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PODSUMOWANIE 2018
Był to niewątpliwie najtrudniejszy dla mnie rok w 11 letniej karierze (pierwszy maraton po wstaniu z
kanapy w 2007). Po pierwsze dół motywacyjny, jaki pojawił się po wygranej na Hawajach. Po drugie
kontuzja (chyba pierwsza taka poważna). Oczywiście z głupoty. Długo mnie to trzymało (ale już puściło)
Są też blaski ostatnich 12 miesięcy: na powrót zakochałem się w bieganiu i przekonałem się, że jest
szansa przebiec 10km w tempie 3:20/km. Zebraliśmy rekordową sumę pieniędzy na stypendia w ramach
Nidzickiego Funduszu Lokalnego. Podobnie przepięknie poszła akcja #synergiadobra organizowana w
ramach Enae Bydgoszcz Triathlon. A 44321 km wybiegane razem z ponad 2500 ludźmi w święta buduje.
Teraz „dobroczynność” na tapecie ma Ironman Gdynia więc chyba jestem jakimś tam trend seterem .
Łapię się, że chyba trochę tracę focus na triathlonowanie… i pisanie. Contentu treningowego w
internecie jest tak wiele i na dodatek każdy się mądrzy. A żeby się wyróżnić, trzeba ciągle coś nowego
wymyślać. Chyba nie interesuje mnie ten kierunek. Dawno już porzuciłem pomysł, aby pisywać jeden
felieton tygodniowo. Nawet z pisaniem do „Bieganie” było trudno (mimo, ze to felieton miesięcznie).
Zastanawiam się co zrobić. Najlepiej byłoby chyba zorganizować jakąś akcję – reakcję. Czyli np. raz w
miesiącu organizować FAQ MKON i zbierać pytania od ciekawy i mniej doświadczonych zawodników.
Zobaczymy.
W 2018 pojawiły się również 2 nowe pomysły, których kontynuacja na razie czeka w poczekalni.
#RewanżMKONa czyli mój pomysł na program grantowy. Na 8 przyznanych dotacji aż dwie musiały
zostać zwrócone z uwagi na niewywiązanie się obdarowanego. Żal. Takie rzeczy podcinają „skrzydełka”.
Drugim takim pomysłem było charytatywne stoisko kibicowania podczas Castle Triathlon Malbork. Za
rok tam nie pojadę, bo Nicea (Mistrzostwa Świata), z kolei zastanawiam się, czy „stać mnie czasowo” a
organizatorów czy stać tak normalnie ;) na organizacje takiego stoiska u nich na zawodach . Rozważam
Co jeszcze się działo, a co warte jest zauważenia? Po raz kolejny przekonałem się, jak wiele różni bieganie
od triathlonowania. Moje 2:34 w maratonie umiejscawia mnie w kategorii wiekowej nawet nie w
pierwszej 5. Moje 4h08 na zawodach w Bydgoszczy daje mi pierwsze miejsce OPEN. Fascynujące.
Fascynujące jest też to, że pierwszy raz od wielu, wielu lat stawałem nie na I miejscu podium w kategorii
wiekowej. Zarówno w Suszu jak i w Gdyni byli lepsi 45 latkowie ode mnie. Szacun, ale i no mercy former
World Champ. Chcesz wygrywać – bierz się do roboty!
Na koniec najważniejsze zdarzenia 2018 (z mojej perspektywy) – o wszystkim wyczytacie w felietonach:
1. Start w maratonie we Frankfurcie. Mega łatwo biegnie się w tłumie! Długo się przekonywałem,
ale warto!
2. Enea Triathlon Bydgoszcz – dla mnie impreza roku. Ludzi w opór, centrum miasta, super
atmosfera, zero nadęcia.
3. Afryka i Hawaje – ze względu na frekwencje Polaków. Super, że to idzie w tym kierunku,
Największe rozczarowanie: moja kontuzja wiosenna (nie jestem jednak z żelaza jak Darek Dąbrowski)
oraz start Polaków zarówno na Hawajach jak i w Afryce. Chyba było trochę za dużo zadęcia i za mało
krwi, potu i łez (w sensie łzy były). A może po prostu balonik był za mocno nadmuchany…
Zapraszam do zapoznania się z felietonami, jakie napisałem w 2018r.
