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Wstęp

Marcin Konieczny
Oddaję w Państwa ręce książkę, która jest zbiorem pisanych
przeze mnie felietonów. Powstawały one   w latach 2014 –
2016 na łamach Akademii Triathlonu, swojej stronie: www.
niemaniemogę oraz bezpośrednio na profilu MKON na facebooku.
Felietony pisane były nieregularnie – raz powstawały z potrzeby
chwili („Zazdrość”), raz jako element chęci podzielenia się
doświadczeniem (cykl trenerski lub triki motywacyjne). Zawsze
jednak ich ideą było podzielenie się swoimi przemyśleniami
z prawie (a może już ponad) 4 tysiącami osób śledzących moje
przygody sportowe. Książka nie układa felietonów w sposób
chronologiczny. Zdecydowałem się na podzielenie je na grupy
tematyczne. Wydaje mi się, że ten układ z jednej strony jest
bardziej przejrzysty, z drugiej – jako, że jest to darmowy e-book –
czytelnik może zdecydować się na przeczytanie tylko tego, czym
jest zainteresowany.
Chciałbym bardzo podziękować osobom, bez których książka
ta by nie powstała. Przede wszystkim mojej żonie – Ewie. To ona
jest źródłem tego pomysłu, a po tym jak mnie namówiła, zaczęła
skrzętnie przeglądać zasoby sieciowe i wygrzebywać teksty
z wspomnianych wyżej źródeł. Kolejną osobą jest moja córka
Kasia – poprawia stylistykę – o przecinkach nie wspominając.
Zdarza nam się również, jadąc w niedzielę wieczorem do
Warszawy (ja do roboty – Kasia na studia) pisać felieton na
zasadzie sekretarskiej, czyli ja prowadzę – Ona pisze. Chciałbym
podziękować moim sMentorowcom, którzy podrzucając tematy
i zapytania, dają ogromne pole do popisu, aby wykazać się nie
tylko swoim doświadczeniem ale również poczerpać trochę od
innych, zanim dany tekst powstanie.
Na końcu dziękuję oczywiście osobom, które pomagały
książkę złożyć, edytować oraz dokonać ostatecznej korekty.
Mam nadzieję, że dzięki niej zawody triathlonowe ale również
biegowe zyskają kolejnych zwolenników i coraz więcej z nas
będzie chciało „bawić się” w sport.
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Maciej Dowbor
Wczesna jesień roku 2012. Mam za sobą pierwszy sezon
przygody z triathlonem. A jak wiadomo na początku wszystko
jest nowe, wszystko jest fascynujące, a każdy świeżo poznany
wyznawca tej samej „religii” z marszu wydaję się być najlepszym
przyjacielem. W Polsce triathlon dopiero się rozpędza, triwariatów
jest może około tysiąca. Ale gigantyczna fala popularności
zaczyna się wzbierać. Kilkadziesiąt maniaków, w środku nocy
siedzi z wypiekami na twarzy na czacie branżowego portalu
i wymienia się wrażeniami z Ziemi Obiecanej – Hawajów. Trwają
właśnie legendarne Mistrzostwa Świata Ironman, a trasie świetnie
radzi sobie niepozorny 40 latek z Olsztyna. Po ponad 9 godzinach
rywalizacji wpada na metę jako najlepszy z Polaków. Jego historia,
determinacja, osobisty urok, nadzwyczajna umiejętność godzenia
życia zawodowego, rodzinnego i sportowego, a także niezwykły
dystans do siebie i otoczenia ujmują oraz przyciągają. Tuż po
zawodach gratuluję mu za pośrednictwem FB. Tak zaczyna się
nasza przyjacielska relacja, która trwa do dziś i z biegiem czasu
znacznie wykroczyła poza ramy sportu.
Pamiętam jak dziś naszą pierwszą rozmowę telefoniczną.
Kompletowałem swój pierwszy, bardziej profesjonalny rower do
ścigania i zadzwoniłem do Marcina, żeby poradzić się w sprawie
zakupu  wyczynowych kół do roweru.
- Stary, ja to się specjalnie nie znam, mam takie jakie akurat
były w dobrej cenie. Nie warto przepłacać, no chyba, że Ci nie
żal kasy. Kup takie na jakie Cię stać. I tak najważniejsze to ile
masz mocy w nogach – odpowiedź godna buddyjskiego mędrca,
typowa dla Marcina. Niby naprowadza Cię na odpowiedni
kierunek, ale w gruncie rzeczy zmusza do podjęcia własnej,
niezależnej decyzji. I to jest właśnie cały Marcin Konieczny. Coach,
specjalista od szkoleń kadr managerskich, człowiek nie owijający
w bawełnę i nie mydlący oczu. A jednocześnie wybitny sportowiec,
łamiący kolejne bariery. Bez dwóch zdań najlepszy amator
triathlonowy w Polsce, niejednokrotnie wpędzający w kompleksy
zawodowców. Mąż, ojciec, aktywny działacz społeczny, mentor,
motywator i integrator środowiska triathlonowego w Polsce.
Człowiek, który inspiruje tysiące ludzi, zachowując jednocześnie
swój bezkompromisowy charakter.
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Jeśli jesteście na początku swojej drogi nie tylko w triathlonie,
ale w jakiejkolwiek aktywności to zbiór tych felietonów na pewno
pomoże Wam skrócić proces poszukiwania. Pomoże uniknąć
niepotrzebnych wpadek i przede wszystkim ustawić priorytety.  
Ale ten niesztampowy, subiektywny poradnik obedrze Was też
ze zbędnych złudzeń. I dobrze. Bo zbyt wybujałe ego, oderwane
podejście do siebie i otaczającej nas rzeczywistości potrafi
zrodzić zbędną frustrację i wyrządzić olbrzymią krzywdę. MKON
jest niczym juror w talent show, tłumaczący romantycznemu
20latkowi, że jest wiele zawodów na „W” poza wokalistą.
W pierwszej chwili takie stwierdzenie wywołuję w publiczności
oburzenie. No, bo jak można obdzierać młodzieńca z marzeń.
Jednak po głębszym przemyśleniu okazuje się, że juror w gruncie
rzeczy wyświadcza mu wielką przysługę. Nie pozostawiając
zbędnych złudzeń oszczędza czas i daje szansę na znalezienie
nowej życiowej drogi.
Kiedy złapałem poważną kontuzję, Marcin bez cienia litości
i fałszywego użalania się nad moim losem stwierdził, że muszę się
nastawić na stratę całego sezonu i przestać się mazać. A przede
wszystkim za wszelką cenę nie dać się ponieść ułańskiej fantazji
i nie wracać przedwcześnie do treningu. Prawdę mówiąc, byłem
wściekły i zawiedziony, bo oczekiwałem raczej jakiejś epickiej,
motywacyjnej przemowy rodem z „Gladiatora”. Z perspektywy
czasu zrozumiałem, że Marcin pomógł mi zaakceptować to co
nieuniknione, dzięki czemu okres kontuzji i powrotu do sportu
zniosłem znacznie lepiej niż się tego spodziewałem.   
Przez ostatnich 5 lat przeprowadziliśmy setki rozmów   od niuansów triathlonowych począwszy, po relacje z żonami
i dziećmi. Niemal za każdym razem Marcin nie dawał mi na talerzu
gotowych rozwiązań, ale raczej zmuszał do zastanowienia się
nad tematem i wyciągnięcia wniosków.
Jednocześnie pozwalał na czerpanie z własnych doświadczeń
– zarówno jako sportowca jaki i człowieka, starającego się
zachować w tym wszystkim jakiś balans.
Dziś, za sprawą tej książki dostęp do MKONa dostają wszyscy.
To zbiór jego felietonów i przemyśleń związanych z uprawianiem
sportu, ale i prowadzeniem ciekawego i wartościowego życia.
Dostajemy dostęp do jego sukcesów, porażek, wniosków, porad,
mentoringowych sentencji i co chyba najważniejsze – dystansu.
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Bo bez dystansu łatwo się w tym wszystkim bardzo pogubić.
A konsekwencję tego mogą być naprawdę bardzo bolesne.
Nie ma nie mogę – hasło, które początkowo nie różniło się
od wielu górnolotnych, ale w gruncie rzeczy pustych sloganów,
w ciągu kilku lat stało się jednym z najbardziej rozpoznawalnych
znaków w polskim światku sportowców amatorów. Jak mało
komu, Marcinowi udaje się połączyć dobrą zabawę, pasję
i działania prospołeczne. „Nie ma nie mogę” to także filozofia, która
idealnie oddaje podejście autora do wszystkiego co dzieje się w
jego życiu. Od lat obserwując jak konsekwentnie dąży do swoich
celów, nie mam wątpliwości, że uda mu się zrealizować ten, od
którego zaczyna się opis jego internetowej strony. „Nazywam się
Marcin Konieczny...Moim celem jest zostanie Mistrzem Świata
Ironman w kategorii wiekowej M50”.  Po przeczytaniu tej książki
nie będziecie mieli wątpliwości, że ten cel uda mu się zrealizować,
bo w końcu „NIE MA NIE MOGĘ”.
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Etapy w życiu triathlonisty
Jeden z moich „rocznicowych” tekstów. Rocznicowych,
bo pisanych 10 lat po podjęciu decyzji o powrocie do sportu.
Większości rzeczy, o których w nim piszę, doświadczyłem
osobiście, niektóre widziałem i widzę obecnie, o niektórych
słyszałem.
Drodzy czytelnicy, przepraszam wszystkich, którzy zobaczą
w tym felietonie siebie, ale nie jest moją intencją nikogo obrażać,
ani wskazywać. Mam też nadzieję, że nic w tym tekście nie będzie
nikogo, ani niczego deprecjonować. Każdy ma swój pomysł na
życie. Jednym się to podobać będzie – innym nie.

„Zosia Samosia”
Zaczynasz od decyzji: startuję w triathlonie. Ale jak się do
tego przygotować? Ja w 2007 roku nie wiedziałem nawet, że
jest taka funkcja jak trener triathlonu, więc przygotowywałem
się samemu na podstawie bloga Darka Sidora i własnych
doświadczeń z biegania. Myślałem sobie, że w Ironmanie
każdy dystans jest „maratoński”, zatem i trenowałem jak do
maratonu. 180 km roweru było dla mnie maratonem rowerowym,
3,8 km pływania – maratonem pływackim. Trenowanie do 70.3
odpowiednio zmniejszało długość i intensywność treningów.
Proste? Niby proste, ale gdy w 2010 roku Marcin Waniewski
zobaczył mój dzienniczek treningowy, to złapał się za głowę.
O wiele za dużo kilometrów śmieciowych, za mało periodyzacji
treningu i inne szkolne błędy zawodnika amatora. Jednocześnie
dla otoczenia jestem trenującym. I to trajlon, więc jestem ktoś!
Pojawiają się wpisy na FB i komentarze wśród znajomych:
„wiesz, dzisiaj na przebieżkach leciałem te odcinki (60-metrowe)
ze średnią prędkością 2:50/km!”. Albo jeszcze lepsze – tym
razem moje: „chciałem zobaczyć, co to znaczy 180 km ciągiem,
to se przejechałem 318  jednego dnia, a drugiego 300”. Tak, tak.
Szklarska Poręba – Olsztyn. Na rowerze. Idiotyzm z dzisiejszej
perspektywy – wtedy duma. Przecież: „trenuję, więc jestem”.
Jednym z wariantów „Zosi” jest „kupiec”, czyli sytuacja,
kiedy, nie znając się na niczym, niestety masz pieniądze. Wtedy
w koszyku zakupów ląduje wszystko. Karbony, najnowsze
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modele, najdroższe pomiary – wiadomo, najdokładniejsze.
Zaczynasz przygodę, więc traktujesz to jako inwestycję, a nie
koszt. A że potem twoje P5 jakoś samo nie jedzie – no trudno,
trzeba będzie zrobić update sprzętowy. Widocznie jest za ciężki
albo pedały mają za małą platformę nacisku i generowania mocy.

„Mam trenera”
W drugim kroku rozwoju kariery zawodniczej decydujesz
się na trenera. Ja miałem to szczęście, że Darek oświadczył:
„trenuję cię za udział w nagrodach – nic mi nie płacisz”. Ale to, co
według mnie jest charakterystyczne dla pierwszego etapu takiej
współpracy zawodniczo–trenerskiej, to bardzo, naprawdę bardzo
duże oczekiwania związane ze śledzeniem oraz informacją
zwrotną od trenera do zawodnika. Mówiąc wprost: oczekujemy,
żeby trener żył tuż obok nas. Przykład? Podczas jednej z sesji
mentoringowych (przypomnę NIE JESTEM TRENEREM w tym
projekcie) jeden z moich podopiecznych przysłał mi tabelkę
informującą, jak wyglądały jego poszczególne kilometry
z wykresem tętna i oczekiwaniem, że zanalizuję ten trening minuta
po minucie. Myślę, że czasami marzymy o tym, aby trenera mieć
na wyłączność. W końcu mamy takie dobre wyniki, że trener
powinien stać obok na stadionie i mierzyć czas… Może dlatego
tak łatwo sprzedają się pakiety premium? Generalnie chodzi o to,
by być w centrum. W końcu jest się trajlonistą – a to brzmi dumnie.
Podobnie zresztą miałem z innymi sprawami okołotreningowymi.
Poszedłem do dietetyka, zapłaciłem za 10 spotkań jak za zboże
i naprawdę byłem zdziwiony, że mniej więcej po trzeciej sesji
pan powiedział: „Panie Marcinie, jak pan sobie wyobraża, że ja
będę panu gotował, to się pan mylisz!”. No ale jak to? Przecież ja
prawie złamałem 9 h. I to w Ironmanie!

„Trener to JA”
Od razu powiem, że pytania o to, czy mógłbym komuś napisać
plan, zdarzają mi się od Klagenfurtu. W 2010 roku, w swoim
drugim starcie zrobiłem 9 h 15 min. i wielu wydawało się, że od
tej pory jestem misiem pysiem, ekspertem od Ironmana i guru
tematów wszelakich. Na szczęście miałem na swój temat inne
zdanie, ale pełno jest przecież historii, w których jeden udany start
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jakoby daje komuś upoważnienie do tytułowania się „trenerem
triathlonu”. Przetrenowałem w końcu 1, 2, 3. i więcej sezonów
z trenerem, więc wiem, jak mam trenować siebie. Ba, mogę
przecież dzielić się swoją wiedzą z innymi. Zakładam więc zespół,
w nazwie umieszczam zwykle swój pseudonim lub nazwisko
(albo oba) i tworzę coś na kształt klubu sportowego. Gromadzę
przy nim grono oddanych i wiernych mi zawodniko-wyznawców.
Jakoś tak mi idzie, że nawet jeśli daję dupy jako trener, to oni
i tak nie mają mi tego za złe – winę biorą na siebie. Zawodnik
mówi na przykład: „Pamiętasz, trenerze, ten trening tam, sprzed
miesiąca? – ja go nie zrobiłem. To pewnie dlatego”. Nawet jak
nie są zadowoleni, to przecież nie odejdą. Jestem ich kumplem,
powiernikiem, źródłem prawdy objawionej. Ergo – potrzebują
bliskiego kontaktu (patrz wyżej), a ja im go daję. I pławię się w tym
kulcie. A potem? Potem to już leci po całości. Obozy, wyjazdy
na zawody, stroje z moim nazwiskiem, facebookowe pochwały
za progres/miejsce/czas (wszyscy przecież tak robią). Zaczynam
zarabiać dużą kasę i w pewnym momencie staje się to moim
jedynym źródłem utrzymania. I dobrze. Każdy ma swój pomysł na
życie. Czasami zaczynam tę trenerkę wspólnie z kimś, a dopiero
później dochodzę do wniosku, że czas iść na swoje. Po co mieć
50%, jak można mieć 100%?
Kolejnym, naturalnym etapem jest „triathlonista-pisarz”.
Nieważne, czy masz coś ciekawego do powiedzenia, czy nie –
chcesz to ujawnić. Ludzkość musi wiedzieć! Stajesz się Paulo
Coelho trajlonu.
Jest tez opcja niskobudżetowa: nie stać cię na wydanie
książki – idziesz w bloga.
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Ciemna strona początkującego triathlonisty
Styczeń 2016 roku, moment postanowień noworocznych.
Jest wśród nich takie: zostanę triathlonistą. Nie ma znaczenia,
na jakim dystansie. Dla mnie takim samym triathlonistą jest
ten, który chce ukończyć sprint, jak ten, który chce złamać
10 h w Ironmanie. Wszyscy początkujący mają według mnie
ten sam, bardzo charakterystyczny zestaw zachowań, który
zaobserwowałem również u siebie, przyglądając się pierwszym
latom mojej trikariery. Myślę, że niektóre z tych punktów można
przypisać do innych rodzajów sportu, a zapewne nie wszystkie
„grzechy” uda mi się wymienić. Może się dołożycie?

1. Trenuję triathlon – jak śmiesz nie wiedzieć, co to jest?
„To ten sport, co się lata z karabinem? A to wszystko jednego
dnia?”. Ile razy słyszeliście te pytania? Bardzo was irytowały? Ja
na początku dostawałem białej gorączki, słysząc takie teksty. Jak
można nie wiedzieć, na czym polega moja ukochana dyscyplina
sportu? Nie wiedzą – znaczy są gorsi. Ta logika: trenuję, jestem
lepszy, nie trenujesz, jesteś gorszy, to duże niebezpieczeństwo
dla ego. Od tego już tylko krok do nieomylności, oceniania
innych, myślenia o sobie w kategoriach „jestem lepszy”, primus
inter pares, co prowadzi do kolejnego złego zachowania: „Nie
widzisz, że trenuję?”.

2. Nie widzisz, że trenuję?
W praktyce oznacza to: nie mam dla ciebie czasu, nie
mam czasu na rozmowę z tobą, na obowiązki domowe, na nic
innego poza treningiem. Przecież trenuję tak ciężko (w końcu
to najtrudniejsza dyscyplina!), więc nie masz prawa ode mnie
niczego wymagać. Zresztą o tym, że trenuję ciężko, dowiesz się
natychmiast z mojego FB, bo przecież te 100 km, które pokonałem
właśnie na rowerze, to dla ciebie kosmos. Więc podziwiaj! Brrr...
koszmar!
Do dzisiaj pamiętam mój pierwszy blog, na którym
zamieszczałem opis swoich codziennych treningów. Tak jakby
kogoś obchodziło, co, ile, jak i po co robiłem. Co to w tej głowie
siedzi?!

12

I. 10 lat w triathlonie

3. Jestem triathlończykiem – musicie się ze mną liczyć!
Innymi słowy: pozostali trenujący się nie liczą. I żeby było jasne –
żabkarze na torze straaasznie mi przeszkadzają. To, że koleś ma na
czepku napis triathlon, nie czyni go królem toru – w końcu pływanie
w pralce to część triathlonu. Nie ma więc co prychać i wzdychać – albo
wykupujemy tor dla siebie, albo… pływamy jak zwykli śmiertelnicy.
Przyznam się jednak szczerze, że kiedy widzę pełen zestaw gadżetów
przed słupkiem, to łatwiej się pływa, bo wiem, że przynajmniej część
treningu zawodnik wykona wąskim stylem, jakim jest dowolny.
Podobnie jest z bieganiem na stadionie. Tor pierwszy na Agrykoli nie
służy do truchtania. Truchta się na torach 2, 3 i 4. Tor pierwszy służy
do treningu jakościowego. Nie ma co po nim truchtać w koszulce
z imprezy – garmin lub endomondo i tak pokażą, ile przebiegłeś.

4. Aero über Alles
Nie piszę tutaj o manii kupowania sprzętu za miliony, ale raczej
o fobii karbo-aero. Ważysz 5 kg powyżej przyzwoitości – rower za
20 tysięcy nie zrobi ci różnicy. Dopóki nie będziesz ważył tyle, ile
zawodnik powinien ważyć, ten 1 kg więcej sprzętu ci nie zaszkodzi.
Na początku to naprawdę ma drugorzędne znaczenie. Noga się
liczy – nie rower. Z rozrzewnieniem wspominam rozmowę z kolegą,
który zaczynając przygodę z tri, mówił, że kurtki z Decathlonu to
on na rower nie włoży, bo będzie mu oporowała. Ha, ha. Wolał
kupić   specjalistyczną, cztery razy droższą. No to kupił. Ale jeśli
ten sam kolega na treningu wywala za siebie papierki po żelach lub
batonach (no bo trzeba co 10 km wziąć jedno albo drugie, bez tego
nie jestem tripro), bo nie będzie ich dźwigał albo nie będzie aero –
tutaj już protestuję!

5. Ostatnia sprawa – wybory
Początki są trudne, bo… można się zatracić. Triathlon to piękne
hobby, ale hobby. Warto się zastanowić, czy ma on pochłaniać 100%
naszego czasu. Bo że trzeba będzie ten czas przeformatować, to
wiadomo. Mam nadzieję, że wszystkich zaczynających nie będzie
opisywał ten kawał: Jak poznać, że ktoś trenuje triathlon? Po
dziesięciu minutach rozmowy powie ci, że musi szybko kończyć,
bo rano ma basen! Powodzenia na treningach!
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TriPAW
Ten tekst miał powstać zaraz po Ironman Barcelona 2016,
ale powstał później, bo bieżączka zwyciężyła. Dlaczego tuż po?
Bo zjawisko, które zauważyłem, spacerując po ulicach Calelli
w ostatnim tygodniu przed zawodami, nie jest mi obce. Co
więcej, sam się tak zachowywałem/zachowuję – używanie czasu
przeszłego albo teraźniejszego zależy tylko od poziomu mojej
odwagi.

Najpierw wstęp
W sporcie najważniejsza dla mnie jest rywalizacja. Ściganie
się z innymi, ze sobą, z wynikiem. To jest to, co mnie napędza.
Dlaczego to robię? Bo chcę sobie coś udowodnić, bo chcę być
lepszy (też od innych), bo chcę się wyróżniać. W swojej „karierze”
triathlonowej zauważyłem pewien sposób ekspozycji tego „jestem
dobry/lepszy niż ty” w różnej formie. Żeby nie szukać daleko,
przykład z dzisiejszego basenu: wchodzę i patrzę, kto i gdzie
pływa. Najpierw analizuję ilość sprzętu na brzegu. Łapki, ósemka
to standard, ale już rurka czołowa świadczą o zaawansowaniu
w technikach treningowych. Wiadomo – im więcej sprzętu, tym
bardziej… no właśnie, czego się spodziewać? Nauczyłem się nie
iść tą drogą, bo nie zawsze ilość sprzętu idzie w parze z talentem.
Patrzę więc na technikę. Długie pociągnięcia, przesuwanie się
w wodzie – dobry zawodnik. Ale natychmiast zaczynam się
porównywać i oczywiście czekam na dopłynięcie do ściany –
będzie nawrót koziołkowy czy nie? Nie ma – cienias! Wchodzę na
jego tor – niech zobaczy, jak się pływa. Nieźle, nie? Wprawdzie
wystarczy, że taki zawodnik za chwilę opłynie mnie jak wodorost,
a ja już włączę sobie w głowie: „Pewnie pływak, ale jak przyjdzie
co do czego, na pewno nie pojedzie nawet 200 wat”. O bieganiu
nie wspominając. Komedia, co? I mimo, że mam coraz większy
dystans do dyscypliny, którą uprawiam i mimo wyników, jakie
mam, ciągle łapię się na tym codziennym porównywaniu się
i pokazywaniu tych piórek w dupie. Właśnie jak triPAW.
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No to teraz o triPawiach będzie.
Zawody wszelkiej maści, a już na pewno zawody IRONMAN, są
znakomitym polem obserwacji triPawi. Do Calelli przyjechaliśmy na
10 dni przed zawodami, więc jak łatwo się domyślić, na początku
było spokojnie, sielsko-anielsko, chociaż na drodze do Barcelony
spotykało się gości w tzw. full gear. Dysk oraz kask czasowy na
treningu przed zawodami są wytłumaczalne, bo nie każdego stać
na przywiezienie i wersji treningowej, i startowej na dany wyjazd.
Ale im bliżej zawodów, tym bardziej ta zabawa w pokazywanie,
kto kim tutaj jest i jakim jest „pawiem” zaczęła przybierać na
sile. Zauważyłem następującą gradację ważności emblematów
doświadczenia sportowego, a triathlonowego w szczególności:
najniżej w hierarchii stały koszulki z lokalnych zawodów
(Przechlewo, seria Enea, mój Susz – to tylko przykłady polskie),
koszulki z triathlonów niemieckich, irlandzkich, angielskich. Było
tego pełno. Elementami zwiększającym „pawiowość” lokalnej
koszulki było jakieś egzotyczne miejsce – np. triathlon zrobiony
w Japonii. Im bliżej otwarcia expo, tym bardziej eksponowany był
znaczek IM. Widać było, kto ma już za sobą debiut w 70,3, kto
w IM, a kto ukończył, bo koszulka finiszera była zdecydowanie
wyżej w hierarchii. Mniej więcej na tym samym poziomie plasowały
się plecaki finiszerów. Dodajmy do tego łydę albo bicka z logo IM
– i już miałem pełen obraz doświadczenia zawodnika. A pardon,
zapomniałem o bidonie w ręku. No bo jak, trajlonista spacerujący
po ulicach miasta bez bidonu!? Koniecznie z logo! Oczywiście
wysoko w hierarchii stały też gadżety z MŚ 70.3, ale one z góry
były skazane na pożarcie, bo inni mieli: a) sposoby obejścia,
b) sposoby ich przykrycia.
Sposobem obejścia była wersja alternatywna. Niektórzy
zawodnicy, nie chcąc się ścigać w kategorii „ile lokalizacji
zmieszczę na sobie” (przykład, niestety bez zdjęcia: opaski
Compressport z serii IM, plecak z Frankfurtu, koszulka z Walii,
daszek z Nicei), szli alternatywną drogą i pokazywali swoje
superdoświadczenia z innych światowych zmagań. W walce
pawi stawały w szranki: koszulka z maratonu nowojorskiego
z tą z Frankfurtu, Team X z teamem Y, triathlon Alcatraz
z Norsemanem. Dążenie do zwycięstwa w TriPawiu było jak
użycie broni nuklearnej: jeśli ktoś miał do niej dostęp, to nie wahał
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się jej użyć. Więc do gry wchodziła ONA – KONA. Najjaskrawsze
i największe sterczące z dupy pawia piórko. Ale hola, hola, nie
myślcie, że wystarczyło mieć IRONMAN World Championship na
czapce, koszulce czy plecaku. Liczyły się też daty. Najbardziej
liczył się rok 2015. Wtedy było się gościem. Nawet więcej – wtedy
wiadomo było, kto w niedzielę wygra.
Sam się śmieję, jak to czytam. Bo i tak rower, a potem bieg
weryfikuje wszystko. Howgh!
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Mity w triathlonie
Po 10 latach uprawiania sportu, jakim jest triathlon,
postanowiłem rozprawić się z mitami, jakie widać dookoła
mnie. Czytam o nich na blogach, w newsach sportowych, ale
i w różnych poradnikach dla początkujących. Najpierw napisałem
felieton zawierający 5 spostrzeżeń. Po bardzo dobrym „przyjęciu”
(ponad 20 tyś. odsłon na blogu) zostałem poproszony o dopisanie
kolejnych. I tak powstał zestaw 10 mitów, jakie (ciągle) funkcjonują
wokół tej przepięknej dyscypliny sportu, jaką jest triathlon.

Mit nr 1: Żonie podoba się, że trenujesz.
Przez 10 lat trenowania mieliśmy z małżonką Ewą lepsze
i gorsze chwile. Oczywiście ta sinusoida była związana z liczbą
godzin spędzonych na treningach oraz na pewnej postawie,
którą u siebie zauważyłem: „ponieważ trenuję, moje potrzeby są
najważniejsze”. Na szczęście to mi przeszło. Wielokrotnie pisałem
już o tym, że trzeba utrzymywać balans (polecam wpis na blogu
oraz rozdział w książce „SMENTOR QWA” Patryka Tempskiego) i,
ale mimo tych 10 lat ciągle moje wyjście na 6 h roweru jest
utożsamiane z jakąś stratą (w relacji, of kors). Wiem, że żona jest
ze mnie dumna, że wyjazdy na zawody sprawiają jej frajdę, że
koleżanki tak nie mają, ale jakby nasze żony miały wybrać: 3 h
waszego roweru albo 3 h bycia razem (nawet w domu), to jak
myślicie, co by wybrały? Kurtyna.

Mit nr 2: Trenujesz, więc chudniesz.
Oj, w tej materii mam wiele do powiedzenia. Jasne – wszystko
zależy od tzw. wagi startowej. Patrząc np. na takiego redaktora
„pączka” Dowbora sprzed pierwszego Herbalife w Suszu a teraz
albo na Marka „byłem orką” Pałysę, to widać różnicę od razu.
Ale już u mnie niekoniecznie aż tak dużą. Gdy patrzę na siebie
na zdjęciach z 2012 roku, to widzę, jakim byłem pączkiem
w porównaniu do dnia dzisiejszego. Pączkiem może nie takim
mega, ale oponka nad biodrami na pewno dawała znać – była
jeszcze przestrzeń do zrzucenia paru kilo. Z czego to się bierze?
_______________________

   Książka „sMentor Qwa” do ściągnięcia ze strony www.niemaniemoge.pl

i
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Po pierwsze z tego, że nie umiemy liczyć. Ostatnio kolega
Mikusek pisze do mnie po przebiegnięciu swojej trzeciej w życiu
piątki: „Dumny z siebie jestem, trenuję coraz więcej. Teraz tylko
powiedz mi, co ja powinienem jeść po tych treningach”. Moja
odpowiedź brzmiała: „Ty? NIC najlepiej!”. No więc wyrzućmy
wszystkie endomondowskie albo garminowo-polarskie liczniki
kalorii, bo one są w zmowie z producentami łakoci. I zacznijmy
podchodzić do tego z głową. Co z tego, że przejechałeś 30 km
na rowerze, jeśli zjadłeś na nim 3 batony energetyczne, popiłeś
2 bidonami iso, a na koniec (przecież dziura węglowodanowa)
uzupełniłeś to wszystko odżywką białkową i jeszcze dużą michą?
(bo sportowiec musi dużo jeść). Tak więc nie oszukujmy się:
jeśli bilans kaloryczny nie jest na minusie, to waga raczej nie
spadnie. Wielokrotnie się o tym przekonałem. Inną sprawą jest
to, ile powinniśmy ważyć i co to jest waga startowa oraz jak ją
osiągnąć. Ale to temat na inny wpis.

Mit nr 3: Noga się liczy, nie sprzęt.
To mit, ale i nie mit, bo właściwie powinienem napisać, że
sprzęt nie załatwi za ciebie wszystkiego, ale bez niego pewnej
granicy nie przekroczysz. Przypominam, piszę tu o własnych
rozczarowaniach, a właściwie mitach, jakie obaliłem w swojej
„karierze”. Na początku startowałem na żelaznym rowerze
szosowym marki no name za 700 zł. Ponieważ kompletnie się nie
znałem na osprzęcie, zdziwiłem się, jak rower, który zamówiłem,
dotarł do mnie i miał przerzutki na ramie, a nie w klamkach,
tak jak pokazywali na wyścigach szosowych na Eurosporcie.
Pierwszy Susz (4:44) poleciałem na takim właśnie zestawie.
Czas roweru – w okolicach 2 h 31’. Każdy kolejny start to kolejny
nowy sprzęt i pamiętam, gdy startując rok do roku w Suszu,
dokładałem nowe wyposażenie i liczyłem, że załatwi ono za
mnie kwestię wyniku. Nie zawsze tak było. Owszem, jeżdżę teraz
na najbardziej dopasowanym i superaero rowerze, jaki dotąd
miałem (argon 119 TT) i mogę poszczycić się, że w 2016 roku
w Wolsztynie poleciałem 90 km podczas połówki w 2 h 08’.
Wiem, że na tym żelaznym rumaku z początku mojej kariery nie
osiągnąłbym takiego wyniku. Ale nie osiągnąłbym takiego wyniku
na tym rowerze, jaki mam, jeśli nie miałbym takiej nogi, jaką
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mam obecnie. Jest w podejściu triathlonisty amatora do sprzętu
pewna granica, a właściwie granice. Dla mnie były to: zakup
roweru czasowego, fitting oraz rozpoczęcie trenowania (z głową)
z pomiarem mocy. Wszystko inne to dodatki. Fajnie mi to kiedyś
wytłumaczył Marcin Waniewski: „Co z tego, że kupisz sobie dysk,
jeśli nie masz siły rozpędzić tego dysku do takiej prędkości, żeby
zysk czasowy wynikający z aerodynamiki równoważył jego wagę
i inne uciążliwości z tym związane?”. Sprzęt sam nie pojedzie,
to prawda, ale od pewnej granicy liczą się detale, co najlepiej
udowadnia Michał „żelazna noga” Podsiadłowski.

Mit nr 4: Ludzi interesują twoje cyferki i to,
że trenujesz.
90% moich znajomych na FB się rusza (triathlonuje, biega,
pływa). 90% ludzi dookoła mnie nie robi nic i mają w pompie to,
czy triathlon różni się czymś od biatlonu. Trzeba to zaakceptować.
Nie dlatego, że przeżywałem wieeelkie rozczarowania za każdym
razem, jak mówiłem na szkoleniach: „złamałem 9 w Ironmanie”
i nikt na to nie zwracał uwagi. Ale dlatego, że każdy ma swój cel.
Dlatego mitem dla mnie jest to, że trzeba informować wszystkich
i wszędzie, ile to dzisiaj przejechałem, z jaką prędkością itd.
Kiedyś miałem nawet taki blog, gdzie wrzucałem swoje codzienne
treningi. Teraz nie dość, że się tego wstydzę, to uświadamiam
sobie, jaką bekę mogli mieć np. średni pływacy, którzy widzieli mój
superhiperszybki trening pływacki, który oni robią w podobnych
prędkościach, pływając „nogi”. Nomem omen latem 2015 na
miniobozie w Szklarskiej płynąłem na torze obok Sylwka Kustera
i uświadomiłem sobie, jaka jest różnica między moim zadaniem
10x200 m na 80% a jego pływaniem nóg z deską. Otóż niestety
żadna. Oczywiście nie płynął tyle, ile ja. Wystarczyło, że popłynął
100 m nóg i już mi się odechciało. Specjalnie nie pokazuję żadnych
cyferek, żeby nikogo nie deprecjonować. Każdy robi jak chce, ale
przyznam szczerze, że coraz częściej mam odruch wyłączania
powiadomień od znajomych, którzy zaczynają post od informacji
ile, w jakim tempie oraz przy jakim poziomie zakwaszenia
zrobili dany trening. Ale nikomu nie zabraniam. Ja nie pokazuję
i pokazywać chyba nie będę.
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Mit nr 5: Każdy start to życiówka.
To mit nad mity. Nie dlatego, że robię się coraz starszy, a moje
rekordy są wyśrubowane. Dlatego, że wychodząc z dyscypliny,
w której większość startów to była bieżnia (warunki zawsze
baaaaaardzo podobne), teraz trenuję dyscyplinę tak zróżnicowaną
pod względem pogody i warunków startu, że naprawdę trudno jest
mówić o życiówkach. Ale w tym micie raczej chodzi o psychiczne
nastawienie i tę odwieczną drabinkę, że co start, to trzeba być
szczebel wyżej. Nie da rady. Właśnie ze względu na warunki,
a w moim przypadku również ze względu na fizjologię. Naprawdę
z rozrzewnieniem wspominam czasy, kiedy zaczynałem. Kiedy to
ze startu na start poprawiałem się nie o sekundy, ale o dziesiątki
minut. Dystans długi Borówno 2009 – 10h08’, Klagenfurt – 9h15’.
Ale potem gardło robi się coraz węższe. Z życiówką na połówce
walczę już trzy lata. Z maratonem cztery. I wprawdzie walczyć
będę ciągle, ale szanse na wygraną coraz mniejsze.

Mit 6. Liczy się TYLKO Ironman.
Przez te 10 lat dojrzałem jako zawodnik, ale również jako
osoba trenująca. Dojrzałem, czyli mam większy dystans. Nie
wszystko jest już dla mnie tylko czarne albo białe. Tak było jednak
na początku mojej przygody. Wtedy, jako że przygotowywałem
się do Ironmana w 2010 r., liczył się tylko ten dystans. TYLKO.
Wszystko inne to nawet nie był triathlon. Powiem więcej: WTC
zrobił mi takie kuku w głowie, że tylko brand IRONMAN miał
znaczenie. Reszta to były popłuczyny. Wiem, że parę osób jeszcze
przebywa w takim stanie świadomości. O brandzie nie chcę
dyskutować, chociaż dziękuję anonimowemu forumowiczowi,
który swoim komentarzem uchronił mnie od zrobienia sobie
dziary w kształcie Mdot’a. Tak czy owak mogę stawać w szranki
ze wszystkimi, którzy tak jak ja kiedyś uważali, że liczy się tylko
Ironman. Jasne. Tak jak maraton w bieganiu. Król wszystkich
dystansów triathlonowych. Ale za każdym razem, gdy biegnę
trening progowy, to dziękuję Bogu, że na Ironmanie to będzie
latanie raczej w II zakresie, a nie na pełnej kurwie, tak jak np.
na sprincie albo na 1/8. I zwracam honor wszystkim, którzy
startują na krótszych dystansach, bo taki mają pomysł na siebie.
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I jednocześnie informuję myślących perspektywicznie: nie ma
przymusu zakończyć swojej przygody na dystansie długim. Nie
ma, chociaż jest to megaprzygoda!

Mit nr 7: Superfoodsy działają.
Nasiona szałwii hiszpańskiej, czyli chia, jagody goji, quinoa,
chlorella i inne wynalazki. Najlepiej zza wielkiej wody. Oczywiście
szalenie drogie, bo jak drogie, to działają. No właśnie. A na
czym niby to działanie miało polegać? U mnie tok myślenia był
następujący: Na pewno działają na formę. A jeśli nie na formę, to
na odchudzanie (czyli pośrednio na formę). I co? Kasa wydana,
a po zjedzeniu kilogramów chii to, czego jestem pewien, to
że kisiel z chii nie zapycha żołądka, tak jak piszą w książce
Natural Born Runners. Moda i tyle. Boleśnie uświadomił mi
to Tomek Boraczyński, kiedy to konsultowałem z nim różne
sprawy dietetyczne. Powiedział: „Kilkanaście lat temu ludzie
jedli buraki, kapustę kiszoną, ziemniaki i to, co było. I biegali po
29’/10 km. Teraz, mając od pyty wynalazków, szukają graala
odżywiania, zamiast trenować. Myślą, że to załatwi za nich
sprawę”. Fajne ogłoszenie widziałem kiedyś na forum na stronie
bieganie.pl. Kolega dealował ziołami zwiększającymi wydolność,
a w szczególności poprawiającymi Vo2max. He, he – i było
kilka głosów mówiących, że to działa… Szanowni Państwo –
otóż to jest mit. Z drugiej strony – każdy w coś wierzy. Ja np.
garściami szamię korzeń maca, ale dlatego, że działa (podobno)
uodparniająco, a nie, że doda mi siły. Nie mam złudzeń. Jak nie
dotrenuję, to żadne ziarenka dodatkowych watów na rowerze mi
nie dodadzą. A próbowałem już wszystkiego. I najlepiej działa to,
co dookoła nas. Polecam buraki, dziką różę, kasze (niekoniecznie
tylko jaglaną) i to, co wam podchodzi. Nie dajmy się zwariować.

Mit nr 8: Tylko znaczek IM robi z ciebie prawdziwego
triathlonistę, a Ironmana w szczególności.
Uważam WTC za mistrza marketingu. Wywołanie ludziom
w głowie skazy pt. „jak nie zrobisz zawodów tri ze znaczkiem,
to tak, jakbyś nie zrobił żadnego” naprawdę pokazuje, co się
dzieje z większością zaczynających przygodę z tri od oglądania
np. filmików motywacyjnych z KONA. Ja sam od tego zacząłem
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i bardzo się zdziwiłem, odkrywszy, że istnieje życie poza WTC.
Ale mój tripogląd był już ukształtowany. Dobrze, że dałem się
namówić na start w Borównie, bo okazało się, że można urządzać
superzawody na polskiej ziemi z takim samym cierpieniem
i splendorem jak w serii IM (mówię o sytuacji z roku 2009).
Doświadczenia ostatnich lat (np. IM Walia z 2011 czy Rugia
z 2012) pokazują, że znaczek IM nie gwarantuje takiej jakości, jaka
przebija z reklamy i marketingu WTC. Susz albo Bydgoszcz 2016
biją nawet je na głowę. Ciągle powtarzam moim sMentorowcom:
„chcesz się spróbować, bo nie jesteś siebie pewien? – nie
musisz jechać za granicę i płacić 4 razy więcej opłaty startowej,
bo w Polsce upodlisz się tak samo jak za granicą. A znaczek IM
nie zrobi z Ciebie lepszego triathlonisty”. No chyba że mówimy
o poziomie Hawajów. Tam to wiadomo!

Mit nr 9: Będę pływać jak pływacy.
Tomek Kowalski albo Andrzej Skorykow zabiją mnie za ten
mit. Ale według mnie pływanie jest nie tylko przereklamowane,
ale też najbardziej zmitologizowane w treningu triathlonowym.
Kilka przykładów: Susz 2007 po kilku miesiącach pływania od
ściany do ściany (żadnych odcinków tempowych, żadnych
ćwiczeń, żadnego trenera) – czas pływania na połówce (pianka
od Gałacha, czyli nurkowa) – 33’. Rok 2016 – Susz (po kilku
latach specjalistycznych treningów (pianka Huub Archimedes 2)
– 32’. Noż kur… Wiem, wiem, co powiecie. Świeższy wsiadłem
na rower – to prawda. Łatwiej mi przychodzi przepłynięcie tych
32’. To prawda. Ale wiem, że wyżej dupy nie podskoczę i nie
będę pływał znacznie poniżej 29–28’ na 1900 m. Dlaczego?
Bo nie mam elastyczności, nie mam czucia wody, przeszłości
zawodniczej etc. Taki Radek Buszan albo Sebastian Fronc nie
pływają po trzy miesiące, po czym wchodzą do wody dwa razy
przed zawodami i płyną na lajcie 27 minut. Ja wprawdzie na lajcie
biegnę wtedy 1:20, a oni nie, ale to inna bajka. Jeśli nie mieliśmy
przeszłości pływackiej, to choć byśmy nie wiem jak długo katowali
na basenie, nie będziemy pływali jak pływacy. Ja wyznaczyłem
sobie cel minimum i maksimum jednocześnie (1:30/100 m) i nie
interesuje mnie osiąganie większych prędkości. I nie chodzi tutaj
o nakład pracy. Po prostu wiem, że pewne osiągi są poza moimi
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możliwościami. Interesuje mnie raczej zmniejszenie wysiłku,
aby ten cel minimum/maksimum osiągnąć i w tę stronę nasze
trenowanie pływania idzie. A co robią trenerzy i zawodnicy?
Zaczynają od pływania, bo: a) w ten sposób najszybciej można
się przekonać, za co się płaci; b) jednak wchodząc do basenu
z kanapy, potrzebujemy kogoś, kto nas pokieruje. No i oczywiście
w dużej części przypadków widać też postępy. I to duże postępy.
Choć też znam osoby, które chodzą na treningi kilka lat i ciągle
7’/400 nie złamali. Czy za mało trenują? Nie wiem. Czy trenują
źle? – pewnie tak. Jedną z oczywistości, jakie poznałem podczas
treningów pływackich, jest uświadomienie sobie, że pływanie
w piance jest tak ubogie w technikę, że właściwie to siła robi
całą robotę. Jasne – technika też, ale pianka wyrównuje różnice
w technice. Czy to oznacza, że nie pójdę jutro na basen?  
Oczywiście, że pójdę. W końcu nie po to nauczyłem się nawrotów
koziołkowych, żeby nie pokazywać ich innym!

Mit nr 10: Za słaby jestem na ten sprzęt
Od czasu do czasu trafiają do mnie pytania w stylu: „czy nie
będzie wstyd, jak taki ogórek jak ja wystartuje na P5?”. Albo: „czy
dorastam do takiej klasy sprzętu?”. Mój pierwszy trener mawiał:
„miej najlepszy sprzęt, na jaki cię stać”. Najlepszy nie znaczy co
roku nowy. Najlepszy to taki, jaki chcesz. Po pierwsze, dla żony
one i tak zawsze kosztują tyle samo – czyli za dużo. Po drugie,
w końcu to nasze zabawki, w których zakochujemy się bez
pamięci. Odnośnie pierwszej historii przypominam sobie dialog,
jaki jeden z kolegów prowadził z małżonką: „Pedały chcę kupić”.
„Kupuj” (bo ile mogą kosztować pedały, myśli małżonka). „Ale
to takie specjalne pedały – będą kosztowały z 1500”. „Kurczę,
dużo, ale kupuj” (nie wiedziałam, że pedały mogą tyle kosztować
– cóż, jakoś przeżyjemy). „Ale euro – dokończył kolega – bo to
są pedały z pomiarem mocy”. Małżonce szczęka opadła. Dopóki
nie szpanujesz sprzętem, ale i nie przejmujesz się komentarzami
w stylu „ja na swoim aluminiowym rumaku mijałem tabunami
wlokące się karbony” – to kupuj i się ciesz. W końcu dorobisz się
nogi podobnej klasie swojego roweru. Bo wprawdzie sprzęt sam
nie jeździ, ale jaka to przyjemność jeździć na dobrym sprzęcie!
Wiem, bo dzięki współpracy z Wertykal – jeżdżę.

23

II.
Motywacja,
determinacja

II. Motywacja, determinacja

26

II. Motywacja, determinacja

Nic nie zastąpi motywacji wewnętrznej
Jako trener biznesu i triathlonista dostrzegam opór ludzi
przed wysiłkiem i niechęć do pokonywania własnych ograniczeń.
Tymczasem praca nad zaangażowaniem – czy to w sporcie, czy
w działalności biznesowej – jest złożona i wymaga poświęceń.
Oto przykład z własnego życia – udziału w triathlonowych
mistrzostwach świata Ironman na Hawajach. Aby ukończyć
te zawody, trzeba przepłynąć 3,86 km, przejechać na rowerze
180,2 km i przebiec maraton. Co roku ok. 10 % zawodników
w ogóle nie dociera do mety. Ostatnie mistrzostwa odbyły się
w październiku na wyspie Kona. Ukończyłem je na 19. pozycji w mojej
kategorii wiekowej, z najlepszym wynikiem wśród startujących
w zawodach Polaków. Do tego sukcesu przygotowywałem się
pięć lat. Wcześniej, aby dostać się na tę imprezę, zająłem ósme
miejsce w mistrzostwach Europy we Frankfurcie. Jak to możliwe,
że przez dziesiątki miesięcy byłem gotów na mordercze treningi,
a w trakcie zawodów na wyczerpujący wysiłek? Najważniejsze
było opracowanie szczegółowego planu działań i umiejętność
wzbudzania w sobie motywacji. Myślę, że te dwa elementy mają
kluczowe znaczenie w osiąganiu celów w różnych dziedzinach
życia, również w biznesie.

Dobre przygotowanie
Z treningów biznesowych, które prowadzę, wynika, że mniej
więcej sześć na dziesięć zespołów jest gotowych do realizacji
zadania, zanim skończę podawać instrukcję. Często ludzie
zaczynają działać bez zastanowienia i uzgodnienia, jak wykonać
zadanie. Czy taka postawa wynika ze zniecierpliwienia, czy
z braku kompetencji planowania? A jeśli próba będzie tylko jedna?
W mistrzostwach Ironman zawodnik ma tylko jedną szansę, aby
zakwalifikować się i zrealizować swój cel. Jeśli mu się nie uda – cały
rok starań idzie na marne. Dlatego kluczem do sukcesu jest dobre
przygotowanie. Te 226 km wyścigu składa się z różnych dyscyplin,
trzeba zatem pogodzić ze sobą różne rodzaje treningu, właściwie
dobrać ich długość i intensywność. A to wszystko należy jeszcze
ożenić z pracą i życiem osobistym. Same zawody (realizacja
projektu), to właściwie tylko odtworzenie przygotowanego
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wcześniej planu, zarówno taktycznego, jak i wydolnościowego.
Z typowo polskim podejściem: „jakoś to będzie”, można skończyć
je już na pierwszym etapie, na rowerze, a na pewno na 25. km
maratonu, kiedy to niedostarczenie organizmowi odpowiedniej
liczby kalorii wyczerpie jego energię potrzebną do ukończenia
zawodów. Sytuacja z tegorocznych mistrzostw świata Ironman:
temperatura 35 stopni, za mną trasa pływacka, na tyle trudna,
że kończę ją z podbitym okiem, i rowerowa. Rozpoczynam
maraton. Między 10. a 15. km zawodnicy biegną w szpalerze
kibiców, który podnosi temperaturę jeszcze o trzy–cztery stopnie.
Nie ma czym oddychać. Organizm coraz bardziej odwodniony.
Pojawia się pytanie: „Czy dam radę?”. W tej sytuacji pomaga
mi plan – wiem, w jakim zakresie tętna mam biec, i kontrolując
je, widzę, że mam jeszcze rezerwę. Dzięki temu uświadamiam
sobie, że moje zmęczenie to tylko subiektywne odczucie, a nie
wynik rzeczywistej kondycji organizmu. Koncentruję się na planie
i odtwarzaniu rytmu. Łapię oddech, pokonuję kryzys. Wpływowy
doradca biznesu Atul Gawande w książce „Potęga checklisty” na
dziesiątkach przykładów wykazuje, że szczegółowe trzymanie się
wcześniejszych wytycznych wielokrotnie obniża ryzyko porażki.
I rzeczywiście – z doświadczenia wiem, że wiele projektów
biznesowych przedłuża się lub staje się nierentownych na skutek
niedokładnego trzymania się procedur, wstępnych wytycznych
i harmonogramów. Kiedy pojawiają się problemy, nie ma się czego
chwycić – więc motywacja do pokonania kłopotów natychmiast
spada.

Szukając motywacji wewnętrznej
Dobry plan nie zawsze jednak wystarcza. Są chwile, gdy
nawet ludziom o ogromnej determinacji i z dobrym planem
zaczyna brakować wiary w sukces. Zwykłe tłumaczenie sobie:
„cały rok przygotowań”, „co powiedzą inni?”, „nie mogę zawieść
rodziny i swoich ambicji”, nie wystarcza. Po prostu mamy dość.
Jak odbić się od dna? W takiej sytuacji wygrywają ci, którzy
potrafią przekonać samych siebie, że warto. Ludzie różnią się
pod względem umiejętności automotywacji. Zarówno trener
sportowy, jak i trener biznesu, czy menedżer w codziennej pracy
powinni umieć ocenić, jaki rodzaj motywowania sprawdzi się
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w przypadku danej osoby. Dziś do głowy nie przyszedłby mi
pomysł (jak zdarzało się to w młodości), by oszukiwać trenera,
że wykonałem trening. Teraz trenuję dla siebie – w momencie
największych kryzysów szukam motywacji w sobie. Przykładem
może być wspomniany już 15. km maratonu na Hawajach.
Temperatura i odwodnienie, ale przede wszystkim perspektywa
kolejnych 27 km spowodowały dramatyczny spadek motywacji.
W jej odnalezieniu pomogła zmiana taktyki biegu. Na trasie co
2 km rozstawione są punkty odżywcze, gdzie podaje się napoje
izotoniczne, żele energetyczne, banany itp. Postanowiłem
zawrzeć układ ze swoim ciałem: jeśli dobiegnę w dobrym tempie
do najbliższego punktu, to nagrodzę swój organizm wszystkim,
co będzie dostępne i… pobiegnę dalej. W tym przypadku punkt
odżywczy stawał się tzw. marchewką, małą nagrodą, która
mobilizowała do dodatkowego wysiłku, a jednocześnie pomocą
w realizacji następnego odcinka.

