-
maraton jako część składową twojego ży-
cia, a nie całe życie. Zbyt duża presja, jaką 
sam na siebie wywrzesz, może zniszczyć 
całe twoje przygotowania. Pamiętaj – nie 
za wszelką cenę. Spalenie emocjonalne na 
starcie to tak naprawdę koniec twojego 
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biegu. Pilnuj spokoju w głowie. Daj sobie 
prawo i przestrzeń do tego, że coś nie wyj-
dzie. Porażka to składowa sukcesu i niech 
taka pozostanie w twojej głowie. Zainstaluj 
w sobie wentyl bezpieczeństwa. Jeśli zajdzie 
taka potrzeba – uruchomisz go. 

Koncentracja to umiejętność skupienia się 
na jednej rzeczy w danym momencie. Mu-
sisz odrzucić nadmiar informacji, które do-
cierają do twojego mózgu i wybrać z nich 
tylko te istotne. Gdy stajesz na starcie ultra-
maratonu, nie możesz myśleć o niczym in-
nym niż bieg. Sprawa jest zbyt poważna, by 
bagatelizować rozproszenie. Bieg ultra to 
nie zabawa. W trakcie biegu przyjdą ci do 
głowy różne myśli. Zostaniesz z nimi sam. 
Tam nikt ci nie pomoże. Musisz być przygo-
towany na chwile zwątpienia. Musisz wie-
dzieć, że pojawią się w twojej głowie pytania 
o zasadność biegu, zwłaszcza jeśli biegniesz 
taki dystans po raz pierwszy, a ciało zaczyna 
wysyłać sygnał o bólu. Przyjdzie w trakcie 
biegu moment, w którym mózg, chroniąc 
ciało i serce, powie „dość”. Mogą wtedy 
pojawić się objawy psychosomatyczne ta-
kie jak kolka, zakwasy, paraliż mięśniowy, 
ból głowy, brak oddechu, kołatanie serca. 
Musisz być przygotowany i znać swoje cia-
ło oraz możliwości, by rozróżnić popular-
ne w treningu „uprowadzenie emocjonalne 
J. Gallowaya” od prawdziwej niemocy. Stu-
procentowa koncentracja na celu, przygoto-
wanie � zyczne i jasność umysłu dadzą ci siłę, 
by biec dalej i pokonać chwilowe trudności. 

ODDECH
Pracuj nad nim. To jeden z podstawowych 
aspektów dobrego biegu. Nie daj się spro-
wokować. Ciało wysyła sygnał o braku tlenu 
w mózgu. Jeśli nie potra� sz nad nim zapa-
nować – wpadniesz w panikę. To pierw-
szy krok do rezygnacji. Im dłuższy oddech, 
tym lepiej. Im spokojniej oddychasz, tym 
łatwiej pokonasz trudności. Szybki, krót-
ki oddech to sygnał dla organizmu, że coś 
jest nie tak. To sygnał do ucieczki i pobu-
dzenia odpowiedzialnego za emocje (w tym 

za panikę) kresomózgowia. Przy szybkim 
oddechu rozpoczyna się walka w mózgu. 
W ciele krąży adrenalina. Jej zbyt wysoki 
poziom powoduje spięcia. Adrenalina jest 
ci potrzebna, by biec, ale zbyt duża jej ilość 
może się dla ciebie źle skończyć. 

WŁĄCZ AUTORYWALIZACJĘ
Nie udowadniaj nic nikomu. Biegniesz 
dla siebie. Siebie gonisz i swoje wyniki po-
prawiasz. Z samym sobą jesteś na starcie, 
w trakcie biegu i na mecie. To twój start, 
twój bieg i twoje zwycięstwo. Owszem – 
przydaje się wsparcie dreamteamu. Ab-
solutnie poczucie bycia razem jest ważne. 
Przynależność do grupy biegowej również. 
Ale… gdy wchodzisz na start ultramara-
tonu, zostajesz sam i wtedy, by osiągnąć 
sukces – czymkolwiek on dla ciebie jest – 
rywalizuj tylko z samym sobą.

WYGRYWAJ SWOIMI 
MOCNYMI STRONAMI
Słabe cechy trenuj ze specjalistami. Jeśli 
twoją mocną cechą są podbiegi – trenuj je, 
korzystaj ze swoich talentów, mocno nad 
nimi pracuj. Jeśli słabą stroną jest np. men-
talne przygotowanie i wiesz, że na 60 km 
może spotkać cię ściana – udaj się odpo-
wiednio wcześniej do specjalisty np. tre-
nera mentalnego. Po co walczyć z samym 
sobą, skoro można dać sobie pomóc i słab-
sze strony przekuwać w atuty? Dzięki do-
świadczeniu innych i własnej pracy możesz 
pokonać słabości. 

KOTWICA
Zakotwicz w swoim umyśle zwycięstwo. 
Pewność siebie. Poczucie własnej warto-
ści. Nadaj im odpowiednie symbole. Sko-
jarz w swoim mózgu momenty zwycięstwa 
i siły z konkretnym gestem, muzyką, sym-
bolem. Pamiętaj, by przed biegiem doła-
dować umysł tymi stanami. To trochę jak 
z bankiem i pieniędzmi. Wpłać na swoje 
konto w mózgu stany pewności siebie i zwy-
cięstwa. Gdy w trakcie biegu przyjdą chwi-
le zwątpienia i słabości, wypłacaj z niego 

niczym z bankomatu. Przystań na chwilę. 
Przywołaj w swojej pamięci poczucie dumy 
z samego siebie i czerp z niego, ile się da. 
Wykonaj gest zwycięstwa. Wspomnij wy-
braną melodię. Odtańcz swój taniec zwy-
cięstwa i biegnij dalej. Wspieraj samego 
siebie, doładowując swoje ciało endor� -
nami i oksytocyną. Bądź dla siebie dobry 
i wyrozumiały. Nie karć samego siebie za 
brak wymarzonej formy czy słabszy czas. 
Pamiętaj, że od stanu twojej głowy zależy, 
czy osiągniesz sukces i dobiegniesz do mety.

WIZUALIZACJA
Trening wyobrażeniowy ma niesamowitą 
moc. Na długo przed startem wizualizuj 
sobie cały bieg. Zobacz w swoim umyśle 
wszystkie podbiegi, przewyższenia i mono-
tonne trasy. Wizualizuj trasę i przeszkody, 
jakie mogą cię na niej spotkać. Wizualizuj 
walkę z samym sobą i naturą. Zobacz, jak 
biegniesz ultramaraton w deszczu, przy 
silnym wietrze i na tzw. patelni. Przygotuj 
się na każdą ewentualność, jaka przyjdzie 
ci do głowy. Wizualizację zakończ dotar-
ciem do mety. Zobacz punkt, czas i miejsce, 
kiedy twoje endor� ny szaleją ze szczęścia. 
Jesteś na mecie. I wcale nie prowadził cię 
głos Krzysztofa Hołowczyca, prowadził cię 
twój mózg.

REGENERACJA
Po biegu odpoczywaj. Daj sobie czas. Na 
mecie nie podejmuj żadnych ważnych de-
cyzji. Twój umysł i ciało szaleją z radości. 
Hormony tańczą bez względu na wszyst-
ko. Jesteś. Dotarłeś. Adrenalina, oksytocy-
na, endor� ny szybują w całym organizmie. 
Wycisz się. Uspokój oddech. Świętuj, ale 
z głową. Bądź dla siebie dobry, wyrozumiały. 
Ciesz się zwycięstwem. Doładuj swoje kon-
to w bankowym umyśle triumfem i dumą 
z samego siebie, byś miał z czego czerpać 
w trakcie kolejnego biegu.

„Nie biegnij ciałem.
Biegnij umysłem” 

J. Kowalczyk 

Wtedy masz szansę na wielki, sportowy 
ultrasukces. Pamiętaj o oczywistościach 
przed startem takich jak sen, przygoto-
wanie ekwipunku, woda, żele i wszyst-
kie oczywiste oczywistości, o jakich na 
treningach nigdy nie zapominasz. 

Nie daj się porwać adrenalinie na star-
cie, nie nadrabiaj kilometrów i tempa 
na początku biegu, a wszystko będzie 

dobrze. Przygotowywałeś się. Ćwiczy-
łeś. Jesteś zdrowy i sprawny. Dasz radę. 
A w stanie wielkich emocji tuż przed 
startem stań przed lustrem, spójrz sobie 
w oczy i powtarzaj „dam radę!”. Pew-
ność siebie ma wielką moc. Korzystaj 
z niej, gdy nadejdzie ten wielki dzień. 
Powodzenia!

ULTRAGŁOWA / PAKIET STARTOWY

Nie udowadniaj niczego nikomu. Biegniesz dla siebie.

Siebie gonisz i swoje wyniki poprawiasz.

b i o

Certyfi kowany trener mentalny, licen-
cjonowany trener structogram®, autorka, 

mówca. Pracuje z handlowcami, biznes-
menami, właścicielami fi rm i sportow-

cami. W czerwcu oraz listopadzie 2019 
przygotowywała w zakresie treningu 

mentalnego męską reprezentację polski 
do udziału w Mistrzostwach Europy oraz 
Turnieju Międzynarodowym w siatkówce 

na siedząco.

Autorka książki „#BiznesMama.
Biznes urodzony w domu”

oraz Kalendarza #BiznesMamy.

Marta Gargas 

Już po... Teraz dopiero wszytsko zacznie boleć. To co do tej pory głowa umiała oszukać, wychodzi z człowieka. Nawe leżenie boli. 
Piekło Czantorii 2019 zdjęcie: Magda Sedlak



biegu. Pilnuj spokoju w głowie. Daj sobie 
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nie zabawa. W trakcie biegu przyjdą ci do 
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J. Gallowaya” od prawdziwej niemocy. Stu-
procentowa koncentracja na celu, przygoto-
wanie � zyczne i jasność umysłu dadzą ci siłę, 
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aspektów dobrego biegu. Nie daj się spro-
wokować. Ciało wysyła sygnał o braku tlenu 
w mózgu. Jeśli nie potra� sz nad nim zapa-
nować – wpadniesz w panikę. To pierw-
szy krok do rezygnacji. Im dłuższy oddech, 
tym lepiej. Im spokojniej oddychasz, tym 
łatwiej pokonasz trudności. Szybki, krót-
ki oddech to sygnał dla organizmu, że coś 
jest nie tak. To sygnał do ucieczki i pobu-
dzenia odpowiedzialnego za emocje (w tym 

za panikę) kresomózgowia. Przy szybkim 
oddechu rozpoczyna się walka w mózgu. 
W ciele krąży adrenalina. Jej zbyt wysoki 
poziom powoduje spięcia. Adrenalina jest 
ci potrzebna, by biec, ale zbyt duża jej ilość 
może się dla ciebie źle skończyć. 

WŁĄCZ AUTORYWALIZACJĘ
Nie udowadniaj nic nikomu. Biegniesz 
dla siebie. Siebie gonisz i swoje wyniki po-
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w trakcie biegu i na mecie. To twój start, 
twój bieg i twoje zwycięstwo. Owszem – 
przydaje się wsparcie dreamteamu. Ab-
solutnie poczucie bycia razem jest ważne. 
Przynależność do grupy biegowej również. 
Ale… gdy wchodzisz na start ultramara-
tonu, zostajesz sam i wtedy, by osiągnąć 
sukces – czymkolwiek on dla ciebie jest – 
rywalizuj tylko z samym sobą.

WYGRYWAJ SWOIMI 
MOCNYMI STRONAMI
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RACE ACROSS
SCOTLAND

tekst: Artur Kujawiński

NA MEDAL

R A C E  A C R O S S  S C O T L A N D
DYSTANS:  352 km

PRZEWYŻSZENIE:  + 8251 /- 8179  m

LIMIT CZASU:  100 h

TRASA BIEGU: Portpatrick, Castle Kennedy, New Luce, 
Glentrool, St Johns Town, Sanquhar, Wanlockhead, Beattock, 

Boston Memorial Village Hall, Fairnilee Hut, Lauder,
The Watch Fishery Lodge, Cockburnspath

START: 6:00, 17.07.2019, Portpatrick

PODĄŻAJĄC ZA WYZWANIAMI, CORAZ DŁUŻSZYMI 

I BARDZIEJ POBUDZAJĄCYMI MOJĄ WYOBRAŹNIĘ, 

A PRZEDE WSZYSTKIM TAKIMI, KTÓRE ZMOBILIZUJĄ 

MNIE DO PODJĘCIA EKSTREMALNEGO WYSIŁKU, 

NATRAFIŁEM W KALENDARZU BIEGÓW ULTRA NA 

RACE ACROSS SCOTLAND.  JUŻ DWA LATA TEMU 

UCZESTNICZYŁEM W PODOBNYM WYZWANIU Z CYKLU 

ULTRA GREAT BRITAIN, CZYLI BIEGU PRZEZ ANGLIĘ. 

ZARÓWNO BIEG PRZEZ ANGLIĘ, JAK I TEGOROCZNY 

PRZEZ SZKOCJĘ ROZGRYWANE BYŁY W FORMULE NON-

STOP, CZYLI W TAKIEJ, KTÓRĄ NAJBARDZIEJ PREFERUJĘ 

W RYWALIZACJI ULTRA. TYM RAZEM MIAŁEM ZMIERZYĆ 

SIĘ Z NAJDŁUŻSZYM W MOJEJ KARIERZE BIEGOWEJ 

DYSTANSEM ORAZ NAJWYŻSZYM PRZEWYŻSZENIEM. 
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Wiedziałem, biorąc pod uwagę 
zeszłoroczne doświadczenia, że 
to nie dystans będzie stanowił 

trudność, a warunki terenowe i szkocka po-
goda. Od samego początku przygotowań 
psychicznie pogodziłem się z dystansem do 
pokonania. To ważne, aby nie bać się biegu 
przez tyle kilometrów, ich liczba stanowi 
wyzwanie nawet dla kolarzy, a co dopiero 
dla biegaczy. By podejść do tego spokojnie, 
ale oczywiście z respektem, trzeba mieć ku 
temu podstawy, czyli duże doświadczenie 
i długi staż biegowy (startuję w ultra już 
od 14 lat). To czynniki, które oprócz wiel-
kiej motywacji i serca do walki, decydują 
o ukończeniu takich szalonych zawodów 
bez kontuzji i uszczerbku na zdrowiu. 

Wnikliwa analiza relacji, zdjęć i � lmów z tra-
sy oraz rozmowy z zagranicznymi uczest-
nikami zeszłorocznej edycji pozwoliły mi 
na odpowiednie przygotowanie logistycz-
ne. Wiedząc, że pobiegnę bez supportu 
(choć organizator na niego zezwalał), mu-
siałem jeszcze lepiej się przygotować, gdyż 
podczas biegu miałem polegać wyłącznie 
na sobie. To jednak zmobilizowało mnie 
jeszcze bardziej do tego ekstremalnego wy-
zwania. W kulminacyjnym okresie przygo-
towań na obozie, który zorganizowałem 
sobie w Szklarskiej Porębie, w osiem dni 
przebiegłem blisko 250 km z łącznym prze-
wyższeniem ponad 7000 m. Kilometraż 
miesięczny w ostatnim okresie oscylował 
powyżej 600 km, przeplatany sprawdzia-
nami od 50 do 100 km. Tak przygotowa-
ny w sierpniu podjąłem szkockie wyzwanie 
jako jedyny Polak wraz z ok. 70 uczestni-
kami m.in. z Kanady, Nowej Zelandii, Au-
stralii czy Holandii. 

Trasa obejmowała głównie cały szlak będą-
cy pierwszą o� cjalną brytyjską trasą zwaną 
Southern Upland Way z miejscowości Port-
patrick na zachodnim wybrzeżu Szkocji do 
jej wschodniego wybrzeża w miejscowości 
Cockburnspath. Limit na wykonanie za-
dania wynosił 100 godzin.

Cały ekwipunek, jaki 
przygotowałem na wypra-
wę, obejmował prócz obo-
wiązkowego wyposażenia 
również cztery pełne kom-
plety biegowe, żywieniowe 
i sprzętowe. Jeden miałem 
na sobie, a trzy przeznaczo-
ne były na przepaki.

Wery� kacja w biurze zawo-
dów była bardzo dokładna 
i szczegółowa, należało wy-
pakować cały plecak i zgod-
nie z listą obowiązkowego 
wyposażenia przedstawić 
poszczególne elementy 
składowe. Wszyscy mie-
li świadomość, że do tak 
długiego dystansu musimy 
podejść odpowiedzialnie.

Gdy byłem już w Szkocji, 
w zasadzie każdego dnia 
po południu lub w nocy 
padał mocny deszcz, więc 
nie miałem wątpliwości, że 
podobnie będzie podczas 
biegu. Spodziewałem się 
też licznych podmokłych 
terenów, które na pewno 
nie zdążyły wyschnąć przy 
takiej deszczowej aurze. 
Na szczęście w dniu star-
tu, wprawdzie w chłodzie, 
ale bez deszczu, wyruszyli-
śmy o 6 rano ku niezwykłej 
przygodzie. W takich bie-
gach nie można wątpić, ani też nie moż-
na podpalać się czy działać nieracjonalnie. 
Cztery dni to bardzo długi czas, wszystko 
może się zdarzyć, na wiele rzeczy musimy 
być przygotowani � zycznie, psychicznie i lo-
gistycznie. Jedno jest pewne, musimy mieć 
waleczne serce i wierzyć w końcowy sukces. 
Nasza motywacja musi być tak wielka, jak 
wielkie stoi przed nami wyzwanie. Zawsze 
powtarzam moim podopiecznym, których 

przygotowuję do startów w maratonie czy 
biegu ultra, by poza rzetelnym przygoto-
waniem � zycznym pamiętali o nastawie-
niu mentalnym.

Ilość wzgórz jakie pokonaliśmy, wydaje się 
trudna do zliczenia. Te przewyższenia nie 
były ani strome, ani wysokie, ale za to cią-
gnące się w nieskończoność.

Zawsze powtarzam moim podopiecznym, których 
przygotowuję do startów w maratonie czy 
biegu ultra, by poza rzetelnym przygotowaniem 
fi zycznym pamiętali o nastawieniu mentalnym.
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Jak wskazały pomiary z GPS i tracków, mie-
liśmy na trasie w sumie blisko 100 km pod 
górę, a suma przewyższeń miała wynieść 
około 8700 m. Do zaliczenia było 11 punk-
tów kontrolnych i tylko w trzech z nich 
mogliśmy dokonać tzw. przepaku. Ozna-
czało to, że co ok. 100 km osoby bez sup-
portu mogły dotrzeć do przekazanych na 
przepak np. suchych ubrań lub dodatko-
wego jedzenia. W tych warunkach wiązało 
się to z odstępami między przepakami ok. 
18–20 godzin. Jeżeli buty i rzeczy przemo-
kły podczas brodzenia w mokradłach lub 
w wyniku ulewy, najbliższa okazja do prze-
brania się mogła nastąpić dopiero po np. 
kilkunastu godzinach i tak też się działo. 

Zasady biegu określała 
tzw. formuła non-stop, 
czyli zawodnicy na tra-
sie sami regulują, kiedy 
i jak długo odpoczywa-
ją (w przeciwieństwie 
do biegów etapowych). 
Organizatorzy wychodzą 
bowiem z założenia, że 
zawodnicy mają być sa-
mowystarczalni, a punk-
ty kontrolne są jedynie 
drobnym wsparciem.

Przez wiele kilometrów 
grzęźliśmy w mokra-
dłach, często do wyso-
kości łydek, a w nocy 
przedzierając się przez 
zarośla i przełęcze, po-
dążaliśmy rzadko ozna-
czonym szlakiem.

Musieliśmy liczyć na 
swoje umiejętności nawi-
gacyjne, co przy wietrz-
nej i mglistej pogodzie 
oraz w uciążliwym desz-
czu nie należało do ła-
twych zadań. Większość 
na mecie stwierdziła, że 
głównymi trudnościami 

były brak snu oraz kwestie nawigacyjne przy 
niesprzyjających warunkach pogodowych. 
Trasa bowiem poprowadzona była głównie 
przez wzgórza Szkocji, a w wielu miejscach 
nie była nawet wydeptana, za to często po-
prowadzona w terenie, który zwiększał ry-
zyko kontuzji. Gdy do tego dodamy nocną 
mgłę, deszcz i niską temperaturę w nocy, 
możemy sobie wyobrazić, jakim hartem 
ducha musieli wykazać się ci, którzy do-
tarli do mety. 

Aby ukończyć bieg, trzeba było mieć na-
prawdę waleczne serce i mocną głowę. Kie-
dy usłyszałem od organizatora, że połowa 
uczestników już zrezygnowała, zapaliła mi 

się czerwona lampka. To oznaczało, że spra-
wa zaczyna robić się naprawdę poważna, 
a samo dotarcie do mety może okazać się 
sukcesem nielicznych ultrasów.

Pierwsze kilometry wydawały się dosyć 
sprzyjające, mimo skalistego oraz miejsca-
mi podmokłego terenu trasa pozwalała na 
utrzymanie dobrego tempa i pozycji w oko-
licach 15.–16. miejsca. Miałem w zasięgu 
wzroku kolejne pięć–sześć osób, więc sytu-
acja napawała optymizmem. Ofoliowanie 
stóp, które zastosowałem, było skuteczne 
jeśli chodzi o utrzymanie suchych skarpet, 
jednak po kilku kilometrach zdjąłem fo-
lię, ponieważ teren miejscami był trudny 
technicznie, a ślizgające się stopy w butach 
mogły stać się przyczyną kontuzji już na 
początkowym etapie biegu. Przy trudnym 
terenie, czy to skalistym, czy podmokłym, 
musimy mieć dobrą stabilizację, a nasz krok 
powinien być pewny w dobrze trzymają-
cym stopę bucie. Niewielkie dwie pomyłki 
na trasie (w sumie strata ok. godziny) spo-
wodowały wprawdzie spadek na 23.–24. 
miejsce, ale wiedziałem, że przede mną na 
trasie jest w niedużej odległości siedmiu–
dziewięciu biegaczy. Sytuacja do dwuset-
nego kilometra dawała jeszcze szansę na 
powrót do pierwszej dwudziestki.

Również i ja cierpiałem na brak snu. Pierw-
szej nocy spałem dwie godziny, a drugiej 
trzy z zamiarem, by nabrać sił na dalszą 
drogę. Natomiast podczas kolejnych dwóch 
nocy, mając w nogach już ponad 200 km, 
ze względu na kilka przygód spałem po za-
ledwie 30 min na noc.

Po każdej zmianie skarpet, a było ich po-
nad 10 par, z czego większość po użyciu 
nadawała się już tylko do kosza, wystar-
czyły 2–3 km, by ponownie cały komplet 
był przemoknięty po brodzeniu w mokra-
dłach. Tylko ostatni dzień był słoneczny, 
ale to nie ułatwiało biegu, ponieważ słoń-
ce zamieniało odmoczenia w odparzenia, 
które wręcz piekły przy każdym kroku jak 
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Wiedziałem, biorąc pod uwagę 
zeszłoroczne doświadczenia, że 
to nie dystans będzie stanowił 

trudność, a warunki terenowe i szkocka po-
goda. Od samego początku przygotowań 
psychicznie pogodziłem się z dystansem do 
pokonania. To ważne, aby nie bać się biegu 
przez tyle kilometrów, ich liczba stanowi 
wyzwanie nawet dla kolarzy, a co dopiero 
dla biegaczy. By podejść do tego spokojnie, 
ale oczywiście z respektem, trzeba mieć ku 
temu podstawy, czyli duże doświadczenie 
i długi staż biegowy (startuję w ultra już 
od 14 lat). To czynniki, które oprócz wiel-
kiej motywacji i serca do walki, decydują 
o ukończeniu takich szalonych zawodów 
bez kontuzji i uszczerbku na zdrowiu. 

Wnikliwa analiza relacji, zdjęć i � lmów z tra-
sy oraz rozmowy z zagranicznymi uczest-
nikami zeszłorocznej edycji pozwoliły mi 
na odpowiednie przygotowanie logistycz-
ne. Wiedząc, że pobiegnę bez supportu 
(choć organizator na niego zezwalał), mu-
siałem jeszcze lepiej się przygotować, gdyż 
podczas biegu miałem polegać wyłącznie 
na sobie. To jednak zmobilizowało mnie 
jeszcze bardziej do tego ekstremalnego wy-
zwania. W kulminacyjnym okresie przygo-
towań na obozie, który zorganizowałem 
sobie w Szklarskiej Porębie, w osiem dni 
przebiegłem blisko 250 km z łącznym prze-
wyższeniem ponad 7000 m. Kilometraż 
miesięczny w ostatnim okresie oscylował 
powyżej 600 km, przeplatany sprawdzia-
nami od 50 do 100 km. Tak przygotowa-
ny w sierpniu podjąłem szkockie wyzwanie 
jako jedyny Polak wraz z ok. 70 uczestni-
kami m.in. z Kanady, Nowej Zelandii, Au-
stralii czy Holandii. 

Trasa obejmowała głównie cały szlak będą-
cy pierwszą o� cjalną brytyjską trasą zwaną 
Southern Upland Way z miejscowości Port-
patrick na zachodnim wybrzeżu Szkocji do 
jej wschodniego wybrzeża w miejscowości 
Cockburnspath. Limit na wykonanie za-
dania wynosił 100 godzin.

Cały ekwipunek, jaki 
przygotowałem na wypra-
wę, obejmował prócz obo-
wiązkowego wyposażenia 
również cztery pełne kom-
plety biegowe, żywieniowe 
i sprzętowe. Jeden miałem 
na sobie, a trzy przeznaczo-
ne były na przepaki.

Wery� kacja w biurze zawo-
dów była bardzo dokładna 
i szczegółowa, należało wy-
pakować cały plecak i zgod-
nie z listą obowiązkowego 
wyposażenia przedstawić 
poszczególne elementy 
składowe. Wszyscy mie-
li świadomość, że do tak 
długiego dystansu musimy 
podejść odpowiedzialnie.

Gdy byłem już w Szkocji, 
w zasadzie każdego dnia 
po południu lub w nocy 
padał mocny deszcz, więc 
nie miałem wątpliwości, że 
podobnie będzie podczas 
biegu. Spodziewałem się 
też licznych podmokłych 
terenów, które na pewno 
nie zdążyły wyschnąć przy 
takiej deszczowej aurze. 
Na szczęście w dniu star-
tu, wprawdzie w chłodzie, 
ale bez deszczu, wyruszyli-
śmy o 6 rano ku niezwykłej 
przygodzie. W takich bie-
gach nie można wątpić, ani też nie moż-
na podpalać się czy działać nieracjonalnie. 
Cztery dni to bardzo długi czas, wszystko 
może się zdarzyć, na wiele rzeczy musimy 
być przygotowani � zycznie, psychicznie i lo-
gistycznie. Jedno jest pewne, musimy mieć 
waleczne serce i wierzyć w końcowy sukces. 
Nasza motywacja musi być tak wielka, jak 
wielkie stoi przed nami wyzwanie. Zawsze 
powtarzam moim podopiecznym, których 

przygotowuję do startów w maratonie czy 
biegu ultra, by poza rzetelnym przygoto-
waniem � zycznym pamiętali o nastawie-
niu mentalnym.

Ilość wzgórz jakie pokonaliśmy, wydaje się 
trudna do zliczenia. Te przewyższenia nie 
były ani strome, ani wysokie, ale za to cią-
gnące się w nieskończoność.

Zawsze powtarzam moim podopiecznym, których 
przygotowuję do startów w maratonie czy 
biegu ultra, by poza rzetelnym przygotowaniem 
fi zycznym pamiętali o nastawieniu mentalnym.
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Zasady biegu określała 
tzw. formuła non-stop, 
czyli zawodnicy na tra-
sie sami regulują, kiedy 
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do biegów etapowych). 
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drobnym wsparciem.
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były brak snu oraz kwestie nawigacyjne przy 
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Trasa bowiem poprowadzona była głównie 
przez wzgórza Szkocji, a w wielu miejscach 
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prowadzona w terenie, który zwiększał ry-
zyko kontuzji. Gdy do tego dodamy nocną 
mgłę, deszcz i niską temperaturę w nocy, 
możemy sobie wyobrazić, jakim hartem 
ducha musieli wykazać się ci, którzy do-
tarli do mety. 

Aby ukończyć bieg, trzeba było mieć na-
prawdę waleczne serce i mocną głowę. Kie-
dy usłyszałem od organizatora, że połowa 
uczestników już zrezygnowała, zapaliła mi 

się czerwona lampka. To oznaczało, że spra-
wa zaczyna robić się naprawdę poważna, 
a samo dotarcie do mety może okazać się 
sukcesem nielicznych ultrasów.

Pierwsze kilometry wydawały się dosyć 
sprzyjające, mimo skalistego oraz miejsca-
mi podmokłego terenu trasa pozwalała na 
utrzymanie dobrego tempa i pozycji w oko-
licach 15.–16. miejsca. Miałem w zasięgu 
wzroku kolejne pięć–sześć osób, więc sytu-
acja napawała optymizmem. Ofoliowanie 
stóp, które zastosowałem, było skuteczne 
jeśli chodzi o utrzymanie suchych skarpet, 
jednak po kilku kilometrach zdjąłem fo-
lię, ponieważ teren miejscami był trudny 
technicznie, a ślizgające się stopy w butach 
mogły stać się przyczyną kontuzji już na 
początkowym etapie biegu. Przy trudnym 
terenie, czy to skalistym, czy podmokłym, 
musimy mieć dobrą stabilizację, a nasz krok 
powinien być pewny w dobrze trzymają-
cym stopę bucie. Niewielkie dwie pomyłki 
na trasie (w sumie strata ok. godziny) spo-
wodowały wprawdzie spadek na 23.–24. 
miejsce, ale wiedziałem, że przede mną na 
trasie jest w niedużej odległości siedmiu–
dziewięciu biegaczy. Sytuacja do dwuset-
nego kilometra dawała jeszcze szansę na 
powrót do pierwszej dwudziestki.

Również i ja cierpiałem na brak snu. Pierw-
szej nocy spałem dwie godziny, a drugiej 
trzy z zamiarem, by nabrać sił na dalszą 
drogę. Natomiast podczas kolejnych dwóch 
nocy, mając w nogach już ponad 200 km, 
ze względu na kilka przygód spałem po za-
ledwie 30 min na noc.

Po każdej zmianie skarpet, a było ich po-
nad 10 par, z czego większość po użyciu 
nadawała się już tylko do kosza, wystar-
czyły 2–3 km, by ponownie cały komplet 
był przemoknięty po brodzeniu w mokra-
dłach. Tylko ostatni dzień był słoneczny, 
ale to nie ułatwiało biegu, ponieważ słoń-
ce zamieniało odmoczenia w odparzenia, 
które wręcz piekły przy każdym kroku jak 
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pocięte żyletkami stopy. Ratunkiem wte-
dy jest każda kałuża, a ponowne zmoczenie 
stóp w takim przypadku daje ulgę i czaso-
wą ochronę.

Po blisko 250 km senność była tak trudna 
do opanowania, że nie zważając na nic, kła-
dłem się nawet na mokrej trawie, przysypia-
jąc po 10–15 min w deszczu. Dodatkowo 
ze względu na brak supportu, w przeci-
wieństwie do wielu uczestników, sporo cza-
su schodziło mi na punktach kontrolnych 
(niektórzy mieli nawet własne kampery ze 
wsparciem).

Nie obyło się bez przygód. Na ostat-
nim przepaku organizator nie dostarczył 
mi przygotowanej wcześniej torby, m.in. 

z suchymi rzeczami na przebranie, własnym 
jedzeniem lio� lizowanym, nowym power-
bankiem do nawigacji czy środkami do pie-
lęgnacji przemoczonych stóp. Pomimo tego 
zdecydowałem się kontynuować bieg, cały 

wyziębiony i w przemoczonych rzeczach. 
Nie mogłem w takim momencie zrezy-
gnować z dalszej rywalizacji. Póki miałem 
siły i nogi pozwalały na dalsze poruszanie 
się w kierunku mety, reszta spraw mogła 

Odległości między punktami rzędu 
siedmiu–ośmiu godzin mogą wielu 
wydawać się szaleństwem, tyle trwają 
przecież  niektóre biegi ultra
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tylko powodować dyskomfort, który by-
łem w stanie mentalnie zwalczyć. Wpraw-
dzie organizator dodał mi jedną godzinę 
ekstra do limitu, ale kontynuowanie bez 
możliwości zmiany mokrych rzeczy i bu-
tów oraz brak odpowiedniego dożywie-
nia spowodowało tak naprawdę jeszcze 
większe wyczerpanie organizmu. Dopiero 
po odszukaniu przez obsługę mojej torby 
w jednym z samochodów transportowych 
ekipa organizatora namierzyła mnie na tra-
sie, by dostarczyć ów ekwipunek. Niestety 
wiązało się to z koniecznością zatrzymania, 
przebrania, ale już np. ciepłego posiłku 
nie było jak przygotować. 

To był prawdziwy brytyjski challenge, 
oprócz kondycji liczy się nawigacja i to, 
jak poradzimy sobie na trasie w bardzo 
trudnych warunkach pogodowych i tere-
nowych, a to wszystko na niesamowitym 
zmęczeniu. Odległości między punkta-
mi rzędu siedmiu–ośmiu godzin mogą 
dla wielu wydawać się szaleństwem, tyle 
trwają przecież  niektóre biegi ultra, ale dla 
nas był to tylko kolejny punkt kontrolny, 
do którego docieraliśmy w deszczu przez 
mokradła. To była istna przeprawa, ale wi-
dok wschodniego wybrzeża i spojrzenie za 

siebie, by ujrzeć bezkresny teren z niezli-
czonymi wzgórzami, powodowały dumę 
i satysfakcję.

Widoki, jakie miałem przyjemność po-
dziwiać, zapierały dech w piersiach, świa-
domość tego, że przemierzam cały kraj, 
dostarczała tak dużej dawki endor� n, że 
mimo zmęczenia cały czas napierałem do 
przodu, by ujrzeć wschodni brzeg Szkocji, 
który był bajeczne piękny.

Trudom ultrabiegu w Szkocji na dystan-
sie ponad 350 km nie sprostało aż 60% 
uczestników. Ja natomiast znalazłem się 
wśród 28 najbardziej wytrwałych biegaczy, 
którzy osiągnęli metę. Kolejny raz zwal-
czyłem trudy biegu, trudności na trasie 
oraz walkę z ciałem i umysłem. Motywa-
cja i wsparcie od wszystkich kibicujących 
doprowadziły mnie w blisko 100 godzin 
do wschodniego wybrzeża Szkocji. 

Na szczęście nie poddałem się i zostałem 
� niszerem Race Across Scotland, kom-
pletując w ten sposób jako jedyny Polak 
pokonanie biegiem Anglii i teraz Szkocji. 

b i o

Ultramaratończyk, trener 
przygotowania do bie-

gów ultra. Ukończył blisko 
120 maratonów i biegów 
na dystansie ultra, w tym 
Badwater i Spartathlon. 

Jako jedyny Polak został fi -
niszerem Across Great Bri-

tain 200 mil oraz Across 
Scotland 350 km. Brał 

również udział w wyzwa-
niach takich jak 10 ultra 
w 10 dni (II miejsce) czy 
bieg 48-godzinny w hali.

Artur Kujawiński
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ekstra do limitu, ale kontynuowanie bez 
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tów oraz brak odpowiedniego dożywie-
nia spowodowało tak naprawdę jeszcze 
większe wyczerpanie organizmu. Dopiero 
po odszukaniu przez obsługę mojej torby 
w jednym z samochodów transportowych 
ekipa organizatora namierzyła mnie na tra-
sie, by dostarczyć ów ekwipunek. Niestety 
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trwają przecież  niektóre biegi ultra, ale dla 
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domość tego, że przemierzam cały kraj, 
dostarczała tak dużej dawki endor� n, że 
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Na szczęście nie poddałem się i zostałem 
� niszerem Race Across Scotland, kom-
pletując w ten sposób jako jedyny Polak 
pokonanie biegiem Anglii i teraz Szkocji. 

b i o

Ultramaratończyk, trener 
przygotowania do bie-

gów ultra. Ukończył blisko 
120 maratonów i biegów 
na dystansie ultra, w tym 
Badwater i Spartathlon. 

Jako jedyny Polak został fi -
niszerem Across Great Bri-

tain 200 mil oraz Across 
Scotland 350 km. Brał 

również udział w wyzwa-
niach takich jak 10 ultra 
w 10 dni (II miejsce) czy 
bieg 48-godzinny w hali.

Artur Kujawiński

RACE ACROSS SCOTLAND / NA MEDAL

zdjęcie: Ross Plant zdjęcie: Ross Plant
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25 października 2019 – 
uroczysta ceremonia 
otwarcia mistrzostw 

świata we francuskim Albi. Cięż-
ko opisać ten ogrom emocji, jaki 
towarzyszył mi oraz chłopakom 
z mojego supportu (Rafał Wilczek 
i Bartosz Kojro) podczas przemar-
szu zawodników i ich ekip przez 
centrum miasta. Dla pozostałych 
osób z naszej polskiej drużyny to 
były już kolejne mistrzostwa w bie-
gowej karierze – starzy wyjadacze. 
Polskę reprezentowało sześć ko-
biet i siedmiu facetów – taka nasza 

„parszywa trzynastka”. Ja byłem na 
imprezie tej rangi totalnym świe-
żakiem. Samo założenie stroju ka-
dry narodowej i orzełek na piersi 
sprawiły, że ten dzień to było dla 
mnie totalne święto. Wśród za-
wodników z ponad 40 państw ze 
wszystkich zakątków świata czułem 

się jak Harry Potter debiutujący 
w Turnieju Trójmagicznym. Chwi-
lami nadal nie mogłem uwierzyć, 
że właśnie spełnia się marzenie, do 
którego musiałem przekonać wiele 
osób. Że tak często słyszane w cią-
gu ostatnich pięciu lat zdania typu 

„To niemożliwe” i „Nie uda ci się” 
nie znaczą nic! Ale magia to jed-
no. Dzień później mieliśmy zoba-
czyć drugą stronę medalu – czyli 
niezwykle ciężkie zawody ultra, na 
których każdy z nas – 350 najlep-
szych zawodników świata – chciał 
udowodnić, ile jest wart.

26 października 2019 – godz. 9:30. 
Sprawdzanie strojów zawodników, 
które według regulaminu muszą 
spełniać odpowiednie kryteria. Test 
poprawnego działania czipów mie-
rzących czas. W tym czasie chło-
paki z serwisu rozkładają wszystkie 

nasze potrzebne „zabawki” – żele, 
batony, elektrolity i izotoniki, woda 
i cola, piwo bezalkoholowe, cze-
kolada, owoce, słodkości, dodat-
kowe buty i ubrania na zmianę. 
Tym razem wygląda to nieco ina-
czej niż na mistrzostwach Polski. 
W Supraślu praktycznie każdy za-
wodnik miał swój własny namiot 
i stolik. W Albi w jednym na-
miocie musieli się zmieścić serwi-
sanci wszystkich 13 zawodników 
z Polski. Biorąc pod uwagę liczbę 
reprezentacji, daje nam to kilka-
dziesiąt namiotów rozstawionych 
na dystansie ok. 250 m. Kilkaset 
osób supportujących, 350 zawod-
ników MŚ plus ok. setka w kla-
sy� kacji open. A wszystko to na 
pętli długości prawie 1500 m, pusz-
czonej częściowo asfaltem, czę-
ściowo po tartanie stadionu. To 
tak by wyobrazić sobie logistykę 

PRZEWYŻSZENIE

NAZYWAM SIĘ RAFAŁ KOT. OD JAKIEGOŚ CZASU W ŚRODOWISKU 

BIEGOWYM JESTEM ZNANY BARDZIEJ JAKO GÓRAL Z MAZUR 

ALBO PRZEKOT. BIEGAĆ AMATORSKO ZACZĄŁEM PIĘĆ LAT TEMU, 

W WIEKU 34 LAT. W 2015 R. PRZEBIEGŁEM PIERWSZY MARATON, ROK 

PÓŹNIEJ PIERWSZY BIEG NA DYSTANSIE 100 KM (RZEŹNIK ULTRA) 

I TROCHĘ PRZYPADKIEM WYGRAŁEM PIERWSZE ZAWODY ULTRA 

– ULTRAMARATON MAGURSKI (55 KM). W 2017 ZWYCIĘŻYŁEM 

W PIERWSZYM POWAŻNYM BIEGU – ZAMIEĆ 24 H, A ROK PÓŹNIEJ 

ŚWIĘTOWAŁEM ZWYCIĘSTWO NA MECIE BIEGU 7 SZCZYTÓW, NA 

KTÓREJ Z KOLEI W LIPCU 2019 ROKU ZAMELDOWAŁEM SIĘ Z NOWYM 

REKORDEM TRASY – 27:51:49. KIEDY POJAWIŁO SIĘ MARZENIE 

O UDZIALE W MISTRZOSTWACH ŚWIATA W BIEGU 24-GODZINNYM? 

CHYBA GDZIEŚ NA POCZĄTKU 2018. TOTALNY BIEGOWY 

AMATOR STAWAŁ SIĘ POWOLI BARDZO AMBITNYM AMATOREM, 

A DOTYCHCZASOWE MARZENIA STOPNIOWO ZACZĘŁY BYĆ CELEM DO 

OSIĄGNIĘCIA. TAK TO SIĘ CHYBA ZACZĘŁO.



/  47     

169 OKRĄŻEŃ
HARRY’EGO POTTERA
RAFAŁ KOT

tekst: Rafał Kot
zdjęcia: Aneta Mikulska

25 października 2019 – 
uroczysta ceremonia 
otwarcia mistrzostw 

świata we francuskim Albi. Cięż-
ko opisać ten ogrom emocji, jaki 
towarzyszył mi oraz chłopakom 
z mojego supportu (Rafał Wilczek 
i Bartosz Kojro) podczas przemar-
szu zawodników i ich ekip przez 
centrum miasta. Dla pozostałych 
osób z naszej polskiej drużyny to 
były już kolejne mistrzostwa w bie-
gowej karierze – starzy wyjadacze. 
Polskę reprezentowało sześć ko-
biet i siedmiu facetów – taka nasza 

„parszywa trzynastka”. Ja byłem na 
imprezie tej rangi totalnym świe-
żakiem. Samo założenie stroju ka-
dry narodowej i orzełek na piersi 
sprawiły, że ten dzień to było dla 
mnie totalne święto. Wśród za-
wodników z ponad 40 państw ze 
wszystkich zakątków świata czułem 

się jak Harry Potter debiutujący 
w Turnieju Trójmagicznym. Chwi-
lami nadal nie mogłem uwierzyć, 
że właśnie spełnia się marzenie, do 
którego musiałem przekonać wiele 
osób. Że tak często słyszane w cią-
gu ostatnich pięciu lat zdania typu 

„To niemożliwe” i „Nie uda ci się” 
nie znaczą nic! Ale magia to jed-
no. Dzień później mieliśmy zoba-
czyć drugą stronę medalu – czyli 
niezwykle ciężkie zawody ultra, na 
których każdy z nas – 350 najlep-
szych zawodników świata – chciał 
udowodnić, ile jest wart.

26 października 2019 – godz. 9:30. 
Sprawdzanie strojów zawodników, 
które według regulaminu muszą 
spełniać odpowiednie kryteria. Test 
poprawnego działania czipów mie-
rzących czas. W tym czasie chło-
paki z serwisu rozkładają wszystkie 

nasze potrzebne „zabawki” – żele, 
batony, elektrolity i izotoniki, woda 
i cola, piwo bezalkoholowe, cze-
kolada, owoce, słodkości, dodat-
kowe buty i ubrania na zmianę. 
Tym razem wygląda to nieco ina-
czej niż na mistrzostwach Polski. 
W Supraślu praktycznie każdy za-
wodnik miał swój własny namiot 
i stolik. W Albi w jednym na-
miocie musieli się zmieścić serwi-
sanci wszystkich 13 zawodników 
z Polski. Biorąc pod uwagę liczbę 
reprezentacji, daje nam to kilka-
dziesiąt namiotów rozstawionych 
na dystansie ok. 250 m. Kilkaset 
osób supportujących, 350 zawod-
ników MŚ plus ok. setka w kla-
sy� kacji open. A wszystko to na 
pętli długości prawie 1500 m, pusz-
czonej częściowo asfaltem, czę-
ściowo po tartanie stadionu. To 
tak by wyobrazić sobie logistykę 

PRZEWYŻSZENIE

NAZYWAM SIĘ RAFAŁ KOT. OD JAKIEGOŚ CZASU W ŚRODOWISKU 

BIEGOWYM JESTEM ZNANY BARDZIEJ JAKO GÓRAL Z MAZUR 

ALBO PRZEKOT. BIEGAĆ AMATORSKO ZACZĄŁEM PIĘĆ LAT TEMU, 

W WIEKU 34 LAT. W 2015 R. PRZEBIEGŁEM PIERWSZY MARATON, ROK 

PÓŹNIEJ PIERWSZY BIEG NA DYSTANSIE 100 KM (RZEŹNIK ULTRA) 

I TROCHĘ PRZYPADKIEM WYGRAŁEM PIERWSZE ZAWODY ULTRA 

– ULTRAMARATON MAGURSKI (55 KM). W 2017 ZWYCIĘŻYŁEM 

W PIERWSZYM POWAŻNYM BIEGU – ZAMIEĆ 24 H, A ROK PÓŹNIEJ 

ŚWIĘTOWAŁEM ZWYCIĘSTWO NA MECIE BIEGU 7 SZCZYTÓW, NA 

KTÓREJ Z KOLEI W LIPCU 2019 ROKU ZAMELDOWAŁEM SIĘ Z NOWYM 

REKORDEM TRASY – 27:51:49. KIEDY POJAWIŁO SIĘ MARZENIE 

O UDZIALE W MISTRZOSTWACH ŚWIATA W BIEGU 24-GODZINNYM? 

CHYBA GDZIEŚ NA POCZĄTKU 2018. TOTALNY BIEGOWY 

AMATOR STAWAŁ SIĘ POWOLI BARDZO AMBITNYM AMATOREM, 

A DOTYCHCZASOWE MARZENIA STOPNIOWO ZACZĘŁY BYĆ CELEM DO 

OSIĄGNIĘCIA. TAK TO SIĘ CHYBA ZACZĘŁO.



48  /   

organizatorów, serwisantów i samych bie-
gaczy. No i 24 godziny zabawy do naszej 
dyspozycji. 

O godz. 10 rano wszystko się zaczęło. Ru-
szyła maszyna... i to wcale nie jak żółw – 
ociężale, tylko całkiem żwawo. Niektórzy 
wystartowali jak w sprincie na 5 km, za co 
przy nasilającym się słońcu mieli dość szyb-
ko zapłacić wysoką cenę. Inni praktycznie 
od samego początku ledwo truchtali, czę-
sto przechodząc do marszu. Chwilami było 
to nieco frustrujące, gdy kolejne grupki 
dwóch–trzech osób trzeba było wyprze-
dzać po zewnętrznej i siłą rzeczy nadra-
biać dystans. 

Mnie także na początku nieco poniosła 
fantazja – tempo zbliżone do 5:00 min/km 
było zdecydowanie na wyrost, szczególnie 
w tym upale i pełnym słońcu. Ale biegło 
się bardzo dobrze. Od zawodów w Supra-
ślu odrobiliśmy z moim supportem lekcję 

logistyki i korzystania z punktu serwisowe-
go. Tym razem nie zbiegałem do chłopaków 
co kilka okrążeń, czyli 10–15 km jak przy 
klasycznych zawodach w ultratrailu, a prak-
tycznie po każdym okrążeniu starałem się 
zgarnąć od nich kilka łyków lub gryzów 
z naszego koszyka smakołyków. 

Ale zawody ultra to także (a po pewnym 
czasie chyba przede wszystkim) ból i kryzy-
sy – czyli kłopoty, nad którymi trzeba zapa-
nować. Po kilku tygodniach od Albi nadal 
podtrzymuję swoje zdanie, że 24-godzinne 
ultra po pętli to najtrudniejszy, najbardziej 
wymagający i wredny gatunek biegania! 
Tu nie możesz sobie wyobrazić, że trailo-
wą stówkę po mięciutkiej leśnej ścieżce 
strzelisz w osiem godzin. Masz non stop tę 
samą, twardą, asfaltową trasę niszczącą nogi 
i stopy. I całe 24 godziny napierania – nie 
ma, że przyspieszysz, skończysz wcześniej 
i zaczniesz lenistwo zwane odpoczynkiem 
i regeneracją. No i ta półtorakilometrowa 

pętla, którą już po trzech okrążeniach znasz 
na pamięć. W każdym ultra głowa to klucz 
do sukcesu, ale w tych specy� cznych za-
wodach głowa musi być szczególnie silna... 

Godzina 15–16 i pierwsze kryzysy, wła-
ściwie nie wiem skąd. Kiedy, jak i dlacze-
go dopadło mnie to osłabienie? Musiałem 
wręcz przejść do marszu, przedreptać kilka-
set metrów, w głowie zamęt i lekka panika 

– jak to? Czy to już dla mnie po zawodach? 
Kilka minut później przypominam sobie 
zdanie, które w takich chwilach działa 
najlepiej: „Każdy kryzys w końcu mija”. 
Zaczynam truchtać, powoli wracając do 
przyzwoitego tempa. Znów zmotywowa-
ny, skoncentrowany – cholera, przecież to 
mistrzostwa świata! 

NIE PO TO PRZELECIAŁEM Z CHŁO-

PAKAMI PÓŁ EUROPY, NIE PO TO 

ZAANGAŻOWAŁEM TYLE OSÓB 

I SKORZYSTAŁEM Z ICH POMOCY, 

NIE PO TO TE DZIESIĄTKI, A MOŻE 

SETKI OSÓB Z RODZINY, ZNAJO-

MYCH I KIBICÓW SIEDZĄ PRZED 

MONITORAMI, TRZYMAJĄC KCIU-

KI, BYM MIAŁ SIĘ ROZKLEJAĆ PRZY 

PIERWSZYCH PROBLEMACH! 

Tym bardziej że Rafał z Bartkiem po raz 
kolejny rewelacyjnie sprawdzają się jako 
support – czasem tylko braknie piwa bez-
alkoholowego (podobno w trakcie całych 
zawodów wypiłem ich 12!), czasem w ha-
łasie zamiast „colę” usłyszymy „sole”, a cza-
sem ze zdziwieniem przebiegałem, w ogóle 
nie widząc chłopaków. Dopiero na drugi 
dzień dowiedziałem się, że oni także mieli 
swoje małe „zawody”, chowając się przed 
sędziami do namiotów Rumunii i Nowej 
Zelandii, bo plakietki od organizatorów 
z napisem „crew”, które miały być dla nich 
przepustką na terenie zawodów, jakoś nie 
bardzo działały... 

Pozostali zawodnicy z naszej narodowej 
reprezentacji też odczuli skutki mocnego 
początku, może nieco zbyt mocnego. Wie-
czorem ich także dopadły kłopoty, a przy 
rozkręcających się Francuzach, Węgrach 
i przede wszystkim Amerykanach perspek-
tywa męskiego medalu w drużynie zaczęła 
się oddalać. Andrzeja Radzikowskiego do-
padły problemy z żołądkiem, reszta chłopa-
ków też nieco przygasła. Ja jako zawodnik 
z siódmym wynikiem z ostatnich dwóch lat 
dla drużyny nie punktowałem, mogłem się 
tylko przyglądać, robić swoje i czasem tyl-
ko starać się kogoś zdopingować. Jedynie 
Andrzej Piotrowski pomimo problemów 
drużyny leciał jakby w innym wymiarze! 
Matko jedyna, jak on leciał – jakby nie 
zmęczony, jakby czas i kilometry na niego 
nie działały. Stopniowo w klasy� kacji prze-
suwał się do przodu, by ostatecznie z wy-
nikiem prawie 268 km i nowym rekordem 
Polski zatrzymać się na szóstej pozycji. Tyl-
ko jeszcze jeden zawodnik zrobił na mnie 
tak duże wrażenie. I to wcale nie piekiel-
nie mocny przyszły zwycięzca Aleksandr 

Sorokin, a Amerykanin Olivier Leblond, 
który chyba jako jedyny drugą połowę bie-
gu miał mocniejszą niż pierwszą – poezja 
i przykład jak powinno się rozłożyć siły na 
takich zawodach! 

Nasze panie za to zaczęły nieco wolniej, by 
stopniowo przyspieszać i wdrapywać się 
w tabeli wyników. Przez długi czas Gosia 
Pazda-Pozorska utrzymywała trzecią pozy-
cję, ale ostatecznie to Patrycja Bereznowska 
wywalczyła brązowy medal, a drużynowo 
nasze kobiety zakończyły zawody na drugim 
miejscu! Jedynie Amerykanki tym razem 
poza zasięgiem – ale jak się ma w druży-
nie rekordzistkę świata Camille Herron 
(270,116 km)... Co ciekawe, Courtney Da-
uwalter dobiegła dopiero jako czwarta z za-
wodniczek z USA. 

A wracając do mnie – oczywiście jeden kry-
zys w ciągu 24 godzin to zdecydowanie za 
mało. W nocy problemy z żołądkiem dopa-
dły także mnie. Od pewnego momentu to-
talnie zablokowało mnie na przyjmowanie 
czegokolwiek słodkiego. Chłopaki ratowa-
li mnie zupkami i ciepłą herbatą. Pojawiły 
się nudności i senność – pomimo całkiem 
chłodnej nocy ja na krótko, dodatkowo 
co okrążenie wylewałem na siebie kubek 
zimnej wody. Na chwilę pomagało, nieco 
otrzeźwiało. Ale tak naprawdę to właśnie 
noc jest kluczowa – wtedy można najwię-
cej zyskać, ale i najwięcej stracić. I trzeba 
ją po prostu przetrwać! A wraz ze wscho-
dzącym słońcem nastaje coś, co Andrzej 
Piotrowski celnie nazwał świtem żywych 
trupów – wszyscy uświadamiają sobie, że 
koniec zawodów już bliski i trzeba wyko-
rzystać te resztki sił, o których istnieniu 
nawet nie wiedzieliśmy. 