Dziękuję Ani P za cierpliwe edytowanie moich wypocin
MKON

REGLAMENTACJA BÓLU
Dzisiaj postawiłem sobie za cel zweryfikować dośc dobre samopoczucie, jakie miałem po ostatnim
treningu 8 x 1 km w tempie 3:20/km. Poprzedni trening robiłem na bieżni mechanicznej ustawiając
prędkość na 18km/h. Mimo, że tradycyjne MKON’owe charczenie zaczynało się i tak w okolicach 2’
każdego odcinka, to zszedłem z bieżni raczej w dobrym humorze. Dodatkowo mail od Tomka: „jeśli
wszystko było prawidłowo to tętno i tempo dają dobry prognostyk”, wprawił mnie nie tyle w dobry
humor ale raczej w perspektywiczne myślenie, że plan na Wiązowną – polecieć całość w okolicach
3:25/km jest realny. Powoli też oswajam się z myśleniem (MUSZĘ!), że dla ambicji biegania maratonu w
sub 2:30 ja po prostu muszę komfortowo biegać tempo w okolicach 3:20/km. Inaczej się nie da.
Sprzyjające okoliczności przyrody (jednak nie pojechałem do Wwy) dawały możliwość zrobienia tego
treningu na stadionie UWM ART w Olsztynie. Nie padało, dość mocny wiatr, psychicznie byłem
nastawiony mega. Przygotowałem się jak do solidnego treningu tempowego i choć nie stresowałem się
tak jak w zeszłym roku, to wiedziałem, że lekko nie będzie. Buty startowe, cała góra na lekko, czapka
zamiast chustki a’la buff ;) – naprawdę solidne przygotowanie. Poszło… średnio. To znaczy trening, w
cyferkach, poszedł bardzo dobrze ale odczucia mam słabe. Wyraźnie widzę, że bieżnia mechaniczna
jednak oszukuje. Odczuwalność tempa tam a tuta,j była nieporównanie trudniejsza na stadionie.
Wprawdzie wiał w mordę wiatr ale na przeciwległej było z wiatrem. No excuses. Jednak ten trening
uruchomił w mojej głowie kolejny trick motywacyjny, którym chciałbym się z Państwem podzielić. Dla
przypomnienia poprzednich: (potęga pięciu albo ułamki) znajdziecie je w felietonach z 2016 r. albo w
książce MKON felietony.
W trakcie treningu wpadłem na pomysł REGLAMENTACJI BÓLU. A właściwie nie tyle reglamentacji
samego bólu – bo on pojawiał się samoistnie, ale raczej przejmowania się tym bólem -który bądź co bądź,
wpływa na gotowość do robienia następnego odcinka. Generalnie w treningu typu 10 x cośtam pierwsze
dwa odcinki idą na luzie. Problem pojawia się przy kolejnych. A myślenie o tym, że przed Tobą jeszcze
600 metrów i 6 odcinków to jakaś masakra. Szczególnie jak naprawdę „ciśnie” (nogi, wątroba, płuca). To
ciągle są dla mnie treningi przygotowawcze więc póki co unikam chemii – na to zadanie nie łyknąłem
nospy. Wiedziałem, że będzie charczenie, wiedziałem, że będzie bolało, wiedziałem, że nogi świeże nie
będą. Od jakiegoś czasu przed każdym tego typu zadaniem robię mocną siłę statyczną poprzedniego dnia
wieczorem - to w końcu trening. Ale o co chodzi z tą reglamentacją bólu? Otóż, jak wiadomo zmęczenie
się nawarstwia. U mnie na odcinkach wyglądało to tak, że pojawiało się tym szybciej im dalszy był to w
treningu odcinek. Przy pierwszych dwóch odcinkachskutki tempa odczuwałem na ostatniej prostej, ale
już na trzecim czułem, że trzeba się zbierać już na ostatnim kole. I tak dalej. Od 4 odcinka stosowałem
wobec siebie taką oto metodę: pierwsze 400 metrów mam wmawiać sobie, że jest luz. Bo rzeczywiście
było prawie luźno. Boleć może (daję sobie przyzwolenie na to, żeby poczuć i przyznać się do bólu i tego,
że mi ciężko) dopiero na 600 m do końca odcinka. I tak działałem przez kolejne 5, przesuwając ten
moment, w którym myślałem: „dobra, to od teraz jedziemy na MKON’a” I przesuwałem tę granicę za
każdym odcinkiem o 100 m. Oczywiście ostatni – 10 odcinek – oznaczał, że mniej więcęj 900 metrów
będzie bolało, ale to był ostatni, wiec mogło. I niesamowite jest to, że działało. Wiem, że ten „luz” to ja
miałem tylko w głowie, bo to tempo pierwszych 200 m nie różniło się nijak od kolejnych 800 m ale
psychicznie był to mega handicup. Bo motywacyjnie nie leciałem na zmęczeniu 1000 m, ale najpierw 600
potem 700, 800.
