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Jeśli wybierzesz losowo sto nazwisk z książki telefonicznej,
nie tylko znajdziesz materiał na artykuł. Znajdziesz sto artykułów,
ponieważ wszyscy, każda osoba, mają jakąś historię do
opowiedzenia. Każdy zwykły człowiek ma jakąś niezwykłą
historię. Możemy wszyscy sądzić, że jesteśmy nijacy, że nasze
życie jest nudne, tylko dlatego, że nie dokonujemy epokowych
odkryć, nie zdobywamy Nobla czy Oscara, nie piszą o nas w
gazetach. Jednak prawda jest taka, że wszyscy robimy coś, co
jest fascynujące, co jest ważne, z czego możemy być dumni.
Codziennie ludzie dokonują czynów, których nikt nie opiewa. I o
tym właśnie powinniśmy pisać. O anonimowych bohaterach, o
ludziach, którzy wcale nie uważają się za bohaterów, ponieważ
robią to, co według nich powinni robić w życiu.
Cecelia Ahern “Sto imion”
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WSTĘP
Marcin Konieczny
Nazywam się Marcin Konieczny aka MKON. Na co dzień
zawodowo zajmuję się prowadzeniem szkoleń dla managerów
z zakresu zarządzania ludźmi i przywództwa. Od 2007 roku
trenuję triathlon. W latach młodzieńczych bawiłem się w
trenowanie lekkiej atletyki w Gwardii Olsztyn, a kryzys wieku
średniego sprawił, że wybierałem pomiędzy kupnem motoru albo
powrotem do sportu. Wybrałem to drugie, ale nie wróciłem do
biegania, a zdecydowałem się na właśnie na triathlon. Wówczas
było to coś, co mogło zaspokoić (i zaspokaja) moje ambicje
związane z rywalizacją, odpowiednim poziomem trudności i
ekskluzywnością. Od samego początku przymierzałem się do
dystansu IRONMAN – ten królewski dystans był dla mnie czymś
takim jak ośmiotysięcznik dla alpinisty.
Nie jestem anonimowym zawodnikiem trenującym tę
dyscyplinę. Tak się szczęśliwie złożyło, że zarówno wyniki
sportowe, jak i pewna filozofia uprawiania tej dyscypliny
przypadły
do gustu niemałej grupie osób, która aktywnie
śledzi moje „wyczyny” i kibicuje mi w realizacji mojego celu
życiowego, jakim jest zdobycie tytułu Mistrza Świata Ironman w
kategorii M-50.
W 2009 roku wygrałem zawody w Borównie. Nieznany
nikomu (nawet obsłudze mety) zawodnik „pokonuje tuzy polskiego
dystansu Ironman”, jak to napisały gazety. Rzeczywiście było to
dla mnie i dla wielu wielkie zaskoczenie. Jak mawia trener Marcin
Waniewski, to „zamieszanie” na polskiej scenie triathlonowej,
potwierdzone dodatkowo bardzo dobrym startem w serii
IRONMAN w Klagenfurcie (9 godzin 15 minut) spowodowało,
że wiele osób zaczęło mi zadawać pytanie: Jak ty to robisz?
Odpowiedzi na to oraz wiele innych pytań były podstawą do
stworzenia programu mentoringowego, w którym jako ten
bardziej doświadczony dzieliłem się swoją filozofią zabawy w
triathlon z innymi. Już w tamtym momencie miałem na koncie
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kilka wygranych imprez, życiówkę 4:10 w ½ IRONMANa oraz 8:48
pełnym dystansie. Początkowy pomysł, aby opieką mentorską
objąć trzy osoby, został szybko zweryfikowany liczbą zgłoszeń i
finalnie zaproponowałem współpracę ośmiu osobom.
Całe życie pracowałem dookoła organizacji społecznych,
więc pomaganie innym jest dla mnie czymś naturalnym. Program,
w którym mieliśmy przede wszystkim rozmawiać, a ja miałem
pytać, a nie odpowiadać na pytania, stawiał przed aplikującymi
dość trudne wyzwanie. Mieli odpowiedzieć na pytanie: jak
skorzystają z uczestnictwa w nim? Do czego jest on im potrzebny?
I właśnie jakość aplikacji zdecydowała o wyborze. Pozwoliłem
sobie też na zaangażowanie w proces rekrutacji mojej małżonki.
Otrzymała ona wydrukowane aplikacje, bez podpisu autorów, aby
tylko na podstawie przeczucie wskazać te, które są najbardziej
przekonujące. Moja lista i lista Ewy pozwoliły wybrać ostateczną
gromadkę.
Piszę o nosie, piszę o intuicji i o „sile” aplikacji, jednak
kolejnym filtrem, jaki nałożyłem sobie do procesu oceny, była
samoświadomość aplikującego. Ściślej: na ile kandydat na
padawana był pewny tego, co chce osiągnąć. Moje postanowienie
dotyczące roku 2022 nie jest marzeniem; jest to realny cel,
a jednocześnie wskazówka i determinanta całego mojego
obecnego życia. Nie mogłem więc akceptować aplikacji w stylu:
oczekuję, ze będziesz pomocą, aby zmusić mnie do porannego
wstawania na basen. Hola, hola – po pierwsze: nie taka moja rola
w projekcie, a po drugie: jeśli nie chce ci się wstawać rano na
basen, to zastanów się, dlaczego i dla kogo to robisz. Nie mówię
oczywiście o wstawaniu o świcie i skakaniu do góry z radości na
myśl o odśnieżaniu auta i wskakiwaniu do zimnej wody o szóstej
rano. Jednak bez wewnętrznej motywacji mentor nic nie pomoże.
Od samego początku był to dość klarowny kontrakt – nie piszę
planów, nie zachęcam, nie jestem kijem ani marchewką. Nie
oczekiwałem również, że podopieczni będę podążali moją drogą.
Nie było czegoś takiego jak MKON way albo highway. Każdy miał
swój cel, swój pomysł i swoje wątpliwości, które starałem się
pomóc im rozwiązać.
Najczęściej zadawane mi pytania oraz sprawy poruszane
w mentoringu publikowałem na swoim fanpage’u na Facebooku
i stronie www.niemaniemoge.pl. Ta książka zbiera je w całość,
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a jednocześnie pokazuje ten drugi, zawodniczy punkt widzenia.
Dla mnie ta siódemka to siedem odrębnych celów i historii,
jednakowo poruszających, niezależnie od tego, czy celem danej
osoby było łamanie 5 godzin, 4:30, robienie życiówki czy tylko
ukończenie danego dystansu.
Projekt sMentoring 2014/2015 został zakończony.
Obecnie, w sezonie 2015/2016, pracuję z kolejną wybraną grupą
– tym razem z dwunastoma osobami. Zasady, problemy i cele
się nie zmieniają; nie zmienił się też mentor, chociaż niewątpliwie
jest bardziej doświadczony w tego rodzaju pracy. W swoim życiu
zawodowym również spotykałem osoby, który były dla mnie
takimi mentorami. Bez nich nie byłbym w tym miejscu, w którym
jestem. Liczę na to, ze dla grupy, z którą pracowałem, będę takim
miłym wspomnieniem.
Patrząc na te dwanaście miesięcy z mojej perspektywy,
najważniejsze było kilka rzeczy. Po pierwsze, że nie złamałem się
i nie wychodziłem z roli mentora, chociaż wielokrotnie kierunek
doradczo-trenerski kusił i to zarówno z perspektywy mojego ego,
jak również ze względu na potrzeby mentorowanego. Po drugie:
poznałem fantastycznych ludzi. Widać było wyraźnie, że to czego
uczę na szkoleniach - o etapach rozwoju zespołu i pogłębianiu
relacji wraz z budowanych zaufaniem - pojawia się w praktyce.
Mogę z pełną odpowiedzialnością stwierdzić, że się po prostu,
tak po ludzku zaprzyjaźniliśmy. A to, ze widzieliśmy się raz lub w
ogóle (jest jeden taki przypadek!) nie stanowił żadnej przeszkody.
Po trzecie – najważniejsze - pracując z tymi ludźmi uświadomiłem
sobie, ze mój cel – bycie najlepszym na świecie w M-50 – nie ma
dla mnie znaczenia. To znaczy ma, bo bardzo chcę go zrealizować
i zrealizuję. Ale jeśli tak się nie stanie, to droga do osiągnięcia
tego celu będzie dawała mi zdecydowanie więcej satysfakcji niż
to, co stanie się na jej końcu.
Napisanie tej książki nie byłoby możliwe bez autorów ale i
bez osób wspierających. Szczególne podziękowania dla Łukasza
i Tomka! Dziękuję w imieniu swoim i Mentorowców.
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Łukasz Grass
#rodzina, #praca, #pasja, #balans, #motywacja, #załamanie,
#mentor, #smentor, #trening, #obzarstwo, #silnawola, #slodycze,
#samodoskonalenie,
#personaldevelopment,
#triathlon,
#niemaniemogę, #ogienzdupy, #mkon, #ironman, #czas, #zycie,
#starosc…
W zasadzie mógłbym tak kontynuować, wyliczając słowaklucze, które wiążą się w życiu z pewnym ciągiem zdarzeń,
zachowań, podejmowanych decyzji i planów osobisto-rodzinnozawodowych. Nie ma w życiu prostej drogi do osobistego sukcesu,
co pokazują wszystkie zebrane tu historie. Każdy ma swoją drogę
i nie ma jednej, uniwersalnej recepty na szczęście. Powtarzam to
na każdym spotkaniu motywacyjnym, a im bardziej „brniemy” w
temat, tym atmosfera staje się coraz bardziej… duszna i trzeba
rozwiązywać problemy na przykładzie konkretnych przypadków.
Na jednym z takich spotkań z grupą menadżerów, od pierwszej
minuty widziałem na twarzach entuzjazm; widziałem jak każdy
inspirował się tym, o czym mówiłem: sport, hobby, umiejętność
łączenia tego w całość, pogodzenie pasji z obowiązkami
rodzinnymi i zawodowymi – i jeszcze takie wyniki w triathlonie!
Ale nagle u kilku osób przyszło załamanie. Jeden z uczestników
powiedział mi wprost: „Po tym spotkaniu czuję się potwornie,
bo uzmysłowiłem sobie, jak marne mam życie. Ty tu mówisz o
jakimś trenowaniu po kilkanaście godzin tygodniowo, a mnie
ciężko jest znaleźć godzinę dziennie na cokolwiek, bo od rana
do nocy pracuję – nawet po 20 godzin! To nierealne co mówisz,
nieadekwatne do rzeczywistości; ludzie tak nie żyją”. Katharsis.
Musieliśmy przejść na „case study” i zastanawiać się, co jest
nie tak, gdzie został popełniony błąd. Czy odbieranie telefonów
o 22.00 po całym dniu harówy to konieczność? A może to my
sami podnosimy sobie poprzeczkę na wysokość niemożliwą do
pokonania. Tylko dlaczego?
Pamiętam siebie sprzed kilkunastu lat. Wiem z czego
wynika takie myślenie i popadanie w pracoholizm lub przesadną
perfekcję. To m.in. nieuzasadniony strach. Boimy się reakcji
szefa. Boimy się, że nas zwolnią. Boimy się negatywnej oceny
innych. Boimy się czegoś nieokreślonego. Wychodzimy z
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założenia, że po pierwsze nie możemy popełniać błędów, a po
drugie kiedy już je popełnimy, stanie się coś niebywale złego;
coś, co spowoduje, że utracimy dotychczasową pozycję, status
materialny, bezpieczeństwo itp. A my chcemy być przecież
jednocześnie piękni, młodzi i zdolni, mieć bezstresową pracę i
wspaniałego szefa (albo być fajnym szefem), dom, samochód,
zdrowe i zdolne dzieci, itd. itd.
W rzeczywistości wiele naszych marzeń pozostaje na
zawsze marzeniami, bo nie potrafimy wyjść ze słoika. Nie
potrafimy wyrwać się z utartych torów schematycznego myślenia.
Między innymi Radek i Ilona w swoich tekstach wspominali o
mądrym wyznaczeniu celów i konsekwentnej realizacji zadań.
Radek Buszan pisze, że “spotkał na swojej drodze wiele osób,
które kompletnie nie wierzą w to, że aby osiągnąć w życiu jakiś
cel, trzeba go sobie najpierw jak najdokładniej wyznaczyć, a
następnie uwierzyć w jego osiągnięcie”. Myślę, że to jeden z
najważniejszych momentów naszego życia – definiowanie celu.
Później musi powstań plan, który do niego doprowadzi. Odwaga
– żeby zrobić ten pierwszy, czasami trudny krok. I wreszcie
determinacja, aby wytrwać w postanowieniu mimo załamań.   
Nie będę tego opisywał szczegółowo, bo zrobili to już
uczestnicy projektu mKONa. Chciałbym tylko zwrócić uwagę na
coś, co w tej całej układance jest równie istotne i stanowi wspólny
mianownik. Mam nieodparte wrażenie, że cała ósemka to po
prostu dobrzy ludzie. Nie znam ich dokładnie, ale potrafię sobie
wyobrazić, że mimo mnóstwa popełnianych w życiu błędów i
grzechów, są po prostu dobrymi ludźmi; chcą takimi być. Z ich
tekstów bije pozytywna energia i – uwaga – OPTYMIZM! Kolejna
składowa całej układanki. Mimo, że autorzy piszą w swoich
tekstach o załamaniu i zwątpieniu, to jednak zawsze wygrywa
optymizm. Znam wielu ludzi, którzy na każde wyzwanie, na każdy
nowy pomysł – choćby dotyczący banalnych spraw, takich jak
wyjazd na wakacje, zakup komputera czy samochodu – reagują
odrzucaniem. Zamiast pozytywnych emocji, uruchamiają
pesymistyczną wersję analizy tematu i za wszelką cenę starają
się znaleźć coś, co utwierdzi ich w przekonaniu, że nie warto,
nie można, nie da się, nie zasłużyłem, nie powinienem, nie ma
sensu. Nie ma w nich tego amerykańskiego „wow!” –   czasami
przesadnego, ale w większości przypadków idealnego katalizatora
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do osiągnięcia sukcesu. Słychać tylko „hmmm”. I zaczyna się
bezsensowne rozważanie, czy to wszystko ma jakiś sens. Czasami
mam wrażenie, że to nasza polska cecha. Widzimy problemy, a
nie wyzwania. Widzimy przeszkody, a nie nagrodę za przeszkodą.
Kiedy czytałem teksty uczestników projektu Marcina, widziałem
ludzi, którzy mają świadomość własnych ograniczeń, ale przede
wszystkim wolę walki i przezwyciężania problemów. Widziałem
ludzi ciekawych świata i głodnych ciągłego doskonalenia się.
Nie wolno się zatrzymać. Nie wolno uruchomić w swojej
głowie takiego myślenia, które przyspieszy proces mentalnego
starzenia się, rozumianego w tym negatywnym sensie, jako
poddanie się, bierność, apatia. Wbrew pozorom ten proces
nie zaczyna się w wieku kalendarzowej starości (o ile w ogóle
jej początek możemy jakość precyzyjnie określić). Ten proces
zaczyna się w głowach 40-latków, którzy nagle zaczynają
twierdzić, że wszystko co piękne w życiu, już się dla nich
skończyło albo zdążyli to coś przegapić. To pierwszy krok do
osobistej katastrofy. Ba! Nawet nie osobistej, bo mając rodzinę i
wpadając w taki tok rozumowania, robimy krzywdę najbliższym.
Trzeba być jak „Dziadzia Władzia” – tak żartobliwie w środowisku
dziennikarskim nazywaliśmy Władysława Bartoszewskiego, który
energią mógł obdzielić kilku 30-latków. Chciałbym być w tym
miejscu dobrze zrozumianym – nie chodzi tu o dyktat młodości,
bycia wiecznie pięknym i wysportowanym. Chodzi o życiową
energię, chęć ciągłego poznawania i uczenia się nowych rzeczy.
Żeby być jak dziecko, które cieszy się z prozaicznych zdarzeń i nie
chce iść spać, bo szkoda mu czasu, tyle ma jeszcze do zrobienia.
Taka właśnie energia bije z tych tekstów. Po ich lekturze człowiek
jest pewien, że wsiadł do właściwego pociągu.
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Maciej Dowbor
Po co właściwie czytamy autobiografie? Nic tak nie pomaga
zrozumieć innych ludzi i ich decyzji jak ich własne zeznania i
przedstawienie ich punktu widzenia. Tak osobiste teksty jak
rozdział Radka, którego akurat znam całkiem dobrze, czyta się
aż dziwnie. Kolegujemy się, obydwaj wywodzimy się z pływania,
rywalizujemy bezpośrednio w tej samej grupie wiekowej, z uwagą
śledzimy nawzajem swoje postępy – no i oczywiście bardzo się
wzajemnie motywujemy. Wiele nas łączy, ale i wiele różni, przede
wszystkim podejście treningowe. Nigdy nie mogłem zrozumieć,
dlaczego Radek nie korzysta z pomocy trenera – przecież
przeszkodą nie są finanse?! Po przeczytaniu jego rozdziału  
wszystko stało się jasne.
Mam wrażenie, że Radek z chirurgiczną precyzją zgłębił,
przeanalizował i zdefiniował siebie w tej zabawie jaką jest
uprawianie sportu na poziomie znacznie wykraczającym poza  
TKKF. To niezwykle cenne móc poznać swoistą filozofię kogoś,
kto do swojego życia i jego wszystkich aspektów podchodzi tak
świadomie. Pozwala to spojrzeć na wszystko z zupełnie innej
perspektywy. Być może jemu dojście do pewnego poziomu
sportowego zajęło nieco więcej czasu niż mnie. Ale jest też druga
strona medalu – ja jestem tylko prymitywnym odtwórcą myśli
trenerskiej i strategii opracowanej przez eksperta. W gruncie
rzeczy nic nie wiem o tym sporcie, może poza tym, jak potrafi
czasem boleć. Radek dzięki swojej życiowej filozofii, olbrzymiej
determinacji, ale także świadomości   zależności pomiędzy
konsekwentną pracą, wiedzą i rozwojem wewnętrznym, osiągnął
znacznie więcej. Nie tylko jako sportowiec, ale przede wszystkim
jako człowiek.
Nie byłoby tego sukcesu bez kogoś, kogo można uznać za
autorytet. Mimo, że od lat przyjaźnię się z MKONem, nie do końca
rozumiałem o co chodzi w jego projekcie mentorskim. Wygląda
na to, że Marcin pozwolił usystematyzować i poskładać w jedną
całość mądre, ale nieco chaotyczne koncepcje  Radka. Bo mentor
to nie ktoś, kto da nam jednoznaczną i prostą odpowiedź jak żyć.
To raczej osoba, która pomoże nas właściwie ukierunkować.
Przede wszystkim sprawi, że my sami dojdziemy do właściwych
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wniosków. Trochę jak na terapii, gdzie sami sobie odpowiadamy
na nurtujące nas pytania.
Niemal wszystko co opisywał Radek działo się na
moich oczach. Mało tego: w wielu przypadkach ta decydująca
rywalizacja odbywała się bezpośrednio między nami. W sezonie
2015 od samego początku bezskutecznie próbował mnie
dogonić i wyglądało na to, że nie uda mu się przełamać tej złej
passy do samego końca. Podczas opisywanych przez niego
zawodów na koniec sezonu, w Malborku, wyszliśmy razem z
wody. Później niemiłosiernie zlałem go na rowerze. W swojej
niewiedzy i próżności, wychodząc z T2 byłem przekonany, że nie
ma on szans odrobić niemal 10-minutowej straty na biegu. Nigdy
jednak nie zapomnę jego sylwetki i skoncentrowanej, zaciętej
miny na ostatniej pętli. Nie zapomnę również zasłużonego
upokorzenia, które mi zafundował, wyprzedzając mnie na pełnym
luzie 2 kilometry przed metą. Zdążyłem tylko spytać błagalnie, co
się dzieje. W odpowiedzi usłyszałem: „Dziś mam dzień konia”.
Oj nie, to nie był dzień konia! To była nagroda za ciężką pracę
i konsekwencja świadomego podejścia do tematu; odhaczony
kolejny punkt precyzyjnie określonego planu. Brawo Radek.
Brawo sMentor!
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Joanna Skutkiewicz
Kiedy Marcin Konieczny poprosił mnie o udział w projekcie,
którego rezultat widzicie przed oczami, nie musiałam długo się
zastanawiać. Wiedziałam, że będzie to fascynująca przygoda,
ponieważ biorą w niej udział niezwykli ludzie.
MKON, jak zwykło nazywać Marcina środowisko
triathlonowe, staje się przykładem dla innych nie tylko ze względu
na swoje osiągnięcia sportowe. To człowiek, który potrafi
połączyć życie rodzinne i pracę na pełen etat z wyczerpującym
treningiem, nie stawiając jednego przeciw drugiemu. Można by
pomyśleć, że po prostu ma dużo szczęścia; że taki obrót spraw
jest dziełem fortunnego przypadku. Jednak jak wobec tego
wyjaśnić fakt, iż pomocna dłoń i rady Marcina pozwalają znaleźć
to szczęście także innym? Marcin ma to, czego szuka każdy z
nas: wewnętrzny spokój, równowagę i zdrowy rozsądek. I ku
uciesze wielu postanowił się tym podzielić.
Projekt mentoringowy zebrał grupę wyjątkowych osób.
Łączy ich wspólna pasja, dzieli – wszystko inne. Bo choć wszyscy,
ramię w ramię, wyznaczonego odgórnie dnia stajemy na jednej
linii startu, wszyscy z  dudniącym w piersi sercem odliczamy do
strzału startera i odbieramy jednakowe medale na mecie - każdy
z nas niesie z sobą zupełnie inną historię. Każdy z nas musiał
przebyć swoją niepowtarzalną drogę, żeby znaleźć się w tym
miejscu.
Sportowcy-amatorzy ze wszech miar różnią się od
zawodowców. Osoby, które na co dzień mają na głowach pracę,
dom i rodzinę, żyją zupełnie inaczej niż profesjonaliści, często
nie znający innego życia niż sportowe. Można spojrzeć na to
dwojako, bo choć w znakomitej większości nie mogą liczyć na
wyniki zapisane na zawsze w historii sportu, ponoszą za to nieco
niższą cenę. Lecz choć mniejsza jest presja, nie mniejsze są ich
emocje. A to przecież one są kwintesencją sportu. To dlatego
dorosły człowiek wpada po uszy w coś, co z boku może wyglądać
na kosztowną – finansowo, emocjonalnie, czasowo i fizycznie –
nierentowną zabawą.
Ale zabawa w sport nigdy nie jest nierentowna (chyba
że w kwestii stricte materialnej, o czym krążą już legendy),
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co dobitnie pokazują przykłady współautorów tej książki. Ta
zabawa pozwoliła im na ratowanie swojego zdrowia fizycznego i
psychicznego; na stanie się lepszym przedsiębiorcą, partnerem,
rodzicem; wreszcie – na wyjście z depresji i znalezienie swojej
drugiej połówki. Last but not least, dzięki wejściu w triathlonowy
światek poznali innych ludzi – mowa tu o sMentoringowcach – z
którymi mogą nie tylko pościgać się na finiszu, lecz także zrobić
coś o znacznie większym zasięgu: dać coś od siebie innym.
#dobropowraca – to hasło ruszyło wodę i lądy pod stopami
triathlonistów. Dobro powraca, a jego zasięg zatacza wciąż
większe kręgi. Dzięki pozytywnej energii i zaangażowaniu tej
grupy osób okazało się, że triathloniści, wbrew obiegowej opinii,
nie są zadufanymi w sobie egoistami, których perspektywa jest tak
szeroka, jak szerokie jest pole widzenia w pozycji aero na rowerze.
Coraz więcej zawodników angażuje się w bezinteresowną pomoc
potrzebującym, a najbardziej znamiennym przykładem ich działań
jest akcja na rzecz Nidzickiego Funduszu Lokalnego. W sezonie
2014-2015 udało się zebrać ponad 20 tysięcy złotych, czyli kwotę
wystarczającą do ufundowania stypendiów osiemnastu zdolnym,
ale mało zamożnym uczniom.
Czy zdarzyło Wam się pomyśleć dłuższą chwilę o tym, kim
są ludzie, których mijacie na treningach? Z kim tłuczecie się w
pralce, z kim przybijacie piątkę na zawrotce na zawodach? To
właśnie oni – jedni z wielu, niepowtarzalni. Dzisiaj dzielą się z
Wami cząstką swojej rzeczywistości.
To nie jest książka o pobijaniu rekordów świata. To jest
książka o czymś jeszcze większym: o szukaniu życiowej drogi
i dążeniu do samospełnienia. Powinien ją przeczytać każdy
pasjonat sportu, któremu wydaje się czasem, że codzienność
wymyka mu się z rąk; ten, który sądzi, że świat niekiedy specjalnie
sprzysięga się przeciwko niemu: złośliwie skraca dobę, piętrzy
służbowe obowiązki albo podstępnie podsuwa bliskim preteksty
do narzekania na ciężkie życie ze sportowcem. Oto ósemka ludzi,
pośród których każdy ma swój krzyż, lecz także wielką pasję i
siłę, aby z przeciwności losu uczynić swoją szansę.
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Wielkie rzeczy nie powstają w wyniku impulsu, a w wyniku
poskładania małych rzeczy w jedną całość.
Vincent van Gogh
I.
Ilona Celej-Szostak

MARSHMALLOW
ZAMIAST FILMIKÓW MOTYWACYJNYCH
Cześć! Mam na imię Ilona i jestem jedną z osób, które
miały przyjemność brać udział w pierwszej edycji programu
mentoringowego Marcina Koniecznego (a.k.a. MKON, a.k.a.
sMentor).
MKONa nie muszę chyba przedstawiać nikomu, kto
mieszka w Polsce i komu przyszło do głowy uprawiać triathlon.
Część z Was zapewne też wie, że sMentor chowa w zanadrzu
tajną broń zwaną Ewą lub żoną MKONa. Ewa nie tylko słynie
z fenomenalnego sernika, o którego walorach mam nadzieję
przekonać się osobiście za jakiś czas, lecz także zadaje
niesamowicie trafne pytania, pozostające w głowie przez długie
godziny podczas treningów.
Na następnych kilku stronach chciałabym opowiedzieć Ci
o tym, jak zagłębienie się w teorie nt. samokontroli, odraczania
gratyfikacji i kształtowania nawyków pomogło mi pozbyć się
zwyczaju oglądania motywujących filmików ze sportowcami na
YouTube’ie, kiedy nie chciało mi się wyjść na trening. Być może
tak jak ja rok temu jesteś osobą, która ma fantastyczną rodzinę,
ale równocześnie czuje, że ma chęć na coś więcej niż tylko
funkcjonowanie wg schematu dom-praca. Osobą, która czuje, że
sama myśl o tym, aby wyjść ze swojej strefy komfortu napawa ją
strachem, bo tam nie będzie już tak wygodnie. Albo osobą, która
nie wiedząc kiedy, przestała od siebie wymagać i stawiać przed
sobą ambitnych celów.
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A może po prostu wpadłeś na MKONa i Ewę i zadali Ci
oni jedno z tych pytań, które są świetnym początkiem dłuższych
rozmyślań, a w konsekwencji postrzegania świata w nieco inny
sposób.

I.I

Oświecenie
Zwracając się do Marcina z prośbą o przyjęcie mnie do
grupy mentorowanych, napisałam mu, że bardzo chciałabym
zweryfikować sposób ustalania moich celów. Podczas gdy
realizacja celów zawodowych nie sprawia mi większych
trudności, tak w prywatnym życiu sytuacja miała się wówczas
nieco inaczej. Wiele spośród moich planów spotkał taki sam
los, jaki spotyka postanowienia noworoczne składane w euforii
wymiany kalendarza na nowy – kilka tygodni później nikt o już o
nich nie pamięta.
Jako że bardziej przekonuje mnie analiza problemów
niż metody typu czyszczenie aury, pierwsze co zrobiłam, to
zweryfikowałam swoje cele wg zasady SMART (Specific,
Measurable, Achievable, Realistic, Time-bound). Wydawało
mi się bowiem, że to właśnie etap określania celu jest słabym
ogniwem moich działań. Miałam nadzieję, że jeśli poprawię ten
obszar swojego zachowania, reszta sama się magicznie ułoży.
Z dzisiejszej perspektywy widzę, że traktowałam zasadę SMART
jak tabletkę na odchudzanie, która ma sama z siebie dać mi super
ciało. Ślepa wiara, że rozwiązanie nie będzie pracochłonne, była
więc niczym innym niż moją naiwnością i myśleniem życzeniowym.
Jakiś czas później, na jednej z długich randek z trenażerem
doznałam olśnienia. Po kilku godzinach pedałowania człowiek
zaczyna być brutalnie szczery w stosunku do samego siebie.
Pozornie racjonalne tłumaczenia, znane również jako wymówki,
idą w odstawkę. To właśnie wtedy przebiła się w końcu do
mojej świadomości myśl, że u podstaw mojej tendencji do
niedokańczania zadań leży nie tyle nieprawidłowe zdefiniowanie
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celu, co raczej kwestia mojego frywolnego podejścia do
samokontroli i dyscypliny.
Pewnie część z Was właśnie uderza dłonią w czoło, bo
istota mojego objawienia jest raczej oczywistością niż sekretem
przekazywanym jedynie wybranym. Dla mnie był to moment, w
którym mogłabym zeskoczyć mokra z trenażera (gdyby tylko nie
trzymały mnie SPD-ki) i krzyknąć: Eureka!

I.II

Szkiełko i oko
Zaczęłam zagłębiać się w tematykę samokontroli.
Pierwsze, co rzuciło mi się w oczy, to liczba autorów, którzy
podjęli się próby wyjaśnienia tego pojęcia. Czy wiecie, że po
wpisaniu hasła   samokontrola w wyszukiwarce największej
internetowej księgarni, pojawia się aż 190 TYSIĘCY książek o
tej tematyce? Oczy was nie mylą. Sto. Dziewięćdziesiąt. Tysięcy.
Książek. Pozycji napisanych zarówno przez psychologiczne i
socjologiczne autorytety jak i przez szamanów obiecujących złote
góry samorozwoju. Oczywiście ów dostęp do złotych gór będzie
odblokowany po uiszczeniu odpowiedniej opłaty.
Oszołomiona ilością źródeł z jakich mogłam skorzystać,
postanowiłam udać się po radę do wujka Google’a, który skierował
mnie na stronę Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Jak się chwilę później okazało, było to idealne miejsce na
rozpoczęcie poszukiwań.
Na samym początku warto sobie uświadomić, że z
samokontrolą jest trochę jak z kobietami. Może wydawać Ci się,
że wiesz na ich temat bardzo dużo, ale w praktyce różnie z tym
bywa. Kiedy będziesz szukać informacji o samokontroli, niech
nie zniechęci Cię fakt, że ta sama postawa może być określana
różnymi nazwami. Silna wola, opanowanie, a czasem odraczanie
gratyfikacji – oto przykłady nazw, które stosowane są zamiennie
z samokontrolą. Skąd to zróżnicowanie? Wynika to przede
wszystkim z akcentowania różnych czynników, które składają
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się na samokontrolę – na przykład niektórzy badacze bardziej
koncentrują się na filozoficznych, inni zaś na neurologicznych
aspektach tego samego zjawiska. Porzućmy jednak na chwilę
ten arcyciekawy wątek dotyczący naukowej nomenklatury i
przejdźmy do konkretów, czyli tego czy da się nauczyć żelaznej
samokontroli, z jakiej znany jest sMentor.
Biorąc pod uwagę fakt, że samokontrola definiowana
jest jako umiejętność oparcia się pokusie, która przynosi
natychmiastową przyjemność, na rzecz długofalowego
celu, można śmiało stwierdzić, że sMentor jest chodzącym
przykładem tego, jak działa silna wola. Nieodpuszczanie
treningów mimo pojawiających się przeszkód (jak na przykład
ciągłe podróżowanie), zamiana paczki pysznych chipsów na
miks sałat lub wstanie o świcie na trening to doskonałe przejawy
samokotnroli. Te pozornie błahe decyzje dotyczące naszych
codziennych czynności sprawiają, że jesteśmy tym kim jesteśmy.
Rok temu postanowiłam zatem, że odnajdę w sobie taką silną
wolę.