Na niecałą godzinę przed zakończeniem 
spoglądam na tabelę wyników – jestem na 
18. pozycji, ale z całkiem niewielką stratą 
do Japończyka Naraki. OK, no to gonimy, 
dopadnę cię! Lekko przyspieszam, ale też 
nieco się hamując, tak by nie zacząć � niszu 

za wcześnie. Kolejne okrążenie, jestem coraz 
bliżej, by w końcu na kilka minut przed za-
kończeniem chłopaka wyprzedzić. W pew-
nym momencie uświadamiam sobie, że ktoś 
mnie goni – to na pewno ten Japończyk! 
Przecież on też widział tę samą tablicę z wy-
nikami i teraz on goni mnie! Przyspieszam 
jeszcze mocniej, już nie oglądam się na 
nic, lecę na złamanie karku, gość za mną 
nie odpuszcza... Rafał z Bartkiem krzyczą 
do mnie, bym wziął � agę, a ja lecę dalej, 
słysząc za plecami kroki i głośny oddech 
mojego Azjaty. Ostatnie sekundy, wszyscy 
celebrują już zakończenie mistrzostw, tylko 
ja uciekam i walczę o ostatnie metry! Nie! 
Nie wyprzedzisz mnie teraz. W końcu pada 
strzał oznajmiający upływ całych 24 godzin. 
Ostatkiem sił oglądam się za siebie i wi-
dzę... jakiegoś Greka, który przespał sobie 
w namiocie noc i uradowany dziękuje mi, 
że tak ładnie pociągnąłem go na ostatnich 
kilometrach. Koniec końców, uciekając 
przed rzekomym Japończykiem, wyprze-
dziłem jeszcze dwóch kolejnych biegaczy, 
by z wynikiem 251,398 km uplasować się 
na 14. miejscu w moim debiucie na mi-
strzostwach świata! 

Na zakończenie kilka słów podziękowania 
dla tych, których wsparcie pozwoliło mi 
wystąpić na tych zawodach na rzeczywi-
ście profesjonalnym poziomie. Nie jestem 
w stanie wymienić wszystkich, ale przede 
wszystkim: Grupa Luktrans, Muay Running 
Team, Ledlenser, Mirek Bieniecki, Funda-
cja „Wolno Marzyć” i Zimowa Poniewierka, 
Klub Biegacza Jurund Szczytno, Burmistrz 
Miasta Szczytno oraz stowarzyszenie „Ra-
zem dla Mieszkańców”, Dietetyczna Chatka, 
a za pyszne vege jedzonko biegowe Ra-
dello.pl, dystrybutor m.in. Huma, Nuun 
i Lucho Dillitos. No i magazynowi ULTRA 
– za możliwość podzielenia się z wami tą 
historią!
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W CZARNOGÓRZE

 zdjęcie: Maciek Żyto

KOLOROWE
GÓRY SĄ JEDNAK

AWANTURNICZO-PODRÓŻNICZY

tekst: Piotr „Pedro” Sawicki

MIJA JUŻ 45 LAT, OD-

KĄD STĄPAM, I 18 LAT, 

ODKĄD BIEGAM PO 

TYM ŚWIECIE. NASZ 

SZCZĘŚLIWY ZWIĄZEK 

MAŁŻEŃSKI Z UKOCHA-

NĄ MONIKĄ ZAOWO-

COWAŁ CZWÓRKĄ 

PRZYCHÓWKU. PRA-

CUJĘ W BIURZE, WIĘC 

CIAŁO BARDZO PO-

TRZEBUJE GŁĘBOKIEGO 

ODDECHU. Z WIEKIEM 

JESZCZE BARDZIEJ 

CIESZY MNIE ISTOTA 

SAMEGO BIEGU, A ZA-

WODY SĄ CORAZ MNIEJ 

POTRZEBNE DO SZCZĘ-

ŚCIA. TROCHĘ PODOB-

NIE JAK TE WSZYSTKIE 

PUCHARY STAJĄCE SIĘ 

W DOMU SIEDLISKIEM 

KURZU. CHOĆ JESTEM 

Z MIASTA, TO ZA KAŻ-

DYM RAZEM WYBIERAM 

GÓRY, A MENTALNIE 

JEST MI TAK JAKOŚ 

BLIŻEJ DO CABALLO 

BLANCO…

Kiedy w 2018 r. spędza-
liśmy rodzinne wakacje 
w Czarnogórze (inaczej 

zwanej Montenegro), ja eksplo-
rowałem biegowo pasmo Rumiji, 
która wybijała się w górę z mo-
rza na 1600 m. Wiedziałem już 
wtedy, że jeszcze wrócę do kraju, 
który nawet w nazwie ma słowo 

„góra”. Byłem o tym przekonany, 
gdy udało mi się wyrwać na jeden 
dzień na bieganie do parku naro-
dowego Durmitor, gdzie wyrasta-
ją jedne z najwyższych szczytów 
tej malowniczej republiki (Bobo-
tov Kuk – 2523 m). Co prawda 
wierzchołek Zla Kolata (2534 m), 
leżący na granicy z Albanią w Gó-
rach Przeklętych, jest minimalnie 
wyższy, ale nie chodziło mi prze-
cież o jakieś rekordy.

Tym razem miałem spędzić samot-
nie w Durmitorze całe pięć dni. 
Kilka miesięcy wcześniej kupiłem 
bilety lotnicze Wizz Air (Okęcie 
w porównaniu z Modlinem to dla 
mnie niewątpliwie olbrzymia lo-
gistyczna zaleta). Termin, który 
tra� łem, był świetny – środek wa-
kacji 20–25 lipca 2019 r., obejmo-
wał cały weekend, a koszt był przy 
tym bardzo atrakcyjny – 218 zł. 
Miałem co prawda lecieć jedynie 
z małym plecakiem, co testowa-
łem już wielokrotnie – przecież 
facet na taki wyjazd potrzebuje 
niewiele.

Przy okazji wiosennych Biegów 
w Szczawnicy spotkałem biego-
wego kumpla Maćka Żyto. Gdy 
powiedziałem mu o tym wyjeździe, 
wydał się bardzo zainteresowa-
ny. Jego dołączenie do wypra-
wy stanowiło dużą i bardzo miłą 
niespodziankę.

Wylecieliśmy więc w sobotę 
przed południem i bez opóźnień 
ok. godz. 13:00 wylądowaliśmy 
w stołecznej Podgoricy. Już wcze-
śniej w sieci za 14 euro kupiłem 
bilet w obie strony na autobus do 
miasteczka Żabljak, który jest tu-
tejszym Zakopanem, oczywiście 
zachowując wszelkie proporcje 
wielkości i prestiżu. Jak na wa-
runki czarnogórskie to małe, li-
czące kilka tysięcy mieszkańców 
miasteczko, było jednak ważnym 
ośrodkiem turystycznym i admi-
nistracyjnym. W Podgoricy zjedli-
śmy jeszcze małe co nieco – tzn. 
nie orientując się w menu, wy-
braliśmy priganice, czyli dwie 
olbrzymie tace buł smażonych 
w głębokim tłuszczu, podawanych 
na gorąco z miejscowym serem. 
Zapiliśmy to jeszcze miejsco-
wym piwem, płacąc jakiś groszo-
wy rachunek. Około godz. 16:00 
zameldowaliśmy się w Żabljaku. 
Nieco klucząc, odszukaliśmy na-
sze lokum – typowy miejscowy 
domek, gdzie na parterze miesz-
kało młode małżeństwo – nasi 
gospodarze, a na górze znajdo-
wały się cztery malutkie pokoje 
dla turystów. Specjalnych luksu-
sów nie było, ale na nasze potrze-
by – w sam raz. Plusem okazały 
się bardzo wygodne i duże łóżka, 
minusem zaś jedna współdzielo-
na łazienka.

Jeśli chodzi o topogra� ę, to mia-
łem zgrane do telefonu i wydru-
kowane jakieś bardzo leciwe, ale 
dokładne mapy, a dodatkowo ko-
rzystaliśmy także z dostępnych 
aplikacji, głównie Maps.me, któ-
rą polecam. Maciek kupił potem 
jeszcze mapę, ale miała sporo nie-
ścisłości oraz przekłamań.
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kowane jakieś bardzo leciwe, ale 
dokładne mapy, a dodatkowo ko-
rzystaliśmy także z dostępnych 
aplikacji, głównie Maps.me, któ-
rą polecam. Maciek kupił potem 
jeszcze mapę, ale miała sporo nie-
ścisłości oraz przekłamań.
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DZIEŃ I. SOBOTA.
Obaj z Maćkiem stwierdziliśmy, że trzeba 
rozprostować nogi po podróży, ruszyliśmy 
na spokojny rozruch. Pobiegliśmy przez 
miasteczko do granicy parku narodowe-
go, gdzie skręciliśmy w prawo na północ, 
kierując się nad urokliwe leśne jeziorko 
– Zminje Jezero. Stamtąd, klucząc krętą 
i wąską ścieżką, wróciliśmy nad wielkie 
Crno Jezero (Jezioro Czarne), które obie-
gliśmy dookoła po leśnej drodze wzdłuż 
brzegu. W ten sposób przebiegliśmy 17 km 
(400 m w pionie). Po powrocie poszliśmy 
na kolację – ja zjadłem serbską sałatkę i wa-
rzywne risotto, Maciek zaś, jako krwiożer-
cza bestia, zakąsił jakąś baraniną z grilla. 
Podlaliśmy to piwem rodem z uznanego 
i największego browaru w kraju z miasta 
Niksić. Polecam miejscowe sałatki, które 
są bardzo proste, ale zrobione ze świeżych, 
soczystych i odpowiednio doprawionych 
warzyw – szczególnie smakuje mi ta serb-
ska (z ostrymi papryczkami) i szopska ze 
słonym, owczym serem. 

Pogoda na cały wyjazd zapowiadała się ko-
rzystnie, ale w górach, jak wiadomo, pod 
tym względem nie ma nic pewnego. Na 
wycieczkę kolejnego dnia wybraliśmy Bo-
botov Kuk (2523 m), gdyż uznałem, że 
warto zaliczyć ten najwyższy w Durmito-
rze szczyt, zwłaszcza że dość dobrze znałem 
trasę z ubiegłego roku.

DZIEŃ II. NIEDZIELA.
Wstaliśmy o 7:00, oporządziliśmy się i zje-
dliśmy śniadanie. Godzinę później ruszy-
liśmy w drogę. Taki poranek będzie już 
naszym wyjazdowym rytuałem. Po spo-
kojnym dobiegu przez Żabljak do Crne-
go Jezera kupiliśmy u strażnika za 6 euro 
trzydniowy bilet wstępu do parku i odbi-
liśmy w prawo na północ, a następnie na 
zachód, kierując się szlakiem na Lokvice 
Katun – rozległe hale na wysokości około 
1800 m, gdzie wypasano stada owiec. Stało 
tam kilka szałasów, a czasem widywało się 
też obozowiska. Odcinek był początkowo 

bardzo wymagający ze względu na stromi-
znę i duchotę panującą w lesie. Wyżej było 
zdecydowanie lepiej. Po minięciu szała-
sów znaleźliśmy się w bardziej odludnym 
terenie, na przemian biegliśmy i maszero-
waliśmy ścieżką, po piarżyskach, a potem 
także po sporych kamieniach oraz skałach. 
Szybko przekroczyliśmy wysokość 2000 m, 
w zacienionych miejscach i żlebach poja-
wiły się płaty i poletka śniegu. Nagle na 
jednym z nich zobaczyliśmy małego, we-
sołego psiaka, który do nas dołączył i to-
warzyszył nam potem do samej przełęczy. 
Odżyły moje wspomnienia Stefanii – psa, 
który cały dzień biegał ze mną podczas 
zeszłorocznej wyprawy na Olimp i zdobył 
nawet jeden z jego wierzchołków. Ostatnie 
150 m podejścia na przełęcz pod szczytem 
Bobotov Kuk było strome i dość męczące 
ze względu na osuwające się kamienie. Na 
przełęczy zagęściło się od ludzi – większość 
podchodziła jednak krótszym i łatwiejszym 
szlakiem prowadzącym od przełęczy zwa-
nej zwyczajnie Sedlo 
(1900  m), na którą 
podjeżdżało się as-
faltową drogą samo-
chodami (15 km od 
Żabljaka). Końców-
ka trasy na Bobotov 
Kuk była ekspono-
wana, zabezpieczona 
łańcuchami i przy-
pominała tatrzańską 
Orlą Perć. Po zdo-
byciu wierzchołka 
zdecydowaliśmy się 
zejść właśnie do Se-
dla, co było szybsze 
i pozwalało uniknąć 
powielania tej samej 
drogi. Zresztą trasa 
ta okazała się bardzo 
malownicza. Potem 
pobiegliśmy dalej 
w dół asfaltem, robiąc 
drobny skrót od głów-
nej drogi. Okazało się 

to chyba najdłuższym i najbardziej bie-
gowym odcinkiem naszego wyjazdu. Jak 
wspomniałem, nasze wycieczki zaczynali-
śmy wcześnie, więc zwykle już wczesnym 
popołudniem docieraliśmy do naszego lo-
kum. Tak było i tego dnia. W sumie poko-
naliśmy 33 km (1700 m w pionie).

DZIEŃ III. PONIEDZIAŁEK.
Zdecydowaliśmy się na wycieczkę na Savin 
Kuk (2313 m). Zaczęliśmy jeszcze wcześniej 
niż w niedzielę, ponieważ koło południa 
przewidywane było pogorszenie pogody 
i opady deszczu. Bezproblemowo, lokal-
ną drogą dobiegliśmy do podnóża Savina, 
a potem ruszyliśmy szlakiem, który wiódł 
stromo w górę dość szeroką kamienistą 
drogą pod kolejką krzesełkową. Końco-
wy odcinek był ścieżką, prowadzącą do 
przełęczy i dalej na szczyt. Z wierzchoł-
ka spróbowaliśmy zejścia nieszlakowaną 
ścieżką na drugą stronę Savina, aby cią-
gnącą się tam doliną wrócić do Żabljaka. 

Okazało się to być ryzykownym 
wyzwaniem, biorąc pod uwagę 
stromy żleb z osuwającymi się 
pod nogami kamieniami i zie-
mią. Spróbowaliśmy kawałek, 
jednak zrezygnowaliśmy. Było 
wcześnie więc zmody� kowali-
śmy nasze plany, zeszliśmy do 
przełęczy i ruszyliśmy na szlak 
prowadzący na masyw po dru-
giej stronie siodła, docierając 
nim do wierzchołka Sljeme 
(2445 m). Przywiało chmury, 
zrobiło się mgliście i widocz-
ność była bardzo ograniczona. 
Odcinek od przełęczy prowa-
dził przez eksponowany teren 

i był zabezpieczony łańcucha-
mi. Doszliśmy na szczyt będący 
najwyższym punktem ciągnące-
go się przez 2 km płaskowyżu, 
a następnie wróciliśmy do prze-
łęczy i tą samą drogą dobiegliśmy 
do Żabljaka. Resztę popołudnia 
odpoczywaliśmy w naszym po-
koju, patrząc przez okno na sią-
piący deszcz. W sumie wyszło 
nam 23 km (1350 m w pionie).

Czułem jednak pewien niedosyt, 
więc wyszukałem sobie jeszcze 
trasę na popołudniową wyciecz-
kę – mój wybór padł na kapital-
ny punkt widokowy na kanion 

Crno Jezero jako kąpielisko

(fot. Maciek Żyto)

Ultra Crna Gora

- najlepsza nazwa wyjazdu
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cza bestia, zakąsił jakąś baraniną z grilla. 
Podlaliśmy to piwem rodem z uznanego 
i największego browaru w kraju z miasta 
Niksić. Polecam miejscowe sałatki, które 
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rzystnie, ale w górach, jak wiadomo, pod 
tym względem nie ma nic pewnego. Na 
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tam kilka szałasów, a czasem widywało się 
też obozowiska. Odcinek był początkowo 
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Bobotov Kuk było strome i dość męczące 
ze względu na osuwające się kamienie. Na 
przełęczy zagęściło się od ludzi – większość 
podchodziła jednak krótszym i łatwiejszym 
szlakiem prowadzącym od przełęczy zwa-
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podjeżdżało się as-
faltową drogą samo-
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Żabljaka). Końców-
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Kuk była ekspono-
wana, zabezpieczona 
łańcuchami i przy-
pominała tatrzańską 
Orlą Perć. Po zdo-
byciu wierzchołka 
zdecydowaliśmy się 
zejść właśnie do Se-
dla, co było szybsze 
i pozwalało uniknąć 
powielania tej samej 
drogi. Zresztą trasa 
ta okazała się bardzo 
malownicza. Potem 
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w dół asfaltem, robiąc 
drobny skrót od głów-
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drogą pod kolejką krzesełkową. Końco-
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ścieżką na drugą stronę Savina, aby cią-
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ność była bardzo ograniczona. 
Odcinek od przełęczy prowa-
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i był zabezpieczony łańcucha-
mi. Doszliśmy na szczyt będący 
najwyższym punktem ciągnące-
go się przez 2 km płaskowyżu, 
a następnie wróciliśmy do prze-
łęczy i tą samą drogą dobiegliśmy 
do Żabljaka. Resztę popołudnia 
odpoczywaliśmy w naszym po-
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piący deszcz. W sumie wyszło 
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Czułem jednak pewien niedosyt, 
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Crno Jezero jako kąpielisko

(fot. Maciek Żyto)
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rzeki Tara, czyli górę Curevac (1625 m). 
Maciek postanowił dalej się regenerować 
i odpuścił tę wycieczkę. Ruszyłem więc 
z Żabljaka w kierunku północnym. Akurat 
skończył się deszcz i szybko wyszło słońce. 
Biegło mi się dobrze, choć nieco się pogu-
biłem. Pod samym punktem widokowym 
znajdował się parking, z którego odchodzi-
ła panoramiczna ścieżka na sam wierzcho-
łek. Choć nie było już chmur, to niestety 
powietrze było mało przejrzyste. Bardzo 
żałowałem, bo nawet to, co było widać, 
zapierało dech w piersiach. Na przestrze-
ni kilkudziesięciu kilometrów widać było 
w dole (spadek rzędu 1000 m i więcej) wi-
jącą się rzekę i wyrastające niczym klify 
stromizny. Rzeka Tara tworzy kanion na-
leżący do najgłębszych na świecie, którego 
głębokość dochodzi do 1300 m. To mekka 
pasjonatów raftingu i trzeba przyznać, że 
ten biznes jest tutaj doskonale rozwinię-
ty i zorganizowany. Wróciłem do domu 
oznaczonym i wygodnym szlakiem prowa-
dzącym przez lasy i pola po lokalnej i cie-
kawej widokowo drodze ze sporadycznym 
ruchem samochodów. Wycieczka liczyła 
22 km (450 m w pionie).

DZIEŃ IV. WTOREK. 
Znów dobiegliśmy do Lokvice Katun 
i stamtąd odbiliśmy w prawo, na południe 
i trawersując zbocza ponad dnem pięknej 
doliny, kierowaliśmy się na przełęcz Veli-
ka Previja między masywami Terzin Bogaz 
(2306 m) oraz grupą „Niedźwiedzi” (Veliki 
Meded – 2287 m, Mali Meded – 2217 m). 
Po dotarciu na przełęcz ruszyliśmy ekspo-
nowaną i zabezpieczoną łańcuchami granią 
na Terzin Bogaz, a następnie wróciliśmy 
i skierowaliśmy się na Medede. Szczegól-
nie zapadł nam w pamięci wspaniały wi-
dok w dół na mieniące się turkusowo Crno 
Jezero. Najgorsze okazało się jednak stro-
me zejście z wierzchołka Mali Meded do 
szlaku poniżej Katun Lokvice, prowadzące 
po śliskim błocie z osuwającymi się kamie-
niami. Trzeba było zachować tutaj ostroż-
ność. Droga wśród kosówki dłużyła nam 

się niemiłosiernie. Po dotarciu do Crnego 
Jezera obiegłem je sobie trzy razy, podczas 
gdy Maciek leniuchował na plaży. Trzeba 
tutaj wspomnieć, że w Czarnogórze nie 
ma zakazu kąpieli w górskich jeziorach, 
a Crne Jezero wręcz słynie ze 
swoich plaż. Wykorzystaliśmy 
to tego dnia skwapliwie, gdy 
po dotarciu do domu okaza-
ło się, że w całym Żablajaku 
była awaria wodociągów i bra-
kowało wody. Zabraliśmy ręcz-
niki i udaliśmy się ponownie 
nad Jezioro Czarne, ale tym ra-
zem w celach kąpielowych oraz 
żeby spokojnie poplażować so-
bie tam z piwem w dłoni. Woda 
nie była jakoś specjalnie zim-
na, a krajobraz wokół urzeka-
jący, z dominującym masywem 
Mededów. Wieczorem odwie-
dziliśmy knajpkę, gdzie ja zno-
wu skonsumowałem miejscowe 
tradycyjne danie. Tym razem 
wybór padł na kacamak, czyli 
polentę (kaszę kukurydzianą) 
wymieszaną z ziemniakami oraz 
kajmakiem i podawaną z kub-
kiem prawdziwego jogurtu. Ów 
kajmak – poza tym, że jest pro-
duktem mlecznym – niewiele 
ma wspólnego z tym słodkim 
ulepkiem, którego u nas używa 

się do ciast. W czarnogórskim wydaniu 
to rodzaj słonego delikatnego sera o kon-
systencji masła. Maciek zjadł natomiast 
cevapi, czyli pieczone na grillu pałeczki 
z mielonego mięsa.

Kacamak 

z jogurtem

(fot. Maciek Żyto)

Piotr  na ekspozycji - 

szklak na Sljeme

(fot. Maciek Żyto)

W sumie tego dnia pokonałem 28 km 
(1600 m w pionie), a Maciek kilka kilo-
metrów mniej.

DZIEŃ V. ŚRODA. 
Maciek czuł się nieco zmęczony, więc po-
wtórzył w nieco skróconej wersji moją 
wtorkową popołudniową wycieczkę na 
Curevac, żeby podziwiać kanion Tary, ja 
zaś, aby uniknąć niespodzianek z jakimś 
błądzeniem, znów pobiegłem znaną trasą 
na Savina, mody� kując jednak jej począ-
tek, ominąłem drogę i wbiegłem na nor-
malny szlak. Pokonałem 22 km (1300 m 
w pionie) i muszę przyznać, że tego ostat-
niego dnia na wierzchołku było pochmur-
no i wietrznie, przez co przemarzłem i po 
raz pierwszy podczas całego wyjazdu zało-
żyłem nawet na chwilę wiatrówkę, komin 
i cienkie rękawiczki.

Po południu przejechaliśmy autobusem 
do Podgoricy, a wysiadając tam odnie-
śliśmy wrażenie, że 
weszliśmy do piekar-
nika – 35 stopni i pa-
lące słońce. Niedaleko 
dworca autobusowego 
mieliśmy już wynajęty 
pokój w dużym, przy-
zwoitym apartamencie 
w willi. Była to bardzo 
wygodna dla nas opcja 
za niewielkie pienią-
dze. Odpoczywaliśmy 
i zwiedzaliśmy nieco 
stolicę, ale muszę przy-
znać, że jest ona – ła-
godnie mówiąc – nijaka. 
Nawet coś, co lansowa-
no w folderach tury-
stycznych jako atrakcje, 
było jedynie przecięt-
ne (osmańska wieża 
zegarowa, zabytkowe 

i nowoczesne mosty, ruiny twierdzy). Może 
to efekt prowincjonalności miasta, skutków 
komunizmu oraz licznych wojen – przede 
wszystkim nalotów podczas II wojny świa-
towej. Przy okazji zorientowałem się jednak, 
że już z samej Podgoricy można urządzić 
sobie ciekawe wycieczki w góry, wydrapując 
się sporo powyżej 2000 m. Wieczorem ku-
piłem moje ulubione wino Vranac i razem 
z Maćkiem celebrowaliśmy udany wyjazd.

DZIEŃ VI. CZWARTEK.
To już czysta proza powrotu – pobudka, 
toaleta, śniadanie, pakowanie i przejazd 
za 8 euro z mężem naszej gospodyni na 
lotnisko. W sklepie wolnocłowym zakupi-
łem wspomnienia w płynie w postaci Vra-
naca, aby w zaciszu domowym wypić go 
z ukochaną żoną Moniką i synem Jankiem 
(jest już oczywiście pełnoletni). Na lotni-
sku przydarzyła mi się nieprzyjemna przy-
goda – zostawiłem swój plecak w kafejce 
na lotnisku i przypomniałem o nim sobie 

już po odprawie, gdy wchodziłem po scho-
dach do samolotu. Zrobiłem w tył zwrot i, 
wzbudzając zdziwienie, wróciłem biegiem 
przez płytę lotniska do wyjścia z terminala. 
Nie wpuszczono mnie do środka, ale miły 
człowiek z obsługi, gdy powiedziałem mu 
o co chodzi, przyniósł mi plecak. Na ty-
powym europejskim lotnisku pewnie po-
dobna akcja by się nie udała. Sam lot był 
bezproblemowy i o godz. 11:00 wylądo-
waliśmy w Warszawie. 

W tym miejscu chciałby bardzo pochwa-
lić Maćka, który jako wyjazdowy kum-
pel spisał się znakomicie. Był siłą spokoju 
i angażował się w sprawy organizacyjne, co 
było dla mnie dużym wsparciem. Myślę, że 
dobrze się rozumieliśmy, nasze rozmowy 
były ciekawe i obaj z nich wiele skorzysta-
liśmy. Obecnie niestety zanika już sztuka 
rozmawiania i uważam, że także pod tym 
względem wyprawy w góry pozwalają nam 
„wrócić do źródeł”.

W CZARNOGÓRZE GÓRY SĄ JEDNAK KOLOROWE / AWANTURNICZO-PODRÓŻNICZY

Maciek i Piotr

na Mededu

(fot. turysta z Niemiec)
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Kacamak 

z jogurtem

(fot. Maciek Żyto)

Piotr  na ekspozycji - 

szklak na Sljeme

(fot. Maciek Żyto)

W sumie tego dnia pokonałem 28 km 
(1600 m w pionie), a Maciek kilka kilo-
metrów mniej.

DZIEŃ V. ŚRODA. 
Maciek czuł się nieco zmęczony, więc po-
wtórzył w nieco skróconej wersji moją 
wtorkową popołudniową wycieczkę na 
Curevac, żeby podziwiać kanion Tary, ja 
zaś, aby uniknąć niespodzianek z jakimś 
błądzeniem, znów pobiegłem znaną trasą 
na Savina, mody� kując jednak jej począ-
tek, ominąłem drogę i wbiegłem na nor-
malny szlak. Pokonałem 22 km (1300 m 
w pionie) i muszę przyznać, że tego ostat-
niego dnia na wierzchołku było pochmur-
no i wietrznie, przez co przemarzłem i po 
raz pierwszy podczas całego wyjazdu zało-
żyłem nawet na chwilę wiatrówkę, komin 
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PODSUMOWANIE.
Czarnogóra to niewielki, ale bardzo intere-
sujący i piękny kraj. Jak sama nazwa wska-
zuje, jest to raj dla miłośników gór. Bardzo 
szybko rozwija się pod względem turystycz-
nym, jeśli chodzi o infrastrukturę, która jest 
już zupełnie przyzwoita. Ogólnie wszystko 
tu mocno się modernizuje i zmienia. Pod 

względem kosztów utrzymania nie jest dro-
go nawet na naszą, polską kieszeń. 

W sezonie letnim na wybrzeżu jest upalnie, 
ale w interiorze, w górach panuje przyjem-
na temperatura. Dociera tu obecnie sporo 
Polaków, więc czasem można poczuć się jak 
w domu, także podczas górskich wędrówek. 

Same szlaki są oznakowane znacznie gorzej 
niż w Polsce – są to głównie czerwone zna-
ki na kamieniach, czasem jakieś bazgroły, 
lecz na krzyżówkach tra� ają się normalne 
tabliczki/drogowskazy. Drogi poprowadzo-
ne są śmiało, często na dużych stromiznach 
z wybitnymi ekspozycjami. Góry nie są 
zadeptane i nawet w sezonie, w weekendy 

b i o

Znany także jako Pedro albo Sawa. Na karku symboliczne 44. Szczęśliwie żonaty, 
tata czwórki dzieciaków. Pracuje w biurze, więc ciało potrzebuje głębokiego 

oddechu. Wciąż jeszcze więcej lat żyje bez biegania niż z nim, ale coraz bardziej 
się to balansuje. Na ogół to sobie człapie, ale i przyśpieszyć potrafi . Biegacz górski 

z poziomu nizin, który patrzy w górę i próbuje się tam wspiąć, a czasami nawet 
jakiegoś ściganta za koszulkę złapie.

Piotr Sawicki

nie można narzekać na tłumy, a bywa też, 
że podczas całodniowej wycieczki spotka-
my zaledwie kilka osób. Widać, że kraj 
ma doskonały pomysł, aby się wyróżnić, 
stawiając na lokalne, naturalne produk-
ty i lansując to, co ekologiczne. Jest to raj 
dla miłośników wina, które jest chyba tro-
chę niedoceniane, lecz sam bardzo je lubię 

– szczególnie przypadł mi do gustu czer-
wony wytrawny, endemiczny Vranac. La-
tem także miłośnicy owoców, szczególnie 
na wybrzeżu, mogą poczuć się jak w raju 
– na straganach jest ich mnóstwo, a królują 
świeże � gi i arbuzy. Charakterystyczne dla 
kraju są liczne, otwarte codziennie i bardzo 
długo (podobnie zresztą jak zwykłe sklepy) 
piekarnie, zwane bardzo ładnie pekarami. 
Można tu kupić i zjeść na miejscu, także 
na ciepło pyszne wypieki, zarówno słodkie, 
jak i wytrawne, oraz posmakować dobrej 
kawy. Jest pełno knajpek, gdzie serwuje się 
lokalne i międzynarodowe dania, zwykle 
płacąc za taki posiłek nie więcej niż 10 euro.
Czarnogórcy są bardzo otwarci, przyjaźni 
i pomocni. Nie są namolni, lecz względnie 
uczciwi wobec turystów. Mają aspiracje 

europejskie i na własną rękę wprowadzili 
euro (choć formalnie nie należą do tej stre-
fy), a od 2017 r. są członkiem NATO. To 
także czyni z Czarnogóry państwo bardziej 
przewidywalne i stabilne. W Czarnogórze, 
szczególnie w miejscowościach turystycz-
nych, można bez problemu porozumieć się 
po angielsku. Język czarnogórski należy 
do rodziny słowiańskiej, więc mówiąc po 
polsku czy rosyjsku, także da się dogadać.
Mój drugi już pobyt w Czarnogórze był 
ze wszech miar udany i mogę uczciwie 
zachęcić was do odwiedzenia tego kraju, 
zarówno z całą rodziną, by wypocząć, jak 
i w celach aktywnej turystyki biegowej czy 
trekkingu. Ogólnie cały kierunek bałkań-
ski wpisuję więc w tradycję swoich biego-
wych wyjazdów.

Kanion rzeki Tara

(fot. Maciek Żyto)
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KOLEJNA BIEGOWA 
PRZYGODA ŻYCIA

NA MEDAL

S W I S S P E A K S  3 6 0
DYSTANS:  360 km

PRZEWYŻSZENIE:  + 25 500 / - 26 500 m

LIMIT CZASU:  160 h

TRASA BIEGU: Oberwald, Reckingen, Fiesch, Schallberg, 
Eisten, Bluomatt, Zinal, Ia Sage, Grande Dixence, Champex, 

Finhaut, Champery, Morgins, Taney, Le Bouveret

START: Oberwald, Szwajcaria, 10:00, 1.09.2019 r.

LISTOPADOWE POPOŁUDNIE. DZWONI PAWEŁ POTEMPSKI, MÓWI, ŻE 

ORGANIZATORZY SWISSPEAK TRIAL OGŁOSILI NA FACEBOOKU KONKURS, 

W KTÓRYM MOŻNA WYLOSOWAĆ PAKIET NA ICH BIEG. „ZGŁOSIŁEM CIĘ, TO MOŻE 

BYĆ ŚWIETNA PRZYGODA W ALPACH SZWAJCARSKICH, MOŻE KOMUŚ Z NAS SIĘ UDA”. 

DOPEŁNIŁAM FORMALNOŚCI I WRÓCIŁAM DO PRACY. PO KILKU DNIACH,

KU MOJEMU WIELKIEMU ZASKOCZENIU, DOSTAŁAM WIADOMOŚĆ, ŻE 

WYLOSOWAŁAM PAKIET NA SWISSPEAK WART PONAD 600 CHF. HURRA! ALE CO 

TERAZ, CO TO W OGÓLE JEST ZA BIEG? 

Przypadków nie ma, to co jawi nam się jako ślepy 
traf, pochodzi właśnie z najgłębszych źródeł 

Friedrich von Schiller

Moi przyjaciele: Edyta Rychcik-
-Zygadło, Iza Binkowska i Pa-
weł Potempski, podjęli decyzję, 

że wyruszą razem ze mną po biegową przy-
godę życia. Szybka analiza pro� lu trasy 
uzmysłowiła nam, że to nie będzie „miękka 
gra”. Trasa liczy ponad 360 km (224 mile), 
27 500 m w dół, 26 500 m w górę. Limit 
czasu ukończenia biegu wynosi 160 h. Na 
wybranych punktach obowiązują limity 
czasowe. Po ich przekroczeniu zawodnicy 
nie mogą kontynuować zawodów, są zobo-
wiązani do zejścia z trasy i oddania numeru 
startowego sędziemu. 

Żeby oswoić się z trasą, próbowałam so-
bie w jakiś sposób zwizualizować dystans, 
przewyższenia i trudności techniczne. Po-
równałam ją do Biegu Ultra Granią Tatr. 
Wyobrażałam sobie, że mam 160 godzin 
i w tym czasie muszę pokonać pięć razy dy-
stans Grani Tatr, a na deser dostanę jeszcze 
dodatkowe 1500 m w górę. Przeszacowa-
łam jedynie w przypadku trudności tech-
nicznych – było znacznie trudniej.

W życiu liczą się momenty
Razem z Edytą i Pawłem wyruszamy z Pol-
ski 28 sierpnia, na cztery dni przed startem. 

Po drodze zahaczamy o Gerardmer – bar-
dzo malownicze, turystyczne miasteczko, 
zlokalizowane we Francji, oddalone o ok. 
cztery godziny od Le Bouveret, naszej szwaj-
carskiej mety. Spędzamy fantastyczny czas 
u Olgi (mojej przyjaciółki), ładujemy aku-
mulatory”i ogarniamy się sprzętowo. 

Na dzień przed startem (31.08) przemiesz-
czamy się do Le Bouveret, tam na par-
kingu wskazanym przez organizatorów 
zostawiamy samochód (3 CHF za dobę) 
i darmowym autobusem udajemy się na 
stację kolejową. W powietrzu czuć już 
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że wyruszą razem ze mną po biegową przy-
godę życia. Szybka analiza pro� lu trasy 
uzmysłowiła nam, że to nie będzie „miękka 
gra”. Trasa liczy ponad 360 km (224 mile), 
27 500 m w dół, 26 500 m w górę. Limit 
czasu ukończenia biegu wynosi 160 h. Na 
wybranych punktach obowiązują limity 
czasowe. Po ich przekroczeniu zawodnicy 
nie mogą kontynuować zawodów, są zobo-
wiązani do zejścia z trasy i oddania numeru 
startowego sędziemu. 

Żeby oswoić się z trasą, próbowałam so-
bie w jakiś sposób zwizualizować dystans, 
przewyższenia i trudności techniczne. Po-
równałam ją do Biegu Ultra Granią Tatr. 
Wyobrażałam sobie, że mam 160 godzin 
i w tym czasie muszę pokonać pięć razy dy-
stans Grani Tatr, a na deser dostanę jeszcze 
dodatkowe 1500 m w górę. Przeszacowa-
łam jedynie w przypadku trudności tech-
nicznych – było znacznie trudniej.

W życiu liczą się momenty
Razem z Edytą i Pawłem wyruszamy z Pol-
ski 28 sierpnia, na cztery dni przed startem. 

Po drodze zahaczamy o Gerardmer – bar-
dzo malownicze, turystyczne miasteczko, 
zlokalizowane we Francji, oddalone o ok. 
cztery godziny od Le Bouveret, naszej szwaj-
carskiej mety. Spędzamy fantastyczny czas 
u Olgi (mojej przyjaciółki), ładujemy aku-
mulatory”i ogarniamy się sprzętowo. 

Na dzień przed startem (31.08) przemiesz-
czamy się do Le Bouveret, tam na par-
kingu wskazanym przez organizatorów 
zostawiamy samochód (3 CHF za dobę) 
i darmowym autobusem udajemy się na 
stację kolejową. W powietrzu czuć już 
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atmosferę zawodów, na dworzec nadcią-
ga coraz więcej wyżyłowanych zawodni-
ków z torbami PTL, TdG (Tor de Geants), 
SwissPeak itd. Zrobiło się ciekawie, dla 
nas, debiutantów! Na peronie poznajemy 
Krystiana, który ma niewyobrażalny dla 
mnie plan. Chce ukończyć dystans 360 km, 
a następnie zdążyć jeszcze na start biegu 
na 90 km, aby pomścić brak możliwości 
startu w biegu Tor de Glaciers (450 km). 
I jak tu nie kochać pozytywnie biegowo 
zakręconych freaków? 

Wsiadamy do pociągu regionalnego (bi-
lety w pakiecie startowym) i jedziemy ok. 
4 godz. na start do Oberwaldu z przesiadką 
w Brig. Tam dosiada się do nas Iza, która 
doleciała samolotem do Zurichu i teraz 
wszystko gra jak w szwajcarskim zegarku. 
Jesteśmy w komplecie. 

Docieramy do biura zawodów, obiera-
my pakiety startowe i nadajemy przepaki. 
Cieszymy oczy malowniczymi widokami, 
z strzelistymi szczytami w tle, które są za-
powiedzią ekscytującej przygody. 

Następnego ranka meldujemy się na star-
cie wraz z 270 zawodnikami z różnych za-
kątków świata. Spotykamy się z Radkiem 

Defecińskim i jego wspaniałą rodzinką, 
która w niedalekiej przyszłości będzie nas 
wspierać. Niepowtarzalny klimat przed-
startowy buduje Philippe, który przygrywa 
na ukulele i śpiewa zagrzewające do walki 
francuskie piosenki. Co ciekawe, Filip całą 
trasę przebiegł z tym instrumentem. Ta 
chwila skradła moje serce, całą sobą czuję, 
że rozpoczęło się wyzwanie. Trzy, dwa, je-
den, start… poszli.

Biegniemy razem z Edytką, trzymając 
się wcześniej ustalonego planu. Pierwsze 
40 km, w tym podejście na Chumefurgge 
(2656 m), pokazuje nam, że ukończenie 
tego wyścigu będzie dla nas megawyzwa-
niem. Docieramy do Fiesh (50,8 km) po 
niecałych 12 h, chwilę odpoczywamy, sma-
rujemy nogi, jemy i biegniemy dalej. Nieste-
ty, Edytka nie czuje się dobrze, podejmuje 
trudną decyzję o zakończeniu biegu i za-
wraca do punktu. Fizycznie zostałam sama, 
ale mentalnie dalej biegniemy razem. Ro-
bię swoje, bardzo spokojnie, w jednym 
rytmie pokonuję podejścia i trochę przy-
spieszam na zbiegach. Podejścia na Sa� i-
schpass (2563 m), a później na Nanzlicke 

(2602 m) wprowadzają mnie w stan medy-
tacji, w głowie mam tylko trzy słowa: „cier-
pliwość”, „pokora”, „góry” i tak już będzie 
prawie do końca.

Grupa supportowa
Drugiego dnia po 32 h zbiegam do Eisten 
(109,3 km). W punkcie spotykam się z Izą, 
która w międzyczasie zeszła z trasy z powo-
du problemów oddechowych. Iza przyno-
si mój przepak i pomaga mi się ogarnąć: 
szybki prysznic, jedzenie, smarowanie nóg. 
Dowiaduję się, że Paweł zajechał czwórki 
i niestety dalej nie pobiegnie. 

Dopada mnie chwila zwątpienia, na zawo-
dy przyjechaliśmy jednym samochodem. 
Uzmysłowiłam sobie, że w najlepszym dla 
mnie scenariuszu przyblokuję Izę i Pawła 
w Szwajcarii na ok. pięć dni. Podzieliłam 
się z Izą swoimi wątpliwościami, w zamian 
dostałam od niej sporą dawkę motywacji: 

„Ewka, weź nie p***, tylko biegnij, będzie-
my z Pawłem cię supportować. Rozmawia-
łam z organizatorami, możemy korzystać 
ze wszystkich punktów, jeść, spać, biegać 
itd.” Kolejny niesamowity moment, moi 

Niepowtarzalny klimat przedstartowy buduje Philippe, 
który przygrywa na ukulele i śpiewa zagrzewające do walki 
francuskie piosenki. Co ciekawe, Filip całą trasę przebiegł 
z tym instrumentem. 

przyjaciele poświęcają swój bezcenny czas, 
żeby mnie wspierać, wystrzał endor� n, za-
nurzam się w drugą noc. 

Stawka zawodników rozciągnęła się dość 
mocno, na trasie jestem sama. Teraz rozpo-
czął się odcinek 140 km, na którym będę 
się wspinać i zbiegać z imponujących szczy-
tów o wysokości prawie 3000 m. Wiem, że 
muszę go pokonać bardzo ostrożnie. Staram 
się regularnie jeść i pić. Kontynuuję wspi-
naczkę, najpierw Augstbordpass (2892 m) 
i zbieg do Bluömat (1867 m), tam na punk-
cie spotykam się z kolegami poznanymi na 
trasie, rozmawiamy, żartujemy. Jest fajnie. 
Minęła druga nieprzespana noc, nie mam 
złudzeń, wiem, że zapłacę za to jakąś cenę 

– tylko jaką? 

Koniec żartów!
Trzeci dzień biegu. W ciągu dnia czuję się 
naprawdę świetnie. Pogoda jak drut, na 
niebie nie ma ani jednej chmurki, widoki 
zapierają dech w piersiach. Alpy – maje-
statyczne, onieśmielające, niewzruszone, 
uśmiechają się do mnie. Przygodo, trwaj! 
Jest super!

Następny szczyt Forclettaz (2874 m), zbieg 
do punktu odżywczego, bardzo sympatyczni 
Szwajcarzy goszczą mnie czym chata boga-
ta. Proponują ser na ciepło, a z napojów: 
piwo, wino, wódkę. Pozostaję przy wodzie. 
Nabiega Philippe i z wielkim uśmiechem 
na twarzy woła: „Dla mnie zimne piwo!” 
Z zaciekawieniem pytam go, czy dobrze mu 
się biegnie po piwie. „No pewnie, piwo jest 
świetne na nóżki, koniecznie musisz spró-
bować”. Długo nie musiał mnie namawiać. 
Pijemy piwko i żartujemy. Uzmysławiam 
sobie, że jest to kolejny kapitalny moment, 
gdzieś tu na końcu świata spotykam swoją 
bratnią duszę, zrobiło mi się jakoś lżej na 
sercu, a i nóżki zaczęły lepiej „podawać”. 
Zbiegamy do Zinal (157,5 km) tzw. punktu 
życia. Iza i Paweł pomagają mi w każdym 
drobiazgu, szybki prysznic, wymiana czo-
łówek, uzupełnianie jedzenia, napełnianie 

� asków, smarowanie nóg i solidna dawka 
pozytywnej energii. Biegnę dalej.

Jeszcze za dnia próbuję podejść na Sorebois 
(2836 m), zaczyna się trzecia noc. Żarty się 
skończyły, trzeba będzie się w końcu prze-
spać. Zbiegam do Moiry (166,8 km), łapię 
20 min snu i rozpoczynam wspinaczkę na 
Col de Torrent (2915 m). Pocieszam się, że 
po osiągnięciu szczytu będzie długi zbieg 
i punkt odżywczy. W takich biegach naj-
trudniejszą sprawą jest brak snu. Znam swo-
je ciało i wiem, jak zachowuje się po kilku 
nieprzespanych nocach, liczę się z tym, że 
niebawem dopadną mnie kryzysy. Osiągam 
180 km, próbuję się zdrzemnąć, ale sen nie 
przychodzi, więc ruszam dalej.

Świta, rozpoczął się czwarty dzień biegu, 
zaczynam marzyć o jakimś dobrym, cie-
płym żarciu i oliwkach. Zaciskam zęby 
i cisnę do Grande Dixence (204,1 km). 
Nareszcie udaje mi się zamknąć oczy na dwa 
kwadranse. Z błogiego snu wyrywa mnie 
Paweł: „Wstawaj, Ewka, koniec tego do-
brego”. Nie protestuję, zbieram swoje graty 
i wracam na trasę. Dodaję sobie otuchy, że 
do kolejnego punktu jest tylko 8 km. W re-
alu okazuje się, że ten odcinek jest bardzo 
trudny technicznie, a na domiar złego cały 
czas pnie się do góry. Wskazania wysoko-
ści na zegarku robią mi mętlik w głowie. 
Mam wrażenie, że zaliczyłam kilka pików 
po 3000 m, a ciągle jakieś nowe pojawiają 
się na horyzoncie. Ten etap cholernie mi 
się dłuży. Zaczyna się robić zimno. Czuję 
zmęczenie. W końcu docieram do punktu, 
którym jest mały namiot igloo. Kładę się, 
ale nie mogę zasnąć, cała telepię się z zim-
na. Wstaję, wlewam do � aska ciepłą her-
batę, biorę w rękę kilka ciastek i zaczynam 
biec. Muszę się rozgrzać.

Nadciągnęła czwarta noc. Przede mną 
jest krótkie podejście na Col de Louvie 
(2888 m), a później długi zbieg. Łudzi-
łam się, że ten odcinek pokonam spraw-
nie. Trudności techniczne przerosły moje 

wyobrażenia. Czuję się, jakbym pokonywała 
Orlą Perć nocą. Cieszę się, że nie mam lęku 
wysokości, bo szlak biegnie przez skalne 
ściany i piargi. Niektóre zejścia pokonu-
ję wolniej niż wejścia. Co za paradoks sy-
tuacji. Koncentruję się na każdym ruchu, 
żeby nie zrobić sobie krzywdy. Dobiegam 
do Le Planproz (224,5 km) i od razu chcę 
iść spać. O rety, znowu namiot. Kładę się 
na materacu obok jakiegoś kolegi i próbuję 
usnąć. Nie daję rady, trzęsę się z zimna jak 
galareta. Wstaję, wypijam kilka ciepłych 
herbat, kawę i cisnę dalej.  

Tryb zombie
Zaczyna mi doskwierać brak snu, mózg 
płata � gle, pojawiają się halucynacje. Nie 
lubię tego uczucia, cieszę się na samą myśl, 
że za chwilę będzie świt. Na szczycie Ca-
bane Brunet (2102 m) spotykam Philippa 
i Christopha, chwilę idziemy razem. Jest 
dobrze. Kolejne kilometry lecą, w końcu 
docieram Champex (251,6 km). Spotkanie 
z Izą i Pawłem daje mi energetycznego kopa, 
czuję się bezpiecznie. Nareszcie zaliczam 
30 min solidnej drzemki. Niestety, pogo-
da się psuje, zaczyna padać. Biegnę dalej.

Spokojnie pokonuję kolejne kilometry 
swojej trasy, do Trientu jest to odcinek 
dobrze mi znany z UTMB. Do Finhaut 
(272,8 km) dobiegam przed 23.00. Nie 
śpię. Coś podkusiło mnie, żeby wyruszyć 
w dalszą drogę. Już po kilku kilometrach 
czuję obezwładniające zmęczenie. Kładę 
się na trawie i próbuję zasnąć. Mijają mnie 
jacyś zawodnicy, pytają czy wszystko OK. 
Z daleka widzę majaczące światło czołó-
wek, wiem, że nie wyluzuję się i nie usnę. 
Postanawiam powalczyć i jakoś doczłapać 
do kolejnego punktu. Idę na autopilocie, 
na prostych odcinkach przysypiam. Czuję 
się, jakbym była w jakimś innym wymia-
rze. Rozglądam się dookoła, nikogo za mną, 
nikogo przede mną. Tylko ja i tajemnicze 
góry. Zrobiło się zimno i mglisto. Zaczął 
padać śnieg. Nie widzę chorągiewek wyty-
czających drogę. Wyciągam telefon, chce 
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atmosferę zawodów, na dworzec nadcią-
ga coraz więcej wyżyłowanych zawodni-
ków z torbami PTL, TdG (Tor de Geants), 
SwissPeak itd. Zrobiło się ciekawie, dla 
nas, debiutantów! Na peronie poznajemy 
Krystiana, który ma niewyobrażalny dla 
mnie plan. Chce ukończyć dystans 360 km, 
a następnie zdążyć jeszcze na start biegu 
na 90 km, aby pomścić brak możliwości 
startu w biegu Tor de Glaciers (450 km). 
I jak tu nie kochać pozytywnie biegowo 
zakręconych freaków? 

Wsiadamy do pociągu regionalnego (bi-
lety w pakiecie startowym) i jedziemy ok. 
4 godz. na start do Oberwaldu z przesiadką 
w Brig. Tam dosiada się do nas Iza, która 
doleciała samolotem do Zurichu i teraz 
wszystko gra jak w szwajcarskim zegarku. 
Jesteśmy w komplecie. 

Docieramy do biura zawodów, obiera-
my pakiety startowe i nadajemy przepaki. 
Cieszymy oczy malowniczymi widokami, 
z strzelistymi szczytami w tle, które są za-
powiedzią ekscytującej przygody. 

Następnego ranka meldujemy się na star-
cie wraz z 270 zawodnikami z różnych za-
kątków świata. Spotykamy się z Radkiem 

Defecińskim i jego wspaniałą rodzinką, 
która w niedalekiej przyszłości będzie nas 
wspierać. Niepowtarzalny klimat przed-
startowy buduje Philippe, który przygrywa 
na ukulele i śpiewa zagrzewające do walki 
francuskie piosenki. Co ciekawe, Filip całą 
trasę przebiegł z tym instrumentem. Ta 
chwila skradła moje serce, całą sobą czuję, 
że rozpoczęło się wyzwanie. Trzy, dwa, je-
den, start… poszli.

Biegniemy razem z Edytką, trzymając 
się wcześniej ustalonego planu. Pierwsze 
40 km, w tym podejście na Chumefurgge 
(2656 m), pokazuje nam, że ukończenie 
tego wyścigu będzie dla nas megawyzwa-
niem. Docieramy do Fiesh (50,8 km) po 
niecałych 12 h, chwilę odpoczywamy, sma-
rujemy nogi, jemy i biegniemy dalej. Nieste-
ty, Edytka nie czuje się dobrze, podejmuje 
trudną decyzję o zakończeniu biegu i za-
wraca do punktu. Fizycznie zostałam sama, 
ale mentalnie dalej biegniemy razem. Ro-
bię swoje, bardzo spokojnie, w jednym 
rytmie pokonuję podejścia i trochę przy-
spieszam na zbiegach. Podejścia na Sa� i-
schpass (2563 m), a później na Nanzlicke 

(2602 m) wprowadzają mnie w stan medy-
tacji, w głowie mam tylko trzy słowa: „cier-
pliwość”, „pokora”, „góry” i tak już będzie 
prawie do końca.

Grupa supportowa
Drugiego dnia po 32 h zbiegam do Eisten 
(109,3 km). W punkcie spotykam się z Izą, 
która w międzyczasie zeszła z trasy z powo-
du problemów oddechowych. Iza przyno-
si mój przepak i pomaga mi się ogarnąć: 
szybki prysznic, jedzenie, smarowanie nóg. 
Dowiaduję się, że Paweł zajechał czwórki 
i niestety dalej nie pobiegnie. 

Dopada mnie chwila zwątpienia, na zawo-
dy przyjechaliśmy jednym samochodem. 
Uzmysłowiłam sobie, że w najlepszym dla 
mnie scenariuszu przyblokuję Izę i Pawła 
w Szwajcarii na ok. pięć dni. Podzieliłam 
się z Izą swoimi wątpliwościami, w zamian 
dostałam od niej sporą dawkę motywacji: 

„Ewka, weź nie p***, tylko biegnij, będzie-
my z Pawłem cię supportować. Rozmawia-
łam z organizatorami, możemy korzystać 
ze wszystkich punktów, jeść, spać, biegać 
itd.” Kolejny niesamowity moment, moi 

Niepowtarzalny klimat przedstartowy buduje Philippe, 
który przygrywa na ukulele i śpiewa zagrzewające do walki 
francuskie piosenki. Co ciekawe, Filip całą trasę przebiegł 
z tym instrumentem. 

przyjaciele poświęcają swój bezcenny czas, 
żeby mnie wspierać, wystrzał endor� n, za-
nurzam się w drugą noc. 

Stawka zawodników rozciągnęła się dość 
mocno, na trasie jestem sama. Teraz rozpo-
czął się odcinek 140 km, na którym będę 
się wspinać i zbiegać z imponujących szczy-
tów o wysokości prawie 3000 m. Wiem, że 
muszę go pokonać bardzo ostrożnie. Staram 
się regularnie jeść i pić. Kontynuuję wspi-
naczkę, najpierw Augstbordpass (2892 m) 
i zbieg do Bluömat (1867 m), tam na punk-
cie spotykam się z kolegami poznanymi na 
trasie, rozmawiamy, żartujemy. Jest fajnie. 
Minęła druga nieprzespana noc, nie mam 
złudzeń, wiem, że zapłacę za to jakąś cenę 

– tylko jaką? 

Koniec żartów!
Trzeci dzień biegu. W ciągu dnia czuję się 
naprawdę świetnie. Pogoda jak drut, na 
niebie nie ma ani jednej chmurki, widoki 
zapierają dech w piersiach. Alpy – maje-
statyczne, onieśmielające, niewzruszone, 
uśmiechają się do mnie. Przygodo, trwaj! 
Jest super!

Następny szczyt Forclettaz (2874 m), zbieg 
do punktu odżywczego, bardzo sympatyczni 
Szwajcarzy goszczą mnie czym chata boga-
ta. Proponują ser na ciepło, a z napojów: 
piwo, wino, wódkę. Pozostaję przy wodzie. 
Nabiega Philippe i z wielkim uśmiechem 
na twarzy woła: „Dla mnie zimne piwo!” 
Z zaciekawieniem pytam go, czy dobrze mu 
się biegnie po piwie. „No pewnie, piwo jest 
świetne na nóżki, koniecznie musisz spró-
bować”. Długo nie musiał mnie namawiać. 
Pijemy piwko i żartujemy. Uzmysławiam 
sobie, że jest to kolejny kapitalny moment, 
gdzieś tu na końcu świata spotykam swoją 
bratnią duszę, zrobiło mi się jakoś lżej na 
sercu, a i nóżki zaczęły lepiej „podawać”. 
Zbiegamy do Zinal (157,5 km) tzw. punktu 
życia. Iza i Paweł pomagają mi w każdym 
drobiazgu, szybki prysznic, wymiana czo-
łówek, uzupełnianie jedzenia, napełnianie 

� asków, smarowanie nóg i solidna dawka 
pozytywnej energii. Biegnę dalej.

Jeszcze za dnia próbuję podejść na Sorebois 
(2836 m), zaczyna się trzecia noc. Żarty się 
skończyły, trzeba będzie się w końcu prze-
spać. Zbiegam do Moiry (166,8 km), łapię 
20 min snu i rozpoczynam wspinaczkę na 
Col de Torrent (2915 m). Pocieszam się, że 
po osiągnięciu szczytu będzie długi zbieg 
i punkt odżywczy. W takich biegach naj-
trudniejszą sprawą jest brak snu. Znam swo-
je ciało i wiem, jak zachowuje się po kilku 
nieprzespanych nocach, liczę się z tym, że 
niebawem dopadną mnie kryzysy. Osiągam 
180 km, próbuję się zdrzemnąć, ale sen nie 
przychodzi, więc ruszam dalej.