Po przeczytaniu tego felietonu - w celach edytorskich - dochodzę do wniosku, że sportowcy to muszą
mieć jednak coś z głową. Kombinują, męczą się, płaczą w trakcie. Ale ja to lubię. A najbardziej lubię
„oszukiwać” swoją głowę. Bo to właśnie w głowie są wszelkie granice Drodzy Państwo. Nie szukajmy
wymówek, znajdźmy sposób. Reglamentacja to mój kolejny „patent”.

BIEGANIE NA WAHADLE
“Bieganie na wahadle” jest tym rodzajem treningu, który pozwala mi opanować jako tako kwestię
motywacji podczas treningów killerów. I warto, aby każdy takie wahadło gdzieś sobie znalazł. Co jest
takiego z biegania tam i z powrotem? Otóż powtarzalność oraz ilość odcinków, jakie zostały do końca.
Mamy w Olsztynie, chyba ulubiony przez wszystkich biegaczy, czterokilometrowy kawałek asfaltu od
Jeziora Długiego do oczyszczalni ścieków. I tak jak większość treningów typu wybieganie, cross, zabawa
biegowa, a nawet rozgrzewka przez akcentem, biegamy w lesie, to treningi tempowe latamy tam.
Szczególnie zimną. Pierwsze 4 km są lekko z górki, za to mordęga zaczyna się po nawrocie. Swego czasu
oznaczyliśmy odcinki kilometrowe kółkiem pożyczonym z Wydziału Ruchu Drogowego, więc nawet bez
GPS tempo można kontrolować co 500 m. I te „do oczyszczalni i z powrotem” utrwaliło mi się w głowie
jako ostatnie 8 km. Każdego wyścigu. A dodatkowo dla psyche te 4 km tam, od razu sprawiają wrażenie
bycia łatwiejszym, bo dla głowy „są z górki”. Ciężej jest z powrotem ale to są te drugie – ostatnie 4km.
Zresztą na tych powrotnych kilometrach są też odcinki proste, a czasami znajdzie się 100 m lekkiego
obniżenia trasy. Jednak dla głowy najważniejsze jest to, że każdy kilometr znam jak „własną kieszeń” i
doskonale wiem, gdzie, czego się spodziewać. Gdzie muszę mocniej popracować rękoma, gdzie
przycisnąć, gdzie zrobienie zapasu 1-2 sekund na odcinku pomoże mi zyskać prawidłowe tempo całego
kilometra. I w trakcie treningu, to trochę jak oglądanie znanego filmu po raz kolejny. Wiem dokładnie co
będzie w następnej scenie i bardzo mi to pomaga.