Porażka jako wewnętrzny straszak
Słynne są już sceny, gdy w biegu Ironman ludzie płaczą z bólu,
bo na ostatniej prostej do mety nie mogą zrobić kroku – organizm
odmawia współpracy. Większość znajomych triathlonistów
pytanych o to, czy bardziej stresują się przypuszczalną porażką,
czy bólem, wskazuje jednak na porażkę. Do bólu przyzwyczajamy
się na treningach. Syndrom „przedstartowego spalenia się”
(nieporadzenia sobie z emocjami przed startem) jest jednym
z najczęściej wymienianych powodów niepowodzeń. Moim
patentem na motywację jest więc wizualizacja porażki. Wiem,
że jest to sprzeczne z zasadami sztuki, ale mnie akurat pomaga.
Przywołuję uczucia, które mogą mi towarzyszyć po nieudanych
zawodach – i to mobilizuje mnie do wysiłku. Do tego sposobu
automotywacji musiałem jednak dojść przez wiele treningów
i startów w konkursach biegowych. Dla jednych lepsze będzie
powtarzanie sobie krzepiącego: „Dasz radę!”, innym (w tym mnie)
potrzebna jest porcja pytań: „A co będzie, jeśli…”.
Do tego, co nas najbardziej motywuje, musimy dojść sami.
Jeśli tego nie zrobimy, inni nas wyprzedzą.
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Ta ostatnia niedziela…
Jeden dzień, a tyle wrażeń. Siatkarze grali o Olimpiadę, grała
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, trening jak za juniora,
no i radio – Program Pierwszy Polskiego Radia. Skansen mojej
młodości, a właściwie moich dziadków, bo Rodzicie i ja to już
Myśliwiecka i Trójka, o której też będzie.
Ale od początku. W poniedziałek i wtorek szkolę w Rzeszowie.
Wiedziałem więc, że niedziela to dzień na walizkach. Niby jak
większość tygodnia, ale trzeba było się lepiej zorganizować.
Najpierw odstawiam Małżonkę do szpitala, niestety Nieleśnej
Góry, ale mam nadzieję, że do Dra Trettera przynajmniej, potem
lecę na basen, potem śniadanie w aucie już na E7, bo trzeba za
jasnego zrobić jeszcze 10 x 1 km gdzieś po drodze. Wybór pada
na Warszawę i na Agrykolę. Zasięgam na FB języka i wiem już,
że nie teges – znaczy ślisko. Ale wbijam się do miasta – najwyżej
pobiegam po Łazienkach. Nerwowo sprawdzam, gdzie będzie
transmisja meczu Polska–Niemcy w radio. Okazuje się, że nigdzie,
ale Program Pierwszy daje nadzieję na informacje częstsze niż
cogodzinne serwisy.
W Łazienkach szklanka, na Agrykoli lodowisko. Trzeba biegać,
gdzie można. Dołącza do mnie Piotrek, który zobaczył na FB, że
będę się kręcił gdzieś w okolicach, ale nie dotrzymuje kroku już
w połowie pierwszego odcinka. Selfika jednak strzeliliśmy – Piotr,
pozdrowienia! Resztę biegam sam, na szybko, po oblookanej
trasie: początek podbiegu na Agrykolę, w stronę Myśliwieckiej,
Myśliwiecka, skręt w lewo i kilometr wychodził gdzieś w okolicach
ultrasowych murali.
W trakcie treningu bajka – jakbym się cofnął w czasie. Po
pierwsze 10 x 1000 m to wymagający trening. Myślałem, że
na Agrykoli będę mógł zrzucać kurtkę po starcie i włożyć ją
w połowie przerwy (3´). A tutaj dupa. Biegam po dużym okręgu,
więc jak za juniora – za każdym razem kurtkę zawiązuję w pasie.
I tak biegam, jak „junior” właśnie.
Po drugie – biegam, słuchając koncertu życzeń, więc odlot
na całego. Co odcinek, to lepszy hicior. Kiedy mnie przytkało
przy 6. odcinku, to pojawiły się życzenia 100 lat od siostry Toli
z Żyrardowa dla siostry Joli z Krosna z okazji jej 85. urodzin.
A piosenka uświetniająca to wydarzenie to Eleni of kors! Poleciał
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jeszcze jakiś NRD-owski hicior, Aznavour, Edyta Geppert, no i na
koniec „Ta ostatnia niedziela”. Pełen serwis. Muzyka przeplatana
wiadomościami z Berlina, które w trakcie treningu nie były zbyt
fajne (wygrana dopiero w tie-breaku). Dodatkowo wynik Polaków
podawany był za rzadko. Swoją drogą – zapłacę dowolny
abonament za Radio Sport – jak ktoś wymyśli!
Na każdym odcinku, za każdym razem na skręcie w Myśliwiecką
loteria – coś będzie na pasach czy nie. Czy trafię akurat na ludzi
wysiadających na przystanku, czy uda mi się wstrzelić w moment
przed przyjazdem autobusu lub po jego odjeździe. Raz biegnę po
chodniku, raz po asfalcie. Raz trzeba przeskakiwać nad pryzmami
śniegu, raz omijać wysiadających. Na 8. odcinku trafiam na
grupę kibiców idących na mecz – było niezłe przeciskanie się.
Przygód co niemiara, ale dzięki temu trening szybko zleciał.
Potem pseudokąpanie pod kranem i końcówka meczu. Z tym
meczem też niezła jazda, bo po włączeniu telefonu okazało
się, że mam tysiąc pięćset sto siedemset SMS-ów od Marka
Pałysy, który informował mnie właściwie o każdej akcji. Plus kilka
nieodebranych połączeń z informacją o wygranej. Doświadczam
też superkontrastu. Energia jak po 10 redbullach (trening poszedł
super, siatkarze wygrali), wsiadam do auta, odpalam Trójkę (obok
której przebiegałem dzisiaj 10 razy!) a tam przywala mnie muzyka
Fado serwowana przez Kydryńskiego, ha, ha. Nie dałem się
jednak. Dwudaniowy obiadek z pojemnika w ramach jaglanego
detoksu, przygotowanego jeszcze w sobotę, na dwupasmówce
do Radomia i jakoś dotarłem do hotelu. Jeszcze po drodze
dwugodzinny niedzielny orgazm z „Trzecią Stroną Medalu”.
A po dotarciu do Rzeszowa standardowy drill: umyć pojemniki,
rozłożyć rower, iść spać, bo jutro przed szkoleniem trening.
To był naprawdę #niemaniemogę dzień!
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Potęga wiary w siebie
Ostatnio gadałem z Maćkiem Dowborem. On po zakładce
skończonej o 3 nad ranem, ja po półmaratonie w Wiązownej. On
mówi: „Już trzy dni celebruję ten trening. Taki jestem z siebie
dumny, bo od początku mi nie szło”. Ja mówię: „Jestem tak
zadowolony z tego startu, że prawie frunę. Bo widzę, że noga się
kręci, a to, co robię z Tomkiem i Piotrem, ma sens”.
Obaj cieszymy się jak dzieciaki z czegoś, co jest tylko
środkiem do celu. Ale czy nie środek właśnie jest kwintesencją
tego całego pozytywnego zamieszania?
Uważam, że warto próbować się „po drodze”. Nie tylko
z tego powodu, że nasz trening wymaga takich prób. Sam talent
nie wystarczy. Półmaratonu, maratonu, ½ czy całego Ironmana
(swoją drogą chyba nie ma czegoś takiego jak cały Ironman –
jest po prostu dystans Ironman) nie da się zrobić (piszę o starcie
wynikowym, a nie na ukończenie) tak po prostu z marszu. Jeśli
chce się złamać 3 h w maratonie, to nie można lecieć ani na pałę,
ani za wolno. Trzeba mieć handicap w startach pośrednich. Tam
wiadomo, gdzie się jest i czy można liczyć na realizację celu.
O tym kiedy indziej. Dzisiaj ma być o wierze w siebie, czyli
o tym, czego (poza sprawdzeniem aktualnej formy) takie starty
dostarczają. Wrócę jeszcze raz do obu Happy Puppy People,
czyli do Maćka i do mnie. Maciek mówi: „Ten trening pokazał
mi, że trzeba walczyć, nie poddawać się i jeśli się mocno chce,
to naprawdę można dać radę. Zaczynałem po godzinie 23.
wiedziałem, o której się to skończy. Wiedziałem, jaki to trening
i znałem swój poziom energii na wejściu”. Ja z kolei mówię
mu tak: „Na weekend mam zaplanowane bieganie tysiączków.
Część z nich po 3:20/km. Jeszcze kilka tygodni temu ta prędkość
dawałaby mi do myślenia. Teraz – mając świadomość, że ostatnie
4 km na półmaratonie poleciałem właśnie taką prędkością, nie
tylko nie boję się takiego treningu, ale nawet kusi mnie, żeby tak
sobie ustawić rozgrzewkę, aby te szybsze odcinki biegać pod
górkę, a nie z górki (znowu trening na ul. Leśnej w Olsztynie)”.
To jest ten handicap. To jest to, co na szkoleniach z zarządzania
ludźmi nazywamy potęgą wiary we własne możliwości. Ona –
wraz z motywacją – mówi, czy mamy serce do realizacji jakiegoś
zadania, czy nie. Czasami to właśnie brak wiary, a nie motywacji
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tak silnie wpływa na brak zaangażowania. I to tak, że po prostu
nie chce się zaczynać bo… nie wierzy się w powodzenie. A jak
wiem, że nie uciągnę, to po co zaczynać. Maciek gdy zaczynał
ten trening – nie wierzył. Pod koniec (wprawdzie na selfie tego nie
widać) micha cieszyła mu się na 100%.
Wiara w siebie, panie i panowie, a na pewno się uda!
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Bez pracy… wiadomo
Czy naprawdę wierzycie, że jedna podana wieczorem tabletka
odchudzająca zlikwiduje efekty całotygodniowego wpieprzania?
No nie wierzycie. A jeśli wierzycie, to chyba nie mamy o czym
gadać. Podobnie jest z treningiem. Chcesz biegać 10 km poniżej
40 minut, to musisz przynajmniej kilka razy pobiec krótsze odcinki
w tempie sub 4’/km – nie da rady inaczej. Nie mówię, że to ma
być 9 km ciągłego biegu, ale odcinki powinny być bliskie 60%
docelowego dystansu.
Bez pracy nie ma kołaczy. Chcesz biegać szybko – musisz
trenować szybko. I pożegnaj myśl, że osiągniesz zamierzony
efekt łatwo i przyjemnie. Maciek Dowbor pisał o tym, jak przez
tydzień stresuje się przed mocnym treningiem. Dobrze – niech
się stresuje. Ten stres zadziała mobilizująco, a po treningu będzie
mógł (jak każdy z nas) powiedzieć: „Jest światełko w tunelu!”.
Czasami nie zdajemy sobie sprawy, ile sił w nas drzemie. A że boli
w trakcie treningu? No cóż – takie hobby żeśmy sobie wybrali.
Gdybyśmy postanowili być kiperami, pewnie bolałoby mniej. No
chyba że nie wypluwalibyśmy tego próbowanego wina...
Tak więc męczyć się trzeba. Sądzę, że bez świadomości,
na ile trenuje się w dystansach powyżej 15 km, nie ma sensu
próbować, by oszacować tempo startowe. Ostatnio dwóch
mentee pyta mnie: „Na ile powinienem pobiec półmaraton
w Warszawie?”. Moja odpowiedź to oczywiście także pytanie:
„A na ile chcesz?”. I pytanie drugie: „Na ile dotąd trenowałeś?”.
Przez całe życie byłem uczony, że 5 i 10 km na zawodach leci
się w trupa. Ale wraz z pojawieniem się garmina u mnie na ręku,
jakoś trudno mi się „wypuścić” tak na maksa. Czasami w CityTrail
pierwszy kilometr był w granicach 3:07, ale potem czułem to na
kilometrze czwartym. Dlatego jeszcze raz zadajmy sobie ważne
pytania: Na ile chcę biec? I: Ile treningów pod to właśnie tempo
zrobiłem? Bo jeśli żadnego, to według mnie szanse są słabe
(szczególnie w półmaratonie i maratonie).
Wracając
do
początku:
trenowanie
sportów
wytrzymałościowych wymaga poświęceń. Ból, do którego
powinniśmy przygotować swój organizm, jest jednym z elementów
treningu.
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Boimy się tego bólu i lekko się stresujemy – no cóż, taki lajf.
Im bardziej będzie bolało teraz, tym mniejszy będzie ból podczas
zawodów. To jedno z moich życiowych odkryć. Wiem, że jestem
dobrze przygotowany, jeśli myśl – „kurna, nie mogę, chyba
zejdę” pojawia się dopiero po przebiegnięciu 70% dystansu na
zawodach. Wiadomo, że wtedy odpowiedź jest tylko jedna –
„MKON, nie chrzań, zostało tylko 30% – więc uciągniesz”. Jeśli
dobrze się przyjrzycie sportowcom zawodowym, to zobaczycie,
że oni kończą rywalizację i wyglądają na mało zmęczonych.
Dlaczego? Bo właśnie do takiego tempa trenowali – żadnego
freestajlu nie było.
Zatem miłego „bolenia” i „stresowania się” przed trudnymi
treningami życzę.
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Radocha
Tekst nr 1: Marcin, nie uważasz, że Dowbor ma ostatnio jakąś
podejrzaną radochę z trenowania? Chyba mu napiszę na FB, że
nareszcie – mimo zdjęć à la cierpiący żubr na puszczy – widać, iż
trenowanie sprawia mu radość.
Tekst nr 2: MKON, bieganie wreszcie sprawia mi radość. Widzę,
że wróciła prędkość. Tylko jeszcze muszę nad wytrzymałością
trochę popracować.
Oba teksty z dzisiaj. Oba pokazują sedno tego, co w sporcie jest
dla mnie najważniejsze, czyli radochę.
Widzę na FB zdjęcia Moniki Coś i TriMamy z półmaratonu
w Weronie – gęby uśmiechnięte. Widzę zdjęcie Krzysia TriWiatraki
z Biegu Urodzinowego w Gdyni oraz superhiperultraszczęśliwy post
Adama Greczyło z okazji połamania 50’ tamże i mnie samemu gęba
się uśmiecha. Podobnie z gębą Krasusa na szczycie jakiejś tam góry
podczas obozu biegowego.
Pisać dalej? Radocha pełną gębą.
No bo po co trenujemy? Po to, żeby się stresować, nastawiać
się na megawynik i wyrzeczenia? Walczyć ze sobą, spychając się
z roweru czy tnąc szytki? Nie. Trenujemy, żeby mieć z tego radochę
właśnie.
Odczuwam dwa rodzaje radochy. Ta ważniejsza, ale rzadsza,
to radocha z udanego startu. Udanego, czyli takiego, jaki
zaplanowałem. Czasem jest to plan na miejsce, czasem jest to start
na czas, czasem (niestety coraz rzadziej) jest to start na życiówkę.
Powszechniejsza jest tzw. radocha codzienna. Ile razy wyszliście
na trening i nogi same aż się rwały do szybszego biegu? Ile razy
wyjechaliście na rower i aż pod dupą się wam paliło?
To jest właśnie radocha z uprawiania sportu. Wiem, że nie
zawsze tak jest. Ale wystarczy włączyć radochę na koniec każdego
treningu i już mamy efektywne źródło nie tylko endorfin, ale także
dobrego nastawienia psychicznego. Im trudniejszy trening, tym
radocha większa. Wprawdzie każda żmija przemija, ale jeśli myśli
się o treningu jako o żmii, to albo czas zrobić sobie przerwę, albo
trzeba zmienić trening lub nastawienie.
Z niewolnika nie ma robotnika, więc jeśli trening nie sprawia ci
radochy, to i nie ma co się spodziewać po nim wielkiej jakości.
Czy dzisiejsze treningi poszły wam jakoś specjalnie dobrze? Nie.
Wszystko było normalnie, prawda? Czyli wielka „radocha”!
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Potęga pięciu
Pływanie: 50 x 50 m na 75%
Rower: 15 × 1’ MOCNO, p. 1’
Bieg: podbiegi 20 x 150 m przerwa. 150 m.
To moje „ulubione” treningi – nie dlatego, że są mocne.
Dlatego, że mają tak dużo powtórzeń. Liczba odcinków może być
motywacyjnym kilerem. Ile razy mieliście tak, że po trzecim myśl:
„jeszcze siedemnaście” naprawdę was przerażała? A przecież
przerwanie treningu nie wchodzi w grę, prawda? Wprawdzie
jeszcze nigdy nie zdarzyło mi się odpuszczenie treningu np. po
realizacji jego 30%, ale myśli o tym, żeby zrezygnować, żeby
jakoś ułatwić sobie kolejny odcinek (np. poprzez wydłużenie
przerwy albo zmniejszenie lekko prędkości) są w mojej głowie
stale obecne. Poza tym – kto wymyśla 50 powtórzeń tego samego
odcinka? Przecież to katorga nie tylko dla mięśni, ale również dla
głowy. A może właśnie o głowę chodzi? Aha – bardzo ważne –
mówiąc „przerywam trening”, mam na myśli sytuację, która nie
jest wynikiem kontuzji i/lub wypadku. W takiej sytuacji nie ma co
gadać – boli i czujesz, że to jest problem typu uszkodzenie ciała
– przerwij i nie pogarszaj sprawy.
Wracając do głowy. Każdy ma swoje sposoby na nią. Pamiętam
komentarz jednego z kolegów, który kręcąc na trenażerze, patrzy
w ścianę, bo trzeba ćwiczyć psychę.
Ja nie ćwiczę. Ja oszukuję. I takim właśnie oszustwem chcę
się z Wami podzielić.
Według mnie najgorszą rzeczą, jaka może się zdarzyć
w przypadku treningu z dużą liczbą powtórzeń, jest myślenie
o tym, ile serii mi jeszcze zostało. To samo tyczy się startu.
Zastanawianie się nad tym, ile jeszcze do końca i uświadamianie
sobie, że jeśli w pierwszej ćwiartce już nie mam siły, to co się
będzie działo w ćwiartce ostatniej, nie ma sensu.
Kiedy mam do czynienia z takim treningiem, używam metody
na PIĘĆ. Każdy zestaw treningowy dzielę na piątki. Dlaczego?
Bo każdy element tej piątki ma dla mnie znaczenie związane
z pokonywaniem kolejnych szczebli realizacji zadania. Oto one:

37

II. Motywacja, determinacja

1. Pierwszy odcinek jest zawsze najłatwiejszy, bo jest
pierwszy. Zadziwiające, że nawet jeśli jest to 46. (czyli
pierwszy z ostatniej piątki), to jakoś zawsze jest szybszy
niż 43., 44. Dlaczego? Bo na pierwszym zwykle mamy
najwięcej siły.
2. Odcinek kolejny – czyli drugi, to test mojej wytrzymałości,
ale jednocześnie sygnał: stary, na tym odcinku nie musisz
tak zapieprzać jak na pierwszym. Zwolnij. Trzymaj się
planu. Masz zapas z odcinka pierwszego – średnia z całego
wysiłku nie może być za wysoka. Albo po prostu – odcinek
nr 2 (i nr 8) to sedno całej roboty – właściwie w środku
zadania. Największy „kibel”, bo dokładnie pośrodku.
Daleko od początku i ciągle daleko do końca. Jak sobie
z nim poradzimy, to damy radę z kolejnymi.
3. Trzeci odcinek. Tutaj już jest z górki. Dlaczego? Bo już
jestem po połowie. I to naprawdę działa. Sygnał: jestem już
po stronie, którą nazywam: „kończymy”. Ta myśl naprawdę
mi pomaga.
4. Ten numer jest prosty. Jest przedostatni. Tyle w temacie.
Zaraz kończymy, panie MKON, więc czas brać się do
roboty. To znaczy kończymy ten set, a przypominam –
o kolejnych setach teraz nie myślimy.
5. Odcinek piąty to odcinek ostatni. Na końcu odcinka
ZAWSZE czeka nagroda. Co nią może być? Wszystko! Łyk
z bidonu, kawałek żela, przerwa dłuższa o jedną sekundę
– jak najbardziej. Wszystko, co powie ci: zrobiłeś dobrą
robotę. A potem… Potem kolejny zestaw i zaczynamy
od początku, bo jak wiadomo, odcinek pierwszy jest…
najłatwiejszy.
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Cyferek ciąg dalszy…
czyli znowu o motywowaniu
W poprzednim felietonie pisałem o potędze pięciu. Dzisiaj
będzie o kotwicy. Nie jest to tekst dedykowany Emilowi vel El
Kapitano, choć sięgnę trochę do NLP.
„Każdy z nas ma historię osobistą bogatą w różne stany
emocjonalne. Aby ich na nowo doświadczyć, potrzebujemy
jakiegoś wyzwalacza, skojarzenia pozwalającego w czasie
teraźniejszym wywołać/przywołać oryginalne doświadczenie.
Nasze myśli łączą doznania w sposób naturalny; to właśnie
sposób, w jaki nadajemy znaczenie temu, co robimy. Czasami
te skojarzenia są bardzo radosne, np. ulubiony utwór muzyczny
przywołuje przyjemne wspomnienia. Za każdym razem, gdy
słyszysz to specyficzne brzmienie, rodzą się przyjemne uczucia.
I za każdym razem, gdy to się dzieje, to skojarzenie się wzmacnia.
Bodziec, który jest połączony ze stanem psychologicznym
i który go wyzwala, nazwany został w NLP kotwicą (materiały
szkoleniowe „Specialist” Interpersonal Staff Training).
Kotwica, a właściwie kotwiczenie – oczywiście à la MKON.
Mądre książki piszą więcej, mądrzej i dłużej o tzw. pozytywnym
kotwiczeniu, czyli łączeniu bodźca zewnętrznego z pozytywnym (u
mnie niekoniecznie i nie zawsze) wspomnieniem lub zdarzeniem.
Jak to działa w moim przypadku? Tak jak napisałem powyżej
– mam kotwice związane prawie wyłącznie z momentami w trakcie
treningu lub zawodów i po raz kolejny są to cyfry. Tym razem 8 i 15.
Pierwszą kotwicą, jaką chcę się z Wami podzielić, jest 8 km.
A właściwie 2 x 4 km. To najbardziej kultowy odcinek biegowy,
skądinąd znany startującym w pierwszej olsztyńskiej olimpijce
organizowanej przez LABO SPORT, z Jeziora Długiego do
oczyszczalni ścieków. Dlaczego kultowy? Bo wraz z boomem
biegowym, a jeszcze przed zrobieniem pięknej 4,5-kilometrowej
ścieżki biegowej dookoła jeziora, była to jedyna droga, w miarę
odśnieżana, po której można było biegać szybciej. Wprawdzie i
tak 80% treningów ciśniemy wciąż na warmińskich crossach, ale
treningi jakościowe, a czasami i rowerowe, robi się właśnie na tym
wahadle. Tam jest lekko z górki, z powrotem – pod górkę. Znam
tam każdy zakręt, każdy wznios, każdą dziurę w asfalcie. I to
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właśnie 8 km, pojawiające się przy jakimkolwiek wysiłku, wyzwala
w mojej głowie kotwicę: „to tylko do oczyszczalni i z powrotem”.
A kolejne spadające z licznika kilometry dają informację typu: O!
Już 6. km – znaczy będzie ciężko, bo jest lekki podbieg. I tak
dalej.
Kolejna kotwica to 15. A właściwie 15 minut lub +/-km. Tyle
zajmuje mi zwykle schłodzenie po jakimkolwiek akcentowym
treningu rowerowym. Jeśli jadę na trenażerze, to właśnie ostatnie
15 minut kojarzy mi się z luzem, odpoczynkiem. Kiedy kończę
akcent na drodze, to w Olsztynie – zwykle na trasie do Butryn
– mam około 30–35 minut do domu. I te ostatnie 15 km zawsze
widzę na zawodach. Jak na ½ IM pojawia się 75 km, to właściwie
już jest dla mnie po zawodach – znaczy szykuję się na bieg.
Podobnie na 165 km podczas Ironmana. Psychicznie włączam
tryb podtrzymywania tempa, ale już nie cisnę na maksa. Tak
samo podczas odcinków tempowych. Mam do przejechania
60 km w strefie tempo, to ostatnie 15’ to już jest luz. Jakoś tak
podświadomie włącza mi się faza relaksu i chociaż dalej trzeba
mocno kręcić nogami, to już wiem, że jest mooocno z górki.
Kotwica naprawdę działa. Pamiętam, jakby to było dzisiaj,
gdy miałem prowadzić jedno ze swoich pierwszych szkoleń w roli
gadżetu. Gadżet w nomenklaturze trenerskiej to taki asystent –
głównie do podawania mazaków, ale i czasami do powiedzenia
czegoś merytorycznego. Mój przyjaciel Henryk namówił mnie,
bym użył wtedy swoich ulubionych perfum. I wiecie co? – do
dziś stale wożę je w samochodzie (pomimo tego, że ten Davidoff
jest już dawno old-fashioned) i pryskam się nimi przed każdym
stresującym spotkaniem.
Kotwica i #niemaniemogę!
Następne w kolejce są ułamki i wizualizacja.
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Triki motywacyjne
– ostatnia część minitryptyku
Ułamki i wizualizacja
Po pierwszym moim wpisie o trikach na motywację napisał do
mnie Tomek Kowalski. „50 x 50 m Ci się nie podoba, to co powiesz
na 120 x 25 m?”. I zaordynował mi taki trening na sobotę. Niech
cię chudy bociek nogą trąca, pomyślałem. Szykuję się jednak do
wykonania, jak do każdego z treningów.
Podczas jednego z weekendów „bania u MKON-a”, w niedzielę
biegaliśmy z chłopakami, i tak jak przy samotnym bieganiu,
w połowie dystansu spojrzałem na zegarek i powiedziałem:
„Panowie, mamy dychę – teraz już z górki”. To właśnie ułamki są
moim kolejnym trikiem. Jak mam zamiar popłynąć te 120 x 25 m,
żeby nie zwariować? Dokładnie tak, jak robię każdą długą
aktywność – zacznę dzielić ją na ułamki. Zaczynam zwykle od 1/4,
ale jeśli tylko moja głowa potrafi to przeprocesować, pojawiają się
1/6 i 1/5. Ale właśnie jedna czwarta to pierwszy sukces – 25%
tak ładnie brzmi. Potem jest 1/3. Najfajniejsze jest to, że 1/4 i 1/3
są tak blisko od siebie. Przy 60 odcinkach to przecież zaledwie
5 odcinków. Tyle trzeba czekać na 1/4 (15), a tu pyk – 1/3 jest
już za pięć odcinków. Potem kolej na połowę. A po połowie to
wiadomo, już z górki. Ostatnie 10 odcinków to dwa razy pięć, a
przy piątkach sprawa jest prosta. I tak nawet najdłuższa żmija
przemija.
Teraz dwa słowa o wizualizacji. Powiem to od razu: to, co
robię, jest koszmarnie NIEZGODNE z zaleceniami psychologów
sportowych – więc może nie próbujcie tego w domu.
Zacznę od wizualizacji pozytywnej. To, co jest dla mnie
przyjemnością w treningu, czasami bywa też trudnością. Mam
na myśli zarówno wysiłek sam w sobie (jego trudność) jak
również wyzwanie każdego sportowca wytrzymałościowego monotonię. Świadomość, że przed tobą jeszcze dużo powtórzeń
lub kilometrów albo stresuje cię, bo będzie szybko i na pewno
nie łatwo. Nie ma co ukrywać – jest to stresujące. Co wtedy
robię? Wizualizuję sobie to, czego przyjemnego doświadczyłem.
Pamiętacie kotwicę, o której pisałem ostatnio? To taka kotwica,
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którą sam wywołuję. Tamtą wywoływało zobaczenie 8 km do
końca biegu albo 15 km do końca roweru – tutaj przypominam
sobie w trakcie treningu bardzo miłe chwile. Jedną z nich jest
niewątpliwie moja wizyta na mecie w Borównie w 2009 roku. To,
w jaki sposób na 38. km zastanawiałem się, jakiego maila napiszę
do kolegów w biurze, ciesząc się z 2. miejsca (wtedy jeszcze nie
liczyłem na to, że wyprzedzę Jacka na 40 km – bo nie wiedziałem,
kogo gonię). Podobnie jest z wizualizacją dobrych startów. Kiedy
jest mi naprawdę ciężko w biegu, to przypominam sobie, jakiego
szwungu dostałem w Nieporęcie w 2015 roku, chcąc pokazać, że
można się zatrzymać przy kraksie i mimo to zrobić przyzwoity czas
(średnia biegu 3:32/km). I jakoś tak się dzieje, że takie myślenie
włącza mi podświadomie większą prędkość. Natychmiast muszę
się lekko powstrzymać. Myślenie o przyjemnościach daje ognia!
Tyle o pozytywnej wizualizacji. Teraz o moim patencie na
stres, szczególnie jak coś nie idzie. Chciałbym powiedzieć
o dwóch rodzajach wizualizacji – przed i w trakcie wysiłku.
Przed jest prosto – wyobrażam sobie porażkę. Przegraną.
Staram się przywołać nastrój odpowiadający temu, jak się będę
czuł po niezrealizowanym treningu, przegranych zawodach,
nieudanym starcie. Czasami nawet przed testem myślę sobie
o tym, jakie to będą emocje, gdy zamiast 5 z przodu na 400 m
będzie 6. I to mi pomaga. Bo pokazuje mi coś, co się stanie.
To moja BATNA. Wszystko inne – różne od tego – będzie lepsze.
W trakcie jest gorzej. Bo czuję, że nie idzie, czuję, że nie da
rady tak, jak chciałbym – czasami po prostu boli tak mocno, że
naprawdę się nie chce. I właśnie wtedy włączam w głowie dwie
sceny.
Scena 1 – podbieg na ul. Podgrzybków podczas Orlen
Maraton 2012, kiedy to na 26. km poczułem, co to jest ściana.
Nie na 30., nie na 35., tylko właśnie na 26. Wtedy powiedziałem
Łukaszowi Oskierko – mojemu dawnemu partnerowi biegowemu
z Olsztyna „Leć chłopaku, nie czekaj na mnie”. Wtedy zaczęła
się moja 16-kilometrowa golgota. Myślałem sobie: przebiegłeś,
cierpiąc, 16 km, to nie dasz rady kolejnych 5? Dasz.
Scena 2 – ostatni kilometr w Roth podczas Ironmana.
To włączam, jak już bolą nogi i to tak, że mam wrażenie, że każde
złe postawienie stopy zblokuje mi czwórki całkowicie, a ból
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wątroby jest taki, że chyba zaraz ją wypluję. Wtedy zadaję sobie
pytanie: jaki procent bólu mamy teraz w porównaniu do Roth?
Zwykle nie wychodzi więcej niż 50%. I tak to sobie racjonalizuję.
Żeby nie było – nie mam wyciętego genu masochizmu.
Nie na każdym treningu walczę z bólem, na szczęście. Ułamki
i pozytywna wizualizacja trafiają mi się jednak zawsze podczas
ćwiczeń.
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Żaaart
Po późnym skończeniu rowerowania w okolicach Grójca,
w Krakowie pojawiłem się późno. W planach biznesowych
szkolenie, a potem w drodze powrotnej BC2 12 km i pewnie
powrót do domu w okolicach północy. Alternatywą było
zrobienie treningu rano, ale hotel w Krakowie usytuowany w dość
niesprzyjających okolicznościach przyrody. Daleko od Bulwarów
Wiślanych, a innych terenów nie znam. Bieganie akcentowe po
chodniku przy jednej z głównych ulic – odpada. Na szczęście
na recepcji powiedziano mi o możliwości skorzystania z siłowni
w Parku Wodnym. Czynna od 6.30. Ale jak to? MKON ma biegać
na siłowni? Na bieżni? Latem? Zawarłem więc ze sobą taki deal:
nastawiam zegarek na 8:00 rano, a jak obudzę się wcześniej, to idę
latać na siłownię. Zawsze to 2 h szybciej w domu. W sobotę start
na 5-godzinną „zakładkę” o 6 rano, więc i czasu na regenerację
będzie więcej.
Budzę się o 5:50. Bez budzika. Staję na bieżni. Przed
oczami, za szybą, mam basen. Jak w filmie „W samo południe” –
pojedynek rewolwerowców ;).
Zaczynam rozgrzewkę i… naprawdę idzie słabo. Nuda,
gorąco, nic się nie dzieje. Nawet pracownicy sprawdzający
jakość wody na basenie nie wzbudzają mojego zainteresowania.
Rozgrzewkę skracam z 3 km do 2, bo chcę szybko przejść do
meritum. Oczywiście najpierw w necie sprawdzam, ile to 3:45/km
w km/h. I jadę. Pierwszy km oczywiście pomyłka w nastawieniu
prędkości. Drugi ciężko. Gorąco jak cholera, a cyferki na bieżni
lecą jak krew z nosa. Próbuję szukać wentylacji, biegnąc
raz to z przodu, raz z tyłu bieżni, ale nic nie pomaga. Leje się
ze mnie. Ciężko. Naprawdę ciężko. Patrzę na zegarek, żeby
sprawdzić tętno, ale uświadamiam sobie, że pola tętna do tej
pory nie włączyłem. Zegarek dostałem niedawno od Jacka
Nowakowskiego (Garmin 920). Wyobraźcie sobie, że facet nie
chciał pieniędzy dla siebie – polecił mi wpłacić kaskę na Nidzicki
Fundusz Lokalny. Złoty człowiek.
Zaczynam tradycyjne odliczanie. 2 km to 1/6, 3 km to ¼ na
4 km mam już 1/3 treningu i wtedy pojawia się pierwsza pokusa.
A może zrobić 2x6 km tego ciągłego? W końcu u Rostka tak
biegałem… Odsuwam jednak od siebie tę myśl i lecę dalej.
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Na 6. km (połowa) włączają wodę na zjeżdżalni. I jakoś jest luźniej.
Woda leci, ja lecę – coś się dzieje. Nie zdawałem sobie sprawy,
ile radości może dawać płynąca przed oczami woda. Chyba
następnym razem będę biegał w toalecie i ciągle będę spuszczał
wodę ;).
Na 8. km jest już bardzo ciężko. Czuję po oddechu, że to jest
raczej wyższy II zakres, a nie luz w nodze. Obok bieżni, na której
biegnę, jest stoisko z papierem do wycierania stanowisk, więc od
czasu do czasu pojawiają się sikorki, które zerkają na prędkość,
jaką nastawiłem. Jak widzę ten skośny wzrok pełen podziwu, to
wzrasta tylko tętno, a nie prędkość ;) – dalej jest ciężko. W końcu
zapada decyzja: jest gorąco, tętno na pewno jest za wysokie –
skracam trening z 12 km na 10. Więc na 9. km jeszcze tylko 1 km
to go.
9,99 km i mówię sobie… „a kuku, żaaaart… just kidding”.
Dobiegłeś do 10., to dasz radę jeszcze dwa – zobacz, jak ładnie
ta woda w zjeżdżalni leci. Specjalnie dla ciebie. Zobaczysz, jaki
będziesz z siebie dumny, że zrobiłeś całość.
I to jest prawda. Co z tego, że po treningu ledwo chodzę, że
po 6’/km z trudem zrobiłem rozbieganie – duma jest jak cholera.
Kolejny kryzys przełamany! Chociaż do biegania po bieżni pewnie
się nigdy nie przekonam…
Potem już tylko zmiana funkcjonalności samochodu –
z pojazdu do poruszania się i baru w suszarnię – i można lecieć na
szkolenie. Na szczęście dzisiaj praca 1:1 i to jeszcze z triathlonistą,
który przygotowuje się do ważnej dla niego prezentacji. Siedzę,
dajemy sobie czas na poprawki (znaczy Marcin, którego coachuję,
poprawia prezentację, a ja kończę felieton podczas bio break).
Lubię to!
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Lęki triathlonisty
Trenujemy niby dla przyjemności. Ścigamy się niby
towarzysko. A mimo wszystko, kiedy przychodzi ten dzień, to
lęk przed startem kiszki ściska. Przed pierwszym Ironmanem
w Borównie nie spałem prawie w ogóle, przed Roth podobnie.
Nawet próbuję sobie wmawiać, że jak nie idzie mi przedstartowy
relaks, to dobrze pójdą same zawody. Żeby zrozumieć ten
przedstartowy stres, należy go rozłożyć na czynniki pierwsze
i sprawdzić, czego tak naprawdę się boję.  

Lęk podstawowy – strach przed bólem
Nie wiem, jak większość trenujących, ale ja rozróżniam
dwa rodzaje bólu podczas treningów i zawodów: mięśniowy
i wątrobowy. Pierwszy związany jest z długim dystansem – dla
mnie bardziej komfortowy – jeśli w ogóle można tak określić ból.
Drugi wiąże się z odcinkami albo dystansem bieganym szybko lub
bardzo szybko. W tym przypadku oprócz bólu mięśni dochodzi
również ból brzucha, wątroby... czego konkretnie? Nie wiem.
I tego bólu boję się najbardziej. Ja próbuję go oswoić, niestety
metodą najbardziej masochistyczną, czyli przyzwyczajaniem się
do niego na treningach, to oznacza walkę ze ścianą, przekraczanie
granicy, której teoretycznie nie da się przekroczyć. Można jeszcze
ewentualnie oszukiwać siebie. Przykład z ostatniego treningu na
basenie. Zadanie główne: 8 x 300. Dosyć miałem już po dwóch
odcinkach. Postanowiłem kantować na maksa. Kontrakt ze sobą
opiewał na 4 sztuki, a potem koniec – rezygnuję z treningu. Po
4. postanowiłem zrobić 5., bo ładniej wygląda realizacja 60%
treningu niż 50%. Po 5. dałem sobie nagrodę – 2 sekundy dłuższą
przerwę po to, żeby zainwestować w 6. odcinek. 7. był naturalny,
bo przedostatni, a 8. to wiadomo. Po co to robię? Chyba po
to, żeby móc pokonywać ostatnie kilometry tak jak w Roth
i z perspektywy czasu móc powiedzieć sobie – chciałbym jeszcze
raz podjąć to wyzwanie.

46

II. Motywacja, determinacja

Lęk pośredni – co powiedzą inni?
Kiedy dokonuję przeglądu mojego zestawu lęków, ten
przychodzi mi do głowy jako kolejny. Presja, którą sam sobie
narzucam kolejnymi celami, życiówkami, wygranymi z tym czy
tamtym, to z jednej strony droga donikąd, a z drugiej –  bardzo
silny motywator. Na swoich wykładach mówię: „Chcesz, żeby
cel był motywujący, to go ogłoś. Od tej pory jest tylko jeden
kierunek – do jego realizacji”. Z drugiej strony strach przed
tym, co powiedzą ludzie, jak się nie uda zrealizować tego celu.
Dodatkowo nakręcamy się wzajemnie, publikując na profilach,
blogach, forach, ile to przejechaliśmy, z jaką prędkością itd. Jak
się tu nie bać, kiedy inni pracują mocniej i więcej niż ja? Zatem stąd
ten strach. Jak sobie z nim radzić? Nie mam na to sprawdzonej
recepty. Wmawiam sobie, że nic już nikomu udowadniać nie
muszę, że osiągnąłem już pewien poziom, ale to wszystko guzik
prawda. Chcemy więcej, szybciej, lepiej. Może po prostu do tego
akurat lęku trzeba się przyzwyczaić.

Lęk wydumany – ile brakuje mi do perfekcji?
W historii swojego „triathlonowania” (bo nie biegania – to
zamierzchłe czasy) złapałem się już wielokrotnie na myśleniu,
jak to trzeba sprytnie wykombinować, żeby tego konkretnego
dnia, o tej siódmej rano mieć odpowiednią masę, składniki ciała,
formę i ładowanie węglowodanowe. Martwienie się o to w okresie
budowania formy daje nieźle w kość. Rodzą się pytania: „Czy
jak nie zrobię tego treningu, to zrujnuję swój plan i całkowicie
załamię formę?”, „Czy zjedzenie tego jednego ziemniaczka
więcej spowoduje gwałtowny przyrost wagi i całkowicie rozwali
mój plan dietetyczny i drogę ku wadze startowej?”. W tym
przypadku najlepszym doradcą jest doświadczenie. Patrzę
na zjedzone nadmiarowe kalorie i myślę sobie: „OK, byłbym
może i 100 gramów chudszy, ale za to nie miałbym banana na
gębie po torciku wedlowskim”, „OK, nie zrobiłem tego treningu
(basenowego, a jakże), ale czy to oznacza, że popłynę wolniej
o 0,1 na 100 m czy raptem o 0,01?”. Bo w to, że odpuszczenie
jednego czy dwóch treningów w makrocyklu wpłynie zasadniczo
na formę, już nie wierzę. Albo inaczej – wierzę, że wpłynie
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pozytywnie! Tak więc nie przejmuję się za bardzo, czy będę
w 90 czy 95 percentylu mojej idealnej wagi/formy. Ważne, że
9-tka będzie z przodu.

Lęk ostatni – lęk przed dniem wolnym w tygodniu
Moja Ewa twierdzi, że to syndrom uzależnienia. Tomek
Kowalski twierdzi, że to konieczność (na szczęście nie w każdym
tygodniu). To sytuacja, z którą nie potrafię sobie poradzić.
Szukam alternatywy, podobnie jak ostatnio Arek, szykujący się
do IronDziadek War w Suszu. Na moją rekomendację: „Zmęczony
jesteś? Odpuść dzisiaj trening”, powiedział: „OK, poprzenoszę za
to płytki chodnikowe...”. Pół tony!  No i weź tu, człowieku, bądź
mądry.
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Chodzenie na skróty
Chodzenie na skróty – na każdym kroku, począwszy
od nawigacji samochodowej, a skończywszy na ułatwianiu
sobie trenowania. Dobrze to widać na przykład na forach.
Nowy forumowicz, zamiast wyszukać odpowiednią frazę
w wyszukiwarce, pisze: „Wiem, że temat prawdopodobnie był
wałkowany wielokrotnie, ale chciałbym zapytać o…”. Jasne,
zawsze znajdzie się jakiś życzliwy, który jednak podpowie.
Rozleniwiamy się – taki trend. Kupujemy tabletki, które mają nam
dostarczyć optymalną ilość magnezu albo wydajemy kasę na
żywienie pudełkowe, zamiast samodzielnie przygotować sobie
porządny, zbilansowany posiłek. Potrzebujemy coacha, który
nas zmobilizuje do wysiłku, albo i nawet do samego wyjścia na
trening. Wiem, czasami jest to środek do celu: nie mam czasu
na gotowanie, a stać mnie na ułatwienia, zatem idę w dietę
pudełkową. Nie chce mi się szukać na forach lub się nie znam
– znajdę kogoś, komu zapłacę, a on zrobi to za mnie. Tak działa
outsourcing. A ja się czasami zastanawiam, czy ten mniejszy
wysiłek podczas procesu przygotowawczego nie przekłada się
potem na łatwiejszą rezygnację. W trakcie zawodów nie będzie
coacha. Na 30. km maratonu nikt nie powie: „Dajesz, MKON!”.
MKON będzie musiał sam się zmobilizować. Pojedziemy na
zawody, daleko od diety pudełkowej, i tam brak wyćwiczonych
podstaw skończy się smutno, bo przecież, nie umiejąc
przygotować sobie zbilansowanego posiłku, pójdę do restauracji
na… glutaminian sodu.
Ucząc zarządzania pracownikami, często dyskutujemy o tym,
jakie są powody, dla których ludzie nie realizują otrzymanych
zadań. Otóż nie osiągają oni wyznaczonych celów, ponieważ
czegoś nie umieją albo im się nie chce. Jest jeszcze kwestia
zasobów – ale o tym później. Patrząc na kolegów sportowców,
którzy idą na skróty, zachodzę w głowę, dlaczego nawet jeśli
mamy dostęp do jakiejś wiedzy, to z niej nie korzystamy. Czasami
aż ręce opadają, jak dajemy się robić w balona, a wyłączanie
myślenia w kontekście: zapłaciłem za usługę, a zatem ufam i nie
kontestuję, prowadzi na manowce. Przykład: dieta redukcyjna
zakupiona przez kolegę. Patrzę na jadłospis i widzę porcję 50
gramów płatków na śniadanie. I co robi kolega? Płatki to płatki,
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wsypuje 50 gramów „Chocapic”. No jaja jakieś. Nie mam wiedzy
– nie kontestuję. Inny przykład: wierzę, że plan zaordynowany
przez trenera jest super – zadziałał. A co, jak skończy mi się
kasa? Przestanę trenować? Czy nie warto poznać mechanizm
sugerowanego mi treningu? A jeśli trener jest akurat na wyjeździe
i nie podeśle planu na czas? Zrezygnuję z treningu?
Czasami jest jeszcze gorzej. Obdarzamy ślepą wiarą to, co
działa u innych. „MKON, czy mógłbyś mi podesłać swój plan
treningowy z 2015 roku?”. „Jasne, ale chcesz go skopiować?”.
„Nie, chcę się zainspirować”. Wtedy jest ok. Ale jak ktoś powtarza
go w całości, bezrefleksyjnie, to raczej niczego dobrego w ten
sposób nie osiągnie. Ja nie jestem nim/nią, on/ona nie jest mną.
Podsumowanie: mamy teraz w mediach społecznościowych
wysyp obrazków porównujących tzw. prawdziwych mężczyzn
z tymi drugimi. Ci pierwsi, gdy złapią gumę, zdejmują koło, a ci
drudzy dzwonią po pomoc drogową. Mnie bliżej jest do tych
pierwszych – rzadziej chodzę na skróty. Bez pracy nie ma kołaczy
– to przysłowie sprawdza się, gdy nadchodzi moment próby.
Z trzech wymienionych przeze mnie przeszkód w realizacji celu
omówiłem jedną – brak umiejętności. Gdy brak motywacji, nie ma
sensu kupować sobie butów do biegania. Nikt za ciebie nic nie
zrobi – po prostu szkoda gadać. W przypadku braku zasobów, na
przykład czasu, outsourcing i ustalenie priorytetów są jedynym
wyjściem.
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Logistyka, bracie
Sport, jaki uprawiamy, wymaga logistyki na najwyższym
poziomie. Nie mam poczucia, że już ten poziom osiągnąłem, ale
wydaje mi się, że jestem blisko. Moja praca z trenerem Tomkiem
Kowalskim wygląda zawsze tak samo: piszę, gdzie szkolę, jakie
i ile treningów mogę robić, i jakoś udaje się ułożyć plan.
Kiedy jest etap trenowania intensywnego pod względem
ilości, to standardem jest trening rano (przed szkoleniem) i trening
popołudniowy (po szkoleniu). Tomek mocno naciska, aby trzymać
kolejność startową, czyli treningi basenowe robić rano, a biegowe
po rowerowych.
To ważny aspekt logistyczny. Jest jeszcze trasówka – czwarty
wymiar.
No i weź to wszystko połącz! Czasami naprawdę nie da rady.
Po drodze z Lubartowa (gdzie często szkolę) do Olsztyna dobry
basen jest w Rykach. Mógłbym wprawdzie pojechać na 6 rano do
Lublina, ale nie wyrobię się, bo szkolenie zaczynam o 8. Zatem
rano bieganie, w drodze powrotnej pływanie. Małe, oszukańcze
odstępstwo od planu. W porządku, jeśli nie stanie się normą.
Ten felieton ma jednak być o czymś innym. Ma być o tej 8
rano. Żeby wykonać treningi, które mam zapisane i punktualnie
zacząć szkolenie, muszę: wstać w miarę przytomny o 5, po
treningu zadbać o to, żebym nie wyglądał jak zombi, zjeść
śniadanie i dojechać na miejsce szkolenia. Jeśli szkolę w hotelu,
gdzie śpię, to luz i nie ma o czym gadać. Biorąc pod uwagę np.
jutrzejszy powrót i „basenowanie”, trzeba było dzisiaj po szkoleniu
(przed drugim treningiem) odwiedzić sklep i kupić jedzenie na
„po basenie” w drodze powrotnej. Kolejny punkt programu: po
popołudniowym treningu przygotować ten posiłek (muesli plus
truskawki mrożone, kanapki z mieszanką gotowych mieszanych
sałat; odżywka regeneracyjna i na deser pokrojone do pudełka
kawałki melona). Kolejna czynność przed pójściem spać to
spakowanie walizki do takiego stanu, aby po porannym treningu
(włączając rozciąganie) w ciągu 10 minut wykąpać się, zanieść
bambetle do auta i spokojnie, a nie w panice, zjeść śniadanie.
Oczywiście trenażer zaniesiony już dzisiaj. Rower nie, bo szkoda
mi wyładowywać baterię od pomiaru mocy, jeśli w nocy będzie
zimno, a mój argonik sam w zimnym bagażniku…
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Dużo tego. I…, kurka, na razie się udaje. Jestem z tego
cholernie dumny. To naprawdę jest do ogarnięcia. Wprawdzie
zadzwoniłem dzisiaj do żonki z niepokojącą informacją, że
budzę się około 5 rano bez budzika, więc prawdopodobnie
przyzwyczajam się do takiego trybu – ergo w weekend też tak
będzie, ale zostałem ostrzeżony, że co na wyjeździe, to na
wyjeździe, a co w domu, to w domu.
Wiem, że nie każdy ma taką pracę jak ja. Wiem, że nie każdy
ma takie wyzwania jak ja. Ale system jest podobny. „Śniadanie
jem na kolację…” – resztę znacie.
Powodzenia w organizacji!
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Planowanie zaczyna się w głowie
Rozmowa dwóch tri-amatorów: „MKON, nie jesteś już
zmęczony sezonem?” „No jak, przecież dopiero start A przede
mną. A ty, Maciek?”. „No ja już tak. Ale nie startami, nie treningami,
tylko tą pieprzoną logistyką”. „A tym, to ja też!”.
Taką otóż rozmowę toczyłem dzisiaj z Maćkiem Dowborem.
Ja w Warszawie w sali szkoleniowej, on w drodze do Olsztyna.
Ja dzisiaj mam dzień wolny, on odrabia treningi weekendowe.
Zadzwonił zapytać, gdzie może zrobić 2,5 h roweru (dojedzie na ok.
16.30); resztę treningu będzie dokręcał na trenażerze (bo ciemno).
Ja z kolei, wyjeżdżając dzisiaj rano do roboty, uświadomiłem
sobie, że dla osób dobijających jeszcze sezon zaczyna się
właśnie bardzo słaba pora. Rano o 5.00 jeszcze ciemno, po 19.00
już ciemno. A tu jeszcze 14 dni orki do wyjazdu na start A sezonu
2016 - czyli Ironman Barcelona. I kilometrów do przejechania od
cholery. Warszawa – Poznań – Warszawa – Olsztyn. Wiem, wiem
– mam to od 10 lat, ale Maciek tak mnie natchnął do... no właśnie,
pożalenia się? Nie, chyba nie – w końcu robię to, co lubię. Ale
czasami trzeba tyle srok ciągnąć za ogon, a rzeczywistość
nie pomaga. Mógłbym np. wczoraj przyjechać do Warszawy
wieczorem, ale po 14 h treningu (suma sobota + niedziela)
pewnie zasnąłbym za kierownicą. Dzisiaj już negocjowałem
z liderem jednego z projektów możliwość zaczęcia szkolenia
o 10.00 w poniedziałek, bo wiem, że w niedzielę wieczorem na
pewno nie dojadę do Poznania (musiałbym skończyć II trening
o 5.00 – czyli zacząć o 12.00), więc pewnie zatrzymam się gdzieś
po drodze na kimę... Kombinuję też, jak zmieścić dwa treningi
w czwartek, bo czelendż Cośki i Mikuska o 18.00, a ja za cholerę
nie dojadę autem z miejsca szkolenia na 17.00, żeby zrobić BC2.
Więc pewnie trzeba będzie zamienić rower i bieganie miejscami.
I tak jak Maciek mówi – czasami naprawdę ma się już wyrzyg
od tego kombinowania właśnie. O robieniu sobie żarcia już nie
wspominam, bo zgodnie z zasadą „obcinamy, co można” to
poszło pierwsze. Tj. jadę na koktajlach owocowych z płatkami
owsianymi, w tzw. czasie dostępnym żonka smaży mi stek za
stekiem, a Kasia wyciska buraki. Teamwork! Szkoda tylko, że
nie mam kierowcy, bo przed Barceloną muszę jeszcze podrzucić
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rower do Krzyśka z Profesjonalnego Serwisu Rowerowego,
ale patrząc na warszawskie korki, nawet nie wyobrażam sobie
popołudniowej podróży na tamtą stronę Wisły.
Ale, jak to mówi Prezes wszystkich Prezesów – się ogarnie!
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Techniki planowania
Projekt sMentoringowy trwa. Pisze Paweł: „Owszem, są różne
przeszkody w spokojnym trenowaniu, czyli szukanie projektów,
myślenie o pracy itd. Ale to, co widzę, to takie wpadki, przez które
jestem na siebie zły. Przykładowo w poniedziałki mam bieganie
wspólne, technikę o 19 itd. Akurat wpada do Wawy mój brat
i mówi, że do mnie zajrzy. Zgadzam się, tylko że z 15, o której ma
być robi się 19, więc mu piszę, że będę po 20. On przyjeżdża, ale po
21 i wychodzi koło północy, a następnego dnia rano basen o 6.30
i trzeba wstać o 5.40 jak nic. Do tego mały lekko przeziębiony
i ze spania lipa. 5 rano, a ja jestem zmęczony mocnym akcentem
biegowym dzień wcześniej, nie mam sił na basen. I zawalam
kolejny basen. I to się powtarza. Oczywiście jestem zły na siebie,
że źle ustawiam priorytety. Bo to jakoś tak jest, że jak coś robisz,
to dookoła specjalnie nikt się tym nie przejmuje, bo niby dlaczego.
Może mi coś podpowiesz ze swojego doświadczenia?”.
Jakie są moje doświadczenia w tej kwestii? Przeróżne.
W końcu również na ten temat szkolę już   ponad 20 lat. Zanim
napiszę o moich technikach, chciałbym powiedzieć wprost:
TO DZIAŁA. Zresztą jeśli by nie działało, nie miałbym szans
wcisnąć średnio 20 godzin treningu tygodniowo w zdrowe relacje
w rodzinie, pracę na pełen etat (z dobrymi wynikami) oraz takie
a nie inne wyniki sportowe (bo to samo nie przychodzi).