Świta, rozpoczął się czwarty dzień biegu, 
zaczynam marzyć o jakimś dobrym, cie-
płym żarciu i oliwkach. Zaciskam zęby 
i cisnę do Grande Dixence (204,1 km). 
Nareszcie udaje mi się zamknąć oczy na dwa 
kwadranse. Z błogiego snu wyrywa mnie 
Paweł: „Wstawaj, Ewka, koniec tego do-
brego”. Nie protestuję, zbieram swoje graty 
i wracam na trasę. Dodaję sobie otuchy, że 
do kolejnego punktu jest tylko 8 km. W re-
alu okazuje się, że ten odcinek jest bardzo 
trudny technicznie, a na domiar złego cały 
czas pnie się do góry. Wskazania wysoko-
ści na zegarku robią mi mętlik w głowie. 
Mam wrażenie, że zaliczyłam kilka pików 
po 3000 m, a ciągle jakieś nowe pojawiają 
się na horyzoncie. Ten etap cholernie mi 
się dłuży. Zaczyna się robić zimno. Czuję 
zmęczenie. W końcu docieram do punktu, 
którym jest mały namiot igloo. Kładę się, 
ale nie mogę zasnąć, cała telepię się z zim-
na. Wstaję, wlewam do � aska ciepłą her-
batę, biorę w rękę kilka ciastek i zaczynam 
biec. Muszę się rozgrzać.

Nadciągnęła czwarta noc. Przede mną 
jest krótkie podejście na Col de Louvie 
(2888 m), a później długi zbieg. Łudzi-
łam się, że ten odcinek pokonam spraw-
nie. Trudności techniczne przerosły moje 

wyobrażenia. Czuję się, jakbym pokonywała 
Orlą Perć nocą. Cieszę się, że nie mam lęku 
wysokości, bo szlak biegnie przez skalne 
ściany i piargi. Niektóre zejścia pokonu-
ję wolniej niż wejścia. Co za paradoks sy-
tuacji. Koncentruję się na każdym ruchu, 
żeby nie zrobić sobie krzywdy. Dobiegam 
do Le Planproz (224,5 km) i od razu chcę 
iść spać. O rety, znowu namiot. Kładę się 
na materacu obok jakiegoś kolegi i próbuję 
usnąć. Nie daję rady, trzęsę się z zimna jak 
galareta. Wstaję, wypijam kilka ciepłych 
herbat, kawę i cisnę dalej.  

Tryb zombie
Zaczyna mi doskwierać brak snu, mózg 
płata � gle, pojawiają się halucynacje. Nie 
lubię tego uczucia, cieszę się na samą myśl, 
że za chwilę będzie świt. Na szczycie Ca-
bane Brunet (2102 m) spotykam Philippa 
i Christopha, chwilę idziemy razem. Jest 
dobrze. Kolejne kilometry lecą, w końcu 
docieram Champex (251,6 km). Spotkanie 
z Izą i Pawłem daje mi energetycznego kopa, 
czuję się bezpiecznie. Nareszcie zaliczam 
30 min solidnej drzemki. Niestety, pogo-
da się psuje, zaczyna padać. Biegnę dalej.

Spokojnie pokonuję kolejne kilometry 
swojej trasy, do Trientu jest to odcinek 
dobrze mi znany z UTMB. Do Finhaut 
(272,8 km) dobiegam przed 23.00. Nie 
śpię. Coś podkusiło mnie, żeby wyruszyć 
w dalszą drogę. Już po kilku kilometrach 
czuję obezwładniające zmęczenie. Kładę 
się na trawie i próbuję zasnąć. Mijają mnie 
jacyś zawodnicy, pytają czy wszystko OK. 
Z daleka widzę majaczące światło czołó-
wek, wiem, że nie wyluzuję się i nie usnę. 
Postanawiam powalczyć i jakoś doczłapać 
do kolejnego punktu. Idę na autopilocie, 
na prostych odcinkach przysypiam. Czuję 
się, jakbym była w jakimś innym wymia-
rze. Rozglądam się dookoła, nikogo za mną, 
nikogo przede mną. Tylko ja i tajemnicze 
góry. Zrobiło się zimno i mglisto. Zaczął 
padać śnieg. Nie widzę chorągiewek wyty-
czających drogę. Wyciągam telefon, chce 
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odpalić tracka, nic z tego. iPhone padł, 
teraz już tylko muszę liczyć na siebie. 
Po raz pierwszy na tych zawodach czuję 
lęk. Staram się skoncentrować, wiem, 
że strach jest złym doradcą. Uspokajam 
się i metodycznie szukam drogi. Mimo 
to czuję się jak w matriksie, śnię na ja-
wie. Chcę się obudzić, ale nie potra� ę. 
Strasznie marznę. Nareszcie odnajdu-
ję drogę. Wchodzę na szczyt Col d`E-
maney (2462 m). Teraz już tylko droga 
w dół do punktu. Siadam na kamieniu, 
żeby założyć dodatkową warstwę. Jed-
na butelka wody pękła mi w plecaku. 
Mam mokre plecy i tyłek. Wyciągając 
kurtkę, zasnęłam. Obudził mnie ko-
lega, z którym dość często mijałam się na 
trasie. Poderwałam się z miejsca, ale dalej 
byłam w trybie zombie. Zaproponował, 
że do punktu zejdziemy razem, nie prote-
stowałam. Szłam za nim i gadałam do sie-
bie, żeby nie zasnąć. Powtarzałam sobie, że 
na tym etapie kończę to szaleństwo. Jeżeli 
nie będę spała, to zwariuję. Chcę już wró-
cić do domu. 

Pizza na ratunek
Do punktu w Auberge de Salanfe 
(290,5 km) dotarłam całkowicie wyczer-
pana. Kilku zawodników wycofało się z wy-
ścigu. Kiedy zapytano mnie, co robię dalej, 
odpowiedziałam bez zawahania, że najpierw 
się wyśpię, a potem podejmę decyzję. Swoją 
odpowiedzią zaskoczyłam samą siebie. Pod-
ładowałam telefon i poprosiłam Etienna, 
bardzo sympatycznego Belga, żeby obliczył 
mi, ile czasu na maksa mogę poświęcić na 
sen, żeby jeszcze w limicie dotrzeć Champe-
ry. Nastawiam budzik, biorę prysznic i idę 
spać. Błogi i mocny sen przerywa dźwięk 
telefonu. Podrywam się, to pewnie budzik 
dzwoni. Nie, to Paweł łapie zasięg. Odbie-
ram telefon: „Gdzie jesteś, co się dzieje?” ci-
sza. Kolejny telefon, szybko odpowiadam, 
że miałam gigantyczny kryzys, długo spa-
łam, ale powalczę o limit. Dzwoni budzik. 
Ubieram się i wyruszam z punktu. 

W głowie próbuję odpowiedzieć sobie na 
� lozo� czne pytanie: „Czy warto i czy to 
ma sens?”. Dochodzę do wniosku, że te-
raz jednak muszę się skupić na jedzeniu 
i piciu. Pokonując mozolnie kolejne kilo-
metry, zagryzam orzechy i sezamki. Do-
cieram do punktu na 298.  kilometrze, 
tam przemiłe panie karmią mnie ciepłą 
zupą, serwują gorącą herbatę i mobilizują 
do szybkiego opuszczenia punktu. „Ewa, 
teraz będzie bardzo trudy odcinek w dół 
po łańcuchach. Uważaj na siebie”. Staram 
się poruszać sprawnie. Robi się ciekawie, 
pojawiają się łańcuchy i liny. Doświad-
czenie wspinaczkowe pomaga mi w miarę 
sprawnie uporać się z trudnościami. Od-
liczam kilometry i czas. Zaczyna się robić 
ciasno. Chyba nie zmieszczę się w limicie. 
Włączam w głowie system pocieszania. No 
trudno, dałam z siebie wszystko. Walczy-
łam do końca. Nagle moje rozmyślania 
przerywa głośne wołanie: „K***, Ewka, co 
się tak op***?! Biegnij, masz jakieś 5 km 
do punktu i godzinę do limitu. Dasz radę 
musisz pobiec kilometr w 12 min, a jeszcze 
techniczne zejście przed tobą. Sprawdziłem 
dokładnie. Ciśnij”. Paweł wychynął zza za-
krętu z uśmiechem na ustach. „Czekamy 
na ciebie w Champery”. „No dobra, Paweł, 
ale jak dobiegnę w limicie, to kupisz mi 
pizzę?”. „No jasne! Ale przestań już gadać, 
tylko nap***”. 

Biegnę. Jest dobrze. Wpadam na punkt 
9 min przed limitem. Niewiarygodne, da-
lej jestem w grze. Szybko opuszczam stre-
fę zawodników. Paweł nadciąga z pizzą. 
Pyszna! Właśnie tego potrzebowałam. 
Śpię 20  min i wyruszam w dalszą po-
dróż. Nie kryję swoich obaw przed szóstą 
nocą. Po ostatnich przygodach czuję lęk. 
Iza z Pawłem mobilizują mnie jak mogą. 
„Dzwoń o każdej porze. Będziemy czuwać”. 
Świetnie, że kupiliśmy szwajcarskie karty 
do telefonu (20 CHF/7 dni), dzięki temu 
mamy ze sobą kontakt. I znowu zanurzam 
się w mglistą, wilgotną alpejską noc.

156:52:53!
Staram się nadrobić stracony czas. Przyspie-
szam, ale jak na złość, przyplątały się proble-
my żołądkowe. Dzwonię do Izy. Rozmowa 
jak zawsze okazała się zbawienna. Wychodzę 
z dołka. Powoli prę do przodu, wiem, że za 
jakiś czas dołączy do mnie Paweł. 

Po jakimś czasie widzę zbliżające się świa-
tło czołówki. Cieszę się jak dziecko. Paweł 
nadciągnął. Od razu zrobiło się wesoło, 
we mnie wstąpiły nowe siły. W kolejnych 
punktach łapię po 20 min snu, nie chcę 
już popełnić żadnego błędu. Na zbiegu 
do Morgins (325 km) doganiamy kilku 
zawodników z mojego dystansu: Tachiba-
nę (Japonkę), Jacka (Szwajcara) i Ludovica 

(Francuza). Paweł pomaga nam 
wszystkim. Próbuję nawiązać 
kontakt z Japonką, która gada 
sama do siebie i jest w zupełnie 
innej czasoprzestrzeni. Wydaje 
z siebie dźwięki niczym � lmo-

wy robot z Gwiezdnych Wojen. Jack po-
chrapuje w marszu, otwierając jedno oko, 
mówi do Pawła: „Jak będzie jakaś dziura, 
to mnie obudź”. Jak się okazało, dziur 
Jack zaliczył wiele, ale głównie w swo-
ich butach, które nie wytrzymały trudów 
biegu. Jack na 345. kilometrze żartował, 
że kupił nówki sztuki, a teraz musi biec 
w sandałach. W moim przypadku Paweł 
przejmuje rolę Edytki: „Piłaś? Pij! Jadłaś? 
Zjedz”. Regularnie wciskam w siebie ka-
tarzynki, które robią dobrą robotę. Żołą-
dek odpuścił. 

Do Bouveret docieramy trzy godziny przed 
limitem (156:52:53), zamykając stawkę. 
Wielkim zaskoczeniem jest długo wycze-
kiwana META. Zamiast wiwatujących 
tłumów jak na UTMB, na mecie nie ma 
absolutnie nikogo. Huuuurrrrrra! Zro-
biliśmy to! 

Myślałam, że już SwissPeak niczym mnie 
nie zaskoczy. Pomyliłam się. Docieram 
na nocleg, który miał być zlokalizowany 
w szkole. Przecieram oczy ze zdziwienia. 
What`s the heck! Jestem w schronie przeci-
watomowym. Dopada mnie uczucie klau-
strofobii, prawie nie śpię. Rano Paweł (Iza 
śpi w samochodzie) widząc, że wyglądam 
jak siedem nieszczęść, zarządza odwrót: 

„Ewa, spadamy stąd!”.

Podsumowując: zaliczam w tym roku 
kolejną sportową przygodę życia, przede 
wszystkim dzięki nieocenionej pomocy Izy 
i Pawła. SwissPeak na zawsze pozostanie 
w moim sercu. Pomimo tego że na trasie 
miałam wiele kryzysów, wiem, że jeszcze 
będę chciała podjąć podobne wyzwanie.

PS Wielkie gratulacje dla Radka 
Defecińskiego i Krystiana Pietrzaka
za świetne wyniki! Panowie, dziękuję
za wsparcie i uśmiech. 

Szczęśliwa żona i mama 
trójki dzieci (Cypriana, 

Poli i Tytusa). Miłośnicz-
ka podróży, aktywnego 

trybu życia i wyzwań (za-
wodowych, naukowych 
i sportowych). Patrzy na 
życie przez różowe oku-
lary. Uwielbia ultramara-
tony, żeglarstwo i kawę. 

Ma świra na punkcie psów, 
często popiskuje na ich 

widok. Czasami sprzecz-
na: kocha ludzi, ale setki 
kilometrów przemierza 
w towarzystwie Muzyki 
(posokowca bawarskie-

go). Jej ulubione motto to 
słowa Harlana Cobena, 

z książki pt. „W głębi lasu” 
– „Nie mów mi, że niebo jest 
granicą, skoro są ślady stóp 

na księżycu”.

b i o

Ewa 
Trzetrzelewska-Lalik

Po raz pierwszy na tych zawodach czuję lęk. Staram 
się skoncentrować, wiem, że strach jest złym 
doradcą. Uspokajam się i metodycznie szukam drogi. 
Mimo to czuję się jak w matriksie, śnię na jawie. 
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odpalić tracka, nic z tego. iPhone padł, 
teraz już tylko muszę liczyć na siebie. 
Po raz pierwszy na tych zawodach czuję 
lęk. Staram się skoncentrować, wiem, 
że strach jest złym doradcą. Uspokajam 
się i metodycznie szukam drogi. Mimo 
to czuję się jak w matriksie, śnię na ja-
wie. Chcę się obudzić, ale nie potra� ę. 
Strasznie marznę. Nareszcie odnajdu-
ję drogę. Wchodzę na szczyt Col d`E-
maney (2462 m). Teraz już tylko droga 
w dół do punktu. Siadam na kamieniu, 
żeby założyć dodatkową warstwę. Jed-
na butelka wody pękła mi w plecaku. 
Mam mokre plecy i tyłek. Wyciągając 
kurtkę, zasnęłam. Obudził mnie ko-
lega, z którym dość często mijałam się na 
trasie. Poderwałam się z miejsca, ale dalej 
byłam w trybie zombie. Zaproponował, 
że do punktu zejdziemy razem, nie prote-
stowałam. Szłam za nim i gadałam do sie-
bie, żeby nie zasnąć. Powtarzałam sobie, że 
na tym etapie kończę to szaleństwo. Jeżeli 
nie będę spała, to zwariuję. Chcę już wró-
cić do domu. 

Pizza na ratunek
Do punktu w Auberge de Salanfe 
(290,5 km) dotarłam całkowicie wyczer-
pana. Kilku zawodników wycofało się z wy-
ścigu. Kiedy zapytano mnie, co robię dalej, 
odpowiedziałam bez zawahania, że najpierw 
się wyśpię, a potem podejmę decyzję. Swoją 
odpowiedzią zaskoczyłam samą siebie. Pod-
ładowałam telefon i poprosiłam Etienna, 
bardzo sympatycznego Belga, żeby obliczył 
mi, ile czasu na maksa mogę poświęcić na 
sen, żeby jeszcze w limicie dotrzeć Champe-
ry. Nastawiam budzik, biorę prysznic i idę 
spać. Błogi i mocny sen przerywa dźwięk 
telefonu. Podrywam się, to pewnie budzik 
dzwoni. Nie, to Paweł łapie zasięg. Odbie-
ram telefon: „Gdzie jesteś, co się dzieje?” ci-
sza. Kolejny telefon, szybko odpowiadam, 
że miałam gigantyczny kryzys, długo spa-
łam, ale powalczę o limit. Dzwoni budzik. 
Ubieram się i wyruszam z punktu. 

W głowie próbuję odpowiedzieć sobie na 
� lozo� czne pytanie: „Czy warto i czy to 
ma sens?”. Dochodzę do wniosku, że te-
raz jednak muszę się skupić na jedzeniu 
i piciu. Pokonując mozolnie kolejne kilo-
metry, zagryzam orzechy i sezamki. Do-
cieram do punktu na 298.  kilometrze, 
tam przemiłe panie karmią mnie ciepłą 
zupą, serwują gorącą herbatę i mobilizują 
do szybkiego opuszczenia punktu. „Ewa, 
teraz będzie bardzo trudy odcinek w dół 
po łańcuchach. Uważaj na siebie”. Staram 
się poruszać sprawnie. Robi się ciekawie, 
pojawiają się łańcuchy i liny. Doświad-
czenie wspinaczkowe pomaga mi w miarę 
sprawnie uporać się z trudnościami. Od-
liczam kilometry i czas. Zaczyna się robić 
ciasno. Chyba nie zmieszczę się w limicie. 
Włączam w głowie system pocieszania. No 
trudno, dałam z siebie wszystko. Walczy-
łam do końca. Nagle moje rozmyślania 
przerywa głośne wołanie: „K***, Ewka, co 
się tak op***?! Biegnij, masz jakieś 5 km 
do punktu i godzinę do limitu. Dasz radę 
musisz pobiec kilometr w 12 min, a jeszcze 
techniczne zejście przed tobą. Sprawdziłem 
dokładnie. Ciśnij”. Paweł wychynął zza za-
krętu z uśmiechem na ustach. „Czekamy 
na ciebie w Champery”. „No dobra, Paweł, 
ale jak dobiegnę w limicie, to kupisz mi 
pizzę?”. „No jasne! Ale przestań już gadać, 
tylko nap***”. 

Biegnę. Jest dobrze. Wpadam na punkt 
9 min przed limitem. Niewiarygodne, da-
lej jestem w grze. Szybko opuszczam stre-
fę zawodników. Paweł nadciąga z pizzą. 
Pyszna! Właśnie tego potrzebowałam. 
Śpię 20  min i wyruszam w dalszą po-
dróż. Nie kryję swoich obaw przed szóstą 
nocą. Po ostatnich przygodach czuję lęk. 
Iza z Pawłem mobilizują mnie jak mogą. 
„Dzwoń o każdej porze. Będziemy czuwać”. 
Świetnie, że kupiliśmy szwajcarskie karty 
do telefonu (20 CHF/7 dni), dzięki temu 
mamy ze sobą kontakt. I znowu zanurzam 
się w mglistą, wilgotną alpejską noc.

156:52:53!
Staram się nadrobić stracony czas. Przyspie-
szam, ale jak na złość, przyplątały się proble-
my żołądkowe. Dzwonię do Izy. Rozmowa 
jak zawsze okazała się zbawienna. Wychodzę 
z dołka. Powoli prę do przodu, wiem, że za 
jakiś czas dołączy do mnie Paweł. 

Po jakimś czasie widzę zbliżające się świa-
tło czołówki. Cieszę się jak dziecko. Paweł 
nadciągnął. Od razu zrobiło się wesoło, 
we mnie wstąpiły nowe siły. W kolejnych 
punktach łapię po 20 min snu, nie chcę 
już popełnić żadnego błędu. Na zbiegu 
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b i o

Ewa 
Trzetrzelewska-Lalik

Po raz pierwszy na tych zawodach czuję lęk. Staram 
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CZY SZWAJCARZY RZECZYWIŚCIE 
PRODUKUJĄ NAJLEPSZE SERY? 

CZY ICH ZEGARKI SĄ FAKTYCZNIE 
NAJBARDZIEJ PUNKTUALNYMI 

NA ŚWIECIE? CZY TAMTEJSZE 
KROWY DAJĄ MLEKO, Z KTÓREGO 

PRODUKUJE SIĘ NAJDELIKATNIEJSZE 
CZEKOLADKI, KTÓRE PODOBNO 
NIE TUCZĄ. WSZYSTKO TO JEST 

PRAWDĄ, O CZYM PRZEKONALIŚMY 
SIĘ NA WŁASNEJ SKÓRZE, BO JEŚLI 

SZWAJCARZY CZYMŚ SIĘ CHWALĄ, 
TO FAKTYCZNIE TAK JEST.

tekst: Jędrzej Maćkowski

Szwajcaria 
Przyjedź
      i sprawdź!

MATERIAŁ PROMOCYJNY

Szwajcaria 
Przyjedź
      i sprawdź!

We wrześniu grupa polskich 
biegaczy na zaproszenie Na-
rodowej Organizacji Tury-

stycznej Switzerland Tourism poleciała 
sprawdzić, co to małe alpejskie państwo 
ma do zaoferowania biegaczom.

A ma wiele, bo chlubi się najgęstszą siecią 
szlaków wędrownych na świecie. Mowa 

aż o 65 000 km oznakowanych tras! To 
sprawia, że jeśli chodzi o górskie destyna-
cje – jest to niewątpliwy top. Dla porów-
nania w Polsce pieszych szlaków mamy ok. 
50 000 km. Warto pamiętać, że Szwajca-
ria jest obszarowo prawie 10 razy mniej-
sza od Polski. Do tego wyobraźmy sobie, 
że 48 z 82 alpejskich czterotysięczników 
leży właśnie tu. Tutaj też znajduje się 

najwyżej położone miasto w Europie – 
Davos (1560 m n.p.m.). I nic dziwnego, 
w końcu ponad 60% terytorium tego 
państwa to tereny górzyste. Już na pierw-
szy rzut oka widać, że jest to niewątpliwy 
raj dla biegaczy.

 MIASTECZKO ULTRASA

Najbardziej 
urzeka mnie 

w Szwajcarii głębia 
kolorów. Zieleń dolin jest 
tak intensywna, że można 
stracić skupienie podczas zbiegania. 
Schroniska położone są w równomiernych 
odległościach na wysokościach powyżej 
2000 m n.p.m. Łatwo zrobić tutaj 
trening –  hut to hut, czyli od schroniska 
do schroniska. Zyskuje się spore 
przewyższenia i oswojenie z dużymi 
wysokościami. Sami robimy tu obóz 
przygotowujący do tych zawodów 
jako Trail Running Factory na czele 
z Gediminasem Grinusem.

Okolice, które 
zwiedziliśmy, 

to świetne miejsce dla 
górali, ale również biegaczy 
stadionowych, maratończyków. 
W tym miejscu przed mistrzostwami świata 
trenował Marcin Lewandowski i między 
innymi właśnie tu wypracował swój brązowy 
medal. Ruszając się jednak poza stadion, który 
jest dostępny dla każdego, czy w malowniczą 
pętlę wokół jeziora, natra� my na teren górski 
o znacznej trudności. Zabawę będą mieli tu 
zarówno amatorzy, jak i zawodowcy. To wszystko 
na wysokości od ok.1800 m n.p.m. aż do 2800. 

C udowne górskie wioseczki, białe szczyty, turkusowe jeziora 
– zachwycają. Moim marzeniem jest, aby wrócić tu 

z całą rodziną. Mamy trójkę aktywnych dzieci, które tak jak ja 
chłoną piękno takich miejsc. Tutaj można spędzić rodzinnie czas na 
wycieczkach pieszych, rowerach, a także kolejkami wjechać na wyższe punkty, 
z których można podziwiać niesamowite miejsca. Co więcej, kolej w Szwajcarii 
jeździ tak często i tak punktualnie, a do tego jest tak fantastycznie dograna, że 
można szybko przemieszczać się w miejsca, które chce się zobaczyć. Naprawdę, 
Szwajcaria to fantastyczne miejsce na rodzinny wyjazd. 

Piotr Bętkowski Marcin Świerc 

Agata Matejczuk 
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MATERIAŁ PROMOCYJNY

Po takich rekomendacjach – nic tylko je-
chać. Jednak wielu z nas, gdy słyszy „Szwaj-
caria”, ma jakiś hamulec w głowie. I nie ma 
co ukrywać, że są nim � nanse, bo kraj ten 
jest jednym z droższych w Europie.

Tymczasem okazuje się, że jest dokładnie tak 
jak wszędzie. Jeśli chcesz przeznaczyć na wy-
jazd dużo pieniędzy, stołować się w modnych 
restauracjach, spać w znanych hotelach, wte-
dy możesz się faktycznie zdziwić, podliczając 

stan konta po powrocie. Gdy wykażesz się 
jednak odrobiną zaradności, okaże się, że 
można odkrywać ten piękny kraj i się nie 
zrujnować. Dlatego przygotowaliśmy dla 
was krótki przewodnik.

Możliwy jest dojazd au-
tem, odległość z Warszawy 
do Zurychu wynosi po-
nad 1300 km (ok. 14–15 h 
za kółkiem). Koszt paliwa, 
roczna winieta, bo innej nie 
przewidziano (40 franków, 
czyli ok.150 zł), plus paliwo 
w cenie 6 zł za litr sprawiają, 
że taki wyjazd kalkuluje się 
wtedy, gdy w podróż wybio-
rą się cztery osoby.

Najbardziej atrakcyjne, tak 
pod kątem czasowym, jak 
i ekonomicznym, wydają się 
zatem połączenia lotnicze. 
Do Szwajcarii lata z Kra-
kowa, Gdańska, Wrocławia 
i Warszawy aż czterech prze-
woźników: SWISS, LOT, 
Wizzair i Easyjet. Ceny bile-
tów promocyjnych wyno-
szą od 100 zł w obie strony. 
Średnio trzeba zapłacić 
400 zł i –co wielu zasko-
czy – SWISS wcale nie jest 
tu najdroższy. By zdobyć bi-
let w tej cenie, nie trzeba też 
kupować go z jakimś dużym 
wyprzedzeniem.

Wiele osób narzeka, że za internet w Szwajcarii 
płaci się sztabami złota, a połączenia telefoniczne 
wcale nie są dużo tańsze, co po części jest prawdą. 
Pamiętajmy, że Szwajcaria nie jest w Unii Euro-
pejskiej i chcąc mieć tani transfer danych, musi-
my kupić tamtejszą kartę do telefonu oferowaną 
przez sieci Salt, Swisscom czy Lycamobile. Jej koszt 
to 20 franków, czyli ok. 80 zł, dzięki czemu uzy-
skujemy nieograniczony dostęp do sieci na 10 dni. 
Warto o tym pamiętać tuż po przylocie, by chwila 
zapomnienia nie wydrenowała waszych portfeli.

G D Z I E  S Z U K A Ć  AT R A K C J I ?

Mając już internet, warto uruchomić aplikację 
Switzerland Mobility. (https://www.schweizmobil.
ch/en/summer.html ) Dzięki niej będziecie mie-
li wszystko pod ręką. Dosłownie wszystko – od 
rozkładu jazdy pociągów, autobusów, promów, in-
formacji o miejscach noclegowych, mapy szla-
ków pieszych, rowerowych czy kajakowych, aż do 
godzin kursowania kolejek górskich. Łatwo jest 
zaplanować wycieczkę lub skorzystać z wielu pro-
ponowanych i dobrze opisanych tras. Niesamowi-
te jest to, że da się stworzyć taki prosty, sprawnie 
działający i bardzo atrakcyjny system dla całego 
kraju! Podczas gdy u nas niektóre regiony bywają 
czarnymi plamami na turystycznych mapach. 

 SZWAJCARIA / MIASTECZKO ULTRASA

zdjęcie: Adam Brzoza

J A K  D O J E C H A Ć ?

C Z Y  P O Ł Ą C Z E N I A 
T E L E F O N I C Z N E  I  I N T E R N E T
S Ą  D R O G I E ?
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J A K  P R Z E M I E S Z C Z A Ć  S I Ę
N A  M I E J S C U ?

W miastach warto sprawdzić wypożyczalnie rowe-
rów. W Zurychu działają bezpłatne wypożyczalnie 
(www.schweizrollt.ch). By z nich korzystać, wy-
starczy wpłacić 20 franków zwrotnego depozytu. 
Wyruszając poza miasto, warto przypatrzeć się ko-
lei. Agata Matejczuk w trakcie wyjazdu najbardziej 
była zaskoczona właśnie komunikacją kolejową. Jej 
punktualność oraz możliwość dojazdu niemal wszę-
dzie robi duże wrażenie i, co najważniejsze, bardzo 
ułatwia podróżowanie podczas pobytu. Dodatko-
wo najpiękniejsze zakątki Szwajcarii można podzi-
wiać z pociągów panoramicznych Bernina i Glacier 
Express. Taka podróż to droższa zabawa, ale warta 
swojej ceny.

Gdy chcecie znaleźć specjalne oferty promocyjne 
na konkretne połączenia, polecamy stronę sbb.ch. 
Tu też znajdziecie zniżki na przekąski czy napo-
je serwowane w wagonach restauracyjnych. Opcji 
wyboru biletów jest dużo – od jednopołączenio-
wych, jednodniowych do tygodniowych. Np. bilet 
jednodniowy w normalnej cenie dla osoby doro-
słej wynosi 75 franków, czyli ok. 300 zł. A kupu-
jąc z wyprzedzeniem, można nabyć go za pół ceny, 
czyli za tyle, ile kosztuje bilet szybką koleją relacji 
Gdańsk–Kraków!

Dobrym rozwiązaniem dla tych, co chcą zostać tro-
chę dłużej, jest Swiss Travel Pass obejmujący prze-
jazdy autobusami, pociągami, a nawet statkami: 
druga klasa na cztery dni kosztuje 272 franki. Moż-
na też te cztery dni rozbić na cały miesiąc, korzysta-
jąc z Swiss Flexi Pass. Daje to możliwość podróży 
w cztery dowolne dni w ciągu miesiąca za 315 
franków. Natomiast nie planując dalszych podróży, 
a decydując się na eksploracje jednego regionu, wy-
starczy zaopatrzyć się w Swiss Card, która obejmuje 
dojazdy z lotniska i na nie, oraz 50% zniżki na po-
zostałe przejazdy za 199 franków. Karta ta daje do-
datkowo 50% zniżki na większość kolejek górskich.

C O  I  G D Z I E  J E Ś Ć ?

Jeśli masz ochotę przekonać się, 
jak działa III zasada dynamiki 
Newtona, w skrócie „akcja–re-
akcja”, czyli jak napełnić brzuch 
i opróżnić portfel, to polecamy 
stołowanie się w szwajcarskich 
restauracjach i niekoniecznie 
muszą to być te z gwiazdka-
mi Michelina, choć jest ich aż 
120! Dla porównania w Polsce 
mamy tylko dwie.

Na ogół jedzenie w Szwajca-
rii jest stosunkowo drogie, ale 
jeśli z � zyki nie chcecie się do-
kształcać, to polecamy specjalne 
oferty i promocje w lokalnych 
supermarketach: Coop i Mi-
gros oraz sieć tanich restauracji 
Migro TakeAway. Warto wypa-
trywać Tagesmenu lub Tagestel-
ler, czyli dań dnia, które da się 
nabyć w cenie do 20 franków 
(ok. 80 zł).

Ciekawym i najkorzystniejszym 
rozwiązaniem jest oferta schro-
nisk młodzieżowych, gdzie trzy-
daniowa obiadokolacja oscyluje 
w granicach 17–20 franków 
(ok. 65–80 zł).

Nie wygłupiajcie się z wyda-
waniem pieniędzy na wodę do 
picia. Ta jest ogólnodostępna 
z kranów, górskich ujęć i miej-
skich źródełek. O kranówkę 
można zapytać się bez skrępo-
wania wszędzie i wszędzie ją 
dostaniecie za darmo, nawet 
w restauracjach.

MATERIAŁ PROMOCYJNY

G D Z I E  S PA Ć ?

W sezonie, jak nad polskim morzem, trudno 
znaleźć będzie coś budżetowego. Jednak wybie-
rając okresy poza sezonem – dużo wyższy stan-
dard – dostaniecie też w dużo niższej cenie niż 
u nas w kraju!

Przeglądając, np. oferty Booking.com, Interho-
me czy Airbnb, nie trudno znaleźć apartament 
dla czterech osób za cenę 1200 zł w Czterech 
Dolinach, czyli popularnym, górskim regionie 
turystycznym.

Miejsce w schronisku sprzedawane jest za-
zwyczaj ze śniadaniem (będzie to wydatek 
30–50 franków, czyli 120–200 zł). Listę wszyst-
kich miejsc noclegowych znajdziecie na stronie 
www.youthhostel.ch Wybierając pobyt jedno-
dniowy na campingu za dwie osoby z dostę-
pem do prądu zapłacimy ok. 23–30 franków 
(90–120 zł). Listę campingów znajdziecie tutaj 
https://www.myswitzerland.com/en/accom-
modations/other-types-of-accommodations/
campings-search/,

Pamiętajcie również o tym, że w Szwajcarii dzi-
kie biwakowanie jest zabronione, a za łamanie 
tego prawa naliczane są wysokie mandaty.

Podstawową wiedzę już macie. Jeśli po tym tekście za-
świeci się wam w głowie światełko, że fajnie byłoby tam 
pojechać, wówczas zerknijcie na wspominaną stronę 
Switzerland Mobility lub Mojaszwajcaria.pl. I nawet 
jeśli tylko na tym zakończy się ta wirtualna wycieczka, 
to i tak ciekawie i miło spędzicie czas. Choć jak dacie 
wciągnąć się w tę zabawę, to dalej pójdzie już z górki.

 SZWAJCARIA / MIASTECZKO ULTRASA
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J A K  P R Z E M I E S Z C Z A Ć  S I Ę
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zdjęcie: Karolina Krawczyk

D I ETA
MIMO ŻE W BIEGACH GÓRSKICH SEZON STARTOWY TRWA 

365 DNI, BEZ WZGLĘDU NA PORĘ ROKU I WARUNKI

ZA OKNEM, TO PRZYCHODZI TAKI CZAS, ŻE KAŻDY ULTRAS 

POTRZEBUJE WYTCHNIENIA OD REŻIMU TRENINGOWEGO. 

A CO ZA TYM CZĘSTO IDZIE? ODPOCZYNEK OD REŻIMU 

ŻYWIENIOWEGO. 

tekst: Marta Naczyk

na roztrenowaniu
CZYLI JAK „NIE POPŁYNĄĆ”

W CHWILI WYTCHNIENIA

Roztrenowanie, czyli przerwa od 
intensywnych treningów i star-
tów, a nawet regularnego biegania. 

O ile roztrenowanie może nam się kojarzyć 
ze sportem zawodowym, gdzie odpoczynek 
(aktywny!) po bardzo intensywnych trenin-
gach jest niezbędny, o tyle amatorzy, którzy 
startują cały rok, a do tego swoją pasję dzie-
lą z pracą i obowiązkami domowymi, też 
skorzystają z okresu przerwy i luźniejszego 
podejścia do aktywności � zycznej. Takie 

działanie może uchronić nie tylko przed 
zmęczeniem psychicznym, lecz także kon-
tuzją. W przypadku ambitnych amatorów, 
którzy potra� ą trenować bardzo intensywnie, 
będzie to niezbędny element całorocznego 
planu treningowego. Podobnie jak podczas 
wspinaczki: kiedy zdobędziemy jeden szczyt 
i chcemy wejść na kolejny, tym razem wyż-
szy, najpierw musimy zejść w dół i poko-
nać dolinę.
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PODSTAWOWE FUNKCJE 
ROZTRENOWANIA
Odpoczynek dla głowy. Roztrenowanie to 
czas na złapanie dystansu do sportu, który 
uprawiamy. Poświęcenie większej uwagi na 
sprawy, na które w intensywniejszym okre-
sie przygotowań nie było czasu – rodzinie, 
przyjaciołom czy pozostałym pasjom i za-
interesowaniom. Nabranie głodu treningo-
wego, który może się również pozytywnie 
przełożyć w późniejszym czasie na rywa-
lizację. Odzyskujemy siłę i motywację do 
kolejnych wyznaczanych celów.

To także odpoczynek dla ciała – i nie cho-
dzi tu o błogie lenistwo, lecz zmniejsze-
nie intensywności treningowej, doleczenie 
pojawiających się w sezonie kontuzji bądź 
popracowanie nad naszymi mankamenta-
mi poprzez trening wzmacniający. Warto 
udać się na pro� laktyczne badania krwi. To 
w tym okresie nasze ciało ma szansę w pełni 
się zregenerować. Już samo roztrenowanie 
zmniejsza ryzyko kontuzji.

O tym, jak powinno wyglądać pełne roz-
trenowanie, najlepiej niech wypowiedzą się 
specjaliści. Jest to kwestia indywidualna 
i w dużej mierze zależy od tego, jak trenu-
jecie i jak wygląda wasz plan startowy. My 
przyjrzymy się prawdopodobnie najwięk-
szej bolączce osób na roztrenowaniu, czyli 
nabywaniu w tym czasie dodatkowych ki-
logramów, oraz jak temu zapobiegać. By 
powrót do regularnych treningów nie był 
bezlitosną walką z grawitacją.

ŻYWIENIE W TRAKCIE 
ROZTRENOWANIA
Skoro faza roztrenowania ma stanowić od-
poczynek dla głowy, z automatu może koja-
rzyć się nam z rozpustą żywieniową. O ile 
trenowaliśmy i byliśmy zmotywowani do 
dbania o jakość naszej codziennej diety, na-
sze nawet małe grzeszki były rekompenso-
wane większą aktywnością. W końcu wiele 
osób uprawia sport po to, aby zjeść więcej 
ciastek! Tu pojawia się czysta matematyka. 

Gdy trenujemy, zwiększa się nasze zapo-
trzebowanie na energię (kalorie), nieza-
leżnie od źródła (czy są to zdrowe kalorie, 
czy nie). Jeśli dostarczamy jej zbyt dużo, 
organizm odkłada tę nadwyżkę w postaci 
tkanki tłuszczowej. Gdy zmniejszamy ak-
tywność, spada również nasze zapotrzebo-
wanie, co należy mieć na uwadze podczas 
przygotowywania posiłków.

Oczywiście niewielki wzrost wagi (ok. 
4–5%) może wpłynąć pozytywnie na na-
sze zdrowie, ale dotyczy to wyłącznie osób, 
które przez większą część sezonu utrzymu-
ją bardzo niską wagę, a dokładniej zawar-
tość tkanki tłuszczowej. Wiąże się to m.in. 
z odpoczynkiem dla głowy w przestrzega-
niu zasad diety, ale może też przekładać się 
na mniejsze ryzyko kontuzji.

ENERGIA DOSTARCZONA = RÓWNOWAGA =

brak zmian w masie ciała = ENERGIA WYDATKOWANA

RAWPIXEL.COM / FREEPIK

TRENING CORE / PAKIET STARTOWY

ENERGIA DOSTARCZONA = RÓWNOWAGA =

brak zmian w masie ciała = ENERGIA WYDATKOWANA

zdjęcia: Aneta Mikulska
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JAK NIE DAĆ SIĘ UTUCZYĆ – ZBIÓR ZASAD

Nie rezygnujcie całkowicie z aktywności 
– wprowadźcie rower, basen, pilates, jogę, 
wybierzcie się na ściankę wspinaczkową, 
cenne będą każde dodatkowe zajęcia, sze-
roko pojęta rekreacja, również aktywny czas 
z rodziną i przyjaciółmi. Dzięki temu wasze 
zapotrzebowanie energetyczne nie spadnie 
tak diametralnie. Mniej treningów to więcej 
czasu na jedzenie. Dlatego dobrze dodat-
kowe godziny wykorzystać produktywnie 
i nie dopuszczać do regularnego podjadania.

Regularność głównych posiłków – nie mam 
na myśli nawykowego, ciągłego podjadania, 
zwłaszcza z nudów. Ale dbając o porządne, 
sycące główne posiłki, zmniejszycie ochotę 
na niezdrowe wysokokaloryczne podjada-
nie pomiędzy posiłkami. Nie bójcie się, że 
tłuszcz z diety zamieni się od razu w tkan-
kę tłuszczową na brzuchu – jego niewielki 
dodatek do posiłku sprawi, że ten będzie 
nie tylko smaczniejszy (tłuszcz jest nośni-
kiem smaku!), lecz także będzie dłużej sycił. 
Korzystajcie z jak najmniej przetworzonych 
źródeł tłuszczu typu orzechy, nasiona, awo-
kado oraz dobrej jakości oliwy.

Ograniczcie ilość spożywanych węglowo-
danów – jeśli objadaliście się bezkarnie ma-
karonami i bułeczkami, to teraz jest czas, 
w którym na te grzechy nie dostanicie taryfy 
ulgowej. Wszystko jest kwestią zapotrzebo-
wania. Nie chodzi o to, aby z nich zrezy-
gnować, ale pamiętajcie, że wraz z mniejszą 
aktywnością spada zapotrzebowanie właśnie 
na węglowodany. W końcu to podstawowe 
źródło energetyczne dla pracujących mię-
śni. Unikajcie cukru w płynie – niezależnie, 
czy będzie to naturalne źródło, czy wysoko 

przetworzone – ogranicz soki, alkohol. To 
produkty, którymi łatwo przekroczyć nasze 
dzienne zapotrzebowanie.

Co w zamian? Utrzymajcie objętość posił-
ków, zwiększając na talerzu ilość świeżych 
warzyw i owoców – dzięki temu dieta bę-
dzie bardziej pełnowartościowa i odżywcza, 
a większa ilość błonnika uspokoi rozhuś-
tany apetyt.

Zadbajcie o wysokiej jakości białko – i nie 
mam tu na myśli odżywki białkowej (z tego 
polecam korzystać w określnych sytuacjach 
wyłącznie w sezonie startowym), lecz jego 
niskoprzetworzone źródła typu chude mię-
so, dobrej jakości wołowina, ryby – rów-
nież te tłuste, nabiał, jaja, a także rośliny 
strączkowe (będą pełnowartościowym źró-
dłem białka, jeśli połączymy je ze zbożami 
w postaci kasz czy pieczywa).

Jeśli wybieracie się na spokojną wycieczkę 
biegową czy rowerową, zrezygnujcie z od-
żywek sportowych takich jak żele czy napo-
je izotoniczne. To skoncentrowane źródła 
energii, które w przypadku lekkiej aktyw-
ności możecie z powodzeniem zamienić na 
mniej przetworzone wersje typu suszone 
owoce, banany, naturalne batony o czystym 
składzie, a do picia wybierzcie samą wodę, 
ewentualnie z niewielkim dodatkiem mio-
du i soku z cytryny.

Suplementacja – okres roztrenowania to czas 
odpoczynku również dla wątroby, warto od-
stawić część suplementacji, którą stosujemy 
w celu poprawy naszych zdolności wysił-
kowych czy regeneracji potreningowej. Jak 

wyżej, odżywki węglowodanowe, białkowe, 
żele, batony sportowe, elektrolity, kreaty-
na czy chociażby szoty z buraka – z tego 
w okresie roztrenowania spokojnie możecie 
zrezygnować. Jedyne, co warto zostawić, to 
witamina D i kwasy omega-3, które stosuje 
większość moich podopiecznych.

Co może nas zgubić, a jest „zdrowe”? Często 
zamieniając słodycze na zdrowe podjadanie 
sięgamy po orzechy. Uważam, że to niezbęd-
ny składnik zdrowej diety, ale uważajcie – 
dwie garstki to 400 kcal, a umówmy się, że 
dla większości osób to nie jest ilość trudna 
do zjedzenia. Jeśli szukacie czegoś, co nie 
zrujnuje waszej sylwetki, postawcie na wa-
rzywa do podgryzania. Pokrojone w słupki 
marchewki, seler, papryka, kalarepa, ogórki 
to bezpieczna alternatywa i niewielka ilość 
kalorii, w dodatku pełna witamin.

Alkohol – roztrenowanie to również częst-
sze spotkania towarzyskie i luz w sportowej 
abstynencji, co za tym idzie, więcej okazji 
do spożywania alkoholu. Ten ma to do 
siebie, że nie tylko dostarcza sporej ilości 
pustych kalorii, lecz także wpływa na nasz 
apetyt, przez co dodatkowo dojadamy wię-
cej niż potrzebujemy. Mamy bilans dodatni 
– masa ciała rośnie. Kufel piwa to od 250 do 
400 kcal, do tego w najlepszym przypadku 
dwie garstki orzeszków i już mamy prawie 
1000 kcal. Teraz wyobraź sobie regularną 
nadwyżkę energii każdego dnia przez np. 
dwu–trzytygodniowy okres roztrenowa-
nia – to stąd biorą się kilogramy na plusie.

Oczywiście kluczem do sukcesu na każ-
dej płaszczyźnie – czy to formy sportowej, 
czy zdrowego odżywiania – jest ROZSĄ-
DEK. O ile niewielkie odstępstwa są wręcz 

niezbędne dla zachowania zdrowego dystan-
su, o tyle robienie z tego rutyny na pewno 
nie wpłynie pozytywnie na waszą formę 
czy sylwetkę. Mówi wam to dietetyk, który 

uwielbia jeść na co dzień prosto i zdrowo, 
ale doskonale zna pełną ofertę szarlotek 
i dobrej pizzy w okolicy, nie tylko z ulotek. 
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LEGENDY ULTRA

Mieszka z dziewczyną biegającą dychę 
w 33 minuty i wygrywającą zawody pucharu 
świata. Ma stopę wielką jak płetwa i skromność 
mnicha. Paul Tierney. W czerwcu zapisał się 
na liście największych biegowych sław Anglii – 
ukończył najtrudniejsze angielskie wyzwanie 
– 214 Wainwrightów, i ustanowił nowy rekord. 

Ja nawet
w domu
nie jestem 
najszybszy!

tekst: Krzysztof Dołęgowski

W Lake District nie znakuje się szlaków. A jak chce się dotrzeć
z wierzchołka na wierzchołek najkrótszą drogą, to trzeba lecieć na rympał.

zdjęcie: Andy Jackson / inov-8.

GŁOWA W CHMURACH GŁOWA W CHMURACH

Pada. Znowu. I cholerny ziąb 
wciska się wszędzie. Ciągnie od 
jeziora. Albo od gór. Albo od 

morza, które też jest niedaleko i nie ko-
jarzy się z bikini czy siatkówką. 

Siedzimy w hallu ośrodka szkolenio-
wego w Ambleside w północnej Anglii. 
Za nami wznoszą się wzgórza pokryte 
wrzosem. Ale dziś już nie będziemy 
biegać. Jest już wieczór i przede mną 
stoi piwo. 

Właśnie skończyliśmy oglądać � lm, 
a główny bohater siedzi i odpowiada 
na moje pytania. 

Paul Tierney – z pochodzenia Ir-
landczyk, nie tak dawno sfinalizo-
wał swój największy biegowy projekt 
– 214  Wainwrightów. Tak. Wiem, że 
brzmi to enigmatycznie. Ale za chwilę 
będzie wiadomo, o co chodzi. 

Na razie powiem wam, że Paul dopiero 
oswaja się z popularnością. Że ogonek 
reporterów po zakończeniu projektu był 
dla niego sporym wyzwaniem, a wywia-
du ze mną unikał jak ognia. Albo nie 
ogarnął, bo 10 innych osób prosiło go 
w tym samym czasie o wypowiedź i za-
sypywało propozycjami spotkań. A to 
skromny chłopak. I nie wygląda nawet 
na biegacza. Ma grube kości i solidną 
szczękę. Jakby go podsuplementować, 
to może by się nadał na gracza rugby.

Nie spodziewałem się takiej po-
pularności. Nigdy wcześniej cze-
goś takiego nie doświadczyłem. Bo 
ja zwykle nie wygrywam wyścigów. 
Nie jestem Kilianem, nie jestem naj-
lepszy. Chodzi o to, że w tym kraju 
ludzie dobrze wiedzą, czym są Wa-
inwrighty – nawet jeśli nie biegają. 

Dla przykładu, ojciec mojej dziew-
czyny ma 88 lat i latach 60. i 70. 
wchodził na wszystkie te szczyty. 

A więc chodzi o szczyty! Chodzi 
o 214  szczytów opisanych w sied-
miotomowym przewodniku po Lake 
District. To absolutnie klasyczna pu-
blikacja w Anglii! I nie sposób znaleźć 
czegoś podobnego w polskiej literaturze 
górskiej. Nawet przewodniki po Tatrach 
Witolda Henryka Paryskiego (WHP) 
nie miały takiej estymy. Pierwszy tom 
Pictorial Guide to Lakeland Fells ukazał 
się w 1955 r. i jak sama nazwa wskazuje, 
pełen był rysunków autora, map oraz 
starannych odręcznych notatek. Do-
kończenie publikacji zajęło mu 13 lat, 
ale wysiłek się opłacił. Przewodniki zo-
stały sprzedane w nakładzie w sumie 
dwóch milionów egzemplarzy i z nie-
wielkimi mody� kacjami są dostępne 
w księgarniach do dziś. 

214 szczytów zostało wybranych przez 
autora bez żadnego szczególnego klu-
cza. Nie chodziło o wysokość czy wy-
bitność. Raczej o malowniczość i to, 
że Wainwright je lubił. Najwyższy na 
liście (Scafell Pike) mierzy 978 m i jest 
równocześnie najwyższym wierzchoł-
kiem Anglii. Najniższy to 290-metro-
wy Castle Crag. 

Ludzie już kilkadziesiąt lat temu 
kupowali przewodniki i starali się 
zaliczyć wszystkie szczyty po kolei. 
Zwykli wędrowcy, turyści. Zatem, 
gdyby chodziło o coś ze światka bie-
gowego, może popularność by nie 
była tak duża. Do tego doszła jesz-
cze akcja charytatywna – zbiórka 
na rzecz badań nad zaburzeniami 
psychicznymi. 
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była tak duża. Do tego doszła jesz-
cze akcja charytatywna – zbiórka 
na rzecz badań nad zaburzeniami 
psychicznymi. 
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Film o projekcie widziałem dopiero 
wczoraj. A i tak była to nieco inna wer-
sja niż ta dzisiejsza. Ale Dave, autor, 
jest perfekcjonistą i chce, żeby to wy-
szło jak najlepiej i żeby mi się podobał, 
więc wczoraj jeszcze nanosił poprawki.

Paul nie czuje się celebrytą czy gwiazdą � l-
mową. Mimo że wszystkie bilety na festiwal 
górski w przyszłym miesiącu już się sprze-
dały. Mimo że co chwilę ktoś przerywa nam 
wywiad, ściska dłoń, zostawia wizytówkę, 
zaprasza do swojego kraju. A Paul próbuje 
to umniejszyć. 

No nie. Wcale się nie czuję. To na ra-
zie małe projekcje dla ograniczonych 
grup. Później, mam nadzieję, że � lm 
będzie szerzej dostępny do pobrania 
z sieci czy w streamingu. 

Ale ciągle nie wytłumaczyliśmy, o jakim 
dystansie rozmawiamy. Ani za bardzo gdzie 
i w jakich warunkach. A to istotne, by zro-
zumieć, po co ludzie przyszli. Czemu chcą 
oglądać � lm. Przecież nie o tym jak dżen-
telmen chodzi po parku. 

214 Wainwrightów to szczyty rozrzucone 
na stosunkowo małym obszarze. Ale bar-
dzo dzikim i pociętym głębokimi dolinami. 
By wejść na wszystkie, trzeba często poru-
szać się zupełnie nielogicznymi z punktu 
widzenia turysty przelotami, na rympał. 
Przez wrzosy, torfowiska, podmokłe tereny 
i strome skały. W sumie 511 km i 36 000 m 
przewyższenia. Jeśli porównać go z naszym 
Głównym Szlakiem Beskidzkim, to podob-
ny jest jedynie dystans. Bo przewyższenie 
jest już o 50% większe, do tego nikt nie 
kwapił się, by oznakować ścieżki. 

Tymczasem Paul opowiada o swoim dzie-
ciństwie i o bólu, który towarzyszy wszyst-
kim ultra.

Zanim zacząłem biegać, zajmowa-
łem się hurlingiem. To taka gra nieco 

podobna do hokeja, typowo irlandzka. 
Byłem sportowym dzieciakiem. Gra-
łem też w piłkę nożną i rugby. Bie-
ganie pojawiło się w moim życiu, gdy 
miałem dwadzieścia kilka lat. Właści-
wie zawsze towarzyszył mi jakiś sport.

A ból czy lubię? W sumie tak. Bo gdy-
by bólu nie było, to nie byłoby poczu-
cia, że z czymkolwiek się mierzę. Nie 
byłoby wyzwania. W dodatku towa-
rzyszy temu świadomość, że w każdej 
chwili można całą zabawę przerwać. 
Możesz wrócić do ciepłego łóżka, wy-
spać się, wyluzować. 

Pierwszy, dzień czyli piątek był OK. 
Nocka też, ale w sobotę poczułem się 
już potężnie zmęczony. A to była do-
piero druga doba. Ale na szczęście to 
odeszło i w niedzielę odzyskałem siły 
i pomyślałem «to się może udać». Że 
nie będzie łatwo i przyjemnie, ale do 
zrobienia. Problem w tym, że naza-
jutrz spieprzyła się pogoda i wyssała 
ze mnie mnóstwo sił. W tych warun-
kach starałem się w ogóle nie myśleć 
długodystansowo. Bo zbyt wiele może 
się wydarzyć. Nawet jeśli się czujesz 
dobrze, to jak przyjdą kiepskie warun-
ki, to nic nie poradzisz. Może zrobić 
się naprawdę zimno, albo widoczność 
spada do zera i nawigacja zaczyna 
szwankować. Po załamaniu pogody 
musiałem się cieszyć tym, co mam. 

W ciągu ostatnich dwóch dni było 
mnóstwo małych kryzysów, kiedy 
czułem się przytłoczony. Ale wystar-
czyło mi kilka minut snu, żeby się 
zresetować.

Każdego dnia staraliśmy się skończyć 
o drugiej w nocy. I to było nazywane 
końcem dnia. Wstawałem o czwar-
tej i wtedy zaczynało się robić jasno 
i wstawał nowy dzień. W ten sposób 
dzieliłem sobie czas. To była połowa 

Paul pobił rekord dzięki skróceniu czasu na odpoczynek
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czerwca. Celem było skończe-
nie projektu w dniu przesilenia 
letniego.

Spanie na trawie jest fajne. Na-
wet nie chodzi o to, by zasnąć. Wy-
starczy, że walniesz się na boku 
w pełnym ubraniu – choć chwilę 
odciążyć nogi, skończyć z pionową 
pozycją. Tylko tyle. Za mało na-
zwać to prawdziwym wypoczyn-
kiem, ale pomagało.

Ważne, że w każdej chwili mo-
żesz skończyć – wyspać się, najeść. 
Ale tego nie robisz. Bo wiesz, że 
jeśli przerwiesz, jeśli się poddasz, 
to będzie gorzej. To jest walka po-
między dwoma głosami w twojej 
głowie. Nie chcesz zawieść tych, co 
na ciebie liczą, nie chcesz się pod-
dać. Ból porażki jest dużo gorszy, 
z 10 razy gorszy.