Absolutnie automotywacyjnie działa też na mnie odliczanie wsteczne tych wahadłowych kilometrów. Ale
uwaga – nie liczę ile zostało mi do końca. Liczę to, co zostało mi do końca wahadła. Bo zaczynając (z
górki) z założenia pierwsze 4 km są łatwiejsze. Więc nie ma co się nimi przejmować. I cała para na drogę
powrotną. A w zależności od długości treningu (10,12,14 km) mijając nawrót na 4 km mówię sobie: „to
był pierwszy i ostatni raz kiedy się widzimy”. Oczywiście mocno kusi, aby po zrobieniu ośmiu kilometrów
tam i z powrotem , np. przy dwunastu kilometrach biegu ciągłego, polecieć kolejne 4km tylko z górki,
żeby było łatwiej. Ale ambicja nie pozwala. Zawsze staram się, aby suma z górki i pod górkę się zgadzała.
Więc zwykle jest to układ 4+4 +1 +1 albo 4+4+2+2 albo tak jak dzisiaj 4+4 +3+3. I dzisiaj właśnie biegnąc
w stronę ósmego kilometra było ciężko ale to co trzymało mnie przy życiu to , że kolejne trzy kilometry
będą lekkie, bo z górki. A potem trzeba będzie znowu przycisnąć, ale to będą ostatnie trzy kilometry – a
te jakoś się wytrzyma.
Uwielbiam bieganie na wahadle. Chyba właśnie ta powtarzalność i możliwość planowania i rozkładu
wysiłku kręci mnie najbardziej. Poza tym biegając „tam” zawsze można zrobić sobie zapas tempowy.
Dzisiaj np. na każdym km (z górki) oszczędzałem ok 1-2 sekund więc dla psyche na nawrocie do cięższej
części mogłem sobie pomyśleć: „nawet jak pod górkę będzie ciężko, to mam te 8 sekund zapasu na 4km
odcinku”. Oczywiście nie zwolniłem i dalej nabijałem ten zapas (tj. odkładałem na ostatnie 3km) ale jakoś
tak było łatwiej. A co do długości samych wahadeł to jest różnie. Wiązowna jest dla mnie
najprzyjemniejszym półmaratonem. Właśnie ze względu na 10,5 tam i 10,5 z powrotem. Ale zdarzało mi
się biegać też bieg ciągły 16 km na wahadle długości 1km.
Jak Państwo widzicie zamiast brać się za bieganie szukam i znajduje różne „motywatory” ale uwierzcie
albo nie, ale wbiegając na autostradę od Energy Lab, umęczony i upodlony już jak mops, naprawdę
nawet nie przeszło mi przez myśl, że mógłbym zejść z tej trasy. Dlaczego? Bo zostało już tylko „do
oczyszczalni i z powrotem” 
Naprawdę życzę Wam, żeby każdy znalazł sobie TAKĄ traskę

AMBICJA VS MOŻLIWOŚCI
Ależ trafiają mi się tematy w procesie sMentoringowym. Chociaż akurat w tym przypadku mówimy chyba
po prostu o mocnym kumpelstwie, jeśli nie o telefonie do starszego brata ;). Dzwoni do mnie X (po raz
kolejny w tym samym temacie) i mówi, że jest w dupie. Czarnej. Głęboko. Gadamy, gadamy, roaming
mnie zabija House of Skills , ale podrzuca mi za to zajebiaszczy temat do felietonu. Wykorzystując to, że
dzisiaj wolne piszę.
Czego dotyczy problem? X nie może trenować tyle, ile by chciał. Jako tato, mąż i przedsiębiorca zna
miejsce swojego hobby w szeregu. Mimo każdorazowych deklaracji: „wiem”, „rozumiem, nie mogę mieć
wszystkiego” ambicja ciągle bierze u niego górę. Nikomu nie robi pretensji, nie odbija się to na jakości
jego spraw domowych, tylko widzę, że się chłopak męczy.
Przekładając to na cyferki sytuacja wygląda mniej więcej tak:
Do swojego ulubionego dystansu 70,3 chciałbym trenować komfortowo. Przynajmniej 12-15h. Mam
super trenera, który wyznaje filozofię, że dokładnie tyle potrzeba aby zrobić satysfakcjonującą mnie
życiówkę. I jest ona w moim zasięgu. Jednak proza życia nie pozwala mi jednak trenować te 12-15h. 8 to
maks ile mogę uciągnąć. A zdarzają się dni, kiedy jestem tak nieżywy, że i te 8 to jest ciężko naskrobać.