I.III

Małymi krokami
„Spektakularne wyniki zawsze poprzedzone są
niespektakularnymi przygotowaniami”
Roger Staubach, trener NFL
Przygodę z triathlonem zaczynałam od zera. Nie miałam
jakichkolwiek osiągnięć sportowych - ani z podstawówki, ani ze
szkoły średniej, czy studiów. Kontakt ze sportem ograniczałam
do lekcji WF. Później wciągnęły mnie studia, praca, małżeństwo i
dziecko. Jakakolwiek aktywność fizyczna znajdowała się daleko
na liście moich priorytetów. Motywacja do uprawiania sportu
pojawiła się tuż po urodzeniu dziecka – chęć powrotu do kształtów
sprzed ciąży była większa niż niechęć do sportu.
Pierwsze wyjście na „trening” odczuwałam jeszcze
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kilka dni po tej krótkiej przebieżce. Obolałe mięśnie nie były
przyzwyczajone do tego, że zmuszam je do wysiłku. Dokładnie
w taki sam sposób działa silna wola – nieużywana   robi się
niezwykle wątła, aż w końcu zanika. I tak jak z mięśniami, po
dłuższej przerwie uruchamianie samokontroli może być dość
nieprzyjemne – umysł buntuje się przeciwko ograniczeniom jakie
przed sobą stawiamy. Nierzadko pojawiają się też natrętne myśli,
aby ten jeden, ostatni raz np. skusić się na coś słodkiego. Osoby,
które kiedykolwiek próbowały odstawić słodycze, kawę lub inną
przyjemnostkę zapewne wiedzą o czym piszę. Dobra wiadomość
jest taka, że po kilku tygodniach przyzwyczajamy się do zmian
jakie wprowadzamy do swojego życia – mięśnie mniej bolą,
a silna wola rzadziej daje ugiąć się pokusom. Na porównanie
silnej woli do mięśnia po raz pierwszy natknęłam się w książce
Roya Baumeistera, który na co dzień pracuje jako psycholog na
Uniwersytecie Stanowym Florydy. Baumeister twierdzi, że aby
osiągnąć założony przez siebie cel, niezbędne są trzy czynniki:
motywacja do jego osiągnięcia, monitorowanie swoich zachowań
w trakcie dążenia do celu oraz ćwiczenie silnej woli. Na niedobór
motywacji nie mogę narzekać, więc czułam, że nie ma co się
za bardzo skupiać na tym elemencie. W monitorowaniu moich
zachowań pomagało mi oprogramowanie, w którym nie tylko
miałam zapisany swój plan treningowy, lecz także mogłam
na bieżąco aktualizować swoje postępy. Nie wiem jak jest w
Waszym przypadku, ale w moim wpisywanie wyników czy to
specjalnej aplikacji, czy też do arkusza lub kalendarza jest wielkim
czynnikiem motywującym. O trzecim elemencie, czyli ćwiczeniu
silnej woli opowiem więcej w dalszej części tego tekstu.
Inną rzeczą, która zaciekawiła mnie w teorii silnej woli
Baumeistera porównującej samokontrolę do mięśnia jest
wskazanie, że zarówno jedno jak i drugie są zasobem, który jest
ograniczony i który z czasem może się po prostu wyczerpać.
Co to oznacza w praktyce? Autor twierdzi, że codziennie rano
budzimy się z pewnym zasobem silnej woli, który w ciągu
dnia, przez podejmowanie przez nas decyzji czy opieranie się
pokusom, jest zużywany. To właśnie dlatego odpuszczenie
sobie wieczornego treningu na rzecz mięciutkiej kanapy jest
bardziej prawdopodobne wieczorem, po pracy, niż zaraz po
przebudzeniu. Podjadanie zawsze dopadało mnie wieczorem,
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zazwyczaj zaczynając się od myśli: coś bym sobie zjadła...
Oczywiście nie byłam wtedy głodna, bo chwilę wcześniej zjadłam
kolację.   W pewnym momencie byłam święcie przekonana, że
światełko w lodówce zostało tam wmontowane specjalnie po to,
aby ułatwić nam łamanie wytopowych postanowień po zmroku.
Jednak zamiast załamywać ręce i wymontowywać światełko z
lodówki, postanowiłam nieco popracować nad sobą i swoją słabą
silną wolą.
Uzbrojona w wiedzę o tym, czym jest samokontrola i jak
funkcjonuje, rozpoczęłam działanie. Wyjście ze swojej strefy
komfortu i zaprzyjaźnienie się z samodyscypliną zaczęłam
od wyeliminowania nawyku, który najbardziej mnie irytował.
Z doświadczenia wiem, że zmiana choćby jednego lub dwóch
nawyków bardzo często jest kamykiem powodującym lawinę
zmian w innych obszarach naszego życia. Na pierwszy ogień
poszło więc nieszczęsne podjadanie i slabość do słodyczy. Cel
był jasny – chciałam bez trudu zmieścić się w piankę kupioną
dwa sezony temu. Pianki nie oszukasz. Albo się mieścisz, albo
pęka(sz).
Czy wiecie, że jeden z najbardziej znanych eksperymentów
w historii psychologii, znany jako Test Słodkiej Pianki (Test
Marshmallow) dotyczy podjadania słodyczy, a ściślej –
powstrzymania się od ich zjedzenia? Dla tych, którzy pierwszy raz
słyszą o tym eksperymencie, szybkie wprowadzenie: w badaniu
wzięło udział ponad sześćset dzieci w wieku około 4 lat. Były one
pojedynczo zapraszane do pokoju, w którym znajdował się stół,
a na nim tytułowa słodka pianka. Naukowiec który przyprowadzał
dziecko mówił mu, że musi na chwilę opuścić pokój. Przed
wyjściem z pomieszczenia zwracał się do dziecka z propozycją:
może zjeść piankę od razu albo poczekać na jego powrót;
wówczas otrzyma nagrodę – drugą piankę. Wyobraźcie sobie
czterolatki, które za wszelką cenę chcą wytrwać, zostawione
na piętnaście minut sam na sam ze smakowitą pianką. Reakcje
dzieci były bardzo różne (jeśli chcesz obejrzeć  ten eksperyment
na YouTube, wyszukaj go pod hasłem: Marshmallow Test) –
część z nich w ogóle nie czekała i sięgała po piankę jeszcze
zanim naukowiec zdążył opuścić pokój. Była też grupa dzieci,
która zdecydowała się oprzeć pokusie i zarobić drugą piankę.
Zamykały oczy, zatykały nosy, odsuwały piankę daleko od
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siebie. Słowem – stosowały różne techniki, aby pozbyć się
pokusy z zasięgu zmysłów i rąk. Rezultatem tego eksperymentu
było zaobserwowanie związku samokontroli z sukcesami, jakie
dzieciaki odnosiły w późniejszych latach. Wyniki w nauce i inne
osiągnięcia dzieci powstrzymujących się od zjedzenia pianki
zdecydowanie przewyższały te, które uzyskiwały maluchy o
słabszej samokontroli. To co szczególnie zainteresowało mnie w
tym badaniu to sposoby, jakich używały dzieci z grupy o wysokiej
samokontroli. Ujmując w skrócie, robiły one wszystko, żeby
wyeliminować pokusę z zasięgu wzroku.
Zmianę myślenia zaczęłam więc od... sprzątania kuchni.
Pożegnałam się ze słodkimi przekąskam - dzięki temu skończyło
się kuszenie za każdym razem, gdy otwierałam szafkę kuchenną.
Aby zaspokoić swoją wieczorną zachciankę (tak, nadal mówimy
o podjadaniu) musiałam się nieco wysilić: pojechać do sklepu,
stać w kolejce… To już był wysiłek niewspółmierny do nagrody.
Muszę przyznać, że powiedzenie: „czego oczy nie widzą, tego
sercu nie żal” jeszcze nigdy nie było mi tak bliskie jak wtedy, gdy
zdecydowałam się na zrobienie czystek w kuchni.
Ta metoda sprawdza się również w przypadku
internetowych sklepów sportowych czy aukcji, które odwiedzasz
na tyle często, że Twoja żona poważnie rozważa założenie filtra
rodzinnego na przeglądarkę. Usuń swojego maila z ich listy
subskrypcyjnej i postaraj się robić zakupy bardziej świadomie
(np. warto rozważyć, czy 25. koszulka techniczna jest na pewno
tym, bez czego nie możesz trenować).
Jest też druga metoda, która bardzo przydała mi się podczas
ćwiczenia siły woli: znajdź sytuacje, w których łamiesz swoje
postanowienia i zaplanuj dokładnie, co wtedy zrobisz. Zminimalizuj
prawdopodobieństwo podejmowania decyzji w chwili, w której
jesteś wystawiony na pokusy. Zaplanuj swoje zachowanie według
schematu: jeśli pojawi się A (np. chęć obejrzenia serialu zamiast
zrobienia treningu), to wtedy B (np. założę strój treningowy i buty,
przebiegnę kilometr i dopiero wtedy zdecyduję, czy wracam do
domu, czy biegnę dalej). Początkowo nie byłam przekonana do
tego sposobu, bo wydawał mi się sztuczny. Pojawiał się jednak
w takiej ilości tekstów o samokontroli, dyscyplinie i zmianie
nawyków, że postanowiłam go na sobie przetestować. Wzięłam
pod lupę dwie sytuacje, w których najczęściej zawodziła moja siła
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woli: wspomniane wcześniej podjadanie oraz odpuszczanie sobie
wieczornych treningów. W pierwszym przypadku zorientowałam
się, że po śmieciowe jedzenie czy słodycze sięgałam najczęściej
wtedy, gdy pracuję w domu. Po zastanowieniu się i rozłożeniu
tej sytuacji na czynniki pierwsze, doszłam do wniosku, że moje
wyprawy do kuchni nie są wcale spowodowane głodem, ale
chęcią zrobienia sobie małej przerwy w pracy. Rozwiązań tego
problemu znalazłam więcej niż mogłabym przypuszczać: przede
wszystkim robić więcej krótkich przerw; podzielić pracę na
mniejsze kawałki (przeczytaj o Technice Pomodoro); zamiast po
niezdrowe przekąski sięgnąć po ich zdrowszą alternatywę (np.
marchewki), napić się wody... Opcji było wiele, miałam więc
swobodę wyboru.
Kwestia popołudniowych treningów miała się trochę
inaczej. Od razu wiedziałam, że istnieje silny związek między
absencją na popołudniowych zajęciach i zachęcająco mięciutką
kanapą, w którą można zatopić się z książką czy tabletem. Mój
plan musiał być naprawdę przemyślany. Krok pierwszy – za
wszelką cenę unikać siadania na kanapie przed treningiem. Krok
drugi – im bliżej drzwi wejściowych stoi rower, buty lub plecak
z rzeczami do pływania (niepotrzebne skreślić), tym większe
prawdopodobieństwo, że wrócę do domu i wybiegnę na trening.
Na początku realizowanie tego planu było nieco sztuczne; czasem
musiałam się po prostu nieco zmusić do tego, aby zrobić to, co
miałam wcześniej zaplanowane. To, co pomaga, to zostawione
w widocznym miejscu „symbole” przypominające nam o naszym
planie i sprowadzające naszą silną wolę na właściwy tor. W moim
przypadku mowa jest o dwóch rzeczach: magnesie na lodówkę
z twarzą MKONa, wielką żółtą wagą i wpisaną magiczną liczbą
(znaną również pod nazwą waga startowa) oraz wspomniany
wyżej sprzęt (buty lub plecak), o który potykałam się wchodząc
do domu. Nowe zachowanie z czasem staje się automatyczne i
naturalne; więcej – zastanawiamy się jak to możliwe, że wcześniej
funkcjonowaliśmy w inny sposób.
Kolejną rzeczą, którą mam na swojej liście bestsellerowych
metod samokontroli, jest elastyczność zachowania. Jeszcze jakiś
czas temu do pewnych spraw miałam podejście zerojedynkowe:
robisz coś na 100% albo nie robisz tego w ogóle. Przez to
osiągałam super wyniki w tym, co robiłam, albo wręcz przeciwnie
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– poddawałam się w przypadku pierwszych porażek (nawet jeśli
były to tylko nieznaczące potknięcia). W przypadku treningów
takie myślenie pojawiało mi się nawet nie w odniesieniu do
wyników, ale do czasu jaki poświęcam na trening. Czy komuś
z Was zdarzyło się kiedykolwiek, że zrezygnowaliście z treningu
na basenie, bo mieliście zaplanowane 90 minut pływania, ale
po drodze utknęliście w korku i zostało wam tylko 45 minut, bo
później zamykają basen? Wtedy zaczynała kiełkować mi w głowie
myśl: Eee, chyba już nie opłaca się jechać… 45 minut to nie 90...
Wracałam prosto do domu, omijając przystanek na basenie, i tak
kończył się mój trening. Inny przykład: trzymacie się określonego
jadłospisu, wszystko idzie dobrze przez pierwsze tygodnie,
widzicie rezultaty, wszystko jest super. W końcu trafia się jeden
słabszy dzień (akurat ten, w którym odwiedzacie babcię, robiącą
najlepsze na świecie ruskie pierogi) i pochłaniacie o 10 pierogów
za dużo. Wyrzuty sumienia to jedno, ale myśl, że skoro i tak już
złamaliście swoje postanowienie, to zjedzenie kawałka tortu i
chipsów tak naprawdę nie zrobi wielkiej różnicy – to drugie. Oj,
przyznaję się, nieraz byłam w takiej sytuacji.
Otrzeźwienie przyszło, gdy przeczytałam gdzieś, że z
silną wolą jest trochę jak z telefonem. Jeśli zdarzy się, że telefon
wypadnie Ci z ręki, to czy dodatkowo zaczynasz po nim skakać
i nim rzucać? Raczej nie. Nikomu pewnie nie przyjdzie na myśl,
że skoro szybka wyświetlacza jest pęknięta w rogu, to można go
świadomie zniszczyć jeszcze bardziej. Skoro nie zrobiłbyś tak
ze swoim telefonem, to dlaczego tak robisz z obietnicami które
sobie składasz?
Przyznam się, że nie załamuję już rąk (tak bardzo), gdy
podczas wytopu trafi mi się zaproszenie na kolację podczas
której nie mam wpływu na to, co jest serwowane. Jednak to
przecież wciąż ja decyduję, ile jedzenia wyląduje na moim talerzu.
Będąc w podróży nie mogę znaleźć żadnego basenu w pobliżu?
Dobrze, tego dnia będzie bieganie zamiast pływania, bo zawsze
to lepsze niż nic. Ciągle uczę się, aby moją reakcją na przeszkodę
czy ewentualne niepowodzenie było szukanie rozwiązań zamiast
wymówek. Raz idzie mi z tym lepiej, raz gorzej, jednak staram się
przełamać złe nawyki, które nabyłam w przeszłości. Samokontrola
i cel są tym, co sprawia, że po chwilowej słabości wracam na
wcześniej ustalony kierunek i biorę się do pracy.
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I.IV

Grzybki i kojoty mocy
Mieszkam w takim miejscu, w którym właściwie możemy
mówić o 2 porach roku: upiornie gorąco i słonecznie albo ciepło i
pochmurnie. Ma to swoje plusy: można trenować niemal zawsze,
a pływanie na wodach otwartych dostępne jest przez większą
część roku. Jest też kilka minusów: skwar, żar (i inne określenia
pozwalające nazwać temperaturę 27-35 stopni Celsjusza) od maja
do października, jak również atrakcje typu rekiny i niedźwiedzie
przerywające treningi. Za sprawą pogody dłuższe wybiegania i
wyjeżdżenia są bardzo przyjemne tylko na początku treningu. Po
kilku godzinach słońce spieka skórę do tego stopnia, że można
by na niej usmażyć jajecznicę. Treningi we wczesnych godzinach
porannych mają jednak swoje uroki: kojoty, niedźwiedzie i pumy
żerują głównie o wschodzie i zachodzie słońca.
To właśnie podczas dłuższych treningów, kiedy moja
bateria silnej woli była na wyczerpaniu i skłaniałam się do
szybszego powrotu do domu, decydowałam się na użycie
mojej tajnej broni, która nazywa się: zobacz to inaczej i zmień
nastawienie. Jak tylko pojawiają się w natrętne myśli, zaczynam
rozglądać się za czymś, co mogłoby zająć mój mózg. Znam
siebie na tyle, że wiem, że rywalizacja i adrenalina potrafią
zamienić mnie z geekowego naukowca w wielkiego Hulka.
Plus bycia Hulkiem jest taki, że robi, co ma zrobić, nie marudzi
i nie myśli za dużo. Jak znalazł na robienie długich treningów!
Nie ma więc prostszego sposobu na dostarczenie sobie dawki
rywalizacji niż… gra. Nie jakaś tam gra, ale moja własna, którą
roboczo nazwałam „Grzybkiem mocy” (skojarzenia z Mario Bros
jak najbardziej słuszne).   Zasady nieco różnią się w zależności
od tego, jaki akurat mam trening. Cel w przypadku każdej wersji
jest taki sam: zebrać jak najwięcej grzybków mocy. Jeśli mam
trening rowerowy, to grzybkiem jest każdy inny mijany rowerzysta
(ważne: męskie grzybki na szosówkach liczą się podwójnie).
Ktoś może mi zarzucić, że nie jest to zbyt finezyjny sposób, ale…
działa! Moje nastawienie z marudząco-wymówkowego zmienia
się w skupienie i konsekwentne realizowanie planu treningowego.
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Na zawodach też działa.
Warto w tym miejscu zahaczyć o bardzo ważną kwestię
– motywację. Bez niej wszystkie sposoby na wzmocnienie silnej
woli i poprawienie samodyscypliny mogą wylądować w koszu.
Człowiek to taka dziwna istota, która może zrobić wiele więcej
niż jej się wydaje – pod warunkiem, że mózg będzie przekonany
o wartości podjętego wysiłku. Bez zbędnego zagłębiania się w
teorie motywacji, warto zapamiętać przede wszystkim to, że
mamy dwa rodzaje motywacji, które pchają nas do działania –
jest to motywacja wewnętrzna i zewnętrzna. W przypadku gdy
jesteśmy motywowani wewnętrznie, nie oczekujemy dodatkowej
nagrody. Na przykład nietreningowe bieganie – bez zegarka, z
muzyką, bez trzymania się planu – sprawa mi niesamowitą frajdę
i mnie relaksuje, dlatego czasami wychodzę z domu i truchtam
sobie po okolicy bez celu.
Trochę inaczej mają się rzeczy w sytuacji, gdy jesteśmy
motywowani zewnętrznie – tu znaczącą rolę odgrywają nagrody
i kary. Może zrobienie czegoś nie sprawia nam szczególnej
przyjemności, ale wiemy, że to zachowanie będzie prowadziło
do nagrody. Siłę motywacji zewnętrznej poznałam na jednym z
treningów rowerowych, podczas którego stanęłam oko w oko
z kojotem. Prędkość, którą osiągnęłam na rowerze tego dnia,
do dzisiaj jest moim rekordem szybkości w tamtym terenie.
Generalnie wizja nie bycia zjedzoną, zaatakowaną czy pogryzioną
była dla mnie bardzo kuszącą nagrodą, zdecydowanie wartą
mojego wysiłku.
O ironio, trudno jest stwierdzić, który z rodzajów motywacji
jest skuteczniejszy. Każdy z nas jest inny i co innego go motywuje.
Utarło się, że działanie motywacji wewnętrznej jest nam bliższe,
bo występuje niezależnie od tego, czy będziemy nagrodzeni czy
nie. Dobra wiadomość jest taka, że podobnie jak motywację
zewnętrzną da się zmienić w wewnętrzną, tak ten sam proces
działa w drugą stronę.
W przypadku siły woli i motywacji skupiłabym się na
początku raczej na tym, aby w ogóle MIEĆ motywację, niż na
tym, jaka ona ma być. Choć jedzenie chipsów z sałaty lodowej  
może być na początku motywowane przede wszystkim chęcią
zrzucenia kilku kilogramów, to z czasem (podobno) może stać się
przyjemnością samą w sobie.
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Sposobów na wzmacnianie silnej woli jest jeszcze wiele.
Mogłabym pisać i pisać na temat tego, jak nasza samokontrola
zaczyna się w lodówce (bo to czym karmisz swój mózg ma bardzo
duży wpływ na to, co się w nim dzieje) albo jak zamiast walczyć
ze starymi nawykami, powinno się zastępować je nowymi. Jest
jeszcze jeden temat, który nie może być pominięty, gdy mowa
jest o samokontroli. To, jako wisienkę na torcie, zostawiłam na
koniec, bo chyba o tym najłatwiej będzie mi się pisało.
Tak naprawdę nieważne jest, czy dotyczy to siły woli czy
ogólnie trenowania. Cokolwiek robisz, pamiętaj aby włączyć do
tego swoich bliskich i uzgodnić z nimi swoje plany. Świadomie
nie używam słowa rodzina, bo dotyczy to wszystkich osób, które
są ci bliskie i którymi się otaczasz. Myślę że ten, kto twierdzi,
że triathlon nie jest ze sportem zespołowym, jest w błędzie.
Miałam okazję być zarówno żoną triathlonisty, jak i triathlonistkązawodniczką (a kto wie, może w przyszłości wpiszę jeszcze na tę
listę: mamą triathlonisty?). Jeśli kiedyś zastanawiałeś się, skąd
wzięło się określenie „triathlonowa wdowa/wdowiec” teraz masz
swoje pięć minut na zrozumienie tego pojęcia.
Rozmawiaj, podziel się planami, powiedz, co chcesz
zmienić. Będziesz miał dodatkowe wsparcie w trwaniu w swoich
postanowieniach, a granie w otwarte karty zaoszczędzi Wam
wielu nieporozumień i ewentualnych konfliktów. Postaraj się
spojrzeć na swoją pasję oczami swoich bliskich i traktuj ich
tak, jak Ty chciałbyś być traktowany na ich miejscu. Znikanie z
domu w każdą sobotę i niedzielę na kilka godzin mocno wpływa
na to, jak wyglądają rodzinne weekendy. Nie wspominając już o
wyjazdach wakacyjnych, czy... domowym budżecie (czy ktoś z
Was pokusił się kiedyś o zrobienie rocznego podsumowania, ile
wydajecie na triathlon – starty, sprzęt, siłownię, basen…?). Te
obszary wspólnego życia są na tyle istotne, że brak zgody lub
niejasne ustalenia w tym temacie mogą się z czasem przerodzić
w źródło konfliktów lub fochów.
Mam niesamowite szczęście, bo otaczają mnie ludzie,
którzy ze zrozumieniem podchodzą do moich wyborów i do
tego co robię. Mój fantastyczny Iron Mąż całkowicie rozumie, że
dłuższy trening oznacza moją nieobecność w domu przez kilka
godzin, albo że jak jest wytop, to w domu nie będzie żelków,
albo że wyjazdy wakacyjne planujemy pod kątem startów, albo
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że budżet na sport wygląda tak, a nie inaczej... Mega Teściowa
nieraz zajmowała się potomkiem, gdy ja pędziłam na wieczorny
basen. Syn na szczęście nie zna innej opcji niż wychowywanie się
w usportowionej rodzinie i na razie nie zamierzamy tego zmieniać.
Nie mogę oczywiście pominąć jeszcze jednej osoby, dzięki której
łatwiej jest mi pogodzić sport z innymi obowiązkami: mojej
przełożonej. To przyjemność pracować z osobą, która rozumie
mnie na tyle, że zgodziła się na to, abym przez kilka dni w tygodniu
mogła pracować z domu, tym samym oszczędzając na dojazdach
dwie godziny dziennie. Mam szczęście, bo otaczają mnie ludzie,
którzy rozumieją, że triathlon jest dla mnie nie tyle hobby, ale
wręcz stylem życia. Będąc jednak zupełnie szczerą, przyznam
że poza szczęściem było w tym sporo wysiłku. Wypracowanie
takiego stanu, w którym każdy z nas jest zadowolony, było pracoi czasochłonne. Ale było warto, bo dzięki temu ominęły nas
niepotrzebne spięcia wywołane tematem treningów. Podkreślę
jednak jeszcze raz: taki stan rzeczy nie spadł nam z nieba –
zapracowaliśmy na niego.
Wiem, że rzeczywistość nie u wszystkich wygląda
tak różowo. Mogę się domyślać, że głównymi powodami
nieporozumień na sportowym tle są czas i finanse. Mój ulubiony
dowcip w słodko-gorzki sposób pokazuje, jak skomplikowane
potrafią być relacje w rodzinie sportowca: „Jeden kolarz mówi
do drugiego: jeśli coś by mi się stało, nie pozwól, aby moja żona
sprzedała mój rower po cenie, po jakiej jej powiedziałem, że go
kupiłem”.  Powtórzę to, co już wcześniej napisałam: postaraj się
spojrzeć na swoją pasję oczami swoich bliskich. Oszczędzi Ci to
wiele czasu i nieporozumień.
Wróćmy jednak jeszcze raz do kwestii silnej woli i
dyscypliny.  Informując bliskich o naszych celach i planowanych
zmianach budujemy sobie coś, co nazwałabym grupą wsparcia.
Nawet jeśli Twoja samokontrola na chwilę osłabnie i już będziesz
kierował się ku mięciutkiej kanapie (a jak już wiemy, kanapy są
antonimem wszelakich treningów), pytanie od kogoś z rodziny:
„Dzisiaj masz basen?” postawi Cię do pionu.
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Wystarczy chcieć… i działać
Jak widzisz, praca nad sobą i swoją siłą woli nie jest tak
skomplikowana, jak początkowo mogłoby się to wydawać. Czy
jest to trudne? Zdecydowanie tak! Jednak kto jak kto, ale Ty na
pewno znasz powiedzenie Toma Hanksa, że „jeśli byłoby łatwo,
to każdy by to robił”.
Mam nadzieję, że moje doświadczenia i wskazówki będą
pomocne wszystkim tym, którzy również czują, że chcieliby nieco
wzmocnić swój mięsień samokontroli. Zainteresowanym polecam
książki Roya Baumeistera, Timothy’ego A. Pychyla czy Charlesa
Dughigga. Panowie w niezwykle interesujący sposób rozkładają
temat siły woli i nawyków na czynniki pierwsze. Jest tam też
sporo wskazówek i opisów metod, niezwykle przydatnych w
trakcie pracy nad swoją siłą woli.
Jeśli zastanawiasz się, kiedy będzie dobry czas, aby
zacząć zmiany, bez zastanowienia mogę Ci odpowiedzieć:
dzisiaj! Nie istnieje coś takiego jak idealny moment, podczas
którego będziesz czuł się wystarczająco przygotowany do zmian.
Masz już podstawową wiedzę, a teraz pora z niej skorzystać.
Powodzenia!
Kilka słów na koniec. Kilkanaście miesięcy temu, wysyłając
zgłoszenie do Marcina, byłam pełna nie tylko nadziei, lecz także
obaw. Z jednej strony bardzo chciałam zacząć zmieniać w swoim
życiu to, co nie do końca mi odpowiadało, a do czego sama
doprowadziłam (mówię tu o funkcjonowaniu według schematu
dom-praca). Z drugiej strony, na samą myśl o kolejnych zmianach
pojawiał się we mnie lęk przed nieznanym. Akurat zmian miałam
po dziurki w nosie – w ostatnich latach miałam urodzaj zwrotów
akcji w swoim życiu, łącznie z przeprowadzką na inny kontynent
i staniem się rodzicem... Wydawało mi się, że jest ze mną coś nie
tak, skoro mam kochającą i szczęśliwą rodzinę, ciekawą pracę
– wszystko, aby wieść naprawdę klawe życie – a wciąż czuję się
nieco zagubiona. Mam wrażenie, że byłam wtedy ciągle rozdarta
między dwoma kontynentami: życiem tu i tym, co zostawiłam
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tam. Jeśli spodziewasz się, że w tym momencie napiszę, że po
zgłoszeniu się do programu mentoringowego, Marcin za pomocą
czarodziejskiej różdżki i palety rad rozwiązał moje rozterki –
zawiodę Cię. Dostałam wsparcie, ale nie gotowe rozwiązania.
Trochę musiałam się napracować, aby być w tym miejscu, w
którym dzisiaj jestem.
Maile od Ewy pozwoliły mi na spojrzenie na niektóre
sprawy z innej perspektywy. Pozwoliły mi się zdystansować i
ostudzić nieco emocje, a przede wszystkim przyczyniły się do
tego, że zrozumiałam, że każdy bywa zagubiony i tylko od nas
zależy, jak sobie z tym poradzimy. Od Marcina dostałam mega
kopa do działania. Nic nie motywuje bardziej niż zobowiązanie się
do czegoś przed osobą, która uważamy za autorytet.
Ustalając cel sportowy nie zdawałam sobie do końca
sprawy, jak bardzo wpłynie to na poukładanie innych spraw w
moim życiu. Moje poszukiwania i ćwiczenia siły woli początkowo
skupiały się tylko na kwestiach sportowych, ale szybko przeniosły
się na pozostałe obszary mojego życia. Pewnie, że miewałam
chwile zwątpienia, po co to wszystko robię. Czy ma sens
poświęcanie swojego wolnego czasu na rzecz uciekania przed
kojotami na rowerze albo liczenia basenów podczas treningów
pływackich. Więcej – nawet stojąc w wodzie, przed startem w
swoim pierwszym pół-Ironmanie, zastanawiałam się czy jeszcze
nie zrezygnować. Zostałam, bo (autentycznie!) byłoby mi po
prostu wstyd przed Marcinem, że stchórzyłam. Co prawda
żółwim tempem, ale ukończyłam swoje pierwsze zawody na
tym dystansie: 25th Vineman Halfironman. Mogę sobie tylko
wyobrazić, jak oszałamiającym uczuciem  jest przekroczenie linii
mety pełnego Ironmana, skoro zrobienie połówki było dla mnie
powodem do uronienia kilku łez szczęścia.
Przede mną kolejny sezon. Mądrzejsza o doświadczenia z
ubiegłego roku i pewniejsza siebie wypatruję przyszłych startów z
niecierpliwością. Mam apetyt na kolejne starty, jednak tym razem
już nie w żółwim tempie.
Do zobaczenia na trasie!
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Kochać drugiego człowieka oznacza wielką pracę nad sobą.
ks. Jan Twardowski
II.
Patryk Tempski

DOKĄD ZMIERZASZ, TRIATLOŃCZYKU?
Noc 24 grudnia. Triathlonistę Michała ze snu wyrywa
wołanie: Michale! Michale! Przerażony zrywa się na równe nogi,
a jego wzrok tkwi w postaci stojącej przed nim. W jego pokoju
pojawił się przysadzisty mężczyzna z lekko podkrążonymi oczami.
W jednej dłoni trzyma tabliczkę czekolady, w drugiej butelkę piwa.
- Kim jesteś? – pyta drżącym głosem Michał.
- Jestem duchem minionych Świąt. Zabieram Cię w podróż do
przeszłości.
Michał poczuł nagłe szarpnięcie, wypływające nie wiadomo
skąd. Nagle wszystko wokół się zmieniło. Czas rzeczywiście się
cofnął i znowu był poranek 24 grudnia sprzed pięciu lat. Michał
stał w swojej sypialni i zdziwiony całą sytuacją obserwował to, co
działo się w tamtym czasie.
- To my śpimy, ja i moja żona – wykrztusił z siebie Michał do
tajemniczej postaci.
- Tak! Patrz co się wydarzy - rozkazał duch.
Wpadające promienie słoneczne budzą Michała z przeszłości.
Mężczyzna powoli wstaje z łóżka. Ciężkim krokiem, targając ze
sobą wiele niepotrzebnych kilogramów, podchodzi do okna, na
którym Dziadek Mróz namalował świąteczne wzorki. Przeciera
szybę i widzi ogród cały w śniegu. Podchodzi do budzącej się
żony i delikatnie całuje ją w czoło.
- Sprawdzę co u dzieci – czule szepcze, wychodząc z pokoju.
Drzwi do sypialni dzieci są lekko uchylone, więc zerka tylko przez
szparę, nie chcąc ich obudzić.
- Jak smacznie śpią – mruczy do siebie i kieruje się na dół do
kuchni.
Kuchnia. Michał przygotowuje śniadanie dla całej rodziny.
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Odgłosy smażonego boczku, zapach świeżo pokrojonego
szczypiorku i aromat świeżo zaparzonej kawy przyciągają
wszystkich domowników do kuchni.
- Tata robi jajecznicę! – krzyczą biegające dzieci. - Hurra! Hurra!
Hurra! – niczym Spartanie jednym głosem wykrzykuje rodzina.
Michał serwuje gorącą jajecznicę z chrupiącym chlebem pokrytym
ogromną ilością masła.
- Doskonała pogoda na sanki! Kochanie, może zabierzemy dziś
dzieci na spacer? – pyta Michał.
- Ale jest Wigilia, jesteśmy umówieni u rodziców na 17:00! odpowiada żona z nutką zawodu w głosie.
- Wyrobimy się! - przyklaskuje Michał - Trochę ruchu wszystkim
nam się przyda.
- Tobie i tej pandzie, którą nosisz na brzuchu, na pewno - z
uśmiechem rzuca żona. Określenie michałowego brzuszyska
natychmiast przypada do gustu najmłodszym domownikom.
- Tata nosi pandę, tata nosi pandę! – dzieci powtarzają w kółko.
- Dobra, dobra, zabierajcie się do jedzenia, bo będzie zimne!
Cała rodzina wybiera się na spacer, po którym – zgodnie z
planem – wszyscy pojawiają się na wigilijnej kolacji u rodziców
Michała. Rodzinna atmosfera, dzielenie opłatkiem, śpiewanie
kolęd, kolacja i...?!
- Wiesz co się teraz stanie? – pyta duch, wyrywając Michała z
zamyślenia.
- Tak! – głos Michała drży z podniecenia – Dostanę najlepszy
prezent, jaki tylko mogłem sobie wymarzyć. Książkę “Triathlon:
pierwsze kroki”.
- No właśnie, Michale! Najpiękniejszy prezent jaki TY mogłeś
sobie wymarzyyyyyyyyyć! Tyyyyy! – wykrzykuje zjawa, stopniowo
oddalając się w niebyt.
I znowu szarpnięcie. Noc 24 grudnia. Michał znowu jest w
swojej sypialni. Rozgląda się za duchem: może to wszystko tylko
mu się przyśniło? Ale znów wybrzmiewa ten znajomy już głos:
Michale! Michale! Przerażony triathlonista ponownie zrywa się na
równe nogi. Tym razem jednak nie ma przed nim zmęczonego
grubasa; stoi przed nim wysportowany, szczupły mężczyzna.
Na jego koszulce widnieje napis sygnowany firmowym znakiem
IRONMAN.
– Kim jesteś? – drżącym głosem pyta Michał.
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– Jestem duchem obecnych Świąt. Pokaże ci, jak wyglądają
święta oczami Twoich bliskich.
Szarpnęło, Michał na chwilę znalazł się w stanie
nieważkości, aby znów wylądować w swojej sypialni. To poranek
24 grudnia – zaledwie kilkanaście godzin temu.
– Moja żona Agata! – krzyczy skonfundowany Michał.
– Tak! Patrz co się wydarzy - rozkazuje mężczyzna.
Wpadające do pokoju promienie słoneczne budzą Agatę. Kobieta
kładzie rękę na miejscu, gdzie spał jej mąż, jednak nie czuje jego
ciepła - musiał wstać o wiele wcześniej. Powoli wstaje z łóżka i
podchodzi do okna, na którym Dziadek Mróz znowu namalował
świąteczne wzorki. Spogląda na zegarek – jest 9:30.
– Pewnie jeździ na rowerze – pomyślała Agata, zwiesiła głowę i
wyszła z sypialni, aby sprawdzić, co u dzieci – Jak słodko śpią…
Są już takie duże.
Kuchnia. Agata przygotowuje śniadanie. Przy okazji zerka
na lodówkę, na której wisi sportowy harmonogram tygodnia.
Sobota 24 grudnia: rower 2 godziny, bieg 1 godzina. Do kuchni
wpadają dzieci:
– Jajecznica! Hurra, hurra! – wykrzykują – A czy tata zje dziś z
nami śniadanie?
– Zje… drugie śniadanie – odpowiada Agata z wymuszonym
uśmiechem na twarzy.
Dzieci kończą jeść, gdy przez drzwi wchodzi zmarznięty Michał.
– Brrr, jak zimno! - wzdryga się - Ledwo dało się jechać! Kochanie,
zrobiłaś mi koktajl?
– Tak, stoi w lodówce – rzuca Agata, nie odrywając wzroku od
dzieci.
– Super, dzięki! Jeszcze tylko godzina biegu, rolowanie,
rozciąganie, szybka kąpiel i możemy jechać do rodziców na
kolację.
– A może pójdziemy z dziećmi na sanki? Jest tyle śniegu... – z
zakłopotaniem pyta Agata.
– Dziś już nie zdążymy, ale jutro mam wolne, więc możemy iść
na sanki, łyżwy i lody! Co wy na to, dzieciaki? – proponuje Michał
między jednym a drugim łykiem koktajlu.
– Taaak! Hurra! Hurra! Hurra! – krzyczą jednogłośnie.
Michał wybiega na kolejny trening, żona sprząta po śniadaniu, a
dzieci bawią się ze sobą.
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– Mamo, a dlaczego tata nie je już z nami śniadań? – pyta nagle
młodsza córka.
– Zje jutro – odpowiada Agata, mając nadzieję, że to wystarczy
zamiast wyjaśnień.
Duch obecnych Świąt spogląda na Michała, który ze łzami w
oczach patrzy na zmartwione dzieci i żonę. Chciałby podbiec i je
przytulić.
– Już wieeeeeesz, Michaaaaleeeee! – ciągnie głos znikającego
ducha.
Następny w kolejce jest duch przyszłych świąt, który
może pojawić się już niebawem. Co powinien pokazać namtriathlonistom? Przed czym chciałby nas przestrzec, jakie
konsekwencje naszych czynów uwypuklić, abyśmy zrozumieli
gdzie jest granica między hobby a uzależnieniem? Pomiędzy
czasem dla siebie a czasem dla bliskich? Triathloniści-amatorzy
opowiadają wciąż o tym, jak wiele dobrego sport zrobił w ich
życiu; a czy nie warto byłoby się przez chwilę zastanowić, co nasz
ukochany triathlon zmienił w życiu bliskich nam osób?
II.I