Ważne czy pilne?
Najważniejsze narzędzie to matryca ważne/pilne – rzecz
najbardziej omówiona w świecie szkoleniowym. Nikt, kto na nią
nie spojrzy, nie potrafi ukryć odruchu wymiotnego. A to podobnie
jak z parafrazą – wszyscy słyszeli – mało kto umie stosować.
Dla mnie narzędzie zwane również macierzą Eisenhovera to
coś więcej niż zwykła tabelka. To filozofia, która pozwoliła mi
dokonać podziału na rzeczy ważne – czyli te, które w danej chwili
przybliżają mnie do realizacji mojego celu i na te mniej ważne
(ze wszystkimi tego konsekwencjami). I to determinuje wszystko
inne. Ważny trening? Inne rzeczy spadają z agendy (nauczyłem
się odmawiać). Ważny trening? Nie planuję go w sytuacji
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potencjalnie konfliktowej, albo nie planuję tej sytuacji w okolicach
treningu (nauczyłem się efektywnie planować). Ważny trening, ale
co innego też ważne? – nauczyłem się negocjować i znajdować
kompromisy, a w dużej mierze delegować rzeczy. Specjalnie nie
podaję przykładów, bo to każdy z Was musi zadać sobie pytanie
o WAGĘ danej aktywności i Waszą gotowość do asertywności
z nią związaną. Czasami będzie to łatwe, czasami trudne,
czasami niemożliwe. Nauczyłem się również akceptować rzeczy,
które nie są negocjowalne (zwykle sprawy rodzinne). Jednak to
właśnie macierz ważne/pilne uświadomiła mi, że trzeba zacząć
od ustalenia ISTOTNOŚCI w ocenie działania, a dopiero potem
zabrać się za planowanie, odmawianie, negocjowanie i inne
-anie. Dlaczego jest to tak istotne? Bo po pierwsze jeśli właściwie
oszacujesz  wagę danej rzeczy, ŁATWIEJ będzie ci odmówić bez
wyrzutów sumienia, a powiadomieni o jej WADZE i ISTOTNOŚCI
dla ciebie ci, którzy będą chcieli na ciebie wpłynąć, może się
opanują i nie będą proponowali innych zajęć w tym czasie. Jeśli
mimo to zaproponują, wtedy wiesz, co robić!

Plan i jego konsekwentna realizacja
Istotą efektywnego planowania nie jest sprawność
w zapełnianiu kalendarza. Owszem, są różne techniki: zadania
słoniowe, zasada 60/40, Pareto i inne cuda. Dla mnie kwintesencją
planowania jest konsekwencja w jego realizacji. Mówię zarówno
o realizmie planowania, jak również o umiejętności radzenia
sobie z przeszkadzaczami. Brat z opowieści powyżej to niestety
przeszkadzacz. I to twoja decyzja, co z nim robisz. Akceptujesz
propozycję (z konsekwencjami, że spóźnienie oznacza brak
realizacji planu), odmawiasz spotkania (w konsekwencji osłabiasz
relacje), a może znajdujecie coś pośrodku? To wszystko twoje
wybory. Można przecież postarać się zarządzić oczekiwaniami:
„Nie jestem dostępny w opcji full. Przyjeżdżaj, ale w tych i tych
godzinach mam to i to”. Mam zasadę, że im więcej zależy ode
mnie, tym lepiej. Jasne – czasami brzmię jak sztywny kołek;
jak Szwajcar, który w kalendarzu (autentyczna sytuacja) miał
zapisane: „w sobotę 14–15.30 – SEX”. I wiem, że choćby nie
wiem co, ten seks mu się zdarzy(ł).  
Na koniec apel: ważne to ważne. Odmawianie odmawianiem,
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ale nie dacie rady zaplanować wszystkiego. Nawet najlepsze
plany legną w gruzach, jeśli nie będziecie mieli wewnętrznej
motywacji do ich realizacji. Nie planujcie też tak, żeby ci, którzy
są po drugiej stronie zawsze byli poszkodowani. Niezrealizowanie
jakiegoś treningu od czasu do czasu, wyjdzie wam tylko na
zdrowie i na pewno formy przez to nie stracicie. Pod warunkiem,
że nie będzie to trening WAŻNY!
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Triatlończyk w podróży – instrukcja obsługi
W rolach głównych: stacja benzynowa, trening zakładkowy
(lub jakikolwiek inny), auto.
1. Powiedz żonie, że późno wrócisz z delegacji.
2. Przygotuj jedzenie na „po treningu” upfront, czyli jeszcze
przed wyjazdem. W moim przypadku była to gotowana
kasza jaglana. Po treningu po prostu kupujesz jogurt
naturalny oraz curry i masz gotowe żarełko. Nie zapomnij
łyżki. A jeśli zapomnisz, to na stacji benzynowej poratują
cię plastikiem.
3. Znajdź stację benzynową, która będzie spełniała trzy
warunki: będzie miała prysznic, będzie po drodze do domu,
będzie w pobliżu trasy treningowej (rower/bieg). W moim
przypadku jest to stacja BP w Czosnowie przy E7. Łatwo
tam zaparkować na dłużej i jest gdzie się przebrać.
4. Odżywki przygotuj tuż przed treningiem (latem wysoka
temperatura w aucie, które stoi cały dzień w robocie, nie
zaszkodzi izotonikowi w proszku). Na stacji można kupić
wodę. Jeśli nie masz wystarczającej liczby bidonów,
a trening długi, przygotuj izo w butelce 1,5 l i zostaw
w krzaczorach na trasie rowerowej – najwyżej będziesz
walił trening na wahadle. Jeśli nie trenujesz z trenerem
Waniewskim, nie dostaniesz OPR za to, że od czasu do
czasu zatrzymałeś się, aby uzupełnić bidon.
4. Zorganizuj sobie T2 w aucie. Zadbaj o to, aby auto stało
na widoku w oku monitoringu lub poinformuj pracownika
o tym, co planujesz.
5. Po skończonym treningu idź na stację się wykąpać, zjedz,
co masz do zjedzenia i wypicia (jak chcesz na ciepło, to na
stacji można podgrzać), oklej giry diodami i fru do domu…
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Plan vs. life
Dzisiaj dostałem mail, który znowu pokazuje, jak ważne jest
planowanie. A właściwie planowanie z głową. Oto list jednego ze
sMentorowców:
„MKON, piszę konkretnie, na gorąco i bez wstępów, jak
najlepiej ugryźć temat z perspektywy Twoich doświadczeń. Dzień
zaplanowany, logistyka ogarnięta, trening wyznaczony na wieczór.
Rzadko się zdarza, ale czasami tak jest, że nie zapanuje się nad
rozkładem dnia co do minuty, a nawet co do godziny, bo sytuacja
wymaga „poświęcenia” i coś zajmuje więcej czasu, niż powinno,
a tym samym logistyka idzie się walić razem z pięknie ułożonym
misternym planem… I tu właśnie dochodzimy do sedna. Co robić
w takiej sytuacji, gdy do domu docierasz po 22 zamiast przed 20,
a masz do zrobienia 2 h roweru?
a) Siadasz na rower. Kończysz przed 1… (a w konsekwencji nie
kładziesz się około 22, następnego dnia lekkie zombi i regeneracja
raczej do dupy, starasz się jakoś ponadrabiać straty energetyczne);
b) Nie siadasz na rower (w konsekwencji chodzisz wkurwiony
przez godzinę, zanim sobie to jakoś poukładasz w głowie), z czego
jesteś jeszcze bardziej niezadowolony niż w pkt. a.
Tylko nie pisz, błagam, że w taki dzień planujesz trening rano,
bo tu chodzi o to, jak we łbie poukładać taką konkretną sytuację”.
Jak myślicie, jaka była moja odpowiedź? Oczywiście, że
w takim dniu planuję trening rano.
Ważne są dwie kwestie:
1. antycypacja i planowanie,
2. co robić, jak już się „TO” zdarzy.
W punkcie nr 2 sprawa jest prosta – wyżej dupy się nie
podskoczy. Nad rozlanym mlekiem się nie płacze. Trening
niezrobiony to trening niezrobiony. Gorzej, jeśli to trening
jakościowy, ale o tym dalej. Mam też jedno doświadczenie: jak
już się tak stanie, że nie masz jak zrobić treningu, to pójście
w stronę frustracji i żałowania jest najgłupszą rzeczą. Staram
się patrzeć na to jak na wieczór ekstra od życia. Proponuję
„przymusić się” do czynności codziennych.  Nadrabianie najlepiej
rozpocząć od żony. Uważam, że zaczynanie treningów po 21 jest
bez sensu, bo tak jak pisze autor maila – kończysz jako zombi
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i następny dzień też zaczynasz jako zombi. Wprawdzie Michałowi
Podsiadłowskiemu takie trenowanie zdarzało się regularnie, ale
według mnie to wyjątek. Nie wiem, na czym polega jego fenomen
kończenia treningów o 2–3 rano, ale nie chcę nawet zaczynać
tego tematu, bo jeszcze, nie daj Boże, mnie skusi spróbować.
Odnośnie punktu nr 1. Kiedy prowadzę szkolenie
z rozwiązywania konfliktów, to ludzie nie potrafią uwierzyć, że
50% czasu przeznaczone jest na gadanie o tym, jak do konfliktów
nie doprowadzać, a dopiero potem omawiamy to, jak sobie z nimi
radzić. Podobnie jest tutaj. Dzień zapięty pod korek, więc mój
sposób myślenia jest następujący:
Jeśli mam wtedy trening JAKOŚCIOWY – ważny – robię go
kiedy indziej (dzień wcześniej albo rano), jeśli zwykły (wybieganie,
lekka jazda), to ryzykuję – najwyżej go nie zrobię (opcja A) lub,
uwzględniając jego koszt, zrobię go na koniec dnia (np. po 21)
– to opcja B. Jeśli treningu nie zrobiłem, a nie był jakościowy –
mało tracę. Jeśli zrobiłem i udało się skończyć trening lekki do
23.00, to poziom zombiowatości będzie raczej niski. Skłaniałbym
się jednak ku opcji A.
Planuję dzień z treningiem jako elementem stałym
i nieprzesuwalnym, to znaczy jeśli zaplanowałem sobie trening
na 17.00, to cały kalendarz obudowuję dookoła – nie staram
się treningu upchnąć, bo rzeczywistość tylko sprawia wrażenie
elastycznej. Jest to zadanie z kategorii ważnych i pilnych, więc
tzw. MUST. MUST musi być zaplanowane, czasami na kilka dni
do przodu. Oczywiście w grę wchodzi miks dwóch powyższych,
ale radzę nie eksperymentować.
Na koniec krótkie podsumowanie. Jeśli to nie jest trening
jakościowy, nie brałbym do bani. Jeśli jest – najpierw antycypacja
i planowanie, w drugiej kolejności rachunek zysków i strat
z ewentualnego nadrobienia, a na koniec przełożenie go na jutro
i zmodyfikowanie kolejnych dni.
A na koniec końców tego tekstu – w lutym niezrobienie jednego
treningu jakościowego nie będzie miało ŻADNEGO wpływu na
wyniki w czerwcu. Nie dajmy się zwariować – szczególnie gdy
jest to trening pływacki, ha, ha.
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Pudełko po butach a odżywianie
– MKON w fazie wytopu
Szkolę 140 dni w roku. Dużo. Nawet jak na nietrenującego,
przeciętnego konsultanta. Nienawidzę jedzenia hotelowego.
Czkawką odbija mi się również standardowy zestaw szkoleniowy:
w przerwach ciasteczka i ewentualnie ciasto (rzadko owoce),
a na obiad krem z pomidorów przyprawiony benzoesanem
sodu oraz na 90% jakaś forma piersi z kurczaka. Mam silną
potrzebę dbania o jedzenie, szczególnie w okresie treningowym
(bo w roztrenowaniu to wiadomo), więc wymyśliłem sobie, że
im więcej będę robił sam, tym łatwiej będzie mi zapanować nad
jadłospisem: zarówno nad jakością, jak i nad kalorycznością
posiłków. Kończymy właśnie okres roztrenowania i zaczyna się
okres wytopu – warto więc przyjrzeć się, co i jak jemy. Mój patent
(sprzedany mi przez Adama „Ziębola”) polega na zdejmowaniu
z codziennej diety około 200 kalorii, tak żeby być blisko bilansu,
ewentualnie lekko tuż poniżej. Ale jak tu liczyć kalorie, żyjąc na
walizkach lub w delegacji? Moje sposoby są następujące:
1. Kolacje out. W okresie wytopu nie jadam klasycznych
kolacji. Jeśli szkolenie kończę około 17.00, a potem mam
dwugodzinny trening, to wiadomo – coś trzeba zjeść.
Wtedy zazwyczaj uruchamiam swój superhiperblender,
który wożę ze sobą jako stałe wyposażenie delegacyjne
i pakuję do niego mrożone owoce, banany, owoce goji,
karob, migdały, ewentualnie pół kostki twarogu. Wszystko
można kupić w sklepie lub… mieć ze sobą w samochodzie.
Potem trzeba się pilnować, żeby nie dać się namówić na
tzw. kolację po pierwszym dniu szkolenia, i jakoś pójdzie.
Jeżeli nie mam blendera, a zdarzy mi się ostry napad głodu,
to mam do zaproponowania trzy sprawdzone zapychacze:
a) ananas – w całości lub w puszce – oczywiście wożę ze
sobą nóż umożliwiający pokrojenie tego typu owoców,
b) puszka groszku – tutaj jest najprościej – wystarczy łyżka,
c) fasola z puszki ze świeżymi pomidorami z oliwą (skąd
oliwa? O tym niżej).
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2. Jak najwięcej przygotowuję w domu, a potem zabieram
ze sobą. Napisałem wyżej o blenderze – zajmuje mało
miejsca, a jest naprawdę przydatny. Teraz o posiłkach
„podróżniczych”, które sprawdzają się najlepiej. Wyjazd
z domu na 2–3 dni oznacza co najmniej czterdziestominutową
pracę przygotowawczą nad posiłkami „do samochodu”
w dzień poprzedzający. Raz zdarzyło mi się policzyć
to wszystko i okazało się, że miałem w samochodzie 12
pudełek po posiłkach. Żeby nie latały po całym aucie,
przydają się pudełka po butach. Umiejscowienie ich na
siedzeniu pasażera ułatwia dostęp do jedzenia i daje jako
takie poczucie bezpiecznego przewożenia. Żona narzeka,
że wszystkie pokrywki od pudełek mają dziury – ale to
najlepszy patent na trzymanie łyżki w bezpieczny i w miarę
higieniczny sposób. Mam też zestaw „do przeżycia” –
jeździ ze mną w tylnej kieszeni fotela pasażera. Jest to
mała butelka oliwy z oliwek, vegeta w opakowaniu po
paskach dla cukrzyków (bo małe), no i miód w formie
płynnej, w małej wyciskanej tubce. To zestaw ratunkowy,
uruchamiany w następujących okolicznościach: jadę ze
szkolenia, jestem bardzo głodny i nie mam nic. Wtedy
zatrzymuję się w piekarni, kupuję ciemne żytnie pieczywo
i jem z oliwą lub z miodem. Da się wtedy ominąć szerokim
łukiem wszystkie hot-dogi na stacjach benzynowych.
3. W samochodzie największym wyzwaniem w kontekście
jedzenia jest… nuda. Zwykle kusi mnie, żeby coś
podjadać. Orzeszki, suszona żurawina, gorzka czekolada.
Niby zdrowe, ale podczas wytopu to są kalorie, mocno
obciążające. Sprawdzonym przeze mnie sposobem
jest zestaw owocowo-warzywny. Wymaga oczywiście
przygotowania wcześniej, ale pokrojone jabłka, wysuszona
dzika róża, którą żuje się jak gumę, pokrojone marchewki
– zajmują gębę i czasami dają spokój. A jeśli nie dają, to
trzeba sięgnąć po królową wytopu – gorzką czekoladę.
Tutaj też mam limit – nie więcej niż 200 kcal, czyli 2 paski
dziennie.
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4. W wytopie staram się nie jeść mięsa. Na szkoleniach
zamawiam posiłki bezmięsne (ale nie smażony ser).
W podróży nie kupuję kabanosów na drogę, a w domu…
od czasu do czasu jadam wołowinę. No i ryby. Pod każdą
postacią. Przygotowując sobie porcję obiadową do
samochodu, warto sięgnąć po sprawdzony zestaw: 100
gramów jakiejkolwiek kaszy z oliwą z oliwek i curry, a jeśli ma
być na bogato, to można do tego dodać pomidory z puszki.
Odkryciem ostatnich tygodni (przypominam: mówimy
o wytopie) są pieczone warzywa. Te można przygotować
na podróż tam i z powrotem – nie zepsują się. Pieczone
w piekarniku cukinie, seler, ziemniaki, marchewka, polane
oliwą oraz sosem sojowym i przyprawione jakimikolwiek
ziołami – bajka…
Ale pewnie każdy ma swój patent na wytop – to był mój.
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Rodzina, praca, trening.
Jak się przełączyć?
Sebastian pisze: „Jak chcesz, to podrzucę Ci jeszcze jeden temat
na felieton (...). Czasami lecę na autopilocie, patrzę w kalendarz
what’s next i dalej jazda, i tu czasami napotykam trudność, bo
nie do końca potrafię „lecieć” w tematach zawodowych, które
wymagają dużego skupienia, skoncentrowania i poświęcenia 120%
uwagi, myślenia koncepcyjnego i strategicznego. Jak tu nagle
„beznamiętnie” wskoczyć na rower i zrobić trening jakościowy?
Potrzebuję chwili wyciszenia, skupienia i przestawienia się na
myślenie i czucie sportowe, skoncentrowane na tym, co TERAZ,
na efekcie, na wysiłku, na fizyczności. Jak wiadomo, wszystko, co
robimy (również zawodowo, emocjonalnie, życiowo), ma wpływ
na całościowy bilans energetyczny. Obciążenie pozasportowe
odbija się na jakości treningu”.
No kto tak nie ma?! Dlatego nazywa się nas sportowcami
amatorami. Łączymy te trzy światy: rodzina, biznes i… sport.
W takiej (rekomendowanej) kolejności.
To przełączanie się u mnie trochę zależy od tego, w co
wskakuję i z czego wyskakuję. Sebastian w dalszej części
maila pisał o konieczności krótkiej przerwy pomiędzy biznesem
a treningiem, szczególnie jakościowym. Wizualizacja, lekka
„kimka”, czy nawet obejrzenie jakiegoś fragmentu z zawodów. Ja
mam inaczej – wskakuję jak do rzeki z zimną wodą.
Po pierwsze szkoda mi czasu na pauzy pomiędzy
czynnościami, po drugie ta energia, jaką mam z aktywności
biznesowej zawsze, ale to zawsze, działa mobilizująco na trening.
Przykład: jeśli kończę szkolenie na lekkim wkurzeniu, to od razu
wiadomo, że pierwsze kilometry biegu albo pierwsze minuty na
rowerze będą na zbyt dużych watach lub za szybkie. Zawsze tak
mam. Gdy zaś kończę na lekkim zmęczeniu i naprawdę mi się nie
chce, bo czuję brak energii, to wiem, że jeśli nie wyjdę od razu,
to niebezpieczeństwo „niewyjścia” wzrasta proporcjonalnie wraz
z kolejnymi 5 minutami, kiedy leżę i sobie odpoczywam.
Nauczyłem się nie zwracać uwagi na tempo i prędkość
pierwszych rozgrzewkowych kilometrów. Po prostu wiem,
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że będzie słabiej/wolniej. Natomiast sam trening (jego część
zasadnicza) to już 100% koncentracji na tej założonej jakości –
nie ma zmiłuj. W końcu po to robimy treningi jakościowe i właśnie
dlatego zawierają one rozgrzewkę i schłodzenie. Czasami nawet
podczas treningu rowerowego lekko modyfikuję rozłożenie
akcentów, np. jeśli mam zadanie 10 x 1’/1’ w czasie 2 h treningu,
to zwiększam część rozgrzewkową, żeby się dobrze rozgrzać,
a zadanie robię w ciągu ostatnich 45 minut.
Bardzo często jednak nie udaje mi się wyłączyć poprzedniej
aktywności całkowicie. I wtedy staram się jakoś połączyć jedno
z drugim. Pamiętam, że zdarzyło mi się nagrać na dyktafon
w telefonie najważniejsze myśli, założenia pomysłu, jaki właśnie
przyszedł mi do głowy podczas treningu. To nie dzieje się tak, że
te koncepcje nagle wpadają.
Brak przełączenia się staje się pretekstem do zajęcia sobie
głowy. Przykład nr 1: klient poprosił o rozwiązanie extra – robię
burzę mózgu i zadaję sobie zadanie wymyślenia co najmniej 10
pomysłów dookoła tematu. Przykład nr 2: skończyłem pierwszy
dzień szkolenia i nie jestem za bardzo zadowolony – zastanawiam
się nad pierwszymi 90’ drugiego dnia itp. Oczywiście jak w treningu
pojawia się „zadanie główne – główna część treningu”, to wtedy
już skupiam się na nim, a nie na pomysłach. Stąd konieczność
rozgrzewki. To trochę jak w taśmie magnetofonowej szpulowca.
Czasami ta „rozbiegówka” była baaardzo długa.
Podsumowując: przełączanie się jest stałym elementem
naszej amatorskiej natury. Warto się do tego przygotować. Jak?
Każdy ma swój sposób. A jeśli nie ma, niech tym switchem
będzie rozgrzewka przed zadaniem głównym podczas treningu
albo początek treningu – jeśli np. biegniemy stałym tempem,
to niech nie będzie ono znacznie niżej albo znacznie wyżej od
zakładanych parametrów.
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Priorytety, wybory, dylematy
Co jest Twoim celem w trenowaniu? Jeśli zabawa, to ten
tekst nie jest dla Ciebie. Jeśli życiówka i masz start A, za który
zapłaciłeś 3500 zł, i chcesz na nim COŚ osiągnąć – to dla Ciebie.
I nie ma znaczenia, na jakim dystansie i na jaki czas (poza
ukończeniem) jest ten start. Dlaczego poza ukończeniem? Bo jak
pokazał przykład Bogdana z Dywit, triathlony można ukończyć
nawet ze złamaną ręką.
Przeglądając ostatnio FB, zobaczyłem zdjęcia triathlończyków
na nartach. Natknąłem się też niestety na zdjęcia niejakiego
Tomasza, który na tych nartach się nie najeździł, a weekendowy
wypad zakończył złamaniem obojczyka i dwóch kości podudzia.
Ta historia natchnęła mnie, by zadać szanownemu państwu
następujące pytania:
1. Czy rezygnujecie ze swoich przedtriathlonowych
przyjemności (narty, piłka halowa, koszykówka, siatkówka,
squash), czy uprawiacie je równolegle?
2. A jeśli rezygnujecie, to co jest tego przyczyną? Wyższość
celu triathlonowego? A może nie rezygnujecie i liczycie na
szczęście, że nic się nie wydarzy i jakoś się uda?
Podczas wywiadu do polsatowskiego programu „ATLECI”
red. Przemek Iwańczyk zadał mi m.in. pytanie o to, z czego
musiałem zrezygnować, aby być na tym poziomie, na jakim
jestem. Moja odpowiedź brzmiała: „z niczego” – po prostu inaczej
dawkuję sobie te „przyjemności”, są przemyślane, zaplanowane,
nic nie dzieje się ad hoc. I żeby było jasne – rzecz nie dotyczy
alkoholu. Jako DDA mam swoje zdanie o piciu, więc nie jest to
kwestia odmawiania sobie przyjemności!
No więc wróćmy do przyjemności. Gdy trenowałem
u Darka Sidora, to w sezonie 2014 (8:48 w Roth) wszystko
było podporządkowane temu, co nazwaliśmy priorytetem. I to
zarówno w okresie zimowym, jak też letnim. Wyjazd na narty –
proszę bardzo, ale jako osoba BARDZO MAŁO doświadczona
zrezygnowałem z nauki jazdy razem z żoną i córką i cisnąłem na
dole, kiedy one jeździły na górze. Spotykaliśmy się na stoku –
ja siedziałem w śniegu, one opowiadały, jak to fajnie poszaleć.
Fajnie! Fajnie? Dla mnie bieganie fajniejsze. Ale nie za wszelką
cenę. Przykład: Bieg Rzeźnika – miła przygoda, a jak się uda zrobić
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hardcore’a, to już w ogóle będzie super – tak słyszę od swojego
przyjaciela. No OK, startuj, ale kiedy zrobimy porządny trening
pod TRI? I czy wziąłeś pod uwagę, ile człowiek się regeneruje po
takim biegu – 80 km (no chyba że to wycieczka marszobiegowa
à la Prezes K.S. NIEMANIEMOGĘ)? A jeśli skręcisz nogę na
którymś z kilometrów? Wiem – można ją skręcić wszędzie
i zawsze, ale mimo że jestem słaby z matmy, to wiem również, że
prawdopodobieństwo tego zdarzenia w górach podczas zbiegów
jest lekuchno wyższe.
To nieustanny dylemat. Umiejętność odpowiadania na
pytania: „Co jest dla mnie priorytetem?”, „Z czego powinienem,
mogę, a z czego wręcz muszę zrezygnować?” – to kolejna
biegłość, którą trzeba nabyć. Nikt wam tego nie podpowie, nikt nie
da narzędzi, które po przyłożeniu matrycy dadzą odpowiedź na
wasze pytania. Trzeba samemu dokonywać wyborów, szacować
ryzyko i nim zarządzać oraz być odpowiedzialnym za rezultat.
Oczywiście, czasami takie wybory będą bolały. No niestety:
robisz – nie płacz, płaczesz – nie rób. Konsekwencja jest jedną
z najbardziej pożądanych cech, jakie powinien mieć sportowiec.
Jeśli zdecydowałeś się na utopienie 500 CHF na start, to chyba
szkoda wystartować w lokalnej olimpijce (która treningowo NIC
nie da) z draftingiem, gdzie prawdopodobieństwo kraksy jest
znaczne (przy naszej triathlonowej technice jazdy z draftem).
Czy nie chciałbym sobie pograć w squasha? Chciałbym.
I grywam – w okresie roztrenowania. Teraz czas na robotę.
A rozwalone w 2014 roku na meczu koszykówki (z chłopakami
z pracy) ścięgno podeszwowe odzywa mi się do dzisiaj.
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O trenerach w triathlonie
Wpis historyczny, bo ukazał się jakiś czas temu w gazecie
„Bieganie”. Jest to zresztą jeden z moich pierwszych felietonów
sportowych, jakie napisałem w ogóle. Dziękuję Maćkowi Żywkowi,
że „popchnął” mnie w tę stronę!
Baltazar, robimy tak: lecisz do schroniska i przybijasz
sobie dwie pieczątki na obu rękach. My czekamy na dole
i od szklanki ciepłej herbatki jakoś te pieczątki od ciebie
„przekalkujemy”. Taki tekst usłyszałem od moich starszych
kolegów mniej więcej 25 lat temu, kiedy to trener Ludwichowski
z Gwardii Olsztyn, każąc nam zrobić wycieczkę biegową na trasie
Szklarska Poręba – Szrenica, jako świadectwo wykonania treningu
zażyczył sobie okazywania pieczątki ze schroniska. I żeby nie
było – leciałem, bo zostałem wylosowany, a nie zgłosiłem się na
ochotnika. Historia ta przychodzi mi do głowy za każdym razem,
kiedy myślę o relacji zawodnik – trener. Wtedy trener nie ufał nam,
że zrobimy trening. My stawaliśmy na głowie, żeby tylko trener się
nie zorientował, że treningu nie wykonaliśmy. Teraz, mając 42 lata,
nie wyobrażam sobie, żebym mógł kantować swojego trenera. Po
tylu latach wiem już, że pracuję dla siebie. Teraz, gdy myślę o relacji
trener – zawodnik, zajmuje mnie inny temat: zaufania trenera do
zawodnika oraz zawodnika do trenera. Skąd to zainteresowanie?
Rozmawiałem niedawno z wyśmienitym trenerem triathlonu,
który opowiadał mi, jak to musi śledzić swojego zawodnika, aby
ten „nie dorabiał” sobie treningów: nie dodawał kilometrów ani
nie biegał/pływał/jeździł szybciej, niż zakłada plan. Trener jest
super, zawodnik jest super. Współpracują ze sobą od wielu lat
z dużymi sukcesami. Skąd ten brak zaufania trenera do zawodnika,
a zawodnika do planu trenera?
Ten tekst jest właśnie o źródle zaufania.
Jako trener biznesu, szkoląc managerów, uczę ich tego, co to
znaczy być liderem – osobą, z którą pracownicy będą CHCIELI,
a nie będą MUSIELI pracować. Dwóch badaczy – James M.
Kouzes i Barry Posner opublikowało w latach 90. ciekawą pozycję
zatytułowaną „The Leadership Challenge”, w której pokazują
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wyniki badań na próbie 95 tys. pracowników, którzy szukali
odpowiedzi na pytania: jaki powinien być mój szef, abym mu ufał?
Jakie cechy budują zaufanie w relacji pracownik – manager?
W badaniach respondenci wskazali cztery najważniejsze
cechy dobrego szefa i każdą z nich chciałbym omówić, zwracając
jednocześnie uwagę na kluczowe według mnie zjawiska w relacji
czysto sportowej, na pierwszy rzut oka dalekie od biznesowych.
Czy jednak na pewno?...

UCZCIWOŚĆ
Pierwsza z priorytetowych cech wskazywanych przez
respondentów, która wpływa na budowę zaufania. Czym jest
uczciwość w relacji zawodnik – trener? Po pierwsze to brak
kantowania – w obie strony. O kantowaniu ze strony zawodnika
pisałem wyżej. Myślę, że w komercyjnej trenerce, czyli w sytuacji,
gdy ja jako zawodnik kupuję dostęp do trenera – kantowanie
związane z dokładaniem albo zmniejszaniem jakości lub objętości
treningu to wyrzucanie pieniędzy w błoto. Lepiej od razu te 100,
200 czy 500 zł miesięcznie komuś oddać albo przeznaczyć na
inny cel. Znam zawodników, którzy do perfekcji opanowali
sztukę importowania do Excela tabel z garmin connecta,
a następnie eksportowania ich w formie lekko zmodyfikowanej,
żeby tylko trener się nie zorientował. Z ręką na sercu – nie raz
i piszącemu te słowa przydarzyło się wysłać sprawozdanie,
które nie odzwierciedlało planu w 100%, ale za każdym razem
było to opatrzone odpowiednim komentarzem. Jak to mówią:
„plan to tylko życzeniowa projekcja rzeczywistości”. Jest jednak
i druga strona uczciwości. Wobec zwiększającego się w postępie
geometrycznym przyrostu trenerów triathlonu, uczciwość należy
rozumieć jako umiejętność solidnego podejścia do trenowanego
zawodnika. Mogę sobie wyobrazić prowadzenie zawodnika
w wersji premium, które polega na rzeczywistym zajmowaniu się
analizą każdego treningu i konstruowaniem planów na bieżąco,
ale, na litość boską, naprawdę trudno jest mi sobie wyobrazić
taką sytuację w przypadku, gdy ów trener ma dwudziestu klientów
premium. Często jest tak, że ci zawodnicy się znają i wiedzą, że
część planów powstała na zasadzie kopiuj – wklej. Jeśli byłbym
tego typu klientem, czyli zawodnikiem, który płaci i wymaga,
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to pewnie oczekiwałbym solidnego, czytaj: uczciwego zajęcia
się moją osobą lub powiedzenia mi wprost, które treningi są
one-size-fits-all, a które są dopasowane do mnie. Nie potępiam
trenowania ludzi hurtowo, ale potępiam hurtowe trenowanie
w wersji premium – to dla mnie jeden z przykładów nieuczciwości.
Z uczciwości wynika kolejna wskazywana przez badanych
pracowników cecha zaufanego szefa – KOMPETENCJA, która
oznacza: znać się na rzeczy. Respondenci w badaniu Kouzesa
i Posnera wyraźnie wskazują, że nie oczekują od szefa bycia
omnibusem, ale pewnego poziomu niekompetencji nie akceptują.
Jak to się ma do trenerów triathlonu? Wraz z ustawą, która
dereguluje zawód trenera, każdy może nim oficjalnie zostać.
I zostaje. Znam (niestety) zawodników, którzy po roku trenowania
triathlonu wpadają na pomysł bycia trenerem tej dyscypliny.
Mówią: „Do trenowania ogórków wystarczą mi plany, na jakich ja
sam trenuję”. Przedsiębiorczość? Nie – kradzież. Nazwijmy to po
imieniu. Co więcej kradzież, która może zrobić komuś krzywdę.
Trener rzeczywiście nie musi się znać na wszystkim, choć
temu i owemu wydaje się, że się zna. Stąd też mamy trenerów
fizjologów, trenerów fizjoterapeutów, trenerów dietetyków
i psychologów. I każdy mówi to samo, bo to samo jest napisane
na najpopularniejszych portalach społecznościowych czy forach
biegowych i triathlonowych.
Drodzy zawodnicy! Jeśli wasz trener sam trenuje na czyichś
planach, to źle to świadczy o jego kompetencjach trenerskich.
Drodzy trenerzy! Jeśli jesteście wyśmienitymi fizjologami
i jeśli znacie się na fizjologii wysiłku, ale nie macie pojęcia
o diecie, odeślijcie zawodnika do kogoś, kto zna się na tym
lepiej niż wy. Nie zaszkodzi to waszemu autorytetowi, a na
pewno pomoże zawodnikowi. Kompetencja to również kwestia
własnych doświadczeń. Prawdą jest, że nie trzeba być mistrzem
w dyscyplinie, w której trenuje się innych, jednak w triathlonie
trudno jest mi sobie wyobrazić skuteczny trening pływacki, jeśli
jedynym źródłem wiedzy trenera jest lektura książki „Pływanie
dowolnym stylem w weekend”, a o profesjonalizmie ma świadczyć
kupienie kamery do kręcenia zdjęć pod wodą.
Bieganie i kolarstwo mogą się wydawać mniej technicznymi
dyscyplinami, lecz i z nimi jest podobnie. Trenerze, czy
potrzebne mi są koła o wysokim profilu? Jaki kask czasowy
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mam kupić? Jakie opony są najlepsze na tę trasę? A jakie buty
będą odpowiednie do startów? To są pytania, które zadajemy
najbardziej kompetentnej – wedle naszej wiedzy – osobie, czyli
trenerowi. Dobrze jest dostać na nie rzetelną odpowiedź, a nie
tylko taką, która wynika z powiązania trenera z jednym bądź
drugim sklepem internetowym.
Jeśli zostaję trenerem zawodnika, który chce przebiec
5 km w czasie poniżej 40’, to nie muszę posiadać żadnej innej
kompetencji poza kompetencją interpersonalną, jaką jest klarowne
przekazywanie informacji, czyli powiedzenie: wstań z kanapy, idź
i biegnij, a jak się zmęczysz, przejdź w marsz. Jednak jeśli ktoś,
kto chce to zrobić, waży 140 kg, to świadomość braku moich
kompetencji powinna powstrzymać mnie przed takim poleceniem
i odesłaniem delikwenta do dietetyka, zanim skasuję od niego
pierwsze 100 zł za tzw. plan treningowy. Wtedy jesteśmy nie tylko
uczciwi, ale i świadomie niekompetentni.
„Przykład idzie z góry” i „bądź modelem dla swoich
podwładnych”– tak o trzeciej wymienianej w badaniach cesze
INSPIROWANIE INNYCH mówią Kouzes i Posner. Trener to
ktoś, na kim zaczynający zabawę w trenowanie np. triathlonu,
będą się wzorowali.
I podświadomie lub świadomie będą naśladować zachowanie
tej osoby. Jeśli trener ma lub miał doświadczenie osobistego
stosowania środków, jakie aplikuje podopiecznym, to zachowania
te będą modelowały nasze postępowanie w sposób prawidłowy.
Dość ciekawe pytanie, jakie usłyszałem od trenera triathlonu,
brzmiało: „Jak myślisz, Marcin, w jakim stopniu i czy w ogóle
trenowanie na trenażerze przekłada się na jazdę po szosie?”.
Z tego pytania nie tylko wyłania się obraz nikłych kompetencji tego
trenera, ale przede wszystkim brak doświadczenia niezbędnego
w trenowaniu dyscypliny, jaką jest triathlon – szczególnie w formule
non drafting. Jaką wiedzę o suplementacji podczas zawodów
IM może mieć z kolei inny trener, który nigdy nie doświadczył
„ściany” w maratonie lub nie ukończył tego dystansu? Owszem,
może wyczytać o średniej podaży węglowodanów na kg ciała
podczas wysiłku, posiłkując się Frielową „Biblią triathlonu”
i zapodać zawodnikowi instrukcję, według której ten – począwszy
od 10. km roweru będzie musiał łyknąć 17 żelów, energetycznych
do końca zawodów (historia oryginalna). Inspirowanie sobą to
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np. rozciąganie się po treningu z zawodnikami, jeśli wymaga się
tego od nich, a nie uciekanie pod prysznic z komentarzem: „no
to teraz, panowie, się porozciągajcie”. Inspirowanie to również
zachęcanie i motywowanie zawodników – szczególnie wtedy,
kiedy im nie idzie. „Głupio mi będzie przed trenerem” – jak słyszę
taki tekst od zawodników, to wiem, że ta relacja jest silna, że
trener jest pierwszym motywatorem w chwili zwątpienia. A czy
boję się ochrzanienia, czy raczej czekam na „głaski”, to już inna
para kaloszy. Mój były trener ma maksymę: „kupuj najlepszy
sprzęt, na jaki cię stać” i wiem, że sam tak robi. Może dzięki temu
mam wymówkę, żeby od czasu do czasu odświeżać swój zestaw
zabawek triathlonowych.
Ostatnią kluczową cechą, jaką wskazują respondenci
badania, jest DALEKOWZROCZNOŚĆ, czyli wizja celu. Mam
marzenie, aby w wieku 50 lat zostać mistrzem świata w triathlonie
na dystansie IM. Dla mnie to marzenie, dla mojego trenera cel.
Wiemy dokładnie, jak będzie wyglądała droga na start w roku
2022. Że kwalifikacja na Hawaje powinna nastąpić w 2021,
że w 2019 i 2020 nie będę startował na dystansie IM etc. Taki
jest plan. Oczywiście zakłada on sytuację optymistyczną, że
zdrowie pozwoli, ale akurat tego nigdy nie można przewidzieć.
Dalekowzroczność to nie tylko umiejętność planowania, ale
również świadomość realnego stawiania celów i konsekwentnego
ich realizowania. To umiejętność urealniania ambicji zawodnika,
ale i wzbudzania zaangażowania, jeśli te cele nie są wyzwaniem.
To także umiejętność odmawiania. Tylko klasowego Trenera
(przez duże T), który „żyje” z zawodników, stać będzie na to, żeby
pożegnać się z „klientem”, który nie przesyła sprawozdań lub
który nie realizuje planów stosownie do uzgodnionych założeń.
Pomimo świętej zasady „klient płaci, klient wymaga”. Jeśli ma
to być obopólna korzyść, zaangażowanie (pomimo przepływu
środków płatniczych tylko w jedną stronę) też musi być obopólne.
Sukces zawodnika to przecież również sukces trenera.
Zaufanie jest podstawą relacji trener – zawodnik. Jeśli tego
zaufania nie ma, to kolejnym krokiem jest nieujawnianie sobie
sytuacji trudnych, co z kolei prowadzi do braku odpowiedzialności
i w konsekwencji braku dbania o wyniki.
Słowem, trenerzy – pokazujcie, że można wam ufać.
Zawodnicy – jeśli podjęliście świadomą współpracę z trenerem,
to im szybciej mu zaufacie, tym lepiej będzie się wam trenowało.
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Co powie trener?
23 marca 2016 roku
Czy zdarzało się Wam kiedykolwiek zadać sobie pytanie: „Co
trener na to powie?”. Ja zastanawiałem się nad tym wielokrotnie.
Czasami rzeczywiście bardzo mnie interesuje, co trener powie na
moje propozycje.
Przykład: mam ułożony plan na cały tydzień. Plan niby
dopasowany do mojej pracy, ale logistyka jest bezlitosna. Na
dodatek rozsądek zaczyna negocjować z wygodą. Czy nie
zaszkodzi zamiana środy z czwartkiem? Bo niby w obydwa dni
treningi tlenowe, ale przełożenie ich spowoduje skumulowanie
się treningów biegowych i rowerowych dzień po dniu. Logistyka
również mówi: zamień. No dobrze, ale co trener na to powie?
Inny przykład: jedziemy razem z kolegami w góry i każdy
z nas ma inny trening. Chcielibyśmy kilka treningów zrobić razem.
Zamieniamy? Jeśli tak, to kto do kogo ma się dopasować? No
i co powiedzą trenerzy?
Trenuję triathlon od 2007 roku, a bieganie od ponad 25 lat.
Mam trenera, który jest ode mnie kilkanaście lat młodszy – czym
tu się przejmować? Chyba niczym. No właśnie… Skoro pracuję
z kolesiem, zakontraktowałem się na zaufanie. Mam dowody
jego kompetencji, więc przynajmniej teoretycznie albo chociażby
z przyzwoitości należałoby go zapytać o zdanie. Wprawdzie
wielokrotnie dostaję informacje zwrotne, że moje propozycje są
OK, ale takie sytuacje jak opisane powyżej, zdarzają się bardzo
często.
To teraz poziom meta. Myślę, że zamiana jednego dnia
z drugim albo przełożenie treningu porannego z popołudniowym
nie zawali planu treningowego. Oczywiście są wyjątki. Poranny
rower akcentowy i popołudniowe akcentowe bieganie idą w parze
z myślą treningu pod tri. Odwrotnie działa to trochę inaczej. Życie
jest jednak życiem. Mamy marzec, do sezonu tri jeszcze kilka
miesięcy – powinno się udać przełożyć bez problemu. W końcu
jeśli trener powie, że nie jest to dobry pomysł, bo on ma odmienną
myśl szkoleniową, zawsze można pozostać przy starym planie.
Ciekawa jest ta psychologiczna – szukam odpowiedniego
określenia – więź, relacja, podporządkowanie się? Z jednej strony
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jej źródłem musi być chemia. Jeśli ona nie teges, to pewnie nawet
bym się nie pytał. Robiłbym swoje, a potem raportowałbym tak,
jak byłoby w planie. Kiedyś kolega opowiedział mi taką historię:
„Trener pisze – trening w wodach otwartych 8 km. Ja pytałem,
jaki w tym sens. Nie dostawałem odpowiedzi, to robiłem 3 km
– tyle, ile podpowiadał mi rozsądek, a nie plan. Powiem więcej.
Raportowałem 3 km zamiast 8 i… nic się nie działo. Wtedy
zrozumiałem, że coś się wypaliło w tej relacji”.
Mam porównanie pomiędzy Tomkiem Kowalskim a Piotrkiem
Rostkowskim. Mimo że dzieli ich ponad 15 lat, mają dokładnie to
samo podejście. Obaj wykonują „duże objętości” na pokazywaniu
kontekstu planu i jednostek treningowych. Uważam, że jeśli
wytłumaczysz zawodnikowi SENS treningu, to zawodnik
ma WIĘKSZE zaufanie do danej jednostki i łatwiej jest mu
skoncentrować się na jej wykonaniu. Podobnie jest w zarządzaniu
ludźmi. Powiedzenie DLACZEGO zwiększa prawdopodobieństwo
dobrej jakości wykonania zadania – ale o tym na szkoleniach, nie
tutaj. Czasami tego tłumaczenia jest nawet za dużo; ja jestem
raczej bezobsługowy, ale lepiej, żeby był nadmiar niż niedosyt
informacji.
W zagadnieniu „a co powie trener?” ciekawa jest kwestia
kary. A właściwie OPR-u. Czyż nie jest tak, że czasami robimy
treningi dokładnie tak, jak one są rozpisane, bo BOIMY się, co
powie trener? Może się obrazi? A może opieprzy? Wprawdzie
mam 44 lata, ale ciągle nie lubię, jak się mnie sztorcuje. Nigdy
jeszcze tego nie doświadczyłem, ale już samo wyobrażenie sobie,
że trener może powiedzieć: „Jak to nie skończyłeś treningu? Jak
mogłeś?” jest potężnym motywatorem. Chciałbym zauważyć, że
wychowaliśmy z żoną (z sukcesem) dwójkę dzieci i czekamy na
wnuki. Jestem codziennie oceniany w ankietach ewaluacyjnych,
a tego typu myśli i tak przychodzą mi do głowy. Wam również?
Na koniec zapewniam wszystkich, że może poza bardzo
silnymi dyrektywnymi trenerami ci, którzy nas trenują, TEŻ zadają
sobie pytanie: „A co powie… zawodnik?”. I jak by nie patrzeć, ta
relacja nie jest równoległa. My jesteśmy klientami, ha, ha.
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Oczekiwania od trenera
Cykl trenerski trwa…. Myślałem, że nic nie przyjdzie mi już do
głowy, ale zakończenie smentoringu i historia, jaka przydarzyła
się jednemu z moich podopiecznych w 2015r., jednak nie mogły
zostać bez komentarza.
Jak w projekcie mentoringowym „padawan” ma trenera, to
właściwie nie mam co robić. To znaczy mogę, ale dla mnie to
trener jest osobą pierwszego kontaktu. I wiem, wiem – są różne
pakiety, więc nie zawsze jest do tego trenera dostęp…. Ale zaraz,
jak to dostępu nie ma… Co ja właściwie piszę? Jak może nie być
dostępu do trenera? A jeśli to, co dostaję, nie przystaje do mojej
codzienności? To jaki jest sens płacenia 300 złotych za miesiąc
za plan, który… jest obok mnie? No właśnie. Takie i inne pytania
przychodzą mi do głowy po wysłuchaniu tegorocznej przygody
jednego z moich podopiecznych (imię i nazwisko do wiadomości
redakcji, ha, ha).
Pisze smentee: „MKON, jaka szkoda, że ja nie korzystałem
z możliwości gadania z tobą przez cały rok mojej pracy z trenerem
(specjalnie piszę z małej litery). Po roku uczciwego płacenia 300 za
miesiąc mam poczucie nie tylko wyrzuconych w błoto pieniędzy,
ale i ogromną niechęć do triathlonu”.
„Zaraz, zaraz – odpowiadam – pogadajmy najpierw, zanim
rzucisz to w cholerę”.
No i pogadaliśmy - czyli taki mentoring po mentoringu.
Najdziwniejszym pytaniem, jakie usłyszałem podczas tej
rozmowy, było pytanie typu: czego ja właściwie powinienem
oczekiwać od trenera? Zdębiałem, przyznam szczerze. Płacę
– wymagam, czyli oczekuję tego, za co płacę. Przynajmniej
tak mnie, 44-letniemu gościowi się wydaje. Ale okazało się,
że nie. Zawodnik mający małe pojęcie o treningu i o zasadach
trenowania, może być mamiony „trenerskimi” tekstami typu:
„jeszcze nie czas na szczyt”, „każdy start to nauka” albo (mój
hicior) „odpiszę później, bo zarobiony jestem”. A wszystko to
z inicjatywy zawodnika, który próbuje się dowiedzieć, skąd
akurat taki trening, jak trener reaguje na brak progresu albo jak
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wygląda odpowiedź na zarzut zawodnika, że chyba coś jest nie
teges, jeśli nie realizujemy założonych celów. A już absolutnym
hiciorem jest (tutaj cytuję w całości) następująca sytuacja: „On
zapominał o moich zawodach, zdarzało mu się rozpisać mi
trening w weekend, kiedy miałem start (nie start A, ale zawsze
- był to występ, który planowałem i o którym on wiedział)”. Dla
mnie – przebój.
Nie chcę się pastwić dalej. Raz już o tym pisałem, ale napiszę raz
jeszcze: jak kablówka daje dupy z jakością – zmieniam kablówkę.
Podobnie z każdą usługą. A odnoszę wrażenie, że z trenerami
jest trochę tak, że ponieważ płacisz za pakiet „standard”, to
akceptujesz fakt, że plan dostarczony przez trenera jest z natury
rzeczy do kitu. Do kitu, bo jest „kopiuj – wklej”, do kitu, bo nie
uwzględnia tego, co się wydarzyło w poprzednim tygodniu (o tym
potem), do kitu bo… nie wykupiłeś pakietu premium. Chociaż
przypadek innego mojego znajomego pokazuje, że nawet pakiet
premium (najwyższy) nie gwarantuje jakości.
Gdy kilka lat temu rozmawiałem z Marcinem Waniewskim
o jakości pracy trenera i wymaganiach, jakie stawiają mu
zawodnicy, to wiedziałem, że trudno by mi było z nim pracować
(były to czasy jeszcze przed garminem, training peaks,
itd.). Marcin mówił mi tak: „W niedzielę nie mam od ciebie
sprawozdania – nie masz planu na następny tydzień”. Jako osoba
z natury leniwa wiedziałem, że nie mam szans (raportowanie
było w Wordzie). U Darka Sidora raportowałem w Excelu – było
ciężko, ale jakoś szło. A przede wszystkim widziałem, że jeśli
pomiędzy zakładanym planem a moim raportem były różnice, to
była interakcja z trenerem, który dociekał, co się stało, a potem
plan modyfikował. Nie było mowy o codziennych kontaktach,
o analizowaniu, czy wzrost tętna w tym biegu oznaczał górkę, czy
gorsze samopoczucie. Był tygodniowy plan, analiza, korekta w
kolejnym planie lub jej brak (jeśli nie było potrzeby). I był to pakiet
standard. Podobnie jest teraz z #kowalski.coach :) I jest dobrze!
Tak więc zawodnicy – mój apel: OGARNIJCIE SIĘ! Dlaczego
akceptujecie taki stan? Czy relacja z trenerem naprawdę musi
być obarczona syndromem sztokholmskim? Zbliża się nowy
sezon, może warto się zastanowić, czego oczekujecie od trenera
i czy alternatywą nie będzie plan z internetu, jeśli nie dostajecie
tego, czego oczekujecie?