Podczas dzisiejszej rozmowy (kolejnej) olśniło mnie i jako wujek dobra rada dałem mu sugestię:
PRZYSPAWAJ AMBICJĘ DO MOŻLIWOŚCI. I wtedy nakurwiaj na całego. Już tłumaczę co wymyśliłem.
Jak ludzie pytają mnie co będę robił jak nie będę mógł trenować (np. z powodu kontuzji, albo nie daj
Boże wypadku) to mówię im: „będę mistrzem w innej dyscyplinie – takiej, którą będę mógł uprawiać”. I
to jest sedno tej „porady”. Nie możesz trenować 12-15 to zadaj sobie pytanie w czym możesz być
najlepszy trenując 8h. Poszukaj tego, co może nie będzie twoim spełnieniem marzeń (70,3 i/lub ironman)
ale co jest obecnie realne i jednocześnie zaspokój swoje ambicje w tych „realnych” widełkach swoich
możliwości. I bądź konsekwentny w realizacji tego celu. Jak to działa w przypadku kolegi?
1. 8h przy jego predyspozycjach daje realne możliwości powalczenia w sprintach. Ale nie chodzi o
powalczenie. Chodzi o spełnienie ambicji. No to proszę. Pojawia się więc cel: blacha w kategorii
na sprincie w Suszu. Cel ambitny wystarczająco? TAK. Wymagający: jeszcze bardziej
2. Bądź konsekwentny oznaczać będzie, ze siadam z trenerem i przeformatowujemy
perspektywiczne trenowanie do 70,3 i całkowicie zmieniamy podejście. Trenujemy przecież na
100% do sprintu. Inny trening. Inne podejście. Inny cel.
3. Bądź konsekwentny, oznacza również inny mindset. Zapomnij o rzeczach na jakie nie masz
wpływu. Czyli nie wmawiaj sobie, że sprint to proteza i tak naprawdę chciałbyś trenować do
połówki. Trudne do zastosowania? Ale tej połówki już nie ma. Jeśli o niej nie zapomnisz to
będziesz jak mój drugi triathlonowy padawan. On ciągle marzy o złamaniu 9h z 8h treningu. I
nawet się o to ze mną założył. Dawno się tak nie ubawiłem (chociaż serdecznie mu tego życzę).
Ja bym poszedł właśnie w tę stronę. Wielokrotnie jak coś traciłem to natychmiast przeformatowywałem
swoje myślenia na osiągniecie celu w tym zmienionych (ograniczonych warunkach). Zresztą czasami to
jest jedna z przyczyn, dla których dostaję po głowie. Mamy z Ewą kłopot – ja wymyślam rozwiązania a
ona mówi: „dałbyś najpierw poprzeżywać ten kłopot”. Ale jak wiadomo – kobiety są z Wenus.
Myślę, że ten trzeci punkt będzie najtrudniejszy do zastosowania. Ale nie da rady poświęcić się nowemu
zadaniu na 100% jeśli ciągle jesteśmy głową w starym. Nie myśl, że to jest częściowa atrakcja. To ma być
zabawa na całego.
Zagryziesz się myśląc o tym co straciłeś… zamiast koncentrować się na tym co możesz zdobyć w tej
zmienionej perspektywie.

Tak więc Panie i Panowie – jak się nie da przez drzwi to walimy oknami. A, ze do innego mieszkania… to
już inna sprawa (nie gorsza)!

ŻYCIE Z KONTUZJĄ
Chyba sam siebie zmuszę do przeczytania wszystkich tekstów jakie napisałem o kontuzji i wychodzeniu z
niej. Na szczęście w trakcie mojej „kariery” nie były tych sytuacji zbyt dużo, ale tekstów kilka powstało.
Mija właśnie 5 dzień od dnia ZERO – czyli od nieszczęsnego biegu w Wiązownej, który powinienem
skończyć znacznie wcześniej. Jasne, jakbym skończył go na 10km to nogi nie byłyby tak zmasakrowane
ale pewnie leżałbym teraz pod kordłą i ciągał nosem. Bo niby jak miałem wrócić? Oczywiście najlepiej
byłoby nie startować w ogóle… ale właśnie to jest pierwsza rzecz, którą w tych felietonach wyczytałem.