W UŚCISKU NOWEGO
Triathlonem zajmuję się od dwóch sezonów – wcześniej,
można tak to ująć, byłem antysportem bez przeszłości sportowej.
Jednak kiedy ze względów służbowych przeprowadziłem się z
rodzinnej Bydgoszczy do Łodzi, szybko zdałem sobie sprawę,
że po godzinach pracy potwornie się nudzę. Z dala od bliskich,
mieszkałem sam, nie znałem w mieście nikogo poza kolegami
i koleżankami z biura, którzy – choć naprawdę sympatyczni –
nie prowadzili zbyt prozdrowotnego trybu życia. Do nowego
miejsca przywiozłem stare nawyki alkohol, papierosy, „smaczne
jedzenie”, w połączeniu z osiadłym sposobem spędzania wolnego
czasu zaowocowały nowymi kilogramami. Było mnie więcej, ale
to nie sprawiło, że miałem więcej rozrywek! Nieco zaniepokojony
swoim nowym ja postanowiłem któregoś dnia wziąć się w garść
i (ciekawe ilu Polaków tego dnia wpadło na podobny pomysł?
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Pewnie całkiem wielu!) zacząć biegać.
Co prawda pierwszy raz nie był zbyt spektakularny - udało
mi się dobiec półtora kilometra do parku, ale tam skończyło mi się
paliwo – nie straciłem jednak werwy. Po pierwszym miesiącu prób
byłem już w stanie nie tylko dobiec do wspomnianego parku, lecz
także go obiec, co znaczyło, że na moim liczniku wybijała wartość
czterech kilometrów. Kilka miesięcy później wystartowałem
w Biegnij Warszawo – jednym z najpopularniejszych polskich
biegów na 10 kilometrów. Ukończyłem i rzecz jasna zapragnąłem
więcej. Tylko skąd, na miłość boską, przyszedł mi do głowy od
razu Ironman?!
Powoli. Na przyszły rok zaplanowałem sobie ½ Ironmana.
Decyzja podjęta, a więc nie było już odwrotu. Problem (a raczej
jeden z nich) polegał na tym,   nie umiałem pływać. To znaczy:
wydawało mi się, że umiem, ale po pierwszej wizycie na basenie,
pod okiem trenera i jego kamery, okazało się, że tego co robię w
wodzie nie można nazwać pływaniem. W ten sposób na dobre
rozwiązałem problem popołudniowej nudy.
Rodzina przyglądała się moim planom z podziwem,
okazując mi szczere wsparcie, ale nikt nie wierzył, że wytrzymam
w swoich postanowieniach dłużej niż trzy miesiące. Gdy, po 6
miesiącach treningu, debiutowałem w triathlonie na dystansie
¼ IM, kibicowało mi aż jedenaście osób. Byłem im ogromnie
wdzięczny za przybycie, choć jednocześnie odczuwałem z ich
powodu wielką presję. Będzie wstyd, jeśli coś pójdzie nie tak –
a jak to w debiutach bywa, nie mogło być perfekcyjnie. Część
pływacką wspominam jako nieco traumatyczną – 1 czerwca
woda w Nogacie nie była jeszcze zbyt ciepła (tak naprawdę była
lodowata), choć zrobiło się całkiem gorąco, kiedy do boju ruszyła
banda rozpędzonych triathlonistów. Przeżyłem pralkę i sądziłem
że gorzej już nie będzie, ale zmieniłem zdanie, kiedy rozpocząłem
bieg.
Po zawodach postanowiłem rozpocząć współpracę z
trenerem – nie chciałem w kolejnych startach musieć aż tak ostro
walczyć o przetrwanie. Trafiłem na Ludwika Sikorskiego, z który
od początku przypadliśmy sobie do gustu. Ja byłem świeży,
głodny wyzwań, a on wiedział, jak ten głód zaspokoić. Ustaliliśmy
jasne zasady współpracy: Ludwik pisze plany, ja je w 100%
realizuję. Wynik na mecie zweryfikuje, który z nas wykonał swoją
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pracę dobrze. Ludwik szybko stał się nie tylko instruktorem, lecz
także doradcą w sprawach ogólnotriathlonowych. Nasz pierwszy
cel to „połówka” w Borównie, zaledwie 3 miesiące po debiucie.
Nie chciałbym popaść w banał, bo każdy z triathlonistów czytał już
setki takich historii, więc podsumuję te zawody cytatem: „Nigdy
nie rezygnuj z celu tylko dlatego, że jego osiągnięcie wymaga
czasu. Czas i tak upłynie”. Zawody w Borównie wspominam
bardzo dobrze: ukończyłem je z zapasem sił i – co dla mnie
najważniejsze – ani razu się nie zatrzymałem! Podczas biegu
obserwowałem jednego zawodnika, który biegł z prędkością
światła (tak mi się wtedy wydawało), a ostatecznie wygrał te
zawody. Był nim Marcin Konieczny i nie wiedziałem, że nasze
drogi jeszcze się skrzyżują.
Po zawodach przyszedł czas na podsumowania. Minęło
dopiero dwanaście miesięcy odkąd wstałem z kanapy. To było
pierwszych 12 miesięcy w moim życiu, kiedy byłem aktywny
fizycznie. Wciąż czaiłem się na pełny dystans, nie spuszczając
z tonu ani na minutę. Ludwik odradzał mi porywanie się na tak
duże wyzwanie tak wcześnie. Czułem jednak, że dam radę zrobić
to, co sobie zaplanowałem: ukończyć zawody na dystansie
Ironmana po 24 miesiącach przygotowań.
Naprawdę
skupiałem się na swoim celu, a przy tym zdawałem sobie sprawę,
że w Ironmanie nie liczy się tylko realizowanie planu treningowego,
lecz także logistyka i rozsądek. Choć silna motywacja czasem
podpowiadała mi, abym robił więcej i mocniej, nie dawałem
się temu ponieść. Dbałem o zdrowie, o odporność organizmu,
a także o oliwienie maszyny. Po każdym treningu poświęcałem
czas na rozciąganie, często rolowałem mięśnie, w sezonie
odwiedzałem fizjoterapeutę. Do tego dwa-trzy razy w tygodniu
robiłem trening mięśni głębokich. To wszystko pozwalało mi dusić
kontuzje w zarodku. Z dumą mogę powiedzieć, że od samego
początku przygody ze sportem udaje mi się trwać bez większych
bóli, urazów i kontuzji. I to wcale nie dlatego, że się wyjątkowo
oszczędzam. W przygotowaniach do zawodów na dystansie
Ironmana trenowałem po 40-45 godzin miesięcznie.
Godzenie treningów z życiem pozasportowym bywało
skomplikowanym
przedsięwzięciem.
Niekiedy
zakładka
nadzwyczaj się przedłużała, gdy po 130 kilometrach na rowerze i
30 km biegiem lądowałem u babci na obiedzie, a prosto stamtąd

36

II

na imprezie, z której wychodziłem o trzeciej w nocy. Uprawiając
triathlon trudno jest nie zwariować, jednak obiecałem sobie,
że nie postawię sportu ponad życiem osobistym. Obiecałem
Karolinie, swojej narzeczonej, że po ironmanie kończę tę zabawę.
Jednak gdy ukończyłem swój pierwszy królewski dystans poniżej
dwunastu, zamiast – jak zakładałem – poniżej trzynastu godzin,
po prostu nie mogłem się zatrzymać. Na 2015 rok zaplanowałem
poprawę życiówki na dystansie ½ IM o ponad dwadzieścia minut zapragnąłem złamać 5 godzin. Udało się na zawodach w Suszu!
II.II

TEN, CO BIEGA
Z PRĘDKOŚCIĄ ŚWIATŁA
Z bloga Darka Sidora, którego obserwowałem, trafiłem
na postać Marcina Koniecznego. Spodobał mi się jego
sposób postrzegania triathlonu. Zgłosiłem się do programu
mentoringowego i ku mojej radości udało mi się do niego
zakwalifikować. W ten sposób udało mi się zbliżyć do mistycznego
MKONa, co spowodowało, że zupełnie inaczej spojrzałem na
jego wyniki, wcześniej uznawane jako nie z tej ziemi. Jego
triathlonowe wyczyny stały się nie tyle uchwytne, co ogarnialne uświadomiłem sobie, że stoi za nimi ciężka praca i wyrzeczenia,
wieloletnia konsekwencja w dążeniu do celu i ogromna, ale to
ogromna motywacja. Historia Marcina pokazała mi, że można
z powodzeniem zsynchronizować życie sportowe, służbowe i
prywatne i na tym nie stracić. Zgodnie jednak uznajemy, że nasza
triathlonowa pasja ma w sobie coś z uzależnienia. Jak każdy
nałóg, tak i ten nie jest wcale taki nieskazitelnie dobry.
Można oczywiście pojechać na urlop, planując go w taki
sposób, żeby przy okazji wystartować w zawodach. Jednak
wszyscy dobrze wiemy, jak jest naprawdę. Czy nasze drugie
połówki są faktycznie usatysfakcjonowane wspólnymi wakacjami,
podczas których skupiamy się prawie wyłącznie na sobie?
Pewnie większość kobiet życzyłaby sobie, aby ich faceci byli
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aktywni fizycznie – haczyk polega na tym, że chodzi im raczej o
trzy serie ćwiczeń w tygodniu, a nie dwanaście kilkugodzinnych
treningów, które wymagają nie tylko czasu, ale skomplikowanego
zaplecza sprzętowego. Jeśli chodzi o mnie, wciąż nie uzyskałem
pełnej aprobaty Karoliny… Ale walczę. Mimo to Karolina jest
moim najwierniejszym kibicem, jeździ ze mną na wszystkie
zawody, znosi moje nerwy przedstartowe i zawsze czeka na mnie
na mecie. Liczę że będzie tak zawsze. Wiem jednak, jak może
to wyglądać z jej perspektywy. Wydaje mi się, że jestem jej w
stanie zrekompensować moją nieobecność i zaangażowanie
w coś, co jest “moim światem”, ale chyba nie do końca tak to
działa. Raz jest lepiej, raz gorzej. Szukam złotego środka, a może
w międzyczasie Karolina przełamie się i też spróbuje swoich sił
w triathlonie? To byłoby wspaniałe! Przygotowania do zawodów
na dystansie Ironmana wymagają sporego poświęcenia – nieco
większego niż jestem w stanie podołać bez uszczerbku na
związku. Postanowiłem więc, że przyszły sezon stanie pod
znakiem połówek.
II.III

PASJA - CHOROBA ZAKAŹNA
Jeśli coś robię, chcę to robić na sto procent, dlatego
aktualnie w grę wchodzą dystanse trochę krótsze niż ten, który
kręci mnie najbardziej. Póki odnotowuję progres, uznaję że
wszystko idzie w dobrym kierunku – jest dużo do zrobienia. Liczy
się to, aby zaangażować się bez reszty; odkrywać, poznawać,
przesuwać swoje granice. Małe kroki do przodu pozwalają na
to, aby lepiej znosić ewentualne niedogodności, przeszkody czy
– szerzej ujmując – minusy całej zabawy. Jedną z wymiernych
korzyści, które odniosłem z uczestnictwa w programie
mentoringowym, to właśnie poukładanie i zorganizowanie
różnych kwestii w odpowiedniej kolejności.
Przykład Marcina dodał mi skrzydeł i zainspirował mnie
do działania. Przez półtora roku dosłownie zamęczałem dział HR
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w swojej pracy, żeby pomógł mi zorganizować wspólny wyjazd
pracowników na zawody. Z jednej strony koledzy z biura podziwiali
moją przemianę z brzuchatego leniwca do aktywnego abstynenta,
z drugiej nie byli przekonani, czy ta droga jest właściwa także
dla nich. Łamali się, marudzili, ale w końcu dopiąłem swego!
Gdy grupa świeżo upieczonych biegaczy sztafetowych wróciła
do Warszawy z brązowym medalem, wiedziałem już, że połknęli
bakcyla.
Udało się stworzyć pracowniczą sekcję sportową – po
dwóch latach starań, składania podań i deklaracji, wreszcie
się to udało. Na początku grupa składała się z 25 osób, teraz
jest nas ponad 80! Wspólne wyjazdy to niesamowita sprawa –
ludzie z różnych działów wzajemnie się motywują, napędzają
do przekraczania strefy komfortu; zachowują się tak, jakby znali
się od lat! Nigdy wcześniej nie było w firmie takiego socjalu – a
powiedzmy sobie szczerze, że dobre relacje między pracownikami
to wymierne korzyści dla przedsiębiorstwa. Wszyscy są
zadowoleni! A ja najbardziej, bo na jednym z takich wypadów
udało mi się namówić Karolinę, żeby wystartowała w biegu na
3 kilometry. Po przekroczeniu mety wciąż twierdziła, że nie lubi
sportu, ale wyraźnie widziałem, jak poddawała się zbiorowej
euforii. Kto wie, może to początek wielkiej wspólnej przygody?
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Przypadki nie istnieją. Wszystkie rzeczy, które się nam
przydarzają, mają jakiś cel.
Mark Twain
III.
Marta Konarzewska

SZCZĘŚCIE DIY
Chociaż rozdział powinien nosić nazwę “jak Konar z
popiołów”, chciałabym uniknąć długich, męczących historii życia.
Gdzieś jednak nastąpił ten początek, a że rodził się w trudach i jest
wielką częścią mnie, parę słów wyjaśnienia będzie na miejscu.
W moim żywocie od początku był sport, głównie wyczynowy.
Zaczęło się od gimnastyki sportowej, później było kajakarstwo
wyczynowe, następnie lekkoatletyka. Zasmakowałam ostrej
rywalizacji, mocnych treningów, niezapomnianych obozów
sportowych i współpracy z niezwykłym trenerem, jednak
powtarzające się kontuzje wykluczyły mnie na tamten czas ze
sportu. Nie poddawałam się – od razu znalazłam sobie coś w
zamian, bo jak można nagle pozostać bez żadnej aktywności? Był
więc długi epizod z ratownictwem wodnym. Tam szlifowało się
pływanie zawsze i wszędzie, w każdym zbiorniku o każdej porze
roku, co bardzo przydało mi się później na początku triathlonowej
drogi.
I teraz musi nastąpić przerwa – mogłoby się tu pokazać
coś na kształt monitora kontrolującego pracę serca – pik, pik, pik
i nagle pozioma linia – bo wiele czynników złożyło się na to, że
przez parę lat siedziałam w czarnej dupie, a jaśniej mówiąc: przez
lat parę zmagałam się z depresją. Osiągnęłam swoje własne dno,
ale po twardym lądowaniu zaczęłam konkretną, długą pracę nad
sobą, która trwa właściwie do dziś. Oj, mozolna jest ta robota
– budowanie siebie i swojego życia od nowa, ale połączenie sił
własnych, pomocy terapeuty i wparcia najbliższej przyjaciółki
powoduje, że z każdym dniem, miesiącem i rokiem powstaje
solidny fundament. Zaczęłam przypominać sobie, co przynosi mi
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ulgę, co sprawia mi przyjemność. Przecież to sport! Jak mogłam
o tym zapomnieć i zasypać w sobie? Porzuciłam coś, co zawsze
mnie kształtowało.

III.I

Najpierw masa, potem rzeźba
Panuje takie powiedzenie wśród sportowców-amatorów,
że do rozpoczęcia trenowania potrzebna jest najpierw masa.
Niektórzy postanawiają coś zrobić z osiadłym trybem życia, a
moją masą, moim motorem napędowym była moja depresja.
Żeby uprawiać sport, trzeba zachować pewną równowagę – ja
początkowo nie miałam jej wcale i to było moją motywacją. Gdy
pojawiały się problemy, pierwsze co robiłam to ubierałam się w
dresik, adidasy i dzida przed siebie; aby dalej, aby mocniej, aby
zagłuszyć głowę, nie słuchać siebie, nie czuć albo nie mieć siły
na czucie. W psychologii to się nazywa kompulsywność. Ale wraz
z postępem terapii zmieniało się moje podejście do biegania.
Zaczęło być moim małym światem, czasem dla siebie. Zaczęłam
biegać z problemami, a nie uciekać przed nimi biegiem. W końcu
poczułam, że brakuje mi celu – no bo jak to tak biegać żeby
biegać? Zawsze miałam w perspektywie jakieś zawody, jakąś
rywalizację. Tak więc i teraz nie mogło być inaczej: była sprinterka
pobiegnie półmaraton!
Tak nastąpił nowy początek. Sport zaczął zajmować
dużą część mojego życia. Wychowywałam sama córkę, więc
trzeba było poważnie przemyśleć logistykę. Zaczęły się treningi
o dziwnych porach – bo jak tu w ciągu dnia ogarnąć rodzinę,
pracę, dom i trening… Było to nieco skomplikowane, ale miałam
ogromną motywację, więc wystarczyło wydłużyć dobę – wcześnie
wstawać na bieg albo trenować wtedy, gdy córa już mrużyła oczy
do snu. Z każdym tygodniem było łatwiej.
W tym miejscu muszę wspomnieć mojego przyjaciela
Suchego, który stał się moim natchnieniem. Lubiłam treningi w
samotności – to była taka moja mała terapia – ale chciałam czegoś
więcej. W czasie gdy zmagałam się z depresją, odłączyłam się od
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ludzi, więc i z Wojtkiem-Suchym nie miałam kontaktu, ale gdy
czytałam o jego pomysłach i działaniach na Facebooku, bardzo
mnie to motywowało i nakręcało do odważniejszego działania.
Ale nie żebym od razu śmiała zaproponować Suchemu wspólne
latanie… Najpierw po prostu podpytywałam, co on robi, że tak
zapieprza.
Dokładnie rok i trzy miesiące temu ostatecznie rzuciłam
palenie. Komukolwiek o tym opowiadam, zawsze łapie się za
głowę i pyta z niedowierzaniem: “Ty paliłaś?!”. Cóż, w trudnych
chwilach jarałam jak ostatni kocmołuch, za każdym razem
zasłaniając się historyjką, że przynosi mi to ulgę i odstresowuje.
Rety! Nawet teraz gdy to czytam to nie wierzę, ale tak – paliłam
przed treningiem, po treningu, jeszcze dobrze nie ostygnięta…
Żeby było śmieszniej, rzucałam na miesiąc przed każdym
półmaratonem. Na szczęście i tę zmorę w końcu udało się na
dobre pogonić.
Pewnego dnia Suchy zaproponował, że “może byśmy
poszli na basen,   przecież kiedyś tak zasuwałaś w wodzie”.
Pomysł zdecydowanie mi się nie spodobał; wymyśliłam sobie,
że nie lubię już pływać, bo kiedyś było tego zbyt dużo i teraz
nie mam z tego żadnej frajdy. Jednak ziarenko zostało zasiane.
Zbliżał się ku końcowi kolejny sezon biegowy, Wojtas miał już na
koncie pierwszy start w triathlonie i wybierał się z kumplem na
“połówkę” do Gdyni – Herbalife Triathlon.  Pomyślałam sobie, że
z chęcią pokibicowałabym przyjaciołom i zobaczyła na żywo cały
ten triathlon. Udało mi się namówić koleżankę i zabrałyśmy się z
dzieciakami do Gdyni na TEN weekend.

III.II

Przełom i pewność
Gdynia, godzina 7:50, wylatujemy z koleżanką i dzieciakami
z auta – spanikowane że nie zdążymy na start ½ Ironmana.
Pytamy obsługi technicznej, jak dotrzeć na start, ale zostajemy
pokierowane w zupełnie inną stronę. Nerwowo patrzę na zegarek
– 7:55! Ale nagle przed moimi oczami pojawia się widok, który
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mnie zamraża. Morze, plaża, która trzęsie się od emocji… Ponad
1000 śmiałków w piankach, w takich samych czepkach, tworzy
takie napięcie i energię, że można by dać prądu połowie świata.
Podchodzę do taśmy, żeby być najbliżej jak się da. Muzyka
buduje napięcie, słychać odliczanie spikera: 10 seconds to go…
Stoję cała w dreszczach, chłonę tę atmosferę, zapominam o
bożym świecie… Strzał, cała banda rusza w morze, a ja stoję jak
zahipnotyzowana i lecą mi łzy. Widzę jak zawodnicy się oddalają,
do bólu ściskam kciuki za moich przyjaciół.
Całe to wydarzenie było dla mnie jak jakiś trans – latałam,
kibicowałam do utraty tchu. Aż w końcu zatrzymałam się i
pomyślałam sobie: Konario, Ty sobie teraz popatrz póki możesz,
bo za rok sama tutaj będziesz lecieć. A więc słowo się rzekło.
Dwa dni po powrocie z Gdyni już jechałam kupić rower, a trzy dni
po piątej rano na jego pierwsze testy.
Jak to wszystko ugryźć? Co robić, ile, jak? No i od czego w
ogóle zacząć? A najważniejsze – jak pogodzić te trzy dyscypliny
z życiem codziennym i samotnym wychowywaniem córki? Nie
miała baba kłopotu, to sobie triathlon wymyśliła...

III.III

Never Ever Give Up
A kto to jest MKON…? Jako żółtodziób w triathlonowym
świecie nie za bardzo wiedziałam, kto, co i jak, ale o Marcinie
było jakoś głośno. Zainteresowałam się, poczytałam artykuły
na Akademii Triathlonu. Spodobał mi się, bo było mi bardzo
bliskie jego hasło NIE MA NIE MOGĘ – 100% motywacji w
jednym stwierdzeniu; kwintesencja! Od tej pory przed zawodami
zawsze pojawiało się NIE MA NIE MOGĘ wypisane markerem na
mojej ręce. w chwilach kryzysu wystarczyło sobie to dosadnie
powtórzyć, a doładowanie baterii następowało natychmiastowo.
Któregoś razu zobaczyłam na fanpage’u hasło “mentoring
u MKONa”. Poczytałam, przemyślałam i… ale czy na pewno?
Opowiedź jednak przyszła szybko, bo wszystko w środku
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wrzeszczało: TAK! TAK! TAK! Właśnie tego potrzebujesz,
Konario, siadaj na tyłku i pisz! Nie jutro, nie za tydzień; TERAZ.
Wystosowałam więc do sMentora esej.
Z poczuciem, że mogę walić do niego jak w dym z każdym
problemem, czułam się zdecydowanie pewniej. Tri było mi
pisane, a takie zdecydowane wejście w trenowanie było tym,
czego potrzebowałam. Niedługo później powstał team Tri Negu
i podjęłam współpracę z trenerem. Jak na pierwszy raz miałam
zatem naprawdę świetne zaplecze. Nie pozostawało nic innego,
jak tylko działać.

III.IV

Wydłuż dobę, wydłuż dobę
jakimś sposobem...
Wydłużenie doby byłoby najlepszym rozwiązaniem, żeby
udało się pomieścić wszystkie obowiązki wraz z przyjemnościami.
Najtrudniejszy czas był chyba wtedy, gdy nadeszły krótkie
jesienno-zimowe dni. Zuzia, moja córka, rozpoczęła swoją
przygodę ze szkołą, co wpłynęło znacznie na logistykę w ciągu
dnia. Jako że byłyśmy same, musiałam czasem się „klonować”,
żeby w ogóle ogarnąć dzień, a co tu jeszcze mówić o treningach!
Moi rodzice widzieli, jak bardzo nakręciłam się na triathlon, więc
wykazali się w tej sprawie ogromną wyrozumiałością i pomocą.
Z niecierpliwością czekałam aż dostanę pierwszy plan
treningowy. Pierwsze tygodnie były przyjemne – realizacja
planu, trening po treningu, dzień po dniu, dawała mi ogromną
satysfakcję i nakręcała na więcej. Musiałam sobie wypracować
szybkie rozwiązania, wyczarować dodatkowy czas. Pracuję jako
fizjoterapeutka w swoim gabinecie, więc zazwyczaj jestem w
stanie ustawić plan pracy pod plan treningowy – ale nie zawsze.
W samochodzie wożę podstawowe wyposażenie awaryjne w
postaci dwóch toreb – jedną z ciuchami biegowymi, drugą z
rzeczami na basen. Czasami bywa tak, że pacjent odwołuje wizytę
w ostatniej chwili, utworzy się jakieś okienko, a wtedy – żeby
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mieć już trening z głowy i nie zarywać popołudnia z córką – mogę
zrobić to w międzyczasie. Wymyślałam wiele rozwiązań, aby
trening nie kolidował z życiem rodzinnym. Jednak uwierzcie mi –
nie da się zrobić tak, żeby wszyscy byli zadowoleni. Nie będzie tu
żadnej równowagi, bo nawet jeśli zrobisz swoje, zaczynając dzień
o piątej rano, a trening uda się zrobić w okienku w ciągu dnia,
to po południu, zamiast cieszyć się z wolnej chwili spędzonej z
dzieckiem, marzysz o tym, żeby już zakończyć ten dzień. Z kolei
czasami nie dało się wcisnąć treningu ani skoro świt, ani w ciągu
dnia, więc grzałam po pracy do szkoły (a fizjoterapia to praca
prawie jak na budowie!), o 17 lądowałam z Zuzią w domu, a w
głowie pojawiały się dwie opcje. Pierwsza: oddam się w 100%
roli mamy i spędzimy sobie spokojnie czas we dwie. Patrzyłam
na córkę i druga opcja już nie wchodziła w grę. W takim wypadku
pojawiała się jeszcze szansa na trening po uśpieniu Zuzi. A więc
o 22, gdy świat już cichnie i układa się do snu, ja wychodziłam na
bieganie. To opcja “Maksimum dla rodziny – minimum dla siebie”,
bo gdzie tu czas na regenerację, gdy o piątej nad ranem trzeba
grzać na basen? Ale nie marudziłam, a pomysłu „nie idziesz na
trening” w ogóle nie było, nie istniał w moim słowniku. Jednak
im więcej tygodni treningów, tym większe zmęczenie i poczucie,
że gdzieś w kołowrotku się zaczynam kręcić i nie ogarniam tak
naprawdę nic, bo zaniedbuję czas dla rodziny, nie mam siły na
poczytanie ulubionych książek czy wyjście do teatru lub kina;
treningi także są mało efektywne. Nadchodził kryzys.
21:00. Leżę na łóżku, Zuzia śpi, a ja gapię się w sufit i myślę:
Nie idę. Przecież nic się nie stanie, gdy opuszczę jedno bieganie.
Na myśl o tym, że mam wyjść na ten ziąb i biegać w ciemnicy
miałam łzy w oczach. Jednak zaraz w głowie pojawiało mi się: Jak
to Ci się nie chce? Samo się nie zrobi! Zielony dywan w Gdyni też
sam do Ciebie nie przyjedzie więc, Konarze, rusz tyłek i zrób co
do Ciebie należy! Pomyśl jak będziesz się czuła, jeśli zostaniesz w
tym łóżku?! I już nie mam pytań; wstaje i idę, a podczas treningu
rzucam bluzgami, bo noga nie podaje, zmęczenie za duże. Jedni
mówili na to obsesja, drudzy ambicja, a jeszcze inni pukali się w
czoło pytali: po co? Niektórzy podziwiali za zawziętość i upór,
inni zadawali niecenzuralne pytanie, czy mam w głowie wszystko
po kolei. Wtedy sobie mówiłam: może i nie mam, ale to ja za rok
zrealizuję marzenie, a marzenia są przecież po to, żeby je spełniać.
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Znam ludzi, którzy potrafią przez godzinę robić zdjęcie
stokrotce czy innym cudom natury i w porządku – nie krytykuję,
wręcz podziwiam za zmysł estetyki i artyzm; a ja? Ja jestem
Marta i lubię dać sobie w kość na treningach; lubię ten ból
mięśni i świadomość dobrze zrobionej roboty. Tak! Ja to lubię i
udowodnię sobie samej, że stać mnie na to, żeby dokończyć mój
plan.
W chwilach kryzysu żaliłam się MKONowi i zawsze, ale
to zawsze dostawałam wprost natychmiastową odpowiedź.
Marcin potrafił w paru zdaniach podsunąć pomysł na rozwiązanie
problemu, doradzić, pocieszyć albo opieprzyć. Po takiej wymianie
maili zawsze było mi łatwiej rozwiązać wiele problemów.

III.V

Sto sposobów na trening
Do planu treningowego doszły dupogodziny na trenażerze.
W weekendy było łatwiej, bo można było ustawić godziny tak,
żeby nikt nie ucierpiał na tym moim trenowaniu. Dzień spędzałam
z Zuzią, a wieczorem miałam te dwie godziny na kręcenie
martwych kilometrów. Najprostszym rozwiązaniem było wspólnie
wybrać film lub bajkę; ja wtedy robiłam swoja robotę, a Zuzia
była zadowolona, bo mogła bez mojego zrzędzenia pogapić
się w telewizor. Jednak trenażer wypadał przecież także w dni
powszednie, więc zdarzało się, że po wspólnym odrobieniu lekcji
wsiadałam na rower. Niekiedy zaczynałam o 22:00 i kręciłam
prawie do   północy; jako że wiązało się to z dużym hałasem,
postanowiłam wyemigrować do piwnicy. Tam na szczęście było
przy okazji chłodniej.
Rower i bieganie można realizować o dzikich porach, jednak
z basenem jest już trudniej. Na basen można iść najwcześniej na
szóstą rano i trzeba tak wyliczyć czas, żeby o 6:00 wskakiwać już
do wody, bo każda minuta z rana była ściśle wyliczona. Musiałam
wozić Zuzię do szkoły na ósmą, więc od 5:45 warowałam pod
kasami pływalni niczym zaawansowana emerytka nie mogąca
spać. Punkt szósta w wodzie, 7:15 wypad z basenu, na 7:35 w
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domu. Zuzanna do szkoły, ja dalej w obowiązki. Nie zapomnę
zdziwienia mojego kolegi, który pracuje na basenie i czasem ma
nocne dyżury, gdy zadzwoniłam do niego ze słowami: “Mam
sprawę; gdy masz nockę, to czy ja mogłabym być na basenie
tak na 4:50? Muszę zrobić trening, a inaczej nie dam rady...”.
Mówiłam to tak zwyczajnie, jakbym mówiła o wyjściu po zakupy,
a w słuchawce słyszę ciszę… Po chwili zgoda, a więc ufff, zdążę
ze wszystkim!
Takich pomysłów było naprawdę wiele. Przyznam szczerze,
że trenowanie według określonego planu, choć oczywiście mi
pomagało, było odmienne od mojej natury. Nudne wieczorne
kręcenie na trenażerze to zdecydowanie nie dla mnie; czułam
się jak chomik w kołowrotku. Przy okazji któregoś z treningów
Zuzia z dziadkiem postanowili, że co pięć moich kilometrów
będą robili serię pompek, brzuszków, świec i co tylko im do
głowy przyszło – głowa od razu inaczej pracowała. Innym razem
w jakąś przedświąteczną niedzielę trening został zepchnięty na
dalszy plan… ale zrobić przecież trzeba było! Zuzia z dziadkiem
postanowili pójść ze mną – ja biegać, oni na spacer – i po każdym
okrążeniu dostawałam pionę mocy i buziaka od córki. Wiadomo
jak było – trening zleciał w sekundę.
Wiosna zaczęła zbliżać się wielkimi krokami; pojawił się
trening o innej specyfice, ale dzikie pory trenowania pozostały
bez zmian. Stóweczka na szosie z Suchym? Start o czwartej
rano! W tym naszym wspólnym trenowaniu podoba mi się to,
że nie ma marudzenia. Dzwoni więc Suchy: „Marciu, a może
zrobilibyśmy stówkę w sobotę?” “Wojtku, jasne, tylko musimy
wcześnie zacząć, bo o ósmej muszę już być w domu”. Na to
Suchy: “Orlen 3:30?” Zero jęczenia – porozumienie i działanie.
I nie ma że ciemno, że w stopy zimno – po prostu lecimy, a po
treningu wracamy do swoich codziennych zajęć.
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III.VI

Pierwszy raz
„Bo w triathlonie cierpliwym trzeba być...” – takie słowa
zakorzeniły mi się (nomen omen) w głowie na samym początku
współpracy z Marcinem. Moją słabą stroną jest właśnie brak
cierpliwości. Jak już się za coś zabieram, lubię od razu widzieć
efekty pracy. Sezon startowy nadchodził wielkimi krokami i
naprawdę nie mogłam się go doczekać. Chciałam się wreszcie
dowiedzieć, na co zdały się te żmudne przygotowania; poczuć w
końcu emocje startowe na własnej skórze… I nadszedł! Pierwszy
start, do tego w rodzinnym mieście – Elemental Triathlon Olsztyn.
Wystartowałam na dystansie olimpijskim.
Stres pojawił się tym razem o wiele wcześniej. Ale to
zawsze jest motywator. Co prawda nie wygląda to najlepiej – moja
kumpela zaobserwowała dziwne zmiany kolorytu mojej twarzy
tuż przed zawodami – ale to stres, który mnie mobilizuje. Tak
naprawdę to nie wiem czego się bałam, bo na pewno nie pływania
(nawet kręciłam nosem, gdy ogłosili skrócenie trasy pływackiej ze
względu na warunki pogodowe); chyba po prostu obawiałam się
dużego wysiłku i tego, żeby z rowerem wszystko poszło dobrze,
bo na tamten czas rower sprawiał mi dużo trudności. O dziwo
część kolarska poszła mi najlepiej! Mimo że na treningach szło jak
krew z nosa! sMentor zawsze mówił, że rower jest najważniejszy,
więc bardzo się przykładałam, ale im bardziej się starałam, tym
bardziej miałam wrażenie, że stoję w miejscu (i wcale nie tylko
dlatego, że często dosłownie stałam w miejscu, kręcąc w piwnicy
na trenażerze).
Cały ten stres w jednej chwili przestał mieć jakiekolwiek
znaczenie. To było niezwykłe uczucie, gdy już wiedziałam że
zaraz dolecę do wymarzonej mety. W głowie i w całym ciele
pojawiła się lekkość. Finiszowałam z szerokim uśmiechem na
twarzy, a po przekroczeniu mety kapały mi łzy szczęścia. Na
dodatek kibicowały mi moje najbliższe osoby, a usłyszeć doping
głosiku córki to plus 2000 do mocy.  Obudził się we mnie apetyt
na więcej. Do startu w Gdyni było jeszcze o wiele za dużo czasu.
Tydzień po Olsztynie wystartowałam w Piasecznie, dalej w Suszu;
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sprawdziłam się także na ¼ IM w Gołdapi i tam prawdopodobnie
miałam dzień konia. Tak jak przypuszczałam wcześniej, dystans
był delikatnie wydłużony, a dla mnie im dłuższy, tym lepszy.
Tam wszystkie trzy dyscypliny poszły mi zadowalająco, co było
dobrym prognostykiem przed połówką Ironmana.