Wiesz, że jak się wycofasz, to przez chwilę poczujesz komfort, 
ale potem przyjdzie uderzenie z drugiego kierunku. «Jak mo-
głem to zrobić?» Głęboki żal.

To mi przypomina trochę sytuację z zakładnikami – jak w Domu 
z Papieru, który ostatnio widziałem na Net� iksie. Sugeruję, że kiedy 
decyduje się na taki projekt, to staje się zakładnikiem i albo cierpi 
w czasie biegu, albo z powodu porażki. Bieg z przyciskiem „Esca-
pe”, który można w każdej chwili wcisnąć.

Dokładnie tak. Ale � nalnie nagroda i satysfakcja na końcu są 
warte tego wysiłku. 

Warto w tym momencie wrócić do książki i jej magii. Bo zapomi-
namy o tym, jak działała inspiracja przed erą Google. Nie można 
było odpalić wyszukiwarki i zobaczyć kilkudziesięciu zdjęć każdego 
szczytu. Przewodnik Wainwrighta był jednym z nielicznych źródeł. 
Pokazywał nie tylko sam szczyt, lecz dawał jeszcze wskazówki, któ-
rędy na niego iść. Cały opis wędrówki. Wybór wierzchołków był 
całkowicie subiektywny – autorski. 

Zanim zacząłem rekonesansy trasy, nie znałem wielu rejonów. 
W czasie przygotowań pokonałem może dwie trzecie moje-
go wyzwania. Niektóre fragmenty są stosunkowo daleko od 

miejsca, gdzie mieszkam, i wymagają też podróży autem. Bo 
musisz podjechać na początek sekcji, ale musisz mieć też jakiś 
transport z jej końca. To spore wyzwanie logistyczne, a ja by-
łem ograniczony czasowo.

W dodatku miałem wrażenie, że ludzie, którzy wcześniej biegli 
Wainwrighty na czas, byli dużo lepszymi biegaczami ode mnie. 

Tu wchodzimy w obszar legend. Paul nie dał się wciągnąć w dy-
wagacje na temat tego, czy jest legendą i woli zwracać uwagę na 
swoich poprzedników. Na fakt, że Alan Heaton, który po raz 
pierwszy pokonał Wainwrighty w jednym ciągu, nie miał żadne-
go punktu odniesienia. Nie mierzył się z żadnym rekordem. Jego 
czas 9 dni i 16 godzin był dopiero zawieszeniem poprzeczki. Rok 
później Joss Naylor podniósł ją znacznie, windując rekord do rów-
nych 7 dni. Joss zrobił to w wieku 50 lat i już wtedy miał status 
półboga (jego historię opisywaliśmy szerzej w ULTRA13 - przyp. 
aut.). Na kolejną poprawkę trzeba było czekać 28 lat – w 2014 r. 
Steve Birkinshaw – też postać pomnikowa w angielskim biegowym 
światku, spędził masę czasu na planowaniu trasy i podbił rekord 
do 6 dni i 13 godzin. 

W tym czasie już biegałem po tutejszych górach i miałem świa-
domość, kim jest Steve. Mówiłem sobie «Ech… to całkiem poza 
moim zasięgiem» Ale od tamtego wydarzenia minęło już pięć 
lat i miałem szansę nabrać odpowiedniego doświadczenia. Steve 
bardzo mnie zainspirował. Brałem udział w zawodach, w któ-
rych on również startował, i z czasem nabrałem przekonania, 
że skoro tam nadążam za nim, to mam szanse spróbować się 
z Wainwrightami. 

Z Jossem Naylorem to się w ogóle nie porównuję. Zresztą za-
wsze nieswojo się czuję, gdy wymienia się moje nazwisko obok 
jego. Jak patrzę na wyniki Naylora z jego najlepszych lat, to 
wiem, że jestem dużo wolniejszy.

Muszę też brać pod uwagę, że ja dużo czerpię z ich doświadczeń. 
Z wiedzy, którą oni przynieśli. Miałem szansę przeczytać relację 
Jossa – poznać jego błędy, udoskonalić taktykę. Podobnie było 
ze Stevem – oglądałem � lm o jego przejściu i przeczytałem też 
jego książkę W piekle nie masz mapy. Ci, co przyjdą po mnie, 
też będą bogatsi o wskazówki, które zostawiam. W ten sposób 
tworzymy bazę wiedzy, która pozwala windować górskie rekordy.

Teraz jak mój czas – 6 dni, 6 godzin, 5 minut, jest głośny 
i stosunkowo świeży, to oddziałuje on na środowisko. Wiem, 
że przyjdą kolejni i będą próbować go poprawić. Wiem o co 
najmniej dwóch osobach, które przystawiają się do tego 
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Film o projekcie widziałem dopiero 
wczoraj. A i tak była to nieco inna wer-
sja niż ta dzisiejsza. Ale Dave, autor, 
jest perfekcjonistą i chce, żeby to wy-
szło jak najlepiej i żeby mi się podobał, 
więc wczoraj jeszcze nanosił poprawki.

Paul nie czuje się celebrytą czy gwiazdą � l-
mową. Mimo że wszystkie bilety na festiwal 
górski w przyszłym miesiącu już się sprze-
dały. Mimo że co chwilę ktoś przerywa nam 
wywiad, ściska dłoń, zostawia wizytówkę, 
zaprasza do swojego kraju. A Paul próbuje 
to umniejszyć. 

No nie. Wcale się nie czuję. To na ra-
zie małe projekcje dla ograniczonych 
grup. Później, mam nadzieję, że � lm 
będzie szerzej dostępny do pobrania 
z sieci czy w streamingu. 

Ale ciągle nie wytłumaczyliśmy, o jakim 
dystansie rozmawiamy. Ani za bardzo gdzie 
i w jakich warunkach. A to istotne, by zro-
zumieć, po co ludzie przyszli. Czemu chcą 
oglądać � lm. Przecież nie o tym jak dżen-
telmen chodzi po parku. 

214 Wainwrightów to szczyty rozrzucone 
na stosunkowo małym obszarze. Ale bar-
dzo dzikim i pociętym głębokimi dolinami. 
By wejść na wszystkie, trzeba często poru-
szać się zupełnie nielogicznymi z punktu 
widzenia turysty przelotami, na rympał. 
Przez wrzosy, torfowiska, podmokłe tereny 
i strome skały. W sumie 511 km i 36 000 m 
przewyższenia. Jeśli porównać go z naszym 
Głównym Szlakiem Beskidzkim, to podob-
ny jest jedynie dystans. Bo przewyższenie 
jest już o 50% większe, do tego nikt nie 
kwapił się, by oznakować ścieżki. 

Tymczasem Paul opowiada o swoim dzie-
ciństwie i o bólu, który towarzyszy wszyst-
kim ultra.

Zanim zacząłem biegać, zajmowa-
łem się hurlingiem. To taka gra nieco 

podobna do hokeja, typowo irlandzka. 
Byłem sportowym dzieciakiem. Gra-
łem też w piłkę nożną i rugby. Bie-
ganie pojawiło się w moim życiu, gdy 
miałem dwadzieścia kilka lat. Właści-
wie zawsze towarzyszył mi jakiś sport.

A ból czy lubię? W sumie tak. Bo gdy-
by bólu nie było, to nie byłoby poczu-
cia, że z czymkolwiek się mierzę. Nie 
byłoby wyzwania. W dodatku towa-
rzyszy temu świadomość, że w każdej 
chwili można całą zabawę przerwać. 
Możesz wrócić do ciepłego łóżka, wy-
spać się, wyluzować. 

Pierwszy, dzień czyli piątek był OK. 
Nocka też, ale w sobotę poczułem się 
już potężnie zmęczony. A to była do-
piero druga doba. Ale na szczęście to 
odeszło i w niedzielę odzyskałem siły 
i pomyślałem «to się może udać». Że 
nie będzie łatwo i przyjemnie, ale do 
zrobienia. Problem w tym, że naza-
jutrz spieprzyła się pogoda i wyssała 
ze mnie mnóstwo sił. W tych warun-
kach starałem się w ogóle nie myśleć 
długodystansowo. Bo zbyt wiele może 
się wydarzyć. Nawet jeśli się czujesz 
dobrze, to jak przyjdą kiepskie warun-
ki, to nic nie poradzisz. Może zrobić 
się naprawdę zimno, albo widoczność 
spada do zera i nawigacja zaczyna 
szwankować. Po załamaniu pogody 
musiałem się cieszyć tym, co mam. 

W ciągu ostatnich dwóch dni było 
mnóstwo małych kryzysów, kiedy 
czułem się przytłoczony. Ale wystar-
czyło mi kilka minut snu, żeby się 
zresetować.

Każdego dnia staraliśmy się skończyć 
o drugiej w nocy. I to było nazywane 
końcem dnia. Wstawałem o czwar-
tej i wtedy zaczynało się robić jasno 
i wstawał nowy dzień. W ten sposób 
dzieliłem sobie czas. To była połowa 
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czerwca. Celem było skończe-
nie projektu w dniu przesilenia 
letniego.

Spanie na trawie jest fajne. Na-
wet nie chodzi o to, by zasnąć. Wy-
starczy, że walniesz się na boku 
w pełnym ubraniu – choć chwilę 
odciążyć nogi, skończyć z pionową 
pozycją. Tylko tyle. Za mało na-
zwać to prawdziwym wypoczyn-
kiem, ale pomagało.

Ważne, że w każdej chwili mo-
żesz skończyć – wyspać się, najeść. 
Ale tego nie robisz. Bo wiesz, że 
jeśli przerwiesz, jeśli się poddasz, 
to będzie gorzej. To jest walka po-
między dwoma głosami w twojej 
głowie. Nie chcesz zawieść tych, co 
na ciebie liczą, nie chcesz się pod-
dać. Ból porażki jest dużo gorszy, 
z 10 razy gorszy.

Wiesz, że jak się wycofasz, to przez chwilę poczujesz komfort, 
ale potem przyjdzie uderzenie z drugiego kierunku. «Jak mo-
głem to zrobić?» Głęboki żal.

To mi przypomina trochę sytuację z zakładnikami – jak w Domu 
z Papieru, który ostatnio widziałem na Net� iksie. Sugeruję, że kiedy 
decyduje się na taki projekt, to staje się zakładnikiem i albo cierpi 
w czasie biegu, albo z powodu porażki. Bieg z przyciskiem „Esca-
pe”, który można w każdej chwili wcisnąć.

Dokładnie tak. Ale � nalnie nagroda i satysfakcja na końcu są 
warte tego wysiłku. 

Warto w tym momencie wrócić do książki i jej magii. Bo zapomi-
namy o tym, jak działała inspiracja przed erą Google. Nie można 
było odpalić wyszukiwarki i zobaczyć kilkudziesięciu zdjęć każdego 
szczytu. Przewodnik Wainwrighta był jednym z nielicznych źródeł. 
Pokazywał nie tylko sam szczyt, lecz dawał jeszcze wskazówki, któ-
rędy na niego iść. Cały opis wędrówki. Wybór wierzchołków był 
całkowicie subiektywny – autorski. 

Zanim zacząłem rekonesansy trasy, nie znałem wielu rejonów. 
W czasie przygotowań pokonałem może dwie trzecie moje-
go wyzwania. Niektóre fragmenty są stosunkowo daleko od 

miejsca, gdzie mieszkam, i wymagają też podróży autem. Bo 
musisz podjechać na początek sekcji, ale musisz mieć też jakiś 
transport z jej końca. To spore wyzwanie logistyczne, a ja by-
łem ograniczony czasowo.

W dodatku miałem wrażenie, że ludzie, którzy wcześniej biegli 
Wainwrighty na czas, byli dużo lepszymi biegaczami ode mnie. 

Tu wchodzimy w obszar legend. Paul nie dał się wciągnąć w dy-
wagacje na temat tego, czy jest legendą i woli zwracać uwagę na 
swoich poprzedników. Na fakt, że Alan Heaton, który po raz 
pierwszy pokonał Wainwrighty w jednym ciągu, nie miał żadne-
go punktu odniesienia. Nie mierzył się z żadnym rekordem. Jego 
czas 9 dni i 16 godzin był dopiero zawieszeniem poprzeczki. Rok 
później Joss Naylor podniósł ją znacznie, windując rekord do rów-
nych 7 dni. Joss zrobił to w wieku 50 lat i już wtedy miał status 
półboga (jego historię opisywaliśmy szerzej w ULTRA13 - przyp. 
aut.). Na kolejną poprawkę trzeba było czekać 28 lat – w 2014 r. 
Steve Birkinshaw – też postać pomnikowa w angielskim biegowym 
światku, spędził masę czasu na planowaniu trasy i podbił rekord 
do 6 dni i 13 godzin. 

W tym czasie już biegałem po tutejszych górach i miałem świa-
domość, kim jest Steve. Mówiłem sobie «Ech… to całkiem poza 
moim zasięgiem» Ale od tamtego wydarzenia minęło już pięć 
lat i miałem szansę nabrać odpowiedniego doświadczenia. Steve 
bardzo mnie zainspirował. Brałem udział w zawodach, w któ-
rych on również startował, i z czasem nabrałem przekonania, 
że skoro tam nadążam za nim, to mam szanse spróbować się 
z Wainwrightami. 

Z Jossem Naylorem to się w ogóle nie porównuję. Zresztą za-
wsze nieswojo się czuję, gdy wymienia się moje nazwisko obok 
jego. Jak patrzę na wyniki Naylora z jego najlepszych lat, to 
wiem, że jestem dużo wolniejszy.

Muszę też brać pod uwagę, że ja dużo czerpię z ich doświadczeń. 
Z wiedzy, którą oni przynieśli. Miałem szansę przeczytać relację 
Jossa – poznać jego błędy, udoskonalić taktykę. Podobnie było 
ze Stevem – oglądałem � lm o jego przejściu i przeczytałem też 
jego książkę W piekle nie masz mapy. Ci, co przyjdą po mnie, 
też będą bogatsi o wskazówki, które zostawiam. W ten sposób 
tworzymy bazę wiedzy, która pozwala windować górskie rekordy.

Teraz jak mój czas – 6 dni, 6 godzin, 5 minut, jest głośny 
i stosunkowo świeży, to oddziałuje on na środowisko. Wiem, 
że przyjdą kolejni i będą próbować go poprawić. Wiem o co 
najmniej dwóch osobach, które przystawiają się do tego 
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problemu. Inaczej było w przypadku Steve’a. Kiedy on za-
bierał się za Wainwrighty, to rekord miał już 28 lat i wy-
dawał się nietykalny. 

Uważam, że zdecydowanie jego wyczyn zasługuje na pamięć. 
Zwłaszcza że ja korzystałem z jego dorobku i informacji. Za-
tem jego imię powinno być wymieniane razem z moim. Mam 
spory dług wdzięczności wobec Steve’a, którego pewnie nigdy 
nie spłacę. Przecież bez niego pewnie nigdy bym nie podszedł 
do tego wyzwania! Cóż z tego, że zrobiłem trasę nieco szybciej. 
Z perspektywy tygodnia spędzonego w górach te siedem godzin 
nie robi radykalnej różnicy. 

Teraz inni biegacze widzą mnie na zawodach, a przecież ja 
nie jestem tu najszybszy, i myślą sobie – skoro on mógł, to ja 
może też...

Mogą tak myśleć, ale muszą pamiętać też, że to skomplikowany 
projekt zespołowy. Że nie wystarczy stalowa łydka i głowa, która 
nie wciśnie klawisza „Escape”, choćby nogi chodziły zygzakiem. 
Za plecami Paula stała (lub biegała) cała grupa ludzi odpowiedzial-
nych za logistykę i planowanie. Za jedzenie, za przewożenie biega-
czy, którzy go obsługiwali. Trzon stanowiło siedem osób. 320 mil 
zostało podzielone na 24 sekcje – wyznaczone przecięciami asfal-
tu. Do każdego odcinka była przypisana osoba, która znała dobrze 

Steve Birkinshaw - poprzedni rekordzista pomagał Paulowi 
w nawigacji. W tle widać panoramę miasteczka Keswick.
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dany teren i była odpowiedzialna za nawigację. Do tego było co 
najmniej dwóch pomocników, którzy nosili zapasowy sprzęt, jedze-
nie, picie, ciepłe ubranie. W sumie było ok. 60 osób wsparcia i cała 
masa innych, którzy dołączali w trakcie. Zbierze się ich około setki. 

Tutejszy zwyczaj od lat nakazuje, by biegacze wspierali się nawzajem.

Tak, czuję, że mam dług wobec tych ludzi. I będę starał się go 
spłacać. Zresztą już parę tygodni po biegu mój kolega robił pętlę 
Paddy Buckley Round w Walii i ja stanowiłem support dla niego. 
Jeździłem vanem przez całą dobę. To jeden. Zostało jeszcze 99. 

Pamiętajmy, że Paul nie jest „tutejszy” – że jak 
mówi słowo „running” to wymawia je popraw-
nie – przez „a”, a nie jak tutejsi górale, którzy 
mówią „rUnning” przez „u” – tak, że nawet ktoś 
z Polski odnosi wrażenie, że to dziwne nieuki. 
Podobnie jest kiedy mówią, że mieli szczęście: 
lUcky, albo że jest błoto – mUd. Posłuchajcie, 
jak mówią postacie z Północy w Grze o Tron. To 
właśnie jest ten dziwny dialekt z Lake District, 
którym posługują się tutejsi pasterze i biega-
cze. Kiedy na � lmie z Paulem wypowiada się 
Joss Naylor – nie sposób go zrozumieć. A Joss 
mieszka w jednej z dolin opisywanych przez 
Wainwrighta. 

Po raz pierwszy przyjechałem tu, by wziąć 
udział w stumilowcu Lakeland 100. Strasz-
nie mi się spodobał. I pomyślałem, że fajnie 
by było zamieszkać w tej okolicy. W 2013 
udało mi się przeprowadzić na rok. Póź-
niej miałem jeszcze krótki irlandzki epizod, 
ale w 2014 wróciłem na dobre do Lake 
District. Na początku czułem się tu obco. 
Nie byłem częścią środowiska, nie miałem 
przyjaciół. Teraz to jest już mój dom. Może 
kiedyś wrócę na zieloną wyspę, ale dobrze 
mi tu. Mieszkam w Windermere, biegam 
w moim klubie Ambleside AC. To bardzo 

zżyte środowisko. Niezbyt duże. Każdy tu zna każdego. Mam 
mnóstwo kumpli, którzy biegają ze mną, tworzą coś w rodzaju 
wielkiej rodziny. Jak biegałem w Irlandii, to oczywiście mia-
łem kumpli, ale to nie do porównania z tutejszą atmosferą 
i rodzinnym klimatem. 

Pytam, czy dałoby się poprowadzić podobną trasę w Irlandii.

Tak! Zdecydowanie! Technicznie da się to zrobić! W hrabstwie 
Kerry możesz znaleźć góry nawet wyższe niż tutaj. Carraun-
toohil ma ponad 1000 m wysokości. Też dałoby się połączyć 
tamtejsze góry w niezły łańcuszek. Oczywiście to by było coś in-
nego, bo nie łączyłoby się z żadnym przewodnikiem. Ale i tak 
jest tam spory potencjał.

Różnica pomiędzy krajami jest taka, że w Lake District teren 
jest publicznie dostępny, natomiast w Irlandii czasem trzeba 
by przechodzić przez czyjąś własność i mieć pozwolenie. W UK 
możesz wbiec komuś na farmę i to jest zgodne z prawem. W Ir-
landii można by zostać zastrzelonym przez farmera. Zatem pro-
jekt wymagałby dużo więcej planowania. Ale warto pomyśleć, 
bo Irlandia ma piękne tereny w Kerry, Galway, Connemara 
na zachodzie, Donegal na północy. Nawet w pobliżu Dubli-
nu masz Wicklow ze sporymi szczytami. Podobnie koło Cork. 
Zatem nie brakuje miejsc do biegania i również społeczność 
biegaczy z każdym rokiem rośnie w siłę.

To, co mnie przyciagnęło do Lake District, to przede wszystkim 
historie ludzi – takich jak Joss Naylor.

Ważny jest też krajobraz. Jak patrzę z okna na Langdale, to 
jest to widok, który zawsze jest dla mnie świeży i atrakcyjny. 
Wystarczy, że światło padnie z innego kierunku czy chmury 
inaczej się ułożą i panorama nabiera nowych barw. W dodat-
ku robiąc Wainwrighty, poruszałem się innymi ścieżkami niż 
zwykle, podchodziłem z nietypowych kierunków. Zatem ani 
chwili się nie nudziłem.

Myślę, że wiele momentów będę doskonale pamiętał nawet za 
20 lat. Moją klubową ekipę wychodzącą naprzeciw. Moich rodzi-

ców, którzy specjalnie dla 
mnie przylecieli z Irlan-
dii i wyszli na trasę. Nie 
miałem pojęcia, że się tu 
pojawią. A oni czekali 
na mnie w pubie, gdzie 
miałem mieć postój. To 
było wspaniałe – nie do 

Po raz pierwszy przyjechałem tu, by wziąć udział 
w stumilowcu Lakeland 100. Strasznie mi się spodo-
bał. I pomyślałem, że fajnie by było zamieszkać w tej 
okolicy. W 2013 udało mi się przeprowadzić na rok. 
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dawał się nietykalny. 

Uważam, że zdecydowanie jego wyczyn zasługuje na pamięć. 
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tem jego imię powinno być wymieniane razem z moim. Mam 
spory dług wdzięczności wobec Steve’a, którego pewnie nigdy 
nie spłacę. Przecież bez niego pewnie nigdy bym nie podszedł 
do tego wyzwania! Cóż z tego, że zrobiłem trasę nieco szybciej. 
Z perspektywy tygodnia spędzonego w górach te siedem godzin 
nie robi radykalnej różnicy. 

Teraz inni biegacze widzą mnie na zawodach, a przecież ja 
nie jestem tu najszybszy, i myślą sobie – skoro on mógł, to ja 
może też...

Mogą tak myśleć, ale muszą pamiętać też, że to skomplikowany 
projekt zespołowy. Że nie wystarczy stalowa łydka i głowa, która 
nie wciśnie klawisza „Escape”, choćby nogi chodziły zygzakiem. 
Za plecami Paula stała (lub biegała) cała grupa ludzi odpowiedzial-
nych za logistykę i planowanie. Za jedzenie, za przewożenie biega-
czy, którzy go obsługiwali. Trzon stanowiło siedem osób. 320 mil 
zostało podzielone na 24 sekcje – wyznaczone przecięciami asfal-
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Paddy Buckley Round w Walii i ja stanowiłem support dla niego. 
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Wainwrighta. 
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ale w 2014 wróciłem na dobre do Lake 
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nego, bo nie łączyłoby się z żadnym przewodnikiem. Ale i tak 
jest tam spory potencjał.
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jest publicznie dostępny, natomiast w Irlandii czasem trzeba 
by przechodzić przez czyjąś własność i mieć pozwolenie. W UK 
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na zachodzie, Donegal na północy. Nawet w pobliżu Dubli-
nu masz Wicklow ze sporymi szczytami. Podobnie koło Cork. 
Zatem nie brakuje miejsc do biegania i również społeczność 
biegaczy z każdym rokiem rośnie w siłę.

To, co mnie przyciagnęło do Lake District, to przede wszystkim 
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ku robiąc Wainwrighty, poruszałem się innymi ścieżkami niż 
zwykle, podchodziłem z nietypowych kierunków. Zatem ani 
chwili się nie nudziłem.
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opisania. Wbieg do Keswick, gdzie zgromadził się 
pokaźny tłum. Najpierw byliśmy daleko w górach, 
gdzie nikt się nie kręcił, a stopniowo dołączali do 
nas ludzie, którzy wynurzali się dosłownie znikąd, 
by nas przywitać. 

Na � lmie widać rodziców Paula. Widać też jego cha-
rakterystyczną klubową koszulkę założoną na t-shirt 
sponsora – Inov-8. To charakterystyczne dla tutejszych 
klubów – koszulki na ramiączkach, których wzór nie 
zmieniał się przez dziesiątki lat. W Anglii, Szkocji czy 
Irlandii każdy klub ma swoje barwy, podobnie jak w pił-
ce nożnej. Dołączasz do niego np. jako dziesięciolatek 
i reprezentujesz go aż do starości. Tutaj to barwy Amb-
leside AC, do którego zapisałem się w 2013 r., i każdy 
nosi je z dumą. Granatowy z zielonym pasem na piersi. 

Ta konkretna koszulka, w której widać mnie na 
� lmie, należała wcześniej do Chrisa – mojego przy-
jaciela, który cierpiał na depresję i zmarł w kwiet-
niu. To miało dla mnie ogromne znaczenie. Zresztą 
nawet gdyby nie chodziło o niego, to członkowie 
klubu bardzo mi pomogli w trakcie projektu i do-
tarcie na przysłowiową metę na rynku w Keswick 
w klubowym stroju to było moje podziękowanie za wsparcie 
przez te wszystkie dni. 

Myśl o projekcie zakiełkowała w głowie Paula w 2017 r. po ukoń-
czeniu Tor des Geants. Bardzo mu się spodobało tak długie bieganie 
i szukał nowego wyzwania. W 2018 powtórzył bieg dookoła Do-
liny Aosty, ale nie był zadowolony ze swojego 21. miejsca. Uważa, 
że sporo popieprzył na trasie, ale zebrał cenne doświadczenie. Do-
szedł do wniosku, że czas na wielkie wyzwanie w Anglii, zwłaszcza 
że namawiali go jego dziewczyna i znajomi. 

Od stycznia do czerwca trening Paula kręcił się wokół Wainwri-
ghtów. Było dużo wolnego przemieszczania się w terenie. Często 
z plecakiem ważącym po 6–7 kg, z mapą i kompasem, by nauczyć 
się nawigacji. 

Tra� ło się kilka wyścigów, ale nie miały większego znaczenia. W przy-
gotowaniach dominowały długie wyjścia na cały dzień, albo wybie-
gania po cztery godziny w wolnym tempie. Żeby zrobić rekonesans 
całości trasy, Paul miał pół roku na pokonanie 320 mil – wydaje się, 
że to masa czasu, ale trzeba pamiętać, że trzeba tu samodzielnie nawi-
gować, a nawet na świeżości w Lake District często 30 km pokonuje 
się w pięć godzin. Zwłaszcza że Paul nie utrzymuje się ze startów czy 
dzięki sponsorom – Inov-8 przysłał mu worek x-talonów i szafkę 

ciuchów, ale za czynsz i ogrzewanie 
przecież nie zapłaci. 

Z moją dziewczyną prowa-
dzimy treningi on-line dla 
biegaczy. Dodatkowo zajmu-
ję się masażem, warsztatami 
z techniki biegowej czy ogólne-
go przygotowania kondycyjnego. 
To nasza własna działalność 
i dzięki temu udało się stwo-
rzyć odpowiedni harmonogram 
i wszystko pogodzić. Jako trener 
on-line mogę pracować o 22 
czy 6 rano. Ograniczają mnie 
jedynie konkretne pory, kiedy 
mam umówione konsultacje te-
lefoniczne. Ale dopóki jestem 
w stanie nadążyć z robotą, to 
pora nie jest istotna. 

A gdyby nie udało się pobić rekordu? Ech! Zdecydowanie warto 
by to było zrobić i tak. 

GŁOWA W CHMURACH \ PAUL TIERNEY

Meta na rynku w Keswick. / zdjęcie: inov-8

Ostatniego dnia na trasę wyszedł spory tłumek. / zdjęcie: Stephen Wilson

DZIEWCZYNA PAULA - SARAH WYGRAŁA W 2018 ROKU PUCHAR ŚWIATA W BIEGACH GÓRSKICH. / ZDJĘCIE: STEPHEN WILSON

Biegacz ultra, zawodnik rajdów przygodowych 
(pierwszy start w 2000 r.), czasem wspinacz, 

dziennikarz i redaktor portalu Napieraj.pl. 
Współautor książki Szczęśliwi biegają ultra. 

Krzysztof Dołęgowski
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Dziewczyna Paula - Sarah wygrała w 2018 roku puchar świata w biegach górskich. / zdjęcie: Stephen Wilson

Wybieranie najkrótszych wariantów wymaga czasem przepraw przez rzeki. / zdjęcie: inov-8

Meta na rynku w Keswick. / zdjęcie: inov-8
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opisania. Wbieg do Keswick, gdzie zgromadził się 
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ce nożnej. Dołączasz do niego np. jako dziesięciolatek 
i reprezentujesz go aż do starości. Tutaj to barwy Amb-
leside AC, do którego zapisałem się w 2013 r., i każdy 
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Tra� ło się kilka wyścigów, ale nie miały większego znaczenia. W przy-
gotowaniach dominowały długie wyjścia na cały dzień, albo wybie-
gania po cztery godziny w wolnym tempie. Żeby zrobić rekonesans 
całości trasy, Paul miał pół roku na pokonanie 320 mil – wydaje się, 
że to masa czasu, ale trzeba pamiętać, że trzeba tu samodzielnie nawi-
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się w pięć godzin. Zwłaszcza że Paul nie utrzymuje się ze startów czy 
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GŁOWA W CHMURACH \ PAUL TIERNEY

Meta na rynku w Keswick. / zdjęcie: inov-8

Ostatniego dnia na trasę wyszedł spory tłumek. / zdjęcie: Stephen Wilson

DZIEWCZYNA PAULA - SARAH WYGRAŁA W 2018 ROKU PUCHAR ŚWIATA W BIEGACH GÓRSKICH. / ZDJĘCIE: STEPHEN WILSON

Biegacz ultra, zawodnik rajdów przygodowych 
(pierwszy start w 2000 r.), czasem wspinacz, 

dziennikarz i redaktor portalu Napieraj.pl. 
Współautor książki Szczęśliwi biegają ultra. 

Krzysztof Dołęgowski
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o
Dziewczyna Paula - Sarah wygrała w 2018 roku puchar świata w biegach górskich. / zdjęcie: Stephen Wilson

Wybieranie najkrótszych wariantów wymaga czasem przepraw przez rzeki. / zdjęcie: inov-8

Meta na rynku w Keswick. / zdjęcie: inov-8



TROPEM WILKÓW
Z KampiNosi W PUSZCZY 
KAMPINOSKIEJ 

 tekst: Agnieszka Kalandyk
zdjęcia: archiwum autorki

Biegi ultra to przede wszystkim 
stan umysłu. Wyjątkowe są starty 
w terenie, a zwłaszcza w górach. 
Wyczerpujące, wymagające i dające 
bardzo dużo satysfakcji. To nie jest 
już zwykła rywalizacja sportowa, 
biegniemy w poszukiwaniu 
przygody i chęci przeżycia czegoś 
magicznego i dzikiego. Otaczająca 
nas przyroda onieśmiela, zachwyca, 
a czasami daje nieźle popalić.

Ale co ma robić biegacz z miasta, 
chociażby z Mazowsza, który nie 
może co weekend jechać daleko, by 
poczuć namiastkę emocji podczas 
biegu w nieznane? Mam na to 
receptę. Może pojechać do Puszczy 
Kampinoskiej.

A MOŻE TAK  POBIEGAĆ W KNIEI… 

 DROGA DO ULTRA

ampinoski Park 
Narodowy po-
wstał w 1959  r. 

To jedyne takie miejsce na ma-
pie Polski i unikat na skalę świa-
tową, jeśli chodzi o chroniony 
obszar leśny przy tak dużej aglo-
meracji. Mozaika pięknie zachowa-
nych wydm śródlądowych i bagien. 
Taki kontrast wpływa na zróżni-
cowanie świata roślin i zwierząt. 
Aż trudno uwierzyć, że ok. pół 
godziny jazdy od Warszawy leży 
tak duży i dziki zielony obszar.
W Puszczy Kampinoskiej królują 
łosie, ale są też wilki, dziki i rysie. 
Są setki kilometrów szlaków – raj 
dla biegacza terenowego! – wiodą-
ce przez piaszczyste wydmy, groble 
na bagnach, tajemnicze opuszczo-
ne osady (w niektórych nawet stra-
szy!). Inny świat, odskocznia od 
codziennej miejskiej bieganiny 
oraz mniejszych lub większych 
problemów. Unikalna okazja, aby 
nawet podczas sezonu smogowe-
go pobiegać w czystym powietrzu. 
Na drodze często spotykamy duże 

zwierzęta, np. łosie. Wilki też są, 
ale unikają ludzi, tra� ć na nie 
niezwykle trudno. Raczej przez 
przypadek, bo czują nasz zapach 
z daleka. 

NOSI NAS Z KAMPINOSI
Od ponad półtora roku działa 
KampiNosi, czyli mój autorski 
pomysł. Jestem biegaczką ultra, 
a także przewodnikiem tereno-
wym PTTK. Prowadzę wszystkie 
wyprawy biegowe. Prawie w każdą 
niedzielę rano KampiNosi rusza-
ją ze mną na biegowe wyciecz-
ki z różnych miejsc w Puszczy 
Kampinoskiej. 

Biegam tam od wielu lat. Tak mi 
się to spodobało, że z roku na rok 
było coraz mniej startów po asfal-
cie, a coraz więcej biegów w terenie. 
Później przyszły zawody w górach 
i znowu tu, właśnie w Puszczy 
Kampinoskiej trenowałam pod-
biegi pod piaszczyste wydmy, któ-
rych jest mnóstwo na szlakach”. 
Później były coraz dłuższe dystanse, 

Bieganie po Puszczy 
Kampinoskiej ma w sobie 
namiastkę Shinrin-Yoku, 
nowej japońskiej terapii,  
czyli zanurzenia się lesie 
lub chłonięcia leśnej 
atmosfery.
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ponieważ bieganie w Puszczy świetnie bu-
duje wytrzymałość. Zaczęłam biegać górskie 
ultra i po dwóch sezonach wystartowałam 
z sukcesem w kultowym Rzeźniku. Wresz-
cie stworzyłam KampiNosi, żeby inni też 
mogli cieszyć się dobrodziejstwem Puszczy. 
Samotne bieganie jest fajne, ale doszłam do 
takiego etapu, że chciałam się dzielić swoją 
pasją z innymi. Zgromadziłam mnóstwo 
informacji na temat Puszczy Kampinoskiej. 
Poznałam pracowników dyrekcji KPN, in-
nych pasjonatów i mieszkańców osad. Mia-
łam coraz więcej informacji, ciekawostek 
i historii, którymi chciałam się podzielić.

SZLAKIEM WILKÓW
Formuła wycieczek jest prosta. Trasa to zwy-
kle 15–25 km, można ją skracać lub wydłu-
żać. Informacje o wycieczkach pojawiają się 
fanpage KampiNosi. Podczas biegu są dwa–
trzy krótkie postoje, na których opowiadam 
o Puszczy. Tras i ich mody� kacji jest wiele, 
tak samo jak interesujących miejsc. Jest już 
stałe grono, które zintegrowało się podczas 
wycieczek. To mieszkańcy okolicznych ma-
łych miejscowości i Warszawy. Pojawiają się 
też cały czas nowe osoby. Tempo sprzyja 

konwersacji i integracji. Zwykle grupa to od 
15 do 30 osób. Rekord to 50 osób podczas 
rocznicowej wycieczki w styczniu. 

Zwykle wygląda to tak, że KampiNosi spo-
tykają się w umówionym miejscu prawie 
w każdą niedzielę rano. Najpierw wszy-
scy się witają, później krótka rozgrzewka, 
wspólne zdjęcie i ruszamy. Trasy są niezwy-
kle malownicze. Ulubione to kręte, wą-
skie ścieżki przez dziki las w zachodniej 
części Puszczy. Ten teren także polubiły 
wilki z racji tego, że znajduje się najda-
lej od ludzkich siedlisk. Po drodze jest też 
całkiem sporo przewyższeń, może nie są za 
wysokie, ale trzeba je pokonać po piachu 
i korzeniach, zaczyna się niezła zabawa. To 
świetny trening. Czasami wzniesienia – wy-
dmy – układają się w cały łańcuch przez 
kilka kilometrów i wtedy naprawdę moż-
na się zmęczyć. Na większych krzyżówkach 
zwykle jest krótki postój, można napić się 
wody, poczekać na tych, którzy biegną za 
grupą. Wtedy opowiadam jakieś ciekawost-
ki, zwykle związane z miejscem postoju, np. 
o zamczysku w rezerwacie Karpaty, o mrocz-
nej historii Mogilnego Mostka w rezerwacie 

Sieraków, o cmentarzu w Palmirach, o ko-
lejce wąskotorowej, której tory biegły kiedyś 
przez Puszczę, o opuszczonej wsi Bromie-
rzyk lub Ławy. Tych historii jest wiele, ale 
też Puszcza z racji swojego położenia była 
świadkiem wielu wydarzeń historycznych. 
Na parkingu po powrocie rozciąganie i luź-
ne rozmowy. Czasami ktoś ma urodziny, 
częstuje cukierkami. Zwykle rozmowy to-
czą się wokół biegania, planowanych za-
wodów, kontuzji i wspólnych biegowych 
znajomych. Przez ponad półtora roku ob-
serwuję z przyjemnością, jak duże postępy 
niektórzy zrobili w bieganiu. Spora część 
zaczęła startować w biegach terenowych. 
Tworzą się przyjaźnie, ludzie umawiają się 
na wspólne zawody. Jesteśmy już jedną ro-
dziną KampiNosi.

OD BIEGACZA
LEŚNEGO DO ULTRA
A jak to się w ogóle zaczęło u mnie? Naj-
pierw siedem lat temu zaczęłam biegać. 
Nigdy wcześniej nie przepadałam za bie-
ganiem, wydawało mi się to nudne i mo-
notonne, ale po urodzeniu dwójki dzieci 
nie miałam wyjścia. Rower, siłownia, basen 

Postój na wy-
cieczce biegowej. 
Okazja do za-
czerpnięcia odde-
chu i zapoznania 
się z tajemni-
cami Puszczy 
Kampinoskiej. 

wymagały znacznie większej ilości czasu. 
Biegać mogłam w każdej chwili, założyć 
buty i wybiec z domu chociaż na pół godzi-
ny. Z początku klepałam dystanse do 10 km, 
ale wkrótce potrzebowałam jakichś wyzwań 
i zapisałam się na półmaraton. W kolejnym 
roku była Korona Półmaratonów i zaczę-
łam myśleć o dystansie królewskim. Od-
straszała mnie tylko wizja kilkugodzinnego 
biegu przez miasto (nudne!). Podczas tre-
ningu do maratonu pojawiła się też kon-
tuzja. Okazało się, że nie mogę tyle biegać 
po asfalcie, zalecono biegi po miękkim 
podłożu. Od jakiegoś czasu biegałam już 
w Puszczy Kampinoskiej i wtedy zdecydo-
wałam, że wszelkie dłuższe treningi będę 
robić właśnie tam. Jeździłam do Kampi-
nosu dwa razy w tygodniu. W dni powsze-
dnie nie spotykałam nikogo. Parking był 
pusty. Tylko ja i Puszcza. Uwielbiałam to. 
Testowałam nowe trasy, czasami się gu-
biłam zwabiona jakąś boczną ścieżką, ale 
coraz rzadziej. Moja orientacja w terenie 

znacznie się poprawiła, do dzisiaj potra� ę 
się szybko znaleźć w każdym lesie. 

Podczas pobytu w Rzeszowie u teściów dla 
hecy wzięłam udział w biegu towarzyszą-
cym Ultramaratonowi Podkarpackiemu 

– Wisłok Trail na dystansie 30 km. Poszło 
mi świetnie, mimo braku treningu w gó-
rach i faktu, że większość uczestniczek była 
z Podkarpacia. Tak się złożyło, że na metę 
wpadłam tuż przed Patrycją Bereznowską, 
która ukończyła dystans 100 km. Poroz-
mawiałyśmy, bardzo mnie zainspirowała. 
Kolejne były już biegi górskie na dystan-
sie maratonu. Najlepiej wspominam chyba 
Maraton Babia-Pilsko. Kameralna impre-
za i tylko setka uczestników. To był praw-
dziwy chrzest bojowy. Dostaliśmy mapkę, 
nie znałam tej trasy, a była oznaczona tyl-
ko na ostatnich kilometrach. W powietrzu 
wisiała burza. Przez prawie cztery godziny 
nikogo nie spotkałam, a sam szczyt Pilska 
ginął w chmurach. Nawet nie wiedziałam, 

ile jeszcze czasu mi zajmie wejście na niego. 

Odtąd lubię te mniejsze, bardziej kameral-
ne biegi. Czasami lubię poczuć, że jestem 
tylko ja i góry. 

Zaczęłam biegać na dystansie ultra. To jest 
mój żywioł, nie jestem zwolennikiem szyb-
kich i krótkich tras. Oczywiście zaczęłam 
marzyć o Rzeźniku, ale nie byłam pew-
na, czy jestem gotowa. Dodatkowo trzeba 
biec w parze, a ja zawsze biegałam sama. 
Zapisaliśmy się z kolegą, lecz nie byliśmy 
przekonani, czy nas wylosują. Statystycz-
nie mieliśmy szanse, bo mieliśmy dużo 

TROPEM WILKÓW Z KAMPINOSI / DROGA DO ULTRA

KampiNosi to 
największa zor-
ganizowana gru-
pa odwiedzająca 
systematycznie 
Puszczę Kampino-
ską. Przez półtora 
roku wycieczki 
odbyły się już po-
nad sześćdziesiąt 
razy z różnych 
miejsc w Puszczy 
i pokonały łącz-
ny dystans około 
1000 km.

To było jak wieczność. Rozma-

wiałam sama ze sobą, z górą, 

chyba trochę zwariowałam. Było 

mistycznie. Olbrzymia satysfak-

cja na mecie, że dałam radę. 
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TROPEM WILKÓW Z KAMPINOSI / DROGA DO ULTRA

KampiNosi to 
największa zor-
ganizowana gru-
pa odwiedzająca 
systematycznie 
Puszczę Kampino-
ską. Przez półtora 
roku wycieczki 
odbyły się już po-
nad sześćdziesiąt 
razy z różnych 
miejsc w Puszczy 
i pokonały łącz-
ny dystans około 
1000 km.

To było jak wieczność. Rozma-

wiałam sama ze sobą, z górą, 

chyba trochę zwariowałam. Było 

mistycznie. Olbrzymia satysfak-

cja na mecie, że dałam radę. 



punktów. Później już była euforia. Zdecy-
dowałam się trenować pod okiem trenera, 
w dużej mierze dlatego, żeby ktoś mnie 
pilnował. Zaczęłam trzy miesiące przed 
zawodami. W tym czasie był jeszcze wy-
jazd do Japonii i mała przerwa. Trochę się 
obawiałam, czy to nie wpłynie negatywnie 
na moją formę, ale okazało się, że wszystko 
zagrało super. Na mecie czułam się świet-
nie, ale jak usiadłam, to okazało się, że... 
już nie mogę wstać. Później za szybko wy-
startowałam charytatywnie w kolejnym bie-
gu, pojawiła się kontuzja i dłuższa przerwa 
w bieganiu. Miałam dużo czasu na myśle-
nie: „Co teraz po Rzeźniku?” i nic nie mo-
głam wymyślić. Chciałam, aby to było też 
ambitne. Cały czas biegałam z KampiNosi. 
Ponieważ nie miałam w planie kolejnych 
zawodów, skupiłam się na rekreacji i pod-
trzymaniu „rzeźnikowej” formy oraz pra-
cy z rehabilitantem tak, aby wyeliminować 
kontuzje w przyszłości. Ostatnio wystar-
towałam w Baran Trail Race, kameralnym 
biegu w Węgierskiej Górce. Planuję kilka 
startów w przyszłym roku i oprócz biegania 
z grupą będę więcej trenować w Puszczy.

KampiNosi to 
już społecz-
ność, choć dla 
niektórych to 
stan umysłu 
a nawet uza-
leżnienie. Po-
budka o 6 rano 
w niedzielę, 
żeby zdążyć na 
wycieczkę po-
trzebuje moc-
nej motywacji.

KampiNosi to przygoda mojego 
życia. Cieszę się, że uszczęśliwia 
nie tylko mnie ale i też uczestników 
wycieczek. Zapas endorfi n na cały 
tydzień gwarantowany.

LUBIĘ DO LASU IŚĆ
Bieganie w Puszczy Kampi-
noskiej to dla mnie sposób 
na życie. Od tego zaczęły się 
w nim zmiany, a moje bie-
ganie cały czas ewoluuje. Po-
wstało KampiNosi, które cały 
czas zdobywa nowych fanów. 
Bez tego nie byłoby moich 
biegów terenowych i biegów 
ultra, bo właśnie w Puszczy 
pokonałam pierwsze długie 
dystanse. Jak biegam sama 
w Puszczy, nie słucham mu-
zyki, wsłuchuję się w Nią 
i to przypomina medyta-
cję w ruchu. Inspiruje do 
zmian, przynosi odpowiedzi 

i rozwiązania na nartujące 
mnie problemy. Najfajniej-
sze są jednak wybiegania 
w grupie. Udziela się nam 
pozytywna energia, po kil-
kunastu kilometrach ogarnia 
nas przyjemne zmęczenie, ale 
w głowie tylko relaks i zapas 
endor� n na cały tydzień. 

Entuzjastka biegów terenowych, od wielu lat biega 
i trenuje w Puszczy Kampinoskiej. Przewodnik 

terenowy PTTK. Twórca i przewodnik KampiNosi, 
społeczności biegającej i trenującej regularnie 

w Puszczy Kampinoskiej. Oprócz tego biegaczka 
górska ultra, ukończyła m.in. Bieg Rzeźnika. Uwielbia 

wyzwania. Motto: „If your dreams don’t scare, they 
are not big enough”. Prywatnie kobieta spełniona, 
dumna mama Krzysia i Natalki oraz żona Roberta.

b i o

Agnieszka Kalandyk
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https://www.facebook.com/KampiNosi-krajoznawcze-wyprawy-biegowe-i-piesze-po-Kampinosie-398517493934601/


RUNNERS

JAK ODCZYTYWAĆ MAGICZNE 

LICZBY I SKALE, JAKIMI CHWALĄ 

SIĘ PRODUCENCI?

Patrząc na kurtkę wodoodporną, naj-
pierw patrzymy na duże liczby, jakimi są 
one opatrzone. I wcale nie chodzi o cenę. 
Patrzymy na współczynnik wodoodpor-
ności i oddychalności. W takiej kolejno-
ści są one przedstawiane. Zazwyczaj im 
są wyższe, tym lepiej, bo… 

WSPÓŁCZYNNIK 

WODOODPORNOŚCI

Jednostką, którą stworzono do określe-
nia wodoodporności, są milimetry słu-
pa wody, czyli tzw. skala Schmerbera. 

Uznajmy, że 10 000 mm H2O stano-
wi biegowe górskie minimum. To są 
m.in parametry kurtek, jakie wymaga 
organizator UTMB w zestawie sprzętu 
obowiązkowego. Oznacza to, że taka 
kurtka radzi sobie ze słupem wody 
o wysokości 10 000 mm, czyli 10 m 
działającym pod ciśnieniem na 1 m? 
materiału! Jakiś kosmos – to dopiero 
musi być ulewa?! W naszym teście jed-
nak nie ma kurtki z takimi parametra-
mi. Wszystkie są o wiele wyższe! A to 
oznacza, że teoretycznie przepuszczają 
mniej wody, choć trudno sobie to już 
wyobrazić. Pamiętać trzeba jednak, że 
ich membrana może być poddawana 

naciskom, np. plecaka, powodując wci-
skanie w nią wilgoci, dlatego te para-
metry są tak wyśrubowane!

WSPÓŁCZYNNIKI ODDYCHALNOŚCI

Jeśli chcemy poznać poziom oddychalno-
ści, konkretnej kurtki przeciwdeszczowej, 
powinniśmy spojrzeć na drugą dużą licz-
bę. Są to g/m2, czyli współczynnik okre-
ślający ilość wilgoci (w gramach), która 
w ciągu doby jest w stanie przejść przez 
materiał o powierzchni 1m2.

Rozsądna granica, jeśli chodzi o kurtki 
przeznaczone do użytkowania w trakcie 
dużej intensywności, kształtuje się na 
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poziomie 15 000 do 20 000 g/m2. Im te 
liczby wyższe, tym kurtka lepiej oddych.

Innym współczynnikiem jest RET, czy-
li opór, jaki materiał stawia parze wod-
nej. W tym przypadku uwaga – im ten 
współczynnik będzie niższy, tym kurt-
ka będzie lepiej oddychała. Biegaczom 

zaleca się rozglądanie za cyframi tego 
współczynnika 6 i niżej, grzybiarzom 
polecamy dwucyfrówki.

NA CO JESZCZE PATRZYMY, 

WYBIERAJĄC KURTKĘ NA DESZCZ?

Należy zwrócić też uwagę na szwy, zamki 
odporne na wodę, kaptur, krój, ściągacze 

przy mankietach, wywietrzniki i odbla-
ski, które czynią nas bardziej widoczny-
mi w te szare, deszczowe dni. Ocenę tych 
konkretnych elementów, każdej z kurtek 
przedstawianych w tym zestawieniu, po-
zostawiamy naszym testerom. Wyniki 
ich obserwacji już w przyszłym numerze!

M
a być w pełni nie-

przemakalna i naj-

lepiej, by dobrze 

oddychała. Kiedyś było to 

niemożliwe do osiągnięcia 

w odniesieniu do biegowych 

kurtek przeciwdeszczowych. 

Teraz na rynku pojawiły się 

tzw. game changery – kurtki, 

które łączą w sobie obie te 

cechy. Kilka modeli rozda-

liśmy już naszym testerom, 

a ich odczuciami podzieli-

my się z wami w kolejnym 

numerze. Zależy nam, by te-

stowali je podczas mrzaw-

ki, kapuśniaczka, ulewy czy 

burzy. Chcemy wrócić do 

was z konkretną informacją 

zwrotną, która będzie przy-

datna przed podjęciem de-

cyzji o zakupie takiej kurtki. 

Dziś natomiast zaprezen-

tujemy „gołe”, fabryczne 

zestawienia wszystkich te-

stowanych modeli. Aby je 

dobrze odczytać, przygo-

towaliśmy krótką ściągę ze 

współczynników wodood-

porności i oddychalności. 
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RO N H I L L  I N F I N I T Y 
N I G H T FA L L  JAC K E T

WODOSZCZELNOŚĆ: 20 000 JIS-L 1092

ODDYCHALNOŚĆ: 18 000 JIS 1099 B-1

WAGA: 209 g

CENA: 795 zł

Od kurtki wodoodpornej nie oczekuję wiele. 
Wystarczy mi, by faktycznie była wodoodporna, 
a przy tym dobrze oddychała, by była lekka, 
nie była sztywna, bym mogła w niej schować 
telefon i klucze od auta – nie martwiąc się, że po 
bieganiu wyciągnę je mokre. Liczy się dla mnie 
bezpieczeństwo, gdy w jesienno-wiosennej 
szarudze ciężko biegacza odróżnić od asfaltu, 
zwłaszcza na tzw. dobiegówkach do domu. 
Dlatego wpadła mi w oko ta kurtka, bo liźnięta 
refl ektorem aut krzyczy do kierowców: „Hej, tu 
biegnie Ania i chce bezpiecznie wrócić do domu!” 

Anna Lis

C O M P R E S S P O RT  H U R R I C A N E 
WAT E R P RO O F  2 5 / 7 5  JAC K E T

WODOSZCZELNOŚĆ: 25 000 j. Schmerbera

ODDYCHALNOŚĆ: 75 000 MVR

WAGA: 141 g (dla rozmiaru M)

CENA: 1199 zł

Od kurtek przeciwdeszczowych oczekuję wiele. 
W szczególności od kurtek, które kosztują niemało.
Jako ktoś, kto na widok butów biegowych zaczyna się pocić, 
wymagam, by kurtka oprócz pełnej wodoodporności 
dobrze też oddychała. Do tego bardzo ważny jest 
dla mnie kaptur. Nie lubię, jak majta się, przesuwa 
na wietrze, wciąż muszę go poprawiać. A na koniec 
wysoka elastyczność oraz niska waga i mała objętość 
kurtki po zwinięciu. Zatem mam maksimum wymagań 
w stosunku do minimalistycznego produktu.

Jędrzej Maćkowski

I N OV- 8  U LT R A S H E L L  P RO 

WODOSZCZELNOŚĆ: 20 000 mm

ODDYCHALNOŚĆ: 40 000 g/m²/24 h

WAGA: 106 g (dla rozmiaru M)

CENA: 999 zł

Przy wyborze kurtki najważniejsze dla mnie jest, by podczas 
treningów chroniła mnie przed wiatrem, chłodem oraz 
deszczem, a zarazem była lekka i dobrze dopasowana. 

Sylwester Lepiarz

S A LO M O N 
L I G H T N I N G  R AC E 
WAT E R P RO O F

WODOSZCZELNOŚĆ: 
10 000 mm

ODDYCHALNOŚĆ: 
10 000 g/m²/24 h

WAGA: 110 g
(dla rozmiaru M)

CENA: 629 zł

Kurtka nie musi być ładna,
ale powinna być funkcjonalna, 
by po założeniu biegacz czuł 
się komfortowo otulony 
materiałem, który w trudnych 
warunkach daje poczucie 
bezpieczeństwa oraz 
gwarancję niezawodności. 

Sylwia Retmaniak
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A D I DA S  T E R R E X  AG R AV I C 
R A I N . R DY  JAC K E T

WODOSZCZELNOŚĆ: 20 000 mm

ODDYCHALNOŚĆ: 10 000 g/m²/24 h

WAGA: 156 g (dla rozmiaru M) 

CENA: 649 zł 
(data premiery: 1 marca 2020)

Od kurtki przeciwdeszczowej oczekuję 
ochrony przed deszczem, a jak do tego 
będzie lekka i zajmie mało miejsca 
w plecaku to już wystarczy. Przydałyby 
się jakieś odblaski, treningi jesienią i zimą 
to głównie w ciemności, więc to bardzo 
ważne, aby być widocznym z daleka. No 
i wtedy też łatwiej ją znaleźć w domu 
wśród całej masy innego wyposażenia.  

James Kamiński

DY N A F I T  A L P I N E
WAT E R P RO O F  2 . 5   L  M E N  JAC K E T

WODOSZCZELNOŚĆ: 20 000 mm 

ODDYCHALNOŚĆ: 20 000 g/m2/24 h

WAGA: 191 g (dla rozmiaru M)

CENA: 899 zł

Oczekuję dość harmonijnego połączenia 
oddychalności z nieprzemakalnością, a wiadomo, że 
to najtrudniejsze zadanie. Moja poprzednia kurtka 
przeciwdeszczowa niespecjalnie przepuszczała 
powietrze, za to była jak najlepszy sztormiak na 
rejs kutrem przez targany burzami ocean. Jednak 
co innego spacer w ulewie z psem, a co innego 
bieg ultra. Jestem z grupy biegaczy nadmiernie 
potliwych, więc pot wypełniał mi od środka rękawy 
i musiałem wylewać go przez mankiety. Technologie 
postępują, więc zobaczymy jak wypadnie test 
kurteczki o taaakich parametrach jak Dynafi t Alpine 
Waterproof 2.5L. Ważna będzie też trwałość, 
klejenie, działanie suwaków z przodu i na plecach. 
Pierwsze wrażenia są naprawdę pozytywne. 
Wygląd urzeka, ale w deszczu nocą na szlaku ma 
on jednak drugorzędne znaczenie. Testujemy! 