81

IV. Trener w triathlonie

No i kiedy w końcu trenerzy zrozumieją, że różnica między
pakietem standard (najtańszym) a skserowaniem planu z Friela
albo skopiowaniem z AT jest jednak zasadnicza?!
Moje MUST HAVE w planie standard:
1. Świadectwo analizy moich realizacji (znam zawodników,
którzy w raportowaniu umieszczają fałszywe dane, żeby
zobaczyć, czy trener czyta ze zrozumieniem i czy na to
reaguje albo pyta o wyjaśnienie);
2. Przy jednotygodniowym kontakcie (pakiet standard)
oczekiwałbym wyjaśnienia metodyki treningowej związanej
z danym okresem treningowym (baza, BPS);
3. Na początku współpracy rozmowa o planach na cały rok
(określenie celów minimum, maksimum, ilości startów oraz
określenie priorytetyzacji startów);
4. Co najmniej raz na kwartał (a może częściej) sprawdzian
(ftp, 2*8’ lub inne według metodologii trenerskiej) rowerowy,
pływacki (np. 100, 200, 400, 800), sprawdzian biegowy
w formie startu w zawodach wiosennych – chcę wiedzieć,
czy robię progres i czy przybliżam się do realizacji celów;
5. Analiza startów (czy to w formie rozmowy, czy arkusza
oceny startu);
6. Podsumowanie sezonu.
Aż tak dużo? Za trzy stówy miesięcznie???
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Relacja trener – zawodnik. Odsłona trzecia
Poprzednie teksty dotyczyły zaufania, oczekiwań oraz
krytycznej opinii o pseudotrenerach. Kolejna odsłona będzie
o kasie, a właściwie o paradoksie w postępowaniu zawodników
i trenerów, czyli tych, którzy płacą i tych, którzy biorą kasę.
Dwie refleksje:

Odpowiedzialność za realizację treningu
Czy trener pobierający pieniądze za napisanie planu
treningowego jest odpowiedzialny również za jego realizację?
Czy ma pilnować swojego zawodnika i sprawdzać, czy ten nie
oszukuje? Obserwuję dwa odmienne sposoby zachowania.
Pierwszy to ubertrenerzy, dzwoniący do zawodników z pytaniem,
co to za dziesięciominutowa przerwa podczas wybiegania, bo
siku nie było zaplanowane. Drugi to trenerzy wyznający zasadę
przekazania odpowiedzialności – napisałem ci plan i ty jesteś
odpowiedzialny za jego realizację. Marcin Waniewski twierdzi,
że nie da rady napisać kolejnego planu, jeśli nie wie, jak był
zrealizowany poprzedni, ale z drugiej strony, czy nie powinno
być standardem to, że poprzedni plan został zrealizowany w
100%? W końcu trener to nie niańka. Po to (taka relacja jest
pomiędzy mną a Tomkiem Kowalskim) 3 tygodnie wcześniej
określam swoje możliwości treningowe (miejsce, gdzie będę
przebywał, dostępność basenu, godziny treningów, etc.), żeby
móc to doprecyzować. Odstępstwa zawsze się zdarzają, ale jeżeli
zawodnik jest odpowiedzialny, to będzie realizował plan najpełniej,
jak się da. A może ta superopiekuńczość niektórych trenerów
jest wynikiem potrzeby pozytywnego bodźcowania zawodników?
Jestem obserwowany, to znaczy, że się mną interesują, a skoro
się mną interesują, to znaczy, że jestem ważny…
Główny przekaz, jaki mam w głowie, pisząc ten tekst,
brzmi: ODPOWIEDZIALNOŚĆ. Myślę, że jeśli sami nie
będziemy odpowiedzialni w 100% za siebie, realizację planów,
motywację, cele i rezultat, to te zewnętrzne bodźce staną się
bardzo uzależniające. A jak to z bodźcami jest, wszyscy wiemy!
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Każdy następny, żeby działał skutecznie, musi być silniejszy od
poprzedniego, istnieje więc niebezpieczeństwo, że możemy dojść
do fazy: trener killer. Bo sowiecką szkołę treningową już mamy,
prawda, Kuba Bielecki?

Kantowanie
Pisząc tę część felietonu, mam pełną świadomość, że
nadepnę komuś na odcisk, ale trudno. Najgorsza łatka, jaką
można przypiąć trenerowi to: „ON KOPIUJE TRENINGI”, czyli
inaczej mówiąc: oszukuje swojego usługobiorcę.
A ja zapytam, co jest złego w tym, że tydzień w tydzień
w makrocyklu wykonujemy ten sam trening? Więcej – co jest
złego w tym, że dwóch albo trzech z nas w tym samym tygodniu
wykonuje te same treningi? Według mnie nic, pod jednym wszakże
warunkiem. Jeżeli dostaję trening, w którym 15’ w strefie TEMPO
oznacza określone „moje TEMPO”, które różni się od tempa
innego zawodnika wykonującego ten sam plan. Kiedy dostałem
od Darka Sidora bieg w PTS (przewidywanym tempie startowym),
to przecież chodziło o moje tempo.
Chodzi mi o innego rodzaju kantowanie – takie, którego
w żaden sposób nie potrafię pojąć. W tym przypadku również
są mniejsze i większe wykroczenia, ale dla mnie najbardziej,
mówiąc kolokwialnie, porąbanym pomysłem, jest realizowanie
innych treningów niż te, które otrzymaliśmy od trenera. W skrócie
wygląda to tak: dostaję plan, za który zapłaciłem. Plan, nad
którym ktoś pracował określony czas, plan zindywidualizowany
pod moje potrzeby.
I co robię? Robię swoje! A ponieważ się na tym nie znam, to
robię to, co wychodzi mi najlepiej i co najbardziej lubię. Bezsens.
To po co płacić? Po co wymagać? Po co się wkurzać na plany,
które są „kopiuj – wklej”? Nie lepiej dostać plan: dowolna
jednostka x 10 w tygodniu, czas do 90 minut? No chyba że tutaj
chodzi o przypadek w rodzaju „porozmawiajmy, dlaczego mi
nie wychodzi?” albo „lubię być opieprzany”, ale wtedy polecam
wycieczkę do psychologa, a nie do trenera.
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Potęga pozytywnego feedbacku,
czyli mówienia, co jest OK
Szymon Majewski, pisząc felietony o relacjach damskomęskich do którejś z „babskich” gazet, zaznaczał: „To nie jest
felieton o mnie i o mojej żonie”. Ja również chcę to podkreślić – to
nie jest felieton o mnie i o moim trenerze. Rzecz będzie o potędze
pozytywnych wzmocnień na linii trener – zawodnik i wzmocnień
generalnie. Najpierw krótki test: Co widzicie poniżej? Co zwraca
waszą uwagę w tym zestawieniu?
21+13=44
71+3=74
15x2=30

31-5=26
3x12=36
40:5=8

Zapewne większość z was zauważyła, że jedno z sześciu
działań jest nieprawidłowe. Nie, nie chcę was namawiać,
żebyście jak w kawale kabaretu TEY popatrzyli na ten zestaw
z perspektywy trzech kół dobrych, a nie jednego zepsutego.
Raczej chciałbym zwrócić waszą uwagę na pewien kontekst.
Tych sześć działań matematycznych wykonał 43-letni facet,
więc spodziewalibyśmy się 100% skuteczności. Jeżeli robiłby
je 8-latek, to pewnie mielibyśmy większą ochotę, by najpierw
docenić pozytywy, a potem zauważyć negatywy. Ale do brzegu. Od
października prowadzę zajęcia z ośmioma uczestnikami procesu
mentoringowego, by wesprzeć ich w realizacji wyznaczonych
celów. Nie zdawałem sobie sprawy, jak ważne jest to, aby ktoś
z boku (w tym przypadku ja) mówił ludziom, że dobrze coś robią.
Jaką wagę motywacyjną ma konkretne, wspierające słowo! I to
nie tylko ode mnie. Sami również przekazują sobie pozytywny
feedback. „Fajnie to zrobiłeś!”, „Superwynik!”, „Świetna historia,
wiele się dzięki niej nauczyłem”. Miłe. Ale czy niezbędne
w procesie szkolenia sportowego?
Zawodnik: „Hej, trenerze, dzisiaj robiłem test rowerowy 2 x 8’.
Pojechałem xxx wat…”.
Trener: „O! Super! Spodziewałem się 10 wat więcej…”.

85

IV. Trener w triathlonie

Zawodnik: „Trenerze, ważę już xx kg – zbliżam się do wagi
startowej…” (z dumą).
Trener: „Mój drogi, jak w tym tempie będziesz się zbliżał, to
Boże Narodzenie cię zastanie z niewłaściwą wagą”.
I tak dalej. Z czego wynika to, że z jednej strony potrzebujemy
wzmocnień jak kania dżdżu, a z drugiej tak rzadko dostajemy
pochwałę? Dlaczego? Czy to, że jesteśmy dorosłymi ludźmi
i przecież robimy to dla siebie, oznacza, że nie należy nas
chwalić? A może to oczekiwania osobnicze – tzn. nie wszyscy tak
mają? Dawid McClelland twierdzi, że osoby o silnie rozwiniętej
potrzebie rywalizacji (do których niewątpliwie się zaliczamy)
potrzebują negatywnego feedbacku – bo ten właśnie zbliża ich
do osiągnięcia celu. No to potrzebujemy chwalenia czy nie? Czy
taką samą wagę będzie miało umieszczenie nas w spisie typu:
„W dniu dzisiejszym moi podopieczni (wymienieni z imienia
i nazwiska) brali udział w Biegu do Dziury. Uzyskali następujące
wyniki (…) – strasznie jestem z Was dumny!”.
Tego typu komunikaty występują na Facebooku w nadmiarze
po każdych zawodach. Pomijam kwestię, czy trener, który po roku
trenowania poprawia wyniki swojego zawodnika o 2’ na 10 km
powinien to upubliczniać, czy nie, ale czy taka forma to właściwa
forma uznania, czy nie? Według mnie nie. Myślę, że niezależnie
od ciepłego czy zimnego chowu, każdy z nas chce od czasu do
czasu usłyszeć informację:
1. konkretną,
2. prawdziwą,
3. zasłużoną.
Informację będącą pochwałą naszych wyników, starań,
sukcesów. Nie każdy będzie mistrzem, ale każdy się stara i to
warto zauważyć, drodzy trenerzy. No chyba że trzeba za to
oddzielnie płacić.
PS
Mój trener mnie chwali. Jak ma za co! Jak nie ma, to nie
chwali. Bo jakby chwalił za nic, to byłoby jeszcze gorzej!
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Trener – szarlatan,
biznesmen czy ułatwiacz?
Zasłyszane od jednego z obserwatorów sceny triathlonowej
(podobno autorem jest Andrzej Skorykow – niepotwierdzone):
czym różni się trener triathlonu od zawodnika triathlonu?
Odpowiedź brzmi: trener trenuje rok dłużej.
Śmieszne czy przerażające? Dla mnie przerażające.
W pierwszym felietonie tego rozdziału piszę o tym, jaki powinien
być trener – autorytet. W skrócie: podobnie jak liderzy w biznesie,
idealny trener powinien być kompetentny, dalekowzroczny,
uczciwy oraz inspirujący. Kompetentny oznacza znający się na
rzeczy. Uczciwy, czyli mówiący wprost również niepopularne
rzeczy, ale zarazem potrafiący przyznać się do błędu. Do tych
dwóch cech będę chciał nawiązać w tym felietonie.
Trenuję triathlon od 2007 r. Na początku samodzielnie, potem
z Darkiem Sidorem, a teraz z Tomkiem Kowalskim. Sam zresztą jako
sMentor dzielę się doświadczeniem, inspiracjami, motywatorami
etc. Planów jednak nie piszę! Taki deal. Od planów są trenerzy,
książki albo sekcja Trening na www.akademiatriathlonu.pl
W pracy z trenerami przechodziłem wszystkie możliwe fazy:
od uwielbienia graniczącego z boskością, poprzez wątpliwości
(do wewnątrz), próbę negocjacji aż do rozstania. Zawsze jednak
miałem poczucie bycia trenowanym przez osoby KOMPETENTNE.
Mniejsza tutaj o rezultat – na ten składa się wiele czynników. Praca
z trenerem jest jednak jego bardzo ważną częścią. Dlatego KREW
mnie zalewa, gdy czytam na FB podziękowania od zawodników
dla trenerów, których znam osobiście i którzy triathlonem zajęli
się całkiem niedawno. Powiem więcej – sportem zajęli się kilka
miesięcy temu. Nie znam ich wszystkich, ale jakoś nie widzę
na ich profilach ani na stronach internetowych zdjęć dyplomów
ukończenia studiów lub jakiegokolwiek innego dowodu
kompetencji. Żebym został dobrze zrozumiany – uwolnienie
zawodu trenera to według mnie dobra decyzja – chcesz trenować
z tą osobą, trenuj. Buntuje się jednak moje wewnętrzne ja, kiedy
słyszę od zawodnika takiego trenera: „Nie idę dzisiaj na rower –
trener mi nie pozwolił”. Albo: „W tych zawodach nie wystartuję,
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bo trener sobie nie życzy…”. Ożeż... ludzie – opanujcie się!
Trener jest dla was czy wy dla trenera? Kto tu komu płaci? Kto
ustala cele? Kto kogo rozlicza? Trener zawodnika czy zawodnik
trenera? A może ta relacja jest właśnie taka, bo trener właściwie
tylko w ten sposób („nie, bo nie”) potrafi uzasadnić swoje decyzje,
zdanie, plany?
Specjalnie nie poruszam tematów związanych z metodyką
treningu – każdy ma swoje pomysły i każdy się do nich stosuje
– mniej lub bardziej. Chciałbym jednak zwrócić uwagę na tę
nierównoległą relację. Początkujący zawodnicy, chcąc nie chcąc,
będą oczekiwać dyrektywności od osoby, która ich prowadzi.
I nie ma znaczenia, czy zaczynają od poziomu 3h na ¼ IM, czy od
poziomu 5h na ½. Ta dyrektywność może jednak prowadzić do
uzależnienia. Na to radzę uważać – trzeba być krytycznym!
Możecie sobie zadawać pytanie – po co to napisałem? Dla
mnie kluczową sprawą w relacji z Tomkiem (obecnym trenerem)
jest uczciwość. Dopóki dostaję coś, co ma dla mnie wartość,
jestem zadowolony – bardzo zadowolony. Ja jednak mogę tę
wartość zweryfikować (do pewnego poziomu). Co z osobami,
które zaczynają trenowanie od wyboru trenera i trafiają np. na
takiego, co to skończył maraton w 4 h i teraz szkoli innych, jak
to zrobić w 4:30? Czy powie im uczciwie: nie jestem ekspertem,
ale mam dobrą stronę internetową? Czy przyzna: sam dopiero
zacząłem? A może przejdzie na drugą stronę tęczy i od razu
zacznie być też dietetykiem, psychologiem i ustawiaczem kariery?
Chcę pogadać o temacie. Nie chciałem nikogo obrazić, nie
chciałem nikogo zniechęcić. Trenerów warto mieć. Trenerów –
nie pseudotrenerów.
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Odkrycia treningowe
2016 rok to był dobry sezon, nie ma co się oszukiwać. Każdy
start tri to pierwsze miejsce w kategorii wiekowej, awans na
Hawaje w 2017, jedno pierwsze miejsce OPEN, a dodatkowo nic
mnie nie boli na koniec. Czego chcieć więcej?
Oczywiście dużo zawdzięczam #kowalski.coach. To Tomek
namówił mnie do niewielkiej zmiany sposobu trenowania, a ja
dołożyłem kilka swoich objawień. O nich poniżej.

Podbiegi
Stare jak świat metody treningowe. Wróciłem do nich dzięki
współpracy Kowalski/Rostkowski. Wprawdzie nie odniosły takiego
skutku, jak zakładaliśmy (sub 2:30 w maratonie), ale wróciłem do
nich i wiem, że nie przestanę. W Gwardii podbiegi cisnęliśmy na
„siodełku”, czyli takim podwójnym podbiegu. Niezbyt sztywnym,
mającym ok. 200–250 metrów. Oczywiście od motywacji zależało,
czy uczciwie biegło się całość, czy udawało się przed trenerem,
że powrót w truchcie zaczął się już na szczycie, a nie troszkę
przed. Teraz odcinki 100, 150, a nawet 200-metrowe, powtarzane
kilkanaście razy (najwięcej 15) to świadoma inwestycja. Najgorzej
jest oczywiście, kiedy tkwię na szkoleniu w Warszawie, bo tam do
wyboru pozostaje albo bardzo sztywna Agrykola, albo podbieg
do Lasu Kabackiego (znam tylko te dwa miejsca). Oczywiście
słyszałem o historiach podbiegania pod Górkę Szczęśliwicką, ale
traktuję to raczej w kategorii humoru niż jednostki treningowej.
Las  Kabacki jest moim zdaniem o wiele przyjemniejszy, bo ma
zarówno bardziej przyjazną nawierzchnię, jak i sztywność górki
jest znacznie lepsza. I żebyśmy się zrozumieli: słabo się na tym
znam, ale przez całą moją karierę trenerzy powtarzali: „jeśli w
podbiegach chodziłoby o to, żeby było stromo, ludzie lataliby po
schodach”.

Przebieżki
Drugi hicior to rytmy, zwane dawniej przebieżkami. Właściwie
od grudnia standardem stało się dla mnie kończenie każdej
rozgrzewki rytmami długości od 60 do 100 m, które miały
wyłącznie jeden cel – pobudzić organizm do szybszego biegu
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podczas zadania. I za każdym razem znajdowałem się w takim
oto stanie: rozgrzewka 3 km; biegnę po 5:10–5:20 i zawsze jest
jakoś ciężko. No i we łbie się kłębi: jak z tego pobiec o półtorej
minuty szybciej na kilometr w samym zadaniu? I to np. na 16
km? Nie ma szans. Ale przychodził pierwszy rytm – było lepiej, po
trzecim – wracała nadzieja, po ostatnim wiadomo było, że energia
jest. Tomek dość rygorystycznie trzymał się rytmów nawet
podczas treningów ironmanowych, kiedy prędkość podczas BC2
spadała znacznie niżej od tej na treningach przedmaratońskich.
Ale wydaje mi się, że wyszło mi to na zdrowie. Zresztą rytmy w
trakcie wybiegania – tzw. fartlek to świetny sposób na „ożywienie
organizmu i odświeżenie nogi”. Pamiętam reakcje uczestników
Ultramaratonu Bieszczadzkiego, kiedy bodajże na 40. km
musiałem polecieć 5 rytmów, żeby się odmulić. I to naprawdę
„odmula”.

Dbanie o rower
Podczas sezonu 2016 rower umyłem więcej razy niż wszystkie
rowery i swoje samochody do tej pory. „Jak dbasz, tak masz” – tak
mi ktoś niedawno napisał w komentarzu do wpisu na Facebooku
i rzeczywiście miałem wrażenie, że sprzęt, na którym jeździłem w
tym sezonie służy mi tak dobrze, że muszę mu podziękować, po
prostu dbając o niego. Z czasem stało się to nawykiem. Dostałem
supersprzęt od Wertykala, jak również sprzęt do czyszczenia
tego sprzętu. Stąd też po każdej jeździe w deszczu – szuru buru
i po 15 minutach rower jest jak nowy. Zresztą żona nie dałaby mi
trzymać brudnego w naszej… sypialni.

Kadencja w okolicach 80.
W kwestii odkryć rowerowych kolejnym jest znaczne
zmniejszenie kadencji podczas treningów, jak i na samych
zawodach. Trenując u Darka Sidora, miałem treningi na wysokiej
kadencji (również powyżej 110), a i moja naturalna na zawodach
– czyli taka, gdy nie patrzę na licznik – wynosiła 95–100. Tomek
zalecił, by obniżyć kadencję. Kręciłem sporo treningów na
„twardo”, czasami z 10-, 20-minutowymi odcinkami z zakazem
przekraczania kadencji 70. I okazało się, że jadąc komfortowo
(wyłączyłem kadencję z pola obserwacji), kręcę w okolicach 80.
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Dodatkowo zauważyłem, że mogę wtedy bardziej skupić się na
technice jazdy. Podczas treningów tempowych robię sobie takie
ćwiczenie, że prawa noga ciągnie pedał, a lewa naciska. Po paru
minutach zmieniam nogi. Działa to szczególnie, gdy nogi już są
lekko zmęczone, do końca akcentu jeszcze sporo czasu, a waty
spadają.

Pływanie w gumie na nogach
Wiadomo, jaki mam stosunek do pływania. Tomek ten
stosunek zna i podchodzi do niego na chłodno. Długoterminowy
plan, o jakim usłyszałem od swojego trenera w związku
z pływaniem dwa lata temu miał jeden cel – lepsze pływanie
BEZ PIANKI. W końcu to element mojego celu głównego – MŚ
na Hawajach. Andrzej Skorykow podczas nagrywania ostatniego
podcastu wyraźnie zaznaczył: „pływanie w piance – siła, pływanie
bez pianki – technika i siła”. Przyjmuję więc z dobrodziejstwem
inwentarza wszystkie ćwiczenia techniczne, które Tomek mi
aplikuje: pływanie na boku, jedna ręka w kraulu, czucie wody (to
w ogóle kosmos jakiś dla mnie), suwaki i inne cuda. Ale hiciorem
tego roku jest pływanie z gumą na kostkach. Jasne – sprawa
stara jak świat. Wszyscy wiedzą. Ale ja dopiero kilka miesięcy
temu wreszcie załapałem, o co chodzi! Już nie muszę oszukiwać
i wkładać ósemki, bo inaczej topiłem się w połowie basenu. Kilka
treningów i znalazłem sposób. Duża frekwencja, oddychanie na
jeden i co najważniejsze – ułożenie ciała w taki sposób, żeby
głowa pochylała się do przodu. Nogi wtedy idą lekko do góry
i... jakoś idzie. Z treningu na trening szło coraz lepiej. Na koniec
sezonu zaordynowałem u Tomka jak najwięcej tego typu ćwiczeń.
Dlaczego? Bo za każdym razem, gdy w rozgrzewce pojawia się
pływanie w gumie, to potem kilka kolejnych odcinków płynę jak
gdyby „z górki”. Nie wiem, czy to, co napisałem powyżej przełoży
się na moje szybsze pływanie, ale wiem, że nie mam wyjścia.
Zresztą gwoli uzupełnienia pływackich odkryć 2016, złamanie
6’/400 nastąpiło dzięki wyłączeniu myślenia o długim kroku
(rzeczywiście przestałem liczyć pociągnięcia) oraz oddychaniu
na jeden. W konsekwencji oddycham na prawo i na lewo, ale
podczas odcinków tempowych staram się kontrolować to tak, że
tam płynę, oddychając na prawo, z powrotem – na lewo. Znacznie
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więcej pływam też w łapkach (małych). Dlaczego i po co – o to
pytajcie już #kowalski.coach.

Ręce podczas biegu
Jednym z moich autorytetów biegowych jest dr Tomek
Boraczyński. Wyśmienity lekkoatleta i fizjolog, mający również
silne inklinacje dietetyczne. To właśnie on wprowadził mnie w
świat diety i do niego chadzam od czasu do czasu po inspiracje
okołotreningowe. W zeszłym roku zobaczył mnie wracającego
z ciężkiego treningu i napisał do mnie: „Czekam na wizytę w
sprawie Pana techniki biegowej, bo biega Pan jak stara babcia”.
Po nieudanym starcie w maratonie na wiosnę udałem się więc
do pana Tomasza z prośbą o konsultację. Spotkaliśmy się na
45 minut najpierw na stadionie lekkoatletycznym, potem w sali
gimnastycznej. Okazało się, że nie jest źle, ale są dwie rzeczy,
które mogę bardzo łatwo poprawić. Po pierwsze dostałem nakaz
pracy nad swoim garbem, który powoduje jakby zapadanie się
klatki piersiowej. Podczas biegu, aby wziąć naprawdę głęboki
oddech, muszę się sztucznie prostować. Pracuję. Nie zwiększy to
mojego Vo2 max, ale może wentylacja się poprawi. Nie idzie łatwo,
bo skolioza (tak się chyba to nazywa) jest dość zaawansowana.
Drugi temat był łatwiejszy. Ręce w bieganiu. Tata Radka
Buszana – superhipersportowiec, który do dzisiaj naśmiewa
się z tempa naszego biegania (sam biegał gruuuubo poniżej
30’/10 km) powiedział kiedyś Radkowi: „w połowie dystansu
przypomnij sobie o tym, że masz ręce”. Sprawa wydawała mi się
oczywista – trener Ludwichowski też tak mówił. Ale jakoś o tym
zapomniałem albo to zaniedbałem. Dr Boraczyński pokazał mi,
w czym rzecz na podstawie kilku ćwiczeń. Dostałem zadanie –
miałem zablokować łokieć, tak aby to właśnie ten staw ciągnął
rękę do tyłu, a nie dłoń. I miałem MOCNO pracować rękoma
równolegle w stosunku do siebie – myśleć o tym. Zauważyłem,
że za każdym razem na wybieganiach, gdy o tym myślałem, to
prędkość podskakiwała. A najlepiej działało to na akcentach albo
na zawodach. Jak już nie miałem kompletnie pary w nogach, to
włączałem ręce i jakoś dawało się utrzymać prędkość. Najlepiej
poczułem to w Barcelonie. Zresztą żonka powiedziała mi wtedy,
że znowu wyglądałem jakbym biegł, a nie człapał (pewnie mówiła
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o pierwszych 30 km). Wróciła technika biegu. Teraz już cały czas
o tym pamiętam. Price performance tej zmiany jest znakomity!

USG
Ultrasonograf nie ma nic wspólnego z treningiem. Ale to
właśnie to urządzenie zakupił Daniel Godlewski do swojego
gabinetu fizjoterapeutycznego; prawdopodobnie jako jedyny
spośród olsztyńskich fizjoterapeutów. Po co umieszczam tę
informację? – bo za każdym razem, gdy ląduję u Daniela z bólem
(co zdarza się nieczęsto; częściej, średnio 5–6 razy w miesiącu
ląduję u niego bez bólu), to zaczynamy wizytę od zrobienia USG
bolącego miejsca, żeby sprawdzić, czy nie ma uszkodzenia. Nie
do opisania jest ulga, gdy Daniel mówi: „w barku nic nie widać;
jeśli boli, to rozluźnimy to miejsce masażem, ale generalnie
oznacza to, że za mało się rozciągasz po pływaniu”. Dzisiaj, gdy
leżałem u niego na stole, opowiedział mi sytuację z pacjentem
(też biegaczem), który dopiero gdy zobaczył na USG, że nic
uszkodzonego nie ma i że wystarczy rozluźnić pospinane
mięśnie, porzucił myśl o operacji. Oczywiście USG nie robi się na
każdej wizycie. Wiem jednak, że z dostępem do tego urządzenia
diagnostyka tego, co ze mną, wchodzi na wyższy poziom.
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Fartlek
Wojciech Młynarski napisał kiedyś „Balladę o torreadorze”.
Jeden jej wers brzmi tak: „Sukcesów sens przy walce byków
polega na sztuce uników”. Oczywiście w moim felietonie nie
będzie ani o bykach, ani tym bardziej o unikach (a fuj), ale będzie
o sposobie. I to o sposobie, jaki znałem już lata temu, a o którym
sobie przypomniałem mniej więcej na dziewiątym kilometrze  
20-kilometrowego rozbiegania pierwszego dnia świąt.
Długie wybiegania to dla jednych zmora, dla innych najlepszy
trening. Dla mnie – zależy od dnia. Czasami idą mi jak krew
z nosa, czasami są super. Mam wtedy czas na kontemplację,
zastanawianie się, wymyślanie głupot w ramach K.S.
Niemaniemogę i inne takie. Ale ogólnie biorąc, to w treningu do
Ironmana długie wybiegania – poza swoją fizjologiczną wartością
– mają jedną zasadniczą wadę. Zamulają. Zresztą to zamulanie
towarzyszy nie tylko triathlonistom – również maratończykom.
Na czym polega zamulenie? U mnie przede wszystkim na
braku świeżości. Czuję to już na pierwszym, drugim kilometrze.
Oczywiście nie należy mylić zamulenia z przetrenowaniem – z tym
drugim mam do czynienia w momencie, gdy mocno – naprawdę
mocno – nie chce mi się iść na trening i nic nie dam rady z niego
wycisnąć. Wtedy idę do laboratorium i robię krew – ale to na inny
felieton.
Zamulenie u mnie pojawia się szczególnie często podczas
długich wybiegań. Uwaga – piszę wyraźnie – wybiegań, czyli nie
biegów z narastającą prędkością, nie odcinków okołotempowych.
Mówię o wybieganiach 20+ o prędkości (jak dla mnie 4:40–5:30/km)
kiedy to tętno… właściwie nie wiem, jakie mam tętno, bo nigdy
wtedy nie biegam z pasem HR. Po prostu „tlen”, czyli tempo
swobodne.
Z takim właśnie zamuleniem walczyłem podczas niedzielnego
wybiegania. Od 8. km było nudno. Nogi ciężkie, wyczekiwanie
końca treningu duże. Wtedy przypomniałem sobie o istnieniu
takiej formy treningowej jak fartlek. Od 9. km zacząłem
fartlekować. Postanowiłem robić sobie w trakcie co drugiego
kilometra ok. 100 m przebieżkę. Nie odcinek tempowy, ale rytm.
Nieznacznie tylko szybszy od tempa biegu. Dlaczego? Bo ma on
na celu ożywić trening tlenowy, a nie spowodować, że staje się
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on zabawą biegową – która ma znamiona treningu akcentowego.
Dlatego starałem się (licząc do 19, bo 19 oddechów to mniej
więcej 100 m) po prostu biec szybciej, trzymając technikę, ale
bez wzmacniania poczucia zmęczenia. No i jak zwykle pomogło.
Mięśnie dostają lekki bodziec, coś się dzieje, a dla głowy –
odmierzanie przerw pomiędzy przebieżkami i ich liczenie – to też
w końcu jakieś zajęcie. Fartleku nauczył mnie trener Zbigniew
Ludwichowski z Gwardii Olsztyn lat temu 30, a Tomek (Kowalski.
coach) mimo, że młody siurek, to zna i stosuje. Jako i ja stosuję.
Do dzisiaj pamiętam zdziwioną minę Artura Czerwca, gdy na 40.
km słynnego marszobiegu z Prezesem podczas Ultramaratonu
Bieszczadzkiego mijałem go, robiąc 5 x 100 m rytmu, bo nogi
były zmęczone i to właśnie nie dystansem a powtarzalnością
i „nudą” mięśniową.
Za każdym razem, gdy czuję, że zbliża się zamulenie,
włączam rytmy. Wiem, brzmi to dziwnie. Ale działa to tak samo
jak z przebieżkami po rozgrzewce a przed akcentem. Po prostu
organizm dostaje lekki bodziec i… się budzi.
Fartlek będzie skuteczny jednak pod kilkoma warunkami:
1. Nie jest to odcinek tempowy. Nie potrafię oczywiście
powiedzieć, w jakim tempie powinno się go lecieć, ale
jak dla mnie – jeśli na koniec odcinka swobodnie możesz
wrócić do tempa sprzed rytmu – to jest ta prędkość.
2. Nie może być go za dużo. Ja stosuję 1–2 odcinki na kilometr
w II części treningu. Czasami 5–6 (maks) biegane razem w
części środkowej.
3. Nie powinien być zbyt długi. Według mnie 60–100 m (czyli
12–19 oddechów).
4. Nie można go traktować zbyt serio – czyli żadnego patrzenia
na zegarek, włączania lapów, kontrolowania tempa, bicia
rekordów prędkości, ścigania się z kumplem biegnącym
obok, itd. To trochę tak jak szlauch zimnej wody od kibica
podczas zawodów w Suszu – ma orzeźwić.
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Przekleństwo objętości
Najgorszym pytaniem, jakie można mi zadać, jest pytanie:
ile (kilometrów w domyśle) dzisiaj? I kiedy odpowiadam np.
15, to widzę w oczach pytającego lekkie zdziwienie, żeby nie
powiedzieć lekceważenie. Oczywiście tak reagują osoby słabo
zorientowane, czym się zajmuję w tzw. czasie wolnym. Myślę, że
tego zdziwienia nie zmieni fakt, że w ramach owych 15 km robię
5 × 2 w tempie ok. 3:20/km. Dla kogoś, kto trenuje na „objętości”,
nie ma to znaczenia. Piętnaście to piętnaście. On dzisiaj zrobił 25.
Dzisiaj będzie o takich „tytanach” objętości. Krytycznie –
ostrzegam. Podczas któregoś z niedawnych pobytów w Olsztynie
Piotrek Woźnicki alias „Woźniak” – oświęcimski trener kadry
juniorów w pływaniu – powiedział mi coś takiego: „Jak junior nie
ma szans na wynik światowy, to się wydłuża. Idzie w pływanie
długodystansowe”.
Ja zauważam tę tendencję u tzw. codziennych amatorów, dla
których objętość staje się bogiem. Im więcej, tym lepiej. Nie ceni
się szybkości, powtarzalności wyniku, jakiegoś sensu. Celem jest
zrobienie na każdym treningu więcej.
Oczywiście nie piszę tutaj o ludziach, którzy wychodzą
z domu, klepią km dla zasady lub przyjemności, potem wracają
i mają dobry humor. Piszę tutaj o amatorach, którzy mają cel, mają
plan, wydają kasę na „poważne” trenowanie, a potem… fristajl
bierze górę. Taki zawodnik nie potrafi zrozumieć, że jest różnica
pomiędzy treningiem 25 km po 6’/km a 12 km po 4:30’/km. Dla
niego 25 ma większą wartość treningową (nawet jeśli celem
startowym jest bieg w okolicach 4:45), bo to więcej. Nie zwraca
zupełnie uwagi ani na jakość treningu, ani na konsekwencje
dla organizmu spowodowane takim właśnie treningiem. Bo…
najwyżej jutro zrobi sobie wolne. A że ma plan, to co tam.
Uwielbiamy rywalizować. Sam postawiłem sobie ambitny cel:
być najlepszym na świecie. Rywalizujmy z głową. Wydłużanie
się jest tylko jedną z opcji. Ja wolę najpierw spróbować się
i powalczyć z krótszymi dystansami, ale lepszymi osiągami.
Osoba, która ukończyła maraton albo Ironmana, nie jest dla mnie
„gościem”. Gościem staje się, kiedy ten sam dystans ukończy
po raz drugi albo i trzeci, poprawiając wynik. To jest dla mnie
wyczyn.
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Bo naprawdę nie jest sztuką ukończyć maraton w limicie czasu
– nie oszukujmy się. Prawdziwa rywalizacja zaczyna się właśnie
wtedy, kiedy pojawia się walka z wynikiem, a nie z wpisem do
CV. Wiem, że dla ludzi nie mających wiele wspólnego ze sportem,
wynik poniżej 9 h w Ironmanie nie jest oceniany zdecydowanie
lepiej niż na przykład wynik poniżej 13 h. Myślę, że ten drugi może
się nawet cieszyć większą estymą, bo oznacza, że zawodnik
dłużej się męczył. Ja to widzę inaczej, ponieważ wiem, ile czasu
musiałem spędzić poza strefą komfortu, a nie w tlenie. Świetnie
oddaje to artykuł Przymusa w Akademii Triathlonu. Ta walka z CV
to właśnie dokładanie kilometrów i patrzenie w nie jak fetyszysta
w swój fetysz. Więcej nie zawsze znaczy lepiej. Czy to stąd bierze
się takie hurtowe rzucanie na biegi ultra? Nie wiem, ale myślę,
że połowie ultrasów z trudem przyjdzie poprawić swój wynik
w maratonie o 20%. Będzie boleć. A skoro może boleć, to może
lepiej się wydłużyć.
Ja mam inną filozofię. Skończyłeś bieg na 10 km? Nie
myśl o półmaratonie. Popatrz na medianę wyników w twoim
roczniku, zawalcz o średnią, schudnij i dopiero wtedy pomyśl o
półmaratonie. Podobnie z triathlonem. Skończyłeś ¼, ale to nie
oznacza automatycznie, że w przeciągu 12 miesięcy MUSISZ
ukończyć IRONMANA.
Przestrzegam przed rywalizacją na objętości. Wprawdzie
będziecie mogli się pochwalić na FB, że przepłynęliście 9000 m
albo przejechaliście 300 km (jak piszący te słowa), ale to amatorka.
Tak robią „amatorzy”, w negatywnym znaczeniu tego słowa (vide
powyżej).
Na koniec trzy przykłady. Rok 2008, Szklarska Poręba.
MKON, wtedy po prostu zwany Marcinem, mówi żonie: „Wrócę ze
Szklarskiej do Olsztyna rowerem”. Żona mówi: „Ok”. On startuje
i jedzie. Na raty. Z perspektywy czasu i mając w planie starty, o
jakich wtedy jeszcze tylko marzyłem – amatorka. Kompletna.
Rok 2015. Mój kolega mówi: „MKON, dzisiaj wpadłem do
kumpla na siłownię. Włączył bieżnię, bo chcieliśmy zobaczyć, ile
ubiegnę. Ubiegłem prędkość 19 km/h, nieźle, co?”. Biorąc pod
uwagę fakt, że ten kolega miał zarówno rano, jak i po południu
zrobić treningi (oba jakościowe) – amatorka do kwadratu.
A teraz przykład pozytywny, bo według mnie można
łączyć wodę z ogniem. Swego czasu Przemysław, wystartował
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w Otyliadzie – czyli w zawodach, na których płynie się do upadłego.
Celuje w przepłynięcie 18 km. Szykował się do tego miesiąc.
Szacun. Jak to się ma do jego planu triathlonowego – nijak.
Ale wiem, że specjalnie modyfikował go pod ten, bądź co bądź,
cel pośredni.
Pozdrawiam wszystkich „długasów”.
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Rower is power
Tekst napisany w momencie, w którym w sezonie 2016 po
treningu typowo maratońskim wreszcie włączyłem solidne treningi
rowerowe.
Po 10 dniach od maratonu mogę stwierdzić jedno:
UWIELBIAM jeździć na rowerze. Raczej solo niż w grupie (tutaj
kłaniają się umiejętności jazdy) i na pewno bardziej na zewnątrz
niż wewnątrz. Jazda na trenażerze kojarzy mi się z treningiem, jaki
trzeba wykonać. Jazda na zewnątrz to jednak trening przez duże
T. Szczególnie gdy ma się takie tereny do trenowania. Wprawdzie
w niektórych miejscach, które odwiedziłem ostatnio, asfalt jest
wątpliwej jakości, ale koła nie urwałem. Mam za to przynajmniej
kilkanaście lokalnych dróg ze znikomym ruchem i z bardzo dobrą
nawierzchnią.
No i na pewno nie jest płasko. Się dzieje. W planie treningowym
zadania typu: rób, co chcesz – więc nabijam kilometry, zanim
wpadnę w kolejny kołowrotek, który ma mnie przygotować najpierw
do startów pierwszej części sezonu, a potem do startu A.
I żeby było jasne. Jestem Januszem roweru jako sprzętu
i jazdy na nim. Pierwszą swoją wiosenną wywrotkę zaliczyłem,
przejeżdżając przez rynienkę odprowadzającą wodę. Na każdym
zakręcie modlę się o brak szlifowania, a jadąc z górki, hamuję na
maksa. No i na rower ubieram się, jak to powiedział kolega: „na
MKON-a”. Ale kilka refleksji mam:
1. Rower czasowy jest nieporównywalnie szybszy niż
szosówka. Wielokrotnie już to pisałem, ale napiszę jeszcze
raz. Jeśli zastanawiacie się, czy kupować wypasioną
szosówkę i fitować ją do pozycji czasowej poprzez
dostawkę lub/i zamówić sobie nawet najtańszą aluminiową
trimaszynę – idźcie w to drugie. Oczywiście jeśli Waszym
priorytetem jest startowanie w zawodach triathlonowych.
Aerodynamika tego drugiego modelu roweru jest
NIEPORÓWNYWALNA. Na ostatnim rozjeździe z prezesem
KS Niemaniemogę odjeżdżał mi jak chciał. Oczywiście
najpierw dlatego, że jest taki mocny, a ja taki słaby, ale
przede wszystkim z powodu kompletnie innej pozycji
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na rowerze. Nawet jadąc w dolnym uchwycie, na szosie
jednak jest się wolniejszym. Tak więc, panie i panowie – nie
ma co się zastanawiać…
2. Technika pedałowania. To, co napiszę poniżej, może
być śmieszne dla większości, ale dla mnie jest kolejnym
objawieniem. Ale po kolei. Muszę nadrabiać rower, bo
jak wiadomo, do tej pory był w odstawce przez bieganie.
Zaczynam więc wracać do stałych nawyków treningu
rowerowego. Kręcenie jedną nogą, aktywne podjeżdżanie
pod górki, łapanie dobrej pozycji zjazdowej. Natomiast to,
co odkryłem podczas ostatnich kilku treningów, to dość
specyficzna technika pedałowania, która powoduje, że
jednak jedzie się łatwiej. Szczególnie górki. Otóż staram
się pracować obiema nogami tak, żeby nie było to tylko
tłoczenie (naciskanie na pedały), ale żeby druga noga
mniej więcej od 8 do 12 aktywnie ciągnęła pedał do góry.
Wprawdzie wymaga to dość ścisłego zapięcia bloku w pedał
i trzeba uważać na łydy, bo trochę dostają podczas takich
ćwiczeń, ale zauważyłem po watach, że górki pokonuje się
łatwiej. Zresztą prezes specjalnie zwalniał i czekał na mnie
na podjazdach.
3. Jazda drogami lokalnymi oznacza mniejsze natężenie ruchu.
Ale niestety oznacza również jazdę z mniej wyedukowanymi
kierowcami. Czasami trafiają się takie pały, że naprawdę aż
trudno wytrzymać i nie wdać się w utarczkę słowną. Moja
rekomendacja – jedziecie we dwójkę – jedźcie obok siebie.
Niech trąbią – ale przynajmniej MUSZĄ lekko zwolnić,
żeby was wyminąć i pomyślą chociaż przez chwilę, zanim
wpakują się na trzeciego. Wiem, że my również mamy
wiele za uszami (np. na odcinkach dróg krajowych nigdy
nie jeżdżę parami), ale kurczę – jakoś się musimy dogadać.
Inaczej niestety zawsze (jako rowerzyści) będziemy bardziej
poszkodowani. Mimo tego, że widzę zakapiorską gębę,
która przez zamkniętą szybę pasażera coś mi pokrzykuje,
to zawsze odmachuję w przepraszającym  geście. Co sobie
powiem pod nosem, to moje. Jeśli szukać w tym dobrych
stron, to nauczyłem się czytać z ruchu warg właściwie
wszystkie przekleństwa.
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4. Ta refleksja to refleksja czasowa – znaczy dotyczyć
będzie czasu spędzonego na treningu. Policzyłem sobie,
że najkrótszy trening, jaki robiłem na rowerze w każdym
okresie przygotowawczym do Ironmana, to 90’. Półtorej
godziny. Netto. Doliczając do tego ubieranie, rozbieranie,
rolowanie, rozciąganie, wychodzi 2 h. To tylko jeden trening
w ciągu dnia. Najkrótszy. Trzeba dodać jeszcze bieganie
albo pływanie. To cholernie dużo czasu. Apeluję więc do
waszego rozsądku, młodzi tatusiowie. Nie zabierajcie się za
Ironmana, gdy wasze dzieci mają mniej niż 10 lat. Szkoda
ich, relacji z nimi. Tego już nie nadrobicie. A czy zrobicie
sub 9/10/11, to po latach i tak nie będzie miało znaczenia.
5. Ostatnio mniej przeglądam Facebook. Postanowiłem
się lekko odłączyć, bo pochłaniał mnie za mocno. Ale
ciągle widzę niezłą akcję, ile to przejechałem, z jaką to
prędkością. Ja nie jeżdżę na prędkość. Jeżdżę tylko na
waty. I nie ma dla mnie znaczenia, ile km/h było średnio,
chwilowo na odcinku i inne. Oczywiście nie liczę odcinków
testowych, zadań itd. Waty są superbezwzględnym sędzią
treningu. Czego bym nie robił i na co bym nie zwalił, to
zawsze pozycja średnia odcinka albo średnia z ostatnich
20 sekund mocno mnie mobilizuje, deprymuje lub jakieś
inne ”uje”. Watomierz jest dla mnie, przypomnę - Janusza
rowerowego, naprawdę superodkryciem i niezłą zabawką.
A co do watomierza, to na jednym z ostatnich treningów
po raz kolejny olśniło mnie, jakimi parówami są koledzy
drafterzy. Jechaliśmy z kolegą Danielem pod wiatr i ja
chciałem popracować, więc kolega miał jechać na kole.
Bez zmian – taka była umowa. Uharatałem się niemożebnie,
trzymając „swoje waty”, a po wjechaniu do Olsztyna Daniel
mnie wyprzedza i pyta: „Ciężko było? Bo mnie nie….”.
Pozdrawiam wszystkich i przypominam, że kto draftuje,
ten jest ch*jem.
Pozdrowienia dla wszystkich trenujących często w Szklarskiej.
Nawet nie wiecie, jak wam zazdraszczam tych górek!
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Pływanie w tri.
Doświadczenia pływaka „ogórka”
W 2014 r. na Facebooku rozgorzała pomiędzy mną a Marcinem
Lipskim dyskusja na temat pływania w triathlonie. Marcin
„chwalił się”, jak to widział na treningu zawodnika robiącego IM
poniżej 10 h, ledwie płynącego technicznie poprawnie. Dyskusja
natchnęła mnie do podzielenia się z Wami moją opinią dotyczącą
pływania w triathlonie, a w szczególności na dystansie Ironmana.
Moja teza może wydać się kontrowersyjna, ale z pewnością
pobudzi do dyskusji: Pływanie w triathlonie na dystansie IM „nie
waży” aż tak wiele, jak starają się nam wmówić niektórzy trenerzy,
literatura, koledzy dookoła. Patrzę na to przez pryzmat swojego,
jakże utalentowanego pływania, i tego, co robiłem ze sobą w tym
roku na basenie. Nie jestem byłym pływakiem. Przed Borównem
w 2008 roku myślałem, że umiem pływać stylem dowolnym, moja
życiówka na 400 m to nieco ponad 6’. Więc… olałem pływanie
w tym roku.
Olałem, mając pełną świadomość lekkiego naginania planów
treningowych wysyłanych przez trenera. Olałem, bo pogodziłem
się, że sezon pływacki mam stracony przez złamaną w grudniu
rękę. Olałem, bo… i tutaj dochodzimy do sedna. Najpierw historia.
Moja „życiówka” w pływaniu na dystansie IM to 58’
z Frankfurtu. Były tam dwie pętle, a to zawsze mnie przyspiesza
(no chyba, że boje odpływają, tak jak w Borównie). Innym razem
(IM Walia) popłynąłem 59’, ale tam prawdopodobnie dystans nie
był dokładnie odmierzony – ze względu na sztorm przesunięto
pływanie na inną plażę. Prędkość startowa w 2014 roku wynosiła
więc dla mnie 1:30/100 m. Zadania, jakie dostawałem od trenera
na basenie, wymuszały pływanie w granicach tej prędkości –
zwykle jednak wolniej. Aż pewnego razu zamiast pójść na trening
w jeziorze (zimno było), poszedłem na basen, żeby zamiast
4 km w wodach otwartych przepłynąć to zadaniowo na basenie.
Postanowiłem popływać 5 x 800 i zaraportować 4 km.
Jakież było moje zdziwienie (basen 50 m), kiedy w poczuciu
wielkiego luzu pierwszy odcinek i następne popłynąłem
w okolicach 11:45 – na 60%. Wiem, że moja pianka bardzo
pomaga. Wiem, że mam beznadziejną technikę. Ale taka różnica?