III.VII

Zielony dywan
Zaczęły się długie i wyczerpujące treningi. Im bliżej sierpnia,
tym trudniej bywało z organizacją, ale wielce motywująca była dla
mnie wizualizacja tego mistycznego, zielonego dywanu w Gdyni,
który rozłożony jest na ostatnich metrach trasy. Tak bardzo utkwił
mi on w pamięci, gdy byłam tam przed rokiem. Odtwarzałam
sobie w głowie te emocje, muzykę która powodowała, że ciarki
przeszywały całe ciało i wyobrażałam sobie siebie wbiegającą
na metę… Wszystko stawało się wtedy łatwiejsze. I nagle zrobił
się sierpień. Cały rok czekałam, żeby sprawdzić się w Gdyni
na dystansie IRONMAN 70.3. Teraz nadszedł ten czas. Co też
mój organizm wyprawiał tydzień przed startem! Od totalnego
pobudzenia i wyczekiwania tego wymarzonego wydarzenia po
uczucie totalnej ociężałości i zamulenia. W ogóle nie czułam się
jakbym była w szczytowej formie, a do tego kilka dni przed startem
wylazły spychane w kąt kontuzje. Standard. Wraz z Marcinem
jednogłośnie stwierdziliśmy: to panika; a skoro powiedziało się
A, trzeba powiedzieć B. Pierwszy skurcz w żołądku poczułam,
kiedy wjeżdżałam do Gdyni – już tabliczka z napisem tak na mnie
działała!
Do strefy zmian weszłam, kiedy było już ciemno. Panował
tam niepowtarzalny klimat – cała strefa lekko oświetlona, w niej
2000 rowerów, a pomiędzy nimi ostatnie osoby wkładające
ekwipunek do koszyków, pompujące koła, sprawdzające czy
wszystko gra. Zostawiłam rower, popatrzyłam na ten widok i
zrobiłam w głowie stopklatkę. Byłam zestresowana, ale gotowa
do działania, do zmierzenia się z dystansem, który wydawałoby
się, że jeszcze trochę mnie przerażał.
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Niedziela. Ostatnie minuty przed startem. Przebrana w piankę
przeszłam przez bramkę. Ostatnie kopniaki szczęścia od
przyjaciół, przybicie piony z Suchym, uściski i wsparcie duchowe
Kludiusza, całus mocy od Zuzi… Musiało być dobrze. Stałam
w wodzie w strefie rozgrzewkowej i nadeszło w końcu moje
głębokie skupienie. Lubię ten stan – jestem tylko ja i robota do
wykonania. Patrzyłam na morze, słyszałam swoje tętno i znowu
usłyszałam tę niesamowicie klimatyczną muzykę. Rozpoczęła się
moja wyczekana chwila.
Pływanie w morzu było przyjemne i szybkie. Kilometry trasy
rowerowej mijały szybko, a nawet za szybko, bo to była naprawdę
przyjemna jazda. Doping kibiców na trasie był niesamowity,
szczególnie w samym sercu Gdyni – trzeba było uważać, żeby nie
dać się za mocno ponieść. Bieganie nie należało do najprostszych,
szczególnie kilometrowy podbieg powtarzany trzy razy; miałam
nawet kryzysy i małe odcięcia, ale siły witalne zawsze wracały.
A gdy już wiedziałam, że meta blisko, ze ukończę, już na pewno
dam radę – wtedy nogi odpalały piąty bieg. Wbiegłam na zielony
dywan – TEN dywan z marzeń – i złapałam się za głowę, bo nie
wierzyłam, że to się dzieje właśnie teraz. Ukończyłam zawody
z czasem 5 godzin 52 minuty; przeszczęśliwa, bo byli ze mną
najukochańsi, którzy moje dążenie do celu wspierali całym
sercem i pomagali mi w trudnych chwilach.

III.VIII

Gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą
Pierwszy sezon był niezwykły; bogaty nie tylko w
trenowanie. Poznałam także moją drugą połówkę. Gdy rodzina
łączy się w jedną całość, wszystko wokół nabiera głębszego
sensu. Gdy czuje się silne wsparcie, człowiek emanuje zupełnie
inną energią.
Emocje które towarzyszą zarówno na treningach, jak
i na zawodach, są   po prostu niesamowite. Czuje się wielką
satysfakcję, radość, pokonuje się własne bariery i sprawdza
swoją wytrzymałość psychofizyczną. Trudno jest jednak
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pogodzić sport, a w szczególności triathlon, z życiem rodzinnym,
tak aby panowała zdrowa równowaga. Zawsze coś ucierpi. Tak
po prostu wygląda życie sportowca-amatora. Sztuką jest szukać
i znajdować złote środki.
Z perspektywy ostatnich miesięcy mogę już coś o sobie
powiedzieć. W moim trenowaniu, w stawianiu pewnych rzeczy
ponad innymi było trochę obsesji, wynikającej z nowych,
ambitnych planów czy z poczucia obowiązku treningu. Ale
organizacja tego całego przedsięwzięcia niesamowicie mnie
umocniła, dodała pewności siebie i poczucia, że nie istnieją dla
mnie ograniczenia – a jeśli istnieją, to generuje je moja głowa.
Pierwszy sezon triathlonowy uświadomił mi, że mam w sobie
duże pokłady mocy mentalnej; wiele razy zastanawiałam się, jaka
siła każe mi ruszyć zaspane ciało na basen, rower czy bieg. To co
umacnia mnie w sporcie, daje mi też niesamowitą siłę i energię
do życia na co dzień. Zdecydowanie łatwiej jest radzić sobie z
problemami, a rozwiązania przychodzą niekiedy niespodziewanie
łatwo. Poświęciłam trenowaniu mnóstwo czasu i czuję się
naprawdę szczęśliwa; spełniona zarówno jako sportowiec, jak i
mama. W głowie mam już apetyt na coś więcej. Zrealizowałam
swoje marzenie, znalazłam względną   równowagę między
sportem a życiem rodzinnym.
Współpraca z Marcinem była dla mnie jak boja ratunkowa.
Gdy wszystko się w miarę układało, skrzynka MKONa milczała;
kiedy zbliżał się kryzys, klawiatura była gorąca od pisania maili.
Uaktywniałam się wtedy, kiedy tego potrzebowałam. Było wiele
pytań dotyczących sprzętu czy startów, ale także wiele rad, które
zostaną we mnie na zawsze i które wplotły się też do mojego
życia codziennego. No i ci ludzie! Poznałam wielu niesamowitych
ludzi ze świata sportowego, ale nasza grupka sMentorowców
przebija wszystko. To niezwykłe osobowości, podchodzące do
siebie z dystansem, z poczuciem humoru, potrafiące się wspierać
nawet na odległość.
Co przyniesie sezon 2016? Myślę o tym, aby próbować
zmierzyć się z pełnym dystansem Ironman. Z jednej strony marzę
o tym, bo wychodzę z założenia, że jak już coś robić, to na
maksa – głowa dałaby radę. Wiem jednak, że wymaga to o wiele
dłuższych treningów, a co za tym idzie – o wiele więcej czasu
poza domem. Po roku trenowania i sezonie startowym jestem
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bardziej świadoma tego, co chcę robić dalej, co mi sprawia w
tym sporcie największą przyjemność. Gdy moja rodzinka stała się
pełna, zmieniły się priorytety, ale to wcale nie znaczy, że chcę
coś odpuścić – wręcz przeciwnie! Będzie to dla mnie kolejne
wyzwanie logistyczne, któremu z chęcią stawię czoła. W końcu
NIE MA NIE MOGĘ to nie tylko hasło – to sposób myślenia!
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Jesteś jedyną osobą na świecie, która może wykorzystać
Twój potencjał.
Zig Ziglar
IV.
Marcin Krasoń

O SPORTOWEJ MOTYWACJI,
SMENTORINGU I TYM,
ŻE WARTO BYĆ CZŁOWIEKIEM
To nie jest historia faceta, który za dużo ważył, wstał z
kanapy i został triathlonistą. Jakże rozczarowani muszą być
lubujący się w takich opowieściach, gdy dowiadują się, że od
dziecka byłem aktywną osobą, a jako-taki sport uprawiam
właściwie całe życie. Bez trenerów, bez klubów, od początku
do końca dla siebie, dla własnej radości i satysfakcji. Amator w
najczystszej postaci. Najważniejszym powodem, dla którego to
robię jest fakt, że... to lubię. Po prostu. Powodów jest oczywiście
więcej (niektórzy uważają na przykład, że uprawiam triathlon, bo to
spala wiele kalorii, mogę więc dużo jeść), ale tym podstawowym
jest zamiłowanie do aktywności fizycznej.
Jako dziecko spędzałem długie godziny, kopiąc piłkę na
osiedlowym boisku. Próbowałem nawet swoich sił w lokalnym
klubie piłkarskim, ale nie znalazło to uznania w oczach rodziców
i nim moja „kariera” w Pałuczance Żnin się rozwinęła, zdążyła
się już zakończyć. Czas spędzałem więc na międzyblokowych
rozgrywkach, zbierając potem burę od mamuśki za to, że
wracałem do domu zlany potem. Taki urok rodziców, którzy nie
mają pojęcia o sporcie.
Miłość do ruchu nie skończyła się po wyprowadzce z
rodzinnego domu. Choć w liceum i na studiach sporo czasu
schodziło mi na różnej maści imprezach z tanim winem w dłoni,
to koszykówka i piłka nożna nadal były mi bliskie. Na tyle, że
w wieku dwudziestu paru lat wróciłem do pomysłu zostania
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piłkarzem. Owszem, jeszcze bardziej amatorskim niż wcześniej,
w piłce sześcio-, a nie jedenastoosobowej, ale jednak. Nim się
obejrzałem, zleciało na kopaniu gały chyba z siedem lub osiem
lat. Terminarz stołecznej Akademickiej Ligi Szóstek Piłkarskich
przez długi czas był podstawą planowania mojego weekendu.
Na boisku zawsze wyróżniałem się zaangażowaniem i walką do
upadłego.
Od połowy 2010 r. treningi i mecze łączyłem już z dość
regularnym bieganiem. Jesienią tamtego roku przebiegłem trzy
pierwsze dyszki, wiosną 2011 r. Półmaraton Warszawski, a
po roku od debiutu na dystansie 10 km ukończyłem maraton.
Specjalnie piszę „ukończyłem”, a nie „przebiegłem”, bo bieg był
tylko przez pierwsze 30 km. Potem było człapanie z elementami
marszu. Z maratońskiego debiutu wyciągnąłem jednak parę
lekcji. Pierwsza była taka, że na pokonywanie 42,2 km było dla
mnie za wcześnie. Choć czas 4:05:30 dał mi miejsce w pierwszej
połowie stawki, to do dziś mam poczucie, że do maratonu należy
być przygotowanym lepiej. Zgadzam się z powtarzaną kilka
razy przez Marcina Nagórka tezą, że ukończenie maratonu nie
jest dla młodego, zdrowego człowieka żadnym wyczynem. Z
wyciągniętych w maratońskim debiucie lekcji bierze się moja
późniejsza ostrożność i pokora wobec biegów ultra i triathlonu
na dystansie IRONMAN. Na start w tym ostatnim nadal się nie
odważyłem.
Ale pokora to nie jedyne, czego się nauczyłem. W bieganiu
wszystko zależy ode mnie. To proste jak budowa cepa: regularna
ciężka praca przynosi efekty – tu nie ma dróg na skróty. Jeśli
człowiek zawali treningi lub napruje się na parę dni przed startem,
to nic z tego nie będzie. W amatorskiej piłce bywa różnie.
Można się starać jak diabli, a inni oleją sprawę i jest po ptakach.
Przeprowadziłem sobie swego rodzaju bilans i podjąłem decyzję
o zakończeniu przygody z piłką, by skupić się tylko na bieganiu,
co po pewnym czasie przerodziło się w triathlon.
Dziś nie sposób określić czy jestem triathlonistą, czy raczej
biegaczem. A może ultrasem? Jedno wiem na pewno: jestem
sportowcem. To słowo, które definiuje mnie jako człowieka, bo w
pewnym momencie staje się to kwestią stylu życia, poświęcenia
kilku jego dziedzin i zmiany pewnych priorytetów. Ktoś zapytany
„Kim jesteś?” odpowie, że bankowcem, inny że podróżnikiem – ja
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jestem sportowcem.
IV.I

Tak po prostu
Nie potrafię dziś wyjaśnić, dlaczego w ogóle zacząłem
biegać. Chyba po prostu poszedłem któregoś razu (oczywiście, że
bez GPS, porządnych butów i wszystkiego innego) i okazało się,
że to jest całkiem fajne, a że byłem osobą aktywną, to pominąłem
etap umierania po 300 metrach. Bieganie było dla mnie przyjemne
i... tak zostało do dziś. Lubię sport, lubię się zmęczyć na treningu,
kocham ból mięśni po dwóch treningach zrobionych w czwartek i
brak oddechu w płucach pod koniec ciężkiej jednostki. Jeśli ktoś
ma inaczej, to prędzej czy później skończy się przymuszaniem się
do treningu i – finalnie – rezygnacją.
Osoby, które nigdy nie miały na poważnie do czynienia ze
sportem, nie potrafią tego zrozumieć. Szokiem jest dla nich, że
można wstawać w środku zimy o 5:30 rano (to wówczas noc!)
po to, by przed pracą złomotać się na treningu. Trudno jest im
zrozumieć, po co biec przez 42,2 km, że o triathlonie czy biegach
ultra nie wspomnę. Nie pojmują satysfakcji z przełamywania
swoich barier i poprawiania kolejnych rekordów życiowych. Ale
nie martwcie się – część z nich wsiąka. Wystarczy, że pojadą w
roli kibica na zawody, zobaczą jak wspaniałe emocje oferuje sport
i z czasem zapragną sami spróbować.
Choć sport to dla mnie przyjemność, to oczywiście nie jest
tak, że każdy trening wykonuję z bananem na ustach, a endorfinki
aż tryskają uszami. Bynajmniej! Prawda jest taka, że to co robię,
wiąże się z bólem, wyrzeczeniami, oszukiwaniem swojego
organizmu i przesuwaniem granic jego wytrzymałości. I choć to
kocham, to oczywiste jest, że czasami po prostu się nie chce. I
o tym właśnie chciałbym Wam tu opowiedzieć: o motywacji do
pracy i przesuwania granic.
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IV.II

Ta mityczna motywacja
Potrzeba jej właściwie na każdym kroku. By jesienią wyjść
na trening przed świtem, gdy większość świata jeszcze smacznie
śpi. By dokończyć trening biegowy 6x1000 metrów lub zmusić
się do jeszcze szybszej setki na basenie. By nie odpuścić na
zawodach, gdzie zdarzało mi się ścigać na ostatnich metrach
biegu ultra. Motywacja to w sporcie amatorskim słowo-klucz. Bez
niej nic nie ma prawa się udać.
W książce „Psychologia dla sportowców” (Costas I.
Karageorghis, Peter C. Terry, wyd. Inne Spacery) przeczytałem,
że psychologowie dzielą motywację na wewnętrzną i zewnętrzną.
Ta pierwsza to wspomniana przeze mnie miłość do sportu,
chęć poprawiania własnych wyników, osiągania sukcesów i
rozwijania się. Motywacja zewnętrzna to pochwały czy nagrody.
Według mnie kluczem do sukcesu w amatorskim sporcie (a ten
sukces każdy może sobie definiować inaczej) jest motywacja
wewnętrzna. Owszem, nagrody czy splendor też są istotne i
pozwalają napierać mocniej i dalej, ale na dłuższą metę amator
nie jest w stanie czerpać siły tylko z zewnątrz.

IV.III

Gonić króliczka
Jak już wspomniałem – kocham sport. Wysiłek fizyczny
sprawia mi ogromną przyjemność. Lubię zarówno uczucia, jakie
towarzyszą mi w trakcie treningu, jak i te po nim. Sport daje
mi radość, wolność, przyjemność i jeszcze więcej – te -ości
mógłbym wymieniać godzinami. Jest moją pasją. Nie tylko lubię
samo uprawianie go, lecz także oglądanie, rozmawianie, czytanie
i pisanie o nim. Jest dla mnie esencją tego co najlepsze. Lubię
też rywalizację. Wiele osób zaczyna od ścigania się ze samym
sobą. Wyzwaniem było dla mnie pierwsze 10 km, potem pierwszy
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półmaraton i maraton. Potem jednak wpadłem w środowisko,
poznałem coraz więcej ludzi i coraz częściej pojawiała się nutka
rywalizacji. Startując w pierwszym triathlonie chciałem już
skopać kilka tyłków, bo to dodaje sportowi smaku. Dobrze mieć
znajomych, którzy są lepsi, bo gonienie ich nakręca. Często sam
okres pościgu jest fajniejszy niż samo dogonienie. Mnie nakręca
to do działania. Jednych przeganiam, inni przeganiają mnie – liczy
się, by z przodu był jakiś króliczek. Jako amator mam pewność,
że ten króliczek zawsze będzie.

IV.IV

Motywacja do pójścia dalej
„Sport to zdrowie” – któż nie słyszał tego powiedzenia?
I owszem, jest ono całkiem prawdziwe, pod warunkiem, że
sport uprawiamy rekreacyjnie. Trzeba sobie powiedzieć wprost:
bieganie maratonów raczej zdrowe nie jest, a już triathlon na
dystansie IRONMAN to po prostu katowanie swojego organizmu.
Zdrowo jest co kilka dni wyjść do lasu, żeby potruchtać godzinę
lub dojeżdżać rowerem do pracy. Nam, sportowcom, takie rzeczy
zdarzają się jednak rzadko.
Życie ambitnego amatora ma smak kwasu mlekowego,
ciężki oddech i zapach potu. Nierozłącznie wiąże się z
mniejszym lub większym bólem. I ja to lubię, serio. Trening to
uszkadzanie mięśni po to, by w trakcie regeneracji (sen jest
najlepszy!) odbudowały się mocniejsze. Dochodzimy do granic
możliwości, żeby przesunąć je o kilka centymetrów dalej. Mija
kilka miesięcy i znów ściana zostaje kawałek przepchnięta. To
wymaga ciężkiej pracy, dużego samozaparcia i… chęci do
tego, bo nie każdego to w ogóle interesuje. Mnie się chce. Ja
to lubię. Kręci mnie zdobywanie świata, realizacja kolejnych
marzeń i mierzenie się z wyzwaniami bez względu na to, jak je
zdefiniujemy. Po osiągnięciu jednego celu, już mam w zasięgu
wzroku kolejny, a nawet kilka. Jesienią układam plan startów na
kolejny rok i już wtedy robię wstępne założenia co do ważności
poszczególnych imprez. Po przebiegnięciu pierwszych 10 km
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wiedziałem, że dalej będą półmaraton i maraton. Kolega z pracy
zaimponował mi triathlonem, choć faktem jest, że jako pierwszy
ziarenko tego sportu zasiał we mnie zupełnie niechcący sam
sMentor, pod którego egidą powstaje ta książka, ale o tym będzie
później. Wyzwań nigdy nie zabraknie, trzeba tylko chcieć się z
nimi mierzyć. Nie jestem jednak zwolennikiem zbyt łapczywego
korzystania z dobrodziejstw sportowych wyzwań. Uważam, że ze
sportem jest jak z wódką: jeśli pijemy ją ze szklanki, to owszem,
szybciej zadziała, ale zdecydowanie lepiej i zdrowiej jest napić się
z kieliszka.
„Świadomość własnych niedostatków to klucz do rozwoju”
pisze Chrissie Wellington w swojej książce „Bez ograniczeń”.
Te niedostatki poznajemy ponosząc porażki. Zarówno małe na
treningach, jak i te spektakularne na zawodach. Walka z własnymi
słabościami to także motywacja. Udowadnianie samemu sobie,
że potrafię, że dam radę – to nieposkromiona siła, której wielu nie
docenia.
IV.V

Motywacja do wygrywania
Po osiągnięciu pewnego poziomu sportowego, coraz
częściej zwraca się uwagę nie tylko na czas, ale i na miejsce.
To, czy będziesz w Maratonie Warszawskim 5432. czy 3465.
ma mniejsze znaczenie, ale walka o pierwszą setkę na tak
dużej imprezie to już coś, prawda? A może na mniejszych
zawodach uda się wywalczyć pudło? Triathlon temu sprzyja,
bo na większości imprez są kategorie wiekowe. Nawet niewielki
pucharek czy dyplom z biegu o puchar wójta gminy Pacanowo
jest motywatorem do ciężkiej pracy. Cechą ambitnego sportowca
jest permanentna chęć do bycia lepszym, a to sprawia, że chce
walczyć.
Nie da się tutaj uciec od porównywania swoich wyników
do innych. Oczywiście, że obserwując rozbiegania Bartka
Olszewskiego w tempie 3:40 można złapać się za głowę. Ci,
którzy naprawdę coś osiągnęli, są dla nas kosmitami, tak jak i
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my jesteśmy poza zasięgiem wielu innych. To normalne. Dlatego
ja staram się zawsze znaleźć kogoś, kogo mam szansę dogonić.
Pierwszą taką osobą był jeden z moich kolegów z pracy. Kiedy
udało mi się pobić jego życiówkę na 10 km, byłem w siódmym
niebie. Ale jeszcze bardziej się cieszyłem, gdy w 2012 razem
kończyliśmy Maraton Warszawski na Stadionie Narodowym. Bo
rywalizacja to jedno, a sportowa przyjaźń – drugie.
Zawsze staram się tuż przed sobą mieć kogoś znajomego
do wyścignięcia. Czasem nawet ta osoba niekoniecznie mnie
zna, pewnie nawet nie wie, że prowadzimy wirtualny pojedynek,
ale nie ma to znaczenia.
Jednak w sporcie porażki bywają częstsze od zwycięstw. To
one wykuwają stal w walecznym sercu zawodnika. Przegrywałem
już przez kontuzję, przez głupotę (czyt. błędy nawigacyjne na
zawodach na orientację), przegrywałem i sportowo, w walce bark
w bark. W poznańskim Biegu Piotra i Pawła w 2015 r. na ostatnich
stu metrach dałem się wyprzedzić jednemu z rywali i przegrałem w
ten sposób pudło w kategorii. Nie umiem wytłumaczyć, dlaczego
wtedy nie podjąłem rękawicy. Słyszałem za plecami, że atakuje,
że przyśpiesza. Chyba nawet miałem siły, by powalczyć, ale
pomyślałem po prostu „Po co?”. I choć był to bieg bez żadnego
znaczenia, to fakt, że przegrałem wtedy podium, do dziś mnie
gdzieś tam pobolewa i wiem już, że więcej tak nie odpuszczę.

IV.VI

Motywacja do wyjścia na trening
Zawody – radość z nich i satysfakcja z sukcesów – to
tak naprawdę tylko wisienka. Stając na starcie w tłumie innych
świrów rzadko myślę „ale mi się nie chce”. Atmosfera zawodów
i otoczenie innych sportowców sprawiają, że prawie zawsze
się chce. Codzienność wygląda jednak zgoła inaczej. Mówi
się, że trzeba zapieprzać. I to prawda. To proste: jesteśmy
rzemieślnikami, nie ma tu mowy o niezwykłych talentach. Chcąc
być coraz lepszym, trzeba po prostu ciężko pracować. A im lepsi
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jesteśmy, tym cięższej pracy wymaga postęp.
Pamiętam jak biegałem tak po prostu. Bez tabelek
Danielsa, bez konkretnego planu treningowego (no dobra, do
dziś go nie mam). Zwyczajnie zakładałem buty i wychodziłem
pobiegać. Zacząłem podchodzić poważniej do tego tematu, gdy
szykowałem się do maratonu w Barcelonie, który ukończyłem z
czasem 3:19. Pierwszy zarys planu treningowego zbudowałem
sobie przed Rotterdamem, w którym z powodzeniem łamałem
maratońskie trzy godziny.
Mimo tego że kocham sport, zmęczenie i sam wysiłek,
mam czasem takie chwile, w których po prostu mi się nie chce.
Za oknem wieje lub leje, zmęczenie całym dniem w pracy daje
się we znaki, a schłodzone piwo kusi i nie słucha argumentów.
To klasyczna walka z pokusami. Najczęściej to czysty leń, ale
zdarzają się sytuacje, w których w ten sposób organizm wysyła
sygnał, że coś jest nie w porządku. Może to być przemęczenie (nie
mylić z przetrenowaniem), a może nadchodząca choroba. Nie jest
łatwo posiąść umiejętność odróżnienia zwykłego lenia od takiego
sygnału. Jeśli wyczuję, że to zwykłe lenistwo, to po prostu z nim
walczę. Najskuteczniej działa u mnie najprostsza metoda: zamiast
rozmyślać o tym, jak mi się nie chce, po prostu wstaję i wychodzę
na trening. Pomaga w tym pomyślenie, po co to właściwie robię.
Jeśli chce się osiągać sukcesy, to po prostu trzeba trenować. A
więc z czystego lenistwa treningu nie opuszczam nigdy. Ale nie
znaczy to, że treningów w ogóle nie opuszczam. Zdarza się to
rzadko, tylko w trzech przypadkach:
1) Choroba lub jej zwiastun – wolę odpuścić trening niż się
rozchorować. To właśnie to odróżnianie lenia od sygnału z
organizmu. Z przeziębieniami u mnie jest tak, że nagle czuję,
że mnie coś atakuje. Wtedy trzeba szybko wyprowadzić kontrę
czosnkiem, imbirem i innymi cudami – zwykle pomaga.
2) Przemęczenie treningowe – nie od parady powiada się, że lepiej
być o 10 proc. niedotrenowanym niż o 5 proc. przetrenowanym.
Na takie przemęczenie pomóc może lekki trening regeneracyjny,
ale czasami warto po prostu odpuścić. Wyspać się, obejrzeć film
czy pójść na piwo z kumplami.
3) Brak snu – sen, czy szerzej pojęta regeneracja, to według
mnie najważniejsza jednostka treningowa. Nie mam problemu ze
wstawaniem na trening o 6 rano, robię to kilka razy w tygodniu. W
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związku z tym normalne jest, że spać chodzę dość wcześnie. Ale
raz na jakiś czas coś wieczorem wypadnie i mój plan położenia
się wcześnie nie wypali. Kilka razy zdarzyło mi się odpuścić
pobudkę na trening o świcie na rzecz wypoczynku i wcale tego
nie żałowałem, a trening zrobiłem po prostu później.
Kiedy nie ma poważnego powodu by odpuścić trening,
trzeba po prostu wyjść i go zrobić. W czasie, gdy jest to wyjątkowo
trudne, stosuję którąś ze „sztuczek”, które pomagają oszukać
lenia.
1) Umawiam się z kimś – po stokroć trudniej jest odpuścić
wyjście na trening, gdy jesteśmy z kimś nań ustawieni. Głupio
tak wystawić kumpla do wiatru, prawda? Można zadzwonić do
biegającego sąsiada, zarzucić hasło na Facebooku lub skorzystać
z dowolnego innego sposobu. Moje pierwsze bieganie po Lesie
Kabackim było właśnie „umawiane”. Michał i Maciek – to moi
dwaj pierwsi kompani biegowi, z którymi ustawiałem się na
poranne truchtanie. Nie mam pojęcia, ile kilometrów robiliśmy i
w jakim tempie, bo nijak tego nie mierzyliśmy. Po prostu szliśmy
pobiegać.
2) Zmieniam coś. Rutyna to wróg! Raz biegam z muzyką, raz bez
niej. Czasem po lesie, innym razem po osiedlowych uliczkach.
Zwykle trenuję sam, ale zdarza mi się dołączyć do kogoś lub
wręcz zorganizować grupowe bieganie. W tym roku włączyłem
do swoich treningów bieżnię lekkoatletyczną. Na warszawskiej
Agrykoli panuje taka atmosfera pracy, że już samo wejście tam
obliguje mnie do dokręcenia śruby o pół obrotu mocniej.
3) Publiczna deklaracja – ależ to jest wredne! Pamiętam jeden
wieczór podczas zimowych przygotowań do 2:59 w Rotterdamie.
W planie miałem 2x5 km w tempie progowym 4 min/km.
Wówczas był to dla mnie arcytrudny trening. Napisałem więc
na blogo-fejsbuku: „Idę biegać, plan to 2x5 km po 4:00. Uda
się?”. Wiedziałem wtedy, że muszę to zrobić, bo inaczej będzie
wiocha. Pojawiło się kilka głosów zwątpienia. Zapamiętałem je
i... domyślacie się pewnie, jak podziałały, co? Trening zrobiony!
To rozwiązanie stosuję, gdy mam problem ze zmuszeniem się
do ćwiczeń uzupełniających w domu. Zanim zacznę robić tego
domowego mini WOD-a, wprowadzam już trening do Endomondo.
Nie ma zmiłuj – jeśli wpisałem, że zrobiłem pięć serii pompek, to
już muszę je zrobić.
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IV.VII

Motywacja do ukończenia treningu
6x1000 metrów biegu VO2max, 2x20 min. biegu progowego,
10x50 metrów na basenie na maksa albo półminutówki sprintów
na rowerze – nie sposób już w połowie takiego treningu nie mieć
go serdecznie dość. Człowiek oddycha pachami, pot leje się
jak Wodogrzmoty Mickiewicza, a mięśnie palą żywym ogniem.
To właśnie takie treningi wykuwają stal, z której potem robi się
miecz do przecięcia maratońskiej ściany lub epickiego finiszu
na ostatnich kilometrach biegu ultra. Tu nie chodzi tylko o pracę
fizyczną, ale i psychiczną. Oprócz morderczego pod kątem
fizycznym treningu niezbędne jest bowiem to coś w głowie. Jedni
to mają, inni nie. Tym czymś jest umiejętność opuszczania strefy
komfortu. To poza nią robi się postępy – i choć powiedziano to już
setki razy, niektórzy nadal nie potrafią opuścić swojej bezpiecznej
przystani. Sport powinien sprawiać radość, ale progres to w
dużej mierze pot, zmęczenie, kwas mlekowy i ból mięśni. One
nie zabijają, a wzmacniają. Rozwój sportowy odbywa się poprzez
uszkadzanie mięśni, które odbudowują się mocniejsze. Ale
żeby je uszkodzić, trzeba trochę pocierpieć na treningach, a na
zawodach dać z siebie wszystko na całej trasie, a nie tylko na
ostatnich 100 metrach. Owszem, uśmiechnięte zdjęcia z linii mety
są dużo fajniejsze niż takie, na których wygląda się jak zombie,
ale chcąc przełamywać swoje granice, trzeba czasem wejść do
strefy zombie (to taka strefa, w której strefa dyskomfortu wydaje
się szczytem wygody). Jeśli ktoś tego nie lubi, niech po prostu nie
stawia sobie ambitnych celów i skupi się na rekreacji. Do takiego
dawania sobie w kość potrzeba odwagi, siły i chyba trochę
szaleństwa. Najważniejsze to nie dać się takim myślom jak „nie
dam rady” czy „nie potrafię”. Potrafić pójść do przodu, gdy zdaje
się, że nie ma już na to siły.
Nie mam uniwersalnej metody na zmuszenie się do wysiłku.
Na treningach najczęściej myślę o zadaniu do zrealizowania.
Czasem w głowie pojawia się piosenka motywująca, czasem
pomyślę sobie o kimś, kto mi kibicuje, o bliskich itd. Duże
pokłady motywacji może wydobyć odpowiednio dobrana
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muzyka. Niekoniecznie muszą to być ulubione kawałki –
raczej takie, które motywują do zwiększenia obrotów. Mam
w odtwarzaczu playlistę z paroma kawałkami dającymi kopa.
Raz włączyła mi się przypadkiem w trakcie spokojnego biegu
i nagle zauważyłem, że lecę w trzecim zakresie! Do mojej listy
zaliczają się m.in. „Autystyczny” i „Hymn” Luxtorpedy, „Eye Of
The Tiger” z Rocky’ego i parę punkowych kawałków w stylu
„Idź pod prąd” KSU. Ale numerem jeden na tej liście jest „Lose
Yourself” Eminema, a to dzięki niesamowitemu filmikowi z finiszu
triathlonowych zawodów w New Plymouth w 2005, kiedy to
Bevan Docherty rzutem na taśmę wygrał z Krisem Gemmellem.
Odkąd pierwszy raz go obejrzałem, za każdym razem piosenka
ta wywołuje mi ciarki na plecach i rozbudza we mnie ogromne
pokłady energii.

IV.VIII

Motywacja do walki na zawodach
Większe pole manewru w poszukiwaniu motywacji
mamy na zawodach. Świetnie sprawdza się duch rywalizacji.
O ściganiu się z konkretnymi rywalami (kumple nadają się do
tego najlepiej!) już pisałem, ale często na zawodach doganiamy
anonimowych ludzi. Chcę wyprzedzić tego w zielonym, tego
w niebieskim i jeszcze tego w białej koszulce. W trudnej chwili
warto mieć przed oczami cel, który jest w zasięgu. Niesamowitą
moc wydobywania z ciała dodatkowych pokładów energii mają
gesty bardziej i mniej bliskich osób. Jest taka dwójka ludzi –
Magdalena i Przemysław. Jeżdżą po zawodach triathlonowych i
kibicują. Jak Przemo startuje, to Magda stoi w jakimś miejscu na
zawodach i wali w Garnek Mocy, a gdy Przemo ma wolne są tam
oboje. Nie do opisania jest, jak bardzo usłyszenie tego walenia
dodaje człowiekowi sił. UWIELBIAM ICH! Za każdym razem gdy
spotykam ich na trasie, przechodzą mnie dreszcze, a nogi same
szybciej przebierają. Dzień przed maratonem w Rotterdamie
dostałem od nich zdjęcie; na zdjęciu spersonalizowana Kopycha
dla mnie (Kopycha, jak sama nazwa wskazuje, służy do walenia
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w Gar), a na niej napisane „Krasus <3h Rotterdam, 13.04.2014”. I
w trakcie tego biegu, gdy o istnieniu strefy komfortu zdążyłem już
zapomnieć, przypominałem sobie między innymi ich. Pomogło.
W ogóle na mojej osobistej liście największych motywatorów
są właśnie kibice. Rodzice na trasie zawodów triathlonowych,
prywatny support oczekujący w miejscu, gdzie jest najbardziej
potrzebny, a także nieoczekiwani znajomi i nieznajomi. Mam tę
komfortową sytuację, że parę osób mnie kojarzy, więc na wielu
zawodach zdarzało mi się usłyszeć coś miłego od obcej osoby.
Każdy okrzyk czy przybita piątka są niesamowitym zastrzykiem
energii. Tej dodaje mi też drużyna. Gdy dwa lata temu narodziła się
idea Smashing Pąpkins nikt nie spodziewał się, że w pĄkoszulkach
w całym kraju (i poza nim!) biegać będzie setka osób, że będziemy
walczyć o dobre miejsca w dużych zawodach i że będzie z tego
taka radość. Przed Półmaratonem w Gdańsku, w którym miałem
wywalczyć kwalifikację do NYC Marathon, Pąpkinsi przygotowali
dla mnie filmik motywacyjny. Gdy piszę te słowa, po ramionach
przechodzą mnie ciarki, choć to było już tydzień temu. W chwili
największego kryzysu myśl o tym geście pozwoliła mi nie zwolnić
i dotrzeć do mety w zakładanym czasie.