Stało się i chuj. Nie ma co gdybać co by było gdyby…
Jednak jakoś muszę się odgadać, bo mimo pojawiających się co chwilę pytań Tomka „jak tam moja forma
psychiczna” i moich odpowiedzi, że: „generalnie jest ok”, to jednak czuję zbliżającą się chmurę wkurwu.
Ale jakby ją tak rozłożyć na pojedyncze atomy, to nie jest to złość na (jak to widziałem w jednym z
komentarzy) „tyle roboty na zmarnowanie”. Ja uważam, że jest akurat odwrotnie. Myślę, że jeśli w
którymkolwiek momencie przyszłego biegu na zawodach nadejdzie mnie chwila zwątpienia, to
natychmiast przypomnę sobie, jak to marzyłem (właściwy czas to present continous) o samodzielnym
wejściu na schody bez poręczy. Albo jak chciałem założyć spodnie, stając na lewej nodze bez blokowania
kolana. I wiem, że stosownie do fraszki Kochanowskiego, zdrowia nie cenimy dopóki go nie stracimy, to
to, co się teraz dzieje, jest dla mnie mega dawką motywacji (przyszłej).
Wracając do rozkminiania - to co wkurza mnie najbardziej to fakt, że będąc (znowu cytuję z komentarzy:
„wzorem niepsucia się”) jak to mawia Jacek Nowakowski: peselu się nie oszuka. Nie da już rady tak na
partyzanta robić 32km, potem wsiadać do auta, potem do samolotu i liczyć, że się to nie odbije na
„zdrowiu”. Logistyka i praca zwyciężyła. Ale one zawsze zwyciężą. Więc też nie ma co „płakać”. I mimo, że
moja robota obecnie polega przede wszystkim na realizowaniu schematu rehabilitacyjnego (2 x dziennie
rozciąganie przykurczonych przyczepów), masaże, regeneracyjne pływanie i lekkie kręcenie na rowerze –
to stosuję się do tego jak do treningów. Solidnie. W poniedziałek, kiedy stanąłem przed uczestnikami
szkolenia i powołałem się na „walk like an Egiptian” z tym, że ja będę „walk like a penguin”. Nie było
dobrze. Dzisiaj (dzień SZÓSTY) bez głowy, chcąc nie doprowadzić do wyłączenia ekspresy, podbiegłem
dwa kroki i przekonałem się, że mimo że różnica jest, to jednak do pełnej sprawności DUŻO mi brakuje. I
właśnie o ten progres (zauważalny) ale znikomy z perspektywy chęci się rozchodzi. Po prostu idzie to jak
krew z nosa, a dealine w postaci maratonu wisi nad głową. Jasne, są plany alternatywne, 8.04 nie jest dla
mnie końcem świata ale kurde – to jest dokładnie tak jak ze startem w Wiązownej – szkoda „odpuścić”. I
tak się z sobą boksuję.
Z psychologicznego punktu widzenia, fajne jest też obserwowanie faz zachodzących w mojej głowie.
Wiem, że daleko mi do etapów opisywanych w „On Death and Dying” (w końcu NIE MAM ŻADNEJ
FIZYCZNEJ KONTUZJI”, widzę jednak wyraźnie kilka ciekawych zachowań:
1. Fazy te określiłbym następująco:
a. Faza śmieszka i zaklinania rzeczywistości– no dobra mam niesprawność, którą mogę się
pochwalić. Ponieważ nie usłyszałem jeszcze wyroku będzie dobrze
b. Faza tuż po diagnozie – czyli jakoś to będzie. Też miła bo ciągle nie uświadamiam sobie
konsekwencji i słuchając tekstu: poboli od 3 do 5 dni, te 3 stają się jedyną wartą uwagi
cyfrą
c. Faza zwalania na diagnostę. Kurde, mówił 3-5 a tutaj perspektywa 4 dnia nie pokazuje
jakbym miał jakąkolwiek szansę na ruszanie się za 1 dzień.
d. Faza negocjacji z samym sobą. No dobra. Trzeba wyłączyć myślenia życzeniowe i dodać
do tych „marzeń” kilka kolejnych dni.
e. Faza realizmu – szukanie planów zastępczych.