Marcin Rosłoń

A RC ’ T E R Y X  N O R VA N  S L  H O O DY 

WODOSZCZELNOŚĆ I ODDYCHALNOŚĆ: GORE-TEX®
Active with SHAKEDRY™ Technology

WAGA: 120 g (dla rozmiaru M)

CENA: 1249 zł

Oczywiście przede wszystkim całkowita wodoodporność, a właściwie to wypadkowa 
tejże i oddychalności, z którą w przypadku membran bywa bardzo różnie. Dodatkowo 
bardzo mile widziane będzie nieprzeszkadzanie kurtki w biegu, wynikające z dobrze 
opracowanego kroju. Fajnie byłoby też, gdyby z kurtką nie stało się to, co z każdą 
koszulką techniczną po jednym konkretnym ultra – przetarcia od plecaka.  

Rafał Słociak

U LT I M AT E 
D I R E C T I O N  U LT R A 
JAC K E T  V 2

WODOSZCZELNOŚĆ: 
30 000 mm

ODDYCHALNOŚĆ: 
30 000 g/m²/24 h

WAGA: 160 g
(dla rozmiaru M)

CENA: 799 zł

Kurtka dla ultrasa ma być jak 
peleryna dla superbohatera 

– chronić przed złymi 
mocami (deszczem, śniegiem 
i wiatrem), a przy tym nie 
krępować ruchów w walce 
z przeciwnościami losu 
(podbiegami, zbiegami i innymi 
na trasie niespodziankami). 

Maciek Ners
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RO N H I L L  I N F I N I T Y 
N I G H T FA L L  JAC K E T

WODOSZCZELNOŚĆ: 20 000 JIS-L 1092

ODDYCHALNOŚĆ: 18 000 JIS 1099 B-1

WAGA: 209 g

CENA: 795 zł

Od kurtki wodoodpornej nie oczekuję wiele. 
Wystarczy mi, by faktycznie była wodoodporna, 
a przy tym dobrze oddychała, by była lekka, 
nie była sztywna, bym mogła w niej schować 
telefon i klucze od auta – nie martwiąc się, że po 
bieganiu wyciągnę je mokre. Liczy się dla mnie 
bezpieczeństwo, gdy w jesienno-wiosennej 
szarudze ciężko biegacza odróżnić od asfaltu, 
zwłaszcza na tzw. dobiegówkach do domu. 
Dlatego wpadła mi w oko ta kurtka, bo liźnięta 
refl ektorem aut krzyczy do kierowców: „Hej, tu 
biegnie Ania i chce bezpiecznie wrócić do domu!” 

Anna Lis

C O M P R E S S P O RT  H U R R I C A N E 
WAT E R P RO O F  2 5 / 7 5  JAC K E T
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WAGA: 141 g (dla rozmiaru M)
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Jako ktoś, kto na widok butów biegowych zaczyna się pocić, 
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wysoka elastyczność oraz niska waga i mała objętość 
kurtki po zwinięciu. Zatem mam maksimum wymagań 
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A D I DA S  T E R R E X  AG R AV I C 
R A I N . R DY  JAC K E T
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WAGA: 156 g (dla rozmiaru M) 
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(data premiery: 1 marca 2020)

Od kurtki przeciwdeszczowej oczekuję 
ochrony przed deszczem, a jak do tego 
będzie lekka i zajmie mało miejsca 
w plecaku to już wystarczy. Przydałyby 
się jakieś odblaski, treningi jesienią i zimą 
to głównie w ciemności, więc to bardzo 
ważne, aby być widocznym z daleka. No 
i wtedy też łatwiej ją znaleźć w domu 
wśród całej masy innego wyposażenia.  

James Kamiński

DY N A F I T  A L P I N E
WAT E R P RO O F  2 . 5   L  M E N  JAC K E T

WODOSZCZELNOŚĆ: 20 000 mm 

ODDYCHALNOŚĆ: 20 000 g/m2/24 h

WAGA: 191 g (dla rozmiaru M)

CENA: 899 zł

Oczekuję dość harmonijnego połączenia 
oddychalności z nieprzemakalnością, a wiadomo, że 
to najtrudniejsze zadanie. Moja poprzednia kurtka 
przeciwdeszczowa niespecjalnie przepuszczała 
powietrze, za to była jak najlepszy sztormiak na 
rejs kutrem przez targany burzami ocean. Jednak 
co innego spacer w ulewie z psem, a co innego 
bieg ultra. Jestem z grupy biegaczy nadmiernie 
potliwych, więc pot wypełniał mi od środka rękawy 
i musiałem wylewać go przez mankiety. Technologie 
postępują, więc zobaczymy jak wypadnie test 
kurteczki o taaakich parametrach jak Dynafi t Alpine 
Waterproof 2.5L. Ważna będzie też trwałość, 
klejenie, działanie suwaków z przodu i na plecach. 
Pierwsze wrażenia są naprawdę pozytywne. 
Wygląd urzeka, ale w deszczu nocą na szlaku ma 
on jednak drugorzędne znaczenie. Testujemy! 

Marcin Rosłoń

A RC ’ T E R Y X  N O R VA N  S L  H O O DY 

WODOSZCZELNOŚĆ I ODDYCHALNOŚĆ: GORE-TEX®
Active with SHAKEDRY™ Technology

WAGA: 120 g (dla rozmiaru M)

CENA: 1249 zł

Oczywiście przede wszystkim całkowita wodoodporność, a właściwie to wypadkowa 
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MATERIAŁ PROMOCYJNY

T R A I L O W E   P O C Z ĄT K I 
Kolekcja Terrex przykuwa uwagę głównie 
w ostatnich latach i była jednym z boha-
terów czerwcowych mistrzostw adidas IN-
FINITE TRAILS World Championships 
rozegranych w Austrii. Choć na rynku poja-
wiła się dopiero w 2011 r., to nie jest trailo-
wą nowością w ofercie marki. Outdoorowe 
początki adidasa sięgają lat 70. To wówczas 
włoski himalaista Reinhold Messner po-
mógł zaprojektować pierwsze lekkie buty 
trekkingowe, które wykorzystał podczas 
swojej pierwszej wyprawy na Mount Everest 
w 1978 r. (Reinhold jako pierwszy zdobył 
Koronę Himalajów i Karakorum, cel osią-
gnął w roku 1986).

Dla niemieckiej marki był to początek 
projektowania butów w nowej koncepcji, 
a aspiracje do stworzenia wszechstronnych, 
lekkich produktów dały początek kolekcji 
Terrex, która ewoluowała również w kierun-
ku zrównoważonego rozwoju i innowacji 
mających wspierać ekologię. To tym bardziej 
istotne, gdy weźmiemy pod uwagę fakt, że 
to na łonie przyrody swoje pasje realizują 
miłośnicy trailu i to ono jest naszym naj-
cenniejszym terenem treningowym. 

Z R Ó W N O WA Ż O N Y 
R O Z W Ó J
Ambicje w tym aspekcie są spore. Poza współ-
pracą z Parley for the Oceans (wytwarzaniu 

produktów z butelek PET) obejmują m.in. 
obniżenie o połowę ilości zużywanej wody 
oraz energii potrzebnych do wytworzenia 
produktów. Do takich inicjatyw należą: Ze-
roDye i Dope-Dye, czyli sposób barwienia 
bądź też rezygnacja z farbowania materiałów. 
W przypadku tej pierwszej włókna mate-
riału pozostają w ich naturalnym kolorze, 
dzięki temu dostawcy mają prostszy proces 
wytwarzania, a w produktach znajdziemy 
czystszą tkaninę ze wszystkimi wymagany-
mi cechami wydajności. 

Z kolei Dope-Dye charakteryzuje się tym, 
że już na początku procesu produkcyjnego 
barwiony jest podstawowy, surowy materiał. 

P O S T A W
N A  T E R R E X
T E R R E X  TO  P O Ł ĄC Z E N I E  S Ł O WA  T E R R A  ( Z I E M I A ) 

I  C Z Ł O N U  E X  (C Z Y L I  „ E K S T R E M A L N A” ) .  TA K A  J E S T 

KO L E KC JA  A D I DA S  T E R R E X ,  C H O Ć  S K U P I A  S I Ę  N I E  T Y L KO 

N A  D O S TA RC Z E N I U  P RO D U K TÓ W,  K TÓ R E  P O M O G Ą 

S P RO S TAĆ  N AW E T  N A J B A R DZ I E J  W Y M AG A JĄC Y M 

WA RU N KO M  S TAW I A N Y M  W  T R A KC I E  G Ó R S K I C H 

W YC I E C Z E K .  W Y RÓŻ N I Ć  W   N I E J  M OŻ N A  P O S ZC Z E G Ó L N E 

L I N I E  P RO D U K TÓ W,  D O S TO S O WA N E  D O  KO N K R E T N YC H 

P OT R Z E B  U Ż Y T KO W N I K A  N A  K A Ż DY M  P OZ I O M I E 

W Y T R E N O WA N I A .  W S Z Y S T K I E  Ł ĄC Z Y  J E D N A K 

P O Ł ĄC Z E N I E  T E C H N O LO G I I  I  KO M F O RT U ,  K TÓ R E 

P OZ WA L A  J E S ZC Z E  B A R DZ I E J  C I E S Z YĆ  S I Ę  W O L N O Ś C I Ą 

I  R A D O Ś C I Ą ,  JA K Ą  DA J E  B I E G A N I E  W  T E R E N I E . 

Tym samym, jak podkreśla marka, reduku-
je to zużycie zarówno energii, jak i wody, 
w ilości co najmniej 10 l przy produkcji 
jednej pary butów.

Te metody zastosowano przy wytwarzaniu 
nowych linii produktów Terrex, w których 
wyróżnić można trzy główne kategorie: 
Agravic, Two oraz Speed. Który dla kogo?

T E R R E X  A G R AV I C 
–  K O M P R O M I S
Modele Terrex Agravic są kompromisem 
pomiędzy komfortem i lekkością. Marce 
od początku przy pracach nad serią Agra-
vic zależało na stworzeniu lekkiego buta, 

a jednocześnie zapewniającego odpowiedni 
poziom amortyzacji. Podejście to znajduje 
odzwierciedlenie także w nazwie: „Agravic” 
pochodzi od „anti-gravity”, czyli po pro-
stu lekki. To idealna propozycja dla osób, 
które łączą bieganie miejskie z terenowym. 
Amortyzacja w Terrex Agravic została oparta 
o doskonale już znaną piankę Boost, choć 
w przypadku tego trailowego modelu za-
stosowano jej zwiększoną gęstość. Drop 
wynosi 7 mm, to mniej niż w treningo-
wych asfaltówkach tej marki (popularnych 
10 mm), co ma poprawić stabilność w te-
renie. W tej gamie produktów wyróżnić 
można wersje m.in. Boa oraz Flow. Ta pierw-
sza wyróżnia się mocniejszą cholewką oraz 

systemem wiązania – Boa. Jest to opaten-
towana technologia Boa® Fit System, spoty-
kana już w niektórych modelach biegowych 
na rynku, która pozwala na wygodne i sta-
bilne dopasowanie, a jednocześnie elimi-
nuje punkty nacisku. Jest to również efekt 
współpracy reprezentanta marki Boa, biega-
cza Michaela Kabichera, który sam korzysta 
z linii produktów Terrex. Kabicher stawał 
na podium biegów m.in. Korea 50k, Ultra-
-Trail Mount Fuji 90 czy Hochkönigman 47. 

T E R R E X  T W O  –  K O M F O R T
Terrex Two to odpowiedź dla osób szukają-
cych jeszcze większej amortyzacji niż wersja 
Agravic. Sprawdzi się na średnich i długich 

tekst: Agata Masiulaniec
zdjęcia: Aleksandra Gra� 



MATERIAŁ PROMOCYJNY
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wą nowością w ofercie marki. Outdoorowe 
początki adidasa sięgają lat 70. To wówczas 
włoski himalaista Reinhold Messner po-
mógł zaprojektować pierwsze lekkie buty 
trekkingowe, które wykorzystał podczas 
swojej pierwszej wyprawy na Mount Everest 
w 1978 r. (Reinhold jako pierwszy zdobył 
Koronę Himalajów i Karakorum, cel osią-
gnął w roku 1986).

Dla niemieckiej marki był to początek 
projektowania butów w nowej koncepcji, 
a aspiracje do stworzenia wszechstronnych, 
lekkich produktów dały początek kolekcji 
Terrex, która ewoluowała również w kierun-
ku zrównoważonego rozwoju i innowacji 
mających wspierać ekologię. To tym bardziej 
istotne, gdy weźmiemy pod uwagę fakt, że 
to na łonie przyrody swoje pasje realizują 
miłośnicy trailu i to ono jest naszym naj-
cenniejszym terenem treningowym. 

Z R Ó W N O WA Ż O N Y 
R O Z W Ó J
Ambicje w tym aspekcie są spore. Poza współ-
pracą z Parley for the Oceans (wytwarzaniu 

produktów z butelek PET) obejmują m.in. 
obniżenie o połowę ilości zużywanej wody 
oraz energii potrzebnych do wytworzenia 
produktów. Do takich inicjatyw należą: Ze-
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riału pozostają w ich naturalnym kolorze, 
dzięki temu dostawcy mają prostszy proces 
wytwarzania, a w produktach znajdziemy 
czystszą tkaninę ze wszystkimi wymagany-
mi cechami wydajności. 

Z kolei Dope-Dye charakteryzuje się tym, 
że już na początku procesu produkcyjnego 
barwiony jest podstawowy, surowy materiał. 

P O S T A W
N A  T E R R E X
T E R R E X  TO  P O Ł ĄC Z E N I E  S Ł O WA  T E R R A  ( Z I E M I A ) 

I  C Z Ł O N U  E X  (C Z Y L I  „ E K S T R E M A L N A” ) .  TA K A  J E S T 

KO L E KC JA  A D I DA S  T E R R E X ,  C H O Ć  S K U P I A  S I Ę  N I E  T Y L KO 

N A  D O S TA RC Z E N I U  P RO D U K TÓ W,  K TÓ R E  P O M O G Ą 

S P RO S TAĆ  N AW E T  N A J B A R DZ I E J  W Y M AG A JĄC Y M 

WA RU N KO M  S TAW I A N Y M  W  T R A KC I E  G Ó R S K I C H 

W YC I E C Z E K .  W Y RÓŻ N I Ć  W   N I E J  M OŻ N A  P O S ZC Z E G Ó L N E 

L I N I E  P RO D U K TÓ W,  D O S TO S O WA N E  D O  KO N K R E T N YC H 

P OT R Z E B  U Ż Y T KO W N I K A  N A  K A Ż DY M  P OZ I O M I E 

W Y T R E N O WA N I A .  W S Z Y S T K I E  Ł ĄC Z Y  J E D N A K 

P O Ł ĄC Z E N I E  T E C H N O LO G I I  I  KO M F O RT U ,  K TÓ R E 

P OZ WA L A  J E S ZC Z E  B A R DZ I E J  C I E S Z YĆ  S I Ę  W O L N O Ś C I Ą 

I  R A D O Ś C I Ą ,  JA K Ą  DA J E  B I E G A N I E  W  T E R E N I E . 

Tym samym, jak podkreśla marka, reduku-
je to zużycie zarówno energii, jak i wody, 
w ilości co najmniej 10 l przy produkcji 
jednej pary butów.

Te metody zastosowano przy wytwarzaniu 
nowych linii produktów Terrex, w których 
wyróżnić można trzy główne kategorie: 
Agravic, Two oraz Speed. Który dla kogo?

T E R R E X  A G R AV I C 
–  K O M P R O M I S
Modele Terrex Agravic są kompromisem 
pomiędzy komfortem i lekkością. Marce 
od początku przy pracach nad serią Agra-
vic zależało na stworzeniu lekkiego buta, 

a jednocześnie zapewniającego odpowiedni 
poziom amortyzacji. Podejście to znajduje 
odzwierciedlenie także w nazwie: „Agravic” 
pochodzi od „anti-gravity”, czyli po pro-
stu lekki. To idealna propozycja dla osób, 
które łączą bieganie miejskie z terenowym. 
Amortyzacja w Terrex Agravic została oparta 
o doskonale już znaną piankę Boost, choć 
w przypadku tego trailowego modelu za-
stosowano jej zwiększoną gęstość. Drop 
wynosi 7 mm, to mniej niż w treningo-
wych asfaltówkach tej marki (popularnych 
10 mm), co ma poprawić stabilność w te-
renie. W tej gamie produktów wyróżnić 
można wersje m.in. Boa oraz Flow. Ta pierw-
sza wyróżnia się mocniejszą cholewką oraz 

systemem wiązania – Boa. Jest to opaten-
towana technologia Boa® Fit System, spoty-
kana już w niektórych modelach biegowych 
na rynku, która pozwala na wygodne i sta-
bilne dopasowanie, a jednocześnie elimi-
nuje punkty nacisku. Jest to również efekt 
współpracy reprezentanta marki Boa, biega-
cza Michaela Kabichera, który sam korzysta 
z linii produktów Terrex. Kabicher stawał 
na podium biegów m.in. Korea 50k, Ultra-
-Trail Mount Fuji 90 czy Hochkönigman 47. 

T E R R E X  T W O  –  K O M F O R T
Terrex Two to odpowiedź dla osób szukają-
cych jeszcze większej amortyzacji niż wersja 
Agravic. Sprawdzi się na średnich i długich 
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dystansach na różnych nawierzchniach, 
dzięki podeszwie z gumy Continental. I ten 
model dostępny jest w różnych wariantach. 
W wersji Terrex Two Boa Luis Alberto Her-
nando zdobywał swój trzeci tytuł mistrza 
świata w biegach trailowych na trasach 
Penyagolosa 2018. Tu podeszwa środko-
wa oparta została o mocną i lekką piankę 
EVA. Drop w nich wynosi 8 mm. Dla osób, 
które chcą zachować suchość stóp podczas 
jesienno-zimowego biegania, dostępna jest 
wersja Terrex Two GTX. 

T E R R E X  S P E E D  –  S Z Y B K O Ś Ć
Terrex Speed to również jeden z modeli, 
które chętnie podczas startów wykorzy-
stywał Luis Alberto Hernando. Propozy-
cja dla osób, które nawet w trudniejszym 
górskim terenie nie zwalniają tempa. Se-
ria LD będzie odpowiednim towarzyszem 
do pokonywania średnich i dłuższych dy-
stansów. Model stawia na lekkość, stopa 
znajduje się bliżej podłoża, a konstrukcja 
pozbawiona jest jakichkolwiek większych 
ozdobników, ale za tą prostotą kryje się ich 
sukces. Podeszwa zewnętrzna inspirowana 
została oponami Continental Race King 
wykorzystywanymi w rowerach górskich, 
co zapewnia przyczepność podczas szyb-
szego biegu. Drop wynosi 9 mm. 

Biegając, stawiacie na szybkość, komfort, 
a może szukacie czegoś pomiędzy? W linii 
produktów a didas Terrex każdy znajdzie 
coś dla siebie. Produkty dostępne w sieci 
S K L E P B I E G AC Z A . P L
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C O R O S  V E R T I X
COŚ NOWEGO, W MOIM ULUBIONYM STYLU! 

DLACZEGO ULUBIONYM? BO MARKA JEST BARDZO MAŁO ZNANA W POLSCE, A MODEL 

JEST NAJNOWSZYM JEJ DZIEŁEM, CZYLI – PÓKI CO – NAJMNIEJ POPULARNYM. A JA MAM 

W SOBIE COŚ TAKIEGO, ŻE LUBIĘ NOWE RZECZY, LUBIĘ KIBICOWAĆ FIRMOM, KTÓRE CHCĄ 

SIĘ PRZEBIĆ NA RYNEK, SZCZEGÓLNIE JEŚLI RYNEK JEST TRUDNY, ZDOMINOWANY PRZEZ 

GIGANTÓW. A JEŚLI PRODUKT JEST DOJRZAŁY, PRZEMYŚLANY I DOPRACOWANY TO TYM 

BARDZIEJ ZDOBYWA MOJE SERCE. TEN ZEGAREK WYDAJE SIĘ DLA MNIE BYĆ CZYMŚ NAWET 

JESZCZE LEPSZYM.

TESTOWANE NA ULTRASACH

Zegarka nie trzeba odpakować, żeby było 
pierwsze  wow! Walizeczka w militarnym stylu 
zamiast pudełka robi spore wrażenie! Zegarek 
jest zapakowany oddzielnie od paska – ten 
ma system szybkiej zmiany, więc montaż trwa 
cztery sekundy. Plus! Samo urządzenie jest 
ładne – oczywiście to kwestia gustu, ale wy-
konanie, materiały (sza� rowe szkło, tytanowy 
bezel) to jest wysoka jakość. Po uruchomie-
niu zainstalowałem apkę Corosa, zegarek od 
razu się sparował i zaktualizował – bez żad-
nych przygód. Następny plus dla osobnika, 
który był fanem � ńskiej marki, nawet duży. 
Przegląd aplikacji, połączenie ze Stravą, usta-
wienie od razu wyglądu ekranów aktywno-
ści, które to ekrany ustawia się rewelacyjnie, 
trwało moment. I choć jestem zwolennikiem 
ustawiania zegarka przez komputer, jestem 
zachwycony. Da się? Da się!

PIERWSZE OBCOWANIE

Przy pierwszym treningu dopiero zwracam 
uwagę, że zegarek jest nieco mniejszy niż 
wygląda na zdjęciach. Ale przede wszystkim 
jest bardzo lekki! Można go używać na lewej 
albo prawej ręce, a przyciski i pokrętło moż-
na mieć zawsze od strony nadgarstka. Albo 
wręcz przeciwnie. Jak? – zapytacie. Ano, jest 
opcja obrócenia ekranu o 180 stopni! No po 
prostu wow! Ja zostawiłem tradycyjnie, na-
uczony doświadczeniem z � ńskim modelem 
9 w wersji tytanowej, że przyciski i pokręteł-
ko mogą się samoczynnie wciskać wystarczy 
zbyt mocno zgięty nadgarstek, rękawiczka, 
sięganie do plecaka – to się po prostu zda-
rzało. Tu – od razu napiszę – nic takiego nie 
miało miejsca. Ale (teoretycznie!) nawet jeśli, 
to przypadkiem nie uda się nam zakończyć 
aktywności, bo żeby to zrobić, trzeba przy-
trzymać przycisk przez trzy sekundy. Mó-
wiąc wprost, chłopaki z Corosa ogarnęli UX 
znakomicie. A sam główny przycisk, który 
jest jednocześnie pokrętłem? To jest obecnie 
jedna z tych rzeczy, które wyróżniają zegar-
ki tej � rmy. I są rewelacyjne! To po prostu 
nowy poziom UI w zegarkach sportowych. 
Nowość to nie jest, bo przecież taki wynala-
zek istnieje w zegarkach już dłużej niż żyjemy, 

ale w takim wydaniu – jestem zachwycony! 
Przechodzenie między ekranami, pozycjami 
menu etc.? Kręcimy, chcemy wejść głębiej – 
naciskamy. Takie proste!

PIERWSZE TRENINGI

Jestem ciekaw. Pierwsze czekanie na � x to za-
wsze dość ciekawy czas. Lecz zanim się zasta-
nowiłem, już był złapany. Kilka sekund. Nie 
jedna, nie 10 – gdzieś pomiędzy. Ten trend 
utrzymuje się do teraz. Bieg, pierwszy kilo-
metr, wszystko OK – jest autolap po 1 km, 
mocno wyczuwalna wibracja, przechodzę 
między ekranami, bajka! Pauza – możemy 
wejść w detale treningu, zobaczyć wszystkie 
dane, wrócić, wznowić trening.

Po zakończeniu znowu duża lista danych. Nie 
znam się bardzo na liczbach, więc nie będę 
was zanudzał, udając, że się znam. Aplikacja 
przejmuje trening automatycznie, jeśli tyl-
ko jesteśmy sparowani i mamy włączony BT 
w telefonie. Po zgraniu treningu do apki ten 
natychmiastowo pojawia się w Stravie. Od 
razu, żebym został dobrze zrozumiany! W sa-
mej aplikacji jest kilka ciekawych rzeczy, np. 
mamy wykres długości kroku w zależności 
od dystansu. Jest też rytm (kadencja), prze-
wyższenie, tętno – no, tutaj standardowo już. 
Możemy też eksportować trening w kilku 
formatach, do wyboru. Mały detal, a cieszy.

DRUGIE TRENINGI. I TRZECIE

Po oswojeniu się ze sprzętem zaczynam go 
trochę bardziej brać pod lupę. Coś mi wibru-
je, a to zegarek zawiadamia, że ktoś dzwoni. 
Nie ktoś, tylko „ktoś”. Są nawet powiado-
mienia z Instagrama. Fajnie, wcześniej bym 
takie opcje wyłączył, teraz zostawiłem. Jeśli 
działa dobrze, to mi nie przeszkadza. Wiem, 
dziwnie to brzmi, ale w moim wieku gene-
ralnie tego typu przeszkadzajki przeszkadzają, 
chyba że zrobione są wzorcowo.

W trakcie biegania – a zrobiłem też kilka 
szybkich asfaltowych biegów – staram się 
bardziej wyczuć tempo chwilowe, pomiar tęt-
na z nadgarstka, sprawdzam dokładnie ślad. 
Tempo wydaje się mieć minimalny poślizg. 
W górach kompletnie niezauważalne, na as-
falcie… Jacyś puryści mogliby kręcić nosem, 
ale mnie te ~5 sekund nie przeszkadzało. Ale 
zaznaczam, że coś takiego jest, choć mam 
wrażenie, że któraś z bliskich poprawek i to 
zlikwiduje. Natomiast nadgarstkowym po-
miarem tętna jestem co najmniej pozytyw-
nie zaskoczony. Do tej pory była to dla mnie 
ciekawostka, która, gdy tylko ją sprawdza-
łem, okazywała się... nieprzydatną ciekawost-
ką. Tutaj pomiar jest w mojej opinii bardzo 
bliski prawdzie. Na asfaltowej wyścigowej 
dyszce pokazał wg mnie prawidłowe tętno 
średnie, minimalne oraz maksymalne. Żadne 
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tam 230, jakie już wcześniej widywałem. Je-
śli już o pomiarze nadgarstkowym mowa – 
nie znalazłem opcji wyłączenia go, więc jeśli 
zakładamy zegarek na ubranie (wiadomo, 
zima idzie), po znalezieniu � ksa, przy pau-
zie, w momencie wystartowania zegarek in-
formuje nas o braku HR. Pomijamy to, ale 
jest to jeden klik ekstra. Kwestia trzech tre-
ningów i się przyzwyczaiłem.

Tracki tworzone przez zegarek są na pozio-
mie topowych modeli gigantów na rynku, 
przy czym – tu już jest różnica – Vertix nie 
zrobił mi ani raz psikusa. Żadnych dziwnych 
tras, żadnych skoków w bok, żadnych wy-
brakowanych czy niezapisanych treningów. 
Wszystko OK. A to jest u mnie jedna z naj-
ważniejszych rzeczy w ocenie takiego zegarka 
przy codziennym jego używaniu: dokładność 
GPS oraz niezawodność. Zegarki znanych 
marek, które używałem, lubiły mieć pro-
blemy z jednym, albo z drugim. Na modelu 
Vertix mogę polegać i nie przejmować się, że 
coś się schrzani. Wieeeeeelki plus.

JEDEN WERS DLA BATERII

Nie chce zasypywać was danymi z instruk-
cji, choć podam tę jedną liczbę: 60 godzin 
w trybie „wszystko ON”. To jest kosmos. Dla 
przeciętnego ultrasa z takim zegarkiem, power 
bank może nie istnieć. Dla nieprzeciętnego 
też, chyba że robimy jakiś FKT przez kilka 

dni. Zakładam, że jednak nie. Ja zapomnia-
łem o ładowaniu zegarka – trening dwugo-
dzinny zjada ok. 3 czy 4%. Mija tydzień, 
codzienne treningi, bateria spada o 30%. Ta 
bateria to jakiś szatański wynalazek! I chyba 
nie ma innej możliwości aniżeli skwitować 
to wielkim plusem. Ponownie.

„DOLNA LINIA”. NAWIGACJA

Zegarek oprócz pokazywania czasu i opcji 
sportowych ma kilka ekranów: ekran zbior-
czy aktywności z obecnego dnia, wysokość 
z ostatnich 6 h, ciśnienie, tętno, temperatura. 
Tu są też fajne bajery, możemy „wejść głę-
biej” i pokrętłem poruszać się po osi czasu 
i sprawdzić dokładnie, o której godzinie jak 
np. wysoko byliśmy. Podświetlenie zegarka 
działa automatycznie, kiedy podniesiemy rękę 
w geście spoglądania na zegarek. Ale, o czym 
nie napisałem wcześniej, podświetlenie ma 
też swój dedykowany przycisk.

Poprzez aplikację możemy wgrać tracka i na-
wigować po nim – ja wgrywałem gotowe 
tracki, póki co, chyba tylko taka opcja tutaj 
jest dostępna. Ale działa dobrze, szybko i in-
tuicyjnie. Nawigacja daje nam kilka ekranów 
więcej: mapkę z trasą, pro� l wysokości. Po-
krętłem możemy zmieniać skalę tych danych. 
Tu wyszedł jeden jedyny zgrzyt – podczas 
pierwszego treningu, na którym bawiłem 
się nawigacją, zegarek się tzw. sfreezował. 

Tj. sam ekran, bo 
po wibracjach czu-
łem, że zegarek 
reaguje. Instynk-
townie przytrzy-
małem pokrętło 
i zrobił się miękki 
reset. Po pierwsze, 
super, że tak in-
tuicyjnie, po dru-
gie, jeszcze lepiej, 
że ten trening zo-
stał zapisany! I te-
raz najciekawsze 
– po właśnie tym 
treningu jeszcze 

w samochodzie zegarek się uaktualnił o po-
prawkę... naprawiającą możliwe „freezowanie” 
się zegarka w czasie nawigacji. Mówię serio! 
Miałem się wtedy zacząć trochę martwić, ale 
nawet nie zdążyłem. Sama nawigacja dzia-
ła super. Jest track, jest nasz ślad, na tracku 
w razie skrzyżowań, pętli etc. są strzałeczki, 
którą opcję wybrać. Do tego skalowalność 
– no extra! 

Są natomiast są detale, które pewno zosta-
ną poprawione: brak autoskali mapy oraz jej 
wyświetlanie w trybie Heading Up trochę sza-
leje. Przy moim pierwszym biegu z trackiem 
w warunkach wyścigowych nie skorzystałem 
z mapy, bo nie skalibrowałem kompasu, zega-
rek nie wyświetlił komunikatu o tym i mapa 
kręciła się na ekranie jak chciała. Dlaczego? 
Otóż zegarek odczytuje nasz kierunek nie 
wektorem prędkości z GPS, ale położeniem 
zegarka względem Ziemi. Moim zdaniem to 
nie jest do końca dobre rozwiązanie, przecież 
podczas biegu zegarek jest w innym położe-
niu niż gdy na niego spoglądamy, a za każ-
dym takim ruchem mapa się kręci. Podczas 
zawodów, na których (nieskromnie powiem) 
szedł okrutny gaz, nie wiedziałem w ogóle, 
co się na tym ekranie dzieje. Ale to też po 
części trochę moja wina. Ważne, że się nie 
zgubiłem.

Pewno jest jeszcze sporo fajnych rzeczy, któ-
rych jeszcze nie odkryłem, albo o których po 
prostu nie napisałem!

Podsumowując nieco poważniej, kilka mie-
sięcy temu trochę się pod nosem uśmiecha-
łem na widok zachwytów Kuby Krause nad 
Coros Apex. Moj sceptycyzm czasem brał 
górę. Teraz Vertix zostaje ze mną – to zega-
rek, który mnie zauroczył. Lekki, z olbrzy-
mią baterią, znakomitym GPS oraz obsługą, 
świetnie wykonany i przede wszystkim nie-
zawodny. Miło być jedną z pierwszych osób, 
która może używać modelu Vertix, ale jestem 
przekonany, że będzie nas wkrótce więcej. 
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Kamizelka  
KYLIE

Ultrapakowna, niesamowicie lek-
ka (155 g), elastyczna i niekrępu-
jąca ruchów kamizelka biegowa.  
Niezbędny ekwipunek zawsze pod 
ręką! Ergonomicznie zaprojekto-
wane trzy strefy pakowne, idealne 
rozłożenie ciężaru, funkcjonalność 
rozwiązań oraz technologia IDT Cool, 
która zapewnia biegaczowi uczucie 
komfortu dzięki termoregulacji. Już 
nigdy nie wrócisz do swojego stare-
go plecaka biegowego. 

Koszulka CHALLENGE 
CUSTOM

Lekka, oddychająca i niesamowicie 
wygodna koszulka, która przeniesie 
cię w inny wymiar biegania. Miękka 
tkanina idealnie dopasowuje się do 
ciała, a zastosowana  technologia 
IDT Cool wykorzystująca włókno kar-
bonizowanego bambusa zapewnia 
komfort nawet w warunkach zwięk-
szonej potliwości przy wysokich 
temperaturach otoczenia.

Spodenki  
CHIE

Przyleganie i swoboda w jednym.  
Dwuwarstwowe, oddychające spoden-
ki do biegania dla sportowców  
ceniących sobie komfort termiczny  
i wygodę. Wewnętrzna warstwa ideal-
nie dopasowuje się do ciała, a dzięki 
zastosowaniu technologii IDT Cool dba 
o odprowadzanie wilgoci.  Luźniejsza, 
zewnętrza warstwa wyposażona jest 
w dwie kieszonki, które pozwalają za-
brać ze sobą na trening żel lub telefon. 

Skarpety  
DESAFIO 

Przekraczanie granic jeszcze nigdy 
nie było tak łatwe! Przeznaczone do 
biegania po górach na średnich i dłu-
gich dystansach, skarpety Desafio 
chronią stopę przed przegrzaniem, 
a dzięki  technologii Bmax Cool do 
minimum ograniczają ryzyko otarć 
i pęcherzy. O zwiększoną wytrzy-
małość i amortyzację dba system 
ESP, a ochronę przeciwbakteryjną 
zapewniają włókna z dodatkiem zjo-
nizowanego srebra. 

GRANICE  
TO NASZ POCZĄTEK
Tam gdzie inni odpuszczają, Ty nie poddajesz się i napierasz dalej? Gdy inni szukają dróg na 
skróty, Ty realizujesz plan i konsekwentnie dążysz do osiągnięcia celu? Podczas, gdy niektó-
rym wystarczy „tylko”, Ty marzysz o „aż”? W Lurbel myślimy i robimy dokładnie tak samo! 

Jesteśmy hiszpańską firmą tworzoną przez pasjonatów sportu, projektujemy  i produkujemy skar-
petki, odzież sportową i akcesoria dla wymagających biegaczy. Współpracujemy z najlepszymi 
sportowcami wytrzymałościowymi, naukowcami i ekspertami, by stworzyć produkty idealne pod 
względem rozwiązań technologicznych, konstrukcyjnych, funkcjonalnych i wykończeniowych.  
Sprzęt i odzież Lurbel, które charakteryzuje minimalistyczny design, zaawansowane technologie i 
wysoka jakość wykonania, od początku do końca powstają w naszej fabryce w Hiszpanii. Jesteśmy 
Twoim sprzymierzeńcem w przekraczaniu własnych granic oraz w realizacji nawet tych najbardziej 
wymagających i szalonych marzeń biegowych

Sprawdź nas!  sklep.lurbel.pl
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Hiszpańska odzież sportowa Lurbel. Wypróbuj jedyną na świecie technologię 
z materiałem medycznym i sprawdź odzież sportową nowej generacji.
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H
istoria modelu Pegasus sięga począt-
ku lat 80. Śmiem twierdzić, że jest 
to jeden z najdłużej funkcjonujących 

modeli na rynku, sprzedany w milionach eg-
zemplarzy. Być może najpopularniejszy but 
treningowy na rynku. W tym roku pegasusy 
przeszły swoją 36 reinkarnację. Ekipa z Ore-
gonu postanowiła poszaleć i oprócz standar-
dowej wersji asfaltowej wypuściła na rynek 
wersję trailową, poszerzając tym samym swoje 
(niezbyt rozbudowane) portfolio butów do 
biegania w terenie. W ten sposób na sklepo-
wych półkach pod szyldem Nike, obok Terra 

Kiger i Wildhorse, pojawił się On. Dumny, 
kolorowy Nike Pegasus Trail. 

WIZUALNIE but prezentuje się genialnie. 
Pastelowe kolory połączone z białym ma-
teriałem cholewki, który być może nie jest 
najlepszym wyborem do biegania w błocie, 
sprawiają, że but jest jedyny w swoim ro-
dzaju. Przechadzając się w nim po dzielni, 
zyskasz +10 punktów do szacunku u gimna-
zjalistów. Dodatkowo wygląda lekko i bar-
dzo dynamicznie, co potwierdza się już przy 
pierwszym bieganiu. 

te(k)st: Łukasz Baranow
zdjęcia: Karolina Krawczyk

N I K E  A I R  Z O O M
PEGASUS 36 TRAIL 

RZECZYWISTA WAGA:
257 g (rozm. 41) 

DROP:
10 mm

PRZEZNACZENIE: 
Wszystkie dystanse; większość 
tras: od kamienistych tatrzańskich 
i karkonoskich szlaków przez 
miejskie, parkowe, szutrowe alejki, 
po suche bieszczadzkie trasy, 
z wyłączeniem ciężkich, błotnistych 
warunków.

D A N E  T E C H N I C Z N E

TESTOWANE NA ULTRASACH

PIERWSZE SPOSTRZEŻENIE po założeniu: 
wąski. Nie obawiajcie się jednak, to odczucie 
mija po kilku treningach. But idealnie dosto-
sowuje się do kształtu stopy, dzięki bardzo 
miękkiemu materiałowi cholewki. Wzmoc-
niona jest ona warstwą plastycznej gumy, two-
rzącej otok na palce. To jedyne zewnętrzne 
wzmocnienie (niezbędne dla ochrony przed 
kamieniami na szlaku i przyśpieszoną utra-
tą paznokci) oraz jedna z nielicznych zmian 
w stosunku do wersji podstawowej. Przyznaję 
z żalem, że nie jest to ochrona wybitna i przy 
trudniejszych, kamienistych trasach kontakt 
z ciężkim kamieniem bywa bolesny.

LEKKI I DYNAMICZNY. Dwie cechy, któ-
rych poszukuję w butach przeznaczonych 
do szybkiego biegania w terenie. W większo-
ści przypadków (nie oszukujmy się) jest to 
skorelowane z szybszym zużyciem, przecie-
raniem i krótszą żywotnością. W tej chwili 
but ma na liczniku jakieś 300 km i siatka 
trzyma się świetnie. Przy takim przebiegu 
na większości niezabudowanych butów po-
jawiają się pierwsze przetarcia itp. Tutaj wiel-
ki plus! Dynamika pegasusów przypomina 
nieco pierwszą wersję speedgoatów, idzie 
w kierunku wsparcia i przyśpieszenia fazy 
przetoczenia, choć nie w takim stopniu jak 
w modelu Hoka One One. Na pewno ma 
to związek z delikatnym wypro� lowaniem 
podeszwy oraz zastosowaniem dwóch nie-
zależnych obszarów Air Zoom – pod piętą 

oraz w śródstopiu. Takie umiejscowienie sys-
temu amortyzacji wpływa również na inne 
aspekty użytkowania. 

KOMFORT. Czynnik, który u 95% klientów 
warunkuje potencjalny zakup danego mode-
lu. I bardzo dobrze, bo nie ma nic gorsze-
go niż uczucie dyskomfortu podczas biegu, 
spowodowanego nieodpowiednim dobrem 
butów, rozmiarem itp. Nie każdy model jest 
uniwersalny i będzie pasował każdemu. Do 
pegasusów z pewną obawą podchodziłbym, 
gdybym był osobą z wysokim podbiciem czy 
bardzo szerokim przodostopiem. Konstrukcja 
buta jest smukła w okolicy palców, do tego 
dochodzi dość niskie wnętrze i całość fun-
duje klaustrofobiczne doznania stopie bie-
gaczy, których drzewo genealogiczne sięga 
przodków z Shire. Konstrukcja buta i jego 
wykończenie stoją na bardzo wysokim po-
ziomie. O tak błahych na pierwszy rzut oka 
szczegółach jak wszycie języka, mocowanie 
sznurówek (i skuteczność po ich zasznurowa-
niu), czy kształt i materiał zapiętka możecie 
zapomnieć. Z żadnym z wymienionych nie 
będziecie mieli problemu. 

BIEŻNIK. To właśnie podeszwą zewnętrz-
ną wersja trailowa najbardziej różni się od 
tej przeznaczonej na asfalt. W tym aspekcie 
jest niestety wiele do poprawy, szczególnie 
jeśli chodzi o przyczepność gumy na mokrej 
nawierzchni. Płytkie kołki nie zapewniają 

stabilności na błotnistym szlaku, 
choć ich duża płaszczyzna styku 
z podłożem powoduje bardzo kom-
fortowe pokonywanie dystansów 
ultra na twardych, suchych ścież-
kach, z dodatkowymi asfaltowy-
mi przelotami. Ponadto warto 
zaznaczyć, że ścieralność zastoso-
wanej mieszanki jest niska, i nie 
powinniśmy „zostawić” bieżnika 
zbyt prędko. 

W moim przypadku największym 
problemem okazał się wysoki na 
10 mm drop. Zachęca on, w po-

łączeniu z miękką podeszwą środkową, do 
biegania z pięty i niemiłosiernego walenia 
nią o podłoże. 

BUTY TESTOWANE były w różnych wa-
runkach, zaliczyły start w szybkiej Połówce 
z Górką podczas Karkonoskiego Festiwalu 
Biegowego Chojnik, długą ośmiogodzinną 
wycieczkę w Tatrach oraz wiele treningów 
w miejskiej dżungli. Przebiegały kilometry 
w deszczu, skwarze, w dzień i w nocy. Po-
lubiliśmy się, ale nie zakochaliśmy. Model 
Pegasus Trail bardzo polecam biegaczom za-
czynającym przygodę z ultra, przesiadającym 
się z typowego obuwia asfaltowego. Hybryda, 
którą stworzyło Nike, będzie dla was świet-
nym wyborem.

Z A L E T Y : 

• niska waga 

• bardzo dobra amortyzacja

• świetna oddychalność

W A D Y : 

• wysoki 10 mm drop

• zbyt łagodny bieżnik

• brak przyczepności na 

mokrej nawierzchni

O C E N A  O G Ó L N A  4 / 6 
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ALI BABA
I 40 ROZBÓJNIKÓW

tekst: Sylwia Retmaniak
zdjęcia: Jacek Deneka

NA MEDAL

U L T R A  W Y D M A
DYSTANS:  100 km

PRZEWYŻSZENIE:  +/- 500 m

LIMIT CZASU:  20 h

TRASA BIEGU: Łeba, Czołpino, Rowy, Gardna Wielka, 
Smołdzino, Kluki, Izbica, Żarnowska, Łeba

START: 5:00, 5.10.2019, Łeba

ULTRA WYDMA OKAZAŁA SIĘ ABSOLUTNYM 
ZASKOCZENIEM. CZEGOŚ TAKIEGO NIE 

DOŚWIADCZYŁAM JESZCZE NIGDY W ŻYCIU. 
NAWET NIE UMIEM OPISAĆ SŁOWAMI, CO 
TAM SIĘ WŁAŚCIWE DZIAŁO, BO BYŁO TO 
WRĘCZ MAGICZNE. ULOTNE. NIEREALNE. 
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Momentami byłam pewna, że 
to sen, lecz chłód lodowatych 
morskich fal, gilgoczących 

moje stopy utwierdzał mnie w przekona-
niu, iż to wszystko dzieje się naprawdę. 
Nigdy wcześniej nie przypuszczałam, że 
będę biegać nocą po plaży, a na dodatek 
100 km i to 12 dni po ostatniej setce. No 
cóż, w każdym szaleństwie jest jakaś meto-
da. Nie pytajcie więc, czemu to robię, bo 
wiem jedynie, że emocje, jakie mi wtedy 
towarzyszą, są jak puszysta kremówka. A czy 
znacie kogoś, kto nie lubi kremówek? No 
właśnie, ja też nie. 

TAJNA MOTYWACJA
Startujemy o 5 rano, biegniemy przez 
mroczne zakątki Łeby, prowadzeni począt-
kowo przez organizatora biegu – naczelne-
go zbója Sławka, który ze swoją charyzmą 
mógłby wygrać wybory na prezydenta Gwa-
temali. Trzeba przyznać, że jak Sławek zor-
ganizuje bieg, to nie ma mocnych. Trasa 
wyciska łzy wzruszenia i powoduje ból 
istnienia. Dlatego już po kilometrze, gdy 
wbiegałam na plażę, którą miałam napie-
rać kolejne 45 km, wiedziałam, że będzie 
to ciężka orka gorsza od pracy w kopalni 
soli w Wieliczce. Nie myliłam się. Mimo 
że piach spowalniał moje ruchy, stwarzając 
wrażenie cofania się, zdeterminowana par-
łam z mężczyznami na przodzie. Cieszyłam 
się, że jest ciemno, bo nie widzą jak bardzo 
jestem purpurowa. Mimo zmęczenia, nie 
odpuszczałam. Nie tylko ze zwykłej natury 
mendy, co jak się czegoś uczepi, to już mę-
czy temat, dopóki trupem nie padnie, lecz 
przede wszystkim dlatego, że miałam świa-
domość powierzonej mi tajemnicy.

Otóż pewien mężczyzna biegnący tego dnia 
dystans 50 km planował oświadczyć się na 
mecie swojej kobiecie, biegnącej z kolei 
dystans 20 km. Po wstępnych szacunkach 
i skalkulowaniu naszych możliwości poja-
wiła się szansa wspólnego przekroczenia 
mety. Z rachunku prawdopodobieństwa 
wynikało, że jeśli przyszła żona pobiegnie 

bardzo rekreacyjnie, a przyszły mąż się zep-
nie, ja zaś, utrzymując tempo wyścigowej 
kury, przybiegnę na metę w 10 godzin, to 
zgodnie z zasadą przyciągania Newtona bę-
dzie spory procent szans, że spotkamy się 
wszyscy razem na mecie. Zgodnie z tym 
wykalkulowanym planem przyszły mąż za-
skoczy wtedy przyszłą żonę oświadczynami, 
a ja to wszystko będę mogła zobaczyć na 
własne oczy. I to właśnie była moja tajna 
motywacja… 

BIAŁE WIDMO
Po raz pierwszy startując nocą, poruszałam 
się bez strachu. Nie tylko dlatego, że pla-
ża była płaska i miękka, przez co nie mia-
łam makabrycznych wizji umazanego krwią 
kolana. Lecz przede wszystkim dlatego, że 
wiedziałam, że biegnąc brzegiem morza, nie 
zgubię trasy. Dzięki temu mogłam przestać 
skupiać się na nawigacji, a zacząć przyglą-
dać się temu, co mnie otacza. I to właśnie 
zdziwiło mnie najbardziej. Widok był wręcz 
spektakularny! Nie mogłam oderwać wzro-
ku od piachu, którego smuga unosiła się 
nad powierzchnią plaży, stwarzając wra-
żenie wychodzących z czeluści ziemi dusz 

zmarłych, które w dość upiorny sposób 
wskazywały kierunek biegu. Zjawy snu-
ły się po plaży, szukając swoich o� ar, któ-
rym mogłyby zaświszczeć morskim szumem 
w uszach. Potem niczym samobójcy targa-
ły się na swoje życie, rzucając na czołowe 
zderzenie z groźną spienioną falą. 

Pogrążona w fatalistycznych wizjach świa-
ta, zauważam nagle zbliżającą się do mnie 
szybkim zwinnym ruchem białą postać. Jej 
szaty upiornie powiewają na silnym wietrze. 
W świetle księżyca dostrzegam, iż w to tań-
czące na piachu prześcieradło ubrany jest 
człowiek. Gdy podbiega bliżej, rozpoznaję 
w nim Ali Babę z baśni o 40 rozbójnikach. 
„Wariat! Słowo daję, wariat!” Nie sposób 
było się jednak nie uśmiechnąć na widok 
takiego zjawiska, bo jakby nie patrzeć, trze-
ba mieć jaja, by w stylizacji „na Araba” wy-
brać się na miasto. W ten właśnie sposób, 
niesiona południowo-wschodnim wiatrem, 
wśród zjaw z unoszącego się piasku, przeni-
kających jak chłód morskiej bryzy me ciało, 
podążam za okutanym w prześcieradło Ali 
Babą wraz z 40 rozbójnikami, przebiegając 
45 km brzegiem plaży. Witam nowy dzień 

śpiewem nadmorskich syren, 
których melodyjny pomruk 
wychodzi wraz z wiatrem 
z głębin oceanu... 

NIEDOSZŁY DEZERTER
Krople izotoniku sączyły się 
z bukłaka, ściekając powoli 
po moich palcach, zahacza-
jąc początkowo szyderczo 
o tyłek, a kończąc na wnę-
kach między palcami u sto-
py. „Nieszczęście! Prawdziwe 
nieszczęście!”, krzyczę do 

wolontariuszy, opowiadając o swojej skoń-
czonej karierze, zaprzepaszczonej szansie 
i zniszczonym życiu. „Co się stało?”, pyta 
pan, proponując mi jednocześnie skosz-
towanie pulchnej drożdżówy. „W wyniku 
powstałej, zupełnie nieoczekiwanie, dziury 
w bukłaku, POJAWIŁ SIĘ KRYZYS. TA 
ŁAJBA TONIE”, mówię grobowym głosem, 
patrząc na niego stanowczym wzrokiem ka-
pitana z Titanika, który wie już, iż pójdzie 
na dno. „Co ile są rozmieszczone punkty 
odżywcze?”, pytam z nadzieją, która nie 
bez przyczyny jest nazywana matką głupich. 

„Co 20 kilometrów…” odpowiada wolonta-
riusz, który siląc się na dowcip, dodaje: „Ale 
przynajmniej pada deszcz”. „Pada? To nie 
deszcz pada, to płacze moje serce!” A jakby 
w odpowiedzi wzmaga się ulewa.

Jak się niebawem okazuje, bukłak to nie 
jedyne moje zmartwienie. Po 50. kilome-
trze nogi odmawiają posłuszeństwa, przez 
co ostro zwalniam, przechodząc czasem do 
marszobiegu. Jeżeli jest wśród was ktoś, kto 
myśli, że bez problemu przebiegnie dwie 
sety w ciągu dwóch tygodni, to powiem 
wprost, że to pomysł głupszy nawet od 

suszenia rajstop w piekarniku. To misja 
wręcz samobójcza, która stawia organizm 
na skraju wytrzymałości, sprawdzając jego 
granice. A te, jak wszystko, kiedyś się koń-
czą. Dlatego pewnie nie zdziwi was fakt, iż 
w połowie biegu nie mogłam zrozumieć, po 
co to wszystko robię. Gdyby nie obecność 
Ali Baby, z którym biegłam dobre 30 km, 
dzieląc się swoimi samobójczymi myślami, 
to być może przy pierwszej nadarzającej 
się okazji, zwyczajnie i dość spontanicznie, 
bym sobie z tych zawodów radośnie spi***.

ZBÓJECKI FINISZ
Organizator i tym razem dał wyraz swojej 
miłości do błota. O dziwo, udało mu się 
na z pozoru piaszczystym terenie znaleźć 
mokradła, na których wciągające buty błoto 
skutecznie uniemożliwiało sprawne prze-
mieszczanie się, zmuszając do obrania no-
wej taktyki, opartej na posuwistym ruchu 
dżdżownicy. Tym sposobem, robiąc 4 km 
w godzinę, zostałam dogoniona przez bie-
gaczy z krótszego dystansu. „Cholera, za-
ręczyny!”, przypominam sobie, a stróżka 
potu ściekła po mej skroni, bo najwidocz-
niej udzielił mi się stres wydzielany przez 
biegnącego w tym czasie przyszłego męża. 

„Musisz przyspieszyć! Musisz zdążyć! Musisz 
to zobaczyć!”, mamroczę do siebie. „Ja nic 
nie muszę!”, buntuję się, bo jednak „musieć” 
stosowane w trybie rozkazującym wzmaga 
u mnie postawę oportunisty. „MUSISZ, 
MUSISZ, MUSISZ!”, znowu słyszę głos 
w swojej głowie, z którą ewidentnie jest 
coś nie tak, skoro dyskutuje sama ze sobą. 

Tym razem nie stawiam oporu, przyspie-
szam. W końcu to jedyna taka okazja, by 
zobaczyć zaręczyny na Ultra Wydmie na 
żywo. Zmotywowana i podniecona jak bóbr 

niszczący nową tamę, porzucam myśli o ra-
dosnym spi*** i napierając krokiem chwiej-
nej lamy, dobiegam do miasta, gdzie 500 m 
przed metą jakby za karę spada na mą głowę 
grad. „O tej dezercji nie myślałam na serio!”, 
krzyczę, patrząc w niebo. „Przysięgam, je-
stem niewinna!”, mówię piskliwym głosem, 
dokładnie 200 m przed metą, zakładając 
na siebie kurtkę, którą zdjęłam, by mieć 
lepszą stylizację do zdjęcia. Narzucając ją 
na plecak, wbiegam na metę, wyglądam jak 
skoksowany zawodnik MMA. W ramach 
tradycji dostaję po tyłku pasem, a w moje 
gardło zostaje wlany trunek pochodzenia 
nieoczywistego, który organizator z pew-
nością sam na nielegalu pędzi w swojej zbó-
jeckiej piwniczce. „Zaręczyny! Zdążyłam?”, 
zastanawiam się gorączkowo. „Wiktor jest 
daleko za tobą”, mówi przyszła żona, która, 
czekając na przyszłego męża, nie wie jesz-
cze, co ją tego dnia czeka…

ULTRA WYDMA / NA MEDAL

Jeżeli jest wśród was ktoś, kto myśli, że bez problemu 
przebiegnie dwie sety w ciągu dwóch tygodni, to 
powiem wprost, że to pomysł głupszy nawet od 
suszenia rajstop w piekarniku.
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Biegaczka z syndromem 
"kury wyścigowej", uwiel-
bia rywalizację i moment 
przekraczania mety. Za-
zwyczaj wtedy płacze, 

mdleje bądź tańczy. Biega 
czerpiąc z tego natchnie-

nie do pisania o wszystkim 
i o niczym. Motto: "jeśli 
czegoś nie wolno, a się 

bardzo chce,to znaczy, że 
można "
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Momentami byłam pewna, że 
to sen, lecz chłód lodowatych 
morskich fal, gilgoczących 

moje stopy utwierdzał mnie w przekona-
niu, iż to wszystko dzieje się naprawdę. 
Nigdy wcześniej nie przypuszczałam, że 
będę biegać nocą po plaży, a na dodatek 
100 km i to 12 dni po ostatniej setce. No 
cóż, w każdym szaleństwie jest jakaś meto-
da. Nie pytajcie więc, czemu to robię, bo 
wiem jedynie, że emocje, jakie mi wtedy 
towarzyszą, są jak puszysta kremówka. A czy 
znacie kogoś, kto nie lubi kremówek? No 
właśnie, ja też nie. 