IV.IX

Po co mi cały ten sMentoring?
Nie da się ukryć, że na osobny akapit (a niech ma kilka!)
zasłużył sprawca tego, że piszę te słowa, czyli Marcin „sMentor”
Konieczny. Współpraca z nim była dla mnie niebywałym
motywatorem. Poza wiedzą i doświadczeniem, którym dzielił
się przez ten okres, wystarczyło mi, że po prostu był. Choć nie
monitorował treningów, nie pytał o realizację planu, to sam fakt,
że wybrał mnie do grupy mentorskiej był tak nobilitujący, że obijać
się po prostu nie wypadało. Działało to zarówno na treningach jak
i na zawodach. Spotkaliśmy się kilka razy i choć mój udział w
grupie mentorskiej już się zakończył, to chyba teraz jesteśmy na
wyższym etapie: kumpelstwa.
Swoją drogą, ciekawostką jest, w jaki sposób w ogóle
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dowiedziałem się w ogóle o istnieniu tego wyjątkowego
człowieka. Nie, nie przeczytałem o nim na xTri.pl ani Akademii
Triathlonu. Byłem wtedy „tylko” biegaczem (w odróżnieniu od
stanu dzisiejszego, gdy jestem też triathlonistą). M. wróciła z
jakichś firmowych warsztatów i opowiadała o człowieku, który
je prowadził. Że to taki trener biznesu, co to triathlon uprawia;
że opowiadał jaki to wspaniały sport, wspominał o „pralce” przy
starcie pływackim i o tym, ile to ciężkich treningów i tak dalej.
Ogólnie rzecz biorąc, wróciła chyba trochę zafascynowana
tym człowiekiem, pokazała mi też artykuł o Marcinie o mocno
wymownym tytule: „Uwielbiam trenować długo i mocno”. I choć
bezpośrednio największy udział w tym, że trenuję triathlon,
ma Michał S., to tamten artykuł o MKONie mam do dzisiaj. Do
sukcesów Marcina wiele mi brakuje i jego poziomu zapewne nigdy
nie osiągnę (trzeba znać swoje ograniczenia), ale w kontekście
zamiłowania do ciężkiej pracy chyba i o mnie można by dziś taki
artykuł napisać.
Ten cały mentor to mi z nieba spadł. Już pomijam kwestie
sportowe, bo to jak motywuje, jak pomaga doświadczeniem
i kontaktami – to jest oczywiste. Choć wcześniej czytałem i
słyszałem mnóstwo razy, to dopiero Marcin przekonał mnie, że
warto dużo jeść na długich zawodach. „Na podjazdach futruj się
na maksa. Jedz tyle, byś potem na bieg ruszał syty.” – tak napisał
mi przed moim drugim startem w Triathlonie Karkonoskim,
ekstremalnym wyzwaniu z metą na Śnieżce. Zastosowałem się
do wskazówki i ani na moment nie poczułem energetycznego
zjazdu. Takich wskazówek było oczywiście więcej i zawsze się
sprawdzały.
Ten sportowy aspekt to jedno, a drugie (czy czasem nie
ważniejsze?) to kwestia człowieka. Pokazał mi że życiówki,
puchary i wyniki są guzik warte przy tym, co możemy zrobić dla
drugiej osoby. #dobropowraca – pod tym hasłem gromadzi się
coraz większa grupa sportowców, którzy chcą i potrafią pomagać
innym. Wcześniej też robiłem kilka akcji charytatywnych (np. przy
okazji Wielkiego Wyścigu z Run Bo), ale teraz zdecydowanie
przybrało to na sile. sMentor otworzył mi też oczy na coś innego:
sport to tylko (i aż!) sport. Jest bardzo ważny – daje mi satysfakcję,
spełnienie, radość i dumę z wyników – ale zrozumiałem, że jeszcze
więcej tych samych uczuć dostarcza mi motywowanie innych
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do działania. Nie bez kozery napisałem kiedyś w felietonie dla
Akademii Triathlonu, że największym moim sportowym sukcesem
jest fakt, że do aktywności fizycznej przekonałem swojego brata,
który w 2015 roku zadebiutował w triathlonie w Bydgoszczy.
Niewiele było moich własnych finiszów, które dostarczyły mi
takich emocji jak chwila, gdy na metę bydgoskiej ćwiartki wbiegał
Bartek.
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Wczorajsza niezwykłość staje się dzisiejszym banałem, a
dzisiejsza skrajność jutrzejszą normą.
Stanisław Lem
V.
Michał Jeżewski

PO CUDZEMU, PO SWOJEMU
Oto ja, triathlończyk. Kiedyś byłem gruby. Jako student,
w pewien Tłusty Czwartek w towarzystwie litra mleka i Heroes
3 pochłonąłem 21 pączków w niespełna sześć godzin. Taki
byłem zawodnik! Ale żeby nie było – ciągle podejmowałem próby
uprawiania jakiegoś sportu. Tyle że bez sukcesu - skakanka
zrobiona z czterożyłowego kabla dość boleśnie lała w tył głowy,
a kiedy pobiegłem raz z akademika do portu i z powrotem,
porzygałem się brzydko i zarzuciłem sport jako niezdrowy.
Potem pojechałem na wakacje i spędziłem 3 tygodnie w Chile
i Argentynie. To naprawdę fajne miejsca. Znajomi zapraszają na
grilla – zaczynają go o 23, serwują wino i mięcho… Dzień przed
wyjazdem stamtąd zjadłem ponad kilogramowy stek, zagryzając
go sałatą i popijając butelką wina. Kucharze pokazywali mnie
sobie palcami zza drzwi kuchni i w ramach wyrazów uznania
podesłali na stół naleśniki z dulce de leche. Pytacie co to takiego
– a pamiętacie skondensowane mleko z tubki? Pogotujcie to z
godzinę i będziecie mieć gotowy argentyński deser. Wróciłem
do domu w czwartek, a w piątek okazało się, że nie mam w czym
pójść do pracy - koszula skurczyła się o dwa rozmiary. No dobra.
Przytyłem osiem kilo.
Tak oto narodził się sportowiec-amator.
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V.I

Kosmos
Najpierw był spinning w pobliskim klubie. Potem bieganie na
bieżni - jeden kilometr bez zatrzymania, dwa... Na dwór jeszcze
nie wychodziłem, bo niby zimno i pada, a tak naprawdę chyba po
prostu wstydziłem się wyleźć na świat. Pierwszy podbieg z plaży
na Płytę Redłowską odbył się wiosną. Był tak zapierający dech w
piersiach, dosłownie i w przenośni, że na koniec musiałem dumny
i blady (z naciskiem na: blady) wysłać SMS do żony. Potem już
było coraz łatwiej: jakieś dyszki, półmaraton, maraton…
Pewnego dnia spotkałem w Malborku Marcina Waniewskiego.
– A co Ty trenujesz?
– No, triathlon.
– A co to?
– Takie że najpierw się pływa, potem pedałuje, a na końcu biegnie.
Teraz trenuję do ajronmena.
– Y?
– Płyniesz 4 kilometry, potem 180 rower, na końcu maraton..
– ...?!
Kurczę blade, to nie dla zwykłych ludzi... Ale rower kupiłem. Za
duży ze dwa rozmiary, bo nie było komu doradzić w jedynym
kolarskim sklepie w rumuńskiej Konstancy, gdzie wtedy
pracowałem. Po przeniesieniu się za granicę opływałem w wolny
czas. No i się zaczęło. Szybko okazało się, że same treningi to
pestka w porównaniu z wszelkiej maści logistyką-ekwilibrystyką.
Dobrze, że to mój zawód…

V.II

Biegacz na wysokości
Od sześciu lat nie mieszkam w Polsce. Przez pierwszych
pięć była Rumunia. Obecnie Quito, stolica Ekwadoru. Miejsce
to jest przez pół roku suche jak pieprz, a przez kolejne pół –
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mokre, ale od 14:00. Nie żartuję – od października do marca pada
codziennie, ale po tej godzinie. Jestem tu na wysokości 2800m
n.p.m. i mogę wbiec jeszcze wyżej. Park miejski znajduje się na
wysokości prawie 3000m, niedaleki wulkan Pichincha – 4784.
Od pewnego czasu życie urozmaica nam aktywność sejsmiczna
okolicy i dymiący wulkan Cotopaxi. Tak więc większość kwestii,
do których przyzwyczaiłem się trenując w Rumunii, przestała
mieć rację bytu.
Gdzieś trzeba ćwiczyć. Fajnie jest ćwiczyć z kimś, lecz
niestety – jak się wybywa do zupełnie nowego miejsca, łatwo z
tym nie jest. Nie wiesz gdzie biegać i o której nie dostanie się
tam w łeb. Nie wiesz gdzie chodzi się na basen i którędy śmignąć
rowerem. W zasadzie nic nie wiesz. Naturalnym wyborem jest na
początku jakaś siłownia – okoliczna albo hotelowa. Z reguły takie
są do bani. Ja mam na przykład taką siłkę w bloku. Bieżnia jest
kupiona „po taniości”, wisi przed nią kartka: biegać maksymalnie
20 minut, potem bieżnia musi odpocząć przez kolejne 20. Jest
jeszcze atlas na sznurkach i ławeczka. Nie można na niej ćwiczyć
brzucha, bo to ławeczka do wyciskania. Ale nie można wyciskać,
bo nie ma ciężarków. Sytuację ratuje rower – stara maszyna do
spinningu z delikatnie zdecentrowanym kołem i najlepszą imitacją
czasowej kierownicy jaką widziałem. Ma nawet regulowane
podłokietniki. Gdy doskwiera pora deszczowa – taki rower
pozwala na wykonanie przynajmniej części treningu.
Największym problemem jest zawsze basen. Musisz
wiedzieć gdzie jest, jakie są na nim zasady, karnety, godziny,
słowem - wszystko. Z odsieczą przychodzi wujek Google, choć
trzeba wziąć pod uwagę fakt, że Ekwador jest krajem dość
słabo zinternetyzowanym. Wygooglałem basen: wspaniały,
wybudowany zaledwie 4 miesiące temu 50-metrowy obiekt. Ma
tylko dwie wady – jest okrutnie daleko, co przy braku samochodu
i znajomości komunikacji praktycznie skreśla go z listy. Godzinny
trening wymagałby 3-godzinnej wyprawy. Oraz – tytułem tego,
że jest nowy i wspaniały - jest niedostępny. Ha! Jeśli nie jesteś w
kadrze Ekwadoru albo w gazecie nie napisali, że trenujesz do IM
70.3 Mallacca – wejście ci nie przysługuje. Okazało się jednak,
że cieć wie więcej niż Google - basen znalazł się trzy przecznice
od domu. Przyjemny, w miarę czysty, w godzinach kiedy mogę
trenować praktycznie pusty. Z reguły mam tor dla siebie, a jeśli
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nawet ktoś jest, to nie ma problemu z dogadaniem się na temat
podziału pasa ruchu.
Na basen trzeba przynieść własną kłódkę oraz czepek.
Bez czepka nie ma pływania - bez względu na wszystko.
WSZYSTKO. Jestem łysy. Golę łeb odkąd to, co na nim rośnie,
zaczęło przypominać rzadkie zboże. Ładuję się zatem do wody, a
cieć za mną – że czepek! Staram się mu wytłumaczyć, pokazuję
brak owłosienia. Chwilę myśli, jest nadzieja… Nie. Czepek musi
być. Biurokracja basenowa też jest interesująca. Na początek
trzeba kupić karnet. Podać wszystkie dane – imię, nazwisko,
adres, numer telefonu, adres mailowy... Z rozpędu można wpisać
numer buta i kolor oczu. Potem robią kopię paszportu - po
co więc trzeba pisać to wszystko? Nie wiem. Ale wielu rzeczy
w Ekwadorze się nie wie po co. Po podaniu tego wszystkiego
dostaje się karnet. Potem przy każdym wejściu należy wziąć
wielki zeszyt i wpisać: numer karnetu, na ile wejść jest ów karnet,
numer wykorzystywanego wejścia, nazwisko, podpis… Uff.
Samo pływanie od początku szło fatalnie. Wyprowadzając
się do Quito wiedziałem oczywiście, że będę mieszkał na wysokości
2800m n.p.m.; zdawałem sobie sprawę z tego, że aklimatyzacja
będzie trudna i ze początki mogą być ciężkie. O dziwo, bardzo
szybko złapałem jako-takie bieganie, a pierwszy rower trwał trzy
godziny tylko dlatego, że zgubiłem się w jakiejś wiosce. Za to
pływanie – dramat. Nigdy nie byłem dobrym pływakiem; pływam
wolno, męczę się szybko - zapewne mam fatalną technikę.
Triathlon ćwiczę od czterech lat, a miałem do tej pory raptem kilka
godzin zajęć z trenerem. Mam pecha do mieszkania w krajach
mało sportowych. Na basenie w hotelu Gdynia działa chyba z
pięć szkółek pływackich, a tu? W Konstancie przez pierwsze
dwa lata nie było nawet basenu. Treningi zaczynałem w morzu
około kwietnia. Do września, dzięki pomocy instruktora o imieniu
YouTube, byłem w stanie pokonać 1500m.
Nie zabrałem z Polski pianki, zresztą w okolicach Quito i
tak nie ma żadnej wolnostojącej wody. Szybko płynącej też nie.
Najbliższe jezioro to Laguna de Yahuarcocha - powulkaniczny
zbiornik z wodą o temperaturze 8 stopni niezależnie od pory roku.
Są jeszcze termy w Banos – ale tam woda ma 36 stopni. Zatem
zostaje basen.
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V.III

Góry i doliny, ale bez dolin
Ostatnie tygodnie przed pierwszym startem trener każe
jeździć po płaskim. No tak, tylko że w Quito nie ma płaskiego.
Każda wyprawa poza miasto to co najmniej 700m w górę i w dół
– tyle ma podjazd do wjazdówki. Ale od początku.
Pierwsza jazda w obcym miejscu zawsze stresuje. Znaleźć grupę
– niełatwo. Jest jakaś, która jeździ dookoła parku o 4 rano, ale ja
w tym czasie pracuję, więc odpada. Jazda po mieście – w kraju
gdzie silniki są drogie, a paliwo praktycznie za darmo (2 USD za 4
litry), ulica to raczej warunki beztlenowe. Na ulicy okrążającej park
Carolina – największy park w centrum – są znaki mówiące, że od
4 do 6 rano rower ma bezwzględne pierwszeństwo. Podejście
władz do człowieka jest tu naprawdę ciekawe. O 4 nad ranem
jeździ sporo ludzi? Zróbmy im miejsce. Chcieliby pojeździć w
niedzielę? Zorganizujmy Ciclopaseo - to impreza odbywająca się
co tydzień. W każdą niedzielę od 8 do 14 zamknięte jest 40 km
ulic w Quito – i jeżdżą tu wtedy wszyscy.
Pierwszy wyjazd z miasta w sumie udany, choć pierwszy
zawał już 300m od domu. Podjazd prawie 300m w górę, potem
zjazd 800 w dół. Troszkę w górę i dalej w dół. Jadę 3-pasmową
autostradą, śmigam po 50-60 kilometrów na godzinę i powoli
zaczynam się zastanawiać, kiedy przypalę klocki hamulcowe.
Zdaję sobie sprawę, że każdy metr w dół za kilkanaście minut
trzeba będzie popedałować do góry… Dojechałem do Cumbaya.
Jestem prawie kilometr niżej niż dom i jest około 7 stopni więcej.
Zawracam na jakimś rondzie i dzwonię do żony, że chyba się
spóźnię, bo 10 km które mi zostało pod górę, zajmie mi chyba
troszkę więcej czasu. Prędkość – 12km/h… Kurka, to już biegam
szybciej.
Google Maps jest fantastyczną nawigacją; do doskonałego
pokazywania kierunku jazdy i otrzymywania wskazówek
potrzebuję tylko dwóch rzeczy: netu i prędkości. Prędkość jest
– licha, ale jest. Gorzej z netem. Telefon mam na kartę: za 20$
kupiłem raptem 100MB, więc oszczędzam. Co jakiś czas muszę
się zatrzymywać i upewniać się, czy ten zjazd z trasy to na pewno
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TEN zjazd, bo jak się pogubię to kaplica. Przy trzecim zjeździe
– SMS, brak netu, brak kasy na koncie.. Jestem zgubiony!!!
Skręcam gdzie mogę, a tu przede mną wyrasta góra. Nie jakiś tam
pagórek, tylko fachowa, regularna, wielka GÓRA. Co ciekawe –
góra składająca się z uroczego miasteczka (w którym oczywiście
nie można zrobić nic innego, tylko się zgubić). Brukowane
podjazdy po 35% – o tak! Tu nawet większym problemem niż
podjazd jest zjazd – na jednym nawet schodzę z rowerem na
plecach. Zgubiony, doskonale poznaję zabytkowy klasztor, bo
starając się opuścić miasteczko zjeżdżam do niego trzy razy.
Mapa co prawda działa, ale tylko w skali pokazującej, że jestem
w Ekwadorze. Dzięki, mapo! Jestem głodny, żona zła, a do domu
z 25 km jazdy. Docieram po prawie 4h…

V.IV

Wściekłe chomiki w kołowrotku
Lotnisko. W Quito są dwa lotniska. Nowe, do którego jest
fajna, pagórkowata trasa i stare w centrum miasta. Po uruchomieniu
nowego, stare przerobiono na park. Choć powiedzmy sobie
szczerze, przerobiono to za duże słowo. Po prostu je zostawiono.
Namalowano tylko paski na pasach startowych – wydzielono
część dla rolkarzy, modelarzy, biegaczy... Wokół głównego
trawnika – czyli wzdłuż całego pasa startowego i manewrowego
- zrobiono trzy pasy dla rowerów. 3,5km pętla to jednak trochę
krótko. Po 40 km ma się wrażenie, że wszystko się już widziało.
Sytuację ratuje testosteron i weekendy, bo wtedy jeździ tam
jednocześnie ze sto osób - głównie niedzielni kolarze, mistrzowie
jazdy po prostej i nagłych odbić w bok (naprawdę trzeba uważać),
ale są też trenujący. I zawsze jest wyzwanie - dojść, wyprzedzić,
urwać z koła. Z reguły wybieram takiego dokładnie po drugiej
stronie pasa; mam wtedy do niego prawie 2 kilometry. No i się
zaczyna. W sobotę tego tak nie widać – jest tylko świadomość,
że zawsze ktoś tu kogoś goni. Ale kiedy nas tylko dwóch-trzech,
to widać rywalizację. I zawsze, ale to zawsze po takim wyścigu
na tor wskakuje nowy. Świeży. Wyzwanie! A jako że wiatr za
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każdym razem wieje wzdłuż pasa, cały mój trening w Quito można
właściwie podzielić na dwa rodzaje – interwałowy i górski. Co to
będzie na zawodach?

V.V

Panie, którędy na zawody?
Możesz świetnie flirtować, ale w końcu trzeba zdjąć
spodnie.
Marcin Nagórek
Na pierwszy rzut oka wygląda to tak, jakby w Quito biegali
wszyscy. Jeden z dwóch płaskich (jak na tutejsze warunki) parków
miejskich jest okupowany przez biegaczy od 4 rano do 23. Każdy
bieg uliczny – od zwykłej dyszki po maraton - to minimum osiem
do dziesięciu tysięcy startujących. Abstrahując od kosmicznego
wpisowego (za dyszkę 45USD), są całkiem dobrze przygotowane.
Zakładałem sobie, że pobiegam tu całkiem sporo, ale do tej pory
wziąłem udział tylko w jednych zawodach. Ale za to jakich!
Jak się człowiek wyprowadza w nowe miejsce, to zapisuje
się na wszystko, na co się da. Tak było w Rumunii, tak jest i w
Ekwadorze. Nieważne, że przyjechałem tu sześć tygodni wcześniej
i nadal zatykało mnie, jak za szybko mówiłem albo zerwałem się
z łóżka – odbywał się międzynarodowy bieg o mistrzostwo policji,
Policia Heroses de la Paz, nie mogło mnie na nim zabraknąć.
Problemy zaczynają się zaraz na etapie zapisów. Nikt nic
nie wie. Teoretycznie można się zapisywać w każdej jednostce
policji, ale oczywiście to wcale tak nie działa. Szczęśliwie podczas
jednej z niedzielnych wypraw z rodziną znajduję mobilny punkt
zapisów. Wpisowe – 15$ – zapłacone. Dostałem plakat wielkości
A5 i… jakimś cudem miła funkcjonariuszka domyśliła się, że będę
tutejszym debiutantem, i napisała mi na odwrocie, gdzie udać się
po pakiet startowy. To już 15. edycja biegu, więc wszyscy tutejsi
biegacze po prostu wiedzą gdzie iść. A skoro przyjezdnych nie
ma, po co to pisać. Na plakacie nie ma też dokładnego miejsca
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startu ani godziny. Miejscem odbioru pakietów okazał się Klub
Oficerski Policji. Fiesta, baloniki, latinomuza, pieczone banany i
piwo. Udało mi się potwierdzić zasłyszaną plotkę, że start jest
o 7 rano. Wiem już, ze słonko w Quito już około 10 rano potrafi
dać się nieźle we znaki, więc akceptuję tę porę pokornie. Przy
wyjściu zaczepia mnie jeszcze jakiś kolega i łamanym angielskim
oferuje pomoc – umawiamy się na 6 rano na stacji benzynowej.
Ma mi pomóc dostać się na start, który jest gdzieś tam. No i
cóż... 6:00, jestem na stacji. Pomoc Fernanda okazała się o tyle
bezinteresowna co… niebyła. Po prostu nie przyszedł. Dobrze
że o tej godzinie każdy, kto ubrany jest w biegowe buty, jedzie
prosto na start – zaczepiam jakiegoś kolesia, on dwóch innych i
we czterech taksówką jedziemy na start.
Linia startu – fiesta, a jakże. Muza, grill z pieczonymi
bananami, sprzedawcy bitej śmietany i kruszonego lodu z polewą
o smakach: zielonym, czerwonym i niebieskim. Raczej nie odważę
się nigdy sprawdzić, co się w nich kryje. Na pewno są słodkie. 10
minut do startu. Wszyscy coś tam podbiegają, machają nogami,
ale raczej bez entuzjazmu. Wokół sporo nastolatków i starszych, w
tym 90% startujących w koszulkach biegu (a że to bieg policyjny,
to dookoła niebiesko). Wzbudzam spore zainteresowanie w moim
tri-stroju z orzełkiem i MKONowej buffce. Robią mi fotki, więc
muszę wciągać brzuch.
5 minut do startu. Latinomuza cichnie i zaczyna się
przemowa. Ognista! O tym, że biegniemy ulicami miasta Quito,
stolicy Ekwadoru; że te ulice są jak tętnice, a my jak krew z
bijącego serca miasta, krążymy tymi ulicami ku chwale ojczyzny,
prezydenta i naszego zdrowia (dokładnie w tej kolejności).
Przed startem hymn - odśpiewany w liczbie czterech zwrotek
przez prawie 8 tysięcy ludzi. Salutujący policjanci, wszyscy bez
czapek… dość narodowo. I w końcu sam start.
Przez ostatnich 5 lat nie biegałem w Polsce, więc nie
wiedziałem, jak to jest przeciskać się w Warszawie na maratonie
czy spadać z Bulwaru na Biegu Niepodległości w Gdyni. Tu tego
wszystkiego zasmakowałem. Wystartowało nas ponad 8 tysięcy
ludzi, a już po jednym kilometrze wbiegliśmy w uliczki Centro
Historico. Jednokierunkowe! Masa biegła więc równym tempem
ręka w rękę, noga w nogę, oddech w kark. Do pierwszego
podbiegu…
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Ach, te podbiegi. W sumie na 10 kilometrach było ich 6
i dawały łącznie 167 metrów przewyższenia. Czy to dużo? Nie
wiem. Jedyny podbieg, jaki znałem wcześniej, to Calea Victorei w
Bukareszcie – jakieś 500m na 21 km. Ale na tych ekwadorskich
10 km umierałem z sześć razy. Poprawiłem wynik HRmax o
jakieś trzy uderzenia. Po każdym podbiegu pojawiał się równie
stromy zbieg, który wcale nie dawał wytchnienia, bo trzeba było
naprawdę szybko przebierać nogami. Do tego w międzyczasie
wyszło słonko i zrobiło się nieprzyjemnie ciepło. Zawsze na
biegach ustawiam się gdzieś w połowie stawki – daje mi to
komfort wyprzedzania przez pierwszych kilka kilometrów. W ten
sposób dostaję motywacyjnego kompa. Tutaj zaś wyprzedzają
mnie wszyscy: młodzi z jakimś sztandarem, dziadkowie z łydkami
jak moje uda i 14-letnie dzieci. No masakra! Rzucam soczystą
ladacznicą. Wiem, że jak się zatrzymam, to będzie po mnie. Cisnę
dalej.
Dobiegam do punktu Hydratie. Mają tam tylko Gatorade
– i to wersję ekwadorską, czyli dosłodzoną. A ja nie chcę pić,
tylko się oblać, bo mi ciepło. Widzę na chodniku kobietę z wielkim
kartonem wody zawiązanej w woreczki. Biorę dwa i nie wiem
– zatrzymać się i odwiązać supeł czy przegryźć worek zębami.
Przegryzam i czuję, że mój organizm właśnie przywitał się z połową
ekwadorskiego społeczeństwa oraz poprzez kranówkę zyskał
kilku nowych mieszkańców. O tym ilu i jak bardzo przyjaznych
przekonam się kilka dni później. Cisnę dalej.
Meta! I zdziwienie: dokładnie dziesięć tysięcy metrów. Nie
dwa więcej, nie dwa mniej, ale dokładnie w punkt. 44 minuty ze
średnim pulsem 169, maksymalnym 196. Żyję.
Ogólnie w Quito biega się trudno. Miasto leży w niecce - z
jednej strony wulkan Pichincha, z drugiej park metropolitano. A
w środku tego - długie na prawie 50km i szerokie na 5 miasto,
zakorkowane do bólu przeogromną ilością starych aut z silnikami
po 3 litry i 30-letnimi autobusami. Powietrze osadza się na zębach.
Spalin jest tyle, że czuć ich zapach. Po pół roku trenowania w
warunkach smrodliwo-beztlenowych, w Polsce na poziomie
morza biegało mi się naprawdę lepiej.
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V.VI

Cierpliwość jest cnotą…
Czas w Ameryce Południowej jest pojęciem totalnie
względnym. Podział dobowy jest bardzo konkretny: jasno robi
się o 6:07, ciemno o 18:18. Do tego przed wschodem i po
zachodzie życie praktycznie tu zamiera. Czyli żeby coś tu zrobić,
trzeba się sprężać, ale to też nie gwarantuje sukcesu. W Quito
upływ czasu praktycznie nie istnieje. Kolejki są do wszystkiego
i wszędzie. Nawet po 6 miesiącach życia tutaj nie jestem w
stanie przestawić się na ekwadorski sposób (nie)liczenia czasu.
Przykład: zakupy. W Ekwadorze są bardzo wysokie podatki; rząd
wykminił sobie taki układ – zróbmy w sumie prawie 50% różnych
danin, ale dajmy obywatelom możliwość odliczenia. Odliczyć
można wszystko: kawę w barze, mleko, ubrania... Oczywiście
każdy Ekwadorczyk korzysta z tej możliwości. Zaczyna się więc
festiwal danych, a ja na samo hasło „factura con datos” już jestem
zły. Bo Ekwadorczyk podaje: imię i nazwisko, pełny adres, dwa
numery telefonów i adres mailowy. Adres oczywiście nie pasuje,
więc trzeba poprawić… Do tego nikt nie pakuje tu zakupów sam.
Się stoi i się czeka aż kasjer – po wypisaniu faktury - zapakuje
wszystko w siaty. Kilka razy zdarzyło mi się wypić kawę bez
mleka, bo kupienie go przerastało moje możliwości.
Różnica czasu dawała nam się we znaki przez pierwszy miesiąc
- 7 godzin to sporo. Tytułem pracy w transporcie nie mogłem się
do końca przestawić na czas +7. Wstaję o 5, bo wtedy w Polsce
jeszcze pracują. Potem trening i praca z kolegami w Ameryce.
Wieczorem – około 22 – do pracy przychodzą Chińczycy. Różnica
czasu doskwiera przy próbach załatwienia czegokolwiek w kraju.
Zanim się człek obejrzy – w Polsce jest 18 i wszystko zamknięte.
Ale i tak najgorsza jest niedziela. Wszystko zrobione, ogólne
lenistwo, popołudnie, kawa – nic tylko zadzwonić do rodziny!
Tylko dlaczego nikt nie odbiera? Bo jest trzecia w nocy…
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V.VII

Wszędzie dobrze, gdzie można pobiegać
Sporo śmigam po świecie. Albo delegacja, albo wakacje.
A ponieważ plan treningowy raczej nie przewiduje większych lub
mniejszych przerw, buty biegowe, czepek i okulary to podstawa
bagażu.
Rower niestety na wyjazdach trzeba odpuścić, choć nie
zawsze. Kiedyś na targach transportowych w Hamburgu stało
stoisko firmy produkującej rowery dostawcze. Dzięki dogadaniu
się z wystawcami zaliczyłem prawie godzinną jazdę na pustej hali
wystawowej. Poza tym raczej szukam sobie hoteli z minimum
15-metrowym basenem i w miarę blisko jakiegoś parku. Czasem
nie ma czasu na takie przyjemności jak bieganie na powietrzu
– wtedy należy zadowolić się bieżnią w hotelowej siłce. I jakoś
zawsze wzbudzam zdziwienie i zainteresowanie, gdyż jako jedyny
okupuję bieżnię przez 60-90 minut.
Biegałem lub pływałem w wielu naprawdę ciekawych
miejscach.
HongKong - na wyspie jest kilka parków wielkości metra
kwadratowego, do tego gigantyczne różnice wysokości, w
zasadzie brak jakiegokolwiek płaskiego odcinka. Można wbiec na
Victoria Peak, ale głównie biega się po chodnikach wśród ruchu
samochodowego. Po 20:00 biegaczy jest tu naprawdę sporo.
Na kontynencie, w Kowloon, jest troszkę bardziej płasko i parki
są większe. Poranne bieganie zakłóca gapienie się na grupki
starszych ludzi uprawiających jakieś kung-fu tańce. Znalazłem
tam także publiczny basen olimpijski o ciekawym kształcie – 50
na 50m, bez żadnych linii czy wydzielonych pasów. Wschodnia
mentalność każe wszystkim użytkownikom pływać karnie po
niewidzialnych liniach. Przy okazji stan obiektu zrewidował i
stanowczo podwyższył moją tolerancję na brud w szatniach. Ale
tam było 500 szafek…
Wietnam. W komunistycznym Wietnamie się nie biega - nie
jest to sport w żaden sposób propagowany. Dlatego w parku w
centrum Sajgonu biegają tylko biali. Dziwnie to trochę wygląda;
pędzisz sobie parkiem – oczywiście park ów ma 400m długości i
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zlokalizowany jest w samym centrum centrum Sajgonu – a obok
za prezydialnym stołem siedzi kilkoro ludzi w mundurach i robią
jakiś sąd nad starszym panem. Albo około 80-letnia staruszka
wywija jakimś samurajskim żelastwem - czasem w towarzystwie
trzydziestu innych. Obok szkoła tanga – tańczy około 15 par. W
drodze powrotnej do hostelu można kupić koktajl owocowy robiony
przez panienkę lat około 90. Ma wielki plakat z wydrukowanymi
obrazkami owoców; pokazujesz jej palcem z czego ma być.
To zawsze trudny wybór, kiedy jest grudzień, w Polsce tylko
dżemy albo ziemniaki, a tu masz do wyboru dwadzieścia pięć
różnych owoców łącznie ze świeżymi truskawkami. Trenowałem
też w miejscach bardziej turystycznych, na przykład w kurorcie
bardzo obleganym przez nowych ruskich. W sumie do biegania
nic to nie wniosło, ale wypada napisać, że w miasteczku nazwy
knajp, hoteli, menu i drogowskazy pisane są cyrylicą. Gorzej, że
zapuściłem się w okolice plaży wykorzystywanej przez lokalne
prostytutki obu płci. Byłem tam jedynym sportowcem.
W Malezji na trasie biegowej zatrzymywały się samochody
i proponowały podwózkę. No bo jak to tak – że biega? W
Argentynie na biegowej ścieżce w parku jest taki tłok, że biegnie
się tak szybko, jak biegnie masa. Taki start w Orlen Marathon. W
Ambato (Ekwador) miły policjant zatrzymywał ruch, abym mógł
przebiegnąć przez ulicę – a ja naprawdę potrzebowałem odsapki.
Nagrodą był kubek koziego mleka, wydojony bezpośrednio na
ulicy. To dość typowy sposób dostarczania świeżego nabiału
w Ekwadorze. A w Gdyni... nie ma drugiego takiego miejsca do
biegania jak Gdynia. Bulwar z widokiem na klify albo miasto.
Podbieg na Płytę Redłowską – przez polankę albo ulicami.
Wszyscy uśmiechnięci i zadowoleni z życia.
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V.VIII

To dopiero początek
Myślę, że po 3 latach nadal wiele przede mną, ale ubiegły
sezon dał mi więcej niż dwa poprzednie. Co się zmieniło?
Po pierwsze: ludzie. Na expo w Gdyni szedłem trochę z
duszą na ramieniu – miał być tam ON - sMentor, Człowiekinstytucja. Słyszałem pogłoski, że ma dwa metry wzrostu,
krzykiem kruszy skały, wzrokiem rozpala wielkie piece i wstawił
wszystkie zdjęcia na Instagram. Słowem – takie skrzyżowanie
Pani z Dziekanatu i Chucka Norissa. To wszystko prawda, no
może poza wzrostem. Wreszcie poznałem całe to towarzystwo i
od razu po wyjeździe zaczęło mi ich brakować.
Po drugie: poziom zawodów. W Rumunii w zeszłym
roku wywalczyłem Grand Prix w grupie wiekowej. W Polsce na
solidnie obsadzonych zawodach w Gdyni byłem 429 open i 418
AG... Nie cisnąwszy, poprawiłem życiówkę o ponad 16 minut.
Oszczędzałem siły na Malbork.
Po trzecie: program sMentorski. Z pewnym zażenowaniem
muszę stwierdzić, że Marcin cofnął mnie jako zawodnika do
początku mojej drogi. I jest to tak wielka zaleta, że aż powinienem
to napisać WIELKĄ LITERĄ. I to nie dlatego, że potrafił w trzech
słowach odpowiedzieć na najdziksze, najbardziej zawikłane
pytanie, ale dlatego, ze tych pytań – stricte zawodniczych –
mam teraz 1000 razy więcej. Program sMentorski pozwolił mi
zobaczyć, jak daleko w zadku jestem oraz gdzie mógłbym być.
Że naparzenie w wodę, deptanie roweru i pędzenie w trupa to nie
wszystko. Może mógłbym powiedzieć, że sMentoring na nowo
ustawił mi alfabet? Teraz wygląda tak:
A – ambicja - inni uczestnicy programu troszkę mi na nią depnęli.
Przydatne.
B – boscy C – celebryci - dostałem szansę na poznanie takich
osobowości jak Maciek Dowbor i Piotr Nowak. O obu sąsiadka
mojej mamy na wsi wie więcej niż oni sami. Fajnie było skatować
jednego z nich na górkach w Gdyni. Potem strzeliliśmy sobie
sweet focię – od razu widać, dlaczego jeden z nas pracuje w TV,
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a drugi nie.
D – #dobropowraca – wcześniej raczej rzadko nad tym się
pochylałem, a okazuje się, ze całą tą zabawą można jeszcze
komuś pomóc.
E – e tam, O – oj tam, oj tam – Odpowiedź na hasła typu: “pada,
nie idę biegać”.
F, K, Z… – zestaw słów ogólnie uznawanych za obraźliwe,
używane przez Prezesa KS NieMaNieMogę za granicą RP w celu
dopingowania zawodników.
G – gówno - przed moim pierwszym IRONMANem Marcin (jeszcze
jako zwykły Marcin a nie sMentor) tak mi napisał o pływaniu. Do
dziś robię więc 1900m w 40 minut.
H – Halinka - no co, akurat brakowało mi opisu.
I – Inni - teraz Inni to są ci, którzy nie wstają o czwartej rano, żeby
zrobić trening (patrz E)
J – Juszkożon - żona Justyna - kobieta, która pozwoliła mi
ukończyć IM w Zurichu, dając sześć miesięcy wolnego od
wszelakich obowiązków domowych. Jedyna w swoim rodzaju.
K – koza - ulubione zwierzę Suchego. Uwielbia kawę ze świeżo
udojonym.
L – liczby - kalorie, patrz W.
M – muszę, mogę – słowa powtarzane na każdym podjeździe,
podbiegu i podmuchu w twarz. Okazuje się, że nadużywane
wcale nie tracą na wartości.
N – Niechciejstwo – w zasadzie zawsze siedzące na ramieniu. W
większości przypadków wygrywam, choć Niechciejstwo nie gra
czysto. Powoduje bóle fantomowe (takie, których tak naprawdę
nie ma, ale przez które idzie się do domu) albo sprowadza grill na
trasę treningu. Co jak co, ale z grillem nie wygram. Jak mam do
zrobienia cztery kółka, a na drugim poczuję żarcie – idę do domu.
O – Ogień z Dupy – hasło przewodnie i podstawowy doping. Na
biegu w Malborku usłyszałem to z ust pięciolatka. Stało się to
dokładnie w chwili rozmowy z innym zawodnikiem o OZD właśnie.
Powiedział tylko: “widzisz, do czego doprowadziliście?”
P – piwo domowe. Miał być pszeniczniak, wyszło przegazowane
piwo z sokiem. Szczęśliwie 12 butelek eksplodowało.
R – rower - świętość. Szukając chaty do wynajęcia, zawsze szukam
też miejsca na rower. Na hasło „przecież jest piwnica” robię się
agresywny. Świeżo przyniesione do domu dziecko, Stefan, spało
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w koszyku na podłodze; nie było miejsca na łóżeczko, bo rower.
S – wyżej wspomniany Stefan, synek, mój drugi najwierniejszy
kibic. Nic tak nie motywuje do kolejnych startów i treningów, jak
trzylatek klepiący po ramieniu i mówiący: “tato, biegałeś dziś
długo, to ja też muszę”. Nic tak nie demotywuje, jak trzylatek który
na hasło: “idziemy kibicować tacie”, odpowiada: “ZNOWU?!?”
T – tarta – przeciwieństwo Wytopu. Nagroda pieczona przez
Juszkożona.
U – upadek – kolejność działań po upadku na rowerze: 1.
Rozglądasz się czy nikt nie widział, kiedy ubrany jak Lance
Amstrong wywalasz się na środku skrzyżowania, 2. Zrób obdukcję
roweru, 3. Tamuj krwawienia, usztywniaj złamania itp.
W – Wytop. - jakiś chory ruch społeczny każący ludziom zrzucać
wagę. Mało nie przypłacony zapaścią. Lata taki, sprzedaje
magnesy na lodówkę. No oczywiście, że kupiłem. Potem
dopiero wykminiłem, że mam zabudowaną… Taśma dała radę.
WYTOP OSTATECZNY to 7500 kcal w 15 minut. Inna nazwa:
krwiodawstwo. Polecam!
Z – zmiana – odkąd poznałem tych wszystkich wariatów, życie
nie jest już takie samo. Pewnie nigdy nie będzie. Za jakieś 30 lat
chętnie napiszę, czy było warto, ale coś czuję, że będzie.