104

V. Trening i technikalia

12’ na 800 jest dla mnie niemożliwe. A tutaj na 60% znacznie
lepiej. Pomyślałem sobie, że jeśli dołożę do tego pływanie w
nogach, to zrekompensuje mi to odbijanie się od ścian i mniej
więcej wyjdzie na to samo. A plan miałem taki, aby popłynąć w
Roth 60’. Popłynąłem 62’. Jedyne wyzwanie tamtego pływania
to... nuda. Czułem, że płynę wolno, co mnie nudziło.
Zastanawiam się, ile dodatkowego czasu musiałbym włożyć
w pływanie, żeby pływać w granicach 1’15/100 m. Myślę, że kilka
dodatkowych godzin w miesiącu. To jednak tylko estymacja.
Równie dobrze tych kilka dodatkowych godzin (również ćwiczeń
technicznych) mogłoby się skończyć pływaniem po 1’20. Na
pływanie w okolicach 1’ szans nie ma.
A różnica pomiędzy 38 x 100 po 1’15 a 38 x 100 po 1:30 to
zaledwie 9,5’. Do osiągnięcia? Nie u mnie. Nie w tym wieku, nie
z tą elastycznością stawów itd. Owszem, przy bardzo dobrym
trenerze pewnie mogę z tej różnicy urwać ze 3’, ale ile mnie to
będzie kosztowało? Według mnie lepiej kupić dobrą piankę,
nauczyć się pływać w nogach i… poświęcić te dodatkowe treningi
na jazdę na rowerze i/lub bieganie. Różnica w moim czasie jazdy
pomiędzy Klagenfurt (2010 rok – poprzednia życiówka) a Roth
(2014 rok) wyniosła prawie 20’. Różnica w biegu – 4’; oba lepsze
w Roth. W pływaniu poprawiłem się o 5’. Wniosek nasuwa się
sam.
Na początku roku 2015 postanowiłem, że chcę więcej pływać.
Więcej, bo chcę pływać szybciej. Startem A są MŚ w Zell am See
(sierpień) na połówce, więc żeby nie być ostatnim, swoje pojadę
i pobiegnę, ale muszę (po prostu muszę!) popłynąć co najmniej
27–28 minut. Pływanie w Brodnicy (29 minut) wykazuje, że to cel
osiągalny. Ale to inny cel i inny dystans niż IM.
Na koniec naszej fejsbukowej wymiany zdań z Marcinem
doszliśmy do zgody (ach, jakie to rzadkie). Ja zgodziłem się
z jego tezą, że trenowanie pływania jest ważne (wszystkie
elementy: technika, zadania, liczba treningów etc). On zgodził się
z moją tezą, że ważne nie jest. Zależy od dystansu. Im krócej,
tym większe znaczenie ma właśnie pływanie (nie wspominając
o olimpijkach). I chciałbym, aby Państwo właśnie tak zrozumieli
ten felieton. Jeśli jesteście Ojcem Dyrektorem, który spędza na
treningach pływackich 5 dni w tygodniu, to zadajcie sobie pytanie
(jeśli celem jest IM), czy nie lepiej jeden lub dwa takie treningi
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odpuścić i zrobić dodatkowy rower czy bieganie. Szczególnie
rower.
PS
Zastanawiam się, czy tytuł tego felietonu jest adekwatny.
W końcu ogórek nie tonie.
Ja tak.
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Błogosławiona niekompetencja
Są różne stany świadomości / wiedzy / kompetencji:
nieuświadomiona niekompetencja na początku – nie wiesz, że
robisz błędy; świadoma niekompetencja – wtedy, kiedy już sobie
uświadomisz, co robisz źle; świadoma kompetencja – czyli już
wiesz, jak i co robić, ale jeszcze nie jesteś biegły w wykonaniu;
no i na końcu nieświadoma kompetencja – to, co robisz,
robisz dobrze i nie myślisz o tym. Po poniedziałku do tego
zestawu dodaję określenie błogosławiona niekompetencja, czyli
nieuświadomiona niekompetencja, która nie dość, że nie szkodzi,
to jeszcze pomaga w sposób zasadniczy. Żeby to zrozumieć,
zacznijmy od początku.
Nie opracowuję planów, jednak za każdym razem, gdy
pojawiają się pytania – szczególnie odnośnie metodyki biegania
lub przygotowania się do jakiegoś startu biegowego (!),
często plany konsultuję, podpowiadam, dzielę się swoim
doświadczeniem. Biegam od ponad 20 lat, więc wiele już planów
przerobiłem. Teraz trenujemy z Tomkiem Kowalskim, bazując na
planach Piotrka Rostkowskiego, i za każdym razem, kiedy dostaję
rozpiskę, to widzę plan, jaki sam bym sobie napisał, a dokładniej –
jaki wraz z Piotrem dostawaliśmy kilkanaście lat temu od trenera
Zbigniewa Ludwichowskiego.
Jednym z dość charakterystycznych elementów planu
treningowego jest zmienność treningu o prędkości BC2. Raz
biega się bieg ciągły dzielony, np. 2 x 7 km z przerwą np. 5’, a raz
cały, czyli np. 14 km. Oczywiście prędkości tych dwóch biegów
delikatnie się różnią, w zależności od stopnia zaawansowania
oraz etapu treningu. Planuję (tuż przed maratonem) np. 2 x10 km
w tempie startowym. Metodykiem nie jestem, ale doświadczenie
pokazuje, że ten typ treningu dobrze „wchodzi”.
A teraz do „meridium”. Jeden z moich mentee opisywał swoje
plany startowe i doświadczenia treningowe. Wynikało z nich,
że prędkość startową, jaką planuje w maratonie, oszacował
na 5’/km. Wybiegania biega po 5’40. Według mnie to za mała
różnica – ale to już temat na inny felieton. Summa summarum
– ustaliliśmy, że dzielony biega w okolicach 4:30, a cały – 4:40.
Tak na wypróbowanie, bo albo ten cel niedoszacowany, albo
te wybiegania za szybko. I jakże zdziwiony byłem mailem, który
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dostałem od kolegi Marcina (edytowany): „Fuck the comfort
zone! Dobrze, że nie spotkałem cię na ostatnich 2 km tych 10
km. Ale od początku: trening po rozgrzewce 2 × 5 km w tempie
4:30. Utrzymane prawie wzorowo, odczucie na obydwu piątkach
bardzo dobre. Natomiast po tych piątkach 10 km – tu założyłem
troszkę wolniej, bo 4:40, utrzymałem przez 8 km wolniej, bo i tak
miałem wszystkiego dość. Zobaczymy, jak pójdzie regeneracja”.
Jakie 10 km po 2 × 5? Kto robi 20 km ciągłego biegu jako
pierwszy trening jakościowy w ogóle? Jak te 8 km z 10 w tempie
4:40 (po 2 x 5 km) ma się do zakładanego 5’ na km (bo szybciej
nie mogę)? Pomijając fakt, że koledze Marcinowi pomyliły się, tak
jak pani Aleksandrze („lub czasopisma”) z afery Rywina spójniki:
i z lub, to trening, jaki wykonał, pokazał mu tak niesamowity
przeskok jakościowy pomiędzy oceną swoich możliwości
a rzeczywistymi możliwościami. Jestem przekonany, że lecąc
maraton lub półmaraton, będzie wspominał te nadrobione 10 km,
a właściwie te 8 km, pokonane w odpowiednim tempie – i tak
lepszym niż te, w które wierzył. Co za cudowny handicap!
Błogosławiona niech będzie niekompetencja!
PS Nie próbujcie tego w domu!
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Micha, kojo i sen – MKON luzuje
Nie wiem, czy pisanie o sobie jest najlepszym pomysłem na
felieton. Trudno mi ocenić, czy to, co chcę przekazać, nie jest
tylko chwilowym uniesieniem, bo weryfikacja nastąpi w niedzielę.
Wiem jednak, że doprowadzenie się do stanu, kiedy piszę
płaczliwą wiadomość do trenera: „Nie poszedłem dzisiaj na
trening, bo nie miałem siły”, jest dość mocnym ostrzeżeniem.
Moja absencja treningowa (opuściłem oczywiście pływanie), to
wynik nawarstwienia się tego, co u amatora najgorsze: roboty,
obowiązków rodzinnych i treningów oraz wytopu.
Jak wiadomo, chcę zostać mistrzem świata w kategorii
wiekowej M-50. Wiem, że wtedy poza aspektami treningowymi
zadecydują aspekty okołotreningowe, takie jak regeneracja,
stopień „rozwalenia” organizmu, zdrowie. No więc liczę na
to, że w 2022 roku wśród 50-latków będę nie tylko dobrze
wytrenowany, ale również wypoczęty i przede wszystkim zdrowy.
Nie, że nic nie będzie bolało (w to nie wierzę), ale że zdrowy
w sensie umożliwiającym mi realizację no... przynajmniej 99%
planu treningowego.
Teoretycznie więc wszystko wiem, a w praktyce? Podwyższone
tętno, słabe wyniki krwi, niedosypianie, bo w wiecznej podróży,
ciągle jeszcze wytop, a już ponad 20 godzin treningów – to
wszystko spowodowało osłabienie, ale nie na tyle duże, żebym
w Wiązownie pobiegł jakoś dramatycznie (1 h 14’). Jednak ostatnie
10 km, kiedy w ogóle nie mogłem wejść na wyższe prędkości
(mimo że wiatr w plecy), dały mi do zastanowienia. Potem kolejny
trening na basenie (10 x 200). Do tej pory normalne pływanie
kończyło się podtopieniem, a właściwie prawie zawałem. W końcu
trening rowerowy, który niby na tych samych prędkościach i tętnie,
ale ze zdecydowanie słabszym samopoczuciem. W tym samym
czasie Krasus (Marcin Krasoń) w ramach programu mentorskiego
pisze do mnie: chciałem pobiec 10 km po 3:50 i dobiegłem do 6
km. Co może być tego przyczyną? Gadamy i okazuje się, że to
samo, co u mnie. Przemęczony, niedospany, nie ma czasu na
regenerację. Jak tu dawać radę, jak samemu daje się ciała? No
więc ostatnie 14 dni przed Półmaratonem Warszawskim wygląda
tak, że kończę z wytopem i jem wszystko, na co mam ochotę
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(poza rzeczami uważanymi za nieprzyzwoite), a w szczególności
produkty mięsne (ciemne mięcho, wątróbkę). „Burakuję się” na
maksa, po każdym treningu koktajl z dwoma owocami dzikiej
róży, korzeń azteckiej rośliny MACA, czyli full wypas.
Cierpią na tym moje kontakty towarzyskie, ale ogłaszam
wszem i wobec, że graniczną godziną położenia się do łóżka
jest 21.00 – 22,00 i zmuszam się do co najmniej 8–9 godzin
snu. Codziennie (!) się roluję i elektrostymuluję. Innymi słowy –
zaczynam przesadnie dbać o siebie. W weekend zmobilizowałem
się nawet do horyzontalnego odpoczynku po porannym treningu,
nie czytając, nie włączając komputera, tableta ani nawet
telewizora. Po prostu 30’ nicnierobienia.
Jednocześnie schodzę z objętości i widzę, że przynosi to
skutek. Nawet jeśli nie zrealizuję planu w półmaratonie (złamanie
1 h 13–14’), to przynajmniej wrócił mi humor.
Żona już nie mogła na mnie patrzeć, jak się tak snułem
po domu, nienadający się do niczego. W końcu muszę mieć
siłę do porządnego trenowania. Tak więc na swojej skórze
doświadczyłem, jakie to jest proste, a jednocześnie trudne (bez
kopniaka ze strony organizmu). Dobra micha, dobre kojo i sen!
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Przekleństwo taperingu, czyli ile można
siedzieć i nic nie robić?!
Tekst pisany w 2015 r. tuż przed zawodami w Gdyni. Naprawdę
mnie wtedy nosiło.
Do staru w Herbalife Ironman Gdynia zostało 9 dni. Niby mało,
ale to są te najgorsze dni. Dni, podczas których ciągnie cię na
trening takiej objętości i intensywności jak zwykle, a w planie…
wolne. Albo rozruch. Albo tylko basen.
Chciałbym kilka słów o odpuszczaniu przed startem. Dla mnie
to trudny okres. Nie mówię o nadmiernej ilości wolnego czasu, bo
ten zawsze można zagospodarować: nosząc płytki chodnikowe
jak Dziadek Cichecki lub czytając książki. Przypominam wszem
i wobec, że ja, mając dorosłe dzieci, nie muszę w okresie taperingu
powtarzać: „To ja, wasz tata, nie idę dzisiaj na trening – pobawcie
się ze mną”. Wolny czas nie jest... problemem. Najgorsze jest to,
co dzieje się z głową w trakcie tego wolnego czasu. Czy aby na
pewno wytrenowałem się wystarczająco? A może by to jakoś
sprawdzić? Wprawdzie w planie mam odpoczynek, ale jakby tak
1 km – tylko 1 km – polecieć na maksa i zobaczyć, jak się czuję?
A może na basenie zamiast 4 x 50 polecieć 1 x 200 i sprawdzić
czucie wody? Rower! Rower będzie lepszy – tutaj przecież
aparat ruchu jest najmniej obciążony, więc zobaczmy, ile ukręcę
w miniteście 2 x 3’? Przecież szybko się zregeneruję.
Kusi jak cholera… No bo przecież jakieś pobudzenie przed
startem musi być. Inaczej człowiek się zadusi. Inna kwestia:
usprawnienia i eksperymenty. Więcej czasu, więc więcej
bodźców z zewnątrz. Ten zachwala bidon aero, a przecież walka
idzie o sekundy, może zmienię swój, jeszcze zdążę zakupić. Drugi
z kolei zachwala superżele – może warto w nie zainwestować?
W końcu to jeden z kluczowych startów w sezonie. A może
joga? Wprawdzie jej nie próbowałem, ale po każdej sesji jest się
rozciągniętym jak guma od majtek. O jedzeniu i wynalazkach
dających kopa energetycznego nawet nie warto wspominać.
I żeby nie było! Mam taką jazdę przed każdymi ważnymi
zawodami, bo tylko przed tymi mam tzw. okres przedstartowy.
Dlatego najbardziej lubię starty z marszu. Tak było w tym roku
np. w Nieporęcie. A jak będzie po Gdyni? Jeśli słabo, to namówię
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Tomka, aby start w Zell am See był też w ciągu, z treningu. Bo
tapering ewidentnie mi nie służy.
Mój przepis na ostatni tydzień przed zawodami Ironman 70.3
w Gdyni:
Poniedziałek – wolne. Tego dnia sok z buraka i stek, no i koniecznie
masaż.
Wtorek – wątróbka i jakiś tam trening.
Środa – sok z buraka i stek. Masaż po treningu.
Czwartek – wątróbka i ostatni akcent pobudzający (biegowy).
Piątek – stek i masaż rozciągający, wyjazd na zawody (rano jakiś
trening).
Sobota – kibicowanie na sprincie oraz pływanie w morzu, rozruch.
Niedziela – start.
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Ręce, które leczą…
Święta idą, więc towarzystwo pewnie już kręci makowce, a ja
właśnie wróciłem z biegania z bananem na twarzy. Nie dlatego,
że udał mi się trudny trening – trening jak trening. Wróciłem
z bananem, bo nic nie bolało.
Jakiś czas temu prowadziłem szkolenie „Rozwiązywanie
konfliktów w środowisku międzynarodowym”. Jednym
z trudniejszych momentów tego szkolenia (i know-how, jakie
tam prezentuję) jest antycypacja sytuacji konfliktowych. Gorąco
wierzę, że zapobieganie sytuacjom spornym to najlepsza
metoda rozwiązywania konfliktów. To jak polewanie siana
wodą i niedopuszczenie do iskry. Wiem, że uczestnicy pragną
chwytliwych sztuczek typu: powiedz mu TO i dzięki TEMU
rozwiążesz spór, podobnie jak łatwiej jest kupić tabletkę na ból
głowy, niż zastanowić się, dlaczego ona boli.
Jaki to ma związek z moim bieganiem? Ogromny. Ostatnie trzy
miesiące pracy to następująca rutyna: trening-szkolenie-treningkojo, zmiana hotelu i tak w kółko. Wizyta w domu zaczynająca się
późno w piątek i wyjazd w trasę wcześnie w niedzielę. Najgorsze
w tym wszystkim było to, że w trakcie weekendów mój kolega
Daniel „Ręce, które leczą” Godlewski był na wyjazdach: kurs,
imprezka, praca na działce, więc nie było kiedy i jak się masować.
Rolowałem się na maksa, rozciągałem się na maksa i… okazało
się, że to wciąż za mało. Zaczęło się strzykanie, przeciążenia, lekki
ból tu i tam. W ostatnią niedzielę podczas długiego wybiegania
stopa dała znać: idź do Daniela, bo dłużej nie wytrzymam i się
zepsuję. Daniel to jedyny olsztyński fizjoterapeuta z aparaturą
USG. Dla mnie – master level. Nie znam nikogo, kto tak dba o
swój rozwój, a co za tym idzie o obsługę mnie jako „sportowca
– klienta”. Zanim odwiedziłem CTMiR, to najpierw dwie nerwowe
noce – boli, kurde, po sezonie, za dużo biegam, czy chociaż
jeździć będę mógł, ile treningów mam przełożyć itd. Każdy to
zna. Lekkie poprzestawianie treningów, żeby odciążyć stopę.
W końcu wizyta. Najpierw testy, wykręcanie stopy, rozciąganie
lekko przykurczonych mięśni i przyczepów. Potem USG – nic
nie widać. Uff. Dajemy sobie jeszcze jeden dzień odpoczynku od
biegania i… dzisiaj było dobrze, więc jutro idę na BC2.
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Banan jest, ale po raz kolejny uświadomiłem sobie, że
prewencyjny masaż rozluźniający to podstawa. I kurczę, choć nie
są to tanie „doznania”, to jest to zajebiaszcza inwestycja – nie
koszt. Kosztem jest kolejny gadżet do biegania, kolejna bluza,
buty etc. Daniel i jemu podobni to inwestycja. Z ogromną i szybką
stopą (nomen omen) zwrotu.
Polecam wszystkim!
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O metodyce roztrenowania trochę
Czas roztrenowania to bardzo trudny czas. Niby teoretycznie
moment na odpoczynek, więc trenażero- albo basenowstręt
wydają się normalne, ale docierają do mnie sygnały, że od tego
odpoczywania ludzie dostają kota, a właściwie kota dostają ich
rodziny. Zaczynają się pojawiać wpisy o rozpoczęciu sezonu
treningowego, grupy basenowe, biegi kontrolne, deklaracje etc.
Mówię: STOP (no może poza jednym niewinnym startem
w Nidzicy na 10km). Nie daj się ponieść tej fali. Odpocznij solidnie.
A jeśli nie potrafisz, to wyznacz sobie takie zadanie.
Mój triathlonowy start A w 2016 roku to październik (Ironman
Barcelona). Rozpoczęcie trenowania już teraz oznaczałoby
12-miesięczny okres przygotowań – za długi. No to zaczynamy
od listopada. Jednak nawet jeśli zaczniemy w listopadzie, to i tak
pewnie do stycznia te pierwsze dwa miesiące to będzie kapusta.
Tlen, objętości i inne takie pierdolety. O te elementy zadba
trener. Sferą, o którą trener nie zadba, jest rywalizacja – nawet ta
podświadoma.
Wczoraj przeczytałem, że triathloniści z CCC z Lubina
przejechali 100 km ze średnią 36 km/h. Noż kurka… a ja ledwie
70 ze średnią 26… słaby jestem… Pewnie jeszcze 5–6 lat temu
bym się tym przejmował, a teraz… a teraz stawiam sobie zadanie
NIE JECHAĆ SZYBCIEJ niż 30 km/h. Rozmawialiśmy o tym
wczoraj z byłym padawanem Radkiem podczas biegania na Polu
Mokotowskim. Biegliśmy po 5’15/km i Radek stwierdził, że tak
wolno to on nigdy nie biegał. Mówi to facet, który BC2 biega
w okolicach 3:50-4’. Na moje pytanie, po ile biega wybiegania,
padła odpowiedź, że 4:40 to najwolniej. Ha, ha. Oczywiście
zaraz potem powiedział, że cel na okres zimowy 2015/2016
to… zwolnić na wybieganiach tlenowych. Metodyk treningu
wytrzymałościowego ze mnie żaden, ale nawet ja wiem, że tlen
w tempie 4’40/km i następnie odcinek startowy w tempie 4’/, to
chyba coś nie teges.
Przykład Radka pokazuje to, czym powinniśmy się zająć
w tym okresie. Nosi cię, bo jest za luźno? Ma być luźno, więc
postaw sobie cel, żeby było luźno. Cel, a nie, że jakoś to będzie.
To jest właśnie czas na:
a) zaleczenie wszystkiego, co nie jest zaleczone – przykładowo:
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rolowanie rozścięgna podeszwowego na piłeczce do
golfa przynajmniej 5’ codziennie – wygląda jak jednostka
treningowa;
b) aktywności, na które nie ma czasu w okresie BPS albo
intensywniejszego trenowania – przykładowo: co 2. dzień
5-8’ plank;
c) coś z sensem, czego do tej pory nie robiłeś, np. Radkowe
zmniejszenie prędkości przelotowej na wybieganiach
tlenowych lub opanowanie sztuki pływania delfinem – nie
„koniem” albo poprawa techniki biegowej w przypadku kol.
Dowbora;
d) to też czas na „jebnięte” projekty w stylu Otyliady lub
Ultamaratonu (jeśli nie jesteś ultrasem)
e) o wytopie nie wspominam, bo to wiadomo!
Powodzenia w przetrwaniu tego trudnego okresu.
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Najważniejsze tematy „sMentoringowe
z lat 2014-2016”
Wytop a zdrowie, ale rozszerzę temat
i nazwę go „sport a zdrowie”.
Pytanie, jakie dostałem brzmiało jakoś tak: „ile mam wyliczyć
sobie codziennej dawki kalorii, jeśli nie trenuję, bo mam zabieg
w szpitalu, a jednocześnie jestem na wytopie?”. Biorąc pod
uwagę dość częste pytania odnośnie ilości snu i odpoczynku
przed i po treningu, chciałbym odpowiedzieć zbiorowo (tak
jak odpowiedziałem pytającemu również) – LUDZIE, czy to nie
czas jebnąć się w łeb, jeśli mylą wam się priorytety? Kto myśli
o trenowaniu, gdy nie macie (z różnych powodów) czasu na
sen? Gdzie trenowanie, jak nie można ogarnąć dzieci, rodziny
i zarabiania pieniędzy? Kto daje swojemu organizmowi kolejny
bodziec SPOWALNIAJĄCY regenerację? Myślę, że trzeba to
powiedzieć wprost, i to jasno: trenowanie to nasze HOBBY.
A jeśli hobby staje się obsesją, to czas się zastanowić. Jeden
z moich podopiecznych pisze: „Chyba trwonię twój czas, bo
podczas rozmowy z żoną doszliśmy do wniosku, że powinienem
jednak więcej zarabiać (projektuję), a nie <<marnować>> czas na
treningi”. Inny z kolei twierdzi (też tłumacząc się z zajmowania
miejsca w mentoringu), że dzieci nie dają mu trenować. No come
on. Dzieci nie dają ci trenować, no co za dzieci cholerne. Jak
one mogą nie rozumieć, że tata musi potrenować? Moja rada:
do kaloryfera na czas treningu i zwiniętą skarpetę w gębę, żeby
sąsiedzi nie słyszeli, jak się drze…
Priorytety. Od tego są, żeby wiadomo było, kto jest pierwszy
w kolejce do naszego czasu. I jak sobie tego nie poukładamy,
to nie warto się angażować. Będziemy żałować. A co z tego, że
w cv będziesz miał zapisane sub10 podczas zawodów Ironman
w xxx? I tak za każdym razem każdy będzie cię pytał, ile razy
spudłowałeś w trakcie tego bia/triathlonowego startu!
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Sprawa druga: porażka w trakcie testu/treningu
W zeszłym tygodniu dostałem na ostry sMentorski dyżur mail
o treści mniej więcej takiej: „MKON, robiłem test ftp 20’, po 10’
zszedłem z roweru i teraz strasznie żałuję, że dałem ciała. Miałem
siłę, ale głowa nie wytrzymała. Mam kaca”.
W sprawach kaca to ja nie jestem jakiś megaekspert, ale
w sprawie odpuszczania w trakcie już tak. Dlaczego? Bo mam
filozofię, że nie odpuszczam. Ale od początku. Nie ma czegoś
takiego jak przerwanie testu. W przyrodzie występuje, ale nie
w mojej filozofii. Mogę zwolnić, mogę przeformułować cel
ostateczny, ale nie schodzę, nie przerywam. Bo po tym zawsze
będą cię nachodziły koszmary. Nie zrealizowałeś celu treningowego
– no cóż, taki dzień, taka forma. Sprawdziany mają za zadanie
pokazać, gdzie jesteś, a nie, czy jesteś lepszy. Sprawdzając się co
miesiąc w ramach triathlonu korespondencyjnego, nie oczekuję,
że każde 400 m będzie szybsze. Ustalam sobie zakres, który mnie
satysfakcjonuje i jazda. Podobnie z rowerem. Teścik na 10 km
(ostatni w czasie: 15’10”) cały czas na tej samej trasie i na tym
samym rowerze pokazuje, że baaaardzo daleki jestem od formy.
Ale czy strach przed niepoprawieniem poprzedniego wyniku
ma mnie powstrzymywać przed podjęciem próby? Nie! Trzeba
walczyć. Ze sobą, ze strachem, z przyszłymi wątpliwościami.
Kolega, który do mnie napisał na ostry dyżur ma jaja. Jakby nie
miał, toby nie napisał. Dla mnie jako faceta, napisanie takiego
maila jest większym osiągnięciem niż 380 wat FTP. A że test
powtórzy – to wiadomo. Robi to w końcu dla siebie.
Każdy z nas ma problem z głową. Jedni mniejszy, inni większy.
Czasami wystarczy z kimś o tym pogadać, czasami trzeba podejść
do tego na „sucho”. Może po prostu podczas testu zaczynamy
od za wysokiego C i negative split byłby lepszym rozwiązaniem?
W końcu nie każdy potrafi „porzygać się” z wysiłku tak jak Patryk,
z którym w zeszłym roku również pracowałem w programie
mentoringowym na temat głowy i dawania z siebie wszystkiego
na zawodach. A właściwie blokady, jaką miał. A teraz dostaję od
niego taki mail:
„Marcin, mam taką refleksję że świetny miałeś pomysł z tą
rywalizacją na odległość. Bo naprawdę trzeci miesiąc z rzędu
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mam motywację, żeby wykonać testy, i to tak na 100%. Zawsze
mi brakowało motywacji, żeby wycisnąć z siebie wszystko,
zawsze czułem, że mogłem test wykonać lepiej, a teraz to totalnie
inna bajka. Do tego stopnia, że ostatni test biegowy zrobiłem tak
mocno, że prawie się porzygałem. Wycisnąłeś ze mnie coś więcej
i wierzę, że to jest świetny trening głowy. Jednak można!”.
MKON – jeśli miałbyś zainwestować kasę, to jakie elementy
triathlonowe byś wybrał? Dopytałem, ile tej kasy by miało być
i odpowiedź uświadomiła mi konieczność wskazania kierunku
inwestycji vs. stopa zwrotu; bo nie o samą kwotę tu chodzi.
Myślę, że wybrałbym następujące (równoważne dla mnie) kierunki
inwestowania:
a) rower czasowy z ustawioną pozycją (bez bikefittingu w ogóle
nie ma sensu kupować czasówki, chyba że samemu potrafi
się rower ustawić do najbardziej optymalnej pozycji);
b) inwestycja w masaż – nie bałbym się (bo sam często tak
robię) chodzić na masaże nawet 2–3 razy w tygodniu. Nie
dlatego, że ręce Daniela jakoś przyjemnie masują – to nie
jest masaż relaksacyjny. Powiem więcej, czasami jest
baaaaardzo bolesny. Często jednak zdarza się, że podczas
masażu, nazwijmy go „prewencyjnego”, Daniel znajdzie
jakiegoś głęboko ukrytego „domsa”, zwanego popularnie
„zakwasem”, którego nie czuję, a który potem mógłby się
zamienić w coś kontuzjogennego;.
c) pomiar mocy – genialny jak dla mnie gadżet, który
daje możliwość solidnego i jednocześnie bezlitosnego
trenowania na określonym poziomie. Ma też jedną
kosmiczną zaletę – pozwala na każdym prawie etapie
wyścigu kontrolować, jak i co idzie;
d) pianka – dobra pianka. Firmy wiadomej albo innej. Dla
takiego słabego pływaka jak ja i większość z nas pianka to
podstawa. W tym roku doświadczenie pływania w łapkach
i pływania w piance na basenie pokazują mi, że im mniej
techniki, a więcej siły, tym lepiej.
A tak w ogóle to wiadomo – pływanie jest przereklamowane…
e) dysk – nie koła o wysokim profilu, ale właśnie dysk. Święta
racja to, co napisał Sutton na Akademii Triathlonu – tylko
pod warunkiem, że ma się nogę. Ale ja chyba mam, bo
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naprawdę odczuwam ten moment, gdy się go rozpędzi – to
potem… jakoś idzie. Chociaż w Karkonoszmanie na dysku
bym nie wystartował.
Podsumowując kwestie sprzętowe. Jak mawia Darek Sidor:
„miej najdroższy możliwy sprzęt, na jaki cię stać”. Z jednym
zastrzeżeniem: chcesz robić wynik w triathlonie – kupuj czasówkę.
Najtańszy rower, ale jednak czasowy. Nie interesuje mnie to, że za
chwilę mogą się pojawić komentarze typu: mam szosę i złamałem
5 h w ½ IM. Okej.
Ja na szosie z przystawką zrobiłem 4:44 w debiucie w Suszu
i 10 h 08 min w Borównie. Ale (ciągle trenując sam jak ogór) na
P2 w Suszu łamałem 4:30, a w Klagen poleciałem 9 h 15 min.
W triathlonie jeździ się na rowerach czasowych, tak jak w lekkiej
na bieżni biega się w kolcach. Można w butach startowych,
ale ci, co mają kolce, zawsze będą mieli handicap. Tak samo
z czasówkami. Czy będzie to argon, cervelo czy kross, to już
inna bajka. Tak więc jeśli masz do wyboru upgrade swojej szosy
i zakup nawet najtańszego roweru czasowego, to wybieraj to
drugie… A gdy już się zdecydujesz, to dawaj znaka, będziesz
wyglądał wtedy jak El Kapitano!
I żeby było jasne – bez tego, co powyżej – można startować.
Można wygrywać, można się ścigać. Jak pokazuje Retro Tri, nawet
starocie dają radę. Zaczynając przygodę z triathlonem, nie trzeba
od razu dokonywać opisanych wyżej inwestycji. Jeśli jednak żona
daje zielone światło i jest cash flow w portfelu – czemu nie?

MKON, nie mam mocy, nie mam siły, a za trzy dni start.
Co robić…?
Ha, ha. Tego typu pytania trafiły mi się w ostatnim czasie
przynajmniej kilka razy. Przyznaję – sam mam z tym problem. Był
czas, kiedy próbowałem dotrenować. Sprawdzić się, zobaczyć
na dwa dni przed zawodami, gdzie jestem: czy to biegowo,
czy rowerowo. Ale teraz… daję sobie siana, na cztery–pięć dni
przed zawodami już jest posprzątane. Nie da się zrobić nic poza
odpoczynkiem. Wiem, że roznosi. Wiadomo – mniej godzin
treningowych. Ale co się zrobiło, to zrobiło. Jaka forma jest, taka
jest. Mój sposób – to zmusić się do odpoczynku. Potraktować
odpoczynek jak jednostkę treningową. Kuba Bielecki cytował
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mi książkę, bodajże Chrissie Wellington „Bez ograniczeń”,
która wspominała, jak to miała zakaz czytania w łóżku w czasie
przeznaczonym na drzemkę. Ja takiego zakazu nie mam, ale
kiedy zadam sobie spanie po dziesięć godzin, to choćby nie wiem
co, o 22 muszę być off. Nie eksperymentuję też z jedzeniem.
Żadnych nowych patentów, odżywek, energy boostów – no może
poza kawą z colą, czyli MKON ENERGY SHOT, ale o tym w innym
wpisie – tym o koksach.

Wytop i kontuzje, a dokładniej:
kiedy robić wytop i jak zapobiegać kontuzjom.
Tematy niby odrębne i o obu już było, ale teraz dwa słowa
o tym, jak się one łączą. Koniec sezonu to okres, w którym
doleczamy to, co niedoleczone. Nie ma treningów, intensywnego
wysiłku – czas na labę. Warto się udać do fizjoterapeuty
i pogadać nie tylko o tym, co tu i teraz, ale również o ćwiczeniach
wzmacniających te mięśnie, które są szczególnie narażone
na urazy w procesie eksploatacji. W zeszłym roku po Rugii
naciągnąłem mięsień podkolanowy. Dwa proste ćwiczenia, jakie
pokazał mi Rysiek Biernat, pozwalają wzmocnić to wyizolowane
miejsce (taki fachowiec). No to katuję je teraz. Tak samo katuję
planki, czyli core stability. Nie ma treningów, więc trzeba odrobić
to, co było zaniedbywane w trakcie sezonu.
Podczas rozmowy z jednym ze smentorowców doszliśmy
wspólnie do wniosku, że poza (podaję „domowe” sposoby):
a) rozciąganiem,
b) masażami (w tym prewencyjnymi),
c) rolowaniem,
to właśnie wzmacnianie miejsc odpowiedzialnych za
zeszłoroczne kontuzje jest kluczem do przyszłosezonowego
sprawnego funkcjonowania naszej ajronmaszyny.
Leczenie kontuzji nie idzie w parze z wytopem. Na ten
(książkowo) jest i tak za wcześnie. Dlaczego ja się wytapiam –
pisałem w poprzednich postach. Więc jeśli się doleczacie, to
lepiej nie przedłużać tego okresu, dodając organizmowi kolejny
stres związany z wytopem. Proponuję więc taką kolejność: zalecz
– wytop – zrób bazę – trening – życiówkę.
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Lubię, nie lubię – moje patenty
Od czasu do czasu jako pokłosie rozmów sMentoringowych
pojawia się temat, który według mnie zasługuje na szersze
spojrzenie. Nie dlatego, że inne są nudne, standardowe,
nieciekawe, tylko większość z nich albo już przerabiałem
w felietonach, albo są zbyt osobiste. Ten jednak był dla mnie
nowością. Pisze Paweł K. (nazwisko znane redakcji): „Nie lubię
jazdy na rowerze, chyba nie lubię też pływania (prawdopodobnie
jest to spowodowane tym, że jestem w tym słaby albo uważam,
że jestem słaby), lubię za to – uwielbiam – trenować bieganie
(oczywiście jak jestem w jakimś tam trybie treningowym, bo
aktualnie biegam tylko z Synkiem w wózku). Jednak jeśli chodzi
o zawody, to triathlon jest dla mnie milion razy lepszy od innych.
Na triathlonach osiągam też lepsze centyle w wynikach. Więc
teraz trzeba polubić trenowanie. Jak to zrobić? Zwłaszcza
przydałoby mi się polubić trenażer”.
„Triathlon lubię, ale nie lubię pływania i roweru”… Słabo to
widzę. Pomijając kwestię, że zagadnienie jest bliskie: „Panie
sMentorze – jak żyć?”, to może warto zadać sobie pytanie, jak
się zmusić do rzeczy, z którymi chemia nie teges. Ja mam trzy
sposoby.
1. Pokazanie sobie wartości danej czynności – czyli czysty
racjonalizm. Wiem, że muszę, bo przynosi to konkretne
owoce. Mam tak z trenażerem, sokiem z buraków, robieniem
treningów technicznych na basenie, rozciąganiem tuż po
treningu, treningiem siłowym… wymieniać dalej? Skąd
się to bierze? Niektóre z tych rzeczy są nudne, niektóre
nie dają wyników natychmiast, niektóre po prostu nie są
fajne. Przykładem jest sok z buraków. Myślę, że jakby ktoś
poczytał moje wpisy, to miałby skojarzenie, że jestem jego
ambasadorem. I dobrze. Ale czy mając do wyboru wypicia
szklankę soku i szklankę coli, wybrałbym sok? Pewnie
nie. Piję, bo wiem, że pomaga (może i jako placebo,
ale pomaga), piję, bo się zmuszam (nie przepadam za
smakiem ziemi), piję, bo widzę w tym sens. I jest to tak
zwana motywacja twarda. To trochę jak z przychodzeniem
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do roboty. Nie każdy robi to z bananem na twarzy, ale nie
oznacza to, że źle odfajkowujemy swoją robotę. Więc jak
Paweł pisze „nie lubię roweru”, to albo się z nim polubi,
albo o dobrych wynikach w tri nie ma co marzyć.
2. Innym sposobem na nielubiane czynności jest
uatrakcyjnianie ich. „Trenażerowe treningi kaloryferowe”
Michała Podsiadłowskiego są imponujące. Pewnie nie
samą głową chłop je robi, ale, jak widać po apelach –
również tę głowę zajmuje niezłymi… filmami i serialami. Co
do mnie, mam całą listę tytułów, które gromadzę w pliku
na zimowe długie wieczory na rowerze. Polecam też
prezentacje TED-owe, jeśli ktoś woli coś dla rozumu, a nie
tylko dla oczu. Nie oszukujmy się: do treningu wybieram
filmy, które mają wartką akcję albo są atrakcyjne wizualnie
– wtedy czas leci jakość szybciej. Pewnie na Bergmanie nie
miałbym tyle ubawu co na „Rambo”, ale to kwestia gustu.
Oczywiście wolałbym jeździć na zewnątrz, ale łącząc punkt
1 – widzę sens oraz punkt 2 – mam uatrakcyjniacz i jakoś
daję radę. Zważcie, że nawet latem podczas ładnej pogody
kowalski.coach rekomenduje przynajmniej jeden trening
jakościowy w tygodniu na trenażerze. Szukajmy więc
sobie przyjemności i nagród. Przygotowując się do sezonu
zimowego 2016/17, wymyśliłem patent z podstawką na
Kindle’a i mam zamiar czytać, ile się da. Oczywiście nawet
najlepszy film nie skupi twojej uwagi, kiedy do zrobienia
jest naprawdę potężny trening jakościowy. I tak zbliżamy
się do mojego trzeciego patentu.
3. Nawet wtedy, gdy nie ćwiczyłem z trenerem, miałem
poczucie, że czas na treningu leci szybciej, jeśli do zrobienia
jest jakieś zadanie. Jakiekolwiek. Nie mówię o zadaniu tak
zajmującym, że nie rozumiem, co jest w napisach w filmie
(zdarzało mi się tak). Mówię o elemencie treningu, który
ma za cel lekko wydostać mnie z tego chomikowego
powtarzania w jednostajnym rytmie: prawa–lewa. Przykład:
można iść na wybieganie 12 km, ale można biec to
samo w formie fartleka. Można jeździć 90’ na rowerze
ciągiem, a można po 45’ zwiększać i zmniejszać kadencję
i utrzymywać ją przez dany czas, można kręcić jedną nogą
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krótkie odcinki, a podczas pływania „umówić się ze sobą”,
że na danej setce oddychamy tylko na jedną stronę albo
kontrolujemy to, co się dzieje z lewą ręką. Tych mikrozadań
może być nieskończona ilość. Oczywiście najlepiej byłoby
mieć jak najwięcej  treningów jakościowych – wtedy nuda
mniejsza i satysfakcja po wykonaniu większa, ale tak się
nie da. Kiedyś ten tlen trzeba zrobić…
Każdy z nas ma swoje patenty na nielubiane obowiązki,
czy to domowe, czy treningowe. Specjalnie nie napisałem
o kolegach i grupach treningowych, które są według mnie
bardzo dużym motywatorem i „zmuszaczem”. Jednak ponieważ
jestem zwolennikiem myślenia, że trening jest dopasowany do
możliwości i predyspozycji zawodnika, uparcie twierdzę, że o ile
tlenówkę można robić w grupie, o tyle treningi jakościowe robię
w 99% procentach indywidualnie.
A niezależnie od patentów i tak przyjdzie taki czas, że dane
działanie stanie się nawykiem i wtedy to już po kłopocie…
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Trenowanie w deszczu
Oto tekst z cyklu #janusztriathlonu trenuje. Skąd ta duma?
Z roweru w deszczu. I to jeszcze MTB. Bo mimo niesprzyjających
warunków pogodowych zaliczyłem 2 h na rowerze, wróciłem,
przeżyłem i jestem z siebie dumny.
Ale od początku.
Dzisiaj w planie od 90’do 2 h roweru. Wiadomo – peak season
to nie jest, więc jaki to będzie rower, nie ma znaczenia. Ale za
jazdą w terenie nie przepadam. Pęknięta kość strzałkowa sprzed
dwóch lat, niezliczone wywrotki – to nie są fajne pamiątki po
takich treningach. Dodatkowo mój kolega Daniel RIZO Godlewski
(tak, tak – ten od „rąk, które leczą”) jeździ jak szatan, więc
zawsze zabiera mnie na tak trudne dla mnie technicznie trasy,
że po każdym powrocie mówię: „nigdy więcej”. Dzień przed
treningiem odbieram telefon. Przebieg rozmowy można streścić
tak: „Jedziemy na rower; Prezes na przełajówkę, pokaże nam, jak
się jeździ – dawaj z nami”. Odpowiedziałem panom uprzejmie:
„Sami se jedźcie”. Tym bardziej, że prognoza pogody w moim
srajfonie mówiła: 9 – 13 – ulewy. Po 13 – śnieg.
Ustawiłem więc rano trenażer, załadowałem film do obejrzenia
(jeszcze raz dzięki wszystkim za inspiracje z profilu „Film na
trenażer” na FB!) i już byłem w blokach, gdy nadszedł kolejny
SMS: „Prezesa nie będzie, dawaj – ciśniemy. U mnie ładna
pogoda”. Biorąc pod uwagę, że za moim oknem właśnie przeszła
ulewa, motywacji nie miałem żadnej. Ale pomyślałem sobie:
„dla towarzystwa i Cygan dał się powiesić, więc dlaczego nie”.
Obiecywał, że objedziemy nową ścieżkę rowerową w pobliżu
jeziora Krzywego. Ubrany na cebulkę wystartowałem. Deszcz
zaczął padać po 10’ jazdy. Ale byłem dobrze ubrany. Buty zimowe,
które dostałem z Wertykala – LAKE CX 145, kurtka Windstopper,
Buff, rowerowe spodnie zimowe Castelli – wszystko to dawało
nadzieję, że poza bryzgami wody w gębę coś z tego treningu
będzie. Spotkaliśmy się z kolegą w połowie drogi i pocisnęliśmy
na obmyśloną trasę.
I nie sam trening w sobie, ale raczej kilka myśli, jakie miałem
w trakcie, skłoniło mnie do napisania tego felietonu.
1. Naprawdę obecnie można się ubrać tak, żeby warunki
pogodowe nie przeszkadzały. Jedynym elementem
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mojego ubioru, który NIE dawał rady były rękawiczki. Ale
i w tym przypadku włożenie na wierzch rękawiczek ze stacji
benzynowej rozwiązuje problem.
2. W trakcie treningu moja motywacja do walki z trudnymi
warunkami skoczyła jeszcze wyżej, gdy zobaczyłem grupę
dzieci (!) z Olsztyńskiego Klubu Kolarskiego na treningu.
I co z tego, że lało? Dzieciaki zasuwały z trenerem i na nic
nie patrzyły… No to one mogą, a ja nie?
3. Zupełnie inaczej wygląda jazda MTB po lesie, po leśnych
duktach (tzw. single trackach), a inaczej po szerokich
przecinkach – czasami też na jeden rower, ale bez
konieczności posiadania użytkowej techniki pozwalającej
podjechać pod megagórkę, na której koła się uślizgują jak
sanki.
4. W trakcie treningu Daniel zadał mi pytanie, dlaczego nie
lubię MTB, ale wyłączając technikę. Moja odpowiedź: „za
mocno boli dupa” – bo jazda po korzeniach naprawdę nie
należy do przyjemnych. Problem został dzisiaj rozwiązany.
Trasa dość pagórkowata (380 m przewyższenia), ale
przyjemna do jazdy. Dla mnie bajka.
5. Utytłany i zabłocony po pachy – tak skończyłem. Nie jest
to nic fajnego, a na pewno nie jest to cel sam w sobie. Aha,
i nauczka na przyszłość: na ostatnie 3 km warto mieć 2 zyle
na myjnię samoobsługową. Jak nie, to woda ze szlaucha
załatwia sprawę.
Czy polubiłem MTB? Raczej nie. Ale dzięki MTB w ciągu
ostatnich 3 tygodni odkryłem tak zajebiste tereny do biegania, że
teraz jestem w stanie zrobić 30-kilometrowe wybieganie, będące
pętlą i nie klepać w trakcie tego treningu więcej niż 1 km po
twardym. Moim faworytem podczas zimowych treningów nadal
pozostaje trening na szosie, w drugiej kolejności na trenażerze
i dopiero jako ostatni MTB. Chociaż Daniel coś przebąkuje
o wyższości roweru przełajowego nad MTB. Ale o tym aż boję się
żonie wspominać!
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Dlaczego lubię trenować zimą?
Mały kontrapunkt do Kona
Tekst pisany tuż przed Mistrzostwami Świata na Hawajach,
czyli w październiku. Pojechało na nie kilku Polaków, więc
Facebook był zarzucony prześlicznymi słonecznymi zdjęciami
z The Big Island. A za oknem szaro, brudno i pada…
Wczoraj (8.10) zacząłem trening o 18.30 i po 20 minutach
biegałem po ciemnym lesie, klnąc, że nie mam ze sobą ani
czołówki, ani rękawiczek… Biorąc pod uwagę, że jeszcze tuż przed
wyjściem oglądałem kolejną Łukaszową relację z „gorrrrrących”
Hawajów, te szewskie słowa, jakie burczałem pod nosem, miały
swoje uzasadnienie. Moja życiowa zasada jednak brzmi: nie ma
co się kopać z koniem i jeśli wroga nie można pokonać, to trzeba
się z nim zaprzyjaźnić. Podobnie jest z zimą. Po prostu nauczyłem
się lubić treningi zimą. Oto kilka powodów:
1. Bieganie po ciemnym lesie jest super. Chyba nic nie nastraja
mnie tak pozytywnie jak magiczna atmosfera: ja, punktowe
światło z czołówki, ciemność dookoła i las. Superćwiczenie
dla psychiki. Pomijam kwestię tego, że coś może wyskoczyć
zza krzaka (jak wiadomo prawdziwi triathlończycy się nie
boją), ale ta ciemność – podobnie jak głębia dla nurków –
jest po prostu porażająco piękna. Ma się poczucie, że jest
to prawdziwa – jak w Ironmanie – walka ja vs. cała ciemna
strona MOCY. Inna sprawa to technika biegu. Trzeba
umieć biegać po ciemnym lesie. Wiem, że są czołówki,
które sprawiają, że czujemy się jak w galerii handlowej,
ale ja mam taką zwykłą, za 30 zł i nie chcę jej zmieniać.
Światła z niej tyle, co mojej formy obecnie. Ale dzięki temu
mam kolejne uatrakcyjnienie treningu. Zapewniam was, że
inaczej się biega, kiedy trzeba kontrolować to, gdzie i jak
stawiamy stopę. Oczywiście CIĄGLE mówimy o treningach
tlenowych.
2. Tlen – kolejna zaleta zimy. To okres, gdy objętość, a nie
szybkość jest moim towarzyszem treningowym. Tak
więc wiem, że na tych treningach nic nie będzie bolało.
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Będzie wolno, przyjemnie i miło. A że czasami będzie
mokro albo zimno – na to też mam odpowiedź. Naprawdę
nie mogę się doczekać biegania w bufce, mojej bufce
MOCY MKONa! Mam do niej sentyment, a spotykanie
na treningu ludzi, których nie znam osobiście, ale którzy
również biegają w takiej bufce, jest naprawdę przemiłe…
Podobnie z innymi triathlonowymi gadżetami. Swego
czasu biegałem w Wilanowie i z naprzeciwka biegł kolega
w koszulce finiszera z jakichś zawodów 70.3. Ja z kolei
biegłem w koszulce z napisem MKON. Ja nie wiedziałem,
kim on jest, on nie wierzył, że to ja. Jak mi napisał potem na
FB, myślał, że to jakiś szczęściarz, który dostał ode mnie
tę koszulkę. Fajnie jest widzieć na treningach, że jesteśmy
z tego samego trigangu!
3. Niedzielne kąpiele są kolejną zaletą treningów zimowych.
Kąpiący się zimą, morsy i inni szaleńcy, czyli ci, którzy
uważają, że woda w innych porach roku jest… za ciepła,
żeby do niej wchodzić. Każde długie wybieganie zimą
zaczynam i kończę nad jeziorem (lub w pobliżu beczki
z wodą). Zaczynam, bo zostawiam tam auto (jeśli to jezioro),
stamtąd startuję, aby po treningu i obowiązkowej krioterapii
szybko wskoczyć do auta, przebrać się i pojechać do domu.
Kiedy robię trening w domu, jest podobnie – zapewne
wszyscy widzieli red. Grassa i jego zimowe kąpiele w
mojej przysaunowej beczce… Korzystając z niej, trening
zaczynam od wyrąbania dziury w lodzie – po treningu
wystarczy wskoczyć i jest… strasznie przez pierwszą
minutę, a potem już jest super.
4. Trenażer. Moja lista zaległości filmowych, które mam
zamiar odrobić na trenażerze, liczy dobrze ponad 30
pozycji. Czasami się zastanawiam, czy to nie jest tak, że
po cichu liczę na słabą pogodę, żeby nie tyle potrenować
na trenażerze, ile aby trenażer stał się pretekstem do
obejrzenia filmu, prezentacji na TED lub… pogrania w grę.
Mam plan, aby w tym roku podczas tlenowego jeżdżenia
położyć się wygodnie na kierownicy i spróbować pozabijać
kilku faszystów w „Call of Duty” czy innej strzelance.
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Nie wiem, jak to będzie, ale liczę, że zajmująco. Poza tym
na facebookowym profilu „Filmy na trenażer” co chwilę
pojawia się jakaś nowa propozycja.
Jedyną rzeczą, której mi brakuje, jest rywalizacja z innymi.
Udział w zawodach jest przecież kwintesencją trenowania.

131

VI. Patenty MKONa

Jak wygrać z zimą?
Jestem zatwardziałym tradycjonalistą, żeby nie powiedzieć
betonem. Mój opór przed nowościami jest powszechnie znany.
A opór przed „modami” to już w ogóle. Kiedy moda staje się
powszechnie obowiązującą niepisaną normą, to już mam wysypkę.
O wyjazdach w „ciepłe” zimą pisałem swego czasu na łamach
„Akademii Triathlonu”, ale muszę napisać jeszcze raz, ponieważ
zarówno w procesie mentorskim, jak też poza nim, zdarzają się
zapytania typu: „Czy jak nie pojadę na tydzień do Calpe, to jest
szansa na wynik w 2016?”.
Moja odpowiedź zawsze jest taka sama: „Ja nie jadę, a o wynik
nie martwię się w styczniu”. Martwić się będę w kwietniu, a jeżeli
start A zaplanowałem na październik, to nawet w styczniu nic
jeszcze nie będzie przesądzone. Powtórzę tezę z zeszłorocznego
felietonu na AT: stać cię – jedź, ale nie na tydzień.  Bo tydzień to
za krótko.
A jeszcze lepiej trenuj, a nie kombinuj.
Jednak zamiast po raz kolejny przekonywać, że prawdziwe
żelazo wykuwa się w brudzie i znoju, a nie w słonecznych
okolicznościach przyrody, chciałbym zwrócić państwa uwagę
na to, że warto sobie ułatwić trenowanie tutaj. Dokładnie: tu
i teraz. W pełni zimy! Nie wiem, jak w innych częściach Polski,
ale w Olsztynie śniegu mamy do pół łydki. I o ile nie stanowi to
żadnego problemu w przypadku treningu na basenie i na rowerze
(ja naprawdę kocham trenażer), o tyle już przy bieganiu dobrze jest
sobie pomóc. Jak? Wykorzystując najprostsze i najskuteczniejsze
metody.