TAJNA MOTYWACJA
Startujemy o 5 rano, biegniemy przez 
mroczne zakątki Łeby, prowadzeni począt-
kowo przez organizatora biegu – naczelne-
go zbója Sławka, który ze swoją charyzmą 
mógłby wygrać wybory na prezydenta Gwa-
temali. Trzeba przyznać, że jak Sławek zor-
ganizuje bieg, to nie ma mocnych. Trasa 
wyciska łzy wzruszenia i powoduje ból 
istnienia. Dlatego już po kilometrze, gdy 
wbiegałam na plażę, którą miałam napie-
rać kolejne 45 km, wiedziałam, że będzie 
to ciężka orka gorsza od pracy w kopalni 
soli w Wieliczce. Nie myliłam się. Mimo 
że piach spowalniał moje ruchy, stwarzając 
wrażenie cofania się, zdeterminowana par-
łam z mężczyznami na przodzie. Cieszyłam 
się, że jest ciemno, bo nie widzą jak bardzo 
jestem purpurowa. Mimo zmęczenia, nie 
odpuszczałam. Nie tylko ze zwykłej natury 
mendy, co jak się czegoś uczepi, to już mę-
czy temat, dopóki trupem nie padnie, lecz 
przede wszystkim dlatego, że miałam świa-
domość powierzonej mi tajemnicy.

Otóż pewien mężczyzna biegnący tego dnia 
dystans 50 km planował oświadczyć się na 
mecie swojej kobiecie, biegnącej z kolei 
dystans 20 km. Po wstępnych szacunkach 
i skalkulowaniu naszych możliwości poja-
wiła się szansa wspólnego przekroczenia 
mety. Z rachunku prawdopodobieństwa 
wynikało, że jeśli przyszła żona pobiegnie 

bardzo rekreacyjnie, a przyszły mąż się zep-
nie, ja zaś, utrzymując tempo wyścigowej 
kury, przybiegnę na metę w 10 godzin, to 
zgodnie z zasadą przyciągania Newtona bę-
dzie spory procent szans, że spotkamy się 
wszyscy razem na mecie. Zgodnie z tym 
wykalkulowanym planem przyszły mąż za-
skoczy wtedy przyszłą żonę oświadczynami, 
a ja to wszystko będę mogła zobaczyć na 
własne oczy. I to właśnie była moja tajna 
motywacja… 

BIAŁE WIDMO
Po raz pierwszy startując nocą, poruszałam 
się bez strachu. Nie tylko dlatego, że pla-
ża była płaska i miękka, przez co nie mia-
łam makabrycznych wizji umazanego krwią 
kolana. Lecz przede wszystkim dlatego, że 
wiedziałam, że biegnąc brzegiem morza, nie 
zgubię trasy. Dzięki temu mogłam przestać 
skupiać się na nawigacji, a zacząć przyglą-
dać się temu, co mnie otacza. I to właśnie 
zdziwiło mnie najbardziej. Widok był wręcz 
spektakularny! Nie mogłam oderwać wzro-
ku od piachu, którego smuga unosiła się 
nad powierzchnią plaży, stwarzając wra-
żenie wychodzących z czeluści ziemi dusz 

zmarłych, które w dość upiorny sposób 
wskazywały kierunek biegu. Zjawy snu-
ły się po plaży, szukając swoich o� ar, któ-
rym mogłyby zaświszczeć morskim szumem 
w uszach. Potem niczym samobójcy targa-
ły się na swoje życie, rzucając na czołowe 
zderzenie z groźną spienioną falą. 

Pogrążona w fatalistycznych wizjach świa-
ta, zauważam nagle zbliżającą się do mnie 
szybkim zwinnym ruchem białą postać. Jej 
szaty upiornie powiewają na silnym wietrze. 
W świetle księżyca dostrzegam, iż w to tań-
czące na piachu prześcieradło ubrany jest 
człowiek. Gdy podbiega bliżej, rozpoznaję 
w nim Ali Babę z baśni o 40 rozbójnikach. 
„Wariat! Słowo daję, wariat!” Nie sposób 
było się jednak nie uśmiechnąć na widok 
takiego zjawiska, bo jakby nie patrzeć, trze-
ba mieć jaja, by w stylizacji „na Araba” wy-
brać się na miasto. W ten właśnie sposób, 
niesiona południowo-wschodnim wiatrem, 
wśród zjaw z unoszącego się piasku, przeni-
kających jak chłód morskiej bryzy me ciało, 
podążam za okutanym w prześcieradło Ali 
Babą wraz z 40 rozbójnikami, przebiegając 
45 km brzegiem plaży. Witam nowy dzień 

śpiewem nadmorskich syren, 
których melodyjny pomruk 
wychodzi wraz z wiatrem 
z głębin oceanu... 

NIEDOSZŁY DEZERTER
Krople izotoniku sączyły się 
z bukłaka, ściekając powoli 
po moich palcach, zahacza-
jąc początkowo szyderczo 
o tyłek, a kończąc na wnę-
kach między palcami u sto-
py. „Nieszczęście! Prawdziwe 
nieszczęście!”, krzyczę do 

wolontariuszy, opowiadając o swojej skoń-
czonej karierze, zaprzepaszczonej szansie 
i zniszczonym życiu. „Co się stało?”, pyta 
pan, proponując mi jednocześnie skosz-
towanie pulchnej drożdżówy. „W wyniku 
powstałej, zupełnie nieoczekiwanie, dziury 
w bukłaku, POJAWIŁ SIĘ KRYZYS. TA 
ŁAJBA TONIE”, mówię grobowym głosem, 
patrząc na niego stanowczym wzrokiem ka-
pitana z Titanika, który wie już, iż pójdzie 
na dno. „Co ile są rozmieszczone punkty 
odżywcze?”, pytam z nadzieją, która nie 
bez przyczyny jest nazywana matką głupich. 

„Co 20 kilometrów…” odpowiada wolonta-
riusz, który siląc się na dowcip, dodaje: „Ale 
przynajmniej pada deszcz”. „Pada? To nie 
deszcz pada, to płacze moje serce!” A jakby 
w odpowiedzi wzmaga się ulewa.

Jak się niebawem okazuje, bukłak to nie 
jedyne moje zmartwienie. Po 50. kilome-
trze nogi odmawiają posłuszeństwa, przez 
co ostro zwalniam, przechodząc czasem do 
marszobiegu. Jeżeli jest wśród was ktoś, kto 
myśli, że bez problemu przebiegnie dwie 
sety w ciągu dwóch tygodni, to powiem 
wprost, że to pomysł głupszy nawet od 

suszenia rajstop w piekarniku. To misja 
wręcz samobójcza, która stawia organizm 
na skraju wytrzymałości, sprawdzając jego 
granice. A te, jak wszystko, kiedyś się koń-
czą. Dlatego pewnie nie zdziwi was fakt, iż 
w połowie biegu nie mogłam zrozumieć, po 
co to wszystko robię. Gdyby nie obecność 
Ali Baby, z którym biegłam dobre 30 km, 
dzieląc się swoimi samobójczymi myślami, 
to być może przy pierwszej nadarzającej 
się okazji, zwyczajnie i dość spontanicznie, 
bym sobie z tych zawodów radośnie spi***.

ZBÓJECKI FINISZ
Organizator i tym razem dał wyraz swojej 
miłości do błota. O dziwo, udało mu się 
na z pozoru piaszczystym terenie znaleźć 
mokradła, na których wciągające buty błoto 
skutecznie uniemożliwiało sprawne prze-
mieszczanie się, zmuszając do obrania no-
wej taktyki, opartej na posuwistym ruchu 
dżdżownicy. Tym sposobem, robiąc 4 km 
w godzinę, zostałam dogoniona przez bie-
gaczy z krótszego dystansu. „Cholera, za-
ręczyny!”, przypominam sobie, a stróżka 
potu ściekła po mej skroni, bo najwidocz-
niej udzielił mi się stres wydzielany przez 
biegnącego w tym czasie przyszłego męża. 

„Musisz przyspieszyć! Musisz zdążyć! Musisz 
to zobaczyć!”, mamroczę do siebie. „Ja nic 
nie muszę!”, buntuję się, bo jednak „musieć” 
stosowane w trybie rozkazującym wzmaga 
u mnie postawę oportunisty. „MUSISZ, 
MUSISZ, MUSISZ!”, znowu słyszę głos 
w swojej głowie, z którą ewidentnie jest 
coś nie tak, skoro dyskutuje sama ze sobą. 

Tym razem nie stawiam oporu, przyspie-
szam. W końcu to jedyna taka okazja, by 
zobaczyć zaręczyny na Ultra Wydmie na 
żywo. Zmotywowana i podniecona jak bóbr 

niszczący nową tamę, porzucam myśli o ra-
dosnym spi*** i napierając krokiem chwiej-
nej lamy, dobiegam do miasta, gdzie 500 m 
przed metą jakby za karę spada na mą głowę 
grad. „O tej dezercji nie myślałam na serio!”, 
krzyczę, patrząc w niebo. „Przysięgam, je-
stem niewinna!”, mówię piskliwym głosem, 
dokładnie 200 m przed metą, zakładając 
na siebie kurtkę, którą zdjęłam, by mieć 
lepszą stylizację do zdjęcia. Narzucając ją 
na plecak, wbiegam na metę, wyglądam jak 
skoksowany zawodnik MMA. W ramach 
tradycji dostaję po tyłku pasem, a w moje 
gardło zostaje wlany trunek pochodzenia 
nieoczywistego, który organizator z pew-
nością sam na nielegalu pędzi w swojej zbó-
jeckiej piwniczce. „Zaręczyny! Zdążyłam?”, 
zastanawiam się gorączkowo. „Wiktor jest 
daleko za tobą”, mówi przyszła żona, która, 
czekając na przyszłego męża, nie wie jesz-
cze, co ją tego dnia czeka…

ULTRA WYDMA / NA MEDAL

Jeżeli jest wśród was ktoś, kto myśli, że bez problemu 
przebiegnie dwie sety w ciągu dwóch tygodni, to 
powiem wprost, że to pomysł głupszy nawet od 
suszenia rajstop w piekarniku.

b i o

Biegaczka z syndromem 
"kury wyścigowej", uwiel-
bia rywalizację i moment 
przekraczania mety. Za-
zwyczaj wtedy płacze, 

mdleje bądź tańczy. Biega 
czerpiąc z tego natchnie-

nie do pisania o wszystkim 
i o niczym. Motto: "jeśli 
czegoś nie wolno, a się 

bardzo chce,to znaczy, że 
można "

Sylwia Retmaniak



JAK ZOSTAŁEM
SZEFEM GANGU
MOTYWATORÓW

 tekst: Jolanta Blaszkowska-Bastian i Jacek Bastian

NA MEDAL

T O R  D E S  G É A N T S ® 
DYSTANS:  330 km

PRZEWYŻSZENIE:  +/- 24 000 m

LIMIT CZASU:  150 h

TRASA BIEGU:  Courmayeur, La Thuile, Valgrisenche,
Eaux Rousse, Cogne, Chardonney, Donnas,

Rifugio della Barma, Niel - Dortoir La Gruba, Gressoney 
Palazzetto, Champoluc, Cretaz (Valtournenche), Oyace,

Rey (Ollomont), Merdeux, Courmayeur

START: 12:00, 8.09.2019, Courmayeur

TOR DES GEANTS POSTAWIŁ PRZEDE 
MNĄ PYTANIE: „A CO, JEŚLI ZABIORĘ CI 

TWÓJ SPORTOWY CEL, A W JEGO MIEJSCE 
ZAPROPONUJĘ PRÓBĘ CHARAKTERU? CZY 

NADAL W TO WCHODZISZ?”
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Rzeczywistość miała na mnie 
inny plan niż ja na nią. Wszyst-
ko, co przytra� ło mi się na tra-

sie TDG, próbowało mnie zmusić 
do rezygnacji. Czułem się jak per-
sona non grata lub bohater � lmu 
Pechowiec. 

Przyjechałem na TDG z zamia-
rem poprawienia wyniku z debiu-
tu w 2016 r. Chciałem pokonać 
trasę 330 km, 24 000 m przewyż-
szeń, wśród alpejskich szczytów 
w 120 godzin. Miałem w rękach 
wszelkie atuty – znałem trasę, byłem 
przygotowany � zycznie i psychicz-
nie, miałem taktykę eliminującą 
błędy debiutanta. Jednocześnie wie-
działem, że TDG to wielka niewia-
doma, która może zwery� kować 
wszystko to, co mi się wydaje. 

Wraz z kolejnymi wydarzeniami na 
trasie, marzenie o wyniku uleciało 
jak balonik zerwany ze sznurka, by 
chwilę później pęknąć na moich 
oczach. My biegacze wiemy, jak to 
boli. Musiałem sobie odpowiedzieć 
na pytanie: „To po co ja tu teraz 
jestem, skoro mój plan poszedł się 
walić?” Przez długi czas tego nie 
wiedziałem. Jednak z każdą kolej-
ną kłodą zaczynałem rozumieć, że 
tym razem gra toczy się o zupeł-
nie inną stawkę – o mój charak-
ter. O niezłomność w sytuacji, gdy 
jest beznadziejnie. O to, że dopóki 
jesteś w limicie, to walczysz. Nie 
chciałem puścić tego niezwykłego 
uczucia, jakim jest udział w TDG. 
Nie chciałem dać go sobie odebrać. 
Pomyślałem, że straciłem marzenie 
o wyniku, ale wciąż przecież jestem 
na trasie. Dlatego Tor des Genats 
był jak swoisty test: „Ile razy moż-
na cię kopnąć, a ty wstaniesz, otrze-
piesz się i pobiegniesz dalej?”. Ten 
artykuł jest o tym, co próbowało 

mnie zatrzymać i o tym, co pomo-
gło mi ukończyć ten bieg. Napisała 
go Jola, mój najlepszy życiowy przy-
jaciel, cierpliwie wysłuchując moich 
relacji, historii, emocji, by następnie 
złożyć je w sensowną całość. 

Pasja daje i zabiera 
Jestem maniakiem długich dy-
stansów. Lubiłem je od czasu, gdy 
nauczyłem się chodzić – tak przy-
najmniej twierdzą moi rodzice. Bie-
ganie i góry to moja pasja, a każdy, 
kto ma tę pasję, wie, że ona czasem 
potra�  człowieka ozłocić, a kiedy in-
dziej – ogołocić. Moja pasja w trak-
cie TDG dała mi i jedno, i drugie. 
To, w co mnie ozłociła, mógłbym 
podsumować słowami Williama Ja-
mesa „Poza najdalej wysuniętym 
bastionem zmęczenia i bólu od-
kryjemy pokłady mocy i ukojenia, 
o jakie siebie samych nie podejrze-
waliśmy”. A jak ogołociła? 

Padasz i wstajesz
Kiedy wystartowaliśmy (ponad 900 
biegaczy z całego świata), bardzo 
szybko tra� liśmy w sam środek zimy, 
choć był dopiero początek wrze-
śnia. We Włoszech, w górach, spa-
dło dużo śniegu. W związku z tym 
nikt nie wiedział, jak sytuacja bę-
dzie wyglądać na trzytysięcznikach. 
Od niedzieli do soboty pogoda jak 
rollercoaster zafundowała wszystkie 
pory roku – od śniegu, oblodzenia, 
po upały przyprawiające o udar. Ale 
to nie było moje główne zmartwie-
nie, co innego mnie niepokoiło. Już 
pierwszego dnia okazało się, że nie 
mogę normalnie oddychać. Wspi-
nałem się na szczyty i z trudem ła-
pałem każdy oddech. Dyszałem jak 
lokomotywa i musiałem zatrzymy-
wać się co kilka kroków. Dopadły 
mnie objawy braku aklimatyzacji 
i początki choroby wysokościowej. 

Nigdy wcześniej nie miałem takich pro-
blemów, a mam za sobą wiele wypraw. 
Jak widać kiedyś musi być ten pierwszy 
raz. „Tylko dlaczego tu i teraz”, my-
ślałem wściekły. Po wejściu na szczyt 
Col Entrerol (3002 m n.p.m.) miałem 
wrażenie, jakbym dostał strzał w sam 
środek klatki piersiowej. Bolało. Czu-
łem się, jakbym jechał na zarzuconym 
ręcznym. Starałem się nadrabiać stra-
cony czas na zejściach, ale okazało się 
to niewystarczające dla mojego wyniku. 
Na szczycie Col Loson (3299 m) usia-
dłem zmęczony, otaczały mnie bajeczne 
szczyty i zbliżała się noc. Wtedy pomy-
ślałem, że dopiero siedząc tu, rozumie 
się prawdziwy sens słów powtarzanych 
na TDG: „Find your self ” i „liberty”. 
Musiałem znaleźć sposób na swój od-
dech i na samego siebie w tej sytuacji. 
Co mi pomogło? Najbardziej to, co 
było najtrudniejsze – czyli akceptacja 
tego, że inni mnie wyprzedzają, kiedy 
idziemy pod górę. Po trzech dobach 
zacząłem normalnie oddychać. 

To tylko jeden z całej serii hamulco-
wych. Początkowo nie miałem rów-
nież szczęścia na punktach odżywczych. 
Przez dwa dni biegałem głodny, ponie-
waż tra� ałem na monotematycznie wy-
posażone punkty, gdzie karmiono mnie 
głównie rosołem bez makaronu i wa-
� ami. Było też mięso, ale tego moje 
ciało nie przyjmowało. Wiedziałem, że 
TDG jest bardzo dobrze przygotowa-
ne i nie rozumiałem tej sytuacji. Bliscy, 
z którymi rozmawiałem przez telefon, 
mówili, że na zdjęciach na Facebooku 
widać wspaniałe jedzenie. Musieli je 
chyba zjeść wszyscy ci biegacze, któ-
rzy wbiegli tam przede mną. Cóż, stara 
mądrość mówi: „Niczego nie zakładaj, 
wszystkiego się spodziewaj”. Mój żo-
łądek na znak protestu zafundował mi 
ciągłe bieganie na stronę przez kolejne 
trzy dni. Marzenie o wyniku odleciało 
jak balonik. 

Ciągle jednak byłem jeszcze na trasie, 
ciągle w limicie i marzyłem już tylko 
o jednym – spaniu. Niestety to był 
kolejny punkt z mojej listy, w którym 
plan rozminął się z rzeczywistością. Cia-
ło nie umiało zasnąć. Hałas w bazach 
sprawiał, że nie potra� łem zmrużyć oka. 
Wiedziałem, że muszę spać, ale nie mo-
głem. Miałem wrażenie, że jestem jak 
zawirusowany system komputerowy. 
Moje ciało nie miało zamiaru być moim 
sojusznikiem. Strzelało coraz to nowe 
fochy, a ja mogłem je tylko cierpliwie 
znosić w nadziei, że miną. Wymęczo-
ny zasnąłem w schronisku Rifugio Lo 
Magia. I tam spotkał mnie kolejny cios 
– obsługa mnie nie obudziła po godzi-
nie, jak prosiłem. Spałem 5,5 godziny. 
Skutkiem tego było 
to, że moje limity po-
szły się walić i trze-
ba było gnać. Byłem 
wściekły, zwłaszcza 
że w wielu miejscach 
obsługa bardzo dbała 
o to, by budzić biega-
czy. Na punkcie Rifu-
gio Cuney (2656 m) 
założyłem się z wo-
lontariuszką (z którą 
zakładałem się rów-
nież trzy lata wcześniej), że ukończę 
ten bieg, tak jak ukończyłem pierwszy 
Tor des Geants. Nie widziałem wiary 
w jej oczach… 

Tych zdarzeń hamulcowych było tak 
dużo, że głupio byłoby o nich wszyst-
kich pisać. Trochę tak, jakbyśmy mie-
li dobre karty do gry, ale silny wiatr 
wytrąca nam je z ręki i z uśmiechem 
pyta: „I co grasz dalej? Nawet teraz, 
gdy zabrałem ci najlepsze karty?” By-
łem zły. Wściekły. Rozgoryczony. Ale 
byłem też uparty. I ta wada okazała 
się w tej sytuacji zaletą. Upór pomagał 
mi podnieść się z kolan za każdym ra-
zem, gdy taki czy inny hamulec chciał 

mnie zatrzymać. Choć w ostatnią noc 
podniesienie się z kolan było dla mnie 
naprawdę trudne. Gdy przemoczony 
dotarłem do bazy w Ollomont – 287. 
kilometr trasy (baza życia, gdzie mia-
łem dostęp do swoich rzeczy), dowie-
działem się, że organizatorzy zgubili 
moją torbę. Był wieczór, stałem mo-
kry, czekała mnie ostatnia długa noc 
i część dnia. Potrzebowałem suchego 
ubrania. A oni mi powiedzieli, że tor-
by nie ma, ale że mogą mi dać ręcznik 
i mydło pod prysznic. Wchodzenie 
do wody to była ostatnia rzecz, jakiej 
wtedy potrzebowałem. Miałem dwie 
godziny, potem limit zmuszał mnie do 
wyjścia w trasę lub oznaczał rezygnację. 
Zadzwoniłem do Joli i przekonałem się, 

jaką moc mogą mieć dwie kobiety, na-
wet kiedy nie ma ich przy mnie. Jola 
skontaktowała się z naszą przyjaciółką 
Andreą Dylong w Courmayeur, która 
odnalazła moją torbę na mecie. Zmo-
bilizowała wolontariuszy, by dostarczyli 
ją do mnie. Nie wiedziałem, czy zdą-
żą przed upływem tych dwóch godzin 
do mnie dotrzeć. Dotarli na kilka mi-
nut przed końcem limitu. Przebrałem 
się i pobiegłem dalej. Przetrwałem tę 
noc, a potem z trudem upalny dzień 
i wbiegłem na metę. Mój młodszy syn 
mawia, że radości nie da się przedaw-
kować i wtedy, tam na mecie w duchu 
przyznawałem mu rację. 

TDG / NA MEDAL

[..] dopiero siedząc tu, rozumie się 
prawdziwy sens słów powtarzanych na 
TDG: „Find your self” i „liberty”. Musiałem 
znaleźć sposób na swój oddech i na samego 
siebie w tej sytuacji. Co mi pomogło? 
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Rzeczywistość miała na mnie 
inny plan niż ja na nią. Wszyst-
ko, co przytra� ło mi się na tra-

sie TDG, próbowało mnie zmusić 
do rezygnacji. Czułem się jak per-
sona non grata lub bohater � lmu 
Pechowiec. 

Przyjechałem na TDG z zamia-
rem poprawienia wyniku z debiu-
tu w 2016 r. Chciałem pokonać 
trasę 330 km, 24 000 m przewyż-
szeń, wśród alpejskich szczytów 
w 120 godzin. Miałem w rękach 
wszelkie atuty – znałem trasę, byłem 
przygotowany � zycznie i psychicz-
nie, miałem taktykę eliminującą 
błędy debiutanta. Jednocześnie wie-
działem, że TDG to wielka niewia-
doma, która może zwery� kować 
wszystko to, co mi się wydaje. 

Wraz z kolejnymi wydarzeniami na 
trasie, marzenie o wyniku uleciało 
jak balonik zerwany ze sznurka, by 
chwilę później pęknąć na moich 
oczach. My biegacze wiemy, jak to 
boli. Musiałem sobie odpowiedzieć 
na pytanie: „To po co ja tu teraz 
jestem, skoro mój plan poszedł się 
walić?” Przez długi czas tego nie 
wiedziałem. Jednak z każdą kolej-
ną kłodą zaczynałem rozumieć, że 
tym razem gra toczy się o zupeł-
nie inną stawkę – o mój charak-
ter. O niezłomność w sytuacji, gdy 
jest beznadziejnie. O to, że dopóki 
jesteś w limicie, to walczysz. Nie 
chciałem puścić tego niezwykłego 
uczucia, jakim jest udział w TDG. 
Nie chciałem dać go sobie odebrać. 
Pomyślałem, że straciłem marzenie 
o wyniku, ale wciąż przecież jestem 
na trasie. Dlatego Tor des Genats 
był jak swoisty test: „Ile razy moż-
na cię kopnąć, a ty wstaniesz, otrze-
piesz się i pobiegniesz dalej?”. Ten 
artykuł jest o tym, co próbowało 

mnie zatrzymać i o tym, co pomo-
gło mi ukończyć ten bieg. Napisała 
go Jola, mój najlepszy życiowy przy-
jaciel, cierpliwie wysłuchując moich 
relacji, historii, emocji, by następnie 
złożyć je w sensowną całość. 

Pasja daje i zabiera 
Jestem maniakiem długich dy-
stansów. Lubiłem je od czasu, gdy 
nauczyłem się chodzić – tak przy-
najmniej twierdzą moi rodzice. Bie-
ganie i góry to moja pasja, a każdy, 
kto ma tę pasję, wie, że ona czasem 
potra�  człowieka ozłocić, a kiedy in-
dziej – ogołocić. Moja pasja w trak-
cie TDG dała mi i jedno, i drugie. 
To, w co mnie ozłociła, mógłbym 
podsumować słowami Williama Ja-
mesa „Poza najdalej wysuniętym 
bastionem zmęczenia i bólu od-
kryjemy pokłady mocy i ukojenia, 
o jakie siebie samych nie podejrze-
waliśmy”. A jak ogołociła? 

Padasz i wstajesz
Kiedy wystartowaliśmy (ponad 900 
biegaczy z całego świata), bardzo 
szybko tra� liśmy w sam środek zimy, 
choć był dopiero początek wrze-
śnia. We Włoszech, w górach, spa-
dło dużo śniegu. W związku z tym 
nikt nie wiedział, jak sytuacja bę-
dzie wyglądać na trzytysięcznikach. 
Od niedzieli do soboty pogoda jak 
rollercoaster zafundowała wszystkie 
pory roku – od śniegu, oblodzenia, 
po upały przyprawiające o udar. Ale 
to nie było moje główne zmartwie-
nie, co innego mnie niepokoiło. Już 
pierwszego dnia okazało się, że nie 
mogę normalnie oddychać. Wspi-
nałem się na szczyty i z trudem ła-
pałem każdy oddech. Dyszałem jak 
lokomotywa i musiałem zatrzymy-
wać się co kilka kroków. Dopadły 
mnie objawy braku aklimatyzacji 
i początki choroby wysokościowej. 

Nigdy wcześniej nie miałem takich pro-
blemów, a mam za sobą wiele wypraw. 
Jak widać kiedyś musi być ten pierwszy 
raz. „Tylko dlaczego tu i teraz”, my-
ślałem wściekły. Po wejściu na szczyt 
Col Entrerol (3002 m n.p.m.) miałem 
wrażenie, jakbym dostał strzał w sam 
środek klatki piersiowej. Bolało. Czu-
łem się, jakbym jechał na zarzuconym 
ręcznym. Starałem się nadrabiać stra-
cony czas na zejściach, ale okazało się 
to niewystarczające dla mojego wyniku. 
Na szczycie Col Loson (3299 m) usia-
dłem zmęczony, otaczały mnie bajeczne 
szczyty i zbliżała się noc. Wtedy pomy-
ślałem, że dopiero siedząc tu, rozumie 
się prawdziwy sens słów powtarzanych 
na TDG: „Find your self ” i „liberty”. 
Musiałem znaleźć sposób na swój od-
dech i na samego siebie w tej sytuacji. 
Co mi pomogło? Najbardziej to, co 
było najtrudniejsze – czyli akceptacja 
tego, że inni mnie wyprzedzają, kiedy 
idziemy pod górę. Po trzech dobach 
zacząłem normalnie oddychać. 
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z którymi rozmawiałem przez telefon, 
mówili, że na zdjęciach na Facebooku 
widać wspaniałe jedzenie. Musieli je 
chyba zjeść wszyscy ci biegacze, któ-
rzy wbiegli tam przede mną. Cóż, stara 
mądrość mówi: „Niczego nie zakładaj, 
wszystkiego się spodziewaj”. Mój żo-
łądek na znak protestu zafundował mi 
ciągłe bieganie na stronę przez kolejne 
trzy dni. Marzenie o wyniku odleciało 
jak balonik. 

Ciągle jednak byłem jeszcze na trasie, 
ciągle w limicie i marzyłem już tylko 
o jednym – spaniu. Niestety to był 
kolejny punkt z mojej listy, w którym 
plan rozminął się z rzeczywistością. Cia-
ło nie umiało zasnąć. Hałas w bazach 
sprawiał, że nie potra� łem zmrużyć oka. 
Wiedziałem, że muszę spać, ale nie mo-
głem. Miałem wrażenie, że jestem jak 
zawirusowany system komputerowy. 
Moje ciało nie miało zamiaru być moim 
sojusznikiem. Strzelało coraz to nowe 
fochy, a ja mogłem je tylko cierpliwie 
znosić w nadziei, że miną. Wymęczo-
ny zasnąłem w schronisku Rifugio Lo 
Magia. I tam spotkał mnie kolejny cios 
– obsługa mnie nie obudziła po godzi-
nie, jak prosiłem. Spałem 5,5 godziny. 
Skutkiem tego było 
to, że moje limity po-
szły się walić i trze-
ba było gnać. Byłem 
wściekły, zwłaszcza 
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zakładałem się rów-
nież trzy lata wcześniej), że ukończę 
ten bieg, tak jak ukończyłem pierwszy 
Tor des Geants. Nie widziałem wiary 
w jej oczach… 

Tych zdarzeń hamulcowych było tak 
dużo, że głupio byłoby o nich wszyst-
kich pisać. Trochę tak, jakbyśmy mie-
li dobre karty do gry, ale silny wiatr 
wytrąca nam je z ręki i z uśmiechem 
pyta: „I co grasz dalej? Nawet teraz, 
gdy zabrałem ci najlepsze karty?” By-
łem zły. Wściekły. Rozgoryczony. Ale 
byłem też uparty. I ta wada okazała 
się w tej sytuacji zaletą. Upór pomagał 
mi podnieść się z kolan za każdym ra-
zem, gdy taki czy inny hamulec chciał 

mnie zatrzymać. Choć w ostatnią noc 
podniesienie się z kolan było dla mnie 
naprawdę trudne. Gdy przemoczony 
dotarłem do bazy w Ollomont – 287. 
kilometr trasy (baza życia, gdzie mia-
łem dostęp do swoich rzeczy), dowie-
działem się, że organizatorzy zgubili 
moją torbę. Był wieczór, stałem mo-
kry, czekała mnie ostatnia długa noc 
i część dnia. Potrzebowałem suchego 
ubrania. A oni mi powiedzieli, że tor-
by nie ma, ale że mogą mi dać ręcznik 
i mydło pod prysznic. Wchodzenie 
do wody to była ostatnia rzecz, jakiej 
wtedy potrzebowałem. Miałem dwie 
godziny, potem limit zmuszał mnie do 
wyjścia w trasę lub oznaczał rezygnację. 
Zadzwoniłem do Joli i przekonałem się, 

jaką moc mogą mieć dwie kobiety, na-
wet kiedy nie ma ich przy mnie. Jola 
skontaktowała się z naszą przyjaciółką 
Andreą Dylong w Courmayeur, która 
odnalazła moją torbę na mecie. Zmo-
bilizowała wolontariuszy, by dostarczyli 
ją do mnie. Nie wiedziałem, czy zdą-
żą przed upływem tych dwóch godzin 
do mnie dotrzeć. Dotarli na kilka mi-
nut przed końcem limitu. Przebrałem 
się i pobiegłem dalej. Przetrwałem tę 
noc, a potem z trudem upalny dzień 
i wbiegłem na metę. Mój młodszy syn 
mawia, że radości nie da się przedaw-
kować i wtedy, tam na mecie w duchu 
przyznawałem mu rację. 
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Jak wstać?
Co mi pomagało podnosić się z kolan? 
Najlepiej oddaje to zdarzenie, które mia-
ło miejsce na mecie. Podszedł do mnie 
jeden z biegaczy z Niemiec, z którym 
w trakcie biegu rozmawiałem i powie-
dział: „Dzięki tobie ukończyłem TDG”. 
Przypomniał mi o tym, jak go moty-
wowałem, aby się nie poddawał. Inni 
biegacze, grupa z Hiszpanii, nadała mi 
przydomek – szef gangu motywatorów, 
ponieważ tam, gdzie się pojawiałem, 
mobilizowałem ich, by nie rezygnowali. 
Myślę, że tak naprawdę gadanie do nich 
to było pomaganie samemu sobie. Tyle 
razy ślizgałem się na limicie i tyle razy 
ludzie, których spotykałem, nie dawali 
wiary w to, że dotrę do kolejnego punk-
tu, nie mówiąc o mecie. Kiedy nie wi-
dzisz w oczach napotkanych ludzi wiary 
w sens, gdy nie słyszysz od nich pokrze-
piających słów, a twój cholerny telefon 
nie może cię połączyć z bliskimi, to mu-
sisz te wszystkie słowa wydobyć z siebie. 
W trakcie ultramaratonu umysł przy-
pomina zatłoczone ulice miasta w go-
dzinach szczytu, dlatego szczególnego 
znaczenia nabierają słowa wypowiadane 
do siebie, o sobie samym, w samotno-
ści. O ile ciało udźwignie dużo niedo-
godności, o tyle umysł przy osłabionym 
ciele nie daje takiej tolerancji na błędy. 

Gdybyście mieli wątpliwości, czy ta wy-
prawa to aby na pewno była próba cha-
rakteru, to może ostatecznie przekona 
was to, że kiedy przyleciałem do Polski, 
okazało się, że w mojej walizce braku-
je medalu. A przecież tam był… Mój 
znajomy widział nawet, jak go chowa-
łem. Cóż, mogę tylko powtórzyć, że pa-
sja potra�  ozłocić i ogołocić, a czasem 
obie te sprawy dzieją się jednocześnie. 

b i o

Od dziecka maniak długich 
dystansów. Inicjator 
ogólnopolskiej akcji 

ULTRAKREW. 

Jacek Bastian

b i o

Zawodowo trenerka 
i coach biznesu. 

Prywatnie pasjonatka gór 
i współtwórca projektu 

ULTRAKREW. 

Jolanta 
Blaszkowska-Bastian 

TDG / NA MEDAL
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TAM,
GDZIE BUG

WYZNACZA BIEG

 tekst: Beata Dąbrowska

NA MEDAL

P G E  U L T R A M A R A T O N
N A D B U Ż A Ń S K I  –  C H A Z I O R

DYSTANS:  35 km

PRZEWYŻSZENIE:  +/- 373 m

LIMIT CZASU:  5,5 h

TRASA BIEGU: Mielnik, Przedmieście, Wajków, Sutno, 
Przedmieście, Kopalnia Kredy, Rezerwat Góra Uszeście, 

Osłowo, Mielnik

START: 10:00, 14.09.2019, Mielnik

PO DRUGIEJ CIĄŻY (CHOĆ ŻYCIE MATKI 
SPORTSMENKI DALEKIE JEST OD 

NORMALNOŚCI) MOIM CELEM BYŁO 
PRZYNAJMNIEJ WRÓCIĆ DO BIEGANIA. GDY 

UDAŁO MI SIĘ TO OSIĄGNĄĆ, ZACZĘŁAM 
PRACOWAĆ NAD SZYBKOŚCIĄ, A MOJE 

PLANY TRENINGOWE NASTAWIONE BYŁY NA 
SZYBKĄ PIĄTKĘ I DYCHĘ. TAK WYGLĄDAŁA 
PIERWSZA POŁOWA SEZONU BIEGOWEGO 

2018/2019.
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Osłowo, Mielnik

START: 10:00, 14.09.2019, Mielnik

PO DRUGIEJ CIĄŻY (CHOĆ ŻYCIE MATKI 
SPORTSMENKI DALEKIE JEST OD 

NORMALNOŚCI) MOIM CELEM BYŁO 
PRZYNAJMNIEJ WRÓCIĆ DO BIEGANIA. GDY 

UDAŁO MI SIĘ TO OSIĄGNĄĆ, ZACZĘŁAM 
PRACOWAĆ NAD SZYBKOŚCIĄ, A MOJE 

PLANY TRENINGOWE NASTAWIONE BYŁY NA 
SZYBKĄ PIĄTKĘ I DYCHĘ. TAK WYGLĄDAŁA 
PIERWSZA POŁOWA SEZONU BIEGOWEGO 

2018/2019.
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Bliżej wakacji pojawił się ambitny 
plan na życiówkę w półmaratonie 
oraz start w dłuższym trailu. Wy-

bór padł na  35-kilometrowego Chaziora 
w Mielniku. Liczba nabieganych kilome-
trów miała mi wystarczyć na zaliczenie tego 
dystansu w połowie września.

Cel – dobrze się bawić i jeść na ob� cie 
przygotowanych punktach, za które PGE 
Ultramaraton Nadbużański jest tak chwa-
lony przez biegaczy. Dwa warkoczyki, wstą-
żeczka i ze szminką na ustach ruszyłam na 
nieziemską imprezę biegową.

Dlaczego wybrałam PGE Ultramaraton 
Nadbużański? Po pierwszej edycji i pokona-
niu Szpurta, czyli najkrótszego biegu, mia-
łam chrapkę na zaliczenie większej liczby 
nadbużańskich kilometrów. Organizacja 
edycja 2018 wskazywała, że za rok pod tym 
względem może być tylko lepiej.

Organizatorzy, tak samo jak rok wcze-
śniej, stanęli na wysokości zadania. Zgod-
nie z zapowiedzią wszystkie trzy trasy były 
dłuższe i bardziej wymagające. Szpurt li-
czył już 19 km, mój Chazior – 35 km, 
a dystans ultra – Szmergiel – 65  km. 
W piątek wieczorem w przededniu startu 
w miasteczku biegowym odbyło się Pieróg 
Party, podczas którego można było posłu-
chać wywiadów z zaproszonymi gośćmi 

– Patrycją Bereznowską, Krzyśkiem Żebrow-
skim i Lidią Chojecką, oraz skosztować 
smakowitych, a jakże, pierogów!

Z asfaltu w teren? Początkowo trochę się 
obawiałam podbiegów i leśnych zakrętów 
oraz tego, że nie wybiegałam odpowiednie-
go dystansu.  Suma summarum, stojąc już 
na linii startu w głowie powtarzałam sobie 
jak mantrę: „Baw się dobrze.  Pilnuj tempa 
długiego wybiegania. I dotrwaj do mety...”

Analizując trasę przed zawodami, wie-
działam, że prawdziwa zabawa z Chazio-
rem zacznie się dla mnie w drugiej części 

dystansu. Na pierwszych kilometrach, 
w części względnie płaskiej, z ubitej dro-
gi trasa skręca w wąską ścieżkę prowadzą-
cą tuż nad brzegiem rzeki, więc przez ok. 
4 km cieszyłam się bajecznym widokiem 
ta� i wody, w której odbijało się poranne, 
ciepłe, wrześniowe słońce.

Na 14. kilometrze czekał pierwszy punkt 
odżywczy. I co? Okazuje się, że biegnę na 
5.–6. miejscu! Po cichu zaczynam marzyć, 
że mam szansę wskoczyć na podium. Postój 
i kosztowanie lokalnych specjałów szybko 
schodzi na drugi plan, a w głowie pojawia 
się chęć rywalizacji.

18. kilometr i zaczyna się zabawa. Pierwszy 
długi podbieg. Zastanawiam się, czy wbiec 
i czy jeżeli to zrobię, nogi mi nie odpad-
ną. Wiem, że najciekawsza, a zarazem naj-
trudniejsza część trasy wciąż jeszcze przede 
mną. Pod nogami kamienie, więc uważam, 
żeby nie skręcić kostki. Ostry zakręt w lewo 
i wreszcie jakiś zbieg. Lubię zbiegi, tym 
bardziej że na horyzoncie widzę czwartą 
zawodniczkę i ją wyprzedzam.

Ze stromej górki wbiegam do Mielnika. 
Tutaj odrobina asfaltu, kilka zakrętów, ma-
cham strażakom, skręcam w prawo, a przede 
mną długa, brukowa, pnąca się ciągle w górę 
DROGA... ale jaka? Mleczna? Kosmiczna? 
Na pewno niepowtarzalna i trzeba ją zoba-
czyć na własne oczy.

W międzyczasie wskakuję na drugie miejsce, 
a do mety zostaje jakieś 10 km.

Całą drogę wzdłuż kopalni kredy wbiegam. 
Spokojnie, ale wbiegam. Łydki palą, ale gra 
jest warta świeczki. Na szczycie mlecznej 
drogi widzę liderkę biegu, więc pojawia się 
realna szansa, aby wygrać. Kolejny stromy 
zbieg tylko po to, aby za chwilę zacząć ko-
lejną, ale jakże urokliwą wspinaczkę. Rezer-
wat Góra Uszeście, z którego rozpościera się 
imponująca panorama Mielnika, wart był 
pracy mocno zmęczonych już wtedy nóg.

Aby dostać się na dół, trzeba było pokonać 
kilkadziesiąt niezwykle krzywych i wyso-
kich schodków. Zamiast nabrać prędkości, 
uważałam, żeby się nie potknąć i nie stoczyć, 
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chociaż może to byłby szybszy sposób. 
Z tego, co pamiętam regulamin nie 
zabraniał toczenia się w dół. 

Na drugim i ostatnim punkcie od-
żywczym 35-kilometrowej  trasy 
Chaziora melduję się jako pierwsza. 
Prowadzi do niego szeroka, ubita dro-
ga, na której nie lada niespodzianka 
dla zmęczonych już solidnie biegaczy 
– Sor Słowak wspomagający każdego 
z uczestników spersonalizowanym 
słowno-muzycznym dopingiem, 
zachęcającym do zwiększenia tempa 
biegu. Wróćmy do punktu, tam kwin-
tesencja podlaskich smakołyków: pie-
rogi z owocami, babka ziemniaczana, 
sękacz, smalec, ogórki i... dla naprawdę 
spragnionych i obolałych, panaceum 
na wszystko – procenty, i to o smaku 
cytrynowym. Zaprzyjaźnieni wolonta-
riusze z Rykowiska spisali się na szóst-
kę z plusem.

Przede mną najciekawszy odcinek 
biegu, Głogi. Gdybym nie pomagała 

w znakowaniu trasy, zamiast biec sta-
nęłabym, zastanawiając się, którędy 
ona prowadzi. Ten kilkukilometrowy 
odcinek trasy z bardzo miękkim podło-

żem zapamiętał pewnie każdy uczestnik. 
Kręta dróżka pomiędzy drzewami raz 
prowadziła skrajem wąwozu, aby za 
chwilę zbiec w jego głąb. Skręt w pra-
wo, w lewo, znów górą, skok przez po-
walone drzewo i już dół. Jak to któryś 
z biegaczy powiedział na mecie, „ten, 
kto wyznaczył trasę na Głogach, mu-
siał być dobrze pijany”.

Czy szłam? Tak, na Głogach pojawiły 
się kilkunastometrowe piaszczyste, stro-
me górki, na których nie warto było 
męczyć nabitych łydek. Do mety zale-
dwie kilka kilometrów. Jest znów pła-
sko, ale już nie  mam siły biec szybko. 
Jestem pierwsza, cieszę się jak dziecko 
i odliczam kilometry do mety. Ostat-
ni odcinek trasy wiedzie znowu przy 
samej rzece. Jest pięknie, łąki, drzewa. 
Widać ciemnoniebieską wstęgę spokoj-
nie płynącego Bugu. W oddali słychać 

już muzykę z miasteczka biegowego 
i głos komentatora, obok mnie pojawia 
się człowiek na motorze, domyślam się, 
że daje sygnał, że pierwsza kobieta zbli-

ża się do mety. Miło. Czekają na 
mnie. Po chwili widzę samochód 
sponsora i dyrektora biegu, który 
wyjechał mi naprzeciw. Już widzę 
metę, kilka kroków, przedzieram 
wstęgę. Mogę się zatrzymać i o� -
cjalnie cieszyć z wygranej.

Bieganie nad Bugiem i region 
Podlasia mają swój unikalny kli-
mat, dla którego aż chce się tu-
taj wracać. Z pewnością nie był 
to mój ostatni start w Mielniku. 
Rozprawię się z Chaziorem raz 
jeszcze, by poprawić swój czas 
i obronić pierwsze miejsce na po-
dium. A okazja ku temu na przy-
szłorocznej trzeciej edycji PGE 
Ultramaratonu Nadbużańskiego, 
czyli 19 września 2020.

CHAZIOR / NA MEDAL

Biegaczka, triatlonistka, 
instruktorka pływania. Ze 
sportem związana trwale 
i nierozerwalnie, emocjo-
nalnie, prywatnie i zawo-
dowo. Mama 7-letniej Oli 

i 1,5-rocznej Helenki.
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Beata Dąbrowska 
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Gdzieś po północy w środku lasu, 
gaworząc z uczestnikiem zawo-
dów 12-godzinnych, zaczęły mi 

się kończyć tematy sportowe i siła do biegu 
powoli też… Zadałem pytanie niby banal-
ne, ale powracające zawsze, gdy zagląda-
łem do sportowej szafy atakowany przez 
stos wypadających koszulek. Co z nimi 
robić? Wyrzucać, w ogóle nie zbierać, czy 
po kolei nosić każdy z T-shirtów? Usły-
szana odpowiedź wprowadziła mnie do 
świata amerykańskiej mody na zachowy-
wanie biegowych – choć nie tylko spor-
towych – wspomnień w formie dotąd mi 
nieznanej: recyklingu T-shirtów. Tradycja 
ta pochodzi z połączenia klasycznych ame-
rykańskich kołder patchworkowych (ang. 
quilt) z dbaniem o miłe przeżycia ze szkół 
średnich, college’ów, zawodów sportowych 
lub koncertów muzycznych.

Znajomi polecili mi � rmę Campus Quilt 
ze stanu Kentucky. Chociaż nieco przesta-
rzała, to ich strona internetowa pozwoli-
ła łatwo zamówić nakrycie na łóżko lub 
kanapę oraz dwie spore poduszki. Otrzy-
mana instrukcja krok po kroku wyjaśni-
ła, jak oznaczyć i zapakować T-shirty. Po 
kilku tygodniach otrzymałem pokaźne 
paczki z efektami pracy krawców, któ-
rzy ulubione koszulki „unieśmiertelnili” 
w formie, której jakość i fajność przeszła 
moje oczekiwania.

Poduszki mogą być zrobione z dwóch 
(mała) lub ośmiu (duża) T-shirtów, a pa-
tchworkowe narzuty zawierają od dzie-
więciu do aż 49 koszulek – te największe 
pasują do amerykańskich megałóżek. Na 
krawiectwie nie znam się za dobrze, ale 
trwałość precyzyjnie wykonanego naszycia 

wyciętych przodów lub 
tyłów T-shirtów robi 
wrażenie. Poduszki oka-
zały się wyjątkowo wy-
godne, a mięsista kapa 
na łóżko piękna. Daw-
ne przygody biegowe 
natychmiast stają przed oczami, gdy patrzy 
się na kalejdoskop dowodów z ukończenia 
zawodów. Powracają poznani ludzie, da-
lekie podróże, ultraprzyroda, walka o ko-
lejne kilometry, kontuzje i sympatyczni 
organizatorzy biegów. Fantastyczna rzecz!

Czy warto się w to bawić za niemałą cenę 
łącznie kilkuset dolarów? Nawet jak na 
warunki amerykańskie jest to raczej dro-
ga przyjemność. Jestem jednak pewien, 
że w Polsce podobna usługa byłaby tań-
sza, a zważywszy na potencjalne tłumy 

W I Ę C E J
N I Ż  G A D Ż E T 

tekst: Filip Jasiński
zdjęcia: Jan Jasiński

j a k  z a c h owa ć
w s p o m n i e n i a
z  z awo d ów 

chętnych, którzy chcieliby w ten sposób 
ozdobić mieszkania, sprawić komuś pre-
zent lub po prostu udrożnić szu� ady, spo-
dziewam się, że wkrótce ktoś zajmie się 
lub już zajął podobnym biznesem. Tym 
bardziej że w patchworkową kapę lub po-
duszkę można dość łatwo zamienić nie tyl-
ko koszulki biegowe, ale dosłownie każdy 
materiał dziewiarski. I to uczucie odwiedzin 
znajomego ultrasa, który spędza dobre pół 
godziny, komentując… kolorową kapę na 
łóżko i poduszki!

Biega od sześciu lat, pracuje czasowo 
w stanie Maryland, skąd relacjonuje amerykańskie 

ultraciekawostki.Uwielbia lasy i wzgórza. Jego celem 
jest ukończenie zawodów na 100 km

Filip Jasiński
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    Lucyna
Walaszczyk
 ►ZAWÓD:MANAGER W AGENCJI REKLAMOWEJ

 ►WIEK:32

U L T R A S K A  N U M E R U

 zdjęcie: Karolina Krawczyk

1  ►BIEGAM ULTRA, BO
Po każdym starcie czuję się silniejsza i nabieram 

dystansu do codzienności. To odpoczynek dla 

głowy i zmęczenie ciała, które uwielbiam, mimo że 

czasem na trasie obiecuję sobie „nigdy więcej”.
2 ►W ULTRA

NAJBARDZIEJ KOCHAM
Wolność, którą daje całkowite zmęczenie

i poczucie jedności z naturą.

5 ►NAJPIĘKNIEJSZA 
PRZYGODA

Pierwszy bieg w nocy podczas 

Łemkowyna Ultra Trail 100 km. Widok 

rozgwieżdżonego nieba i absolutna cisza 

w Beskidzie Niskim potrafi ą rozwalić na 

łopatki. Samotność w nocy, której trochę 

się bałam, okazała się przepiękna.

3 ►DENERWUJĄ MNIE 
Ciągłe narzekanie i niedocenianie

mnóstwa pięknych rzeczy wokół nas.

6 ►NAJBARDZIEJ BOLESNE 
DOŚWIADCZENIE TO

Biegowe: na szczęście jeszcze nie miałam żadnego bardzo 

bolesnego doświadczenia. Najgorszej wspominam jedynie 

drobne kontuzje, które wyłączyły mnie na chwilę z biegania 

i startowania, tak jak np. upadek na treningu przed tegorocz-

nym Biegiem 7 Dolin. 

7 ►WYMARZONY START, 
WYMARZONA META TO

Meta każdego biegu jest dla mnie na trasie tą 

wymarzoną. Nie ma jednego startu, o którym 

marzę najbardziej, ale w 2020 roku będę 

niecierpliwie wyczekiwać Lavaredo Ultra Trail.

4 ►W PIERWSZYM ULTRA 
WYSTARTOWAŁAM

Dwa lata temu na trasie Łemkowyna Ultra Trail 70 km. Zupełnie nie 

wiedziałam, czego mogę się spodziewać pod tym biegu i mocno się 

stresowałam. Już na 3. kilometrze zobaczyłam jednak znajomych, 

którzy zrobili mi niespodziankę i przejechali 600 km, żeby mi kibico-

wać. To sprawiło, że do końca biegu uśmiech nie schodził mi z twarzy.

9 ►GDY MAM KRYZYS
Myślę o bliskiej osobie, która codziennie toczy trud-

niejszą walkę z chorobą i jest dzielniejsza, niż ja była-

bym w nawet najtrudniejszym ultra na świecie.

8 ►NA TRASIE
Lubię być sama. Poczuć, że jestem

sam na sam z trasą, którą pokonuję. 

ULTRASKA NUMERU

10 ►NAJBARDZIEJ
NIEZWYKŁE SPOTKANIE

Każde ultra jest niezwykłym spotkaniem z na-

turą i samym sobą. Na mojej pierwszej koszulce 

z teamu Natural Born Runners widnieje napis 

„To dopiero początek” i nadal mam nadzieję, że 

najlepsze dopiero przede mną. 
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17 ►SZCZĘŚCIE TO

Ruch. Poczucie wolności, które 

możemy dzielić z ludźmi, których 

kochamy. 18 ►SŁUCHAM

Ostatnio sporo podcastów

np. Billa Yanga lub Richa Rolla.19 ►CZYTAM

Reportaże, książki o bieganiu i zdecydowanie za mało powieści, ale 

w końcu czekają mnie krótkie wakacje i ma nadzieję to zmienić. Ostatnio 

spore wrażenie wywarła na mnie książka Małe życie Hanyi Yanagihary. 

20 ►ULTRA JEST DLA MNIE

Wolnością. Spotkanie z własnymi 

słabościami i naturą. 

ULTRASKA NUMERU \ LUCYNA WALASZCZYK

12 ►RODZINA I ZNAJOMI PATRZĄ NA TO, CO ROBIĘ I

Bardzo mnie wspierają, choć niektórym 

bieganie ultra wydaje się czymś niemożliwym. 

Najlepszym supportem jest dla mnie mój 

chłopak, który od początku naszej znajomości 

zaraża mnie swoją pasją do trailu. W tym roku 

supportował mnie też podczas Łemkowyny 

i biegł ze mną mój najlepszy bieg na 5 km. 

11 ►NA BIEG ULTRA ZAWSZE ZABIERAM ZE SOBĄ

Myśl, że możliwość biegania ultra jest 

przywilejem i nagrodą za wszystkie treningi.

13 ►DO ULTRA TRENUJĘ
W barwach Natural Born Runners Team. Biegam 

cztery razy w tygodniu, zgodnie z planem 

przygotowanym przez mojego trenera – Piotra 

Suchenię. Często trenuję z moim chłopakiem, 

który dzielnie znosi moje wolniejsze tempo. 

Staram się jak najczęściej włączać trening 

ogólnorozwojowy w BodyWork. Od niedawna 

jestem też trenerem personalnym i na sobie 

zbieram doświadczenia treningowe, by być może 

kiedyś dzielić się nimi z innymi. 16 ►SZUKAM
Równowagi we wszystkim co robię i poczucia 

spełnienia. Dbam o to, żeby bieganie czy praca 

nie sprawiły, że zabraknie mi zupełnie czasu na 

spotkania z bliskimi, czytanie czy uprawianie 

innych sportów dla przyjemności. 

15 ►UNIKAM
Robienia rzeczy wbrew sobie.

14 ►MOJA DIETA
Jest pełna warzyw, owoców, kasz i … czekolady. Uwielbiam jeść 

zdrowo, ale nigdy nie odmawiam sobie tego, na co mam ochotę.

 zdjęcie: Piotr Dymus

ZIMOWE PODKOLANÓWKI KOMPRESYJNE

www.royalbay.plroyal_bay               ROYAL BAY Polska

http://royalbay.pl
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JAK BIEGACZE 
WE MGLE…

SEKRETNE
ŻYCIE SKAŁ: 

ROZPRAWA NAD ULTRAHANIEBNYM SMOGIEM tekst: Paweł Kotecki
zdjęcia: Karolina Krawczyk

Poniedziałkowy wieczór. 
Godzina 22.30. Mąż 
wraca do mieszkania 
zmęczony po ciężkim, 
intensywnym treningu. 
Zamiast pochwały, 
krzyk i pisk żony oraz 
oskarżenia, że zamiast 
na trening, poszedł 
wędzić przypalanki 
na bimber. Ten 
pełen zdziwienia – 
nie wie o co chodzi.
Po chwili dociera do 
jego nozdrzy ostry 
zapach zebrany na jego 
ubraniach. Zorientował 
się, że pachnie jak 
kafl owy piec.