V.IX

Galapagos Challenge
Dlaczego tam? Bo mam blisko! Decyzja o zapisaniu się
na ten start zapadła w zasadzie natychmiast po przeprowadzce
do Ekwadoru. Termin idealny, tylko trochę drogawo – sama
procedura wjazdu na wyspę to 120$ od osoby. Ale to tylko 2
godziny lotu… i pewnie nigdy więcej nie będzie okazji. Smarujemy
więc naleśniki cieńszą warstwą dżemu.
Kolejnym drobnym kłopotem staje się ekwadorska
biurokracja, a konkretnie wiza. Pomimo że wyspy są terytorium
ekwadorskim, nie ma opcji wjazdu bez ważnej wizy. Nasze
skończyły się na dwa tygodnie przed wylotem. Założenie było
takie, że w międzyczasie wyrobimy sobie tutejsze dowody i
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pojedziemy jako Ekwadorczycy. Mając cedulę, czyli dowód
osobisty, płaci się mniej za bilet i za wjazd na wyspę. Aby taki
ekwadorski dowód otrzymać, można wyrwać jakąś Ekwadorkę
i się z nią hajtnąć, a potem zapłacić 40.000 USD za wydanie
dokumentu albo – to opcja, którą wybrałem – zapisać się jako
pożądany towar importowy: człowiek z dyplomem. Dyplomy
uznaje tu twór o nazwie Senescyt – Consulta de Títulos. Lecz ten
właśnie Senescyt uznał, że Wyższa Szkoła Morska w Gdyni to
jakaś popierdółka i nie przepisał mojego papieru, przekreślając
moje szanse na stanie się szczęśliwym prawie-obywatelem tego
mlekiem, miodem i ropą płynącego kraju. Jednak ponieważ jestem
Polakiem, a co więcej, niedawno poznałem kilka osób z grupy
NEGU (Never Ever Give Up), po prostu nie mogłem pozwolić,
aby taka drobnostka mnie zatrzymała. Po trzech dniach treningu
interwałowego pomiędzy biurkami oraz okazywania nieważnej od
roku legitymacji PZTri, lecę na zawody jako oficjalny reprezentant
Rzeczypospolitej Polskiej.
Galapagos. Wiele jest miejsc na świecie, o których mówi
się, że są jedyne w swoim rodzaju, ale tutaj naprawdę to widać.
Niezwykłość miejsca rozpoczyna się już na lotnisku w Quito,
gdzie za jedyne 20$ kupuje się kartę turysty. To taka karta, którą
należy mieć ze sobą przez cały pobyt. Wpisuje się tam miejsce
pobytu na wyspie oraz oświadcza, czy ma się ze sobą sprzęt
do biwakowania (jeśli tak – podejrzane). Ponieważ wyspa leży
1300km od kontynentu, ceny są... specyficzne. Nabraliśmy więc
żarcia na tydzień, między innymi płatki, makaron i pół litra wódki,
żeby oblać ewentualny sukces albo zalać porażkę.
Na lotnisku kontrola bagażu. Pierwszy zgrzyt – ser nie
przejdzie. Solony twaróg został skonfiskowany po stosownym
opisaniu i zważeniu przez urzędnika. Na lotnisku Baltra kolejna
kontrola; tym razem nie przeszły jabłka. Ostrożność tubylców
wydaje się przesadzona, ale tylko do czasu, aż zobaczy się
efekty braku takich kontroli. Jakieś 100 lat temu po raz pierwszy
odnotowano tu obecność jakiejś australijskiej muchy. Składa ona
jaja w gniazdach pinsonów – najważniejszych ptaków na wyspie.
Te małe, niepozorne wróble przyleciały na Galapagos tysiące lat
temu. Nie miały naturalnych wrogów, więc żyły sobie spokojnie. I
to właśnie na podstawie obserwacji tych ptaszków niejaki Charles
Darwin wymyślił teorię ewolucji. Zauważył, że ptaki mają różne
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dzioby, w zależności od tego, w której części wyspy żyją i czym się
żywią. Aż tu nagle mucha w ciągu kilku lat wybiła 50% populacji.
Podobnie z porostami na drzewach; zaraza przywleczona 3-4 lata
temu niszczy lokalną roślinność. Tak więc cena krążka sera oraz
pięciu jabłek (cztery pozostałe zjadłem podczas wypisywania
protokołu) wydaje się do udźwignięcia.
Przed odebraniem pakietu startowego dostałem mail, że
o 15 i 16 odbędzie się oficjalny objazd początku trasy. Miało być
trochę kręcenia po mieście i chcieli pokazać, jak będzie wyglądał
dojazd do wylotówki, coby nikt się nie pogubił. Końcówka
okrążenia miała być skomplikowana – była inna dla olimpijki i
inna dla połówki; postanowiłem zatem wziąć udział w oficjalnym
objeździe. Ale to jest Ekwador: ani o 15, ani o 16 nikt nic nie wiedział
o żadnym objeździe trasy. To znaczy inaczej: wszyscy wiedzieli,
kto ma go poprowadzić, ale gość gdzieś zniknął. Odebrałem
więc (nadzwyczaj ubogi jak na wysokość wpisowego) pakiet i
pojechałem do hotelu. Odprawa odbyła się prawie punktualnie.
Start był o 9, strefę otwierali o 6:30. Biegnę więc i widzę, że
dla mojego rumaka nie ma miejsca – zabrakło stojaków. Każą mi
skręcić przednie koło o 90 stopni i wstawić w rurki barierek. No
chyba nie. Nie po to chucham i dmucham na moje nowe koła, żeby
je teraz złamać pomiędzy rurami barierek. Opieram więc rower
z boku i czekam na dalszy rozwój wydarzeń. Przychodzi jakaś
dziewczyna i mówi, że tak nie wolno. Nastawiłem się bojowo…
Jednak, szczęśliwie, to przecież nie Europa – dziewczyna
stwierdziła, że w sumie to jest OK i sobie poszła. Pływanie miało
rozpocząć się na placu jakieś 600m dalej. Pędzę tam na bosaka i
myślę, że przydałoby się chociaż zamieść z trasy szkła.
Po starcie zostałem sam – pogubiłem się jak nigdy. 200
metrów w plecy, a przy tym cały czas mam wrażenie, że nie
chwytam wody. Zasolenie na Galapagos to 3,7 promila – dla
porównania, Bałtyk ma 2. Mój tłuszcz i pianka sprawiają, że
praktycznie leżę na wodzie. Na obrzydliwie słonej wodzie. Boli
mnie nos, drapie gardło. Zostawienie sobie dwulitrowej bańki ze
słodką wodą w strefie zmian było jedną z najlepszych decyzji dnia.
Tracę z 30 sekund, ale wylewam na siebie całą wodę, wypłukując
sól z oczu, uszu, nosa gardła…
Rower. Początek trasy to kocie łby – nie lubię. Wiem
że powinienem coś zjeść – mam batonika, ale czuję, że jak
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go ugryzę, to się uduszę. Czekam na jakiś płaski odcinek, na
razie płaczę na podjeździe. Pogoda jest łaskawa – 37 stopni i
delikatne zachmurzenie. Do tego góry, fatalna nawierzchnia i
masa wulkanicznych, ostrych kamyków, przez które na drugim
okrążeniu mijały mnie ciężarówki z tymi, którym zabrakło dętek
na zmianę.
Okazało się, że ta jazda poszła mi całkiem nieźle,
Zameldowałem się z strefie jako szósty, choć o tym nie wiedziałem.
Pędzę więc moim tempem na jeden z gorszych biegów. Cztery
kółka; na drugim dowiedziałem się, że jestem czwarty, a przede
mną jest między innymi Kathy Winkler. Jednak, jako że były
osobne kategorie dla kobiet i dla mężczyzn, ostatecznie zająłem
trzecie miejsce Open. Pierwszy brązowy medal w życiu – bardzo
ładnie!
Nie był to koniec wrażeń na ten weekend. Jak szaleć to
szaleć – okazja do pobiegania na Galapagos tak szybko się
nie powtórzy. Po triathlonie intensywna regeneracja – masaż,
rolka, skarpety kompresyjne, tona tabletek – aminokwasy, izolat
białkowy, węgle proste i mniej proste. A w niedzielę maraton.
Kilka maratonów już w życiu przebiegłem. Parę z nich było
w warunkach ciepłoty, ale nigdy nie biegałem na zmęczonych
nogach. Z kilku powodów był to mój najcięższy start. Raz – profil
trasy. Na początek 17-kilometrowy podbieg przez pustynię, na
domiar złego po prostej drodze. Nic nie działa gorzej na moją
psychikę niż widok prostej jak linijka drogi pod górę, do tego
falującej w gorącym powietrzu. Miałem plan na utrzymanie
średniego tempa na poziomie 5minut na kilometr. Po kilkunastu
minutach marzę o utrzymaniu się poniżej sześciu. Ale skąd!
Niedługo później łapię się już na automobilizacji: dobiegnij do tej
suchej czaszki, a potem sobie podejdziesz. Przez pewien czas
biegnę w parze z kolegą; gadamy sobie urwanymi zdaniami,
dzięki którym przechodzi przyspieszony kurs polskiego. Muszę
mu wytłumaczyć, dlaczego po każdym dobiegu do lokalnego
przewyższenia, kiedy oczom ukazuje się kolejny podbieg, używam
słowa na K.
Samotność. Praktycznie przez 35 kilometrów biegnie
się samemu. Nikogo z przodu, nikogo z tyłu; jedynie co jakiś
czas podjeżdża samochód mobilnego nawadniania z wodą i
izotonikiem albo karetka z lekarzem pytającym przez okno, czy
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todo bien. Na pięć kilometrów przed metą dopędza mnie Kathy
Winkler, ta z wczoraj – dziewczyna lat 40 z zawartością tłuszczu
w organizmie na poziomie 7%. Troszkę się ścigamy, ale Kathy nie
daje rady na ostatnich dwóch kilometrach; wczoraj włoiła mi na
triathlonie, dziś się nie dam.
Całość zmagań – Triathlon Galapagos i Maraton – kończę
na 3. pozycji Open. W nagrodę dostaję medal, czapeczkę
sponsora i butelkę wody mineralnej. Nie żebym robił to dla
pieniędzy, ale patrząc na listę sponsorów na bannerach i koszulce
oraz stosunku wysokości opłat do poziomu organizacji, zawody
wyglądały słabo.

V.X

Nie ma, po prostu nie ma “nie mogę”
Kompania mi się trafiła – podjął Geralt, kręcąc głową. –
Towarzysze broni! Drużyna bohaterów! Nic, tylko ręce załamać.
Wierszokleta z lutnią. Dzikie i pyskate pół driady, pół baby.
Wampir, któremu idzie na pięćdziesiąty krzyżyk. I cholerny
Nilfgaardczyk, który upiera się, że nie jest Nilfgaardczykiem.
– A na czele drużyny wiedźmin, chory na wyrzuty sumienia,
bezsiłę i niemożność podjęcia decyzji – dokończył spokojnie
Regis. – Zaiste, proponuję podróżować incognito, by nie
wzbudzać sensacji.
Andrzej Sapkowski
Triathlon zacząłem trenować z nudów. Pracując za
granicą ma się – zwłaszcza na początku – sporo wolnego czasu.
Dostaje się bonusowe godziny, które do tej pory spędzało się ze
znajomymi i rodziną. Można wtedy pójść w tango albo w pasje.
Moją stał się triathlon. Do Ekwadoru jechałem już jako dość
obcykany zawodnik; ciągle amator, ale w 2014 roku zaliczyłem
14 startów, w tym IM Zurich. Zdobyłem też 1. miejsce w Grand
Prix Rumunii w grupie wiekowej 31-40. W Ekwadorze zaliczyłem
zawody z cyklu Galapagos Challenge, gdzie byłem 3. OPEN. Nie
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o tym jednak miało być podsumowanie. Raczej o tym co dał mi
poprzedni rok - rok współpracy z Marcinem.
Takie podsumowania są najtrudniejsze do napisania.
Widziałem się z nim dwa razy – w Gdyni i w Malborku. Wymieniliśmy
kilkadziesiąt maili, zjedliśmy po pączku (OK, po trzech).
Dziś rano pożarłem się z jedną z najbliższych mi osób.
Trochę poszło o ambicję, taką wewnętrzną - o to, że jak sobie
człowiek coś chce, ale tak naprawdę – to nie ma opcji, żeby
nie próbował tego zrobić. Nie mówię o osiągnięciu celu, bo
czasem zewnętrzne czynniki naprawdę dają w tyłek i trzeba je
mniej lub bardziej modyfikować. Ale podczas tej wymiany zdań
padło – zupełnie nieświadomie – że nie ma nie mogę. To było to.
Powiedziałem to, bo stało się moją dewizą, jedną z zasad (mam
jeszcze taką, że nie wchodzę po podjazdach dla wózków, żeby
nie kusić losu). Czego więc nauczyłem się podczas programu
Marcina? Że cele należy sobie stawiać rozważnie. Że od początku
należy zaplanować koszty przedsięwzięcia – ze szczególnym
naciskiem na osoby nam bliskie. Że należy odejść na dwa kroki
i przyjrzeć się sobie z dystansu – może można coś poprawić. Że
zawsze, ale to zawsze należy wykorzystywać okazje do zrobienia
czegoś dobrego, zwłaszcza, jeśli nie kosztuje nas to nic lub
kosztem jest tylko 5 minut naszego czasu.
Ale jak już sobie to ustalimy... Jak już mamy stan, w którym
wykonanie założeń zależy tylko od nas samych… Wtedy NIE MA
NIE MOGĘ. Bo ważne jest, żeby być dumnym z samego siebie.
W trakcie powstawania tej książki zdążyłem przenieść się
z Pacyfiku nad północny Atlantyk. Z 2800 m n.p.m. zjechałem na
0; z 9 stopni Celsjusza w 36. Innymi słowy: przeprowadziłem się z
Quito do Buenos Aires.
Znowu wszystko trzeba zacząć od nowa. Basen niby tu
jest, ale drogi jak piorun – wejście kosztuje prawie 10USD. Jeśli
chodzi o rower, wygląda na to, że ćwiczę na coraz krótszych
trasach. W Rumunii miałem do jazdy Mamaię – mały kawałek
terenu, na którym dało się zrobić 10-kilometrowe kółko. Potem
przerwa w Polsce i leśna droga w Wandowie – 5km. Potem Quito
i treningi po 100km na pętli 3600m… W Buenos Aires na treningi
kolarskie mam KDT – to taki mały park rekreacyjny: basen, trawka
i pętla dla rowerów…. o długości 1600m. No kurka! Na torze
jeździ jednocześnie ze sto osób – jeden gigantyczny peleton. A ja
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jestem trajlończykiem, my nie jeździmy w peletonach!
Po przylocie z Quito bieganie na poziomie morza naprawdę
jest przyjemne. Zaliczam prędkości, o jakich w Ekwadorze nie
śniłem. Biegam po trzy godziny, lekko i przyjemnie. Nawet po
winie albo dwóch. Albo po winie i steku – bo dieta tutaj nie należy
do najlżejszych.
Pobiegam tu pewnie z rok, a potem znowu trzeba będzie
spakować rower do walizki, buty i koszulki do toreb; wziąć do ręki
mapę i szukać kolejnego miejsca do życia. Może blisko basenu,
parku… wylotówki… Nie wiadomo. Taki los – ale przynajmniej
jest ciekawie.
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Samoobserwacja daje mądrość. Zawsze przypatruj się swoim
akcjom jako możliwości doskonalenia się.
Masutatsu Oyama

VI.
Radek Buszan

ROZWÓJ I ŚWIADOMOŚĆ
W TRIATHLONIE
Na początku lat 90., jako uczeń szóstej klasy podstawówki,
niemal cały czas spędzałem na basenie - trenowałem pływanie.
Pewnego dnia byłem świadkiem zapisów na jakieś bliżej
nieokreślone zawody sportowe, w trakcie których uczestnicy
mieli przepłynąć jezioro, objechać je rowerem, a potem jeszcze
przebiec spory kawał z jednej przystani na drugą. Do dziś żałuję,
że ktoś mnie wtedy nie ośmielił i nie namówił, żebym spróbował
swoich sił w triathlonie.
Dwadzieścia lat później, czyli trzy lata temu, przy okazji
wyjazdu do Las Vegas w ramach pracy w międzynarodowej
korporacji dowiedziałem się, że mój serdeczny kolega
przygotowuje się do startu w ½ Ironmana. Nie miałem jednak
bladego pojęcia, co to oznacza. Kolega wiedział, że trenowałem
kiedyś pływanie, więc poprosił, żebyśmy pojechali razem do
lokalnego, kultowego sklepu triathlonowego po piankę. Jako
ekspert w dziedzinie wodnej miałem pomóc mu wybrać odpowiedni
sprzęt. Wyszedłem ze sklepu bogatszy o czepek z amerykańską
flagą i postanowienie startu na dystansie sprinterskim w Suszu w
roku 2012. Zaraz po powrocie do Polski opłaciłem pakiet startowy
i zacząłem rozglądać się za rowerem szosowym. I tak zaczęła się
przygoda, która w pewnym sensie zmieniła moje życie.
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VI.I

Pływak
Odkąd pamiętam, dwie najważniejsze wartości, które
kierują moim życiem, to rozwój i świadomość. Skąd się to we
mnie wzięło? Zacznę od tego, że moi rodzice zajmowali się
sportem. Mój tata był lekkoatletą, moja mama grała w piłkę
ręczną. Rywalizacja sportowa wpisana była w moje działania
od urodzenia. Jak tylko byłem na tyle duży, żeby samemu się
przebierać, rodzice posłali mnie na basen, abym nauczył się
pływać i ewentualnie spróbować swoich sił w konfrontacji z
równolatkami. I tak zostałem pływakiem. Dodajmy jeszcze, że
strasznie słabym pływakiem, który szybkości szukał w podciąganiu
się na linach oddzielających tory. Nie liczyłem basenów, zupełnie
nie interesowała mnie technika. Pamiętam tylko jedną pozytywną
rzecz: chciałem być najlepszy.
Przyszedł czas na pierwsze zawody – uplasowałem się
na jednym z ostatnich miejsc. Nie wiem nawet, czy miałem
większe pretensje do siebie, całego świata, kolegów czy do
trenera. Z jakiegoś powodu wybuchła w mojej głowie myśl:
nigdy więcej! Zaczął się nowy rozdział: ciężka praca i rozwój.
Przestałem opuszczać treningi, przepływałem wszystkie zadania,
niespodziewanie awansowałem z gościa, który ciągnął się w
ogonie kolejki pływaków na prowadzącego poszczególne serie.
Po pół roku pojechaliśmy do Białegostoku na kolejne zawody.
Moje ówczesne rekordy życiowe ledwie starczyły na awans do
drużyny mojego klubu – Juvenii Olsztyn. Dostałem klubowy dres,
który był o pięć rozmiarów za duży i... wróciłem z zawodów z
dwoma brązowymi medalami i krótką notką o sobie w lokalnej
gazecie. To wydarzenie raz na zawsze wyryło w mojej świadomości
prostą zasadę: jeśli czegoś chcesz, to pracuj, a będziesz to miał.
Droga do celu – praca – to najprzyjemniejszy element składowy
życia. Tak jak podróż często ciekawsza jest od celu, do którego
zmierzamy.
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VI.II

Pracownik
W 2005 roku zacząłem pracę w dużej międzynarodowej
korporacji. Do dziś zastanawiam się, jak to się stało, że
mój ówczesny szef mnie zatrudnił. Byłem zdecydowanie
najmłodszy, najmniej doświadczony i zupełnie nieprzygotowany
do roli, którą mi powierzono. Miałem w głowie tylko jedno – to
coś, co ukształtowało moją sportową osobowość w szkole
podstawowej, czyli silną chęć rozwoju i bycia najlepszym w tym
co robię. Zdradzałem przy tym wszystkie możliwe cechy osoby
nieuświadomienie niekompetentnej. Na szczęście na mojej
drodze stanął ktoś, kto potrafił dodać do mojej życiowej mantry
ten drugi składnik: świadomość. Zainspirowany do głębi, w dwa
lata przeczytałem około dwustu książek dotyczących szczęścia,
życia, świadomości i samorozwoju. Większości z nich nie
pamiętam, część została we mnie dosłownie w kilku zdaniach, a
do paru z nich wracam z uśmiechem na twarzy. Otworzyły mi oczy
na wiele spraw, których dotychczas w ogóle nie widziałem. Z tego
co przeczytałem płynęła wielka nauka, która idealnie uzupełniła
pierwotną dla mnie chęć ciągłego rozwoju we wszystkim co robię.
Zacząłem działać świadomie, z coraz większą kontrolą różnych
aspektów otaczającego mnie życia.

VI.III

Triathlonista
Moją przygodę z triathlonem naznaczyły dwa wymiary,
które od dłuższego czasu skutecznie kierują moim życiem.
Domyślacie się jakie? Oczywiście: są to rozwój i świadomość.
Uważam, że to niezbędne elementy sukcesu.
Za każdym razem kiedy próbuję przypomnieć sobie swoje
pierwsze zawody triathlonowe, uśmiecham się do siebie w
duchu. Płynąłem bez pianki, jechałem na rowerze o trzy rozmiary
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za małym, a bieg wspominam jako traumę, bo nigdy wcześniej
nie ćwiczyłem tak zwanej zakładki. Ale – choć czas mógłby na
to wskazywać – wcale nie była to dla mnie porażka. Dotknąłem
czegoś nowego, spodobało mi się to, wzbudziłem w sobie
pierwszą ciekawość. Niezwłocznie zapisałem się na pierwszą
olimpijkę do Ełku. Jak było? Cóż… Postanowiłem ten dwa razy
dłuższy dystans pokonać w czasie krótszym niż wynika z prostego
pomnożenia wyniku z Susza przez dwa. Ból był straszny, ale się
udało. Chęci dalszego rozwoju nic już nie mogło zatrzymać.
Kolejny rok to pierwsze próby ułożenia planu treningowego
i inwestycja w część dodatkowego sprzętu. W 2013 roku cel
miałem tylko jeden: debiut na dystansie ½ Ironmana z czasem
poniżej pięciu godzin. Udało się już za pierwszym podejściem na
zawodach w Gdyni, potem powtórzyłem to w Borównie. Wydaje
mi się, że w obu przypadkach miałem więcej szczęścia niż
rozumu, bo poza kilkoma mocniejszymi, jakościowymi treningami
nic więcej nie zrobiłem. Dość powiedzieć, że pierwszy raz 90 km
na rowerze przejechałem właśnie podczas triathlonu w Gdyni.
Rok 2014 wspominam jako wyjątkowo udany sportowo,
szczególnie na dystansie 70.3. Moja świadomość związana z
magicznym pojęciem triathlon zwiększyła się wielokrotnie. Miałem
już rower czasowy i porządne koła, miałem też pierwszy w życiu
plan treningowy i dość mocno przemyślany kalendarz startów.
Chęć zaspokojenia pragnienia rozwoju wymagała coraz bardziej
kompleksowego podejścia do sprawy. Ostatecznie udało mi się
spełnić swoje oczekiwania, przesuwając rekord życiowy aż o
20 minut. Z jednej strony bardzo cieszyły mnie wyniki, z drugiej
zacząłem martwić się: co dalej?
Zadałem sobie ważne pytanie: co zrobić, aby bez wsparcia
trenera dalej móc cieszyć się życiówkami? Odpowiedź po
raz kolejny znalazłem w świadomości. Skoro triathlon to tak
skomplikowane i złożone zagadnienie, to skoro dotychczas
świadomie zadbałem o kilka wymiarów, wystarczy znaleźć kolejne
i dzięki skupieniu na nowych elementach, dalej się rozwijać.
Pytanie tylko: jak? Odpowiedź przyszła wraz z rozpoczęciem
pracy z mentorem, czyli osobą, która doskonale zna wiele
wymiarów triathlonu i sama potrafi z nich fantastycznie korzystać.
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VI.IV

Przyjaciel
Obszarów, których dotknęliśmy razem z Marcinem było
wiele i były one różne. Począwszy od tych czysto sportowych
w postaci konsultacji   – kiedy, jaki trening i ile mógłby trwać –
przez te czysto techniczne, jak choćby pytanie: skoro mam rower
czasowy, dlaczego nie dostosowałem pozycji, a skończywszy na
rodzinnych: czyli jak zadbać o odpowiedni balans rodzina-pasja.
Wyłonił mi się z tego obraz, który dziś zawiera już bardzo dużo
spójnych elementów. Oczywiście wciąż jest jeszcze kilkanaście
wolnych puzzli, spraw których na razie nie rozumiem. Sądzę
jednak, że jeśli tylko chęć rozwoju utrzyma się na odpowiednim
poziomie, pobudzi świadomość do tego, aby zgłębić kolejny
aspekt triathlonu i znów przesunąć granicę swoich możliwości.
Gdzie i kiedy to się skończy? Potencjalnie nigdy, ale realnie
skończy się tylko w wyniku nałożenia na siebie samego jakiś
niepotrzebnych ograniczeń. Mam nadzieję, że nigdy tego nie
zrobię.

VI.V

Strateg
Spotkałem na swojej drodze wiele osób, które kompletnie
nie wierzą w to, że aby osiągnąć w życiu jakiś cel, trzeba go sobie
najpierw jak najdokładniej wyznaczyć, a następnie uwierzyć w
jego osiągnięcie. W każdej dziedzinie życia – w biznesie, sporcie
czy w małżeństwie –  receptą na sukces jest stały rozwój. Rozwój
ten musi być dokładnie określony. Musimy wiedzieć, dokąd
idziemy i kiedy możemy tam dotrzeć.
Prawidłowo określony cel musi być mądry - SMART - czyli
szczegółowy, mierzalny, osiągalny, istotny i umiejscowiony w
czasie (Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time-bound).
Jestem w stanie stwierdzić z pełnym przekonaniem, że trudno
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było mi zrealizować w życiu cele, które nie były w ten sposób
określone, a stawiam je sobie przed każdym większym wyzwaniem
w życiu: między innymi przed zawodami, większością treningów,
przed kolejnym sezonem i w perspektywie 5-letniej. Dzięki mojej
współpracy z mentorem znalazłem kilka powodów, dla których
tak właśnie działam również w triathlonie.
Po pierwsze: wierzę że dzięki podejściu zorientowanemu
na podzielenie długiej drogi na krótsze odcinki, w końcowym
rozrachunku będę bardziej skuteczny. Nawet jeśli nie osiągnę
jakiegoś założenia w 100%, a tylko w 95, to i tak będę w dużo
lepszym położeniu, niż gdybym nie wyznaczył sobie tego “celu
właściwego”. Gdy bowiem tego nie robię, zwykle osiągam tylko
około 60-70% tego, co wyznaczyłbym sobie jako docelowe
założenie. Przy okazji ma to bezpośrednie przełożenie na
zadowolenie i satysfakcję z tego co zrobiłem. To oczywiście
przekłada się na wzrost motywacji do dalszego działania!
Stawiam sobie kolejne cele pośrednie w drodze do... No właśnie,
do czego? Do tego, co z dzisiejszej per`spektywy wydaje się
wciąż niemożliwe. Jednak jeszcze dwa lata temu nawet nie
śmiałbym o tym pomyśleć, a teraz, mimo wciąż pojawiających
się wątpliwości, wierzę że jednak jestem w stanie w konkretnym
czasie zrealizować to wielkie i ambitne zadanie, jakim jest start
w mistrzostwach świata na Hawajach na dystansie Ironman.
Nie biegam dość szybko, jestem słabym kolarzem, ale z roku
na rok odhaczam kolejne poziomy abstrakcji w drodze do
założonego poziomu, który (przy odrobinie szczęścia i mądrości
w zaplanowaniu startu kwalifikacyjnego) doprowadzi mnie tam,
dokąd chcę.
Każdy pośredni cel traktuję jako wspaniałą informację
zwrotną w stosunku do tego, jak postępuje mój sportowy rozwój.
Sezon triathlonowy to wiele miesięcy karkołomnych treningów,
które charakteryzują się ogromnym nakładem czasu. Robimy
wiele, aby tego jednego dnia w czasie sezonu osiągnąć najlepszy
możliwy wynik. Jeśli tylko udaje nam się wyznaczyć właściwe cele
pośrednie, w trakcie sezonu mamy albo pozytywną informację
na temat tego, co robimy dobrze, albo negatywną, która daje
możliwość dopracowania dalszych przygotowań tak, żeby wrócić
na właściwą ścieżkę.
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VI.VI

Eksperymentator
W sezonie 2015 moim celem biegowym było złamanie
granicy 1:30 w półmaratonie w trakcie ½ Ironmana w
najważniejszym starcie sezonu. Poprzedni rekord to 1:35, więc
planowałem poprawić się aż o 5 minut. Celem pośrednim był
czas 1:32:30 w trakcie pierwszego startu na dystansie 70.3,
który udało mi się osiągnąć w Suszu. Kolejnym była życiówka w
samym półmaratonie na poziomie poniżej 1:25. Tak przygotowany
stanąłem na starcie ½ IM w Gdyni. Niestety warunki pogodowe
i wyjątkowo kiepska dyspozycja dnia nie pozwoliły mi osiągnąć
mojego celu w tym ważnym dla mnie sportowo momencie roku.
Ponieważ jednak widziałem, że w międzyczasie udaje mi się
realizować pośrednie cele biegowe – startowe i treningowe –
postanowiłem spróbować raz jeszcze, tym razem w trakcie startu
na dystansie 70.3 w Malborku. Ostatecznie, mimo mocnego
wiatru w trakcie etapu rowerowego, który wyprał ze mnie
więcej sił niż zwykle, udało mi się przebiec półmaraton w 1:29.
Zawody ukończyłem z dobrym samopoczuciem, a realizacja celu
biegowego dała mi całą masę pozytywnej motywacji na kolejny
sezon. Mentorska metoda postawienia sobie celu właściwego na
początku sezonu oraz celów pośrednich realizowanych w jego
trakcie sprawdziła się w praktyce doskonale.
Każdy “cel właściwy” daje dobrą perspektywę
długoterminową; w trudnych chwilach łatwiej jest utrzymać
motywację do treningów. Od wielu lat w kółko zadaję sobie
pytanie: po co właściwie wskakuję do zimnego basenu o 7:15,
aby narazić się na ból, nudę, samotność czy ewentualny brak
satysfakcji, jeśli trening nie idzie zgodnie z planem. Przecież
w tym czasie mógłbym spokojnie siedzieć przy śniadaniu i
delektować się pyszną, aromatyczną kawą. Kolejne pytanie jest
dla mnie jeszcze trudniejsze z uwagi na znaną wielu szorstką
relację Buszan vs rower. Dlaczego o 6 rano – zaspany, głodny,
często zły na cały świat – wsiadam na trenażer w zimnym garażu,
żeby jak chomik w klatce kręcić w koło bez widocznych efektów
przemieszczania się i kojącej zmiany krajobrazu? Bywa, że jeśli
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tylko zacznę analizować oderwaną od całokształtu czynność,
natychmiast tracę motywację i poczucie sensu tego, co robię.
Kwestionuję sens treningu, zastanawiam się nad stanem swojej
psychiki, narażam na konflikt z otoczeniem.
Dzięki wsparciu jakiego udzielił mi mentor, zobaczyłem że
jeśli tylko dobrze zdefiniujemy cel długoterminowy, nieco łatwiej
jest mierzyć się z szarą codziennością. I tak dzięki wizji podróży z
rodziną na koniec świata, szybko wracam myślą do drugiej soboty
października, kiedy to najlepsi triathloniści świata spotykają się na
legendarnej Konie. Kiedyś na pewno pojadę tam jako zawodnik.
Dlaczego w to wierzę? Bo taki właśnie wyznaczyłem sobie cel na
czterdzieste urodziny. Bo mam cele pośrednie i sukcesywnie je
realizuję. To jedyna recepta na sukces.