Metoda 1 – sprzęt
„Miej najlepszy sprzęt, na jaki cię stać” – mawia Darek
Sidor. Jednocześnie na jego blogu znalazłem kiedyś inspirację
dotyczącą wyposażenia butów w kolce w postaci wkrętów.
Lekko modyfikując ten wynalazek, na jeden ze startów w ramach
CityTrail wkręciłem, a właściwie przebiłem podeszwy starych
butów biegowych wkrętami, włożyłem dwie wkładki i… jakoś
dało radę. Teraz się wycwaniłem i mam buty „pro” do biegania
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z zamontowanymi od razu kolcami (jeden z modeli Salomona)
i naprawdę lód mi nie straszny. A już taki ubity śnieg jak zwykle
w Łazienkach – dla mnie to autostrada. Mówimy o bieganiu
w okolicach 3:35/km. Naprawdę dają radę! Do tego dobra
kurtka biegowa i to najlepiej taka, którą można na czas odcinka
tempowego zwinąć i wsadzić za gacie, a potem na przerwie
znowu włożyć na grzbiet.

Metoda 2 – dopasowuj trening do stanu nawierzchni
Przesuwanie treningu o jeden dzień (mocno/słabo śnieży,
mróz, chlapa) nie ma znaczenia. Wszystko można ustalić
i zaplanować. W ostateczności można lekko zmodyfikować sam
trening, czyli zamiast np. BC2 14 km polecieć 2 x 7 albo 3 x 5 km.
Moje biegowe treningi akcentowe odbywają się zimą
w zwykłych miejscach, oczywiście jeśli nie ma błota pośniegowego.
Są to drogi wyjazdowe z miasta (albo wcześnie rano, albo późno,
kiedy ruch mniejszy), odśnieżone ulice miasta (niedawno biegałem
10 x 1000 na Myśliwieckiej). W ostateczności, jeśli naprawdę nie
ma gdzie, idę... brrrrrr... na bieżnię do siłowni.
Ten ostatni przypadek to dla mnie – jak to się mówi – kosmos!
Zaletą jest to, że wystarczy dobrze nastawić prędkość – nie tak
jak w Bułgarii, kiedy to ustawiłem 17,4 km/h, zamiast 17,14 –
i można katować nawet „tysiączki”.

Metoda 3 – sam sobie przygotuj
nawierzchnię do biegania
Oczywiście nie mówię o czystym asfalcie – no chyba że ktoś
ma zaprzyjaźnionego kierowcę solarki. Mam na myśli metody
chałupnicze. Do treningów typu podbiegi, zabawa biegowa,
fartlek albo szybszy cross wystarczy… ślad samochodu. A jak się
uda namówić kolegę, który ma samochód terenowy albo quada,
żeby pociągnął za sobą opony, to już prawie robi się autostrada.
Mamy taką pętlę w lesie miejskim w Olsztynie (1100 m). Jeśli
napada dużo śniegu, sam ją odśnieżam w taki właśnie sposób.
Można także, choć budzi to moje nieodparte skojarzenia
z chomikiem, dokonać czynu społecznego i za pomocą łopaty
odśnieżyć pierwszy tor na stadionie lekkoatletycznym. Trzeba
tylko mieć układ z zarządzającym. My w Olsztynie mamy.
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Wtedy BC2 12 km staje się nie tylko treningiem fizycznym, ale
i psychicznym.
Wracając do początku. Trenowanie w cieple jest
przyjemniejsze – bez dwóch zdań. Ale nie dajmy się zwariować.
Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. I niemaniemogę!
Pozdrowienia!
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Patenty MKONa
Emil Wydarty i Kuba Dec wyzywają mnie od januszów. Janusz
Polskiego Triathlonu – tak mówią! Dlaczego? Bo jak twierdzi
Krystyn Lipiarski z Wertykala, jestem trochę jak Adam Słodowy.
I nie dlatego, że znam się na majsterkowaniu (bo się nie znam,
co więcej scyzoryki nie są moimi przyjaciółmi), ale dlatego, że
w triprzygodzie zaczynałem od… swoich patentów.
Na początku mojej kariery nie miałem zielonego pojęcia
o dwóch z trzech dyscyplin. Pływanie i jazda rowerem,
a w szczególności jazda rowerem szosowym i to zimą, były dla
mnie czarną magią. Oczywiście biblią dla takiego amatora jak
ja był blog Darka Sidora. Tam wyczytywałem patenty na batony
energetyczne, buty z kolcami, no i oczywiście plany treningowe.
W temacie patentów mam też swoje osiągnięcia.

Patent nr 1, rok 2008. Może nie areo,
ale za to ciepłe ochraniacze na obuwie
Nieoceniona mamuśka Danuśka pewnej zimowej soboty
dostała ode mnie zadanie zrobienia ochraniaczy na obuwie.
Widziałem w necie, jak to mniej więcej wygląda, poszedłem do
szmateksu po najtańszą kurtkę puchową, do pasmanterii po
zamek i oczywiście wygrzebałem z szuflad babci stare długie
skarpety.
Jak wygląda ten patent? Proszę bardzo.
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Mam te ochraniacze do dzisiaj i pomimo że zimą jeżdżę
w specjalnych, otrzymanych od Wertykala butach zimowych
LAKE, to ciągle wspominam tych superhiperwyglądających
zawodowych kolarzy, którzy się podśmiewali z mojego patentu.
Oni się śmiali, a mnie było ciepło!
A co!

Patent nr 2, rok 2012. Wałek… do rolowania
W tym roku zadzwonił do mnie Daniel Godlewski i poinformował
mnie o rozpoczęciu prywatnej praktyki fizjoterapeutycznej.
Wielokrotnie już o tym wspominałem, ale powiem to jeszcze raz
– bez jego zabiegów i dbania o moje nogi, nie byłbym tutaj, gdzie
jestem. Nie może on jednak ze mną zawsze i wszędzie jeździć,
więc polecił mi rolowanie jako środek na rozluźnienie powięzi.
Teraz jest łatwo – rollery są nawet w lidlach, ale wtedy? Wtedy był
wałek do ciasta. I zapewniam Was, że gdy dzisiaj konsultantka
firmy sprzedającej rollery pyta mnie: „A nie lepiej, jakby kupił pan
średniej twardości wałek?”, to lekko się z niej w duchu śmieję.
Zresztą wałek do ciasta albo 2-litrowa butla coli to bardzo dobry
substytut wałka do rolowania – szczególnie na wyjazdach!

Patent nr 3, rok 2014. Aerobidon
W końcu kazali mi z niego zrezygnować, bo wstyd – mówili.
Teraz mam taki amerykański, choć według mnie zwykły. Litrowy
bidon Enervit z zatyczką będącą korkiem od szampana jednak
dawał radę. Rozcięcie w kształcie x sprawiało, że korek łatwo
się wkładało i dość dobrze trzymał izo w środku. Gorzej było
z napełnianiem w trakcie, bo słabo wychodził – ale według
mnie to element do dopracowania. Zresztą widziałem już wielu
naśladowców, którzy pewnie to udoskonalą.

Patent nr 4, rok 2009. Posiłek energetyczny
na rowerze, czyli zwykła buła
Często jestem pytany o to, skąd się wziął pomysł na kanapki
na rowerze. Ma on dwa źródła. Pierwsze to wycieczka rowerowa
Szklarska Poręba–Olsztyn. Przygotowując się do Ironmana
w Borównie, chciałem się przekonać, co to znaczy przejechać
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180 km na rowerze. Postanowiłem więc pojechać 180 km,
a potem trochę więcej (w końcu wyszło ok. 618 km przez dwa
dni). Nie miałem wtedy pojęcia, co to są batony energetyczne,
żele i inne takie. Naturalnym więc wyborem było zabranie ze
sobą do plecaczka czegoś, co będzie można spożyć. A że rano
w ośrodku, z którego wyjeżdżałem, do wyboru była tylko bułka,
miód i dżem, to napakowałem bułek z miodem i… pojechałem.  
Drugie źródło to ostrzeżenia z forum IM2010. Przed Borównem
osoby bardziej doświadczone ode mnie (m.in. Kuba Bielecki)
mówiły o przesłodzeniu pod koniec wyścigu rowerowego. Ktoś
wspominał o piersi z indyka, ktoś pisał o zabieraniu kabanosów.
Ja również próbowałem – w Borównie kanapka była z szynką,
ale jednak jakość robi po prostu pieczywo, a nie omasta. I tak
pozostałem przy bułce na słodko, chociaż idealnym rozwiązaniem
jest bułka lekko słonawa plus miód.
A teraz? Teraz niektóre patenty zostały (bułka, roller), niektóre
odeszły w przeszłość… Miło jednak się je wspomina. Wtedy stać
mnie było na takie patenty, a jeśli Ciebie stać na Cervelo P5 albo
Argona 119, to nie przejmuj się, jakie wyniki robisz – po prostu
kupuj! Czy powiesz żonie, ile to kosztowało – Twoja sprawa!
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Moje koksy – z innej beczki
Firma Enervit ze swoimi żelami, galaretkami i napojem
regeneracyjnym R2 daje radę, ale nie bez kozery zwany jestem
pierwszym burakiem wśród triathlończyków. Chciałbym zatem
dwa słowa o tym naturalnym EPO. Wiosną moje przepisy na sok
z buraka wzbogacają się o jeden dodatek, którego używałem
jeszcze w latach 90. Jest to pokrzywa. Pamiętam, jak na wiosnę
trenerka Ludwichowska goniła nas wszystkich do lasu, gdzie do
reklamówek zbieraliśmy garściami pokrzywę, a potem w domu
w wannie następowała kąpiel, mająca na celu wypłukanie
z rośliny kwasu (chyba mrówkowego). Potem ku trwodze mamy
przystępowałem do najtrudniejszej części procesu obróbki
pokrzywy, czyli uzyskiwania soku z ziela. Do dyspozycji była tylko
maszynka do mięsa, więc się kręciło. Cała kuchnia była zielona,
mama wkurzona, a z wanny zielska wyciskało się dobre 0,5 l soku.
Śmierdział, nie dało się go pić, ale miał moc! Od momentu, kiedy
z rekomendacji Julity Sikory kupiliśmy wyciskarkę, wyciskamy
wszystko. Teraz przyszedł czas na miks mocy, czyli buraki plus
pokrzywa. Od razu mówię – smak dzieciństwa się nie zmienił.
Dalej wali ziemią i zielskiem, ale wiem, że działa. Polecam!
Na koniec dwa słowa o burakach: nie piję przed ani po
treningu. Staram się pić raz w tygodniu. Z sokowirówki z ok. 2 kg
buraków wychodzi ok. 0,5 litra soku. Z wyciskarki trochę więcej.
Jest jednak zasadnicza różnica – z sokowirówki jest mnóstwo
drobinek w soku, co daje mniejszy komfort picia. Nie piję więcej
soku z buraka na raz niż 150–200 mililitrów. Każda większa ilość
powoduje natychmiastowy ból brzucha. Nie wiem, z czego to
wynika, ale każdy kto machnie za dużo na raz, tego doświadcza.
Nie polecam picia w dniu startu. Dzień przed – jak najbardziej!
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Suplement nad suplementy!
Po wysłuchaniu kolejnej reklamy, w której poinformowano
mnie, że mogę się zaopatrzyć w tabletki na stres… dla psa,
pomyślałem sobie, że albo ten świat jest jebnięty, albo my,
którzy to wszystko kupujemy. Wprawdzie testujemy teraz
kurkuminę przesłaną przez Marcina Mikuska (to znaczy Prezes
testuje za granicą – ciekawe, co na to Włoszki), ale ilość reklam
z tabletkami, proszkami i innymi cudami na wszystko jest
naprawdę zatrważająca.
Paczka kaszy zawiera milion razy więcej przyswajalnego
magnezu niż superhiperchelat w tabletce za tryliony złotych. Mimo
tego faktu Klub Sportowy NIEMANIEMOGĘ postanowił połączyć
wodę z ogniem. Działalność charytatywną – w tym przypadku
motywacyjno-energetyczną żenimy z modą na suplementy.
W naszym tajnym laboratorium powstał Oddech mocy MKON-a.
Jak się go stosuje? Otóż – jeśli doustnie i na miejscu –
odszukuje się MKON-a przed zawodami, podchodzi się do niego
i po okazaniu dowodu wpłaty lub ewentualnie po uiszczeniu kaski
do słoika otrzymuje się „oddech” dający moc. Bezpośrednio
z gęby – czyli tak jakby ze źródła mocy.
Jeśli wolicie wersję wysyłkową, to dawajcie znać – mamy
milion wyprodukowanych fiolek. Oddech mocy MKON-a działa
jednorazowo – wystarczy na zawody/start/trening. Niestety
można go przedawkować, więc nie rekomendujemy większej
ilości niż jedno sztachnięcie dziennie.
Produkt był konsultowany ze wszystkimi świętymi.
A tak serio – LUDZIE, OPANUJCIE SIĘ!
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Regeneracja my ass
W pewien słoneczny letni weekend 2016 r. miałem okazję
doświadczyć kilku rzeczy. Po pierwsze uświadomiłem sobie
(dzięki Jackowi Nowakowskiemu), jak dobrze, że uprawiam
triathlon a nie jeździectwo. Nasze karbony za kilkanaście tysięcy
to nic przy wydatkach na końskie hobby.
Podczas weekendowych treningów, jak to dziadek starszy
(Jacek) z młodszym dziadkiem (wiadomo) pogadaliśmy
o regeneracji, o tym, jak jeden rok różnicy potrafi odbić się na
wynikach i ile daje regeneracja.
Sam tego doświadczyłem w praktyce w niedzielę. Po raz
kolejny uświadomiłem sobie, jak bardzo amatorskie trenowanie
różni się o trenowania „zawodowego”. I nie chodzi o liczbę
treningów. Agnieszka Jerzyk pisze na FB, że ciśnie trzy treningi
dziennie. Mnie też się tyle zdarzało. Pewnie nie na takiej
intensywności, ale na obozie był rozruch, trening poranny,
trening właściwy i wieczorne zajęcia na siłowni. Za juniora of
kors. Ta sama Agnieszka (o czym już nie pisze, cwaniara) pewnie
pomiędzy treningami leży w łóżku, pępkiem do góry, i regeneruje
się, czekając na kolejny wycisk. I tak powinno być!!! Strasznie jej
zresztą tego zazdroszczę. Nie tej intensywności, ale tego czasu
na regenerację.
Misie takie jak my (znaczy ja i większość czytających
ten felieton) po treningu ma zajęcia domowe, pracowe albo
tak jak ja dzisiaj zajęcia okołopracowe – 400 km podróży
Olsztyn-Poznań na jutrzejsze szkolenie. I nie ma znaczenia, że
wciśnięcie dwóch treningów w rodzinny dzień, wziąwszy pod
uwagę maksymalną godzinę wyjazdu, mocno ograniczyło czas
spędzony z dziewczynami (synek zarabia, więc i tak go nie było).
Dodatkowo spowodowało, że klasyczną regenerację po drugim
treningu (trzygodzinna zakładka) - jak to zwykle ostatnio -  musiało
zastąpić SKODA SPA.
Zanim wsiadłem jednak do auta, podłączony klasycznie do
prądu, z kompresją na nogach i obietnicą porolowania się po
przyjeździe do hotelu, zastosowałem patent, jaki wykorzystuję
ostatnimi czasy. Otóż po przyjściu z treningu pierwszą rzeczą,
jaką robię, jest nicnierobienie. Wiele rzeczy przygotowane upfront, kilka rzeczy do zrobienia zaraz, ale zmuszam się, aby
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chociaż 20’-30’ poleżeć. Tak plackiem. Żona łaskawie zezwala
(sama zresztą wraca z roweru) i choćby nie wiem jak mnie kusiły
różne rzeczy, kumuluję to zmęczenie i staram się wyobrazić sobie,
że za kolejnych 60 minut nie będę wsiadał do auta, ale raczej
obudzę się za kilka godzin miło wypoczęty. Pierwsze żarcie,
czyli BCAA, ISO i koktajl owocowy zawierający MACA wciągam
jeszcze w aucie, jadąc z treningu, więc dziura węglowodanowa
przysypana. Właściwe żarcie robię w ostatniej kolejności z pełną
świadomością, że SKODA SPA zamieni się od 50. do 400. km
w SKODA SPA&RESTAURANT.
Tak w pełni przygotowany zasiadam za kierownicą mając
świadomość, że nadrobię 100 km, jadę tak, żeby jak najszybciej
wjechać na autostradę, bo tylko tam (na dwupasmówce w sensie)
daję radę uruchomić tempomat i włączyć prąd. Wyposażenie
auta to kolejny element układanki triathlonowe,j o istnieniu której
nie zdawałem sobie sprawy, zanim nie zacząłem uprawiać tego
sportu. Od pewnego czasu samochody o jakich w ogóle myślę w
sensie leasingowo-zakupowym, MUSZĄ mieć: pojemny bagażnik
(do zmieszczenia roweru), automatyczną skrzynię biegów
(wiadomo po co) i tempomat. Wtedy jadąc na autostradzie, mogę
maksymalnie pochylić siedzenie do przodu (jak najmniejszy
kąt w kolanie), lekko odsunąć fotel, włączyć tempomat i prąd
i udawać, że to coś daje.
Oczywiście alternatywą byłoby kupienie auta z kierowcą albo
podróżowanie pociągiem z kuszetką, ale to pierwsze na razie nie
wchodzi w grę z powodów oczywistych, a to drugie z powodów
logistycznych. I tak trzeba sobie jakoś amatorsko radzić.
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Roztrenowanie, cholerne roztrenowanie
Zacytuję Tomka Kowalskiego: „Proponuję do końca
września nie robić nic, co można byłoby nazwać realizacją planu
treningowego”. Trener mówi: ma być laba, czas odpocząć. Totalny
reset. Total reset trwa już 3 dni. I nie jest tak, że dostaję świra, nosi
mnie i muszę wyjść na rower albo pójść pobiegać, o nie. Nawet
się cieszę, że w tym szkoleniowym amoku, jaki mam obecnie
w kalendarzu, nie zapełniam całego bagażnika trenażerem,
rowerem, setem do pływania, zestawem do biegania na ciepło
(po południu) i na zimno (o 6 rano). Jestem zadowolony z tego,
że nie trenuję! Mam zamiar być zadowolonym do 1 października.
Zapewne nie wytrzymam i wyjdę na rower albo na basen, ale na
pewno nie będą to „treningi”.
W planie mam jeszcze ultramaraton w Bieszczadach
(październik 2015), ale to na luzie, bez specjalnego przygotowania.
Tym bardziej, że to impreza towarzyska, której jedynym celem
jest zgrzanie Suchego, więc może bez trenowania się jakoś uda…
Mimo komfortu wynikającego z nietrenowania, mam klasyczny
syndrom odstawienia – za czymś tęsknię. Po 3 (słownie: trzech)
dniach od startu w Malborku, to, czego mi NAJBARDZIEJ brakuje,
to systematyczność i treningowy dryl. Ta powtarzalność z jednej
strony była trudna, a z drugiej po kilku dniach już za nią tęsknię.
Mam wrażenie, że jestem lekko opuchniętą, zgnuśniałą ropuchą,
która nie ma celu w życiu i ledwie się rusza. Nie za bardzo mi to
odpowiada, więc szukam innej aktywności. Nic nie leży odłogiem,
niczego nie trzeba nadrabiać. Nie mam zaległości towarzyskich,
odłożonych pomysłów, nieprzeczytanych książek. Pomysły są –
ale te bieżące – wkrótce pierwszy.
Wracamy jednak do ropuchy. Pojawia się pierwsza myśl
– iść w hedonizm. Z kilku odsuwanych na okres roztrenowania
zachcianek trzy już spełniłem. Zeżarłem hamburgera, torcik
wedlowski (w całości), no i duże fryty. Zauważam jednak, że te
przyjemności już tak nie cieszą. Wsunąłem czekoladę mleczną,
ale po roku niejedzenia takowej ona… nie smakuje mi tak, jak
podpowiadały wyobrażenia o niej. Druga myśl – zbrojenia.
Kupuję sprzęt, jaki powinienem mieć. Negocjuję zakup stroju
jednoczęściowego DS HUUB (podobno „superoreo”), zbroję
się w nowe opony i zestawy zapasowe (Emil i Kuba to kopalnie
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wiedzy o tym, jak można podrasować rower). To jednak ciągle
nie to. Te zajęcia nie kosztują mnie zbyt wiele wysiłku, a przecież
o niego tu chodzi.
Wpadam więc na pomysł: a jeśliby iść pod prąd ogólnie
przyjętej strategii nabierania masy w okresie roztrenowania?
Może wykorzystać wrzesień nietrenowania do jej zrzucenia?
W kontekście celu na I półrocze 2016 roku to zacny pomysł –
w końcu będę się zmagać z maratonem i im mniej kilogramów, tym
lepiej. Siłę na rowerze mam z masy – to empirycznie potwierdzone.
Im byłem chudszy, tym słabiej mi się jeździło. Ale w bieganiu…
może warto poeksperymentować. Tak więc odwrotnie niż
w latach poprzednich okres roztrenowania zaczynam wytopem.
Pojawił się cel: trzymać 2500 kcal dziennie, a wraz z nim zadania:
dzienniczek z kaloriami, wymyślanie przepisów, kombinowanie
na wyjazdach – od razu czuję więcej energii – jest cel, jest plan!
Nie myślcie, że jestem nienormalny – to nie będzie od jutra.
Powiedzmy: od poniedziałku. W końcu poza hamburgerem,
frytami i torcikiem są na liście grzechów jeszcze przynajmniej
dwie kolejne rzeczy. Ktoś wie jakie?
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Janusze triathlonu
W lipcu 2016 r. byłem gościem. Znaczy: zaproszonym
gościem. Projekt Ekipa ekstRemalna zaprosiła mnie, abym
towarzyszył Magdzie (start na ¼) oraz Michałowi (debiut w tri)
podczas zawodów GIT w Elblągu.
Olsztyn rywalizuje z Elblągiem trochę jak Toruń z Bydgoszczą.
Ale przyznaję bez bicia – zawody GIT w TYM mieście to jedna
z najpiękniejszych miejscówek do rozgrywania rywalizacji
triathlonowej, jakie widziałem. Klimat starego miasta (choć trasa
biegowa po kostce mnie akurat nie rajcuje), pływanie w kanale
i jazda po superasfalcie. Czego trzeba więcej? Zastrzegam, że
kanał oceniam z punktu widzenia kibica, a nie zawodnika, bo
motorówka mogłaby choćby te największe syfy z niego wyciągnąć.
W każdym razie – fantastycznie! Kibicowanie w bezpośredniej
bliskości trasy biegowej oraz takiej samej odległości od kufla
podpiwka i kalamarów w greckiej restauracji – świetna sprawa.
Naprawdę w Polsce nie mamy czego się wstydzić. To kolejne
w tym roku zawody na naprawdę najwyższym poziomie
(pozdrawiam Susz i Bydgoszcz – organizatorów super zawodów
w 2016 r.).
A teraz do brzegu. Przed startem ekstRemalni (a konkretnie
Michał) poprosił mnie o kilka słów (wywiad pewnie jest gdzieś
w internetach) podpowiedzi dla początkujących triathlonistów.
Powiedziałem o pięciu rzeczach. Jedną z nich, dość kluczową,
było przygotowanie się w każdym detalu. I o przygotowaniu
właśnie będzie w tym felietonie. Dlaczego? Bo przyznam się wam
szczerze, że nóż mi się dzisiaj w kieszeni otwierał przynajmniej
kilka razy. Poniżej parę przykładów (bez nazwisk). Jak ktoś
rozpozna zawodnika, to ma ode mnie naklejkę „ogień z dupy”.
Scena nr 1 (jeszcze w boksie rowerowym):
- MKON, jak myślisz, wkładać buty czy przyczepić je do
roweru?
- A biegłeś w nich do belki? Wykładziny nie ma, nie będziesz
się ślizgał?
- Kurczę, nie sprawdziłem.
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Scena nr 2 (ten sam zawodnik)
- Ile wchodzi iso do tego bukłaka w ramie?
- 0,7. Przynajmniej tyle nalałem. Ale trudno się ten bukłak
wkłada, bo coś się zagina.
- Aha, a spróbowałeś teraz po nalaniu, czy nic ci się nie
zagięło?
- O kurwa… zagięło się… nic nie leci!
Scena nr 3
Tę scenę mógłbym rozpisać na kilka ról. Tak mniej więcej
na 80% zawodników startujących w dzisiejszych zawodach.
Dlaczego? Bo dokładnie tylu miało w głowie następujący
schemat: dobiec do belki i dosłownie 3 milimetry za nią wsiadać
na rower. Po pierwsze: większość nie sprawdziła, GDZIE jest
belka. Po drugie: większość miała pomysł, aby wsiadać na belkę
3 milimetry zaraz po niej. Po trzecie – i tutaj objawi się główny
bohater sceny – nawet jak biegł w butach, nawet jak wpadł na
pomysł, żeby pobiec trochę dalej, a nie wsiadać na rower tuż za
belką, to wpinał się w pedały dobrych 20–30”.
Wieczorem SMS-ujemy z zawodnikiem (nomen omen
najwyższe miejsce w Garminie w historii swoich startów).
- Ale to wsiadanie na rower to padaka.
- Co się czepiasz, zdenerwowany byłem.
Mam nadzieję, że jak „kroi ludzi”, to się tak nie denerwuje, he,
he. Ciekawe, ile razy w życiu ĆWICZYŁ strefy zmian. Wpinanie.
I to jeszcze na kostce. O napierających z tyłu nie wspomnę.
Stawiam, że mniej niż kilka razy w… karierze.
A przecież liczba osób wspólnie trenujących z bohaterem
daje takie możliwości. Jeśli można ćwiczyć tłok na basenie
poprzez imitowanie open water start, to czemu, drodzy trenerzy,
nie trenować również tego?
Podobnie z nawrotem. Staliśmy tuż za pachołkami
nawrotowymi z trenerem Grzegórzkiem i zadawaliśmy sobie
pytanie: „ILU zawodników przećwiczyło ten nawrót akurat w tym
właśnie miejscu?”. Bo kilku było naprawdę zdziwionych, że już
teraz jest nawrót… O kozakach typu „cisnę do końca, a potem
robię nawrót o 180 stopni na zaciśniętej tylnej klamce” szkoda
gadać. Szanowni! NIE UMIEM TEGO ROBIĆ JA,  #janusztriathlonu.
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Ale dzisiaj widziałem jeszcze lepszych ode mnie. Wiem, że fotograf,
który stał 50 m od nawrotu mógł mylić, wiem że było wąsko i dużo
zawodników… Na szczęście tylko jeden zawodnik leżał. Ale był
potencjał na większą ilość gleb. I to bardziej niebezpiecznych.
Trenowanie triathlonu to trening wszystkiego. Sprawdzanie
wszystkiego. Kto z was przejechał się na tej dzisiejszej kostce,
sprawdzając, jak siedzą wasze bidony, żele, liczniki? Wiem, że nie
wszystko można sprawdzić, ale jeśli nie sprawdzicie, to będziecie
opowiadali takie historie, jak bohater naszej ostatniej sceny. Ten
startował w Gdańsku.
Scena nr 4
- MKON, ale dałem dupy… Nie sprawdziłem, że tuż po wejściu
do wody jest lekkie pogłębienie dna, a potem jest z powrotem
płytko. W konsekwencji jak się zorientowałem, że nie powinienem
płynąć, tylko jeszcze pobiec, było za późno, bo 499 z 500 osób
startujących ze mną przebiegło po mnie…
I tyle w temacie. Dodam, że kolega jest superpływakiem.
Podsumowując, macie drodzy koledzy, rowery za kilkanaście
tysięcy złotych. Po co? Żeby zaoszczędzić sekundy, minuty
na trasie. I tracicie ten czas nieumiejętnym wpinaniem się po
belce. Nie sprawdzacie, jak ustawione są przełożenia i jesteście
zaskoczeni, że po wpięciu się w rower jest tak ciężko zakręcić
korbą, że leżycie na boku.  
Warto to przećwiczyć i podobnie jak macie listę sprawdzającą
z rzeczami niezbędnymi do startu, radziłbym Wam zrobić check
listę aktywności przedstartowych.
Na koniec: dwie osoby napisały na moim profilu MKON
o peletonach podczas dzisiejszych zawodów. Powiem tyle: kto
draftuje, ten jest ch…m. Albo ch*jką!
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Szewc bez butów chodzi…
Podczas jednej z prezentacji Daniela Godlewskiego z CTMiR
w Dywitach usłyszałem, że regeneracja uszkodzonego miejsca
(mięsień, ścięgno, przyczep) może trwać od dwóch tygodni do
kilku miesięcy. Patrzę na to, co funduję swojemu organizmowi
przez ostatnie trzy tygodnie, i wydaje mi się, że czasami sami
dbamy o to, by ten proces odnowy… spowolnić. Ale zanim
posypię głowę popiołem, opowiem historię z życia innych. Wraca
kolega z nart i mówi: „Kurde, wywaliłem się i lekko uszkodziłem
więzadło w kolanie. Fizjo powiedział, że lepiej, żebym przez dwa
tygodnie nie biegał. A bark to mnie bolał już przez wyjazdem, więc
nie pływałem”. „No to przerwa – przynajmniej sobie odpoczniesz”,
mówię ja. A on na to: „No co ty, nie mogę pływać, nie mogę
jeździć, to katuję się na rowerze. Ty byś tak nie robił?”.
Przyznaję: odpowiedź, której bym udzielił, byłaby całkowicie
niezgodna z wszelkimi zasadami rehabilitacji i uprawniałaby do
myślenia, że amatorzy uprawiający sport mają wszelkie znamiona
lekkiego uzależnienia od ruchu, aktywności fizycznej czy innego
sposobu katowania siebie.
Mniej więcej tydzień temu, kiedy leżałem na łóżku do masażu,
Daniel zadał mi pytanie: „Jak to możliwe, że te otarcia po
wywrotce na początku lutego (trzy tygodnie temu) tak długo ci
się goją?”. Zacząłem się zastanawiać, czy ja sam starałem się
ten proces przyspieszyć, czy spowolnić. I zapewne domyślacie
się, jak było?... Codzienne treningi (pływanie, rower, bieg) raczej
nie pomagają zasklepić się dość głębokim otarciom. W końcu
zrobił się strup, ale trwało to trzy tygodnie. Podobnie teraz.
Podczas któregoś z pseudowiosennych popołudni biegałem
akcenty „na krótko”. No i złapało mnie. Korzonki piersiowe
nie są niczym przyjemnym, ale przecież, mimo że pływać nie
mogę, nie odpuszczę ani biegania, ani roweru. I to nic, że każdy
głębszy oddech przy bieganiu oznacza konieczność ułożenia
rąk i klatki piersiowej w specjalny sposób, a na rowerze, żeby
ziewnąć, muszę się podnieść z pozycji aero, bo inaczej kłuje jak
cholera. Ale do pewnego „progu” ból jest dla mnie elementem
treningu i jest naturalny. Doskonale rozumiem, dlaczego każdy
trenujący, gdy tylko usłyszy: „Kolano uniemożliwia mi bieganie”,
odpowiada: „Ale pływać możesz? Najwyżej popływasz z ósemką,
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żeby odciążyć nogi”. Brzmi znajomo? Sam, mając pękniętą kość
w ręce, latałem jak głupi z usztywniaczem, a pozycja leżakowa
była dla mnie wybawieniem, bo nie obciążała tej ręki. Dlaczego
tak się dzieje? Bo bez ruchu byśmy zwariowali. A zresztą – sport
to zdrowie, nieprawdaż?
Uwaga! Powyższy tekst nie dotyczy zdarzeń, które kończą się
kontuzją. Co innego „inne wypadki”. Naprawdę uważam, że przy
okazji kontuzji należy dać się organizmowi zregenerować, czyli
odpocząć, a nie co dwa dni próbować, czy już się da ćwiczyć
i ile się wytrzyma. Piszącemu te słowa wielokrotnie zdarzało się
spróbować podbiec do samochodu, żeby sprawdzić, czy stopa
już wydobrzała…
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Borówno 2009
To jest chyba pierwszy wywiad, jakiego udzieliłem w życiu.
Michał – autor bloga hrmaznaczenie.pl po mojej wygranej na
Ironman w Borównie (2009) poprosił mnie o opowiedzenie kilku słów
o zawodach.
Michał: Czym jest wyścig Ironman?
Marcin Konieczny: Został wymyślony przez żołnierza marines
jako zawody dla prawdziwych mężczyzn. Tak to rozumiem. Jeżeli
ktoś miałby narysować testosteron, to miałby on znaczek IM
z oficjalnego logo (www.ironman.com). Są to również zawody
indywidualne. Tutaj wszystko zależy TYLKO od Ciebie. Wyścig
polega na przepłynięciu 3,8 km, 180 km jazdy na rowerze oraz
przebiegnięciu maratonu, czyli 42,2 km. Wszystko jednym
ciągiem, bez przerwy.
Czy to najcięższe tego typu zawody? Jest coś „szczebel
wyżej”?
Wszystko zależy od definicji. Nie wiem, czy supermaraton
Kalisia (100km) albo biegi 24 godzinne nie są cięższe, nie wiem.
Ale to, co jest fascynujące w triathlonie to, że wymusza bycie
dobrym nie tylko w jednej konkurencji, ale w trzech – poniekąd
kompletnie różnych. Na rowerze pracują zupełnie inne mięśnie
niż podczas biegu, na pływaniu pracują przede wszystkim ręce.
A potem te zmęczone ręce muszą odpocząć na rowerze (stąd np.
kierownice triathlonowe – leżaki). Przyjmuje się jednak, że jest to
top of the top.
Jak trafiłeś na trasę zawodów Ironman?
Trafiłem na trasę, bo kilka lat temu, po rozpoczęciu pracy
zawodowej zacząłem obrastać w tłuszcz. Miałem brzuch
i zacząłem gnuśnieć. Ponieważ w latach szkolnych biegałem
(byłem wicemistrzem Polski na 2000 metrów z przeszkodami), to
wróciłem do biegania. Potrzebowałem jednak jakiegoś wyzwania.
Zaraz zresztą po skończeniu kariery wystartowałem 2 razy
w triathlonie, ale na rowerze górskim, płynąc żabką itd., więc
nie był to w pełni „profesjonalny start”. Przypomniałem sobie te
zawody, ale wiedziałem (był to rok 2007), że IM to za wysokie progi
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dla mnie. W Olsztynie w 2007 roku hobbystycznie wystartowałem
w dystansie sprinterskim i… przegrałem z kretesem. Wyprzedziły
mnie nawet nastolatki. Dopiero to uświadomiło mi, że na swoim
doświadczeniu biegowym tego nie zrobię. Znalazłem fajne forum
i grono ludzi, którzy szykują się do ironmana (www.im2010.
pl) i tak poszukałem danych do treningów. Najpierw chciałem
pojechać IM w 2008 roku, ale moje planowanie jednak przegrało
z zapałem. Chociaż plan i tak był spokojny: 2007 – przebiec
maraton, 2008 – zrobić wynik przyzwoity w maratonie (poniżej
3h) – w międzyczasie oswajać się z kilometrami. W ciągu tych
3 lat właściwie ciągle biłem rekordy życiowe – pierwsze 2 km
przepłynięte, 3 km przepłynięte ciągiem i to kraulem, pierwsze
100 km, pierwsze 200, 100 km + 10 km biegu itd. Decyzję o IM
w 2009 podjąłem po maratonie warszawskim w 2008.
Dlaczego akurat takie zawody? Czemu np. nie sam
maraton?
Chyba ciągnie mnie prestiż i pewna doza elitarności.
Jak wyglądały przygotowania?
W ciągu ostatniego roku na rowerze, w basenie / jeziorze
i biegiem pokonałem ok 12.000 km. Z tego w czerwcu i lipcu 2009,
czyli w tzw. BPS-sie (bezpośrednie przygotowanie startowe),
było to odpowiednio 1.400 i 1.500 km. A na treningi wykorzystuję
każdą chwilę. Najlepiej przed i po szkoleniu.
Co na etapie przygotowań było najważniejsze / najbardziej
pomocne?
W przygotowania najważniejsze było wzięcie pod uwagę
WSZYSTKICH czynników, które mają znaczenie. Poza ilością
kilometrów w bieganiu, jeździe na rowerze, pływaniu, szalenie
dużą rolę odgrywa np. odżywianie w trakcie (to podstawowa
różnica pomiędzy np. maratonem a triathlonem). W maratonie
wystarczy pić. W triathlonie picie nie wystarczy. Tak więc
ćwiczyłem między innymi:
• zmienianie dętki (w warsztacie rowerowym odpowiednio
wytrenowany przez kolegę zszedłem do czasu 3’11”,
zaczynając od ponad 10 minut).
• rozbieranie się z pianki do pływania
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• próbowanie różnych odżywek
• picie i jedzenie w trakcie treningów
• przyzwyczajenie się do jechania na rowerze z kierownicą
triathlonową
• pływanie w jeziorze na orientację – to o tyle ważne,
że nie jest łatwo płynąć najkrótszą drogą do
pięćdziesięciocentymetrowej bojki, która jest 1 km od ciebie
w okularkach, które mogą parować pod słońce i przy fali.
Momenty zwątpienia – były? Jeśli tak, to jakie i dlaczego?
Nie było. Założyłem sobie, że pierwsze zawody ukończę
w czasie treningowym, czyli zsumowałem czasy, jakie osiągałem
na treningach (1h20’ pływanie+ 6h rower + 3h20’ bieg) + lekkie
kryzysy + zmiany, co dało mi 12 godzin. Pomyślałem, że jeśli coś
urwę, to będzie jeszcze lepiej. Miałem kryzys na 30. km maratonu
– ale to zawsze jest i na tym polega posiadanie charakteru, żeby
mu się nie dać. Kolejny kryzys, jaki miałem to kryzys mentalny
na ostatnim kole. Powiedzieli mi wtedy, że jestem drugi i że
mam 2’40 straty do lidera. I tutaj decyzja, którą musiałem podjąć
– walczyć czy nie. Bez bicia przyznaję, że pierwszy odruch był
zachowawczy – 2 miejsce, czas dobry – już wiedziałem, że złamię
10:30, ukończony IM – po co się zarżnąć.
Ale diabełek kusił. Jak jeszcze po nawrocie zaczynającym
ostatnie koło ktoś krzyknął, że już tylko 2’, to nacisnąłem. Problem
polegał na tym, że nie wiedziałem, kogo ścigam i kiedy mam
wyłączyć szybki bieg i bronić 1. pozycji, ale na nawrocie ktoś
pyta: „to ty jesteś drugi?” Więc odpowiadam: „tak, ja”. I wtedy
się zorientowałem, że to już. I wygrałem.
Na mecie dowiedziałem się, że ten, który był przede mną, to
Jacek Gardner – zeszłoroczny zwycięzca tego wyścigu, za sobą
zostawiłem też zeszłorocznego Mistrza Europy w Ironmanie.
Wracając do trasy, ostatnie 2,5 km to szok. Gratulacje po trasie
od innych zawodników – super, dziękuję i wielkie zaskoczenie
organizatorów, którzy dają mi medal, a szarfę z napisem „meta”,
którą miałem przeciąć, biorę sobie po zawodach na pamiątkę, bo
z tego wszystkiego organizatorzy nie zdążyli jej założyć.
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Co człowiekowi kołacze w głowie podczas 10 godzin
zawodów? Słyszałem, że tego typu pytanie jest szczególnie
głupie, i że często odpowiedź na nie brzmi „nic”. Niemniej
jednak, nie mogę się powstrzymać…
Co kołacze? W trakcie pływanie kołacze przede wszystkim:
dłuuuugie płynne ruchy, nie podpalaj się, niech sobie płyną,
jeszcze 3 koła, jeszcze 2, gdzie jest, kurczę, ta bojka itd.)
Na rowerze jest nuda, więc przez cały czas słuchałem radia.
Jechałem w stroju, który ma kieszenie z tyłu, więc wsadziłem
komórkę i miałem słuchawkę w uchu. Ale myśli, jakie mi
towarzyszyły przede wszystkim, to: Boże, niech nie strzeli mi
guma.
Na bieganiu (wiedziałem już, że jest dobrze) zastanawiałem
się, jak zaskoczyć ludzi w firmie, w której pracuję, wynikiem. Ale
dla mnie bieg to był luz. Euforia.
Czy w czasie zawodów było coś szczególnego, coś co
zaowocowało takim, a nie innym wynikiem?
Plan i realizacja planu. Wszystko miałem przećwiczone.
Wszystko. Płynąłem w odpowiednim tempie, jechałem nie
szybciej niż na szybszych treningach, miałem przygotowane
odżywki, które mi podchodziły – sprawdziłem na treningach,
piłem to, co mi smakuje i podchodzi – przygotowałem 6 litrów
własnych płynów, Trochę wyglądało to tak, jakbym włączył start
i działo się to poza mną. Jakby był słabszy wiatr bez problemów
złamałbym 10 godzin. Pogoda za to do biegania dla mnie akurat
była idealna – zimno i wiatr.
Wierzyłeś że możesz wygrać? Albo inaczej – stawiałeś
sobie taki cel czy wynik przerósł oczekiwania?
Biorąc udział w tych zawodach, nie myślałam o miejscu,
jakie chciałbym zająć. 2 lata temu na Mistrzostwach Polski na
dystansie 1/2 IronMan byłem siedemnasty. W tym roku dwudziesty
pierwszy. Znam swoje miejsce w szeregu. Ale po pływaniu żona
krzyczy „jesteś 10”, po rowerze krzyczy „jesteś 7”, a w biegu to
już ich miałem. Triathlon ma to do siebie, że miejsce zależy nie
tylko od tego, jak ty biegniesz, ale jak szybko odpadają inni ;)
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Pierwsza myśl za metą?
Ależ ich wszystkich w firmie zaskoczę!
Co dalej?
Chciałbym wystąpić w Mistrzostwach Świata na Hawajach
w moje 40. urodziny. Żeby jednak to zrobić, trzeba wystąpić
w oficjalnych zawodach federacji IRONMAN (www.ironman.com)
i uzyskać kwalifikacje. Z takim czasem jak w Borównie koło
Bydgoszczy, kwalifikacje bym dostał.
A zatem powodzenia na Hawajach za dwa lata!
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Po Hawajach 2012
Po 3 latach ponownie rozmawiamy z Michałem o moim starcie.
Poprzednia rozmowa zapowiadała moje marzenie – kwalifikację na
Hawaje. Teraz jestem już po starcie w KONA.
Michał: Co zmieniło się od naszej rozmowy z września
2009? Wspominałeś wtedy o Hawajach jako o marzeniu,
tymczasem teraz masz ten start już za sobą.
Marcin Konieczny: Zakończył się pewien etap w moim
sportowym życiu. Etap, który jest bardzo ważny, niedostępny
dla wszystkich, odrobinę ekskluzywny. Po pierwsze, ze względu
na fundusze potrzebne do wystartowania w Kona. Po drugie,
pokazujący, że trzeba mieć odrobinę szczęścia – wielu moich
kolegów jest świadomych, że nie mają szans na kwalifikacje do
Mistrzostw Świata. Po trzecie, jest związany z przełomem, który
nazywa się osiągnięciem wieku dojrzałego, czyli 40 lat. Nie chcę
wchodzić w dyskusje, czy to mało, czy dużo – dla mnie w sam
raz… ;) W każdym razie połączenie tych elementów fajnie się
zgrywa. Od początku swojej triathlonowej przygody czułem, że
mi się to uda. Stąd celem jest mistrzostwo świata a uczestnictwo
w MŚ jest tylko etapem na drodze do tego celu.
Czy przygotowujesz się teraz inaczej? Co się zmieniło?
Jeśli chodzi o generalne podejście do treningu, to zmieniło
się bardzo wiele. Przede wszystkim pojawił się trener, który
dba o moje przygotowania. Pewnie sam bym przygotował się
równie skutecznie (w końcu aktualna życiówka w Ironmanie
jest sprzed okresu trenerskiego), ale za to nie muszę marnować
czasu na myślenie o tym, co powinienem robić w następującym
tygodniu. Nie martwię się już tym więcej, tylko realizuję plan
przygotowany przez osobę, którą znam, której ufam, z którą
mam świetne doświadczenia współpracy. Koncentruję się więc
na trenowaniu. Tym bardziej, że jeśli chodzi o ilość czasu netto
spędzanego na treningach, to jest ona zatrważająca. W okresie
BPS (bezpośrednie przygotowanie startowe) jest to 25-30 godzin
tygodniowo. Doliczając do tego pracę szkoleniową, tzw. relacje
rodzinne, to trzeba dobrze to wszystko organizować. Dodatkowo
pojawia się jednostka nietreningowa, ale bez niej nie byłoby
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ani trenowania, ani wyników – regeneracja. Na szczęście może
odbywać się ona równolegle do życia rodzinnego. Twierdzę, że
rok 2012, dla mnie rok bez kontuzji, nie miałby miejsca bez tego
elementu treningu. Podsumowując, teraz wygląda to wszystko
trochę bardziej profesjonalnie.
W jaki sposób można dostać się na Mistrzostwa Świata?
Jak Tobie to się udało?
Sposoby generalnie są dwa. Pierwszy to kwalifikacja sportowa
– czyli jedziesz na oficjalne zawody Ironman i awansujesz, jeśli
uzyskujesz odpowiedni wynik. W mojej kategorii wiekowej
w zawodach, w których startowałem było 15 wolnych miejsc
dających awans – za pierwsze 15 pozycji. Oczywiście czasami
zdarza się, że osoba przed tobą nie odbierze swojego miejsca,
więc nawet, będąc 20, masz szansę pojechać. Ja miałem taką
szansę po IM Klagenfurt w 2010, gdzie wolnych slotów było 7,
a ja byłem 11-ty. Wiedziałem, że nie wszyscy przede mną będą
chcieli jechać, ale mnie taka kwalifikacja nie interesowała. Jak
jechać na MŚ, to zasłużenie, a nie dlatego, że ktoś inny rezygnuje.
Drugi sposób to wierność marce – jeśli wystartujesz w dziesięciu
edycjach zawodów Ironman, to za wytrwałość dostajesz slota
na Hawaje w roku, w którym jest twój dziesiąty IM. Poza tymi
podstawowymi są jeszcze dwie możliwości, ale one już nic
z bezpośrednią rywalizacją nie mają wspólnego. Można zostać
wylosowanym, czyli składasz aplikację (tak, jak po zieloną kartę)
i jeśli cię wylosują, to jedziesz. Ostatni to tzw. corporate slots, czyli
płacisz grubą kasę za możliwość występu i nikogo nie interesuje
,czy trenujesz, czy nie – płacisz i jedziesz.
Co Cię zaskoczyło w Kona? Jakie to są zawody?
Zaskoczyło mnie przede wszystkim to, że legenda tych
zawodów ma odzwierciedlenie w rzeczywistości. Miejsce,
poziom trudności, atmosfera, poziom rywalizacji – to elementy,
które powodują, że to jest mekka triathlonu. Zaskakuje też
wszechobecność tych zawodów. Widzisz to już lecąc na Hawaje,
spotykając w samolocie innych zawodników, którzy są ubrani np.
w stroje sportowe, koszulki startowe. Na miejscu logo Ironman
jest wszechobecne. Sklepy, restauracje, imprezy, stoiska
z pamiątkami, zniżki dla startujących – wszystko ologowane.
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Mimo ogromu imprezy i ilości w niej startujących zawodników,
wszystko jest profesjonalnie przygotowane. Ja, jako zawodnik,
nie doświadczyłem czekania na cokolwiek. Wszystko było
na czas, na miejsce, bez czekania i frustracji. Mimo iż brałem
już wcześniej udział w oficjalnych zawodach Ironman, to na
Hawajach zaskakuje TŁUM. Tłum zawodników, tłum kibiców, tłum
wystawców. I to wszystko na małej powierzchni – mniej więcej ¼
Ursynowa, a właściwie nawet trzech przecznic ulicy KEN. ;)
Świetną rzeczą jest też parada narodów, coś a’la przemarsz
ekip na olimpiadzie. Z Polski w tym roku było 6 zawodników.
Zająłeś 19. miejsce na świecie w swojej kategorii. Dla
mnie brzmi to kosmicznie, również biorąc pod uwagę, że
pracujesz na pełen etat, prowadzisz szkolenia, sporo jeździsz
po Polsce. Jak oceniasz ten wynik?
Im dalej jestem od tych zawodów, tym bardziej uznaję ten
wynik za słaby. Słyszę wprawdzie ze wszystkich stron, że
wśród milionów osób, które mogłyby stanąć 13 października do
zawodów jest tylko 18, z którymi przegrałem, ale patrząc na to
z perspektywy liczb rzeczywistych, to zarówno miejsce jak i czas
są słabe. I nie jest to bynajmniej krygowanie się. Przed zawodami
chciałem być w pierwszej dwudziestce. I w tym znaczeniu cel jest
osiągnięty. Tylko czy nie był zbyt mało ambitny? Jednocześnie
wiem, że tego dnia, przy tej formie nie dałbym rady nic więcej.
To co się działo szczególnie na trasie biegowej – skurcze, duży
odcisk na stopie – powoduje, że ukończenie ich uznaję za swój
osobisty sukces. Nie podejrzewałem siebie o taką wytrwałość
i ilość ambicji w organizmie. Jednak jeszcze raz – moją ambicją
jest być najlepszym – w kontekście tego celu 19. miejsce to
kiepski rezultat. Praca na etat, szkolenia – to tylko wymówki,
którymi, jeśli zacznę się posługiwać (chociaż trzeba to docenić –
bo czasami jest ciężko), to w tym momencie powinienem przestać
trenować. Jasną sprawą jest dla mnie, że jest już bardzo mało
zawodów, gdzie będę wygrywał (stawał na pudle) w kategorii
open. Dlatego ekscytuje mnie rywalizacja w grupach wiekowych.
Ale wszyscy gdzieś pracujemy, każdy ma na głowie rodzinę
i każdy, kto startuje, żeby wygrywać, wykonuje taką samą robotę.
A startowanie dla ukończenia – to nie dla mnie.
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O czym myślałeś na mecie, a jak o całym starcie myślisz
dzisiaj, po kilku dniach?
Na mecie trudno się nie wkręcić w tę euforię, która
rozpoczyna się juz na kilka dni przed startem. Euforię o tyle fajną,
że pomieszaną ze strachem. Byłem naprawdę przerażony na
3 dni przed rozpoczęciem zawodów. Presja, jaką podświadomie
sam na sobie wywierasz, bardzo trudne warunki pogodowe,
podświadoma rywalizacja, a nawet samo przyglądanie się
i porównywanie do innych zawodników (chudzi, lepszy sprzęt,
bardziej przygotowani etc.) powodują, że ostatnie metry, to tak
jakby ktoś otworzył w środku butelkę z szampanem. A zatem,
przebiegając linię mety, krzyczysz – ukończyłem! Miałem kryzysy,
miałem schodzić z trasy, ale nie dałem się i ukończyłem. Jestem
świetny. Dopiero jak opada euforia, patrzysz na to z perspektywy
i myślisz to, co napisałem powyżej. Analizuję, co mogłem zrobić
lepiej, gdzie mocniej przycisnąć, jak inaczej się przygotować.
Zawsze coś można zrobić lepiej.
Czy, gdy pierwszy raz pomyślałeś „wystartuję w zawodach
Ironman”, to przeszło Ci przez myśl, żeby dojść do poziomu
Mistrzostw Świata?
Pewnie jak pierwszy raz startowałem w triathlonie, to nie
miałem pojęcia, że coś takiego jak Kona istnieje. Ale potem,
gdy tylko naczytałem się o MŚ, to raczej o tym marzyłem, a nie
stawiałem sobie tego za cel. Teraz, patrząc na to z perspektywy
tych kilku miesięcy, (już po nieudanych kwalifikacjach w Walii,
gdzie miałem defekt roweru – złapałem gumę, a nie miałem
zapasu), wiedziałem, że awans to tylko kwestia czasu. Wiem,
że poziom MŚ to wypadkowa kilku rzeczy: celu, determinacji,
dużej ilości pracy i konsekwencji oraz odrobiny talentu. To od
strony zawodnika. Jeśli chodzi zaś o otoczenie, to dochodzi do
tego tolerancja i wsparcie rodziny oraz sprzyjająca praca. Jeśli są
spełnione te czynniki, to wiele osób może taki cel osiągnąć.
Co dalej? Jakie plany?
Teraz do końca października kompletny luz. I to pełny. Nie
oznacza to braku treningów, bo trzeba wyhamowywać rozsądnie.
Organizm przygotowany do wysiłku musi wygaszać się stopniowo,
tak więc luźne treningi (3-4 w tygodniu). Tydzień po starcie,
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to wielkie żarcie. Wszystko, czego sobie odmawiałem przez cały
rok, pochłaniam teraz w ilościach hurtowych. Od 1 listopada
zaczynam dietę oczyszczającą, a od grudnia stopniowo będę się
wdrażał w trening przygotowujący do sezonu 2013. Ten z kolei
chciałbym poświęcić na życiówkę w maratonie oraz (chociaż
muszę to jeszcze omówić z trenerem) start w Borównie na długim
dystansie (taka powtórka z rozrywki z roku 2008).
Kiedy wracasz na Hawaje?
Wracam w 45. roku życia. Wtedy będę najmłodszym
rocznikiem grupy wiekowej 45-49. A potem wracam 2022 roku.
Wtedy mam zamiar walczyć o złoty medal w swojej kategorii
wiekowej.
Więcej o samym starcie w wywiadzie Łukasza Grassa:
https://youtu.be/6Hf--V3_bZ4
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Mistrzostwa Świata
70,3 - Zell am See 2015
To na tej imprezie właśnie przyszedł mi do głowy pomysł
założenia Klubu Sportowego NIEMANIEMOGĘ. Specyficznego
klubu. Takiego, gdzie jest jeden zawodnik i sami działacze. No
i jest Prezes. Dlatego, mimo dobrego wyniku na Mistrzostwach
Świata, wolałem swój start opisać właśnie w ten sposób. Na
chwałę klubu. Pardon: Klubu!