MIASTECZKO ULTRASA
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Taka sytuacja mogła mieć pewnie 
miejsce w niejednym polskim bie-
gowym domu i dotyczyć, rzecz 

jasna, obu płci. Każdy z nas zna problem 
przykrego zapachu odzieży po powrocie 
do domu. Winnym tego oraz wielu in-
nych przewinień na biegaczach jest SMOG. 
Główny przeciwnik jesienno-zimowych 
treningów. Wielu go bagatelizuje, inni wy-
powiedzieli mu wojnę. Dzisiejsza opowieść 
jest o tym, że oprócz sprawdzenia, czy za-
braliśmy czapkę i rękawiczki na trening, 
powinniśmy dodatkowo zaczerpnąć infor-
macji o tym, jaki jest stan powietrza w na-
szej okolicy. Może nam to czasem pomóc 
w wykonaniu dobrego treningu.

No dobrze, a czym jest ten smog? Czy jest 
w ogóle czego się bać? Nazwa smogu po-
wstała z połączenia dwóch angielskich słów: 
smoke, czyli dym oraz fog, mgła. To sku-
tek wymieszania się cząstek spalin, innych 
zanieczyszczeń oraz aerozoli pochodzenia 
naturalnego – tak, w smogu są też cząstki, 
które nie działają na nas w toksyczny spo-
sób. Więcej o tym w kolejnej części artyku-
łu. Co ciekawe i warte zapamiętania, nasi 
polscy naukowcy nie chcieli na początku 
przyjmować angielskiej nazwy określają-
cej to zjawisko. Ich propozycją było sło-
wo... „dymgła”. Warto zapamiętać, że nie 
każda mgła jest smogiem, ale każdy smog 
jest mgłą. 

Głównymi składowymi smogu oprócz pary 
wodnej są: tlenki siarki i tlenki azotu oraz 
substancje stałe, czyli pyły zawieszone, a tak-
że kancerogenne (tzn. rakotwórcze) wielo-
pierścieniowe węglowodory aromatyczne 
(WWA). To właśnie kontrola stężeń tych 
substancji powinna być obowiązkowa w po-
rze jesienno-zimowej. Coraz więcej arty-
kułów naukowych w najpoważniejszych 
czasopismach bioklimatologicznych czy me-
dycznych z całego świata alarmuje o nega-
tywnym wpływie przebywania na zewnątrz, 
gdy poziom tych substancji w powietrzu 
przekracza dopuszczalne normy. 

Na pewno część z was pamięta z zajęć 
geogra� i rodzaje smogu. W celach popu-
larnonaukowych oraz aby łatwiej zapamię-
tać te dwa zjawiska, nadano im nazwy od 
miast. Są to smog londyński (tzw. kwa-
śny) oraz smog typu Los Angeles (tzw. 
fotochemiczny). 

Smog londyński to warstwa toksycznej 
mgły zbudowanej z mieszaniny kropelek 
wody wraz z substancjami, które drastycz-
nie przekroczyły normy bezpieczeństwa: 
dwutlenek siarki SO2, tlenki azotu, NO2 
tlenku węgla (IV), sadza oraz trudno opa-
dające pyły. Te ostatnie to skutek nie do 
końca spalonej materii, której początkiem 
drogi były domowe piece m.in. londyń-
czyków. Wymienione wcześniej substancje 
łączą się z mgłą, co najczęściej skutkuje 
powstaniem mgły zbudowanej z kropel 

kwasu siarkowego. Zjawisko to występu-
je głównie w miesiącach jesienno-zimo-
wych – od listopada do stycznia podczas 
inwersji. Wraz z wysokością rośnie wów-
czas temperatura powietrza, czyli mamy do 
czynienia z sytuacją odwrotną do normal-
nej (w troposferze tj. dolnej części stratos-
fery, w której żyjemy). Skutkiem inwersji 
jest blokowanie pionowego mieszania się 
powietrza w atmosferze. Najczęściej wy-
stępuje ona w umiarkowanej stre� e klima-
tycznej, czyli w tej, w której leży Polska 
i zachodnia i centralna część krajów Sta-
rego Kontynentu. Efektem, który szybko 
można zaobserwować w najbliższej oko-
licy po przejściu smogu typu londyńskie-
go (kwaśnego), są uszkodzenia tynku na 
elewacjach budynków i korozja ich meta-
lowych części i maszyn. 

No dobrze, a skąd przydomek londyński? 
Zimą 1952 r. warunki atmosferyczne panu-
jące nad stolicą Wielkiej Brytanii oraz maso-
we używane pieców w celu ogrzania swoich 
mieszkań przez londyńczyków wygenerowa-
ło tak duży smog, że koncentracja dwutlen-
ku siarki przekraczała kilkukrotnie normy 
bezpieczeństwa. Doszło do masowych zgo-
nów – w ciągu zaledwie czterech dni (do-
kumentacje medyczne oraz księgi miejskie 
mówią o okresie 5–8 grudnia) z powodu 
smogu zmarło blisko 4000 osób, a w kolej-
nych latach łącznie już 14 000 osób! Choć 
pierwszy raz odnotowano obecność smogu 
typu londyńskiego mniej więcej w połowie 
XIX wieku, to dopiero ta tragedia wymusiła 
na władzach Londynu wprowadzenie zmian 
w polityce przemysłowej i socjalnej. W dzi-
siejszych czasach smog kwaśny spotyka się 
stosunkowo rzadko, jednak wciąż zdarzają 

się sytuacje, gdy koncentra-
cja dwutlenku siarki znaczą-
co przekracza wyznaczone 
normy. Najczęściej ma to 
miejsce w miejscach kumu-
lacji zabudowy jednorodzin-
nej, działkowej na obszarach 
podmiejskich, gdzie trudniej 
o kontrolę tego, czego kto 
używa jako opału.

A co się dzieje z naszym 
ciałem podczas smogu? 
Łączenie się toksycznych 
substancji z krwią oraz po-
szczególnymi organami 
naszego ciała sprawia, że nie-

wydolne i porażone zostają oskrzela, drogi 
oddechowe oraz układ krążenia. Organiza-
cja Health and Environment Alliance osza-
cowała koszty zewnętrzne zanieczyszczenia 
powietrza wskutek spalania węgla w elek-
trowniach węglowych w Polsce w przedzia-
le 12–34 mld zł rocznie, na co składa się 
3500 przedwczesnych zgonów, 1600 przy-
padków przewlekłego zapalenia oskrzeli, 
1000 nowych hospitalizacji oraz 800 000 
utraconych dni pracy rocznie.

Drugim rodzajem smogu jest smog typu 
Los Angeles (tzw. smog fotochemiczny). 
W przeciwieństwie do swojego angielskiego 
kolegi, powstaje najczęściej w suche, upalne 
dni w miesiącach letnich na obszarach stref 
subtropikalnych np. w dużych miastach za-
chodniego wybrzeża USA. Jest wynikiem 
nadmiernego ruchu samochodowego na 

niewielkiej przestrzeni, zwłaszcza nato-
miast pojazdów z silnikiem diesla. Smog 
tego typu składa się przeważnie z tlenków 
węgla i azotu, a w szczególności z ditlenku 
azotu i węglowodorów. W przeciwieństwie 
do smogu kwaśnego, kluczową rolę siarki 
przejmuje tutaj ditlenek azotu (NO2) – od-
szczepiający się, uwolniony atom tlenu po-
datny na promieniowanie słoneczne, dzięki 
któremu smog typu Los Angeles przybiera 
brązową barwę. Smog ten potra�  reagować 
z węglowodorami, w czego wyniku powsta-
ją rodniki (tak, te substancje, które niszczą 
DNA naszej skóry, powodując jej szybsze 
starzenie), a następnie poprzez połączenie 
z wodą – hydroksyle (rodniki OH). Związki 
te przy udziale promieni słonecznych ule-
gają reakcjom fotochemicznym, w wyniku 
których powstają azotan nadtlenku acetylu, 
aldehydy oraz ozon, ale nie ten korzystny 
dla naszego organizmu, który kojarzymy 
z charakterystycznego zapachu po przejściu 
burzy. Niestety. Ten jest akurat toksyczny.

Tak jak pisałem wcześniej, każde pojawienie 
się smogu skutkuje negatywnym wpływem 
na pracę naszego organizmu. Najczęstszymi 
objawami zatrucia wywołanym smogiem 
typu Los Angeles są: bóle głowy, podraż-
nienia oczu, skóry i układu oddechowego, 
zwiększona zachorowalność na choroby oraz 
alergie – to tylko niektóre z owych efek-
tów. Oprócz tego warto także wymienić 
zmienione zachowanie zwierząt i obumie-
ranie roślin. Obecnie smog fotoochemicz-
ny dotyka zwłaszcza obszary dużych miast, 
szczególnie latem.

Smog londyński to warstwa toksycznej mgły 
zbudowanej z mieszaniny kropelek wody wraz 
z substancjami, które drastycznie przekroczyły 
normy bezpieczeństwa: dwutlenek siarki SO2,

tlenki azotu, NO2 tlenku węgla (IV), sadza
oraz trudno opadające pyły.
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Taka sytuacja mogła mieć pewnie 
miejsce w niejednym polskim bie-
gowym domu i dotyczyć, rzecz 

jasna, obu płci. Każdy z nas zna problem 
przykrego zapachu odzieży po powrocie 
do domu. Winnym tego oraz wielu in-
nych przewinień na biegaczach jest SMOG. 
Główny przeciwnik jesienno-zimowych 
treningów. Wielu go bagatelizuje, inni wy-
powiedzieli mu wojnę. Dzisiejsza opowieść 
jest o tym, że oprócz sprawdzenia, czy za-
braliśmy czapkę i rękawiczki na trening, 
powinniśmy dodatkowo zaczerpnąć infor-
macji o tym, jaki jest stan powietrza w na-
szej okolicy. Może nam to czasem pomóc 
w wykonaniu dobrego treningu.

No dobrze, a czym jest ten smog? Czy jest 
w ogóle czego się bać? Nazwa smogu po-
wstała z połączenia dwóch angielskich słów: 
smoke, czyli dym oraz fog, mgła. To sku-
tek wymieszania się cząstek spalin, innych 
zanieczyszczeń oraz aerozoli pochodzenia 
naturalnego – tak, w smogu są też cząstki, 
które nie działają na nas w toksyczny spo-
sób. Więcej o tym w kolejnej części artyku-
łu. Co ciekawe i warte zapamiętania, nasi 
polscy naukowcy nie chcieli na początku 
przyjmować angielskiej nazwy określają-
cej to zjawisko. Ich propozycją było sło-
wo... „dymgła”. Warto zapamiętać, że nie 
każda mgła jest smogiem, ale każdy smog 
jest mgłą. 

Głównymi składowymi smogu oprócz pary 
wodnej są: tlenki siarki i tlenki azotu oraz 
substancje stałe, czyli pyły zawieszone, a tak-
że kancerogenne (tzn. rakotwórcze) wielo-
pierścieniowe węglowodory aromatyczne 
(WWA). To właśnie kontrola stężeń tych 
substancji powinna być obowiązkowa w po-
rze jesienno-zimowej. Coraz więcej arty-
kułów naukowych w najpoważniejszych 
czasopismach bioklimatologicznych czy me-
dycznych z całego świata alarmuje o nega-
tywnym wpływie przebywania na zewnątrz, 
gdy poziom tych substancji w powietrzu 
przekracza dopuszczalne normy. 

Na pewno część z was pamięta z zajęć 
geogra� i rodzaje smogu. W celach popu-
larnonaukowych oraz aby łatwiej zapamię-
tać te dwa zjawiska, nadano im nazwy od 
miast. Są to smog londyński (tzw. kwa-
śny) oraz smog typu Los Angeles (tzw. 
fotochemiczny). 

Smog londyński to warstwa toksycznej 
mgły zbudowanej z mieszaniny kropelek 
wody wraz z substancjami, które drastycz-
nie przekroczyły normy bezpieczeństwa: 
dwutlenek siarki SO2, tlenki azotu, NO2 
tlenku węgla (IV), sadza oraz trudno opa-
dające pyły. Te ostatnie to skutek nie do 
końca spalonej materii, której początkiem 
drogi były domowe piece m.in. londyń-
czyków. Wymienione wcześniej substancje 
łączą się z mgłą, co najczęściej skutkuje 
powstaniem mgły zbudowanej z kropel 

kwasu siarkowego. Zjawisko to występu-
je głównie w miesiącach jesienno-zimo-
wych – od listopada do stycznia podczas 
inwersji. Wraz z wysokością rośnie wów-
czas temperatura powietrza, czyli mamy do 
czynienia z sytuacją odwrotną do normal-
nej (w troposferze tj. dolnej części stratos-
fery, w której żyjemy). Skutkiem inwersji 
jest blokowanie pionowego mieszania się 
powietrza w atmosferze. Najczęściej wy-
stępuje ona w umiarkowanej stre� e klima-
tycznej, czyli w tej, w której leży Polska 
i zachodnia i centralna część krajów Sta-
rego Kontynentu. Efektem, który szybko 
można zaobserwować w najbliższej oko-
licy po przejściu smogu typu londyńskie-
go (kwaśnego), są uszkodzenia tynku na 
elewacjach budynków i korozja ich meta-
lowych części i maszyn. 

No dobrze, a skąd przydomek londyński? 
Zimą 1952 r. warunki atmosferyczne panu-
jące nad stolicą Wielkiej Brytanii oraz maso-
we używane pieców w celu ogrzania swoich 
mieszkań przez londyńczyków wygenerowa-
ło tak duży smog, że koncentracja dwutlen-
ku siarki przekraczała kilkukrotnie normy 
bezpieczeństwa. Doszło do masowych zgo-
nów – w ciągu zaledwie czterech dni (do-
kumentacje medyczne oraz księgi miejskie 
mówią o okresie 5–8 grudnia) z powodu 
smogu zmarło blisko 4000 osób, a w kolej-
nych latach łącznie już 14 000 osób! Choć 
pierwszy raz odnotowano obecność smogu 
typu londyńskiego mniej więcej w połowie 
XIX wieku, to dopiero ta tragedia wymusiła 
na władzach Londynu wprowadzenie zmian 
w polityce przemysłowej i socjalnej. W dzi-
siejszych czasach smog kwaśny spotyka się 
stosunkowo rzadko, jednak wciąż zdarzają 

się sytuacje, gdy koncentra-
cja dwutlenku siarki znaczą-
co przekracza wyznaczone 
normy. Najczęściej ma to 
miejsce w miejscach kumu-
lacji zabudowy jednorodzin-
nej, działkowej na obszarach 
podmiejskich, gdzie trudniej 
o kontrolę tego, czego kto 
używa jako opału.

A co się dzieje z naszym 
ciałem podczas smogu? 
Łączenie się toksycznych 
substancji z krwią oraz po-
szczególnymi organami 
naszego ciała sprawia, że nie-

wydolne i porażone zostają oskrzela, drogi 
oddechowe oraz układ krążenia. Organiza-
cja Health and Environment Alliance osza-
cowała koszty zewnętrzne zanieczyszczenia 
powietrza wskutek spalania węgla w elek-
trowniach węglowych w Polsce w przedzia-
le 12–34 mld zł rocznie, na co składa się 
3500 przedwczesnych zgonów, 1600 przy-
padków przewlekłego zapalenia oskrzeli, 
1000 nowych hospitalizacji oraz 800 000 
utraconych dni pracy rocznie.

Drugim rodzajem smogu jest smog typu 
Los Angeles (tzw. smog fotochemiczny). 
W przeciwieństwie do swojego angielskiego 
kolegi, powstaje najczęściej w suche, upalne 
dni w miesiącach letnich na obszarach stref 
subtropikalnych np. w dużych miastach za-
chodniego wybrzeża USA. Jest wynikiem 
nadmiernego ruchu samochodowego na 

niewielkiej przestrzeni, zwłaszcza nato-
miast pojazdów z silnikiem diesla. Smog 
tego typu składa się przeważnie z tlenków 
węgla i azotu, a w szczególności z ditlenku 
azotu i węglowodorów. W przeciwieństwie 
do smogu kwaśnego, kluczową rolę siarki 
przejmuje tutaj ditlenek azotu (NO2) – od-
szczepiający się, uwolniony atom tlenu po-
datny na promieniowanie słoneczne, dzięki 
któremu smog typu Los Angeles przybiera 
brązową barwę. Smog ten potra�  reagować 
z węglowodorami, w czego wyniku powsta-
ją rodniki (tak, te substancje, które niszczą 
DNA naszej skóry, powodując jej szybsze 
starzenie), a następnie poprzez połączenie 
z wodą – hydroksyle (rodniki OH). Związki 
te przy udziale promieni słonecznych ule-
gają reakcjom fotochemicznym, w wyniku 
których powstają azotan nadtlenku acetylu, 
aldehydy oraz ozon, ale nie ten korzystny 
dla naszego organizmu, który kojarzymy 
z charakterystycznego zapachu po przejściu 
burzy. Niestety. Ten jest akurat toksyczny.

Tak jak pisałem wcześniej, każde pojawienie 
się smogu skutkuje negatywnym wpływem 
na pracę naszego organizmu. Najczęstszymi 
objawami zatrucia wywołanym smogiem 
typu Los Angeles są: bóle głowy, podraż-
nienia oczu, skóry i układu oddechowego, 
zwiększona zachorowalność na choroby oraz 
alergie – to tylko niektóre z owych efek-
tów. Oprócz tego warto także wymienić 
zmienione zachowanie zwierząt i obumie-
ranie roślin. Obecnie smog fotoochemicz-
ny dotyka zwłaszcza obszary dużych miast, 
szczególnie latem.

Smog londyński to warstwa toksycznej mgły 
zbudowanej z mieszaniny kropelek wody wraz 
z substancjami, które drastycznie przekroczyły 
normy bezpieczeństwa: dwutlenek siarki SO2,

tlenki azotu, NO2 tlenku węgla (IV), sadza
oraz trudno opadające pyły.
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I teraz uwaga do ciebie, drogi Czytelniku. 
To, że nie widzimy na pierwszy rzut oka 
smogu, nie oznacza, że go nie ma. Jest on 
nad nami, a w my w nim cały rok. W za-
leżności od pory roku i warunków atmos-
ferycznych. Warto czasem udać się z dala 
od centrum miasta, aby go dojrzeć. Aby 
dostrzec smog fotochemiczny np. w Pozna-
niu, polecam wybrać się na zielone trybuny 
mety Jeziora Maltańskiego. Stojąc tam, zo-
baczymy centrum Poznania skąpane w ja-
snobrązowo-szarej mgiełce.

Najniebezpieczniejsza dla zdrowia ludz-
kiego w przypadku pojawienia się każdego 
z typów smogu jest bezwietrzna pogoda. 
Nie ma siły, która mogłaby wyprowadzić 
wilgoć i zanieczyszczenia znad miasta, któ-
re zaczyna się w nich dusić.

W mediach w ostatnich latach coraz częściej 
i głośniej mówi się o substancjach, których 
nazwy większości z nas niewiele mówią. To 
tzw. peemy, czyli PM 2,5 oraz PM 10. To 
substancje budujące pył zawieszony w po-
wietrzu, który miesza się drobinkami wody 
w formie mgły. Liczba, którą znajdziemy 
w nazwie, mówi nam o średnicy cząstek tej 
grupy wyrażonej w mikrometrach (μm). 
Obecnie powszechnie stosowany jest na-
stępujący podział pyłów ze względu na roz-
miar cząstek: 

• całkowity pył zawieszony (TSP, 
ang. Total Suspended Particles) 
– całkowity pył zawieszony 
w powietrzu;
• pył PM 10
• pył PM 2,5-10 – w literaturze 
spotykane jest także oznaczenie PMc 
(ang. coarse) 

• pył drobny PM 2,5 – najbardziej 
szkodliwe zanieczyszczenie dla 
ludzkiego organizmu
• pył submikronowy PM 1 
• pył ultradrobny PM 0,1

Skupmy się na chwilę na pyle PM 2,5. 
Tego rodzaju pył zawieszony jest uznawa-
ny za najgroźniejszy dla zdrowia człowieka. 
Wszystko dlatego, że jest bardzo drobny, 
a w takiej postaci może się przedostać bez-
pośrednio do krwiobiegu. Kumuluje się 
też w naszym organizmie. Wiele badań 
dowodzi, że choroby mózgu i dysfunkcji 
pracy tego narządu mogą być skutkiem 
skumulowania się PM 2,5 w poszczegól-
nych częściach tego organu. To właśnie 
ten rodzaj pyłu zawieszonego jest odpowie-
dzialny za: nasilenie astmy, osłabienie czyn-
ności płuc, nowotwory płuc, gardła i krtani, 

zaburzenia rytmu serca, zapa-
lenie naczyń krwionośnych, 
miażdżycę, niższą masą uro-
dzeniową dziecka i problemy 
z oddychaniem, gdy było ono 
narażone na kontakt z pyłami 
w trakcie rozwoju płodowe-
go, oraz nasilenie objawów 
chorób związanych z układem 
krwionośnym i oddechowym.

Stężenia pyłów zawieszonych 
PM 2,5 oraz PM 10 posiadają 
odpowiednie normy, po któ-
rych przekroczeniu ogłasza-
ny jest alarm. Substancje te 
nie są widoczne dla nas, ale 
dla aparatury pomiarowej już 
tak. W związku z tym wielu 
osobom wydaje się, że pyłów 
nie ma. Jednym z problemów 
polskiej walki z zanieczyszcze-
niami powierza jest fakt, że 
wartości, od której wszczyna 
się alarm, jest według wielu 
naukowców za wysoki i na-
leży obniżyć skalę wartości 
stężeń.

Poniższa ilustracja obrazuje, jak wygląda-
ją europejskie standardy przy ogłaszaniu 
przekroczeń stężenia pyłów:

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) 
ustaliła normę średniego rocznego stężenia 
pyłu zawieszonego PM 2,5 na 25 mikro-
gramów na metr sześcienny. Innym proble-
mem jest fakt, że w wielu miejscach alarm 
nie jest ogłaszany z powodu braku niezbęd-
nej aparatury. Mieszkańcy są więc skazani 
wyłącznie na swój węch. 

Jednym z wniosków międzynarodowego 
zespołu ds. walki ze smogiem jest to, że 
w przypadku drobnych zanieczyszczeń (do 
średnicy 2,5 mikrometra – PM 2,5) każdy 
wzrost gęstości pyłu o 5 mikrogramów na 
metr sześcienny powoduje wzrost ryzyka 
śmierci z przyczyn naturalnych aż o 7%. 
Natomiast oddychanie przez kobietę ciężar-
ną powietrzem zanieczyszczonym PM 2,5 
koreluje także z występowaniem autyzmu 
u noworodka.

Przejdźmy teraz do grupy substancji o śred-
nicy do 10 μm, czyli tzw. cząstek PM 10.

Ponieważ są to cząsteczki większe od 
PM 2,5, zalicza się do ich grupy toksycz-
ne m.in. benzopireny, furany, dioksyny, 
czyli tzw. rakotwórcze metale ciężkie. Nor-
ma średniego, dobowego stężenia tego pyłu 
wynosi według WHO 50 mikrogramów 
na metr sześcienny, a roczna 40 mikrogra-
mów na metr sześcienny. Co niepokojące, 

w Polsce alarm ogłaszany jest, gdy dobo-
we stężenie PM10 wyniesie 200 mikrogra-
mów na metr sześcienny! No coś jest zatem 
chyba nie tak?! 

Głównym „zadaniem” pyłu zawieszonego 
PM 10 jest negatywne oddziaływanie na 
układ oddechowy. Bardzo często to właśnie 
te substancje odpowiadają za ataki kaszlu, 
świszczący oddech, pogorszenie się stanu 
osób z astmą czy za ostre, gwałtowne zapa-
lenie oskrzeli. Innymi, pośrednimi skutkami 
są zwiększone ryzyko wystąpienia zawału 
serca oraz udaru mózgu. Niestety w skład 
grupy PM 10 wchodzi także benzopiren, 
który jest również silnie rakotwórczy. We-
dle polskich norm i badań, narażenie oso-
by dorosłej na rakotwórczy benzo[a]piren 
zawarty w powietrzu odpowiada (w zależ-
ności od miejsca zamieszkania i poziomu 
aktywności � zycznej) wypaleniu od kilkuset 
do nawet kilku tysięcy papierosów rocznie!

Dopiero w 2013 r. naukowcy i lekarze 
z WHO zaliczyli pyły zawieszone do kate-
gorii kancerogenów, czyli substancji wywo-
łujących wszelakie choroby nowotworowe, 
a najbardziej na raka płuc. Według danych 
tej organizacji, w 2010 r. z powodu raka 
płuc spowodowanego zanieczyszczeniem 
powietrza zmarło na świecie ponad 230 tys. 
osób, czyli biorąc pod uwagę dane GUS 
z 2010 r. – tyle, ile mieszkańców liczy Ra-
dom czy Częstochowa.

Warto pamiętać, że nie tylko człowiek wpły-
wa na stan jakości powietrza. W ramach 
grup substancji PM 2,5 oraz PM 10 za-
licza się do nich również substancje po-
chodzenia naturalnego jak pył pochodzący 
z pustyń, pyłki kwiatów, aerozol morski, 
grzyby, alergeny czy pył z erodującej elewa-
cji i metali np. dachów. Pamiętajmy o tym! 
Klasy� kacja substancji na PM 10, 2,5 itp. 
nie zawiera wyłączenie tych toksycznych, 
niebezpiecznych dla naszego organizmu. 
Część z nich może utrudniać nam oddy-
chanie czy wywoływać naturalne reakcje 
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I teraz uwaga do ciebie, drogi Czytelniku. 
To, że nie widzimy na pierwszy rzut oka 
smogu, nie oznacza, że go nie ma. Jest on 
nad nami, a w my w nim cały rok. W za-
leżności od pory roku i warunków atmos-
ferycznych. Warto czasem udać się z dala 
od centrum miasta, aby go dojrzeć. Aby 
dostrzec smog fotochemiczny np. w Pozna-
niu, polecam wybrać się na zielone trybuny 
mety Jeziora Maltańskiego. Stojąc tam, zo-
baczymy centrum Poznania skąpane w ja-
snobrązowo-szarej mgiełce.

Najniebezpieczniejsza dla zdrowia ludz-
kiego w przypadku pojawienia się każdego 
z typów smogu jest bezwietrzna pogoda. 
Nie ma siły, która mogłaby wyprowadzić 
wilgoć i zanieczyszczenia znad miasta, któ-
re zaczyna się w nich dusić.

W mediach w ostatnich latach coraz częściej 
i głośniej mówi się o substancjach, których 
nazwy większości z nas niewiele mówią. To 
tzw. peemy, czyli PM 2,5 oraz PM 10. To 
substancje budujące pył zawieszony w po-
wietrzu, który miesza się drobinkami wody 
w formie mgły. Liczba, którą znajdziemy 
w nazwie, mówi nam o średnicy cząstek tej 
grupy wyrażonej w mikrometrach (μm). 
Obecnie powszechnie stosowany jest na-
stępujący podział pyłów ze względu na roz-
miar cząstek: 

• całkowity pył zawieszony (TSP, 
ang. Total Suspended Particles) 
– całkowity pył zawieszony 
w powietrzu;
• pył PM 10
• pył PM 2,5-10 – w literaturze 
spotykane jest także oznaczenie PMc 
(ang. coarse) 

• pył drobny PM 2,5 – najbardziej 
szkodliwe zanieczyszczenie dla 
ludzkiego organizmu
• pył submikronowy PM 1 
• pył ultradrobny PM 0,1

Skupmy się na chwilę na pyle PM 2,5. 
Tego rodzaju pył zawieszony jest uznawa-
ny za najgroźniejszy dla zdrowia człowieka. 
Wszystko dlatego, że jest bardzo drobny, 
a w takiej postaci może się przedostać bez-
pośrednio do krwiobiegu. Kumuluje się 
też w naszym organizmie. Wiele badań 
dowodzi, że choroby mózgu i dysfunkcji 
pracy tego narządu mogą być skutkiem 
skumulowania się PM 2,5 w poszczegól-
nych częściach tego organu. To właśnie 
ten rodzaj pyłu zawieszonego jest odpowie-
dzialny za: nasilenie astmy, osłabienie czyn-
ności płuc, nowotwory płuc, gardła i krtani, 

zaburzenia rytmu serca, zapa-
lenie naczyń krwionośnych, 
miażdżycę, niższą masą uro-
dzeniową dziecka i problemy 
z oddychaniem, gdy było ono 
narażone na kontakt z pyłami 
w trakcie rozwoju płodowe-
go, oraz nasilenie objawów 
chorób związanych z układem 
krwionośnym i oddechowym.

Stężenia pyłów zawieszonych 
PM 2,5 oraz PM 10 posiadają 
odpowiednie normy, po któ-
rych przekroczeniu ogłasza-
ny jest alarm. Substancje te 
nie są widoczne dla nas, ale 
dla aparatury pomiarowej już 
tak. W związku z tym wielu 
osobom wydaje się, że pyłów 
nie ma. Jednym z problemów 
polskiej walki z zanieczyszcze-
niami powierza jest fakt, że 
wartości, od której wszczyna 
się alarm, jest według wielu 
naukowców za wysoki i na-
leży obniżyć skalę wartości 
stężeń.

Poniższa ilustracja obrazuje, jak wygląda-
ją europejskie standardy przy ogłaszaniu 
przekroczeń stężenia pyłów:

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) 
ustaliła normę średniego rocznego stężenia 
pyłu zawieszonego PM 2,5 na 25 mikro-
gramów na metr sześcienny. Innym proble-
mem jest fakt, że w wielu miejscach alarm 
nie jest ogłaszany z powodu braku niezbęd-
nej aparatury. Mieszkańcy są więc skazani 
wyłącznie na swój węch. 

Jednym z wniosków międzynarodowego 
zespołu ds. walki ze smogiem jest to, że 
w przypadku drobnych zanieczyszczeń (do 
średnicy 2,5 mikrometra – PM 2,5) każdy 
wzrost gęstości pyłu o 5 mikrogramów na 
metr sześcienny powoduje wzrost ryzyka 
śmierci z przyczyn naturalnych aż o 7%. 
Natomiast oddychanie przez kobietę ciężar-
ną powietrzem zanieczyszczonym PM 2,5 
koreluje także z występowaniem autyzmu 
u noworodka.

Przejdźmy teraz do grupy substancji o śred-
nicy do 10 μm, czyli tzw. cząstek PM 10.

Ponieważ są to cząsteczki większe od 
PM 2,5, zalicza się do ich grupy toksycz-
ne m.in. benzopireny, furany, dioksyny, 
czyli tzw. rakotwórcze metale ciężkie. Nor-
ma średniego, dobowego stężenia tego pyłu 
wynosi według WHO 50 mikrogramów 
na metr sześcienny, a roczna 40 mikrogra-
mów na metr sześcienny. Co niepokojące, 

w Polsce alarm ogłaszany jest, gdy dobo-
we stężenie PM10 wyniesie 200 mikrogra-
mów na metr sześcienny! No coś jest zatem 
chyba nie tak?! 

Głównym „zadaniem” pyłu zawieszonego 
PM 10 jest negatywne oddziaływanie na 
układ oddechowy. Bardzo często to właśnie 
te substancje odpowiadają za ataki kaszlu, 
świszczący oddech, pogorszenie się stanu 
osób z astmą czy za ostre, gwałtowne zapa-
lenie oskrzeli. Innymi, pośrednimi skutkami 
są zwiększone ryzyko wystąpienia zawału 
serca oraz udaru mózgu. Niestety w skład 
grupy PM 10 wchodzi także benzopiren, 
który jest również silnie rakotwórczy. We-
dle polskich norm i badań, narażenie oso-
by dorosłej na rakotwórczy benzo[a]piren 
zawarty w powietrzu odpowiada (w zależ-
ności od miejsca zamieszkania i poziomu 
aktywności � zycznej) wypaleniu od kilkuset 
do nawet kilku tysięcy papierosów rocznie!

Dopiero w 2013 r. naukowcy i lekarze 
z WHO zaliczyli pyły zawieszone do kate-
gorii kancerogenów, czyli substancji wywo-
łujących wszelakie choroby nowotworowe, 
a najbardziej na raka płuc. Według danych 
tej organizacji, w 2010 r. z powodu raka 
płuc spowodowanego zanieczyszczeniem 
powietrza zmarło na świecie ponad 230 tys. 
osób, czyli biorąc pod uwagę dane GUS 
z 2010 r. – tyle, ile mieszkańców liczy Ra-
dom czy Częstochowa.

Warto pamiętać, że nie tylko człowiek wpły-
wa na stan jakości powietrza. W ramach 
grup substancji PM 2,5 oraz PM 10 za-
licza się do nich również substancje po-
chodzenia naturalnego jak pył pochodzący 
z pustyń, pyłki kwiatów, aerozol morski, 
grzyby, alergeny czy pył z erodującej elewa-
cji i metali np. dachów. Pamiętajmy o tym! 
Klasy� kacja substancji na PM 10, 2,5 itp. 
nie zawiera wyłączenie tych toksycznych, 
niebezpiecznych dla naszego organizmu. 
Część z nich może utrudniać nam oddy-
chanie czy wywoływać naturalne reakcje 
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obronne, alergiczne układu odpor-
nościowego, ale nie będą wywoływać 
takich samych skutków jak te tok-
syczne, pochodzenia antropogenicz-
nego, czyli wytworzone jako skutek 
uboczny, wtórnie przez nas.

Stan jakości powietrza, zwłaszcza 
na południu naszego kontynentu, 
pogarsza się pod wpływem napły-
wu pyłu mineralnego znad Saha-
ry. Fachowo nazywa się to Saharan 
(African) dust outbreaks. Zjawisko to 
charakteryzuje się dużą zmiennością 
sezonową. Epizody zimowe występu-
ją w okresie luty–marzec i pojawiają 
się zazwyczaj od dwóch do siedmiu 
razy w roku, a czas ich trwania wyno-
si od 2 do 22 dni. W ich trakcie na Wyspach 
Kanaryjskich, położonych na północny za-
chód od wybrzeży Afryki, notowane są do-
bowe stężenia pyłu PM 10 rzędu 700 μg/
m3, a chmura pyłu mineralnego pokonu-
je Atlantyk i dociera do wschodniego wy-
brzeża Stanów Zjednoczonych, na Wyspy 
Karaibskie czy do lasów Amazonii.

Jak już wspomniałem wcześniej, najbar-
dziej obciążającą pracę układów i narządów 
człowieka jest pył zawieszony 10 oraz 2,5. 
Ze względu na rozmiar, cząstki te mogą 
przenikać różnymi drogami do naszego 
ciała. Im większa ich średnica, tym łatwiej 
i szybciej cząstki te są przechwytywane przez 
nasze systemy samoobrony np. już w dro-
gach oddechowych. O wiele pesymistycz-
niej jest w przypadku cząstek o średnicach 
rzędu 2–3 μm i mniejszych, które mogą 
akumulować się w pęcherzykach płucnych. 
Najniebezpieczniejszymi substancjami są 
te o średnicy poniżej 0,1 μm, które mogą 
przedostawać się do krwiobiegu, jak np. 
czad. Natomiast tlenki siarki (SO2 i SO3) 
uważane są za czynniki uszkadzające szcze-
gólnie górne drogi oddechowe oraz oskrzela.

Biegaczki muszą pamiętać o negatywnym 
wpływie zanieczyszczeń powietrza na układ 

oddechowy. Substancje te mają ogromny 
wpływ na przebieg ciąży, mogą zaszkodzić 
młodemu pokoleniu już na etapie życia 
płodowego. Badania prowadzone od 2000 
r. w Krakowie na dużej, reprezentatywnej 
grupie matek i ich dzieci pokazują, że wyż-
sze narażenie ciężarnej matki na pył PM 2,5 
i związki WWA pociąga za sobą liczne ne-
gatywne skutki zdrowotne m.in. na układ 
nerwowy oraz oddechowy mamy i nowo-
rodka. Badania przeprowadzone przez leka-
rzy w amerykańskim stanie Ohio pokazały, 
że narażenie ciężarnych kobiet na przebywa-
nie w powietrzu o przekroczonym wskaź-
niku PM 2,5 w czasie trzeciego trymestru 
ciąży skutkowało zwiększeniem o 42% ryzy-
ka wewnątrzmacicznego obumarcia płodu.

Aby uwypuklić problem jakości powietrza 
w Polsce, warto powiedzieć, że na świecie 
żyje ok. 235 mln astmatyków, z czego w Pol-
sce ponad 4 mln. To zatem 1,7% całej grupy 
i 11% populacji Polski. Jak na ponad 240 
kraje, to bardzo niechlubny rekord. Według 
danych Światowej Organizacji Zdrowia, 
w 2010 r. zła jakość powietrza była głów-
nym powodem ok. 15% zgonów z powodu 
raka płuca. Niestety w Polsce odsetek ten 
może być wyższy. Niepokojące są również 
wyniki badań nad wpływem zanieczyszczeń 

powietrza na układ nerwowy dzieci i psów 
prowadzonych w stolicy Meksyku – na te-
renie aglomeracji miasta Meksyk.

Warto wspomnieć, że stolica ta jest częścią 
ogromnej, ponad 20-milionowej aglomera-
cji, której mieszkańcy przez cały rok naraże-
ni są na wysokie stężenia pyłu zawieszonego, 
ozonu, tlenków azotu i innych zanieczysz-
czeń. Przy użyciu rezonansu magnetyczne-
go porównano pracę mózgów dzieci i psów 
zamieszkujących najbardziej zanieczyszczo-
ne obszary tego miasta. 

Wynik był druzgocący. U 56% dzieci 
i u 57% psów z aglomeracji Meksyku za-
obserwowano zmiany anatomiczne o cha-
rakterze patologicznym w obszarze kory 
przedczołowej, spowodowane wystąpie-
niem toksycznych substancji w powietrzu 
w nadmiernych stężeniach.

Zatem jak walczyć z tą sytuacją? Przykład 
jak zwykle idzie zza granicy. Znane są już 
rozwiązania, dzięki którym poprawa ja-
kości powietrza przekłada się na poprawę 
stanu zdrowia mieszkańców danego kraju, 
a w szczególności na funkcjonowanie ich 
układów oddechowych.

Ciekawym przykładem jest przytaczany 
w literaturze przypadek miasta Utah Val-
ley. W tym mieście w latach 80. z powodu 
strajku załogi lokalnej huty spadła emi-
sja zanieczyszczeń powietrza, a także po-
ziom umieralności na choroby wywołane 
złą jakością powietrza oraz długość lecze-
nia zapalenia oskrzeli i zaostrzeń astmy. 
Nieoczekiwanie, najwięcej pozytywnych 
skutków zaobserwowano wśród dzieci do 
lat pięciu. Niestety. Gdy tylko strajk się 
zakończył i sytuacja wróciła do normy, 
negatywne wskaźniki wzrosły. Naukowcy 
wykazali, że przed strajkiem, w jego trak-
cie oraz po strajku w powietrzu zmieniała 
się nie tylko całkowita ilość zanieczysz-
czeń, lecz także najprawdopodobniej skład 
chemiczny pyłu zawieszonego w tym re-
jonie. Jednym z dowodów na tę tezę jest 

fakt, że podawany do płuc badanych pył 
pochodzący z okresu pracy huty wywoły-
wał silniejszą reakcję zapalną niż pył ze-
brany w okresie strajku. Znaleziono także 
winnego – żelazo, którego pochodzenie 
było związane z działalnością zakładów 
ciężkich i metalurgicznych. Identyczne 
wnioski płyną z całego świata. 

Przykład bliższy naszego polskiego po-
dwórka. We wschodnich landach Niemiec 
(dawnym NRD), gdzie w latach 90. zaczę-
to dezaktywować przemysł ciężki, zauwa-
żalnej poprawie uległa jakość powietrza 
(znaczący spadek stężeń pyłu zawieszonego 
i dwutlenku siarki). W tym samym czasie 
zaobserwowano także wyraźny spadek licz-
by przypadków zapalenia oskrzeli i zatok 
wśród dzieci w wieku 5–14 lat.

Jak widzimy, problemu jakości powietrza 
nie można pomijać w rozmowach o efek-
tywnym treningu w sezonie jesienno-zi-
mowym. Wiele racji mają ci, którzy są 
zwolennikami prowadzenia aktywności 
� zycznej z dala od miejskich uli i arterii 
drogowych. Pamiętajmy, że zdrowie mamy 
tylko jedno. Czasem może lepiej pojechać 
do pracy rowerem, pójść pieszo, wsiąść 
do tramwaju czy wspólnie ze znajomy-
mi z pracy korzystać z jednego, wspólne-
go auta, gdy już nie ma innego sposobu 
dostania się do naszego biura. A na pew-
no nic tak nie ucieszy Matki Natury jak 
nowo posadzone drzewo. Zatem sadźmy 
je na potęgę!

Absolwent hydrologii, 
meteorologii i klimatologii na 

poznańskim Uniwersytecie im. 
Adama Mickiewicza. Spędził 

90 dni na stażu w bazie polarnej 
na wyspie Spitsbergen. Od 

ośmiu lat zakochany w bieganiu 
długodystansowym. Ma na 

swoim koncie udział w ponad 
200 masowych biegach, w tym 

siedmiu maratonach oraz 
43 półmaratonach. W 2018 r. 
rozpoczyna swoją przygodę 

z ultra. Miłośnik kuchni 
wegańskiej oraz indie rocka. 

Gaduła.

b i o

Paweł Kotecki

Felieton powstał w oparciu o wyniki zawarte w pracach:

2. Pyły drobne w atmosferze. Kompendium wiedzy 
o zanieczyszczeniu powietrza pyłem zawieszonym 
w Polsce. Praca zespołowa pod redakcją Katarzyny
Judy-Rezler i Barbary Toczko. Warszawa 2016.

1. Wpływ zanieczyszczeń
powietrza na zdrowie.
Krakowski Alarm
Smogowy. Kraków 2018.

SEKRETNE ŻYCIE SKAŁ / MIASTECZKO ULTRASA



obronne, alergiczne układu odpor-
nościowego, ale nie będą wywoływać 
takich samych skutków jak te tok-
syczne, pochodzenia antropogenicz-
nego, czyli wytworzone jako skutek 
uboczny, wtórnie przez nas.

Stan jakości powietrza, zwłaszcza 
na południu naszego kontynentu, 
pogarsza się pod wpływem napły-
wu pyłu mineralnego znad Saha-
ry. Fachowo nazywa się to Saharan 
(African) dust outbreaks. Zjawisko to 
charakteryzuje się dużą zmiennością 
sezonową. Epizody zimowe występu-
ją w okresie luty–marzec i pojawiają 
się zazwyczaj od dwóch do siedmiu 
razy w roku, a czas ich trwania wyno-
si od 2 do 22 dni. W ich trakcie na Wyspach 
Kanaryjskich, położonych na północny za-
chód od wybrzeży Afryki, notowane są do-
bowe stężenia pyłu PM 10 rzędu 700 μg/
m3, a chmura pyłu mineralnego pokonu-
je Atlantyk i dociera do wschodniego wy-
brzeża Stanów Zjednoczonych, na Wyspy 
Karaibskie czy do lasów Amazonii.

Jak już wspomniałem wcześniej, najbar-
dziej obciążającą pracę układów i narządów 
człowieka jest pył zawieszony 10 oraz 2,5. 
Ze względu na rozmiar, cząstki te mogą 
przenikać różnymi drogami do naszego 
ciała. Im większa ich średnica, tym łatwiej 
i szybciej cząstki te są przechwytywane przez 
nasze systemy samoobrony np. już w dro-
gach oddechowych. O wiele pesymistycz-
niej jest w przypadku cząstek o średnicach 
rzędu 2–3 μm i mniejszych, które mogą 
akumulować się w pęcherzykach płucnych. 
Najniebezpieczniejszymi substancjami są 
te o średnicy poniżej 0,1 μm, które mogą 
przedostawać się do krwiobiegu, jak np. 
czad. Natomiast tlenki siarki (SO2 i SO3) 
uważane są za czynniki uszkadzające szcze-
gólnie górne drogi oddechowe oraz oskrzela.

Biegaczki muszą pamiętać o negatywnym 
wpływie zanieczyszczeń powietrza na układ 

oddechowy. Substancje te mają ogromny 
wpływ na przebieg ciąży, mogą zaszkodzić 
młodemu pokoleniu już na etapie życia 
płodowego. Badania prowadzone od 2000 
r. w Krakowie na dużej, reprezentatywnej 
grupie matek i ich dzieci pokazują, że wyż-
sze narażenie ciężarnej matki na pył PM 2,5 
i związki WWA pociąga za sobą liczne ne-
gatywne skutki zdrowotne m.in. na układ 
nerwowy oraz oddechowy mamy i nowo-
rodka. Badania przeprowadzone przez leka-
rzy w amerykańskim stanie Ohio pokazały, 
że narażenie ciężarnych kobiet na przebywa-
nie w powietrzu o przekroczonym wskaź-
niku PM 2,5 w czasie trzeciego trymestru 
ciąży skutkowało zwiększeniem o 42% ryzy-
ka wewnątrzmacicznego obumarcia płodu.

Aby uwypuklić problem jakości powietrza 
w Polsce, warto powiedzieć, że na świecie 
żyje ok. 235 mln astmatyków, z czego w Pol-
sce ponad 4 mln. To zatem 1,7% całej grupy 
i 11% populacji Polski. Jak na ponad 240 
kraje, to bardzo niechlubny rekord. Według 
danych Światowej Organizacji Zdrowia, 
w 2010 r. zła jakość powietrza była głów-
nym powodem ok. 15% zgonów z powodu 
raka płuca. Niestety w Polsce odsetek ten 
może być wyższy. Niepokojące są również 
wyniki badań nad wpływem zanieczyszczeń 

powietrza na układ nerwowy dzieci i psów 
prowadzonych w stolicy Meksyku – na te-
renie aglomeracji miasta Meksyk.

Warto wspomnieć, że stolica ta jest częścią 
ogromnej, ponad 20-milionowej aglomera-
cji, której mieszkańcy przez cały rok naraże-
ni są na wysokie stężenia pyłu zawieszonego, 
ozonu, tlenków azotu i innych zanieczysz-
czeń. Przy użyciu rezonansu magnetyczne-
go porównano pracę mózgów dzieci i psów 
zamieszkujących najbardziej zanieczyszczo-
ne obszary tego miasta. 

Wynik był druzgocący. U 56% dzieci 
i u 57% psów z aglomeracji Meksyku za-
obserwowano zmiany anatomiczne o cha-
rakterze patologicznym w obszarze kory 
przedczołowej, spowodowane wystąpie-
niem toksycznych substancji w powietrzu 
w nadmiernych stężeniach.

Zatem jak walczyć z tą sytuacją? Przykład 
jak zwykle idzie zza granicy. Znane są już 
rozwiązania, dzięki którym poprawa ja-
kości powietrza przekłada się na poprawę 
stanu zdrowia mieszkańców danego kraju, 
a w szczególności na funkcjonowanie ich 
układów oddechowych.

Ciekawym przykładem jest przytaczany 
w literaturze przypadek miasta Utah Val-
ley. W tym mieście w latach 80. z powodu 
strajku załogi lokalnej huty spadła emi-
sja zanieczyszczeń powietrza, a także po-
ziom umieralności na choroby wywołane 
złą jakością powietrza oraz długość lecze-
nia zapalenia oskrzeli i zaostrzeń astmy. 
Nieoczekiwanie, najwięcej pozytywnych 
skutków zaobserwowano wśród dzieci do 
lat pięciu. Niestety. Gdy tylko strajk się 
zakończył i sytuacja wróciła do normy, 
negatywne wskaźniki wzrosły. Naukowcy 
wykazali, że przed strajkiem, w jego trak-
cie oraz po strajku w powietrzu zmieniała 
się nie tylko całkowita ilość zanieczysz-
czeń, lecz także najprawdopodobniej skład 
chemiczny pyłu zawieszonego w tym re-
jonie. Jednym z dowodów na tę tezę jest 

fakt, że podawany do płuc badanych pył 
pochodzący z okresu pracy huty wywoły-
wał silniejszą reakcję zapalną niż pył ze-
brany w okresie strajku. Znaleziono także 
winnego – żelazo, którego pochodzenie 
było związane z działalnością zakładów 
ciężkich i metalurgicznych. Identyczne 
wnioski płyną z całego świata. 

Przykład bliższy naszego polskiego po-
dwórka. We wschodnich landach Niemiec 
(dawnym NRD), gdzie w latach 90. zaczę-
to dezaktywować przemysł ciężki, zauwa-
żalnej poprawie uległa jakość powietrza 
(znaczący spadek stężeń pyłu zawieszonego 
i dwutlenku siarki). W tym samym czasie 
zaobserwowano także wyraźny spadek licz-
by przypadków zapalenia oskrzeli i zatok 
wśród dzieci w wieku 5–14 lat.

Jak widzimy, problemu jakości powietrza 
nie można pomijać w rozmowach o efek-
tywnym treningu w sezonie jesienno-zi-
mowym. Wiele racji mają ci, którzy są 
zwolennikami prowadzenia aktywności 
� zycznej z dala od miejskich uli i arterii 
drogowych. Pamiętajmy, że zdrowie mamy 
tylko jedno. Czasem może lepiej pojechać 
do pracy rowerem, pójść pieszo, wsiąść 
do tramwaju czy wspólnie ze znajomy-
mi z pracy korzystać z jednego, wspólne-
go auta, gdy już nie ma innego sposobu 
dostania się do naszego biura. A na pew-
no nic tak nie ucieszy Matki Natury jak 
nowo posadzone drzewo. Zatem sadźmy 
je na potęgę!

Absolwent hydrologii, 
meteorologii i klimatologii na 

poznańskim Uniwersytecie im. 
Adama Mickiewicza. Spędził 

90 dni na stażu w bazie polarnej 
na wyspie Spitsbergen. Od 

ośmiu lat zakochany w bieganiu 
długodystansowym. Ma na 

swoim koncie udział w ponad 
200 masowych biegach, w tym 

siedmiu maratonach oraz 
43 półmaratonach. W 2018 r. 
rozpoczyna swoją przygodę 

z ultra. Miłośnik kuchni 
wegańskiej oraz indie rocka. 

Gaduła.

b i o

Paweł Kotecki

Felieton powstał w oparciu o wyniki zawarte w pracach:

2. Pyły drobne w atmosferze. Kompendium wiedzy 
o zanieczyszczeniu powietrza pyłem zawieszonym 
w Polsce. Praca zespołowa pod redakcją Katarzyny
Judy-Rezler i Barbary Toczko. Warszawa 2016.

1. Wpływ zanieczyszczeń
powietrza na zdrowie.
Krakowski Alarm
Smogowy. Kraków 2018.
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Prenumerata Ultra

ULTRA Czapka

HOKA ONE ONE Speedgoat EVO

ULTRA Prezenty

To ostatni dzwonek, by nabyć 
przyszłoroczną prenumeratę 

naszego magazynu w starej cenie, 
z dostawą do domu. Dodatkowo 
prenumeratorów od stycznia 
zaprosimy do specjalnej grupy na FB, 
gdzie będziemy pokazywali im kulisy 
biegów ultra, dzielili się zniżkami na 
produkty do biegania. Wśród nich 
będziemy szukali przyszłych testerów 
sprzętu do naszego magazynu. Czego 
więcej można się spodziewać po 
ULTRA w nowym roku? Będzie więcej 
outdooru, wątków ekologicznych, 
bushcraftu, tego gdzie rodzinnie 
spędzać czas wolny i trenować. 
No i najważniejsze – będzie dużo 
biegania, na długie dystanse! 

Cena: 90 zł

www.sklep.kingrunner.com

Chcesz być jak Anton
Krupicka, Kilian Jornet lub Marcin Rosłoń, a bra-

kuje ci mocy w nogach? Zacznij od głowy – kup sobie 
naszą czapę z daszkiem i po sprawie. Taka czapka to 
nieodłączny atrybut ultrasa. Zgodnie ze starym powie-
dzeniem: co się nie dobiega, to się dowygląda.

Cena: 79 zł

www.sklep.kingrunner.com

Startowa wersja trailowego fl agowca od Hoka 
One One – modelu Speedgoat. Dzięki zasto-

sowaniu technologii MATRYX® cholewka została 
wzmocniona włóknami kevlarowymi i tym samym 
zyskała nie tylko większą trwałość, lecz także ela-
styczność oraz lepszą wentylację. Niewątpliwie do-
ceniają to biegacze długodystansowi, jak również ci 
z nieco szerszą stopą. Konstrukcja samej podeszwy 
nie różni się od tej z klasycznej wersji. Pianka Eva 
w podeszwie środkowej daje maksimum amorty-
zacji, a podeszwa Vibram® Megagrip z 5-milime-
trowymi wielokierunkowymi kołkami zapewnia 
stabilność zarówno na suchym, jak i mokrym 
podłożu. Idealny but trailowy dla osób celujących 
w najwyższe miejsca na mecie.

Cena: 729 zł

www.sklepbiegacza.pl 

www.hokaoneone.eu

Skarpety Seger

Skarpeta to nieodzowny prezent pod choinkę. A te 
szwedzkie marki Seger zadowolą ponoć nawet naj-

bardziej wybrednych biegaczy, kiedy na dworze zimno, 
mokro i ponuro. Wplecione w nie specjalne włók-
na Dri-Release błyskawicznie odprowadzają wilgoć, 
a włókna Friction Relief zapobiegają znienawidzonym 
przez ultrasów otarciom, odciskom i kalafi orom. Skar-
pety te dostępne są w różnych wersjach kolorystycz-
nych, w długości za kostkę i pod kolano.

Cena: od 99 do 139 zł

www.sklepgoswimrun.pl

CO KUPIĆ POD CHOINKĘ 

ULTRASOWI? W OKRESIE 

PRZEDŚWIĄTECZNYM 

SPECE OD MARKETINGU 

PODPOWIADAJĄ 

WIELE OPCJI. 

NAJLEPIEJ JEDNAK, 

GDY OWE PREZENTY 

SĄ TESTOWANE 

BEZPOŚREDNIO NA 

ULTRASACH. DLATEGO 

REDAKCYJNIE 

ZEBRALIŚMY KILKA 

POMYSŁÓW NA 

MNIEJSZE I WIĘKSZE 

UPOMINKI, KTÓRE MAJĄ 

SZANSĘ TRAFIĆ W CZYJŚ 

GUST. TAKIE PREZENTY 

TO AŻ MIŁO TESTOWAĆ!