VI.VII

Silny i słaby
Nie mam trenera, a do swoich startów przygotowuję się
indywidualnie. Oczywiście korzystam z wielu dostępnych źródeł,
na przykład z publikowanych w internecie planów treningowych
czy opisów przygotowań zawodników i relacji ich opiekunów.
Mam pełną świadomość wyzwań, jakie to podejście przede mną
stawia. Wydaje mi się, że dobry trener pozwoliłby mi zaoszczędzić
nieco czasu w mojej drodze do osiągnięcia celu właściwego,
czyli   startu w mistrzostwach świata IRONMAN na Hawajach.
Jednak dzięki filozofii którą przyjąłem, spełniam się również na
polu samorozwoju, czyli mojej wiedzy i świadomości związanej z
metodyką i praktyką treningu triathlonowego.
W latach 2013-2014 starałem się jak najsumienniej
odwzorować pewien plan treningowy, który wpadł mi w oko.
Wydawał się bardzo rzeczowy i miałem nadzieję, że będzie
skuteczny. Liczyłem na to, że uczyni ze mnie zdecydowanie
szybszego zawodnika. Niestety sam plan, a nawet jego sumienna
realizacja to jeszcze nie wszystko. Okazało się bowiem, że każdy
z nas ma pewne silne i słabe strony, na które musi zwrócić
szczególną uwagę w trakcie swoich przygotowań. Dopiero
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dołożenie takiej krytycznej analizy do samego planu treningowego,
wykonanej wspólnie z mentorem, pozwoliło mi bardziej świadomie
dostosować trening w 2015 roku. Dzięki temu rzeczywiście
odczułem pozytywne skutki sumiennie przepracowanego okresu
przygotowawczego.
Praktyka, którą wypracowałem z mentorem wygląda tak, że
po każdym starcie staram się analizować, co poszło dobrze, a co
mógłbym jeszcze dopracować. Próbuję obiektywnie i krytycznie
zapytać samego siebie, co czuję, a potem skonfrontować to
z kimś, kto wie o triathlonie dużo więcej i w przeszłości sam
stawiał przed sobą podobne dylematy. Konfrontacja z innymi
zawodnikami daje mi też najlepszą i najtrafniejszą odpowiedź
na pytania o aktualnie silne i słabe strony mojego organizmu.
Punkt odniesienia pozwala ocenić, co warto kontynuować, a co
diametralnie zmienić w najbliższym czasie.
Praktycznie po każdym starcie w sezonach 2013-2014
miałem wrażenie, że brakuje mi siły w nogach, a etap rowerowy
był moim najsłabszym. Przygotowując plan na 2015 rok wreszcie
udało mi się skutecznie wziąć pod uwagę moją słabość i tak
dostosować plan treningów, aby choć częściowo ją wyeliminować.
Za namową mentora postanowiłem połowę wszystkich treningów
spędzić na rowerze. Mimo iż panicznie boję się ciężarówek
na drogach, ciężko znoszę siedzenie na siodełku dłużej niż 30
minut, a dźwięk trenażera przyprawia mnie o mdłości, w 2015
roku zrealizowałem swój plan. Jaki był tego efekt? Okazało się,
że moja słaba strona wciąż jest relatywnie słaba. Jednak dzięki
treningom na rowerze poprawiłem bieganie! Po przejechaniu
90 km przestałem wyglądać jak zombie. Ustabilizowałem się
na pewnym poziomie i wiem, że łatwiej będzie mi w przyszłości
przeskoczyć na kolejny.
Po sezonie ponownie zrobiłem bardzo szczerą i krytyczną
analizę swoich mocnych i słabych stron z perspektywy
doświadczeń kilkunastu odbytych startów. Wnioski prowadzą
mnie do kolejnej zmiany w sposobie treningu, która – mam nadzieję
– w 2016 roku pozwoli nieco sprawniej przeskoczyć na poziom
kolarski zbliżony do pozostałych dyscyplin. Przede mną jeszcze
pewnie kilka startów, podczas których czasy poszczególnych
dyscyplin będą wyglądały na wykresie jak litera V (tak jak było w
Malborku - pływanie – 3. pozycja, rower – 23., bieg – 11.). Jednak
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wiem, że dzięki gruntownej i szczerej analizie moich słabości uda
mi się je zneutralizować, a może nawet zamienić w atuty.

VI.VIII

Fighter

Wiele razy słyszałem, że ostateczny sukces w różnych
aspektach życia w ogromnym stopniu zależy od psychiki.
Zgadzam się z tym stwierdzeniem w pełni. Co przez to rozumiem?
Nastawienie w dniu zawodów czy ważnego treningu w dużej
mierze odpowiada za to, jakie rezultaty uda mi się w jego trakcie
osiągnąć. Jeśli z góry zakładam, że będzie ciężko, to tak będzie.
Jeśli wierzę w wykonany trening, a przy tym jestem świadomy
skali bólu, z którym przyjdzie mi się zmierzyć, ale traktuję go jako
oswojony, to mogę spodziewać się założonych rezultatów.
Zgłębiłem temat nastawienia psychicznego na tyle
aby uznać, że osiągnąłem właściwy poziom świadomości.
Przygotowanie psychiczne podzieliłem sobie na dwa obszary.
Pierwszy dotyczył bólu pojawiającego się w trakcie wysiłku i
skutecznej z nim walki. Drugi zaś tyczył się nastawienia przed
startem oraz w jego trakcie.
Ból wpisany jest w każdy sport wytrzymałościowy. Wiąże
się z kilkoma dość dobrze znanymi reakcjami organizmu na
długotrwałe poddawanie go uciążliwej pracy. Bolą nas mięśnie,
wątroba, nogi, ręce czy płuca. Nie chciałbym zagłębiać się zbytnio
w szczegóły biochemicznych reakcji organizmu - pojawiających
się braków enzymów, głodu tlenowego i tym podobnych. To na
co chciałbym zwrócić uwagę to generalny fakt istnienia bólu i
możliwości jego akceptacji. W ciągu ostatniego roku nie tylko
udało mi się uświadomić praktycznie wszystkie rodzaje cierpienia
i źródeł jego pochodzenia, lecz także oswoić pojawiające się
niedogodności w sposób zdecydowanie bardziej skuteczny niż w
przeszłości. Na czym polega różnica? W przeszłości, nawet jeśli
przed startem byłem bardzo pozytywnie nastawiony, pierwszy
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dyskomfort w trakcie zawodów potrafił zapędzić mnie w kozi róg,
z którego nie potrafiłem już wyjść. Tymczasem uświadomiłem
sobie, że w trakcie wyścigu to zupełnie normalne, że sytuacja
zmienia się jak wykres sinusoidy. Czasami już w pierwszej
godzinie wyścigu na moim ramieniu siada diabełek, który z
uśmiechem na ustach krzyczy: “Kończmy już! To tyle, na więcej
Cię nie stać!” W przeszłości uwierzyłbym w swoją słabość i biegł
z tym diabełkiem do końca. Jednak dziś, dzięki wielkokrotnie
uświadamianej mi przez mentora wierze w skuteczność mojej
metody treningowej, dzięki wspólnym treningom oraz dzięki
uświadomieniu mi, że to normalne, że raz czujemy się lepiej, a
raz gorzej, o wiele skuteczniej potrafię walczyć na trasie o dobry
wynik sportowy. Wiem, że będzie bolało i świadomie to przyjmuję.
Moja głowa została wyposażona w narzędzia do przygotowania
się na tę sytuację i zareagowania, aby cała reszta nie wchodziła
bezmyślnie do ciemnego zamkniętego pokoju z napisem “koniec
wyścigu”. Jednocześnie potrafię wyciszyć się przed startem i
skupić się w pełni na tym, co będzie się działo w trakcie wyścigu.
Moje myśli raczej nie płyną już w stronę bolesnych wspomnień
poprzednich startów ani hurraoptymistycznych wizji pokonania
wszystkich zawodników z kategorii PRO. Umiem odrzucić obie
skrajne wizje na rzecz wypracowanej, przemyślanej i ambitnej
przyszłości, którą mam zamiar kreować. Nauczyłem się również
rozmawiać z diabełkiem na ramieniu - wykorzystywać jego chwilę
nieuwagi i strzepnąć go na asfalt. A potem - w chwilach uniesienia,
które zawsze przychodzą po chwilach słabości - cieszyć się z
tego jak piękny, wymagający i rozwijający sport uprawiam.
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Pomysły mogą zmienić życie. Czasami wszystko czego
potrzebujesz do otwarcia drzwi to kolejny dobry pomysł.
Jim Rohn
VII.
Wojtek Suchowiecki

KLUCZ I WYTRYCH
Klucz – przedmiot służący do otwierania zamka. Istnieje
wiele rodzajów kluczy: mechaniczne, magnetyczne, proste, itd.
Do otwierania zamka może służyć także wytrych.
Wytrych – narzędzie służące do otwierania lub
odblokowania zamków (w drzwiach, do samochodu, w szafkach
itp.), używany w przypadku braku klucza przez ślusarza. Pozwala
on na odblokowanie mechanizmu zamka.
Źródło: Wikipedia

VII.I

Wytrych
Dlaczego znalazłem się wśród sMentorowanych? Przez
przypadek? Bo tak miało być? Bo zeszły się nasze drogi z
MKONem? Co prawda nie wysłałem „podania” do Marcina na
czas, ale użyłem wytrychu!
Zadzwoniłem i powiedziałem jak było: że miałem wszystko
gotowe, że nie kliknąłem klawisza Enter, że nie miałem neta, że
była burza, że dzieci płakały, że jeśli tylko wziąłby to wszystko
pod uwagę... Miałem na szczęście kartę przetargową – już chwilę
się znaliśmy. Ja wiedziałem, kim jest “pan MKON” (tak wołałem,
gdy go mijałem – ale o tym później) a on wiedział, że jestem
Suchy, czyli Wojciech (zwracał się tak do mnie w mailach: “witaj
Wojciechu”). Tak czy siak powiedział: „Działamy. Witaj pośród
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sMentorowanych, zrobimy dużo dobrego – razem”. Mój wytrych
zadziałał! Najpierw zrobiło mi się ciepło, a potem jakoś dziwnie,
zupełnie jak nie u faceta. Poczułem, że zaczęło się dziać coś
dobrego...
VII.II

Krok po kroku
Biegam od pięciu lat, a zaczęło się standardowo – po to,
żeby zrzucić trochę wagi. Pięć lat temu nie wiedziałem jeszcze nic
o bieganiu, a tym bardziej o biegach ultra czy tym kosmicznym
triathlonie. Wiedziałem tylko, że to jakieś dziwne kilometraże i
nieziemski wysiłek, czyli nie moja bajka. To, co mnie interesuje, to
maksymalnie pięciokilometrowe przebieżki po lesie. W wiśniowym
dresie, starych adidasach i bluzie z kapturem; z muzyką i
zegarkiem, służącym mi jednak tylko do tego, żebym wiedział,
która jest godzina. Tak minęły mi pierwsze dwa lata – cały czas
te same dresy, te same stare buty i bluza, zamiennie z drugą,
kiedy pierwsza była akurat w praniu. Nie wiedziałem co to bieżnia
mechaniczna, interwały, specjalistyczne buty biegowe. Latałem
po moim lesie i byłem bardzo zadowolony. Tyle że – nie wiedzieć
jak i kiedy – kilometraż jakby się zwiększał. Zaczęły się dłuższe
wybiegania; dyszka to już mało, zaczęły pojawiać się pierwsze
20-25-kilometrowe biegi. Wszystko stało się automatycznie,
samoistnie – organizm sam mówił, kiedy chce więcej.
Wtedy w głowie zaświtała myśl: ciekawe, czy te mistyczne
42,197m naprawdę jest tak ciężko przebiec? Miałem już trochę
wybiegane, znałem dobrze „swój” las… Coraz częściej w myślach
zaczynałem zadawać sobie pytanie: dałbym radę czy nie?
Małżonka, Aniśka, wyjechała na kilka dni na konferencję.
Wiosna w pełni, sobota rano, dzieci śpią – więc dziś jest ten dzień!
Polecę maraton. Ba - maraton leśny! Pękły bite 42 kilometry w
równe 4 godziny. A więc stałem się maratończykiem – sam dla
siebie, z pomiarem przez telefon, w zaciszu swojego lasu, ze
swoimi punktami nawadniania.
Biegałem dalej i dłużej i zauważyłem, że coraz częściej
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zaczynam ze sobą “rozmawiać”. Nie tylko rozmyślać o różnych
rzeczach, lecz także – w rzeczy samej – rozmawiać. Zadawać
sobie pytania, odpowiadać na nie i tak coraz częściej. Później
stało się to jednym ze sposobów na pokonanie kryzysów.
Spodobało mi się, że dzięki temu mijający czas nie jest dla mnie
problemem. Dziś bieg rzędu 12-14 godzin nie jest wyzwaniem
pod względem czasu. Dzięki tym rozmowom głowa bez problemu
sobie z tym radzi.
Poprzez kolejne kroki, które pokonałem, doszedłem
do miejsca w którym jestem. Zakochałem się w biegach ultra,
szczególnie tych w górach. To nic, że potrzeba co najmniej
dziesięciu godzin, żeby dojechać na start – miejsce, dystans,
wyjazd z rodziną, spotkanie ze znajomymi i współzawodnictwo
rekompensują to wszystko, a meta nagradza całą walkę i
poświęcenie.

VII.III

Z numerem startowym
Po pierwszych dwóch latach – dobrej podbudowie i
pierwszym maratonie leśnym – nastąpił zwrot akcji. Bieganie
zaczęło być modne, a ja   poznałem pierwszych zakręconych
na tym punkcie ludzi. Mario-Stefan pokazał mi skipy i interwały;
odkryłem, że do różnego podłoża są różnego rodzaju buty;
polubiłem legginsy i zacząłem używać pomiaru tętna. Wciąż
jednak biegałem po lesie i ciągle nie wiedziałem, że można się
ścigać z innymi. Usłyszałem gdzieś o Biegu Rzeźnika, a zaraz
potem Mario-Mariusz namówił mnie na wspólny start. Splot
zdarzeń spowodował, że rzeczywiście tam wystartowałem, ale z
poznanym na miejscu Klaudiuszem. Ale o tym za chwilę. Przed
samym Rzeźnikiem postanowiłem się sprawdzić; musiałem
wiedzieć, czy 70-80 km biegu w ogóle jest do zrobienia!
Wymyśliłem, że na swoje 35. urodziny pobiegnę nocą do Chorzel.
Odwiedzę Dziadków na cmentarzu.
To był super bieg. Noc, wiosna, ja totalnie sam – no, może
poza zwierzyną, która przypatrywała mi się z ukrycia. To był
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właśnie ten moment, w którym przydawała się rozmowa ze sobą.
Plan zrealizowany w pełni: 82 kilometry. Na mecie – u Dziadków –
wyjąłem z koperty medal, który zrobiły moje dzieciaki. Cudowna
nagroda za mój wysiłek. Ledwo trzymałem się na nogach, ale fakt
zrobienia tego, co zakładałem, dał mi wielkiego kopa. Wiedziałem
że jestem gotowy.
Bieg Rzeźnika był moim pierwszym ultramaratonem w
górach. Osoba, z którą biegłem – Klaudiusz –   w późniejszym
czasie miała na mnie ogromny wpływ. Poznaliśmy się w Cisnej,
już na miejscu zawodów. Rozmawialiśmy może 10 minut i
już wiedzieliśmy, że idealnie do siebie pasujemy. Ja ciągle
gadam, Klaudiusz mi przytakuje, dopełniamy się na wszystkich
płaszczyznach – wiem to jeszcze przed startem. W czasie biegu
dogadujemy się kapitalnie, wyczuwamy swoje kryzysy, kiedy
trzeba wspieramy się nawzajem.
W Bieszczadach czekały na mnie potężne podbiegi i zbiegi.
Las, po którym biegałem w Olsztynie, pięknie mi się odwdzięczył.
Poznawanie go zaprocentowało – nogi dawały radę, głowa jeszcze
lepiej. A z Klaudiuszem widzę się już regularnie i to nawet bardzo!
Poznałem go najpierw ja, potem moja bliska koleżanka Marta, a
potem… może sami już się domyślacie, dlaczego przyjechał na
stałe się do Olsztyna (tak, Marta!).
Dzięki biegom ultra odkryłem, że lubię długotrwały wysiłek.
Spokojnie wchodzę na swoje obroty i kontynuuję to przez 1216 godzin. To jest moja bajka, a ja sam dopisuję w niej kolejne
rozdziały. Gdyby ktoś mi wcześniej powiedział, że będę biegał
ultra, kazałbym mu się stuknąć w czoło. A dziś… Dziś musiałbym
go przeprosić. Całkowicie sam, swoim uporem i zaangażowaniem,
doszedłem do tego co mam. Zdobyłem, wyszarpałem te
kilometry, a one oddały mi to co najlepsze – radość z ukończenia
fajnych zawodów w zdrowiu i bez kontuzji. Dzięki temu nic już nie
będzie takie jak wcześniej. Podejmuję kolejne wyzwania, zarówno
startowe, jak i osobiste w codziennym życiu.
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VII.III

Triathlonista
Wcale nie zaczęło się od oglądania filmików z Kona.
Zadziałała męska ambicja. Kolega Rutek, którego po części
namówiłem na bieganie, zapisał się na ½ Ironmana w Gdyni.
Hmmm, to co, on może, a ja nie dam rady? Nie wiedziałem co
prawda, czy dam radę ukończyć te zawody, ale zapisać się
na nie przecież jak najbardziej. Tak w grudniu powstał pomysł
zrobienia “połówki” w sierpniu. Nie mając jeszcze roweru, nie
umiejąc pływać, umiejąc trochę biegać i mając opłacony start
postanowiłem, dzięki pomocy Rutka, zostać trajlonistą. A więc
poszło: przygotowania, nauka pływania kraulem, potem rower –
wszystko jeszcze mało poukładane.
Nastawienie było w porządku, wykonanie nieco gorzej.
Chyba głowa była jeszcze wtedy niezbyt gotowa. Szczególnie
w Gdyni, gdzie przed startem pytałem sam siebie: Suchy, po co
ci to? Po co tu jesteś? Mocno przeżyłem ten start, zwłaszcza
pływanie, podczas którego chciałem zrezygnować. Jednak po
wyjściu z wody postanowiłem walczyć na rowerze i w biegu i
postanowiłem, że za rok nie będę już płakał podczas pływania.
Tak też się stało. Dzięki uporowi, przepracowanej zimie, w czasie
której dużo pływałem, no i dzięki niemu - MKONowi. Skoro on
ogarnął swoje trudne starty, muszę to zrobić i ja. Medal zdobyty w
Gdyni jest dla mnie bardzo cenny – to talizman zdobyty dużą wolą
walki. Tym bardziej cenny, że później podarowałem go Małemu.
Temu, który był w ciężkiej sytuacji, walczył o życie i wyszedł z tej
walki zwycięsko. Medal – mała elektrownia mocy – zadziałała i
chyba będzie działać dalej; będzie dodawała mu siły w gorszych
chwilach.
Z tym medalem jest związana jeszcze jedna ważna historia.
Opowiedziałem MKONowi o tym, że medal zmienił właściciela. A
on bez zapowiedzi przyjechał do mnie do firmy i powiedział coś w
stylu: Oddałeś swój najcenniejszy medal Małemu, teraz mój medal
z Kona jest twój. Medal z Mistrzostw Świata na Kona! Czujecie to?
To jakbym dostał medal z olimpiady! Często jeździ ze mną, jest
ze mną na startach ultra. Szkoda że jest taki duży (waży ze 400
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gramów), bo bym zabierał go do bukłaka na biegi. Kiedy pokazuję
go znajomym, od razu opowiadam całą historię – tę i inne. Taki
talizman naprawdę działa. Często zadaję sobie pytanie: dlaczego
ja? Czemu trafił akurat do mnie?

VII.IV

Ironman z lasu
2016 to rok, w którym chcę ukończyć pełen dystans. Padło
na Zurich. Z różnych względów – między innymi logistycznych,
ale chyba też dlatego, żeby nie było łatwo, płasko, blisko. W
końcu jestem ultrasem i pokonywałem zadania które sobie
wyznaczyłem. Mam całą zimę żeby się przygotować. Mam
Rodzinę, bliskich znajomych no i oczywiście MKONa. Obiecał mi
pomóc i wiem, że tak się stanie. Podejmuję wyzwanie i zmierzam
do wyznaczonego celu. Na tym to polega: żeby określać cel i
konsekwentnie realizować plan. Inaczej życie jest nudne, bez
wyrazu, bez satysfakcji na mecie. Oczywiście nie zawsze
wszystko wychodzi. Nie zawsze na mecie widzę taki czas, jaki
sobie zakładałem; rower nie z taką średnią, jaka miała być. Ale
staram się, żeby wynik był nagrodą za moje zaangażowanie.
Za pracę, którą wykonałem. Jest to też nagroda dla wszystkich
którzy mnie wspierają: rodziny, przyjaciół, koleżanek i kolegów

VII.V

Dzień dobry, panie MKON
To było jakieś pół roku przed przystąpieniem do projektu
sMentorowanych. Nie znałem jeszcze osobiście Marcina. Jak
tylko przypomnę sobie ten pamiętny dzień, za każdym razem ze
śmiechu upadam na podłogę.
Wiedziałem już kim jest MKON, ale tylko z Internetu.
Pewnego dnia, ulica Leśna w Olsztynie, biegnę z Madzią i Martą.
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Z naprzeciwka widzę Marcina, zasuwa chyba w tempie 3:20 na
kilometr. Pytam dziewczyny, czy wiedzą, kto to jest. To przecież
jakby zbliżał się Tom Hanks w “Run Forest”! Mijam MKONa
i z pełną powagą głośno mówię: Dzień dobry panie emkon.
Normalnie prawie jak biegowy orgazm. To prawda co piszą
Internety, on nie oszczędza się na treningach. Biega jak wściekły,
dycha, prycha - prawdziwy Ironman. Zawsze fajnie wspominam
tamtą sytuację. To był taki wstęp do wszystkiego co się później
stało i dzieje dalej.
Drugim pamiętnym wydarzeniem był wspólny bieg. Wtedy
już działaliśmy wspólnie w tematach wsparcia dla Nidzickiego
Funduszu Lokalnego. Przygotowywałem buffki MKONa.
Przyjechał je odebrać z żoną Ewą. Zaproponowałem, żebyśmy
pobiegali razem przy tej okazji. Kurka siwa – TEN MKON przyjechał
do mnie, żeby ze mną pobiegać. WOW! To było wydarzenie – i
stąd wydarzeniem było też tempo biegu... Nie chciałem pokazać,
że jeszcze daleko mi do człowieka z żelaza. Osiągnęliśmy chyba
pierwszą prędkość kosmiczną, bo po 5 kilometrach sapaliśmy jak
miechy kowalskie. Zgodnie doszliśmy do wniosku, że za ostro
daliśmy czadu; chyba nikt nie chciał odpuścić. To wtedy dostałem
pierwsze wskazówki, w tym tę najbardziej pamiętną. Na pytanie
co, jak, czemu i po co MKON odpowiedział bez mrugnięcia okiem:
“Suchy, musisz po prostu zapier...”. To było znamienne i na długo
zostało w mojej głowie.
Od tego czasu idziemy razem w tę samą stronę. Trudno
to zdefiniować – jeden facet po 40-tce i drugi zaraz przed 40tką. Kumpelstwo, przyjaźń, wzajemne wsparcie, współpraca
biznesowa, pomoc, doradztwo i pewnie szereg innych słów,
którymi można to opisać. Nasza relacja jest mocno osobista,
często poparta fajnymi, mocnymi i bardzo ważnymi słowami czy
zdaniami. Tak, nawet u starych facetów takie rzeczy się zdarzają!
Niektóre z nich muszą zostać w tajemnicy – zrozumiecie, jeśli coś
takiego i Was spotkało w życiu.
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sMentor
Okres mentoringu był dla mnie świetnym czasem; mam
nadzieję, że dla Marcina również. Bywały i bywają dni, że
liczba wykonanych połączeń – ja do MKONa, MKON do mnie –
przekracza granice przyzwoitości. Pomysły, zajawki, koncepcje.
W wielu tematach świetnie się rozumiemy, realizujemy wspólne
pomysły. To po pierwsze. A drugie – też bardzo ważne – od samego
początku często pytam MKONa o różne kwestie sportowe.
Zawsze lubię posłuchać kogoś mądrzejszego (teraz MKON
się śmieje). Wiem, że jeśli zadzwonię, a on będzie miał chwilę,
rozwieje moje wątpliwości. Bardzo często na moją niekorzyść,
bo nastawiam się inaczej, a Marcin ma swoje zdanie. W 95% te
sugestie są słuszne, wartościowe, wnoszące inne spojrzenie, co
sumarycznie daje mi alternatywę, pomaga w podjęciu decyzji. Z
racji, że obaj mieszkamy w Olsztynie, mamy możliwość się co
jakiś czas spotkać. Czasami tylko we dwóch, a od jakiegoś czasu
również z rodzinami. Gadamy wtedy o różnych rzeczach.
MKON ostudził moje ambicje, pomógł mi znaleźć
równowagę pomiędzy trenowaniem a rodziną. Sam ciągnie
treningi jak koń, ale raczej nie namawia mnie do tego samego
– przynajmniej do czasu, aż moje dzieci podrosną. Przekonuje
mnie do startu w pełnym Ironmanie, jednak przy zachowaniu
zdrowego rozsądku i równowagi. Bardzo mu za to dziękuję.
Kilka razy przekonał mnie też, żebym nie startował gdzieś dla
faktu samego startu. Wytłumaczył mi, że fajny, mocny trening
da mi również dużą satysfakcję, a przy tym ograniczy rodzinną
logistykę, no i najważniejsze – zaoszczędzi pieniądze. Śmiejąc
się powtarza: Widzisz, sMentor nie dość że ci doradzi, to jeszcze
dzięki niemu kasę oszczędzisz, bo nie pojedziesz na niepotrzebny
start. Po gorszym występie na zawodach też mogę również liczyć
na chwilę pogadanki.
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Wzajemne wsparcie
Czasami zadaję sobie pytanie: czy MKON nie miewa
gorszych dni? Przecież nie tylko mi smentoruje, nie tylko ze
mną rozmawia, nie tylko ja potrzebuję jego wsparcia. Jak to
jest, że on ma taką moc? Ja niby też jestem nakręcony, pełen
energii, ale zdarzają mi się gorsze dni. A on – jak to jest z nim?
Nadczłowiek? W małej tajemnicy powiem, że nie. I za to go cenię
jeszcze bardziej. Że gdy zdarzają się słabsze chwile, nie ukrywa
tego. Czasem napisze SMS – krótki, ale wymowny. Chyba tak się
wtedy składa, że ja jestem na sinusoidzie w ekstremum i mogę go
wesprzeć dobrym słowem. Traktuję to jak duże zaufanie.
W okresie smentorowania MKON nauczył mnie wielu
fajnych rzeczy. Nie mam na myśli tylko spraw sportowych. Chyba
najfajniejsze co możemy robić to wspólne pomaganie innym.
Nie chodzi o pomoc bliskim – to chyba mamy zaszczepione w
sobie od początku. Chodzi mi o bezinteresowną pomoc tym,
których nie znamy, a którzy tej pomocy potrzebują. Zaczęliśmy
działać i współpracować na wielu płaszczyznach – pomagamy
uzdolnionym dzieciakom, lekkoatletom, którzy mają obiecujące
wyniki i zajawkę na sport, ale brakuje im sprzętu i wsparcia.
Pomagamy naszemu przyjacielowi, Małemu. Nigdy wcześniej nie
zaangażowałem się w pomoc komuś, kto nie jest moją rodziną.
To kapitalne uczucie. Za to kiedyś zamówię MKONowi dyplom i
medal. Albo nie: sam je zrobię. Dziękuję!
Na podziękowaniu nie poprzestaję. Pomimo że okres
smentorowania się skończył, dalej działamy, organizujemy,
wspieramy, załatwiamy, ogarniamy i inne takie. Dzieje się tyle, że
czasami dochodzę do wniosku, że dwudziestu dwóch nie ogarnia
tak, jak nas dwóch. Niech to trwa wiecznie! Mamy wspólne
plany, projekty i inicjatywy, które realizujemy. Mamy również
plany sportowe, w których jestem ja – jako support techniczny,
mentalny, przyjacielski i w których jest MKON – wsparcie
trenerskie, mentalne i wszelkie jakie tylko może być, bo tak to
właśnie wygląda – działa też w dwie strony.

119

VII

VII.VIII

Zell am See = Zurych
Co łączy Austrię ze Szwajcarią? To właśnie do Zell
przyleciałem w tajemnicy przed MKONem na jego start w finale
½ IRONMAN. To właśnie tutaj pierwszy raz mogłem mocno go
wspierać i rozładowywać przedstartowy stres – to było moje
zadanie. To właśnie tutaj poczułem, co to znaczy wspierać,
dopingować, być na trasie kiedy startuje przyjaciel oraz inni
zawodnicy z Polski. Czułem, że dzięki temu wsparciu poszło
Marcinowi naprawdę dobrze. To właśnie tutaj podjąłem decyzję,
że w 2016 roku chcę być na mecie pełnego IRONMANa w Zell am
See.

VII.IX

Na koniec – kim jestem?
Celowo zostawiłem na koniec to, co powinno być na
początku. Wielu spośród czytelników zna mnie na co dzień. Nie
jestem przykładem spektakularnej przemiany typu ze 142 kilo
żywej wagi do 75. Nie jestem też przykładem osobnika, dla którego
sport to ucieczka od problemów. To ja – Suchy, czyli Wojtek.
Współwłaściciel firmy informatycznej i agencji interaktywnej;
realizacji pomysłu, który wraz przyjacielem Arkiem rozwijam z
sukcesami od 13 lat. Ze sportem nie byłem nigdy specjalnie za pan
brat. Nie trenowałem wcześniej pływania, lekkoatletyki czy innych
dyscyplin. Po prostu od 5 lat zmagam się ze swoim ciałem, głową
i przeciwnościami losu. Po co? Po to, żeby było mi łatwiej w życiu
codziennym. Po to, żebym umiał lepiej rozwiązywać problem
natury firmowej, rodzinnej, koleżeńskiej. To działa! Problemy,
które trzy czy cztery lata temu byłyby dla mnie nie do pokonania,
dziś są do załatwienia w 10 minut.
Sport pozytywnie przekłada się na wszystkie, dosłownie
wszystkie płaszczyzny mojego życia. Cała rodzina uczestniczy w
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tym co robię. Nieważne, że trzeba przejechać całą Polskę, żebym
mógł wystartować o trzeciej w nocy. Dzieciaki, obserwując mnie
(no i MKONa) również chcą uprawiać sport. Czujna Małżonka
czasami musi doprowadzić mnie do pionu, kiedy ślepo idę w
ciągle większą liczbę treningów. Wtedy Aniśka przedstawia
odpowiednią wykładnię, ja weryfikuję treningi, wracamy do ich
akceptowalnego poziomu i dalej wszystko jest OK - na zdrowych
zasadach i w zdrowych granicach.