Wpływ Działaczy KS NIEMANIEMOGĘ na wynik
sportowy zawodnika – raport zawodnika ze startu
w Mistrzostwach Świata w Zell am See 2015
Na początku swojego sprawozdania chciałbym zaprzeczyć
pogłoskom, jakoby w hotelu, w którym byłem zakwaterowany,
dach przeciekał, nie było ciepłej wody ani miejsca do spania. To
właśnie dzięki działaczom Klubu Sportowego NIEMANIEMOGĘ
zdołałem osiągnąć taki a nie inny rezultat. Pozwolę jednak sobie
zacząć od początku.

Cel i warunki zgrupowania
Jadąc do Austrii na Mistrzostwa Świata 70.3, postawiłem
sobie cel: być w pierwszej dziesiątce w kategorii M 40-44. To był
cel minimum. Po cichu liczyłem na takie samo, a może lepsze
miejsce niż Kacper Adam w zeszłym roku (zajął 8. miejsce).
Mając zaplecze w postaci szanownych działaczy, którzy już
po przyjeździe zapewnili mnie o ustaleniach, jakie poczynili
z działaczami z innych klubów, wiedziałem, że o cel minimum nie
muszę się martwić.
Prezes KS NIEMANIEMOGĘ Pan Wojciech Suchowiecki
podtrzymywał mnie na duchu i dbał o usuwanie wszelkich oznak
zdenerwowania i stresu przedstartowego. Kierownik Sekcji ds.
Relacji Michał Duba zapewnił mnie, że mogę liczyć na miejsce
WYŻSZE niż dziesiąte (o to się miałem nie martwić – tylko
ukończyć zawody).
W przedstartowy wieczór klubowy fizjoterapeuta Daniel
Godlewski zastosował na mnie niestandardowe techniki
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energetyzujące, imitując swoim chrapaniem dźwięki wydawane
przez misy tybetańskie. Energia z wibracji stołu naładowała mnie
bardzo pozytywnie!
W godzinach nocnych (po skończonym plenum zarządu)
kierownik Sekcji ds. Strategii i Taktyki Emil Wydarty ustalił
ze mną plan na start (poparty jego sobotnimi doświadczeniami).
Następnie wszyscy udaliśmy się na spoczynek. Zarząd zapewnił
mi komfortowe warunki spania – jego członkowie, zmęczeni
obradami, ułożyli się w jednym pokoju, oddając mi do wyłącznej
dyspozycji ten drugi.

Dzień startu
Kierowniczka Sekcji Żywienia i Suplementów Ewa
Rokicka, w porozumieniu i w zamiarze z Enervit Polska
nafutrowała mnie galaretkami glikogenowymi, bułkami z miodem
oraz porcją Carbo Flow.
Zostałem odprowadzony na miejsce startu i czujnie
obserwowany z loży VIP na stadionie. Taktyka ustalona
poprzedniego wieczora obejmowała mocne pływanie – najlepiej
w granicach 30’. Woda w jeziorze była bardzo przejrzysta, co
dawało szansę na płynięcie przez cały czas w nogach. Pilnować
się miałem na 13. km podjazdu, aby nie pojechać tam za
mocno. Kierownik Wydarty przeanalizował czasy zawodników
startujących w Gdyni oraz w sobotnich zawodach i okazało się,
że czasy rowerowe są średnio o 8–10 minut niższe. Taki był plan –
jechać na podobne waty, ale oszczędzać nogi na bieg. Wiadomo
było, że będzie patelnia.
Na biegu albo our way albo highway! Popłynąłem najszybsze
1,9 km w historii swoich startów – 29’07. Czas spędzony na basenie
zaprocentował! Na rowerze kontrolowałem waty, a potem rywali –
poznałem zawodnika, z którym przegrałem w Rugii, i starałem się
mieć go w zasięgu wzroku. Teraz myślę, że to był błąd, bo zawodnik
słabszy, a ja silniejszy. Kolejne zdobyte doświadczenie. Pierwszy
raz jechałem tak asekuracyjnie i raczej na miejsce i czas, a nie
na waty. Trzeba powiedzieć, że odległości między startującymi
falami nie były zbyt duże, więc przez pierwsze 50 km nie jechało
się samemu, ale raczej ciągle wymijając innych zawodników, co
wpłynęło na delikatne zawirowania danych watomierza. Niby jadę
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45 km/h, a watów ledwie 280. Podjazd ostrożnie. Mając w pamięci
kontuzję sprzed startu (ugodzenie się nożem), wiedziałem, że
muszę dbać o nogę – lewą w szczególności. Gorąco było jak
diabli i lekkie skurcze łydek spowodowały, że podjąłem decyzję
o odpuszczeniu ostatnich 20 km, zwłaszcza że było bardzo wąsko
i technicznie. Na tym odcinku dojechałem wyśmienitego pływaka
Krzysztofa Spyrę, co oznaczało, że pomimo mniejszej mocy i tak
jadę szybko. Bieg zacząłem ostrożnie – po 3:50. Pierwsza ściana
przyszła po 5 km. Temperatura przekraczała 30 stopni.
Na szczęście działacze zadbali o swoje chłodzenie, a ja
miałem picie zostawione w T2 w postaci butelki z dziubkiem,
z którą biegłem, przechowując ją w tradycyjnym miejscu – czyli
w spodenkach z tyłu. Pomimo jednak solidnego nawadniania
się, ISO oraz bardzo dobrych i częstych stref, po 10 km zaczął
się przemarsz przez strefy żywienia typu all inclusive, czyli:
woda na głowę, woda do gęby, woda z gąbek na głowę, cola
do gęby, woda na głowę, lód w spodenki (kolejna zaleta strojów
dwuczęściowych. A potem kolejne truchtanie. Nie pomagali kibice
naprędce zorganizowani przez działaczy. Nawet jeden Hiszpan
(nie wiem, czy nie pod przymusem) nauczył się krzyczeć: „ Kurwa,
KURWA, dawaj!”. Ostatnie 3 km pokonywałem jak na skrzydłach,
jednak zegarek nie chciał pokazywać mniej niż 4’06. Piotrek Buła
dopingował mnie i ścigaliśmy się na ostatnich metrach. Dlaczego
takie słabe bieganie? To proste – za mało trenowałem bieganie
w tym roku… Mam nadzieję, że szanowni działacze nie wezwą na
dywanik trenera. Stoję za nim murem!

Rezultat
Zająłem 8. miejsce. Pardon – 7., bo zgodnie z zapewnieniami
działaczy, po kilku godzinach zostałem awansowany. Jak to
mówią działacze – siekierka (7) lepsza niż bałwanek (8).
Informuję władze klubowe, że postaram się, aby sezon 2016
był równie owocny, jeśli idzie o osiągnięcia. Biorąc pod uwagę
obietnice składane przez zarząd (trampki oraz dresy) i sponsorów
(Wertykal, Huub, Enervit oraz New Balance), przede mną
świetlista przyszłość.
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Dziękuję jeszcze raz za możliwość reprezentowania Klubu na
arenie międzynarodowej.
To pisałem ja: Marcin Konieczny, zawodnik II klasy – sekcja
trajlon.
Napisy końcowe
Wojtek – jesteś najbardziej pokręconym psychofanem,
jakiego znam (a znam aż jednego!). Akcja „zaskoczymy MKON-a
najazdem” to jak rajd Polaków na Moskwę podczas Dymitriady!
Szacun dla Ciebie i Michała. Naprawdę daliście mi KOPA! Plakaty
motywacyjne dla Emila i dla mnie to coś więcej niż tylko poligrafia!
Na ten wynik składają się jeszcze dwa bardzo znaczące
wydarzenia z mojego życia sportowego. Mam nowy superhiper
zestaw areo-oreo marki DEC-POL zainstalowany przez klubowego
konserwatora Jakuba Deca. Działa super. Nawet nauczyłem się
sięgać po bidon za siodełkiem bez obracania się o 180 stopni.
Druga rzecz to samodzielna zmiana dętki w kole startowym przed
startem. A co! – i wytrzymało do końca wyścigu! To też dzięki
Jakubowi., który natchnął mnie do tego w Szklarskiej Porębie,
pokazując swoją DEC-podręczną skrzynkę naprawczą!
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8:48:05. Gloria! Coś się skończyło
Tekst ten, adresowany do czytelników Akademii Triathlonu
pisałem w nocy. Napompowany endorfinami, ale i obolały, bo
życiówka (ciągle aktualna) kosztowała mnie naprawdę dużo
zdrowia.
Wszystko tak mnie boli, że nie śpię od czwartej rano. Skoro
sen nie przychodzi, to nie ma co marnować czasu, tylko trzeba
wyrabiać normę znaków. Może Ojciec Dyrektor Łukasz Grass
podwójnie zaliczy mi felieton pisany w nocy?... Dziękowałem
już na swoim profilu facebookowym najważniejszym osobom
(rodzinie, trenerowi, sponsorom). Tutaj jednak chciałbym
podziękować uczestnikom akcji „#wszyscyjestesmyMKONami”,
a w szczególności Krzyśkowi Dietrichowi i Piotrkowi Nowakowi
za jej wymyślenie. To właściwie opowieść na oddzielny felieton
pod tytułem „Jak radzić sobie z presją” – może kiedyś powstanie.
8:48:05. Cóż więcej mogę napisać? Jestem przeszczęśliwy,
a jednocześnie przerażony, bo wiem, że nic więcej w tym temacie
się nie zdarzy. Obiecywałem sobie, że to są moje ostatnie zawody
na tym dystansie, w których ścigam się o czas. Doszedłem
do ściany (a nawet jedną nogę wystawiłem na drugą stronę),
zemdlałem, zmartwychwstałem, ale nie chcę tego powtarzać.
Od teraz w Ironmanie ścigam się tylko o miejsce, bo cel ciągle
aktualny. Nie będę zamęczał czytelników relacją typu „minuta po
minucie” – skupię się na najważniejszych dla mnie momentach
tego wyścigu.

Pływanie
Zakładałem 1:05 (razem z T1). Popłynąłem kiepsko. Pomimo
tego, że pływanie było w grupach (pierwsza fala to 300 osób), to
„nogi”, które złapałem, po prostu za wolno płynęły.  
Dopiero mniej więcej w połowie dystansu pływackiego
uświadomiłem sobie, że w mojej grupie poza PRO płyną również
zawodnicy ze starszych kategorii wiekowych. Mogło to oznaczać,
że płynę po prostu za jeszcze „lepszym” niż ja pływakiem. Było to
ryzyko zbyt słabego czasu pływania – ale pomyślałem: „trudno –
najwyżej się nie uda”.
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Odrobiłem za to na T1. Pomoc wolontariuszy przy pakowaniu
pianki do worka, szybkie wskoczenie na rower i jazda.

Rower
Tutaj działo się dużo, ale nie najwięcej. Po pierwsze zakładając
kask, nie mogłem znaleźć okularów. Dopiero po włożeniu prawej
nogi do buta zorientowałem się, że są one w… lewym bucie.
Rozkręcałem się zdecydowanie powoli… Na szczęście okulary
się nie połamały, nie musiałem stawać, żeby je wyjąć. Na rowerze
dwie kanapki, kilka żeli, no i izotonic na pierwsze 60 km. Plan był
taki, aby całość pojechać na 260 watów, z czego pierwsze 30’
250, potem górka – czyli np. 265, a potem ostatnie 45 znowu na
250.
Nic z tego nie wyszło. W Roth są wzniesienia – to trasa bardzo
podobna do najszybszej, na jakiej dotąd w Polsce jechałem,
czyli w Brodnicy. „Tam” – czyli w stronę nawrotu – jechaliśmy
pod wiatr   i 265 watów, jakie kręciłem, dawało mi średnią
ledwie 36 z kawałkiem. Trochę się przestraszyłem, ale ufałem
watomierzowi. Kiedy jechałem do Roth, te 265 watów dało już
38,5 km/h. Wiedziałem, że drugą pętlę trzeba brać ostrożniej.
Mocno chłodziłem nogi, jadłem, piłem, czekałem na bieg.
Oddzielną historią jest Solar Berg (podjazd ok. 500 m),
o którym mogę powiedzieć tyle: na pierwszej pętli super. Szpaler
ludzi w odległości 5 cm od zawodnika; fakt – mocno zagęszczał
powietrze, ale jak motywował! Na drugiej pętli (kiedy dołączali
kolejni zawodnicy) – przekleństwo. Nie było się jak wymijać,
a kibice niestety nie schodzili z drogi. Druga pętla przejechana
na 255 watów, z czego ostatnie 20 to już tylko dokręcanie do T2.
Tam bardzo szybka zmiana – tak szybka, że zapomniałem zdjąć
garmina z roweru (wolontariusze zabierają rower).

Bieg
Było gorąco i duszno, nie miałem zegarka. Przez pierwsze
5 km nie wiem, w jakim tempie biegnę. Pytam ludzi, która jest
godzina, żeby ustalić, ile mniej więcej już mam na liczniku.
Rower poszedł mi dobrze, ale mam świadomość, że wszystko
rozstrzygnie się podczas biegu. Schodzę z roweru tuż przed
mistrzynią świata – Mirindą Carfrae, a po pierwszych 3 km widzę
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zeszłoroczną zwyciężczynię, czyli Caroline Steffen. Mirinda
wyprzedza mnie jak furmankę. Postanawiam biec za Caroline.
W zeszłym roku wygrała z czasem 8:40, więc pewnie w tym
roku też złamie 9 h, tym bardziej że jest wspierana przez Crisa
McCormaka na rowerze.
Na 5 km biorę od kolegi zegarek i zaczynam liczenie, bo
zegarek bez międzyczasów. Biegnie mi się coraz gorzej. Zawody
w Roth nie należą do najprzyjemniejszych: dużo odsłoniętych
miejsc, bieganie po szutrze, na którym noga „ucieka”, punkty
odżywcze zamiast obiecanych „co 2 km” trochę rzadziej. Poza
tym dwie walczące o zwycięstwo zawodniczki są nagrywane
przez ekipy telewizyjne na motorach, które strasznie kurzą.
Pierwsze 10 km jakoś idzie. Staram się trzymać swoje tempo,
czyli 4–4’07/km. Widzę, że wszystkim ciężko – Caroline cierpi,
udaje mi się ją wyprzedzić. Na 15. km dostaję udaru – dosłownie.
Biegniemy wzdłuż kanału, teren nieosłonięty, wiec jest jak na
patelni. Mimo że mam czapkę, dostaję zawrotów głowy, zaczynam
biegać od prawej do lewej. Postanawiam włączyć tryb „hawajski”,
czyli przechodząc przez każdą strefę, wlewam w siebie na maksa
płynów i oblewam się jak miss mokrego podkoszulka. Widzę, że
Caroline robi to samo. Przez kilkanaście kilometrów tasujemy
się, raz ja jestem z przodu – raz ona. Jednak głównie to ona jest
z przodu.
Na 21. km planuję zejść z trasy. Nie dam już rady, nie mam
siły. Tłumaczę sobie wtedy: wystarczy drugą połówkę pobiec po
5’/km i tak złamię 9 h.
Oszukuję się, dając sobie nagrodę albo w postaci bufetu, albo
w postaci kolejnego zaliczonego kilometra. Od 34. km biegnie
ze mną kolega – Daniel, który przyjechał z nami specjalnie po
to, żeby zadbać (tak, jak to robi w Olsztynie) o mój stan fizyczny
przed startem. Ktoś z Was ma takich kumpli? Ja mam! Ale jego
motywacja nie działa na mnie, bo powoli przestaję słyszeć. Górki
podchodzę. Wbiegamy do miasteczka. Tutaj jeszcze   2 km po
uliczkach. Moja głowa chce dobiec, moje ciało się poddaje. Każda
zmarszczka na trasie to golgota. Stosuję zasadę 100 kroków
biegiem, 20 kroków marszem. Ludzie kibicują jak szaleni. Wtedy
przypomina mi się filmik, na którym panie czołgają się do mety.
Tak to się skończy, myślę sobie. Wbiegam, a raczej zataczam się
na dywan, tam jeszcze 300 metrów do mety. Nic nie słyszę. Ktoś
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wkłada mi kwiaty do ręki, ale nie potrafię ich utrzymać. Wszyscy
się drą. Zataczam się coraz bardziej. W organizmie mam chyba
więcej kwasu mlekowego niż krwi. Wiem, że łamię 9 h, ale zostało
jeszcze 50 metrów. Na mecie padam i natychmiast zabierają mnie
pod kroplówki, obkładają lodem, bo mam 39 stopni. Dziewczyny
przerażone, ja przerażony, ale zajmują się mną profesjonalnie.
Leżę godzinę, a potem… podchodzę do Caroline, która też jest
„reanimowana”. Mówi do mnie: „Masz na stroju z tyłu napisane:
Always lead, never follow (hasło Volvo Triathlon Series). Dzisiaj
nie dałam rady – dziękuję!”. Potem krótkie pożegnanie z Maccą,
a za namiotem lekarskim już tylko gloria i chwała.
Zrealizowałem swój cel. Kosztowało mnie to bardzo dużo. Nie
chcę oglądać kopii streamingu z mety – wystarczą mi zdjęcia.
Tygodnie po 35 h treningów odchodzą na razie w przeszłość.
Coś się skończyło. Teraz czas na odpoczynek i zaczynamy akcję
Rugia 2014 (tam chcę zakwalifikować się do Zell am See w 2015)!
PS Oczywiście dostałem ochrzan za to, że kwiatów nie
doniosłem do mety. A jakże!
Participant
name Konieczny, Marcin (POL)
age group M40
number 153
club
IM2010/HOUSE OF SKILLS/BIKE ACADEMY TEAM
race info
Split
time
Swim 01:02:45
Trans 1 00:01:42
Bike
04:39:19
Trans 2 00:01:07
Run
03:03:14

place
271
38
23
5
16
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Moje pierwsze ultra w życiu
W październiku 2015 zdecydowałem się, aby w ramach
roztrenowania wystartować w ultramaratonie. Oczywiście
nie był to mój pomysł, ale zostałem namówiony przez Wojtka
Suchowieckiego. A ponieważ wynik nie miał dla mnie żadnego
znaczenia, postanowiłem towarzyszyć Wojtkowi – znanemu
ultrasowi i uczyć się od niego biegów ultra właśnie. A, że Wojtek
jest jednocześnie Prezesem K.S Niemaniemogę to się działo.
Przeczytajcie zresztą sami.
Ultramaraton Bieszczadzki – komediodramat w trzech aktach
Osoby:
Wojciech Suchowiecki vel Suchy, prezes Klubu Sportowego
Niemaniemogę,
MKON – zawodnik.

Akt 1 – przygotowanie
Zapisując się na UMTB, miałem świadomość, że jadę się tam
uczyć. Nigdy nie biegałem ultra, więc strasznie się bałem. Prezes
zadbał o moje przygotowanie mentalne i sprzętowe, każąc mi
zajechać do siebie do domu (sam przyjeżdżał na maraton wprost
z ważnej delegacji służbowej w Chorwacji).
Moje pierwsze zadanie polegało na odebraniu ubrań, jakie
żona Prezesa przygotowała na bieg. Dzięki 8-godzinnej jeździe
na trasie Olsztyn–Cisna mogłem zobaczyć ciuchy, które na takie
zawody wkłada zawodnik z poziomu ultra pro i ewentualnie
poprzymierzać te, które kiedyś w ramach wymiany sprzętu
trafią się mnie. Zaraz po swoim wylądowaniu w Polsce Prezes
zaordynował, abym kupił sobie coś na śniadanie – najlepiej
w Biedronce, ze wskazaniem na bułki i ser. Miałem ogromne
szczęście, że spałem w domku razem z Rafałem R., którego
opuścili koledzy. Prezes wprawdzie zabezpieczył dla mnie kojo,
ale spanie razem z nim w jednym łóżku, to nawet jak dla mnie za
dużo szczęścia naraz…
Śniadanie i pakiet startowy przygotowałem stosownie do
wskazań Prezesa. Oprócz posiłków miałem przygotować strawę
duchową na czas zawodów. W końcu klub dba nie tylko o rozwój
umysłowy, ale również o rozwój intelektualny swoich zawodników.
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Akt 2 – zawody i ultrawalka
Już przed pierwszą górką jako kompletny nowicjusz zadałem
Prezesowi pytanie natury filozoficznej: czy w etykiecie zawodników
ultra jest podchodzić, czy podbiegać pod górki? Prezes spojrzał
na mnie jak na nienormalnego i powiedział, że bieganie jest dla
cieniasów. Podchodzenie jest na topie. Poza tym zdecydował
o taktyce na mój start – w końcu to 52 km. Chcę biegać, to
mam biegać sobie w innych maratonach, ale na pewno nie w
ultramaratonach. No to podchodziliśmy… Czasami gdy Prezes
się wysforował daleeeeeko do przodu, a ja zostawałem (przyznaję:
specjalnie) z tyłu, to pozwalałem sobie wbiec na jedną czy drugą
górkę… Oczywiście przepraszam wszystkich mijanych przeze
mnie zawodników za złamanie etykiety, ale przyznam szczerze,
że jakoś swobodniej się czułem, podbiegając, niż podchodząc.
Zresztą Prezes, jak tylko się do niego zbliżałem, studził mój zapał
i zaczynaliśmy iść. Raz, nie ukrywam, ubłagałem Prezesa o dość
sztywny podbieg (28–30 km), ale kazał mi poczekać na siebie
na górze po to, aby sprawdzić moje tętno, no i samopoczucie.
Dzielnie czekałem na górze, rozwiązując krzyżówki lub dziergając
na drutach ciuszki klubowe. Niestety nie udało mi się zrobić
nawet małego szaliczka, bo Prezes w mgnieniu oka pojawiał się
na szczycie podbiegu i przywoływał mnie do porządku.
W trakcie naszej ultrawalki zdarzały się „momenty”. I tak:
1. Raz Prezes zdecydował, że mam zbyt ciepłe ręce i odebrał
mi rękawiczki, kupione jeszcze w zeszłym roku w jakiejś
sieciówce, a w zamian dał mi markowe – te, co można
oderwać sobie na stacji benzynowej. Ultralekkie. Podobno
jako Klub kupiliśmy ich hurtową ilość, więc mam się nie
martwić na przyszłość.
2. Na 42. km robiłem sobie ultraselfie (w końcu to maraton),
a nie zorientowałem się, że na zdjęciu nie ma Prezesa.
Okazało się, że on już wtedy dawno był kilometr za mną –
na 41. km.
3. Pomiędzy 43. a 44. km Prezes kazał mi szybko biec na
dół (stromy podbieg) i jednocześnie robić zdjęcia, abyśmy
potem na podstawie analizy wideo mogli zobaczyć, jak
szybko zbiegać na podstawie zbiegu Prezesa… Analiza
pokazała, że tak samo się zbiega, trzymając aparat, jak też
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bez aparatu. Prezes jednak twierdzi, że z aparatem to nie
ultrazbieg.
4. Prezes pozwalał mi nosić swój ultrabukłak (pusty, bo
wiadomo, że napełniony byłby zbyt ciężki), na 44. km
z kolei Prezes zrobił ultrapauzę ze względu na pamięć
o powstańcach, a na 49. km ja z kolei poprosiłem o pauzę
bez okazji. Prezes powiedział, że jak się robi zwykłe pauzy,
a nie ultrapauzy w ultramaratonie, to już nie ultra – to
spacerki… Ale co ja się tam znam… W końcu pierwszy raz
biegłem.
5. Na 50. km pĄpowałem. Prezes kazał (a ja chciałem) uczcić
3. miejsce Michała Jeżewskiego na Galapagos.
W końcu dobiegaliśmy do mety. Prezes postanowił zrobić
mi ultrasprawdzian na 800 metrów. Chcąc obserwować moją
technikę biegu na ostatnich metrach, sam odbiegł znacznie do
przodu. Ja w tym czasie zbierałem szyszki do klubowej gabloty
(Prezes kazał). Kiedy się zorientowałem, że Prezes się śmieje,
a ludzie krzyczą do niego, używając jego pseudonimu (tak jakby
go znali), postanowiłem rozpocząć finisz. Prezes ma chyba
superultrabukłak z kamerą z tyłu, bo nie obejrzał się na ostatniej
prostej. Widocznie chciał zostawić sobie analizę na po zawodach.
Ja jednak pragnąłem zobaczyć szczęśliwą minę człowieka, który
zrobił ze mnie ultrasa. Udało mi się ujrzeć tę minę na 2 metry przed
metą, ale chyba Prezesa coś bolało, bo był strasznie skrzywiony
i mówił coś na k… i jakieś rzeczy o przegranym zakładzie…
Zdjęcia, jakie oglądałem z mety, pokazują, kto zrobił ten
ultramaraton na luzaku (Prezes), a kto dał z siebie wszystko
(ja). Jestem bardzo wdzięczny zarówno klubowi za możliwość
uczestniczenia w zawodach, jak i Prezesowi – w szczególności
za wprowadzenie mnie w arkana biegów ultra…

Akt 3 – podsumowanie, doświadczenia,
podziękowania i wnioski
Czego się dowiedziałem:
– nie mam superultrakijków, które chyba trzeba ze sobą nosić;
– nie umiem superultra zbiegać (a tak jak Prezes to się nie
nauczę);
– nie umiem ultrapodchodzić, a tylko podbiegać;
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– nie mam ultraplecaka i muszę dobiegać do punktów
odżywczych, żeby się napić na trasie.
Tak więc chyba dam sobie spokój z tymi ultrabiegami.
Zostanę przy tym swoim zwykłym trajlonie…
PS 1: KS Niemaniemogę UFUNDOWAŁ mi dzisiejszą
regenerację. Sól do solanki i butlę coli do rolowania
(masażyści nie byli dostępni).
PS 2: Prezes Klubu jest nie tylko ultraprozawodnikiem, ale
jeszcze ultraproekologiem. Wszystkie śmieci, które miał
do wyrzucenia, oddawał mi, żebym ćwiczył bicepsy.
Dzięki, Prezesie!
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Love or hate?
Czy ja kocham triathlon? Bieganie? Sport w ogóle?
Odpowiedź brzmi: jak najbardziej TAK. Ale jakby się nad tym
dobrze zastanowić, to prawdziwa jest również odpowiedź: nie
kocham. Pracujący uczciwie nad formą od listopada zeszłego
roku mogą czuć się rozczarowani, że to już. Mogą też czuć się
zmęczeni. Nie tylko liczbą startów, ale także liczbą treningów.
Jak tu się nie wkurzać, kiedy kolega Maciek Żywek prawie
codziennie dzwoni i dzieli się ze mną wrażeniami z przeogromnej
ilości wolnego czasu, bo przecież trenuje „tylko” do maratonu we
Frankfurcie? Raz dziennie.
Nie wiem, może to już przedstartowy stres, skoro zbliża się
najważniejsza dla mnie impreza w 2015 roku. Zapewne będzie
tak jak w Rugii w zeszłym roku, że na każdym kilometrze biegu
będę robił wsteczne odliczanie do… końca trenowania Anno
Domini 2015.
Kiedy leżałem na masażu u Daniela, dotarło do mnie, że
chodzi nie tylko o liczbę treningów, ale o to całe okołotreningowe
zamieszanie. Weźmy na przykład dzisiejszy dzień. 2 treningi:
3 h rower, z którego wracam upodlony (3 x 30’ w tempie startowym
na ¼; temperatura i wiatr nie umilały tego treningu) i marzę
o tym, żeby się położyć. Najpierw do solanki, a potem do łóżka.
Ale Mr Triperfecto mówi przecież: „Jakie łóżko? A rozciąganie?
A rolowanie? A odżywki, a co za tym idzie, żarełko?”. No i zamiast
położyć się od razu, mogę położyć się po 30 minutach.
Okoliczności przyrody bardzo sprzyjające. Wakacje, urlopik,
dzieci nie ma, żona w robocie. Walę się na wyro, ale zaraz
się podnoszę, bo przecież za 3 h kolejny trening, więc warto
byłoby się postymulować masażerem. No to idę po urządzenie
elektrosymulujące i jazda. Akurat mija 20-minutowy program,
chwila na czytanie i sprawdzenie poczty firmowej i pojawia się
żona po pracy. Na kimę już za późno – trzeba zadzierzgnąć
rozmowę w celach wiadomych.
I tak człowiek zasuwa w kieracie. Wprawdzie gdy
opowiedziałem tę historię koledze Godlewskiemu, zostałem
przez niego pochwalony, że taka konsekwencja w aktywnościach
potreningowych to bardzo dobra droga do… uniknięcia kontuzji,
ale jakbym miał dzisiaj odpowiedzieć na pytanie, co bardziej
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mnie męczy i wkurza – liczba treningów i wysiłek czy to całe
okołotriathlonowanie, to chyba jednak to drugie.
Tak wiec love or hate? Pewnie i to, i to – zależy od dawki.
Najcudowniejszym tekstem, jaki usłyszałem na najlepszym pasta
party u państwa B., była wypowiedź jednej z pań małżonek: „jak
ja marzę (to o jej mężu – nie o mnie), żeby on tak się normalnie
kiedyś upił”.
Więc chyba na jakiś czas (pomimo, że do startu 10 dni)
wyłączę Mr Triperfecto i… zrobię sobie na kolację spaghetti
z oliwą i czosnkiem. Wprawdzie nie dam sera i zjem tylko 100
gramów makaronu, ale jak to mówią – kropla drąży skałę.
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Między nami triathlonistami...
W lipcu 2014 Maciek Dowbor został obsmarowany przez
SuperExpress, że „nawsadzał” kierowcy, który, jadąc toyotą, nie
zachował bezpiecznej odległości od niego jadącego na rowerze.
Rower trochę był wart. Ale Maciek to celebryta – wiec wiadomo –
Jemu wolno mniej.
Reakcja społeczności triathlonowej na wydarzenie: „Pirat
Dowbor zaatakował swoim rowerem biedną toyotę” skłoniła
mnie do zastanowienia się, na ile to, jaki sport uprawiamy,
powoduje, że chemia pomiędzy nami „teges”. Wiem, że
na razie piszę nieskładnie, ale zaraz powiem, o co chodzi.
Arek Cichecki wspomina na blogu o „brutalnym napadzie”
przejeżdżającego obok kierowcy – obcego przecież faceta,
który ściska go serdecznie, zostawia mu gadżety, obcałowuje
i traktuje jak najlepszego kumpla. Kim jest ten „napadacz”? To
Andrzej Kozłowski. Oczywiście nie wnikam, czy panowie znali
się z czasów przedtriathlonowych, ale zakładam, że nie. Skąd
ta miłość? Czy tylko z wymiany poglądów na łamach Akademii?
Myślę, że nie. Inny przykład: biegnę na zawodach i właściwie na
każdym kilometrze doświadczam dopingu nieznanych mi ludzi,
którzy głośno mnie wspierają, krzycząc: „dawaj, MKON” czy
też czasami: „szybciej, panie Marcinie” (sic!). Jestem w czubie,
więc istnieje prawdopodobieństwo graniczące z pewnością, że
wygrywam z tych właśnie kibiców partnerami. A oni mi kibicują.
Nie życzą mi, żeby mi się nie udało, w stylu boiskowego: „Kto nie
skacze, ten z... (wpiszcie odpowiednie miasto)”, tylko życzą mi
wygranej.
Mało? No to kolejny przykład. Po Karkonoszmanie 2014
(sobota) żona powiedziała, że to „nienegocjowalne”, żebyśmy
nie pojechali do Radkowa (niedziela) dopingować startujących
kolegów. Zresztą nie byliśmy jedynymi, którzy to zrobili.
Radość związana z widokiem   zaskoczonych min znajomych,
ale i nieznajomych mi rowerzystów, którzy na trudnym przecież
podjeździe krzyczeli: „Cześć, MKON, fajnie, że kibicujesz”, jest
czymś dającym (przynajmniej mnie) taką samą satysfakcję, jak
sam start i uzyskanie dobrego wyniku. Zresztą podobnie miło było
oglądać ich reakcje na napisy, które nagle się pojawiły na asfalcie
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(przepraszam, panie burmistrzu, ale farba zmywalna). Nie chcę
postawić tezy, że uprawianie triathlonu czyni z nas ludzi lepszych
od innych, ale sami musicie przyznać, że część z nas jeździ na
zawody nie tylko po to, żeby się ścigać, ale również po to, aby
się pospotykać i posocjalizować. Wprawdzie niektórzy (czyt.:
redaktor Dowbor) gadają wtedy tylko o tym, ile to przejechali od
ostatniego spotkania i z jaką średnią, a inny z kolei (np. redaktor
zwany też Ojcem Dyrektorem), ile to jeszcze muszą schudnąć,
ale pozostali rozmawiają o sprawach normalnych: ile zapłacili za
nowy rower, jaką kasetę na te zawody wybrali etc. No i oczywiście
temat nieśmiertelny – jak bardzo są słabi i nieprzygotowani.
To „kumplowanie się” z obcymi przecież kiedyś ludźmi
wykracza daleko poza aspekt sportowy. Przyjaźnie, jakie się
dzięki temu zaczynają, są absolutnie fascynujące i sięgają daleko
poza dzielenie się doświadczeniami triathlonowymi. Potrzebujesz
noclegu – nie ma sprawy, znasz kogoś, kto kogoś zna – spanie
natychmiast się znajduje. Jeszcze tylko muszę wypróbować
pożyczanie pieniędzy, ale na razie zastanawiam się, kogo wziąć
na pierwszy ogień. Chętni? Zadziwiające jest to (z socjologicznego
i psychologicznego punktu widzenia), że dzieje się to właściwie
w wieku (piszę o sobie), kiedy relacje interpersonalne powinny
być stabilne, ukształtowane i kiedy raczej polegamy na tym, co
„zasialiśmy” w przeszłości, a nie na tym, co nowe i świeże. A tutaj
nagle „miliony” nowych superosób. Co więcej, ci starzy kumple
nagle muszą walczyć o uwagę z tymi nowymi. Czy to wynik
dyscypliny, którą uprawiamy – ciągle niezbyt powszechnej i z tego
powodu ciągle mało egalitarnej? Czy może po prostu wszyscy
triathloniści to fajne chłopaki (i dziewczyny)? Nie wiem, ale życzę
Państwu i sobie, żebyśmy stale doświadczali tej przyjemności
sportowego obcowania.
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Zazdrość
Podczas zawodów ½ Ironmana w Sierakowie w 2016 r. Michał
Podsiadłowski pojechał rower poniżej 2h (nieoficjalnie). Co jak na
amatora jest wynikiem kosmicznym. Jak zacząłem wysłuchiwać
różnych tekstów odnośnie tego wydarzenia, to musiałem napisać
taki oto felieton:
Pamiętam, jak zazdrościłem Piotrkowi Rostkowskiemu jego
wyniku na 800 metrów. Jako pierwszy z naszej dwójki „przyjaciół
z tartanu” złamał 2’. Ja nie złamałem do dzisiaj. Pamiętam też,
że trenowaliśmy razem, razem spaliśmy w jednym pokoju, razem
mobilizowaliśmy się przed każdymi zawodami. A potem na linii
startu była… ostra rywalizacja. No i zawsze Piotrek wygrywał.
Wygrywał, bo był lepszy. Tłumaczyłem to sobie na różne sposoby
– lepsze warunki (wyższy i szybszy), on ze wsi (wiadomo, lepsze
żywienie), ja z miasta, w niego trener inwestował więcej czasu niż
we mnie. Tłumaczenie pełną gębą. Prawda jest taka, że chłopak
po prostu był LEPSZY (rekordzista Polski na 1500 m – 3:35:52).
Jest jednakże jedna rzecz, z której jestem BARDZO dumny.
Nigdy, przenigdy nie przyszło mi do głowy, żeby ta zazdrość
skończyła się myśleniem życzeniowym w stylu: jak coś mu się
stanie, to dzięki temu wygram. Pomimo tego, że łatwo przychodzi
takie „planowanie”, to  ta zazdrość raczej motywowała mnie do
roboty, a nie powodowała, że tak jak łyżwiarka Tonya Harding,  
polowałem na nieszczęście rywala. Ona akurat sama przyczyniła
się do kontuzji Nancy Kerrigan, co jest nie tylko patologią, ale
i przestępstwem.
Przypomina mi się to wszystko, kiedy słucham, czytam
i widzę, co dzieje się wokół wyniku Michała Podsiadłowskiego.
Niby wszystko w żartach, ale sam łapię się na tym, że myślę –
kurczę, chłopak zrobił życiówkę lepszą od mojej o 2’! Skubaniec!
Już dawno odpuściłem sobie myślenie, że będę jeździł
rowerem jak on. Ale że życiówkę ma lepszą? No to trzeba sobie
jakoś przetłumaczyć.
Zdrowa zazdrość ma mobilizować, a nie demoralizować. Nie
podobają mi się wątpliwości i zadawane półgębkiem pytania,
sugerujące jakieś przekręty. Nie podobają mi się komentarze
o krótszej trasie. Michał ma kopyto i koniec. Mówił mojemu
koledze, że głęboko wierzy w to, że kiedyś wygra rower ze
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wszystkimi. I wygrał! A PRO niech się zabiera do roboty!
A teraz poziom meta. Ostatnio dużo szkolę z różnic
międzykulturowych. Opisując społeczeństwa, posługuję się
jednym z wymiarów, który nazywany jest MAS (maskulinizm).
Potrzeba rywalizacji – w Polsce na dość wysokim poziomie.
Ale potrzeba rywalizacji (również między kolegami) może mieć
dwie strony: mobilizować do jeszcze lepszej pracy nad sobą (dla
przegrywającego) albo działać w typowo polski sposób, czyli na
zasadzie: ja mam źle, to niech mój sąsiad też ma źle. I czasami
w naszym sporcie widzę niestety to drugie zachowanie. Piszę
z kolegą o tym, jak to „zmuszamy się”, obserwując lepszych, do
bardziej wytężonej pracy, a nie do tłumaczenia się albo szukania
wątpliwości. Zmuszamy się, co znaczy, że nie przychodzi to
naturalnie. Łatwiej jest deprecjonować i szukać podtekstów.
Typowe polactwo.
Łatwo jest to pisać, jak jest się zwykle wygrywającym
(chociaż w Sierakowie z Michałem bym przegrał – w zeszłym roku
grubo powyżej 4:10). Zacytuję kolegę Buszana: „Rywalizacja
z Maćkiem (Dowborem) to dla mnie motor napędowy. Kilkanaście
przegranych spowodowało, że polubiłem przegrywać. I to dodało
mi spokoju i siły. Autentycznie. Teraz – już po wygranej z Maćkiem
– robię to dla siebie. Nie dla wygranej z kimkolwiek”.
Michał – jesteś kosmitą a my wszyscy lepiej zabierzmy się do
roboty! Bo, jeśli mamy się ścigać, to ścigajmy się z najlepszymi.
A najlepiej sami ze sobą!
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MKON nadaje
Celem tego felietonu nie jest krytyka, ani obsmarowanie
czyjegoś tyłka. To raczej takie wyrzucenie z siebie wątpliwości,
pytań, komentarzy odnośnie otaczającej mnie triathlonowej
rzeczywistości. A będzie o emotions performance, czyli
o emocjonalnej stopie zwrotu ze startu triathlonowego.
Uwielbiam się ścigać. Raz przegrywam, raz wygrywam, ale
na tym polega ta zabawa. Nauczyłem się (tak, tak – trochę mi
to zajęło) nie zazdrościć rywalom wyników, mimo że tłumaczenie
sobie, że są po prostu lepsi, wciąż nie przychodzi mi łatwo.
Wiem, że rywalizacja z konkretną osobą (nazwiskiem) może być
mobilizująca albo demobilizująca. Przed Suszem słyszałem, kto
to czai się na tego i owego albo jak najarany na zwycięstwo z tym
czy tamtym jest ten koleś z… i padała nazwa miasta. Podczas
treningu w Poznaniu poznany podczas wybiegania trajlończyk
trenujący u Bogusia Głuszkowskiego zamarzył sobie: chciałbym
was kiedyś zobaczyć startujących z jednej linii. No i zdarzy
się to w Bydgoszczy. I się okaże, kto wygra. No właśnie. Kto
wygra ten… wygra, a kto przegra, to przegra. I tyle. Nikomu
świat się nie zawali, ani nikt nie zyska glorii i chwały. W końcu
jesteśmy z Bogusiem w innych kategoriach wiekowych, ha, ha.
I o kategoriach wiekowych, a właściwie o systemie nagradzania,
do którego się przyzwyczailiśmy, chciałbym dwa słowa.
Imprez jest od cholery. W największych startuje po kilkaset
osób, w najmniejszych – kilkadziesiąt (na danym dystansie) i tak
sobie myślę ostatnio, jak łatwo jest się wbić na podium w kategorii
wiekowej. Relatywnie łatwo. Wystarczy wybrać odpowiednie
zawody. Policzmy. W ostatnio śledzonej przeze mnie połówce
startowało 80 osób. Część z nich to kobiety. Jeśli policzyć męskie
kategorie wiekowe, to wychodzi, że prawie 60% (z 80 osób) ma
szansę być na podium lub tuż za nim. Niczego nie deprecjonuję.
Zastanawiam się tylko, kiedy wdrożony zostanie w życie
(zasugerowany już zresztą przez Przemysława Kozłowskiego
aka Garnek Mocy) PUDŁOMAT, który patrząc na liczbę osób
w kategorii, zasugeruje: tutaj nie jedź, jedź lepiej 300 km dalej –
tam jest większa szansa zgarnięcia szkiełka.
Jeszcze raz – nic nie oceniam. Nie ganię. Co więcej – jestem
fanem kategorii wiekowych. Uważam, że osoba, która wymyśliła
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age grouping, powinna dostać medal (oczywiście kategorii
OPEN) bo ta kategoria wprowadza rywalizację na poziom wyżej.
Daje nam – szaraczkom – szansę na stanięcie na prawdziwym
podium. Pytanie, kiedy środek staje się celem. Kiedy ta walka
o podium stanie się ważniejsza niż walka o wynik. U mnie chyba
jeszcze nie. Tomek aka #kowalski.coach uparcie jak osioł przed
każdymi zawodami powtarza: „nie interesuje cię pierwsze
miejsce w kategorii. Interesuje cię jak najlepszy wynik czasowy”.
I rzeczywiście, to jest moja filozofia. Ostatnio wystartowałem
w Suszu i wiem, że poprawiłem suską życiówkę o prawie 4 minuty.
Teraz wystartuję w Bydgoszczy i na pewno będę miał życiówkę
(bo jeszcze tam nie startowałem), ale będę miał też porównanie
z innymi wynikami z 1/4. I to też jest cholernie nakręcające! A
gonienie Bogusia Głuszkowskiego (bo wiem, że będę gonił, a czy
dogonię, to się okaże) jest tylko przyprawą tego ścigania.
Na koniec sprawa, z której my wszyscy startujący chyba
nie do końca zdajemy sobie sprawę. Ja sam jako organizator
wiosennego duatlonu co roku stoję przed wyborem – jak nagradzać
uczestników. Z jednej strony fajnie jest dawać jak najwięcej
szkiełek. Z drugiej zagwarantowanie szkiełek (dedykowanych
przecież imprezie) dla wszystkich kategorii wiekowych K i M to
gigantyczny koszt. A może przy mniejszej obsadzie (np. 5 osób
w kategorii) obsadzać tylko zwycięzcę? Pytam, a nie proponuję.
Co sądzicie? Co was nakręca do rywalizacji – szkiełko czy wynik?
Może oba? A może coś kompletnie innego?
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Nienormalni triathloniści
Wczoraj dzwoni do mnie Maciej Żywek i zadaje mi prowokacyjne
pytanie: „Jak to możliwe, że chcesz się przygotować do dobrego
wyniku, jeśli nie jedziesz na zagraniczny obóz?”. Ergo – czy jest
możliwe przygotowanie się (tak jak w moim przypadku) do sub
2:30 w maratonie (na wiosnę) i do sub 9 h w Ironmanie (na jesień)
bez zagranicznego wyjazdu „w ciepłe”? Nie chcę wchodzić
w dyskusję, czy trzeba, czy nie – pisałem już o tym. Ważniejsza
kwestia to intencja, jaką to pytanie było podszyte. A kryła się za
nim teza: mamy kasę, to ją wydajemy. Bo jak byśmy jej nie mieli,
tobyśmy nie uprawiali triathlonu.
Trenujemy za granicą, kupujemy sprzęt mocno wypasiony
i, co za tym idzie, drogi. Oczywiście nie wszyscy tak robią.
Dzisiejszy „Forbes” dolewa jednak oliwy do ognia, pisząc,
że triathlon wyparł golf, czyli bogaci panowie zamienili białe
sweterki na czarne jednoczęściowe stroje, koniecznie z logo
triathlonowej marki, a kije golfowe zastąpili nowymi – bynajmniej
nie aluminiowymi –  modelami P5.
Tak jesteśmy odbierani. Może tak jest, może nie jest. Daleki
jestem od etykietowania i nazywania wszystkich tym samym
określeniem (zblazowani-bogaci-biali-mężczyźni-co-nie-mająco-z-pieniędzmi-robić).
Pomijam na razie takie głosy: mój szef kupił sobie P5 –
cudownie będzie objechać go na moim 10-letnim Giancie,
bo w końcu sprzęt sam nie jedzie. I dobrze. Przecież na linii
startu nie jesteśmy prezesem i podwładnym, a zawodnikiem
A i zawodnikiem B, ścigającymi się o to samo.
Teraz jednak chcę napisać o czymś zupełnie innym.
O nienormalności – czyli byciu POZA standardowym patrzeniem
się na czubek własnego nosa. Mimo stereotypowego postrzegania
jednak jesteśmy… inni. I to nie tylko triathloniści – po prostu ci
trenujący. Inni w pozytywnym znaczeniu.
Dwa przykłady:
Pisze Michał: „MKON, nie mogę wystąpić w duatlonie
w Kamionce, ale opłatę startową płacę”.
Pisze Edyta: „Witam, nie mogę wystartować. Czekałam na
podanie terminu, bo bardzo chciałam spróbować swoich sił
w duatlonie. No cóż, następnym razem. Niemniej jednak podoba
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mi się ta inicjatywa i przekazuję na rzecz Fundacji opłatę startową”.
PS
Czy takie rzeczy robią ludzie „normalni”? Czy trzeba być
prezesem, aby stać nas było na takie gesty?
Według mnie niekoniecznie. Wystarczy być dobrym
człowiekiem. Bo #dobropowraca.
I prezesura nie ma z tym nic wspólnego, a wszyscy
triatlończycy to fajne chłopaki… i dziewczyny!
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Lubię swoje hobby
Napisał dzisiaj do mnie kolega z pracy – Łukasz. Oto treść:
„Marcin, jakie treningi radziłbyś w sytuacji, kiedy w niedzielę lecę
jeden półmaraton, a w sobotę lecę kolejny?”. Moja odpowiedź
brzmiała: „żadne”. Potem oczywiście coś tam napisałem, ale przy
standardowych dwóch dniach na odpoczynek po i dwóch dniach
taperingu przed dyskusja właściwie dotyczyła jednego dnia –
środy.
Dodatkowo właśnie wróciłem ze spotkania z Bolkiem
M. Przyjechał on do Olsztyna, spotkał się z Prezesem i ze mną
i opowiedział o tym, ile to dobrego robi u siebie na zachodniej
rubieży (naprawdę szacun, Bolek). Spotkanie w stylu #biegjakbieg,
ale najfajniejsze było, gdy razem z Prezesem na znak pani kelnerki
podnieśliśmy się z krzeseł jak dwa kaczory z przetrąconymi
nogami (tak nas nogi bolały).
Co mają wspólnego oba zdarzenia? Otóż wiele. Dociera do
mnie, przebija się tak przez opokę pseudozawodowstwa, jaki
dumny jestem z tego, że ukończyłem wczoraj MARATON. Bądź
co bądź królewski dystans. Nie mam już ochoty gadać o czasie,
tempie, tętnie (chociaż dzisiaj dostałem w tej sprawie supermaila).
Miło się jednak robi, gdy myślę o dumie ze sponiewieranych nóg,
trudności w schodzeniu ze schodów, o tym łączeniu się w bólu
z innymi kalekami – pardon, Prezesie, to nie o tobie. Ciebie jak
wiadomo nie bolą nogi.
Tak więc gdy napisał do mnie Łukasz, to przypomniałem
sobie, jak to jechałem tramwajem na start wśród innych biegaczy,
z których każdy miał podobny cel do mojego. Wystartować,
ukończyć i cieszyć się z osiągniętego wyniku (jakikolwiek by
on nie był). Czułem się wtedy bardzo dumny, otoczony ludźmi,
którzy mają cel i nie wahają się po niego sięgnąć. Podobnie się
czułem, jadąc na start we Frankfurcie. Fajnie jest być w gronie.
Takim zacnym gronie. A #229MKON-ai jeszcze kiedyś się zrobi.
A jak się nie zrobi, to do wyboru będzie #239; #249, może #392.
Zanim więc zafiksujemy się na czas, na życiówkę, na walkę
o cenne sekundy, to może czasami warto się też pocieszyć
_______________________
i
Przed startem w Orlen Maraton 2016 moi przyjaciele zrobili na facebooku akcję #229, która
miała mnie zmobilizować do zrobienia wyniku poniżej 2h30’ (na tyle trenowałem). Niestety
słabo trenowałem i zamiast 2:29 zrobiłem 2:38.
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z samego faktu wystartowania i ukończenia. Ja im dalej jestem
od swojego #239MKON-a, tym bardziej jestem z niego dumny.
Jestem też smutny, ale nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem.
Nie mam na to wpływu – wypieram więc.
Jeszcze raz dziękuję Maćkowi i Sebastianowi za to, że nie
pozwolili mi zaordynować sobie taksówki na 33. km. Dzięki temu
mogłem te 20 zł wrzucić do puszki na gofry i przyczyniłem się
jakoś do tych prawie 700 zeta, co to uzbieraliśmy.
Czy Łukasz robi dobrze, biegnąc dwa półmaratony w ciągu
tygodnia? Pewnie nie. Ale ponieważ się nie ściga, to niech se
biegnie. No chyba że się ściga i w każdym chce bić życiówkę,
wtedy to bez sensu, ale o tym pisałem już wielokrotnie.
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Życie na luzie
Mój przyjaciel startuje w weekend w Ironmanie. Debiut.
Zesrany na maksa. Pyta mnie o taktykę. Moja odpowiedź: „Baw
się dobrze!”. Obaj wiemy, że triathlon to dla niego hobby, a na
„amatorski wyczyn” przyjdzie czas, gdy dzieci podrosną. Z kolei
słynny Sportowy Jeż Poranny aka Krzysztof D., wnosząc z jego
ostatnich wpisów na FB, triathlonuje… dla sernika. I niestety (to
wiem!) sernikiem nie nazywa swojej żony. Chodzi o ciasto, niby
to zdrowsze, bo z białego sera. Liczba serników w odniesieniu
do liczby kilometrów przebiegniętych przez Krzysia niejednego
by powaliła. Trzeci przykład to Magda Sołtys, którą miałem
przyjemność dopingować w Elblągu. Magda po tym starcie pisze
do mnie: „Cudownie jest trenować… bez planu. Nie mam spinki.
Mam wenę na pływanie – idę pływać. Dzień po starcie naszło
mnie na bieganie – poszłam pobiegać. Nie patrzyłam  na zegarek.
Kiedy jadę rowerem, to na pewno nie patrzę na licznik. Innymi
słowy: nic nie muszę – wszystko mogę”.
Te trzy przykłady pokazują, że jest życie obok treningowego
zajoba.
Powiem więcej – myślę, że kiedy zrealizuję wszystkie swoje
cele, to w taki właśnie sposób będę się zmuszał do treningu.
Bo przyznaję się bez bicia – już nie wyobrażam sobie życia bez
trenowania. Oczywiście kontuzja może wszystko zweryfikować,
ale nawet gdy myślę o takiej sytuacji, to opracowuję plan
awaryjny: mam złamaną nogę, ale przecież są inne dostępne
w takiej sytuacji aktywności. I to uprawiane tak, żeby się ścigać.
Patrząc na Suchego, ale przede wszystkim na Krzysia
i Magdę (o jeszcze jednej osobie napiszę na koniec), naprawdę
zazdroszczę im takiego „luzu w dupie”. Nie jest to zazdrość
typu: też tak bym chciał. Nie, nie chciałbym. Ta rywalizacja,
którą   stwarzam, odpowiada mi. Dzisiaj na przykład zdałem
sobie sprawę, że jakby ktoś jadący z boku zobaczył, że po 3,5 h
rowerowania otwieram pojemniczek, po to, by dokładnie o 10:00
wziąć na treningu (do przejechania jeszcze 30’) antybiotyk,
to pewnie powiedziałby: jebnięty… Ale tak mam. Jebniętość
wynikająca z chęci zdobywania ciągle bierze nade mną górę.
Porównując te dwie strategie, chcę się ścigać, więc muszę
i nic nie muszę, bo wszystko mogę, dochodzę do wniosku, że