Filtr do wody

Bawełniana bluza 
z kapturem

Winnica nad źródłem

DUCH POGÓRZA
(27-28 marca, Pogórze Dynowskie) 

Thermoshell Pro FZ

Zasycha ci w buzi na dłuższych treningach 
i masz ochotę czasem napić się prosto 

z kałuży? Nie ma sprawy! Sprawdź ultralekki 
i łatwy w użyciu fi ltr do wody fi rmy Aquamira, 
który oczyszcza wodę bezpośrednio w trakcie 
jej picia. Usuwa 99,9% bakterii, poprawia smak 
i zapach wody. Filtr można stosować grawitacyjnie, 
dzięki czemu można napełniać przez niego bidony. 
Starcza na ok. 190 litrów wody. Doskonała rzecz na 
dłuższe wycieczki biegowe, gdy nie ma dostępu do 
pewnej wody pitnej.

Cena: 149 zł

www.laplander.pl

To kolejna rzecz z kolek-
cji fi rmy AdRunLine dla 

Kingrunnera. Do wyboru dwa 
kolory – szara i czarna. Ciepła 
i szykowna. Idealna na prze-
pak, pudło po zawodach, rand-
kę i świąteczną kolację u mamy. 
Bądź ultra na każdym kroku. 

Cena: 179 zł

www.adrunaline.pl/

kolekcja/ultra

Szukasz miejsca, gdzie możesz potrenować, a przy okazji miło z rodzi-
ną i przyjaciółmi spędzić weekend? Jednym z takich miejsc jest win-

nica w Górach Świętokrzyskich, która oprócz degustacji swoich wyrobów 
oferuje noclegi w czteroosobowych domkach. Każdy z domków wypo-
sażony jest we własny kominek i taras z piękną panoramą nie tylko na 
samą winnicę, ale też Pasmo Łysogórskie. To tu, patrząc na św. Krzyż, 
możesz zaplanować wycieczki biegowe po okolicznych górach. Wła-
ściciel to bardzo ciekawy człowiek, którzy nie dosyć, że pięknie potra-
fi  opowiadać o swojej pasji, to wie też doskonale, gdzie w okolicy kupić 
prawdziwy chleb, od kogo wziąć jajka na śniadanie, do kogo zapukać, by 
zapisać się na prywatny seans w ruskiej bani. Idealne miejsce dla relak-
su ducha i treningu ciała.

Cena: 470 zł za domek od piątku do niedzieli

www.winnicanadzrodlem.pl 

Chcesz zapewnić moc wrażeń osobie obdarowanej lub 
wybić jej z głowy całe to bieganie? To właśnie jest ten 

bieg, gdzie w pakiecie ultra wpierdziel masz gwarantowany. 
Organizatorzy, wbrew opinii zawodników, twierdzą, że 
nie jest to trudna trasa. Jednak ścieżki poprowadzone 
są w bardzo dzikim terenie. Przebiega się przez 
wiszące kładki nad rzeką San, brodzi kilka kilometrów 
strumieniami, przecina torfowiska i wysokie trawy. Jest tu 
wszystko, czego dobry bieg przełajowy potrzebuje. Do tego 
nieprzewidywalna pogoda jak to na przedwiośniu sprawia, 
że ta raptem 34-kilometrowa pętla – w najdłuższej opcji 
pokonywana trzy razy – na długo pozostanie w pamięci 
uczestnika. Tego zresztą nie da się opisać, to trzeba przeżyć.

Cena: od 110 do 170 zł

Dystanse: 30 km, 60 km, 100 km 

www.duch-pogorza.kingrunner.com

www.hokaoneone.eu

To kurtała, która wydaje się 
produktem trzeciej potrzeby. 

Bo rzadko kiedy jest tak zimno, 
by potrzebować puchu w czasie 
biegu. Ale zwróciła naszą uwagę, 
gdy spojrzeliśmy na pracowników 
angielskiego Inov-8. Okazało się, 
że połowa z nich ma ją na sobie 
i się nie rozstaje z thermoshellem 
w chłodne dni. Bo jest po prostu 
kochana! Miękka jak kaczuszka, ale 
puch jest syntetyczny. To Primaloft 
Black Insulation Thermoplume. 
Jest lekki i grzeje nawet wtedy, 
gdy jest mokry. Do tego świetne 
lekkie tkaniny pokryciowe i krój 
nieograniczający ruchów. Świetny 
kaptur i cieńsze panele pod pachami.

Waga: 443 g 

Cena: 799 zł

www.sklepnapieraj.pl

http://sklepgoswimrun.pl
http://sklep.kingrunner.com
http://sklep.kingrunner.com
http://sklepbiegacza.pl


Prenumerata Ultra

ULTRA Czapka

HOKA ONE ONE Speedgoat EVO

ULTRA Prezenty

To ostatni dzwonek, by nabyć 
przyszłoroczną prenumeratę 

naszego magazynu w starej cenie, 
z dostawą do domu. Dodatkowo 
prenumeratorów od stycznia 
zaprosimy do specjalnej grupy na FB, 
gdzie będziemy pokazywali im kulisy 
biegów ultra, dzielili się zniżkami na 
produkty do biegania. Wśród nich 
będziemy szukali przyszłych testerów 
sprzętu do naszego magazynu. Czego 
więcej można się spodziewać po 
ULTRA w nowym roku? Będzie więcej 
outdooru, wątków ekologicznych, 
bushcraftu, tego gdzie rodzinnie 
spędzać czas wolny i trenować. 
No i najważniejsze – będzie dużo 
biegania, na długie dystanse! 

Cena: 90 zł

www.sklep.kingrunner.com

Chcesz być jak Anton
Krupicka, Kilian Jornet lub Marcin Rosłoń, a bra-

kuje ci mocy w nogach? Zacznij od głowy – kup sobie 
naszą czapę z daszkiem i po sprawie. Taka czapka to 
nieodłączny atrybut ultrasa. Zgodnie ze starym powie-
dzeniem: co się nie dobiega, to się dowygląda.

Cena: 79 zł

www.sklep.kingrunner.com

Startowa wersja trailowego fl agowca od Hoka 
One One – modelu Speedgoat. Dzięki zasto-

sowaniu technologii MATRYX® cholewka została 
wzmocniona włóknami kevlarowymi i tym samym 
zyskała nie tylko większą trwałość, lecz także ela-
styczność oraz lepszą wentylację. Niewątpliwie do-
ceniają to biegacze długodystansowi, jak również ci 
z nieco szerszą stopą. Konstrukcja samej podeszwy 
nie różni się od tej z klasycznej wersji. Pianka Eva 
w podeszwie środkowej daje maksimum amorty-
zacji, a podeszwa Vibram® Megagrip z 5-milime-
trowymi wielokierunkowymi kołkami zapewnia 
stabilność zarówno na suchym, jak i mokrym 
podłożu. Idealny but trailowy dla osób celujących 
w najwyższe miejsca na mecie.

Cena: 729 zł

www.sklepbiegacza.pl 

www.hokaoneone.eu

Skarpety Seger

Skarpeta to nieodzowny prezent pod choinkę. A te 
szwedzkie marki Seger zadowolą ponoć nawet naj-

bardziej wybrednych biegaczy, kiedy na dworze zimno, 
mokro i ponuro. Wplecione w nie specjalne włók-
na Dri-Release błyskawicznie odprowadzają wilgoć, 
a włókna Friction Relief zapobiegają znienawidzonym 
przez ultrasów otarciom, odciskom i kalafi orom. Skar-
pety te dostępne są w różnych wersjach kolorystycz-
nych, w długości za kostkę i pod kolano.

Cena: od 99 do 139 zł

www.sklepgoswimrun.pl

CO KUPIĆ POD CHOINKĘ 

ULTRASOWI? W OKRESIE 

PRZEDŚWIĄTECZNYM 

SPECE OD MARKETINGU 

PODPOWIADAJĄ 

WIELE OPCJI. 

NAJLEPIEJ JEDNAK, 

GDY OWE PREZENTY 

SĄ TESTOWANE 

BEZPOŚREDNIO NA 

ULTRASACH. DLATEGO 

REDAKCYJNIE 

ZEBRALIŚMY KILKA 

POMYSŁÓW NA 

MNIEJSZE I WIĘKSZE 

UPOMINKI, KTÓRE MAJĄ 

SZANSĘ TRAFIĆ W CZYJŚ 

GUST. TAKIE PREZENTY 

TO AŻ MIŁO TESTOWAĆ!

Filtr do wody

Bawełniana bluza 
z kapturem

Winnica nad źródłem

DUCH POGÓRZA
(27-28 marca, Pogórze Dynowskie) 

Thermoshell Pro FZ

Zasycha ci w buzi na dłuższych treningach 
i masz ochotę czasem napić się prosto 

z kałuży? Nie ma sprawy! Sprawdź ultralekki 
i łatwy w użyciu fi ltr do wody fi rmy Aquamira, 
który oczyszcza wodę bezpośrednio w trakcie 
jej picia. Usuwa 99,9% bakterii, poprawia smak 
i zapach wody. Filtr można stosować grawitacyjnie, 
dzięki czemu można napełniać przez niego bidony. 
Starcza na ok. 190 litrów wody. Doskonała rzecz na 
dłuższe wycieczki biegowe, gdy nie ma dostępu do 
pewnej wody pitnej.

Cena: 149 zł

www.laplander.pl

To kolejna rzecz z kolek-
cji fi rmy AdRunLine dla 

Kingrunnera. Do wyboru dwa 
kolory – szara i czarna. Ciepła 
i szykowna. Idealna na prze-
pak, pudło po zawodach, rand-
kę i świąteczną kolację u mamy. 
Bądź ultra na każdym kroku. 

Cena: 179 zł

www.adrunaline.pl/

kolekcja/ultra

Szukasz miejsca, gdzie możesz potrenować, a przy okazji miło z rodzi-
ną i przyjaciółmi spędzić weekend? Jednym z takich miejsc jest win-

nica w Górach Świętokrzyskich, która oprócz degustacji swoich wyrobów 
oferuje noclegi w czteroosobowych domkach. Każdy z domków wypo-
sażony jest we własny kominek i taras z piękną panoramą nie tylko na 
samą winnicę, ale też Pasmo Łysogórskie. To tu, patrząc na św. Krzyż, 
możesz zaplanować wycieczki biegowe po okolicznych górach. Wła-
ściciel to bardzo ciekawy człowiek, którzy nie dosyć, że pięknie potra-
fi  opowiadać o swojej pasji, to wie też doskonale, gdzie w okolicy kupić 
prawdziwy chleb, od kogo wziąć jajka na śniadanie, do kogo zapukać, by 
zapisać się na prywatny seans w ruskiej bani. Idealne miejsce dla relak-
su ducha i treningu ciała.

Cena: 470 zł za domek od piątku do niedzieli

www.winnicanadzrodlem.pl 

Chcesz zapewnić moc wrażeń osobie obdarowanej lub 
wybić jej z głowy całe to bieganie? To właśnie jest ten 

bieg, gdzie w pakiecie ultra wpierdziel masz gwarantowany. 
Organizatorzy, wbrew opinii zawodników, twierdzą, że 
nie jest to trudna trasa. Jednak ścieżki poprowadzone 
są w bardzo dzikim terenie. Przebiega się przez 
wiszące kładki nad rzeką San, brodzi kilka kilometrów 
strumieniami, przecina torfowiska i wysokie trawy. Jest tu 
wszystko, czego dobry bieg przełajowy potrzebuje. Do tego 
nieprzewidywalna pogoda jak to na przedwiośniu sprawia, 
że ta raptem 34-kilometrowa pętla – w najdłuższej opcji 
pokonywana trzy razy – na długo pozostanie w pamięci 
uczestnika. Tego zresztą nie da się opisać, to trzeba przeżyć.

Cena: od 110 do 170 zł

Dystanse: 30 km, 60 km, 100 km 

www.duch-pogorza.kingrunner.com

www.hokaoneone.eu

To kurtała, która wydaje się 
produktem trzeciej potrzeby. 

Bo rzadko kiedy jest tak zimno, 
by potrzebować puchu w czasie 
biegu. Ale zwróciła naszą uwagę, 
gdy spojrzeliśmy na pracowników 
angielskiego Inov-8. Okazało się, 
że połowa z nich ma ją na sobie 
i się nie rozstaje z thermoshellem 
w chłodne dni. Bo jest po prostu 
kochana! Miękka jak kaczuszka, ale 
puch jest syntetyczny. To Primaloft 
Black Insulation Thermoplume. 
Jest lekki i grzeje nawet wtedy, 
gdy jest mokry. Do tego świetne 
lekkie tkaniny pokryciowe i krój 
nieograniczający ruchów. Świetny 
kaptur i cieńsze panele pod pachami.

Waga: 443 g 

Cena: 799 zł

www.sklepnapieraj.pl

http://winnicanadzrodlem.pl
http://sklepnapieraj.pl
http://laplander.pl
https://adrunaline.pl/kolekcja/ultra
http://duch-pogorza.kingrunner.com
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Wszyscy 
jesteśmy 
rzeźbiarzami 
i malarzami, 
a naszym 
tworzywem jest 
nasze własne 
ciało, krew 
i kości. 

tekst i zdjęcie: Tamara Mieloch

Recenzja książki
JAK PRAWIDŁOWO 
CHODZIĆ, STAĆ I SIEDZIEĆ. 
NOWE ZASADY. 
MARY BOND 

Henry David � oreau

Choć tytuł książki su-
geruje, że bierzemy 
do ręki podręcznik, 

to nic bardziej mylnego. Jest 
to ciekawa opowieść, prze-
wodnik wprowadzający nas 
w świat doznań, odczuć pły-
nących z własnego ciała. Tu 
przy opisie core nie przeczy-
tasz, że najlepszym sposobem 
na wyćwiczenie mięśni głę-
bokich jest trwanie w pozycji 
deski. Przeczytasz o ćwicze-
niach uważności nakierowa-
nej na czucie swojego ciała. 
Dzięki rozwijaniu percepcji, 
jak twierdzi autorka – wie-
loletnia terapeutka integracji 
strukturalnej, metody pracy 
nad postawą ciała – bazując 
na swoich doświadczeniach, 
nigdy nie jest za wcześnie ani 
za późno, by wykształcić lep-
szą postawę ciała i zatrzymać 
efekty pogarszania się samopo-
czucia przypisanego do wieku. 
Trzeba zrozumieć kilka rzeczy, 
a najlepiej to je poczuć. 

Przede wszystkim postawa to 
nie statyka, to ruch. W ru-
chu ciało się najlepiej wyraża, 
a ruch przy dobrej postawie 
przepływa przez ciało płynnie 
i bez wysiłku. Czasem widzi-
my, jak biegacze z czołówki 
przybiegają na metę i choć to 
było ultra, nie wyglądają na 
zmęczonych. Właśnie – to jak 
wyglądamy, jak nosimy swo-
je ciała, to wynik interakcji 
z otaczającym nas światem. 
Nasz sposób poruszania się 
ukształtował się dzięki temu, 
jak nas postrzegali i wspiera-
li ludzie od naszych narodzin. 
To suma setek doświadczeń, 
które nas spotkały i spotykają 

w życiu. Nasze reakcje progra-
mują sposób, w jaki stoimy czy 
się poruszamy. Czy łatwo nam 
wejść na drzewo, czy nasze cia-
ło w ogóle nie wie, czego od 
niego wymagamy? 

Książka Mary Bond idealnie 
wpisuje się w rosnący trend 
ruchu naturalnego – natural 
movement. Ruchu, który nie 
jest tylko „ćwiczeniami”. Jest 
stylem życia. Systemem budzą-
cym nasze zmysły, percepcję 
i propriocepcję. Mamy to do-
brze wykształcone jako dzieci, 
szczególnie te, które nie otrzy-
mywały co chwilę reprymendy 

„nie-rób-tego-bo-się-spocisz”. 
Z czasem jednak ta nasza natu-
ralna zdolność do swobodnego 
ruchu zanika. Siedząc w szkol-
nych ławkach przez kilkanaście 
lat, potem kolejne lata studiów 
czy już pracy, spędzamy czas 
głównie na siedząco. Siedzisz 
osiem godzin w pracy (mini-
mum), potem siedzisz w au-
cie, autobusie itp., a potem 
siedzisz w domu. Przez to, że 
wyjdziesz codziennie na godzi-
nę, dwie pobiegać, zaliczasz się 
do mniejszości społeczeństwa. 
Ale tym bieganiem nie cofniesz 
postępującego skurczu powięzi 
psoasa – najważniejszego mię-
śnia biegacza, bo on bardzo nie 
lubi siedzenia, oj nie.

Książka Mary Bond zabiera nas 
w podróż do wrażeń i odczuć 
płynących z naszego ciała, mają 
temu pomóc ćwiczenia „eks-
ploracji”, czyli pozwolenia so-
bie POCZUĆ, oraz „praktyki”, 
czyli bardziej długotrwałej pra-
cy już z obudzonymi głębokimi 
strukturami ciała. Niespieszne 

czytanie i praktykowanie, do-
świadczanie tej książki prowa-
dzi do zdumiewających dla nas 
odkryć dotyczących własnych 
zmysłów i percepcji. To z ko-
lei da ci doskonałe i użyteczne 
narzędzie do życia po prostu, 
do ruszania się w różnych oko-
licznościach – czy w biegu na 
100 km, czy wyjściu z biura 
do autobusu.

Miałam okazję uczestniczyć 
w warsztatach prowadzonych 
przez Mary Bond właśnie na 
podstawie tej książki – i z au-
topsji mogę powiedzieć, że 
doznania płynące z tych ćwi-
czeń pogłębiających świado-
mość ciała były niesamowite 
i jest to coś, co długo zostaje 
w ciele, a jeśli jeszcze to prak-
tykujesz, to zostaje z tobą na 
zawsze.

By bardziej poczuć, co mam 
na myśli, zróbcie sobie teraz 
ćwiczenie: zamknijcie oczy 
i pomyślcie o najbardziej nie-
lubianym przez was zajęciu. 
Otwórzcie oczy i zróbcie parę 
kroków, wyobrażając sobie, że 
idziecie w stronę tego zajęcia 
i zaraz zaczniecie je robić. Po-
czujcie swoje ciało – jak się od-
dycha? Jak się idzie? Skupcie 
uwagę na odczuciach z ciała. 
A teraz wyobraźcie sobie, że 
idziecie, ale na dworzec po ko-
goś, kogo bardzo lubicie. Jak 
się szło? Jak oddychało? Czuli-
ście różnicę? To życzę wam, by-
ście jak najwięcej się poruszali, 
jakbyście szli po przyjaciela. 
Bądźcie PRO(prioceptywni)!  

Z GÓRNEJ PÓŁKI

Z pierwszego wykształcenia 

archeolog, po drugich 

studiach – już z zamiłowania 

–fi zjoterapeutka 

i masażystka. Terapeutka 

Integracji Strukturalnej. 

Pisze pracę licencjacką 

o biomechanice biegu. 

Biegając, trzyma się z dala 

od asfaltu, a blisko gór. 

Doradza przy wyborze 

butów w Sklepnapieraj.pl

b i o

Tamara Mieloch
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9JAK PRZ YGOTOWAĆ SIĘ
do sezonu swimrun

rad

NA BASENIE
 zdjęcie: Tomasz Madej / Obóz pływacki Warsaw Masters Team

SWIMRUN JEST SPORTEM SEZONOWYM. TRENUJĄC W POLSCE, 
MOŻEMY LICZYĆ NA 5 MIESIĘCY STARTÓW I MAKSYMALNIE 

6-7 MIESIĘCY TRENINGÓW W WARUNKACH SWIMRUNOWYCH. 
ZACZYNAMY W MAJU, A KOŃCZYMY W PAŹDZIERNIKU.

CO ZROBIĆ Z DRUGĄ POŁOWĄ ROKU? JAKI RODZAJ 
AKTYWNOŚCI PODJĄĆ, BY DOBRZE PRZYGOTOWAĆ SIĘ

DO KOLEJNEGO SEZONU? 

tekst: Jacek Śliwiński 

ALL ABOUT SWIMRUN

Przełom jesieni i zimy to okres, 
który powinniśmy poświęcić na 
odpoczynek i regenerację orga-

nizmu po sezonie. To również czas pla-
nowania kalendarza przyszłych startów. 
Przemyślenia tego, w jakich wyścigach 
chcemy wziąć udział i czy będą one dla 
nas priorytetowe. To też czas, by pod-
jąć decyzję, czy w kolejnym sezonie iść 
krok do przodu i wydłużyć dystanse, na 
jakich będziemy się ścigać. Odpowiedzi 
na te pytania pozwolą określić plan tre-
ningowy, zgodnie z którym będziemy 
przygotować się do startów.

Rozpisanie ogólnego treningu, który 
byłby odpowiednio dobrany dla każ-
dego swiumrunnera, graniczy z cudem, 
gdyż z każdym z osobna trzeba przejść 
proces wery� kacji umiejętności, wytre-
nowania oraz indywidualnego planowa-
nia kolejnego roku. Poprosiliśmy zatem 
trenera Jacka Śliwińskiego z Goswi-
mrun.pl o kilka ogólnych rad, które 
może lub nawet powinien wprowa-
dzić w życie każdy amator swimrunu.

Okres zimowy to w swimrunie rozdzie-
lenie pływania od biegania. Skupiamy 
się w tym czasie na detalach dotyczą-
cych każdej z tych dyscyplin z osob-
na. Nie robimy treningów łączonych, 

które w późniejszym okresie będą jed-
nymi z bardziej ważnych. Jest to zatem 
idealny czas na rozpoczęcie przygody 
z tym sportem. Przygotowując te kilka 
rad, skupiam się całkowicie na części 
pływackiej, gdyż woda nie jest natural-
nym środowiskiem dla ludzi, a dla wie-
lu jest największą barierą na drodze do 
nowego sportu czy własnego rozwoju.

1 .  Z A P O M I N A M Y

O  Ł A P K AC H  I  B O J C E

Odrzucamy ulubiony sprzęt swimru-
nowy – łapki i bojkę wypornościową, 
coś, co wiele osób przyciągnęło do tego 
sportu. W końcu z bojką pływa się tak 
szybko i łatwo, prawda? Teraz jednak 
nie czas na takie gadżety. Nowe treningi 
wymagają cierpliwości i konsekwencji, 
ale opłacą się. Ten okres – w zależno-
ści od umiejętności i wytrenowania – 
powinien trwać od czterech do ośmiu 
tygodni. Skupiamy się na ćwiczeniach 
technicznych, wzmacniamy nogi za 
pomocą ćwiczeń z deską, doskonalimy 
inne style pływackie lub się ich uczy-
my. Przypominamy sobie ułożenie ciała 
w wodzie, nie unosimy głowy do na-
wigacji. Im bardziej wszechstronnymi 
pływakami będziemy, tym większe po-
stępy zaobserwujemy w sezonie.

2 .  N AU K A  N AW ROTÓ W

Zima to też dobry moment na naukę 
nawrotów. Obserwując ludzi na róż-
nych pływalniach, zauważyłem, że mało 
kto wykonuje ten element. W pływaniu 
basenowym jest to podstawa sporto-
wego poruszania się w wodzie. Dzięki 
poprawnym nawrotom jesteśmy po 
prostu szybsi, nie tracimy czasu przy 
ścianie, automatycznie możemy zrobić 
ich więcej. Nauka „� kołka” jednym 
przyjdzie łatwiej, innym trudniej, ale 
daje gwarancję, że systematyczne ćwi-
czenia poprawią nasze poruszanie się 
w basenie. Ponadto nie będziemy bra-
li dodatkowego oddechu przy ścianie, 
tylko przepłyniemy np. 200 metrów 
w jednym ciągu, a nie dzielone na 8 × 
25 m lub 4 × 50 m.

3 .  D Ł U G I E  ROZG R Z E W K I

Wielu zawodników bagatelizuje roz-
grzewki. Wpada na basen w ostatniej 
chwili, trzy wymachy rąk i od razu bie-
rze się za zadanie główne. Na efekty 
w postaci kontuzji lub braku postępów 
w pływaniu nie trzeba długo czekać. Po-
czątek zimy jest też idealnym czasem 
na budowanie wytrzymałości tlenowej. 
W tym celu doskonale sprawdzają się 
długie rozgrzewki pływackie, zwłasz-
cza w okresie przygotowawczym, gdy NA BASENIE



/  139     

9JAK PRZ YGOTOWAĆ SIĘ
do sezonu swimrun

rad

NA BASENIE
 zdjęcie: Tomasz Madej / Obóz pływacki Warsaw Masters Team

SWIMRUN JEST SPORTEM SEZONOWYM. TRENUJĄC W POLSCE, 
MOŻEMY LICZYĆ NA 5 MIESIĘCY STARTÓW I MAKSYMALNIE 

6-7 MIESIĘCY TRENINGÓW W WARUNKACH SWIMRUNOWYCH. 
ZACZYNAMY W MAJU, A KOŃCZYMY W PAŹDZIERNIKU.

CO ZROBIĆ Z DRUGĄ POŁOWĄ ROKU? JAKI RODZAJ 
AKTYWNOŚCI PODJĄĆ, BY DOBRZE PRZYGOTOWAĆ SIĘ

DO KOLEJNEGO SEZONU? 

tekst: Jacek Śliwiński 

ALL ABOUT SWIMRUN

Przełom jesieni i zimy to okres, 
który powinniśmy poświęcić na 
odpoczynek i regenerację orga-

nizmu po sezonie. To również czas pla-
nowania kalendarza przyszłych startów. 
Przemyślenia tego, w jakich wyścigach 
chcemy wziąć udział i czy będą one dla 
nas priorytetowe. To też czas, by pod-
jąć decyzję, czy w kolejnym sezonie iść 
krok do przodu i wydłużyć dystanse, na 
jakich będziemy się ścigać. Odpowiedzi 
na te pytania pozwolą określić plan tre-
ningowy, zgodnie z którym będziemy 
przygotować się do startów.

Rozpisanie ogólnego treningu, który 
byłby odpowiednio dobrany dla każ-
dego swiumrunnera, graniczy z cudem, 
gdyż z każdym z osobna trzeba przejść 
proces wery� kacji umiejętności, wytre-
nowania oraz indywidualnego planowa-
nia kolejnego roku. Poprosiliśmy zatem 
trenera Jacka Śliwińskiego z Goswi-
mrun.pl o kilka ogólnych rad, które 
może lub nawet powinien wprowa-
dzić w życie każdy amator swimrunu.

Okres zimowy to w swimrunie rozdzie-
lenie pływania od biegania. Skupiamy 
się w tym czasie na detalach dotyczą-
cych każdej z tych dyscyplin z osob-
na. Nie robimy treningów łączonych, 

które w późniejszym okresie będą jed-
nymi z bardziej ważnych. Jest to zatem 
idealny czas na rozpoczęcie przygody 
z tym sportem. Przygotowując te kilka 
rad, skupiam się całkowicie na części 
pływackiej, gdyż woda nie jest natural-
nym środowiskiem dla ludzi, a dla wie-
lu jest największą barierą na drodze do 
nowego sportu czy własnego rozwoju.

1 .  Z A P O M I N A M Y

O  Ł A P K AC H  I  B O J C E

Odrzucamy ulubiony sprzęt swimru-
nowy – łapki i bojkę wypornościową, 
coś, co wiele osób przyciągnęło do tego 
sportu. W końcu z bojką pływa się tak 
szybko i łatwo, prawda? Teraz jednak 
nie czas na takie gadżety. Nowe treningi 
wymagają cierpliwości i konsekwencji, 
ale opłacą się. Ten okres – w zależno-
ści od umiejętności i wytrenowania – 
powinien trwać od czterech do ośmiu 
tygodni. Skupiamy się na ćwiczeniach 
technicznych, wzmacniamy nogi za 
pomocą ćwiczeń z deską, doskonalimy 
inne style pływackie lub się ich uczy-
my. Przypominamy sobie ułożenie ciała 
w wodzie, nie unosimy głowy do na-
wigacji. Im bardziej wszechstronnymi 
pływakami będziemy, tym większe po-
stępy zaobserwujemy w sezonie.

2 .  N AU K A  N AW ROTÓ W

Zima to też dobry moment na naukę 
nawrotów. Obserwując ludzi na róż-
nych pływalniach, zauważyłem, że mało 
kto wykonuje ten element. W pływaniu 
basenowym jest to podstawa sporto-
wego poruszania się w wodzie. Dzięki 
poprawnym nawrotom jesteśmy po 
prostu szybsi, nie tracimy czasu przy 
ścianie, automatycznie możemy zrobić 
ich więcej. Nauka „� kołka” jednym 
przyjdzie łatwiej, innym trudniej, ale 
daje gwarancję, że systematyczne ćwi-
czenia poprawią nasze poruszanie się 
w basenie. Ponadto nie będziemy bra-
li dodatkowego oddechu przy ścianie, 
tylko przepłyniemy np. 200 metrów 
w jednym ciągu, a nie dzielone na 8 × 
25 m lub 4 × 50 m.

3 .  D Ł U G I E  ROZG R Z E W K I

Wielu zawodników bagatelizuje roz-
grzewki. Wpada na basen w ostatniej 
chwili, trzy wymachy rąk i od razu bie-
rze się za zadanie główne. Na efekty 
w postaci kontuzji lub braku postępów 
w pływaniu nie trzeba długo czekać. Po-
czątek zimy jest też idealnym czasem 
na budowanie wytrzymałości tlenowej. 
W tym celu doskonale sprawdzają się 
długie rozgrzewki pływackie, zwłasz-
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dopiero zaczynamy wdrażać trening. Mniej 
zaawansowanym, których cały trening oscy-
luje w granicach 1,6 km, proponuję roz-
grzewkę 40–600 m. Zaawansowani, którzy 
trening zamykają w okolicy 3–3,5 km, w ra-
mach rozgrzewki powinni pokonać 800–
1200 m. Dzięki temu spokojnie wejdziemy 
w nowy sezon, wtedy budujemy kilometraż, 
który stanie się naszą bazą tlenową i przy-
gotuje do trudniejszych treningów w na-
stępnych miesiącach. Każdy z elementów 
rozgrzewki wykonujemy bez pośpiechu, 
samo już przepłynięcie ciągiem takich dy-
stansów niektórym może nieźle dać w kość. 
Sam stosuję tego typu rozgrzewki przez 
pierwsze cztery tygodnie po przerwie.

4 .  P ŁY WA M Y  K A Ż DY M  S T Y L E M

Po okresie wprowadzenia (ok. czterech ty-
godni) możemy zastosować wszechstron-
ny trening wytrzymałości, który polega 
na budowaniu głównych zadań w opar-
ciu o pozostałe style pływackie oraz styl 
zmienny. Dzięki takiej konstrukcji treningu 
kompleksowo wzmacniamy nasze ciało. Po 
kilku tygodniach (dwóch–czterech) śmiało 
możemy założyć łapki pływackie – podsta-
wowy atrybut swimrunnera – nie martwiąc 
się o to, czy nasze mięśnie to wytrzymają. 
Nie bójcie się różnych stylów, choć na po-
czątku zwolnicie tempo pływania, � nalnie 
jednak może was to tylko wzmocnić.

5.  SYMULACJA PŁY WA N I A  NA JC Z Ę -

Ś C I E J  S P OT Y K A N YC H  O D C I N KÓ W 

W  S W I M RU N I E

Jeżeli jesteśmy już po okresie przygotowaw-
czym, warto dodać do swojego treningu od-
cinki, z którymi najczęściej dane jest nam się 
mierzyć na zawodach swimrunowych. Pły-
wanie tylko długich dystansów nie wykorzy-
stuje w pełni możliwości treningu, dlatego 
warto popływać zadania typu 5 × 300 m, 4 
× 400 m, 3 × 800 m i różnego rodzaju dra-
binki 200/400/600/800 m. Odpowiednie 
tempo odcinków i przerwa w znaczny spo-
sób poprawią naszą wydolność.

6 .  RÓŻ N I C O WA N I E  T E M PA

Wiele osób pływa wszystko w tym samym 
tempie, czy jest to zadanie 800 m kraulem, 
czy 8 × 100 m kraulem z minutową przerwą. 
Na dłuższą metę będzie to nieefektywne. 
Krótsze powtarzane odcinki z reguły pływa 
się szybciej. Tak jak w bieganiu interwały 
wykonuje się szybciej niż biegi tlenowe, tak 
samo robimy w pływaniu. Musimy nauczyć 
się rozgraniczać prędkości. Dobrym przy-
kładem może być np. drabinka z narastającą 
prędkością 400/300/200/100 m kraulem, 
przerwa 1–2 min po każdym odcinku. Pły-
niemy 400 m np. w 6 min (1’30/100 m), 
300 m w 4’15 (1’25/100), 200 m w 2’40 
(1’20/100) i 100 m „ile fabryka dała”. Oczy-
wiście czas odcinków i przerwy trzeba do-
pasować do swoich możliwości. Pierwsze 
400 m ma być wykonane w tempie starto-
wym, a każdy kolejny odcinek i 5 s szybciej 
na 100 m. Taki trening pomoże rozwinąć 
nam wydolność i, co za tym idzie, będzie-
my mieli większe możliwości reagowania 
na sytuacje w wodzie podczas wyścigu takie 
jak: doskakiwanie do nóg zespołów z przo-
du, odrywanie się od ławicy, przebijanie się 
przez prądy morskie i fale.

7 .  Ć W I C Z E N I A  O D D E C H O W E

Umiejętność oddychania podczas odcinków 
pływackich to ważna rzecz. Poruszamy się 
w środowisku wodnym, w którym reguły 
ustala natura. Wysoka fala, przypadkowy 
kontakt z meduzą lub innym zawodnikiem 
może skończyć się zachłyśnięciem i przerwa-
niem wyścigu na kilka chwil. Aby nie tracić 
czasu na powrót do swojego rytmu, warto 
wpleść do treningu ćwiczenia oddechowe 
i nurkowe, które poprawią nasz komfort 
i pewność siebie w wodzie. Podstawowym 
ćwiczeniem jest zwiększanie przerw odde-
chowych w kraulu, np. oddychamy co trzy, 
pięć, siedem, dziewięć ruchów.

8 .  Ć W I C Z E N I A  O P O RO W E

Jednym z elementów mojego treningu 
pływackiego są ćwiczenia oporowe/siłowe. 
W swimrunie jestem osobą, która 

prowadzi w pływaniu, więc je-
stem narażony na to, że moje 
ciało szybko może stracić siły, 
zwłaszcza przy sekwencji dłu-
gich odcinków pływackich 
i krótkich biegowych. Trochę 
szukałem i w końcu znalazłem 
patent dla siebie, a mianowicie 
kubek po borówkach (500 ml) 
ciągnięty za sobą na sznurku. Ta-
kie pływanie z kubkiem jest bar-
dzo podobne do tego z partnerem 
na holu. Pomaga mi wzmocnić 
obręcz barkową oraz mięśnie ra-
mion – tricepsy. Tego typu sprzęt 
wykorzystuję dopiero wtedy, gdy 
już jestem dość mocno opływany, 
po dwóch–trzech miesiącach sys-
tematycznego pływania. Polecam 
osobom, które pływają z przodu 
w swoich teamach.

9 .  M O R S O WA N I E

Obowiązkowy punkt treningo-
wy każdego swimrunnera. Je-
śli nie w wodach otwartych, 
to przynajmniej pod zimnym 
prysznicem. O właściwościach 
zdrowotnych ekspozycji na 
zimno rozpisywać raczej się nie 
trzeba, ale warto przyzwyczajać 
ciało do chłodu. W szczególności 
w kontekście startów wczesno-
wiosennych, jak i późnojesien-
nych. Pamiętać trzeba, że czasem 
nawet w sezonie letnim zimny 
wiatr potra�  mocno wychłodzić 
zawodników. Adaptacja do chło-
du w swimrunie jest ważną rze-
czą, a okres zimowy temu sprzyja. 
Dlatego, jeśli macie możliwość, wybierajcie 
baseny z chłodniejszą wodą, a nie te na-
stawione pod klientów rekreacyjnych, bo 
w nich woda zawsze jest kilka stopni wyższa 
niż w basenach typowo sportowych. W nich 
woda oscyluje w granicach 26–28 stopni.

ALL ABOUT SWIMRUN 

 Trener pływania i pięcioboju morskiego, 
zawodnik teamu NU Goswimrun.pl – wielokrotny 

MŚ w pentatlonie morskim, fi niszer MŚ OtillO 
w swimrunie, jednen z najszybszych polskich 

zawodników w tej dyscyplinie.

Jacek Śliwiński 
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PO ZATWARDZENIU 
UMYSŁOWYM, JAKIE 
MIAŁEM W TRAKCIE 
PISANIA TEKSTU DO 
OSTATNIEJ BIEGUNKI, 
TYM RAZEM CZUJĘ, 
ŻE WRESZCIE COŚ 
ZACZĘŁO SIĘ DZIAĆ, 
ULTRAPERYSTALTYKA 
RUSZYŁA I JEST 
O CZYM PISAĆ. BEZ 
IRONII I ZGRYŹLIWOŚCI, 
PO PROSTU NICZYM 
MAX KOLONKO – 
MÓWIĘ JAK JEST. 

Po raz kolejny zapunk-
tował w moich oczach 

Bart Przedwojewski – tak 
teraz nazywa się jego profi l 
na FB. Tak więc Bart moje 
serducho skradł tym, że 
umie swoją porażkę wziąć 
zawsze na klatę i z gracją 
baleriny wytłumaczyć 
o co kaman. Choć zapew-
ne mało komu byłoby do 

śmiechu zejść kilometr po 
starcie w fi nale Golden Tra-
il. Krótko mówiąc, Anna-
purna Trail Marathon dla 
naszego biegacza skoń-
czyła się jak najgorszy 
sen Roberta Makłowicza 
o kulinarnych podróżach 

– na tronie! Najwidoczniej 
nepalskie curry nie pod-
pasowało, dając jasno do 

zrozumienia, że może łyd-
kę Bartek ma żelazną, ale 
żołądek niekoniecznie! 
A może to było już klasycz-
ne reisefi eber, bo zapewne 
wiedział już wtedy, że lada 
moment będzie w pierw-
szym składzie, najmoc-
niejszego teamu biegaczy 
górskich na świecie?

tekst: Jędrek Maćkowski
/ Od Grubasa do Ultrasa
zdjęcie: Zuza Manuka

MOJA
  BIEGUNKA!

Jedni mają problemy z be-
bechami, inni ze sprzętem… 

elektronicznym, żeby nie było. 
Członek pewnej grupy biego-
wej, cytuję, pisze: „Postano-
wiłem się dziś przebiec DO 
PRACY…   ot, kilkanaście kilo-
metrów. Problem w tym, że na 
ostatnim kilometrze zegarek 
zaczął świrować! Naliczył mi 
kilometr w niecałą minutę!” Ja 
tam bym się cieszył, a nawet 
ustawił jakiś segment na Stra-
vie „ostatni kilometr do pracy” 

– bo znam kilku takich, co na 
spóźnieniu umieją szybciej!

Jest nim np. Eliud Kipchonge, 
który ponoć siedzi szybciej 

niż pozostali biegają. Przypo-
mnijmy: Kenijczyk w steryl-
nych warunkach złamał dwie 
godziny w maratonie! I dodać 
warto, że ten maraton był oczy-
wiście na 42 km, bo patrząc 
na nazewnictwo dystansów na 
niektórych biegach górskich, 
nie jest to takie oczywiste.

Pozycja Eliuda była jednak 
przez chwilę zagrożona, bo 

przez moment mieliśmy w Pol-
sce kandydata do pobicia tego 
rekordu. Szok i niedowierza-
nie. Niestety podczas ŁUT 150 
zdyskwalifi kowano go za to, że 
czasoprzestrzeń zaginał w spo-
sób wyróżniający. Mimo tego 
upragnionego pudła i tak nie 
udało się „wybiegać”. W ten oto 
sposób jedną decyzją ultrata-
lenciakowi podcięto skrzy-
dła. A dokładnie analizując 
inne występy tego zawodnika, 
można znaleźć równie cieka-
we perełki w postaci pokony-
wania odcinków szybciej niż 
standardowo. 

Strach padł zatem na na-
szych ultrasów – wielki 

brat bowiem patrzy! W związku 
z tym Patrycja Bereznowska, by 
nie zostać posądzona o skra-
canie trasy, zaczęła biegać na-
wet dobę w kółko – po bieżni 
stadionu. Pytanie jednak, czy 
jeszcze jest to biegaczka, czy 
może już bardziej modowa blo-
gerka? Wątpliwość ta pojawiła 
się po Mistrzostwach Świa-
ta w Biegach 24-godzinnych 
we francuskim Albi, gdzie po 
raz kolejny rozpętała się afe-
ra odzieżowa wśród polskich 
ultrasów. Tym razem to wła-
śnie Patrycja niczym rasowa 
szafi arka zrobiła szum po tym, 
jak dostała z Polskiego Związku 
Lekkiejatletyki strój reprezen-
tacyjny. Abstrahując od tego, że 
przyszło to „kilka godzin przed 
startem”, to powiem szczerze 

– na 247  km, które w ciągu 
doby pokonała Patrycja, jed-
ne spodenki, bluzka i dresik 
to trochę mało. W amerykań-
skiej ekipie mieli dużo więcej 
strojów do przebrania, choć jak 
doskonale wiemy, niechętnie 
z nich korzystano. 

Mimo pięknych i przetesto-
wanych dużo wcześniej 

strojów, bo sfi nansowanych 
z własnych środków, szans na 
pudle stanąć nie mieli uczest-
nicy kultowej Kaliskiej Setki. 
Niestety mimo wcześniejszych 
ustaleń z gminą i policją, tuż 
przed zawodami trasa nie zo-
stała dopuszczona do przepro-
wadzenia biegu. Jak określił 
to jeden z kilkukrotnych fi ni-
szerów tego biegu, może i do-
brze, bo ludzie będą na starość 
zdrowsi.

Bo nie ma co ukrywać, wielu 
z nas na trasach zostawia 

dużo zdrowia. Ja już na samą 
myśl o nowym kobiecym re-
kordzie wbiegnięcia na Rysy 
dostałem odmy płuc. Tymcza-
sem nowa rekordzistka Iwona 
Janaszek mówi, że jak będzie 
w formie, to jeszcze z 15 min 
urwie od tej godziny, 54 minut 
i 41 sekund, których potrze-
bowała na pokonanie 12,5 km 
i prawie 1500 m przewyższe-
nia. Nie pytajcie mnie, co ja 
zrobię, jak będę w formie, bo 
sam nie wiem, czy jeszcze 
nie wiem, czy to już może 
nierealne. 

No i już wszystko jasne! Dol-
nośląski Festiwal Biegów 

Górskich – dystans 33 km 
– wszedł w cykl Golden Trial 
National Series. Nowe górskie 
przymierze Czech, Słowacji 
i Polski jest już zatem faktem. 
Czas wyruszyć na podbój.

Choć zainteresowanie bie-
gami górskimi lekko już 

chyba spada. Weźmy np. Nie-
pokornego Mnicha. Tyle się 
mówiło o zapisach, tyle trąbiło, 
a cała uwaga zawodników zga-
sła nim już raptem po 46 se-
kundach od uruchomienia 
zapisów. Szczerze mówiąc my-
ślałem, że dłużej będą ludzie 
tymi zapisami zainteresowani.

tekst: Jędrek Maćkowski
/ Od Grubasa do Ultrasa
zdjęcie: Zuza Manuka

GŁOWA W CHMURACH

b i o

Emerytowany triatlonista, 
fan wszelkich sportów 
wytrzymałościowych. 

Jeden z trzech 
pierwszych fi niszerów 

"zerowej" edycji Hardej 
Suki. Pionier swimrunu 

w Polsce. Uczestnik 
mistrzostw świata 
w tej dyscyplinie. 

Najczęściej można 
go spotkać w Górach 

Świętokrzyskich, gdzie 
szlifuje siłę i spala kalorie 

w prastarej Puszczy 
Jodłowej. Kiedyś potrafi ł 

ważyć 127 kg. Autor 
bloga odgrubasadoultrsa.

Jędrek Maćkowski
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PO ZATWARDZENIU 
UMYSŁOWYM, JAKIE 
MIAŁEM W TRAKCIE 
PISANIA TEKSTU DO 
OSTATNIEJ BIEGUNKI, 
TYM RAZEM CZUJĘ, 
ŻE WRESZCIE COŚ 
ZACZĘŁO SIĘ DZIAĆ, 
ULTRAPERYSTALTYKA 
RUSZYŁA I JEST 
O CZYM PISAĆ. BEZ 
IRONII I ZGRYŹLIWOŚCI, 
PO PROSTU NICZYM 
MAX KOLONKO – 
MÓWIĘ JAK JEST. 

Po raz kolejny zapunk-
tował w moich oczach 

Bart Przedwojewski – tak 
teraz nazywa się jego profi l 
na FB. Tak więc Bart moje 
serducho skradł tym, że 
umie swoją porażkę wziąć 
zawsze na klatę i z gracją 
baleriny wytłumaczyć 
o co kaman. Choć zapew-
ne mało komu byłoby do 

śmiechu zejść kilometr po 
starcie w fi nale Golden Tra-
il. Krótko mówiąc, Anna-
purna Trail Marathon dla 
naszego biegacza skoń-
czyła się jak najgorszy 
sen Roberta Makłowicza 
o kulinarnych podróżach 

– na tronie! Najwidoczniej 
nepalskie curry nie pod-
pasowało, dając jasno do 

zrozumienia, że może łyd-
kę Bartek ma żelazną, ale 
żołądek niekoniecznie! 
A może to było już klasycz-
ne reisefi eber, bo zapewne 
wiedział już wtedy, że lada 
moment będzie w pierw-
szym składzie, najmoc-
niejszego teamu biegaczy 
górskich na świecie?

tekst: Jędrek Maćkowski
/ Od Grubasa do Ultrasa
zdjęcie: Zuza Manuka

MOJA
  BIEGUNKA!

Jedni mają problemy z be-
bechami, inni ze sprzętem… 

elektronicznym, żeby nie było. 
Członek pewnej grupy biego-
wej, cytuję, pisze: „Postano-
wiłem się dziś przebiec DO 
PRACY…   ot, kilkanaście kilo-
metrów. Problem w tym, że na 
ostatnim kilometrze zegarek 
zaczął świrować! Naliczył mi 
kilometr w niecałą minutę!” Ja 
tam bym się cieszył, a nawet 
ustawił jakiś segment na Stra-
vie „ostatni kilometr do pracy” 

– bo znam kilku takich, co na 
spóźnieniu umieją szybciej!

Jest nim np. Eliud Kipchonge, 
który ponoć siedzi szybciej 

niż pozostali biegają. Przypo-
mnijmy: Kenijczyk w steryl-
nych warunkach złamał dwie 
godziny w maratonie! I dodać 
warto, że ten maraton był oczy-
wiście na 42 km, bo patrząc 
na nazewnictwo dystansów na 
niektórych biegach górskich, 
nie jest to takie oczywiste.

Pozycja Eliuda była jednak 
przez chwilę zagrożona, bo 

przez moment mieliśmy w Pol-
sce kandydata do pobicia tego 
rekordu. Szok i niedowierza-
nie. Niestety podczas ŁUT 150 
zdyskwalifi kowano go za to, że 
czasoprzestrzeń zaginał w spo-
sób wyróżniający. Mimo tego 
upragnionego pudła i tak nie 
udało się „wybiegać”. W ten oto 
sposób jedną decyzją ultrata-
lenciakowi podcięto skrzy-
dła. A dokładnie analizując 
inne występy tego zawodnika, 
można znaleźć równie cieka-
we perełki w postaci pokony-
wania odcinków szybciej niż 
standardowo. 

Strach padł zatem na na-
szych ultrasów – wielki 

brat bowiem patrzy! W związku 
z tym Patrycja Bereznowska, by 
nie zostać posądzona o skra-
canie trasy, zaczęła biegać na-
wet dobę w kółko – po bieżni 
stadionu. Pytanie jednak, czy 
jeszcze jest to biegaczka, czy 
może już bardziej modowa blo-
gerka? Wątpliwość ta pojawiła 
się po Mistrzostwach Świa-
ta w Biegach 24-godzinnych 
we francuskim Albi, gdzie po 
raz kolejny rozpętała się afe-
ra odzieżowa wśród polskich 
ultrasów. Tym razem to wła-
śnie Patrycja niczym rasowa 
szafi arka zrobiła szum po tym, 
jak dostała z Polskiego Związku 
Lekkiejatletyki strój reprezen-
tacyjny. Abstrahując od tego, że 
przyszło to „kilka godzin przed 
startem”, to powiem szczerze 

– na 247  km, które w ciągu 
doby pokonała Patrycja, jed-
ne spodenki, bluzka i dresik 
to trochę mało. W amerykań-
skiej ekipie mieli dużo więcej 
strojów do przebrania, choć jak 
doskonale wiemy, niechętnie 
z nich korzystano. 

Mimo pięknych i przetesto-
wanych dużo wcześniej 

strojów, bo sfi nansowanych 
z własnych środków, szans na 
pudle stanąć nie mieli uczest-
nicy kultowej Kaliskiej Setki. 
Niestety mimo wcześniejszych 
ustaleń z gminą i policją, tuż 
przed zawodami trasa nie zo-
stała dopuszczona do przepro-
wadzenia biegu. Jak określił 
to jeden z kilkukrotnych fi ni-
szerów tego biegu, może i do-
brze, bo ludzie będą na starość 
zdrowsi.

Bo nie ma co ukrywać, wielu 
z nas na trasach zostawia 

dużo zdrowia. Ja już na samą 
myśl o nowym kobiecym re-
kordzie wbiegnięcia na Rysy 
dostałem odmy płuc. Tymcza-
sem nowa rekordzistka Iwona 
Janaszek mówi, że jak będzie 
w formie, to jeszcze z 15 min 
urwie od tej godziny, 54 minut 
i 41 sekund, których potrze-
bowała na pokonanie 12,5 km 
i prawie 1500 m przewyższe-
nia. Nie pytajcie mnie, co ja 
zrobię, jak będę w formie, bo 
sam nie wiem, czy jeszcze 
nie wiem, czy to już może 
nierealne. 

No i już wszystko jasne! Dol-
nośląski Festiwal Biegów 

Górskich – dystans 33 km 
– wszedł w cykl Golden Trial 
National Series. Nowe górskie 
przymierze Czech, Słowacji 
i Polski jest już zatem faktem. 
Czas wyruszyć na podbój.

Choć zainteresowanie bie-
gami górskimi lekko już 

chyba spada. Weźmy np. Nie-
pokornego Mnicha. Tyle się 
mówiło o zapisach, tyle trąbiło, 
a cała uwaga zawodników zga-
sła nim już raptem po 46 se-
kundach od uruchomienia 
zapisów. Szczerze mówiąc my-
ślałem, że dłużej będą ludzie 
tymi zapisami zainteresowani.

tekst: Jędrek Maćkowski
/ Od Grubasa do Ultrasa
zdjęcie: Zuza Manuka
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KALENDARZ ULTRA 
DANE DZIĘKI WWW.KINGRUNNER.COM

DYSTANS PRZEWYŻSZENIA KALENDARZ MIEJSCE PUNKTY UTMB

100 km

Duch Pogórza - Upiór

+ 4140 / - 4140 m

Dubiecko, Polska

0:00, 8.03.2020.

DROGA DO ULTRA

ULTRA POLECA

50 km

ultraCKmaraton

+ 2000 / - 2000 m

Kielce, Polska

8:00, 5.01.2020.

42,6 km

Górski Zimowy Maraton Ślężański

+ 1070 / - 1070 m

Sobótka, Polska

9:00, 11.01.2020. 2 pkt.

33 km

Klątwa Szczytniaka

+ 1250 / - 1250 m

Nowa Słupia, Polska

10:10, 1.02.2020.

43 km

Rudawy Zimowy Festiwal Biegowy

+ 2009 / - 2009 m

Schronisko Szwajcarka, Karpniki, Polska

8:00, 8.02.2020.

60 km

Etapowa Triada Ultra

+ 3100 / - 3250 m

Grywałd, Polska

11:00, 4.01.2020.

24 h

Renault - Kilpi 24 hodin na Lysé hoře

pętla 13 km +/- 900 m

Ostravice, Czechy

10:00, 18.01.2020.

58 km

Zimowe Roztocze ULTRA

+ 1200 / - 1200 m

Szczebrzeszyn, Polska

9:00, 11.01.2020.

68 km

Trójmiejski Ultra Track

+ 1500 / - 1500 m

Gdynia, Polska

7:00, 29.02.2020. 3 pkt.

43,7 km

VI Zimowy Maraton Bieszczadzki

+ 830 / - 870 m

Cisna, Polska

7:20, 25.01.2020. 2 pkt.

24 h

Zamieć 24h na Skrzyczne

pętla 14 km +/- 880 m

Skrzyczne, Polska

12:00, 25.01.2020.

70 km

Zimowa Poniewierka - Ultra Suchy Ług

+ 800 / - 800 m

Brzóza Królewska, Polska

4:00, 8.01.2020.

42 km

Lipno Ice Marathon

 

Černá v Pošumaví, Czechy

10:30, 8.02.2020.

+/- 4 m 23 km

Gorce Winter Trail

+ 900 / - 900 m

Ochotnica Górna, Polska

10:00, 22.02.2020.

35 km

Łemkowyna Winter Trail

+ 1360 / - 1360 m

Iwonicz-Zdrój, Polska

7:30, 22.02.2020. 2 pkt.

55 km

Zimowy Janosik 50+km

+ 1500 / - 1800 m

Ždiar, Słowacja

7:00, 1.02.2020.

103 km

VI. Zielonogórski Ultramaraton
Nowe Granice

+ 933 / - 933 m

Zielona Góra, Polska

6:00, 9.02.2020 3 pkt.

52 km

Zimowy Ultramaraton Karkonoski
im. Tomka Kowalskiego

+ 1800 / - 2000 m

Jakuszyce, Polska

7:30, 7.03.2020.

82,5 km

Radunka Run 80 km

+ 1210 / - 1210 m

Kolbudy, Polska

6:00, 1.03.2020.

23,2 km

Grand Prix Krakowa w Biegach Górskich

+ 937 / - 931 m

Kraków, Polska

9:45, 5.01.2020.

25 km

Biegun Zimna - Bieg Śnieżna Odyseja

+ 347 / - 347 m

Lipniak k/ Suwałk, Polska

10:00, 2.02.2020.

1 pkt.
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MY LIGHT
MY NIGHT RUN

PIERRE-MICHEL ARCAND // Dlaczego biegać nocą? 
Bieganie w nocy jest esencją trail runningu. Trochę jak 
dylemat jajka i kury, nigdy nie wiesz co było pierwsze: 
chęć pokonywania długich dystansów czy pragnienie 

odkrywania mniej uczęszczanych szlaków, w nocy 
 z daleka od hałasu i tłumów. #petzlnightrunning

SWIFT RL
Zwarta, ultramocna, wielowiązkowa latarka czołowa 
z akumulatorem, wyposażona w technologię 
REACTIVE LIGHTING. 900 lumenów. www.petzl.com

http://petzl.com