VII.X

Dobro powraca
Wydaje mi się, że od czasu poważniejszego trenowania,
startów i zdobywania kolejnych medali, staję się również
wsparciem dla innych osób. Na przykład dla mojej siostry Ani,
której pomagam (a czasami ją ochrzanię), pomogę w wyborze
akcesoriów biegowych, wyciągnę na wspólny trening. Podobnie
dla sporej liczby koleżanek i kolegów, których wspieram,
motywuję, dodaję im siły w treningach czy pracy i szeroko
pojętych wyzwaniach. Muszę w tym miejscu wspomnieć o
Olsztyńskich Ustawkach Biegowych, od których wszystko się
zaczęło. To tam organizowaliśmy pierwsze fajne treningi, to z
nimi zdobyliśmy Bieszczady. To ich starałem się namówić do
biegów ultra, w których tak mocno się odnajduję. To od Madzi
dostaję wiele fajnych rad, głównie tę, żebym nie zapomniał się
w trenowaniu. Żebym pamiętał o czerpaniu radości ze sportu, z
treningów, z każdego dotarcia do mety. Nawet jeśli nie w czasie
który zakładałem, to w pełni zdrowia, bez kontuzji. No i jeszcze
ten Kamień Mocy, który jest już zawsze ze mną. To dla mnie
bardzo ważne: równowaga na różnych płaszczyznach.
Otaczam się fantastycznymi ludźmi. Z Martą – Konarem
zrobiliśmy wiele fajnych treningów. To dzięki mnie za pomocą
małego oszustwa zrobiła swoją pierwszą rowerową setkę. Z
Rutkiem „współzawodniczę” i ciągle mu obiecuję, że w końcu go
dopadnę. Z Małym na pewno pobiegnę kiedyś maraton – ciągle
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czekają na niego wydrukowane numery. Z Karlosem mamy fajne
pogadanki, a już niedługo z racji sąsiedztwa będzie dużo biegał.
Z Tomkiem postawiliśmy cel: Bieg Rzeźnika i wspólnie idziemy
w tym kierunku. Wspieram go, mobilizuję treningiem, radą czy
zwykłą rozmową.
Moje bieganie i triathlonowanie przekłada się na moje
podejście do życia. Spotkania, negocjacje, realizacje – wszystko
odbywa się na innym poziomie. Jestem zupełnie inny niż pięć lat
temu: pewny siebie, zdecydowany i w 100% zaangażowany w to
co robię. Osadzenie w sporcie umożliwia poznanie wielu świetnych
ludzi, a tym samym realizację wielu przedsięwzięć, pomysłów,
zleceń. Wytrych pomógł mi się dostać do sMentorowanych, biegi
ultra i triathlon stały się kluczem do bycia lepszym i silniejszym.
Będę podążał tą drogą, którą ujrzałem za tymi drzwiami.
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Ważne, by być w stanie w każdym momencie poświęcić to, kim
jesteśmy, na rzecz tego, kim możemy się stać.
Charles Dubois

VIII.
Przemek Kozłowski

WZLOTY, LOTY I UPADKI
VIII.I

Porażka
Przechlewo to urocza miejscowość. Podczas pierwszej
edycji zawodów ukończyłem tu ćwiartkę. Byłem zachwycony
organizacją, asfaltem, klimatem miejscowości, kibicami na
trasie. Biegłem już siódmy kilometr, a mój nieprzygotowany
i zmęczony sezonem organizm otrzymywał kolejne ciosy.
Dystans ½ Ironmana, który zacząłem pochopnie traktować jako
coś zwyczajnego, zaczął uświadamiać mi, jak bardzo byłem w
błędzie. Kryzysów była cała masa i pojawiały się jeden po drugim.
Zaczęło się na rowerze. Po przejechaniu 45 kilometrów ogarnęła
mnie wielka nuda, dłużyło mi się straszliwie, a wszyscy znajomi
znikali mi na kolejnych pętlach.
Ja i moja szosa ścigaliśmy się z ludźmi na rowerach
górskich. Nie mogłem zrozumieć, dlaczego wyprzedzają mnie
osoby z widoczną nadwagą, startujące pewnie tylko po to,
aby ukończyć. Do cholery! Miałem tu zrobić kolejną życiówkę,
a moje nogi nie dają rady. Dojazd do strefy zmian i zdziwienie
– ile tu już jest rowerów! Czy naprawdę jest ze mną tak źle?
Cóż, rzeczywiście było niedobrze, ale ambicja ciągnęła mnie na
trasę, więc pobiegłem. W miejscu, gdzie trasa biegowa zmienia
się w drogę polną, miałem już serdecznie dosyć. Zaczynało się
niewinnie, od jakiegoś delikatnego bólu łydki. Zganiałem to na
buty: stare są, biegałem w nich już półtora sezonu. Myślałem, że
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ból przejdzie z czasem, tak jak przeszedł w Poznaniu, niestety
tak się nie stało. Bolała mnie już nie tylko noga – bolało w krzyżu,
bolały ramiona. Miałem dosyć. Po chwili dobiegam do nawrotu
– punktu żywieniowego – a tam kibice i wolontariusze, którzy
zamiast jak zwykle mnie podkręcać, zaczynają mnie wnerwiać.
Oni krzyczą i dopingują, a ja prowadzę z nimi niemy dialog.
Chłopak: Jesteś wielki!
Przemysław: Sp...dalaj!!!
Kibic: Dasz radę!
Przemysław: Wal się!!!
Wolontariusz: Dobrze Ci idzie!
Przemysław: Chyba Cię pogibało, pewnie zegarka nie masz!
W połowie pętli punkt foto – trzeba zrobić dobrą minę, choć o grze
już nie ma mowy, tym bardziej dobrej grze. Fotki to ważna sprawa,
bo po zawodach można się pochwalić, pooglądać ze znajomymi.
Siódmy kilometr spadł na mnie jak siekiera. Minąłem właśnie
jakąś wioskę, trochę spacerując, a trochę truchtając. Fajny las z
lewej strony, taki zagajnik. Fajny las… a może wykręcić numer i
schować się tam na trzydzieści minut, a potem ruszyć prosto na
metę?! Może dokończyć tę pętlę i na następnej się schować?! No
bo po co się męczyć? Z marszu przechodzę w pseudobieg tylko
w okolicy Magdaleny i GARNKA MOCY. Tylko że zostało jeszcze
kolejnych 10 kilometrów. Nie, nie będę biegł, będę szedł. A może
się schowam i przeczekam. Znowu zbliżam się do tego zagajnika,
usiądę i odpocznę. Pieprzyć ten punkt pomiaru czasu, pierprzyć
wolontariuszy i punkt żywieniowy. Chcę na metę; odbiorę ten
medal, wrzucę go potem gdzieś głęboko i nikomu nie powiem o
tym, co się stało na trasie. Wstyd za to co zrobiłem zakopię gdzieś
głęboko. Rozpocznę nowy sezon, będzie dobrze, będzie fajnie. I
nagle trochę mi wstyd się zrobiło… Na początku tylko trochę.
Zacząłem się wstydzić przed samym sobą – kurczę, to
trochę nie wypada. Pozostało pewnie jakieś osiem kilometrów, a
to naprawdę nie jest daleko. To jest dokładnie dystans jaki mam
z domu do wiaduktu kolejowego i z powrotem. To naprawdę
blisko, nawet gdybym miał sobie spacerować. A więc następna
godzina to marsz i długie rozmyślanie. Dlaczego właśnie serwuje
sobie takie gówno jak ten start? Byłem gotowy oszukać innych
zawodników, Magdalenę, GARNEK MOCY, Przyjaciół.
Pojawił się w mojej głowie Marcin Konieczny. Podziwiałem
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go za wyniki, po sportowemu zazdrościłem mu osiągnięć.
Zacząłem się zastanawiać, co by powiedział na to, co chciałem
zrobić. Akurat kilka tygodni wcześniej napisał mocny artykuł
o draftujących w Gdyni. To moje trochę nie wypada w ciągu
następnych ośmiu kilometrów zmieniło się w ogromny dół. Byłem
w czarnej dupie. Świadomość tego, w jaki sposób zmarnowałem
cały rok, jak oszukiwałem siebie, dosłownie mnie przytłoczyła.
Mój pierwszy sezon zakończył się trochę przydługawym
roztrenowaniem. Pojawiło się zadęcie, myślałem że jestem już
doświadczonym triathlonistą; w końcu w pierwszym roku startów
narobiłem trochę tych triathlonów: trzy ćwiartki, połówka, sprint.
Musiałem poczekać do kolejnego sezonu i zepsuć kolejnych pięć
startów, abym w końcu stwierdził, jak mało jeszcze wiedziałem,
jaki byłem niedoświadczony i dziecinny w tym moim triathlonie.
Czasem usprawiedliwienia przychodzą bardzo łatwo. Trudniej
jest nie dawać sobie okazji do tego, aby w ogóle ich szukać.
Wtedy gdy kusiło mnie do oszustwa na trasie, nie
zastanawiałem się nad konsekwencjami bezpośrednimi, czyli tym,
że mogę zostać zdyskwalifikowany. Chciałem po prostu mieć to
wszystko za sobą. Fizycznie odebrałem potężne upokorzenie,
bolały mnie wszystkie mięśnie i stawy. Ten ból został ze mną
na kilka następnych dni; ból i słaby wynik razem oznaczają, że
porwałem się z motyką na słońce.

VIII.II

Ja
Lat 40, żona Magdalena, kot Teodozja. W domu przewaga
radości nad troskami – wszystko w normie. Praca – jest; czasem
mniej, ale zazwyczaj bardziej absorbująca, bo młoda spółka
technologiczna to stałe wyścigi z konkurencją i z pomysłami
klientów. Trochę sukcesów, trochę porażek – przewaga tych
pierwszych, a drugie przypominają mi o tym, że nie zawsze jest
się tak fantastycznym jak się wydaje lub jakim inni cię widzą.
Jestem dumny z tego, że dzięki triathlonowi poznaliśmy
razem z Magdaleną wielu wspaniałych ludzi. Część z nich stała
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się naszymi bliskimi przyjaciółmi. Przyjaźnie zawiązywane w – nie
ma co ukrywać – dojrzałym wieku są szczególnie cenne. Choć
największe pokłady energii mam w samym sobie i w Magdalenie,
to często sięgam po moich triathlonowych przyjaciół i ładuję się
ich energią, ich sukcesami.

VIII.III

Pierwszy sezon
Triathlon budził moją ciekawość. Mam jednego takiego
kolegę, Adama. Adam od zawsze gdzieś biegał, jeździł, pływał.
Wcześniej nasza znajomość z pracy zdążyła się zmienić w
prywatno-sportową, a Adam pomógł mi przygotować się do
maratonu. Z triathlonem zaczęło się podobnie jak z maratonem.
To był późny wieczór w jednej z knajp na Starym Rynku w
Poznaniu. Piliśmy kolejne mojito grande. Siedzieliśmy we trójkę
przy barze: Magdalena, Adam i ja. Zaświtała myśl – a może by
tak wystartować w triathlonie? Magdalena do dzisiaj twierdzi, że
gdyby ta propozycja padła wtedy w innej konfiguracji osobowej,
nie zgodziłaby się na to szaleństwo. Ani ja, ani Adam samodzielnie
nie bylibyśmy w stanie uprosić Magdaleny, aby zaakceptowała
to, że będę trenował do jakiegoś triathlonu. Właśnie w takich
okolicznościach rozpoczęła się trwająca już trzeci rok przygoda.
Jak się okazało, jest to nasza wspólna przygoda – Magdaleny i
moja.
W styczniu 2013 roku pierwszy raz od czasów podstawówki
wszedłem do basenu. Jak mi się wówczas wydawało – basenu z
zimną wodą. Mój „pokazowy kraul” potrwał 12,5 metra, a potem,
przerażony, wracałem do brzegu niezbyt urodziwą żabką. Tak
naprawdę to nie pływałem – nigdy. Basen o długości 25 metrów
mógłby dla mnie nie istnieć. Moje miejsce na pływalni to były
bąbelki, czyli wszelkiego rodzaju atrakcje, gdzie woda miała
temperaturę zbliżoną do temperatury ciała lub wyższą.
Basen był trudny. W wodzie byłem niespokojny, bałem
się, nie potrafiłem oddychać, piłem litry wody, a po zakończeniu
treningu łzawiły mi oczy i cały czas ciekło coś z nosa. Ćwiczenia
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zadawane podczas treningów w basenie były coraz trudniejsze
i dziwniejsze. Pływałem nadal wolno, ale po jakimś czasie
nastąpiła zmiana. Zacząłem korzystać z dobrodziejstwa Internetu
i na treningach starałem się naśladować ruchy z filmów. Szło
to wszystko całkiem nieźle i chyba już w pierwszym sezonie
polubiłem pływanie.
Rower był swego rodzaju nowością. Nigdy nie jeździłem
na kolarzówce; w podstawówce miałem Rometa Mistrala i
właściwie to już od kilkunastu lat nie siedziałem na jednośladzie.
Niby umiejętności jeżdżenia się nie zapomina, ale moja Rowera,
bo tak nazwałem swój pierwszy rower sportowy, to była inna
rzeczywistość. Wpinanie się w pedały... Pierwszy raz wywaliłem
się 20 metrów po ruszeniu z miejsca. Drugi raz zapomniałem się z
nich wypiąć na skrzyżowaniu w centrum miasta. Na szczęście było
czerwone światło i prędkość 0km/h – nic się nie stało. Pierwszy
dłuższy rower to trasa Poznań-Wągrowiec. Wtedy pierwszy raz
wpasowałem trening w swój harmonogram dnia.
Mój pierwszy sezon triathlonowy rozpoczął się w
Sierakowie. Gdy zobaczyłem boje na horyzoncie, ugięły się
pode mną nogi. W głowie była tylko myśl: cholera, to jest bardzo
daleko. Niepewność i stres towarzyszyły mi do momentu startu;
potem strach zniknął i zaczęła się radość. Sam start, podobnie
jak wszystkie w pierwszym sezonie, przeszedł bez komplikacji.
Na mecie byłem dumny, bo wtedy w mojej ocenie zrobiłem coś
niezwykłego – nie pływałem, nie jeździłem na rowerze, a jednak
dałem radę. Chciałem jak najszybciej wystartować kolejny raz.
Ta fala wznosząca trwała cały sezon. Start – życiówka, start –
życiówka; ostatni start w Przechlewie i kolejne urwane sekundy.
Radość z końca sezonu, świętowanie, plany na następny rok.

VIII.IV

Drugi sezon
W drugim sezonie chciałem podnieść poprzeczkę.
Chciałem więcej, szybciej, no i dalej. Plan był prosty: trzy ćwiartki,
dwie połówki; start A w Przechlewie. Optymizmu na treningi
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starczyło do wiosny. Solidnie przepracowana jesień i zima dawały
podstawy do twierdzenia, że będzie to bardzo dobry sezon.
Niestety wiosną pojawiły się problemy prywatne i zawodowe.
Największa trudność, jaka mnie spotkała, to zbyt poważne
traktowanie planu treningowego. Z perspektywy czasu wiem, że
powinienem wtedy podjąć decyzję o zmianie planów startowych,
ponieważ życie prywatne i praca nie mogły być zepchnięte na
dalszy plan. Moja głupota polegała na tym, że nie potrafiłem
albo nie chciałem zmienić planów – tamten sezon nie miał prawa
się udać. Treningi były gdzieś z boku, przy okazji, ale własne
oczekiwania, trochę pobudzane przez triathlonowych znajomych,
były niewspółmiernie wysokie w porównaniu z tym, co dawałem
od siebie. Facebook robił swoje – dawałem się podgrzewać,
patrzyłem jak trenują inni. Przez moment miałem wrażenie, że
sezon sam się zrobi. Wydawało mi się, że skoro rok wcześniej
wszystkie moje starty były znakomite, to w nowym roku może być
tylko lepiej. To założenie okazało się zupełnie błędne. Najbliższe
osoby – przyjaciele, koledzy – nagle widzą w tobie jakiegoś
nadczłowieka, bo robisz coś teoretycznie szalonego i trudnego. W
pierwszym roku trudno usłyszeć i dostrzec cokolwiek innego niż
pochwały i podziw. Jako triathlonowy pierwszoroczniak miałem
utrudnioną ocenę tego, jakim triathlonistą byłem i za chwilę będę.
Mimo braku treningów, byłem skupiony na startach i oczekiwałem
wyników i życiówek na wzór poprzedniego roku.
Przegrałem cały sezon. Poszukiwałem usprawiedliwienia
swoich słabych wyników i w większości je znajdowałem. W
triathlonie o to bardzo łatwo – pralka w wodzie, duży wiatr na
rowerze, na biegu pofałdowana trasa, słońce, deszcz, za mało żeli,
za mało izotonika, skurcze... Właściwie w obliczu natury i fizjologii
triathlonista już na starcie jest przegrany. Usprawiedliwianie
swoich słabych startów zakończyłem dopiero podczas mojego
najgorszego startu. Miałem bardzo dużo czasu na analizy Zawodnik nr 88 Triathlon Przechlewo 2014 Dystans 1/2IM wynik
06:51:09.
Tak naprawdę uratowało mnie to, że choć szukałem, nie
potrafiłem znaleźć żadnej porządnej wymówki. Prawda była taka,
że nie byłem przygotowany do startów, nie miałem szacunku
do dystansów na jakich startowałem, nie szanowałem swojego
organizmu i wystawiałem na próbę nerwy Magdaleny. To właśnie
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w Przechlewie po przekroczeniu linii mety powiedziałem sobie,
że już nigdy nie będzie takich zawodów – nie chcę w taki sposób
finiszować, nie chcę się wstydzić. Przechlewo wydobyło ze mnie
zdeterminowanego wariata. Porażka, której doznałem, okazała
się moją największą motywacją. W głowie kołatało mi pytanie: co
zrobić, żeby nie powtórzyć Przechlewa? To było moje początkowe
założenie, cel na nowy sezon.

VIII.V

Trzeci sezon
Jednym z pierwszych kroków na nowej drodze życia było
poszukanie trenera, który poprowadziłby mnie przez cały okres
przygotowawczy i startowy. Teoretycznie mógłbym skorzystać z
gotowych planów treningowych, jednak bałem się, że nie będę
potrafił zdyscyplinować się do treningów. Zatrudnienie trenera
to jeden z motywatorów; olewanie i odpuszczanie jest wtedy
równoznaczne z wyrzucaniem pieniędzy do śmietnika. Jednak tych
motywatorów dobrze znaleźć sobie więcej. To chyba był chyba
klucz do mojego triathlonu. Mentoring był okresem, w którym
razem z Marcinem szukaliśmy tej motywacji. Odnalazłem ją na
wielu płaszczyznach, przy okazji nie gubiąc rzeczy ważniejszych,
takich jak rodzina, przyjaciele czy praca. Utrzymanie wysokiej
motywacji do treningów przez kilkanaście miesięcy jest trudne,
szczególnie dla amatora poświęcającego kilkanaście godzin
netto tygodniowo na treningi.
Paradoksalnie, kluczowe było dla mnie zaakceptowanie
tego, na co się zdecydowałem, czyli tego, że uprawiam triathlon
i będzie zabierał mi on bardzo dużo czasu, który do tej pory był
czasem wolnym. Drugim elementem układanki było określenie,
że w sezonie 2015 chciałbym pokonać dystans półironmana
bliżej pięciu niż sześciu godzin. Kilka miesięcy później ten cel
trochę podrasowaliśmy – założyliśmy się z Marcinem o to, czy
złamię 5 godzin. Triathlonowa przypadłość – czelendże i zakłady
– to znakomita sprawa: dodatkowa motywacja podczas zimy i
jesieni, a jednocześnie możliwość pozostawania w kontakcie
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ze znajomymi z różnych zakątków kraju. Zakłady można robić
o wszystko: o czas, wynik biegu, wynik zawodów, utratę wagi.
Czasem te pozornie niewinne zakłady, nawet jeśli przegrane,
dają znakomite efekty w postaci wzmocnienia głowy. Można
wypłynąć, wyjechać lub wybiec daleko poza strefę komfortu.
Tak było w przypadku Otyliady – maratonu pływackiego na
25-metrowym basenie. Założyłem się z Marcinem o to, że lokalnie
wygram te zawody. Ostatecznie zająłem drugie miejsce, więc co
prawda przegrałem zakład, jednak ukończyłem pierwszy w życiu
(i już wiem, że nie ostatni) maraton pływacki, uzyskując drugi
wynik wśród startujących na pływalni Oaza w Kórniku. Łącznie
przepłynąłem ponad 16 kilometrów.
Największą motywacją do walki była chęć wygrania
zawodów i podarowania Magdalenie tego pierwszego miejsca.
Postarałem się o dodatkową motywację – napisałem do Marcina
maila z propozycją czelendżu. Nie było tam owijania w bawełnę.
W przypadku mojej lokalnej wygranej Marcin będzie pływał w
czepku-żabce, jeśli przegram to ja pływam w czepku koto-świni.
Chciałem poczuć na sobie dodatkowe ciśnienie i sprawdzić,
jak sobie z nim poradzę podczas startu. Ta motywacja przez
presję działa na mnie znakomicie. Miałem poukładane wszystkie
scenariusze końcowe; byłem gotowy zarówno na zwycięstwo, jak
i na porażkę. Efektem tego był olbrzymi spokój i pewność przed
startem oraz podczas całych zawodów.
Pływałem na torze z pięcioma innymi osobami, w tym
również z późniejszym zwycięzcą zawodów. Utrzymywałem stałe
tempo – trochę powyżej 2 minut na 100m, podobnie jak on. I tak
sobie płynęliśmy piątą godzinę we dwóch. Nikt nie odpuszczał.
Widać było, że pływamy sobie na przekór. Analizowałem styl
pływania współtowarzysza i patrzyłem czy słabnie. Nie słabł.
Gdy minęła szósta godzina zawodów, a na liczniku wybiło 16
kilometrów, postanowiłem zakończyć tę zabawę. Powodem nie
było zmęczenie czy brak wiary w zwycięstwo. Mogłem pływać
te baseny do rana. Ręce i plecy oczywiście bolały, ale fizycznie
czułem się OK. Choć od 10. kilometra znajdowałem się poza
strefą komfortu, akceptowałem to pokornie, bo przecież musiało
boleć. To jaki był powód? Wyrachowanie! Moim najważniejszym
celem była walka o złamanie pięciu godzin w półironmanie.
Maraton pływacki był zabawą, jedną z jednostek treningowych i
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udanym, satysfakcjonującym doświadczeniem.
Dzięki tym szesnastu kilometrom byłem tam, gdzie
większość moich znajomych nie była. Nauczyłem się dobrze
radzić sobie z samotnością na treningu. Uświadomiłem sobie,
że umiem pływać i nie tak łatwo mnie zatopić. A co więcej,
ostatecznie pożegnałem coś takiego jak stres przedstartowy,
w który przedtem wprawiały mnie boje nawrotowe gdzieś na
horyzoncie.
Kolejny moment sprawdzenia siebie i zrobienia czegoś
niestandardowego przydarzył się krótko po zakupie roweru
czasowego. Szukałem odpowiedzi na pytanie: jak to jest
przejechać 180 kilometrów na rowerze? Ciekawiło mnie, jak można
się czuć – fizycznie i psychicznie – podczas pokonywania takiego
dystansu. I dowiedziałem się! Przejechanie tej drogi pozwoliło mi
się wyłączyć; odczułem olbrzymią samotność i zmęczenie, ale
jednocześnie satysfakcję. W mojej głowie pękła kolejna bariera:
dwu- czy trzygodzinne sesje na trenażerze przestały być nużące
i monotonne, a dystans 90 kilometrów na rowerze stał się czymś
zwyczajnym.
Czasem aby nie zwariować i rozbić monotonię treningów
warto poprosić trenera o pozwolenie na wprowadzenie czegoś
pozornie szalonego do treningu – właśnie takiego dodatkowego
wyzwania. Te kilka innych wyjść poza strefę komfortu pozwoliły
mi lepiej znieść kolejne miesiące przygotowań. W każdym
przypadku w pewnym momencie przestawało być przyjemnie,
jednak ostatecznie było to dobre dla głowy. Choć trening bolał,
sprawiał że czułem się po nim źle, to przyzwyczajałem się do tego
uczucia i przestawałem się go bać.
Zdarzało się, że było mi ciężko. Najgorsze momenty to
tygodnie w których objętość treningowa sięgała 19 godzin. W
takich okresach ma się wrażenie, że jest się cały czas na treningu
lub w drodze „na” lub „z”. Gdy treningi przestawały mnie bawić
robiłem je na „wymuszenie” – zazwyczaj przypominałem sobie o
tym, że podjąłem pewną decyzję, umówiłem się z samym sobą że
zrobię wszystko, aby osiągnąć założony cel. Czasem wystarczy
pomyśleć o tym, że jeśli się odpuści ten jeden, jedyny trening, to
na metę wbiegnie się o sekundę wolniej – tę sekundę, która dzieli
upragnione złamanie pięciu godzin od niepowodzenia.
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VIII.VI

Moje starty
Zawsze kilka dni przed startem lubię być wśród przyjaciół
– tych triathlonowych. Uwielbiam wspólne rytuały przedstartowe,
żarty, zabobony, sprawdzanie wszystkiego dzień przed. To właśnie
ludzie sprawiają, że triathlon jest dla mnie wyjątkowym, bardzo
rodzinnym sportem. Każde zawody odczuwam inaczej, bo każde
mają swoje miejsce i historię. Ciekawość tego, co wydarzy się
przed zawodami, w ich trakcie i po nich sprawia, że latem żyję od
startu do startu. Jeszcze na początku moich tegorocznych startów
trochę zżymałem się, że niczego tak naprawdę o tym triathlonie
nie wiem – bo właściwie tyle startów, tyle godzin treningu i nic się
nie przydarzyło. Nie przebiłem opony na zawodach, nie miałem
poważniejszych przygód podczas pływania, nie wywróciłem się
na rowerze. W tym roku dowiedziałem się wiele – o triathlonie, a
przy okazji o sobie.
Swoje starty rozpocząłem od cyklu Garmin Iron Triathlon w
Ślesinie – niedaleko tej miejscowości mamy domek nad jeziorem.
Ślesin to ciepła woda, znośny asfalt na trasie rowerowej i bieg
znanymi uliczkami niewielkiego miasteczka. Zakładałem że
będą to trudne zawody ze względu na żar lejący się z nieba na
kilka dni przed startem. Tymczasem w niedzielę nastąpiło nagłe
załamanie pogody – było paskudnie zimno i wiało. W wodzie
zaraz po nawrocie na pierwszej boi dostałem kopniaka w twarz
i zgubiłem nosek. Bez noska jest ze mną źle, bo mam straszliwe
uczulenie na wodę. Zaraz po wyjściu z akwenu nie nadaję się
do kierowania czymkolwiek. Zastanawiałem się przez chwilę,
czy nie zakończyć zawodów zaraz po pływaniu, zdecydowałem
jednak, że wsiądę na rower. Szczerze mówiąc nie wyobrażam
sobie skończyć zawodów na pływaniu – ominęłoby mnie za dużo
dobrej zabawy w pozostałych dwóch konkurencjach. Akurat
w Ślesinie najlepsza zabawa rozpoczęła się podczas roweru –
zaczął padać grad i deszcz. Silny wiatr spowodował, że z drzew
pospadały igły z akacji. Do T2 wbiegłem, jak się później okazało, z
przebitą oponą. Bieganie (o dziwo) przyjemne. Na metę wpadłem
po 2 godzinach i 32 minutach – ponad 20 minut szybciej niż
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dotychczasowa życiówka na ćwiartce. To był mój pierwszy
start po solidnie przetrenowanym okresie przygotowawczym.
Optymizm wymieszał się z dumą – dałem radę, kończę zawody i
jestem zadowolony.
Po kilku kolejnych dobrych startach – czasem zaskakująco
dobrych, biorąc pod uwagę warunki i okoliczności – podczas
VTS Chodzież zaczęło dziać się coś niedobrego. Wkradło
się zmęczenie treningami i pracą. Sto metrów za punktem
żywieniowym straciłem koncentrację, najechałem przednim
kołem na bidon. Chwilę później leciałem razem z moim rowerem.
W takich momentach adrenalina robi swoje; sprawdziłem czy
wszystko w porządku z rowerem, czy mogę ruszać ręką, po czym
nałożyłem łańcuch i pojechałem. Szlify na ramieniu spowodowały,
że przez chwilę po zawodach nie mogłem chodzić na basen.
Jednak najgorsze przyszło kilka dni później.
Niewinny trening rowerowy z przyjaciółką Martyną.
Umawialiśmy się na niego od miesięcy. Jechałem specjalnie
po to, żeby się spotkać i pobrykać. Trasa płaska, asfalt dobry
– z wyjątkiem kilkuset metrów przed przejazdem kolejowym
w Mosinie. I właśnie tam stało się coś, czego nie potrafię
wyjaśnić – jakiś amok, szaleństwo, głupota połączona z brakiem
doświadczenia – aerobidon wypadł na asfalt, a ja postanowiłem
nie tylko zahamować, lecz także uratować go przed upadkiem
na ziemię. Próba hamowania, przeniesienie środka ciężkości
na przód, hamowanie przednim hamulcem i… bezwładny lot.
Martyna pytała mnie czy wszystko OK – wydawało mi się że tak,
bo mogłem ruszać wszystkimi kończynami i bardzo chciałem
jechać dalej. Cała prawa ręka krwawiła i piekła; świeżo zagojone
szlify z Chodzieży zostały poprawione i dodatkowo pojawiły się
nowe. No i to dziwne, ciepłe uczucie na brodzie. Martyna-lekarka
nalegała, żeby jechać do szpitala. Wydawało mi się, że jest trochę
przerażona, ale nie dała po sobie poznać, jak bardzo źle wyglądała
cała sytuacja. Do szpitala pojechaliśmy na rowerach, bo w końcu to
tylko kilka kilometrów. Szpital w Puszczykowie: izba przyjęć, stół,
szycie brody, opatrunki, szczepienie przeciw żółtaczce; wszędzie
asystuje Martyna. Dopiero po kilku godzinach dotarło do mnie,
jak wielkim jestem szczęściarzem: żyję, a mogłem się zabić. Tego
dnia wystarczyłoby niewiele: mógł jechać za mną samochód,
mogłem złamać kręgosłup, mogłem nie mieć na głowie kasku (no,
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to akurat nie mogło się wydarzyć). Otrzymałem od Magdaleny
zakaz startu w Malborku. Ostatecznie tam wystartowałem, jednak
nie było we mnie energii, nie był to mój wymarzony „start A”, nie
byłem w stanie zmusić się do dodatkowego wysiłku. Nadal byłem
poobijany, zmęczony fizycznie i psychicznie. Treningi pomiędzy
wypadkiem a ostatnim startem straciły na jakości. Ten sezon
trwał zbyt długo.
Zaraz po wywrotce na rowerze upiłem się straszliwie.
Trochę ze szczęścia, a trochę z przerażenia konsekwencjami,
jakie mogły mnie spotkać. Przestraszyłem się, bo dotarło do
mnie jak kruchy jest człowiek i to pomimo doskonałej kondycji
fizycznej. Czasem wystarczy bardzo niewiele; czasem irracjonalny
zbieg okoliczności powoduje tragedię. Na przykład taką, która
wydarzyła się 14 września 2013 roku, a jest związana bardzo
blisko z GARNKIEM MOCY. Ale to już oddzielna historia…

VIII.VII

Garnek Mocy
To niezwykłe, że hasło Garnek Mocy, a tym samym
faktycznie garnek i drewniana łycha czy ucieraczka do ciasta,
nie dość, że wśród triathlonowej gromady nie wywołują śmiechu
czy zadziwienia, to wręcz przeciwnie – są rozpoznawalnymi
atrybutami, w których upatruje się tajemnych mocy dodawanych
podczas zawodów oraz obietnicy powodzenia w czasie startu, w
miejscu w którym ów garnek się pojawia.
Garnek Mocy w każdym sezonie, począwszy od 2013 roku,
zjawia się w kilkunastu miejscach w Polsce. Przejeżdża kilkanaście
tysięcy kilometrów, aby dopingować zawodników na różnych
dystansach, w różnych okolicznościach przyrody i pogody.
Magdalena zawsze dzielnie towarzyszy startującym, hałasując im
miarowo, prowadząc z nimi rozmowy i jednocześnie robiąc to,
co triathloniści lubią najbardziej: fotografując ich. Czasami, kiedy
nie startuję, pomagam jej w tej robocie, ale moja rola sprowadza
się tylko do robienia zdjęć i kibicowania werbalnego – do Garnka
Mocy się nie tykam, bo Garnek i Magdalena to jedność – tylko
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ona potrafi wydobyć z niego prawdziwą MOC.
W 2015 roku pierwszy Garnek Mocy, o którym zaraz szerzej,
musiał przejść na emeryturę (no, prawie; został podarowany
mojemu mentorowi i przyjacielowi, MKONowi) z powodu
wytłuczonej w nim dziury. Znalazł jednak godnego następcę,
który z taką mocą towarzyszy zawodnikom.
Ale skąd ten GARNEK MOCY? Jak to się zaczęło? Po co i
dlaczego? Zacznijmy od samego początku- choć niestety wiąże
się to z tragedią.
Wszystko zaczęło się od mojego startu A i pierwszego
startu na dystansie ½ IM w moim rodzinnym Poznaniu, choć w
zasadzie trochę wcześniej. Magdalena razem z grupą naszych
przyjaciół postanowiła w sposób szczególny dopingować mnie
podczas tego najważniejszego dla mnie w sezonie dnia. Na tę
okoliczność zostały zrobione między innymi specjalne koszulki.
Pojawiła się także kwestia „hałasowaczy” na trasie. Dziewczyny,
nie lubiące standardowych rozwiązań, a do tego słynące z
szalonych pomysłów, na czele z największą wariatką, Katarzyną,
pojawiły się na starcie zaopatrzone między innymi w trąbkę do
roweru oraz w osobisty, wyciągnięty z szafki Katarzyny, czerwony,
emaliowy garnek i używaną drewnianą łychę.
Rozpoczął się ten trwający około siedmiu godzin kibicowski
festiwal: dziewczyny zdzierały sobie gardła, zmieniały się co jakiś
czas podczas walenia w garnek i trąbienia (bo to jednak kawał
ciężkiej fizycznej roboty). Reakcje zawodników, na czele z naszą
olimpijką Agą Jerzyk, która po ukończeniu zawodów podeszła do
moich groupies, żeby podziękować za doping, były niesamowite.
Startujący pozdrawiali trzy hałaśliwe wariatki, bili im brawo,
nawiązywali rozmowy na kolejnych okrążeniach biegu… Garnek
był niewątpliwie największą atrakcją zawodów w Poznaniu!
Magdalena, uświadamiając sobie, ile mocy dawał
startującym ten głośny doping, postanowiła zaanektować
czerwony Garnek (który Katarzyna podarowała mi po zawodach)
i przekształcić go w Garnek Mocy, służący właśnie dopingowaniu
startujących, podczas zawodów triathlonowych. Chwilę później
byliśmy już na HERBALIFE Triathlonie w Gdyni, gdzie miałem
okazję towarzyszyć Magdalenie w roli kibica.
W sezonie 2013 Garnek miał okazję pohałasować na kilku
imprezach, gdzie miał już rzeszę swoich fanów, ale ostatni raz w
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2013 roku walił niestety nie dla zawodników, ale dla Katarzyny,
czyli swojej pierwszej właścicielki, i to bynajmniej nie podczas jej
startu, ale podczas poświęconej jej pamięci Masie Krytycznej.
Kasia zginęła 14 września 2013 roku, gdy czekała na
zielone światło na ścieżce rowerowej. Warto podkreślić, że była
to osoba niezwykle dbająca o bezpieczeństwo, przestrzegająca
przepisów ruchu drogowego. Miała dobrze oświetlony, sprawny
rower i zawsze wsiadała na niego w kasku. Wtedy też tak było.
Zsiadła z roweru i czekała na zmianę światła. Niestety, już go
nie doczekała, bo wjechał w nią poruszający się z nadmierną
prędkością samochód. Kasia zginęła na miejscu.
Czyjaś głupota i brawura spowodowały, że życie
straciła wspaniała osoba, a my sezon i rok 2013 kończyliśmy
w paskudnych nastrojach. Przez chwilę zastanawialiśmy się,
czy w ogóle kontynuować “garnkowe” kibicowanie. Doszliśmy
jednak do wniosku, że zwariowana Katarzyna by tego chciała.
Garnek Mocy, a my razem z nim, na dobre daliśmy się porwać
triathlonowemu szaleństwu. Zawody w Poznaniu traktujemy
szczególnie – powiedzieliśmy sobie, że póki starczy sił i zdrowia,
zawsze będziemy brali w nich udział. Magdalena kibicuje z
Garnkiem Mocy zawsze w miejscu, w którym ta historia się
zaczęła. Oboje wiemy, że gdzieś tam w okolicy Garnka, choć w
innym wymiarze, obecna jest również Katarzyna, która uśmiecha
się, krzyczy, pogania i wyznaje miłość niektórym Zawodnikom.
Bo właśnie taka była Kasia.
Jeśli na zawodach usłyszysz równomierne walenie i
zobaczysz na horyzoncie wariatkę walącą drewnianą ucieraczką
w czerwony, emaliowy garnek, pozdrów ją serdecznie i wspomnij
Katarzynę, a mocy i siły na pewno Ci nie zabraknie.
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