187

VIII. Lajfstajl

są one dokładnie tak samo atrakcyjne. I cudowne. Można wyjść,
pobiegać, wrócić i… nie myśleć o tym, co się będzie robiło
jutro. Nie ma planu, nie ma logistyki, nie trzeba kombinować, jak
pożenić bardzo mocny trening akcentowy z chęcią dołączenia do
teściów i żony na ich weekendowej wycieczce.
Poziom otrzymywanych endorfin – u mnie z realizacji planu/
wygranej/życiówki i u nich z… sernika/samego wyjścia/zrobienia
treningu dla treningu – z pewnością jest taki sam.
Nie twierdzę, że Wojtek, Krzyś, Magda planów i celów nie
mają. Mają. Ale nie są to cele na „zapiek”. I za to ich bardzo cenię.
Tak mnie jakoś naszło, patrząc na to, co dookoła.
A że presja i zapiek czasami działają destrukcyjnie to przykład
z życia. Jedna z koleżanek triathlonistek po bardzo obiecującym
początku przygody zrezygnowała. Dlaczego? Bo „wk*rwiła się”
na presję, jaka dookoła niej powstała. Oooo – tyle pobiegłaś
w debiucie, no to czas na życiówkę. A ile masz zamiar się poprawić
podczas następnego startu. Powiedziała – walcie się. Nie każdy
z nas musi się poprawiać ze startu na start. Nie każdy musi robić
życiówki. Nie każdy musi zrzygać się na mecie z wysiłku. Są ludzie
(tak jak Marcin, z którym wczoraj rozmawiałem), którzy jadą na
70.3 do Pescary… pozwiedzać. A, że przy okazji wystartują, to
tylko bonus.
I takich ludzi trzeba szanować. Mój szacunek mają!
By the way. Kiedyś rozmawiałem z Krzysiem D. o jedzeniu
pączków. Powiedział mi: „największe moje przekleństwo polega
na tym, że nie mogę się opanować i zmieścić w 10”. DZIESIĘCIU
na raz… Czyli jednak ma jakiś cel ;)
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Moc kibicowania
W Suszu 2015 miałem okazję kibicować, i to na maksa. Bluzy,
łapa mocy, naklejki z napisem OZD – Niemaniemoge pokazały
moc. Tych kilka godzin spędzonych wśród kibiców uświadomiło
mi nie tylko moc kibicowania i wartość, jaką ono niesie dla
zawodników, ale też trud z tym dopingiem związany. I o tym
wysiłku teraz będzie.
Kibicowanie to trudna sztuka. O żonach dźwigających przez
czas trwania Ironmana dwójkę dzieci i jeszcze plakat z napisem
DAWAJ, TATO wspominałem już w jednym z poprzednich
felietonów. Teraz czas na tych, którzy zasuwają pro publico bono,
a bez których polska scena triathlonowa nie byłaby taka sama.
Mowa o GARNKU MOCY.
Pierwszy raz usłyszałem dziewuchę walącą w GAR
i krzyczącą coś do każdego zawodnika w Borównie podczas
startu na ½ IM. Wtedy (prowadząc na części biegowej) aż się
zatrzymałem i zażyczyłem sobie fotę, bo czytałem już trochę o tej
idei dopingowania.
Na czym ta idea polega? Otóż niejaka Magdalena (pani od
walenia w Gar) i pan Przemysław (pan od foto) jeżdżą, gdzie tylko
mogą, jeśli budżet im na to pozwoli, i kibicują innym. Czasami
Przemysław również startuje, więc Magdalena pełni dwie funkcje.
Dźwięk garnka mocy jest dość donośny i charakterystyczny.
Nie dziwię się, że czasami kibicujący obok mają go serdecznie
dosyć (słyszy się czasami o różnych wycieczkach typu: „Przestań
pani tak napieprzać w ten gar”), ale przyznam wam szczerze,
że miejsce, w którym gar się znajduje, to jednocześnie dla mnie
kolejny „punkt odżywczy” – naprawdę, taki punkt MOCY. Przemiłe
jest słyszeć czasami niecenzuralne ponaglenie do wysiłku i fajnie
jest obejrzeć potem swoją fotkę na profilu Garnek Mocy, za którą
nie trzeba bulić (nie mam nic przeciwko fotkom, za które trzeba
bulić).
Inną sprawą są życzenia, jakie triathloniści dostają przed
ważnymi startami. Właściwie każdy wyjazd Agnieszki Jerzyk
zaczyna się od życzeń od Garnka Mocy na FB z odpowiednim
zdjęciem pałki do walenia i osobistą dedykacją na niej. Pewnie
w całym Poznaniu wykupili już te pałki. Pamiętam filmik, jaki
dostałem przed Roth na YouTube’ie, w którym dźwięk gara mocy
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trwa dokładnie 8 minut i 59 sekund. No czy potrzeba było lepszej
motywacji?!
Więc podziwiam. W Suszu stałem od rozgrzewki do ok.
godziny 15.00, kibicując przede wszystkim dziadkom w ramach
Iron War, ale i wszystkim innym zawodnikom, którzy przybijali
„piątkę mocy” na trasie biegowej. Nie wyobrażam sobie jednak,
jak można podczas Ironmana stać bite 12–13 godzin i ciągle walić
w gar. Ręka musi być zmasakrowana… Za to ich podziwiam –
tak samo jak każdego kibicującego. Najcudowniejsze, co można
przeżyć w trakcie kibicowania, to chyba to, czego doświadczył
ostatni wbiegający na metę w Sierakowie – tłumu kibiców
cieszących się wraz z nim. Jego mina – bezcenna. No i oczywiście
dźwięk gara.
Magdalena i Przemysław robią dobrą robotę, która wpisuje
się w to, czym dla mnie jest triathlon – przyjemnością z lekkim
jajem. Bez zadęcia, żyłowania, zazdrości i niezdrowej rywalizacji.
Jest fun, jest zabawa. A że ktoś w tej zabawie pomaga – czapki
z głów.
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Dwusetki w cyrku
Kolejne miasto, kolejne przygody. Klient zażyczył sobie
szkolenia w Rzymie – to szkolę w Rzymie. Tym razem wziąłem
wszystko. Mądrzejszy o facebookowe podpowiedzi, miałem
w planie trasy dwa treningi biegowe. Wahaliśmy się z Tomkiem,
czy mieszkając w centrum miasta, cisnąć coś specjalistycznego.
Pierwotny plan był taki, aby pierwszego dnia pobiec rano 10 km,
przed szkoleniem, tak aby się zorientować, jak jest w parku w zoo
(opcja 1) i 10 km po szkoleniu, w stronę Tybru (opcja 2); oba
w formie luźnego BC1. Lepsza miejscówka dawała możliwość
zrobienia na drugi dzień, przed szkoleniem, zabawy biegowej
10*2’ w tempie 3:15/km. Niestety żaden z planów nie zakładał
zwiedzania.
Ale koncepcja się zmieniła – chciałem jednak poznać miasto
i dostałem późny plan od Piotrka Rostkowskiego, który zapodał
pierwszego dnia pobytu 14 km BC2 i 10 x 200 w tempie 36’
dnia drugiego. Stanąłem przed dylematem: gdzie biegać?
No i co ze zwiedzaniem? Bo jak zwiedzać, biegnąc 3:50/km?
No i dodatkowo – jak się nie zgubić?
Podczas pierwszego porannego biegania zgubiłem się jak
dziecko. Chciałem dobiec do zoo i to mi się nawet udało, ale
wszędzie był tylko parkan i żadnej bramy wejściowej. Pozostawał
Tybr i rekomendowana mi ścieżka rowerowa wzdłuż rzeki. Może
chociaż tam dotrę, pomyślałem. Dotarłem. BC2 jakoś poleciało.
Dobry asfalt na ścieżce rowerowej, pomimo biegania jakby
w rynnie. Fajne widoki, tylko trzeba zapamiętać, gdzie się wchodzi
i gdzie wyjść. Na ten trening zapomniałem zabrać z pokoju paska
tętna, a w drodze powrotnej znowu się zgubiłem.
No tak już mam. Na kolację dotarłem bezpośrednio z treningu.
Na prośbę, by dali mi czas na wykąpanie się, uczestnicy spotkania
zapytali: „MKON, on your shirt – what brand is it?” Wytłumaczyłem
potem.
Drugi dzień rano. Wiem, że mam biegać 10 x 200. Opcja 1 –
biegam na sprawdzonej trasie wzdłuż Tybru. Opcja 2 – może uda
się na starożytnym stadionie – Circus Maximus?
W końcu to arena sportowa. Oczywiście, jeśli do niej trafię. Po
drodze chciałem jeszcze „zaliczyć” plac św. Piotra. Na szczęście
droga nad Tybr biegła tym razem via Circus Maximus. I chociaż
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do placu nie dotarłem (zabrakło czasu), to dwusetki na starożytnej
arenie wchodzą w nogi. Na samym środku zresztą jest ponad
100-metrowa „bieżnia” – świetnie ubita mączka – można cisnąć.
I tak na koniec – refleksja sportowca amatora: dlaczego
zawsze na wyjeździe mam dylemat: biegać, zwiedzając czy robić
poważny trening? I dlaczego zawsze wybieram to drugie?
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Lista przebojów MKON-a,
czyli najlepsze teksty właścicieli psów
Felieton ten dedykuję wszystkim właścicielom psów
spacerującym po lasach dookoła Olsztyna.
Na początku rachunek sumienia: zdarzało mi się podczas
treningu w czasach zawodniczych kopnąć psa, który nie sprawiał
wrażenia, że chce się ze mną zaprzyjaźnić, a raczej polował na
moje nogi. W latach 80. nie było tak restrykcyjnych przepisów
związanych z wyprowadzaniem psów na spacer do lasu. Obecnie
(jeśli się mylę, proszę o korektę) istnieje nakaz wyprowadzania
psów na smyczy. Dzisiejsza sytuacja z mojego treningu biegowego
może zakończyć niektóre moje przyjaźnie na facebooku, ale na
czworonogi biegnące samopas w moją stronę reaguję alergicznie.
Pies, jak to pies, durniejszy od człowieka, choć niektóre teksty
właścicieli każą mi się zastanowić nad tą tezą.
Przedstawiam moją subiektywną listę przebojów tłumaczeń
właścicieli psów, z którymi miałem kontakt w ciągu ostatniego roku:

Miejsce 5. „On jeszcze jest młody i chce się bawić”.
Gdy słyszę coś takiego, zastanawiam się, jak zareaguje
właściciel, do którego podbiegnę i zacznę mu skakać na plecy,
brudzić ubranie i powiem: „Wprawdzie młody nie jestem, ale też
chcę się pobawić”.

Miejsce 4. „On się musi wyszaleć”.
Kiedy słyszę ten tekst, zadaję sobie pytanie, czy ludzie mają
te smycze dla ozdoby, z powodu przepisów, czy dla jaj. Bo jeśli
potrzeba wyszalenia się pieska jest ważniejsza niż przestrzeganie
prawa i/lub mój komfort, to chyba komuś się pomyliły priorytety.

Miejsce 3. „Spokojnie, on nie gryzie”.
Bieganie po asfalcie jest dla mnie wyborem drugiej kolejności.
Od zawsze biegam w lesie i uważam, że bieganie po miękkim
jest podstawą. Nierzadko są to treningi tempowe w okolicach
prędkości progowych (zabawa, przebieżka, fartlek, BC3).
Gdy widzę więc biegnącego w moją stronę na tzw. kolizyjnej
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pieska – i nie ma znaczenia, czy ma on obnażone zęby, szczeka,
merda ogonem, czy robi cokolwiek innego – i jednocześnie
słyszę z odległości 15 metrów „Proszę się nie przejmować, on
nie gryzie”, to dziwnym trafem 9 na 10 takich sprintów w moją
stronę kończy się albo koniecznością ustąpienia przeze mnie,
albo kontaktem tego pocisku z moimi nogami. W każdej tego
typu sytuacji przypominam sobie, jak to na jednym treningu mój
kolega nie zszedł z drogi, co skończyło się poważną kontuzją
uniemożliwiającą mu start w zawodach, do których szykował się
przez 6 miesięcy. Nie była to rana kłuta ani cięta (przecież piesek
nie gryzie), ale poważne naciągnięcie mięśnia dwugłowego.

Miejsce 2. „Trzeba było nie biec”.
Drugi z najbardziej absurdalnych tekstów, jakie słyszę,
bo właściciele mają chyba wyobrażenie, że to my, biegnąc po
lesie, jesteśmy agresorami, którzy straszą ich biedne pieski.
Nie ukrywam, że mojej facjaty można się przestraszyć, ale jeśli
piesek byłby trzymany na smyczy, to właściciel mógłby otoczyć
go opieką (utulić, obronić), a tak, to piesek sam musi się bronić
przed napadem wielkiej istoty humanoidalnej.

Miejsce 1. „O co panu chodzi,
on jeszcze pana nie ugryzł”.
Przebój nad przeboje. Historia z dzisiaj, kiedy to po obaleniu
mnie przez sympatycznego, ale mało przyjemnego w kontakcie
psa rasy nieznanej, na pytanie, dlaczego pies nie jest na smyczy,
usłyszałem taką właśnie odpowiedź. Superlogika – gryzienie jest
zatem w standardzie usługi. Idąc tym tropem, zastanawiam się,
jak powinna wyglądać moja adekwatna reakcja – najpewniej
powinienem kopnąć gościa w dupę za jego bezmyślność.
Nie jestem ani zwolennikiem, ani przeciwnikiem posiadania
psów, są mi kompletnie obojętne. Jeśli jednak ich właściciele
są głupsi niż one, bo przypuszczam, że psy nie znają norm
prawnych, to z góry proszę mi wybaczyć, ale zarówno jednego
i drugiego w takiej sytuacji traktować będę jak potencjalnego
wroga. W palecie środków prewencyjnych są: ostrzeżenie ustne,
bluzg, noga lub kij, te dwa ostatnie w przypadku chęci zapoznania
się pieska ze smakiem mojego Achillesa.
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Wpis ZBoWiD-owy, czyli wspominki
dziadków o dawnych czasach
MKON, a masz bukłak na ultramaraton? NIE. No to jak chcesz
pobiec? A BĘDĄ PUNKTY ODŻYWCZE? Będą. ILE? Cztery. NO
TO PO CO BUKŁAK? POZA TYM JAKIŚ STRUMIEŃ TEŻ PEWNIE
BĘDZIE PO DRODZE, PRAWDA?
Taki dialog toczyliśmy swego czasu, jadąc na rowerach
z prezesem Suchowieckim. Podczas dzisiejszej przejażdżki
jedynym, ale jakże „odświeżającym” punktem odżywczym była
jabłoń rosnąca obok drogi. Napakowaliśmy się z Danielem jak
głupki, rozpoczynając prześmieszną i równocześnie przemiłą
sesję na temat, jak to dawniej się trenowało. Jabłka podczas
długiego wybiegania jesienią to był standard.
Pojechały teksty o:
1. treningach tuż po obiadkach w stołówce szkolnej.
Schemat: koniec lekcji, obiad, początek treningu (wszystko
w przeciągu godziny) był standardem. Nie dziwne, że lecąc
zadanie główne na takim treningu z prędkością ok 3’40/km,
wymienialiśmy się w grupie informacjami, co komu na
żołądku siedzi;
2. warunkach treningowych i obozowych (akurat w kwestii
sprzętu sportowego KS Gwardia Olsztyn A.D. 1988-1993
i KS Niemaniemogę A.D. 2015 mają wiele wspólnego);
3. słynnych obozach wyjazdowych, na których zimą latało
się po górach z gazetą na klatce piersiowej (bo cieplej),
a wieczorem tę gazetę się suszyło na kaloryferze, bo
w końcu następnego dnia była kolejna wycieczka.
Te obozy to chyba największy handicap w porównaniu do
osób, które zaczynają trenować teraz, w czasie pełnego dobrobytu
i dostępu właściwie do wszystkiego. Pytania: „MKON, ile żeli
bierzesz ze sobą na wybieganie 25 km?” nie rozumiem. To znaczy
rozumiem, ale odpowiedź wydaje mi się oczywista. Nie biorę
żadnego. Picia zresztą też nie zabieram. Oczywiście nie mówię
o treningach ekstremalnych (25 stopni i mocne, długie bieganie),
ale naprawdę nie rozumiem wychodzenia z camelbagiem na
10-kilometrową przebieżkę.
Myślę, że ta dostępność wszystkiego powoduje, że stajemy się
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bardziej… „miętcy”. Za każdym razem, gdy spotykam się z Piotrem
Rostkowskim (rekordzista Polski na 1500 m) i wspominamy
dawne czasy, to opowiadamy sobie o wycieczce biegowej, która
zaczęła się w Szklarskiej Porębie od podbiegu! (nie podejścia)
pod Szrenicę, a następnie w drodze powrotnej ze… Śnieżki
zgubiliśmy się w okolicach Śnieżnych Kotłów (biegliśmy dołem)
i wybiegliśmy zamiast na Reglach, to w okolicach Zachełmia.
No i trzeba było wrócić asfaltem… Najciekawszym punktem tej
„wycieczki” był fakt, że jeden z kolegów – Adam Kojtych – na
20. km (droga TAM) zgubił buta w zaspie. Mniej więcej co 5 km
zmienialiśmy się na buty, tak aby było sprawiedliwie. Pronatory?
Supinatory? Amortyzacja? Polecam Wam przebiec się po asfalcie
5 km w jednym bucie, to pogadamy o tym, co to było trenowanie…
Odżywianie? Ha, ha! Chciało się pić, to się jadło śnieg w trakcie
wycieczki… Takie tam martyrologiczne wspominki.
Smaczku tym „ZBoWiD-owskim” czasom dodaje fakt, że
bieganie 10 km (stadion) z wynikiem powyżej 30’ było uważane
za … przyzwoite, żeby nie powiedzieć juniorskie.
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Wpis mało tri
Sierpniowy pobyt w Szklarskiej Porębie w 2015 roku nastroił
mnie do napisania takiego oto listu:
Drogi dwudziesto-, trzydziestolatku!
Piszę do Ciebie ten list, bo według mnie to, co robisz ze
sobą, nie prowadzi cię w dobrym kierunku. To, co się dzieje, jest
niedobre nie tylko dla Ciebie, ale także dla twojej dziewczyny/
żony, dziecka, a w dłuższej perspektywie również dla nas
wszystkich. List ten nie jest przeznaczony dla panów 50+, którym
się już nie chce, ani takich, dla których stan, w jakim się znajdują,
to następstwo choroby – następstwo, a nie przyczyna.
Piszę do Ciebie, bo mi Ciebie szkoda. Po pierwsze: żal na
Ciebie patrzeć. Kiedy idziesz razem ze swoją żoną, ewidentnie
widać, że ona skończyła połóg i właśnie wraca do formy, a twoja
ciąża trwa ustawicznie. Po drugie: nie wiem, czy zdajesz sobie
sprawę, ale jesteś pełen gówna. To, co nosisz nad paskiem,
to gówno. Kał, przetrawione i niewydalone resztki syfu, który
pakujesz w siebie od lat. Zalega ci to w kichach i wyjść nie chce,
bo sukcesywnie dostarczasz do magazynu kolejne badziewie. Po
trzecie: chcę ci powiedzieć, że jesteś zaprzeczeniem męskości.
Z twoim bandziochem szansa na zrobienie 10 pompek albo 30
brzuszków wynosi około 5%. Może jak się zaweźmiesz, to coś
uda ci się wypocić.
Najpierw jednak spróbuj podciągnąć się na drążku chociaż
raz. Gwarantuję Ci, że z twoją wagą szybciej wygniesz ten
drążek w literę U, niż oderwiesz stopy od podłogi. Z pewnością
jednak osiągasz jakieś rekordy – na przykład w liczbie karkówek
wsuniętych podczas jednego posiedzenia. 10 piwek to dla Ciebie
standard, a twoje obecne dziecko wyglądem przypomina raczej
piłkę plażową niż normalnie rozwiniętego 5-latka. Jemu pewnie
jeszcze na tym nie zależy, ale ty prawdopodobnie już od dłuższego
czasu nie widziałeś swojego wacka. Jeśli masz dobrą żonę, to
może ona od czasu do czasu opowiada ci, co u niego słychać.
Zadaj sobie pytanie, czy jesteś wzorem do naśladowania.
W którą stronę idzie to twoje modelowanie? W ilość wypitych
napojów typu: „3 cytryny” albo coca-cola do obiadu? A może jesteś
megamotywatorem i, opierdzielając kolejnego pączka, drzesz się
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na dzieciaka, bo ten nie chce iść pograć w piłkę? Zresztą czy
miał go kto nauczyć? Potem możesz mieć pretensje wyłącznie do
siebie, że w szkole ten dzieciak będzie miał przerąbane, ponieważ
będą go wyzywali od grubasów, a przeskok przez skrzynię będzie
największą traumą jego życia… Jak to się stało –  przecież miał
zajebisty wzorzec do naśladowania? A może nie powinieneś się
przejmować? Obserwacja pozwala przypuszczać, że niedługo
Tobie podobni będą stanowili normę, więc problem na wuefie
zniknie –  cudem będzie obejście skrzyni, a nie jej przeskoczenie.
Czego od Ciebie oczekuję? Weź się za siebie – to naprawdę
ostatni dzwonek. Nie musisz biegać, pływać, jeździć na rowerze
czy rolkach. Po prostu mniej żryj. Przestań zapychać swój żołądek
śmieciowym jedzeniem, licząc na to, że jedna rozpuszczalna
tabletka na chudnięcie odwróci ten proces. Oni cię okłamują.
Jeśli nie zaczniesz dbać o formę już dzisiaj, to za lat 10 będzie
pozamiatane…
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O sponsoringu
Jestem zagorzałym przeciwnikiem dawania czegoś za darmo.
Właściwie od studiów pracuję/współpracuję czy współtworzę
organizacje wspierające innych: Nidzicki Fundusz Lokalny, Klub
Sportowy NIEMANIEMOGĘ. Dostałem tysiące złotych wsparcia
na realizowane przeze mnie projekty i podobne kwoty rozdałem.
Kilkanaście lat pracy w tym „biznesie” nauczyło mnie jednej
zasady, którą uwielbiam i wedle której żyję: nie ma darmowych
lanczów. A właściwie są, tylko jak ktoś dostaje coś za darmo, to
niestety na dłuższą metę tego nie szanuje. Ten felieton kończy
mój 2016. Rok, w którym po raz kolejny dość intensywnie byłem
wspierany przez czterech partnerów: New Balance, Wertykal,
Enervit Polska oraz Huub. Dodatkowo przynajmniej raz na kilka
tygodni otrzymywałem zapytania w różnej formie: „MKON czy
mógłbyś mi pomóc znaleźć sponsora?”, „MKON, czy mógłbyś
pogadać z XX, żeby mnie wsparł?”, „MKON, czy nie znasz
kogoś…” i tak dalej. Z ręką na sercu – przekazuję te prośby
dalej. Czasami jestem skuteczny, czasami nie. Dumny jestem,
że udało mi się namówić SAE Jacka Nowakowskiego do objęcia
patronatem i sponsoringiem wiosennego duatlonu i na to samo
wsparcie mogłem liczyć ze strony TU EUROPA w kontekście
jesiennego Buratlonu. Mówię też wprost – sam mam środki na
uprawiany przeze mnie sport, ale wsparcie sponsorów i partnerów
bardzo często nie tylko pomaga mi realizować pasję, ale również
kierunkuje dużo prowadzonych przeze mnie aktywności ode
mnie, a nie do (dla) mnie.
Dodatkowo w ciągu tego roku zdarzyły się trzy rzeczy, które
natchnęły mnie do podjęcia w ogóle tego tematu:
1. Przegrany przez Wojtka Herra zakład o jego wytop – na
webinar o budowaniu swojej marki i wartości marketingowej
(co niewątpliwie przydaje się w poszukiwaniu sponsorów)i
2. Niekończące się dyskusje z Maćkiem Żywkiem o manii
wielkości niektórych triathlonowych zawodowców i ich
oczekiwań związanych ze swoimi wynikami oraz o wielkości
rynku tri.
_______________________
i Link do webinarium można znaleźć na profilu FB Wojciech Herra
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3. Z
 akład, jaki zaproponował mi Jacek Nowakowski w związku
z moim startem na Hawajach w 2017.
Chcąc, aby ten felieton był mega merytoryczny, sięgnąłem do
źródeł – czyli zapytałem Krystyna Lipiarskiego, Tomka Kałużnego
i Maćka Żywka o ich doświadczenia w byciu moimi sponsorami.
Ale z poziomu meta – czyli nie oceniamy współpracy z MKON-em,
ale mówimy generalnie o ich podejściu. Mam nadzieję, że będzie
to dla Was inspirujące, niektórych otrzeźwi, niektórych załamie,
a niektórym da impuls do skanalizowania swoich działań, tak aby
były bardziej skuteczne.
Każdy z moich partnerów otrzymał ode mnie trzy pytania:
1. Co cię skłania do sponsorowania (w formie pieniędzy albo
towaru)?
2. Jakie masz oczekiwania odnośnie współpracy już po
jej podjęciu (jakie działania sponsorowany powinien
podejmować, a jakich nie)?
3. Jakie błędy najczęściej widzisz u ludzi chcących podjąć
z tobą współpracę?
Oto ich odpowiedzi:
Tomek Kałużny
Świetny biegacz na nartach zaczepił mnie kiedyś w Szklarskiej
Porębie (poznaliśmy się przez świetnego szklarskiego fizjo
i masażystę Michała Michałkowa). Po 10 minutach gadki obdarował
mnie dwiema siatkami odżywek do testowania, mówiąc: „to jest
super i na pewno ci się przyda”. Lekko licząc, kilkaset złotych.
Działamy razem już dwa lata. Z dumą wtranżalam odżywki, jakie
jadają m.in. Justyna Kowalczyk oraz Majka Włoszczowska.
1. Sponsoring towarem pomaga promować produkt i markę
firmy, która zajmuje się produkcją sprzętu czy suplementów
itd., jak również firm, które nie produkują, a zajmują się
sprzedażą usług lub finansami, jak np. banki czy firmy
ubezpieczeniowe, które naturalnie sponsorują pieniędzmi.
2. Rzetelna promocja marki oraz jej prezentacja. Moje
podejście jest trochę inne niż większości sponsorów. Jako
wyczynowy zawodnik mimo wybitnych osiągnięć zmagałem
się z brakiem wsparcia, dlatego teraz poprzez sponsoring
pomagam sportowcom się rozwijać. Jednocześnie jestem
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bardzo wyczulony na „lanie wody” i „opowiadanie bajek”.
Umiem porównać i sprawnie ocenić wartość osiąganych
wyników/standardów względem najlepszych. Choć nie
zawsze musi to być decydujący argument o podjęciu
współpracy.
3. Wygórowane potrzeby względem osiąganych wyników
oraz porównanie ich zapotrzebowania w stosunku do
wyczynowych sportowców, z którymi współpracujemy.
Obiecywanie, czego to nie zrobią i jak nie zaprezentują
marki a ich realne możliwości.
Krystyn Lipiarski
O, to dłuższa historia. Po tym, jak w 2009 wygrałem Borówno
na żółtej kozie za tysiaka z kawałkiem, szukałem lepszego
roweru. Wpadł mi w oczy Cervelo, który mogłem kupić w USA
albo w sklepie o tajemniczej nazwie WERTYKAL. Ostatecznie
panowie z Wertykala przysłali mi ten rower w paczce, koledzy
z Olsztyna go złożyli i zacząłem jeździć. Różnica między żółtą
strzałą a Cervelo była kosmiczna i to stąd w II starcie wziął się
wynik 4:54 na odcinku rowerowym w Klagenfurcie. Ponieważ
byłem i ciągle jestem Januszem triathlonu, to wydawało mi się,
że Cervelo to jedyny rower na świecie, a Wertykal to jedyny sklep
te rowery sprzedający. Więc jak ktokolwiek pytał mnie o rower, to
wszystkich odsyłałem do Zabierzowa. Krystyn ujął mnie jeszcze
jedną kwestią. Jak chciałem się zfitować po zakupie, to wprost
powiedział: „Nie robimy tego na linijki i odważniki na nitce –
idź do Veloart”. Czyli do konkurencji. Znaczy uczciwy. A nasza
współpraca zaczęła się od momentu, gdy szkoląc w Szanghaju na
kompletnym jetlagu, dostałem od Krystyna telefon z informacją:
„Panie Marcinie, tyle pan tych Cervelo polecił, że producent nas
za to nagrodził. Możemy się spotkać?”. I dalej poszło. W innych
moich felietonach możecie poczytać o podejściu Krystyna, a teraz
oddaję mu głos:
- Potencjalni klienci, sportowcy amatorzy są zmęczeni
tradycyjną reklamą, a przede wszystkim nie ufają jej.
- Znacznie lepiej, przynajmniej w przypadku triathlonistów,
sprawdza się formuła ambasadora marki: zawodnika,
który użytkuje sprzęt i wyraża o nim uczciwe (pozytywnie
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lub negatywnie) opinie. To budzi zaufanie do ambasadora
marki, a w konsekwencji do produktu. Wszelkie polecenia
konkretnych wyrobów, przetestowane są wcześniej
przez ambasadora, a więc oparte na rzeczywistych
doświadczeniach, są autentyczne i tak też postrzegane.
Bardzo istotne jest to, że wspierany (a nie sponsorowany)
przez nas zawodnik jest świetnym amatorem, jest „jednym z nas”.
Upór, ciężki trening, codzienne wyzwania (dieta, pogodzenie pracy
z treningami, podróże, ranne wstawanie) są naszym wspólnym
doświadczeniem, stąd ogromna wartość takiego przekazu.
- Nie oczekujemy od zawodnika szczególnych działań, a jedynie
bycia sobą. Zdajemy sobie sprawę, że   brak konkretnego
planu marketingowego wynika z wyjątkowości sytuacji:
budowania relacji przez wiele lat, ogromnego zaufania
i spójności celów (zawodnik daje z siebie wszystko – nie dla
nas, lecz dla siebie, a my dajemy najlepszy posiadany przez
nas sprzęt, aby go w tym wspomóc. W ten sposób nikt nie
ma do nikogo pretensji w przypadku gorszego wyniku).
Taka współpraca nie musi być również formalizowana.
W przypadku, gdy jedna ze stron straci zainteresowanie
współdziałaniem, cały projekt starci sens i w niczym nie
pomogą zapisy prawne. Mamy świadomość niezwykłości
takiej sytuacji i na razie nie rozszerzamy formuły. Staramy
się pomagać w krótszych projektach. Wspieraliśmy m.in.
Biegającą BioMamę w jej startach triathlonowych. W jej
przypadku również spotkaliśmy się z autentyzmem i pasją.
Brakowało jednak „szerszego tła”. Zawodniczka była
skupiona na swoim sukcesie (co zrozumiałe), nie robiła
„czegoś więcej”, a więc przekaz nie miał tej wyjątkowości.
- Dla nas zawodnik nie musi biegać najszybciej na świecie,
ale musi „coś” sobą reprezentować. Oprócz niezbędnego
talentu musi być pozytywnie postrzegany jako człowiek.
Mieć osobowość, a jego działania sportowe i pozasportowe
muszą nieść jakiś dobry przekaz. Taki cel obecnie osiągamy.
- Wierzymy, że jesteśmy odbierani jako mała, ale rzetelna
i uczciwa firma.
- Mam wrażenie, że w kolarstwie szosowym nadal bardzo
ważne jest, aby produkty były używane przez profesjonalne
teamy. Taka widoczność w przypadku rowerów Argon 18
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i drużyny Bora Argon (a teraz Team Astana) zwiększyły
zainteresowanie marką Argon 18. Jednak ten poziom
sponsoringu jest z wiadomych względów dla nas
niedostępny. Natomiast nie zauważyliśmy takiego związku
między Craigiem Alexandrem a większym zainteresowaniem
rowerami triathlonowymi Argon 18.
- Otrzymujemy bardzo dużo próśb o wsparcie, w których
młodzi sportowcy, powołując się na wyniki, proponują
umieszczenie naszego logo na koszulce. Choć czasem
się zgadzamy, chcąc wspomóc sportowców, jesteśmy
pewni, że nie przynosi to żadnych efektów marketingowych.
Zawodnicy nie czują się również związani emocjonalnie
z naszą firmą, a więc nie czują potrzeby wspierania nas.
- Jesteśmy przekonani, że współpraca sportowiec –
wspierająca firma musi mieć charakter długotrwały.
Jest to trudne w sporcie profesjonalnym, natomiast
możliwe w sporcie amatorskim. Pewna niezmienność jest
potwierdzeniem solidności i naszym zdaniem budzi dobre
skojarzenia (jest zaprzeczeniem opinii, że zawodnik chwali,
to, co dostał od sponsora).
Na koniec oddaję głos gościowi, który niegdyś zadzwonił
do mnie z prośbą o wywiad, umówił się na spotkanie w galerii
Mokotów i nie zapłacił za swoją kawę (dobra, dobra – ja stawiałem
– w końcu o redaktorów trzeba dbać). Maciek Żywek nie był wtedy
dystrybutorem marki Huub. Kiedy jechałem na Hawaje, zadzwonił
jednak do mnie jako do #januszatriathlonu i zaoferował mi na
testy swimskina Huub (mnie wtedy ten sprzęt z nazwy kojarzył
się z wieprzowiną raczej). Test miałem jeden – na Mistrzostwach
Świata. A że wypadł dobrze, to i ja, i Maciek kontynuujemy
współpracę (jak to mówią nasi posłowie – „kontynuujemy dalej”).
1.Co cię skłania do sponsorowania:
Inspiracja. Osoba, z którą nawiązuję współpracę, musi być
inspirująca i pasująca do charakteru firmy. Ten charakter jest
podstawą. Uważam, że każda firma musi się określić i posiadać
cechy, które wyróżniają ją na tle konkurencji. Przykładem może
być rywalizacja New Balance i Nike. Te firmy w mniejszym stopniu
rywalizują produktem, w większym ideologią. Nike to wynik,
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NB to styl życia. Właśnie dlatego w działach sponsoringu
nie powinni pracować „księgowi” przeliczający korzyści ze
współpracy na złotówki, a osoby mocno osadzone w sporcie
i rozumiejące różne jego niuanse. Produkt, marka i zawodnik
powinny stanowić jedną całość z oczekiwaniami i wymaganiami
Klienta, o którego się staramy. Taka identyfikacja jest pomocna
w budowaniu stałych więzi.
2. Jakie masz oczekiwania odnośnie do współpracy
już po jej podjęciu (jakie działania sponsorowany powinien
podejmować, a jakich nie).
W ostatnio podpisywanej umowie wymagania ograniczyłem
do określenia „budowanie pozytywnego wizerunku firmy”.
Trudno to doprecyzować, ponieważ różni zawodnicy trafiają
z przekazem do różnych osób. Nawiązując współpracę, należy
poznać zawodnika i akceptować jego specyfikę. Naginanie jej do
potrzeb firmy kreuje nieszczery przekaz. Dodatkową korzyścią
są uwagi przekazywane przez zawodnika dotyczące używanego
sprzętu, co przekłada się na lepiej dopasowaną poradę dla
Klienta końcowego. Nie lubię nachalnej promocji i nadgorliwości.
Nie chcemy wciskać ludziom sprzętu, chcemy ich informować
o korzyściach, jakie mogą osiągnąć z używania go, a to wymaga
wyważonej i merytorycznej informacji.
3. Jakie najczęściej błędy widzisz u ludzi chcących podjąć
z tobą współpracę?
Brak szczerości i zrozumienia specyfiki dyscypliny. Jeżeli
zwraca się do mnie amator „perspektywiczny”, o „dużym
potencjale” związanym z EWENTUALNYM udziałem w imprezach
triathlonowych, oznacza to, że:
- albo przeszacowuje swoją wartość,
- albo chce mnie oszukać, opowiadając mi, że jeden z 2000
uczestników MŚ IM 70.3 jest w stanie poprawić moją
sprzedaż. Nie jest.
Punktem wyjścia nie powinny być wymagania sprzętowe,
lecz pomysł na WZAJEMNE wsparcie. Wychodząc z taką spójną
koncepcją (mam blog, śledzi mnie ileś osób, mogę pomóc
w szkoleniu czy komunikacji z nowicjuszami itp.), zawodnik
pokazuje, że chce uczestniczyć w – mówiąc górnolotnie – misji
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firmy. Mam również wrażenie, że ofertę należy obmyślać, mając
pewne dokonania i coś do zaoferowania, a nie tworzyć swego
rodzaju oferty na kredyt. Uważam, że jest to dość mocno
powiązane z charakterem i podejściem do kwestii obowiązków
i dyscypliny danego zawodnika.
Nikt nie składa podania o pracę na wymagającym stanowisku,
motywując to potencjalnymi talentami i dyplomem szkoły, którą
ma kiedyś ukończyć.
Temat sponsoringu w sporcie jest tematem trudnym. Sam
mam układ sponsorsko-koleżeński. Często sam zadaję sobie
pytanie, czy to, co dostaję ma odzwierciedlenie w wartości
zwrotnej dla moich partnerów? Czy pozyskanie nowego sponsora,
który będzie chciał wesprzeć nasz wysiłek i pomysł jest łatwe czy
trudne? Jak wspiera to marka własna? I jak ją budować? W końcu
to pewnego rodzaju sprzedaż – siebie, usługi, swojego pomysłu.
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Medal dla nietrenujących partnerów!
Grudzień 2014 był jak zwykle miesiącem, kiedy każdy
z moich znajomych robił podsumowanie roku. Pisał o ilości
przetrenowanych kilometrów, opisywał swoje porażki i sukcesy,
podsumowywał imprezy, w jakich startował. A ja pomyślałem, że
w całym tym cyrku zapominamy chyba o osobach ważniejszych
niż podium, medale i życiówki.
W tym felietonie w tym roku zamierzam ponownie uciec od
schematu i nie opisywać „naj” z obu stron triathlonowej skali.
Chciałbym natomiast opisać jedną osobę, bez której cały ten rok,
a także  poprzednie lata nie byłyby takie, jakie były. Natchnieniem
dla tego felietonu była sytuacja z jednej z niedziel, kiedy to ok.
17.00 oznajmiłem, że wychodzę na basen i wracam po 19.00
(basen daleko, a trening długi). Smutek, jaki zobaczyłem w oczach
żony, spowodował, że na basen nie pojechałem (ja, MKON!),
a do domu wróciłem po 20 minutach z bukietem kwiatów.
Oczywiście zaznaczam, że był to incydentalny przypadek i basen
został odrobiony w ciągu tygodnia, ale ta sytuacja (chyba po raz
pierwszy opisana w felietonie) doskonale oddaje istotę problemu:
„nietrenujący partner”. Uświadamia, ile musi znosić, jak się
poświęcać, ile jeszcze ma cierpliwości dla mojego/naszego
hobby.
To one/oni cierpliwie wyczekują, aż skończymy trening,
żeby potem łaskawie dołączyć do nich do posiłku. To dzięki nim
pamiętamy o wszystkich obowiązkach, które zeszły na drugi
plan, bo na pierwszym miejscu BPS, PKS i inne „HR maksy”.
To w końcu one/oni czuwają nad tym, że jak się skończy ciuch,
to kolejny (czysty) czeka w szafie. Owszem – większość z nas
mówi – „robię to dla Ciebie, kochanie”, ale założę się, że one/
oni zamieniliby te statuetki, medale, koszulki, a czasami tylko
glorię i chwałę z życiówki (lub i nie) na dwie godziny ekstra tylko
z nami. Zwykle ostatnim aktem tego triathlonowego partnerstwa
jest wisienka na torcie – uczestnictwo w zawodach. Pomijam
aspekt emocjonalny – o tym czytałem w jednym z wpisów
żony triathlonisty. Notabene – uwierzcie mi – tak samo boję się
konsekwencji potrącenia przez samochód jak moja żona. Zawody
w wykonaniu partnerki/partnera, to jazda po bandzie. A Ironman
to już jest po prostu mistrzostwo świata – że wspomnę tylko Lenę,
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żonę Rafała Ruzika, która przez 12 godzin tachała – dosłownie
tachała – dwójkę berbeciów, w tym jedno w wózku. No i kto się
bardziej namęczył? Stawiam, że Lena nie mniej niż Rafał… A ile
jest takich Len? Ile takich zawodów?  
Za to wszystko chciałbym wam, Panie/Panowie, serdecznie
podziękować na koniec tego 2014 roku. Za cierpliwość do nas,
za znoszenie naszych fochów, za pocieszanie, motywowanie,
czekanie, a czasami poprawianie trenerów, jak wam się plan
nie podoba. Czy 2015 będzie inny? Pewnie nie, ale to, co mogę
zrobić, to napisać – Dziękuję ci, Żono! Bez Ciebie ten rok nie
byłby taki, jaki był.
PS 1. Celem tego felietonu nie jest usprawiedliwianie status
quo. Czasami trzeba się dogadać. Czasami dogadać
się nie można i trzeba ustąpić.
PS 2. Jak to znosi moja żona? O tym pewnie w oddzielnym
felietonie, jeśli da się namówić na napisanie takiego!
PS 3. Że też jeszcze nikt z organizatorów nie pomyślał
o medalach dla nietrenujących partnerów!
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To dzieje się naprawdę
Miałem dzisiaj okazję poprowadzić prezentację dla klienta.
Prezentację o Ironmanie, a właściwie o tym, jak to ze mną było od
początku trenowania do teraz. Prezentacja nazywa się, a jakże:
„Niemaniemogę, czyli jak stawiać sobie cele i konsekwentnie je
realizować”. W House of Skills spotykałem się z różnymi firmami
i przekazywałem swoje doświadczenia w formie krótszych lub
dłuższych „spiczów motywacyjnych”. Mówi się o mnie na mieście,
że duszę mam narcystyczną, więc zaczynanie prezentacji od
tekstu: „Jestem MKON i lubię siebie” to woda na mój młyn.
Nie o tym jednak ma być – ma być o refleksji. Pierwsze
takie wystąpienie, na życzenie szefa, poprowadziłem tuż po
Klagenfurcie (2010 rok). Wtedy moja prezentacja składała się
w 80% z informacji o dyscyplinie, a w 20% mówiła o tym, jakie to
było zaskoczenie, wygrać w Borównie, a potem ładnie polecieć w
Klagenfurcie. Oczywiście informacja o dyscyplinie wciąż odgrywa
dużą rolę, bo czasami trzeba tłumaczyć, że pianka nie służy do
tego, aby mieć stabilną pozycję do strzału z wody, a „pozycja
leżakowa” na rowerze nie ma nic wspólnego ze strzelaniem na
leżąco. Zauważyłem, że informacja o tym, czym jest Ironman,
zajmuje mi raptem 30% czasu. Resztę prezentacji przeznaczam
na dzielenie się doświadczeniem. Podobne proporcje są na
blogu. Doznałem dzisiaj dwóch rzeczy, które mocno mnie
poruszyły. Po pierwsze, kiedy słuchałem siebie, to zdałem sobie
sprawę, że nawet wśród tych informacji „o swoich dokonaniach”
większość dotyczy tego, co dzieje się OBOK triathlonu. Mówiłem
o Klubie Sportowym Niemaniemogę, o duatlonie, a przede
wszystkim o buratlonie. Wspominałem działania na rzecz
Nidzickiego Funduszu Lokalnego, o dzieciakach ze Szklarskiej
Poręby, o grupie #dobropowraca, wąsach mocy, naklejkach
motywacyjnych i gadżetach #niemaniemogę. Kurczę, trochę tego
jest. I przecież nie robię tego sam – robię to z Wami wszystkimi.
Dziękuję Wam za to. Ten wątek fajnie się wplata w odpowiedź na
pytanie: co zrobisz, jak zostaniesz mistrzem świata? Odpowiedź
na to pytanie brzmi: to nie ma znaczenia. Ważniejsze jest to, co
działo się ze mną przez ostatnich 10 lat. Walka o minuty, życiówki,
miejsca jest tylko wisienką na torcie. Fajnie, jak się zdarzy. A jak
się nie zdarzy… to ciągle będzie o co walczyć.

208

VIII. Lajfstajl

A tego, co zrobiliśmy przy Ironmanie, nikt mi nie zabierze.
Druga bardzo ciekawa rzecz zdarzyła się na koniec prezentacji.
Podszedł do mnie człowiek i wywiązał się taki oto dialog:
- Pamiętasz mnie?
Prezes kazał mi odpowiadać w takich sytuacjach: nic nie
wiem o funduszach klubowych, jestem tylko zawodnikiem. Na
szczęście kolega zadawszy pytanie, sam na nie odpowiedział:
- Byłem kiedyś u Ciebie na szkoleniu. To był rok 2008 i wtedy
mówiłeś, że zaczynasz się bawić w triathlon. Dzisiaj pokazałeś mi,
co to znaczy konsekwencja w realizacji tego, co się postanowi.
Szacun.
Potem wsiadłem do samochodu i zdałem sobie sprawę,
że bawię się w ten sport już prawie 10 lat. Dokładnie w 2007
roku postanowiłem kupić rower i uszyć sobie piankę. Za rok
chyba   zamówię sobie tort! A na pewno przygotuję rocznicową
niespodziankę. Panie i panowie – to się dzieje naprawdę!
Naładowany pozytywną energią wskoczyłem do auta
i niestety nie zdążyłem przebrać się na kolejne spotkanie.
Włożyłem więc bluzę #niemaniemogę i pomimo całej sympatii,
jaką obdarzyła mnie pani z działu personalnego, przeskok ze
świata Ironmana do korporzeczywistości lekko mnie urealnił. Na
szczęście dowiedziałem się, że firma, w której będę szkolił, też
ma running team, a ludzie pamiętają trenera-triathlonistę, który
ciekawe prowadzi szkolenia!
A później – wiadomo. Auto, przebierka w ciuchy biegowe na
stacji benzynowej, powrót do Olsztyna i zanim zrobiło się ciemno,
jeszcze 15 machnąłem. Wiosna idzie, bo po 18.00 wciąż można
biegać w lesie.
Dzień refleksji. Fajny!
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