2. W ogóle nie pocieszają mnie pocieszenia innych. Znaczy są miłe (ktoś wie, pamięta, interesuje
się) ale chyba głównie dlatego, że nie zaspokaja to mojej potrzeby bycia naprawionym „tu i
teraz” to są one dla mnie neutralne+. Tylko błagam – bez obrażania się na to co piszę.
3. Z drugiej strony łapię się na tym, że podobnie jak w przypadku znaczącego dla mnie wydarzenia –
jest ono przede wszystkim… obchodzące mnie. Fajnie to widać w kontekście kontaktu z osobami
spoza branży. Bolą cię nogi? Mnie też bolą, bo wczoraj się uderzyłem w stół. Masz kontuzję? To
po co biegasz? I cała ta misterna – jakże ważna filozofia- jaka się kryje pod tym bieganie idzie w
łeb. Człowiek patrzy ci w oczy i mówi: i po co ci to było. Nie lepiej spokojnie sobie żyć? Poza tym
zobacz – już normalnie chodzisz – może to wystarczy? Nie, nie wystarczy. Mnie już nie wystarczy
tylko normalnie chodzić.
Kurde chyba ja rzeczywiście jakiś pojeb@ny jestem.

MIŁO BYŁO WAS WIDZIEĆ
Pierwszy raz w życiu brałem udział w imprezie jako kibic nie mogąc startować z powodu kontuzji.
Debiutująca córa stanowi jednak doskonały motywator do tego, aby nie płakać w poduszkę tylko lecieć i
kibicować. Podobnie zresztą było jak Michał debiutował w II lidze w siatkę w AZS Olsztyn. Też siedziałem
na trybunach i zagryzałem paznokcie.
Teraz oczywiście bardziej denerwowałem się tym, czy dla wszystkich starczy mi naklejek OGIEŃ Z D*PY, a
nie tym jak pójdzie Kasi i Tosi bo jak wiadomo: pierwszy start jest na zaliczenie. Dziewczyny zaliczyły i
widziałem, że bardzo im się podobało.
Stojąc i obserwując wpadających na metę zawodników uścisnąłem (liczyłem) 97 osób. Nie wiedziałem, że
aż tyle osób z tego tłumu kojarzyć będzie kolesia w różowej bluzie. Fascynujące było patrzeć na fale
wpadające i analizować miny osób. Bo było widać od razu jak komu poszło. I powiem Wam, że energia
bije tak samo od tych co złamali 1h15 jak też od tych co złamali 2h. Każdy ma w głowie coś do złamania i
jest zajebiście ucieszony jak to złamie i zajebiście zmartwiony jak się to nie zdarzy. Taki lajf.
Ważne, że można to kontrolować i się tym cieszyć. Cieszyć, bo się cel osiągnęło i cieszyć (tak, tak –
cieszyć) jeśli nie, bo to stawia kolejne wyzwanie.
Dzisiaj po raz kolejny dostałem nauczkę, aby nie płakać nad swoimi nóżkami bo są tacy, którzy mają
zdecydowanie poważniejsze sprawy na głowie. I mimo że potencjał mają podobny, to życie im się tak
poukładało, że musieli mocno zrewidować swoje plany i cele. Ale najfajniejsze jest to, że się nie poddają i
walczą. Nawet jeśli nie na wszystko mają wpływ. Piotr – ten akapit jest o Tobie. Bardzo cię podziwiam i
kibicuję.
Na koniec o dumie. Dumny jestem ze swojej córy. Za to, że udało nam się z żoną zainteresować ją
sportem, a nie tylko lalkami Barbie, lataniem po galeriach czy lajkowaniem feja. A właściwie odpowiednią
proporcją tych rzeczy ;) Pięknie jest to oglądać będąc obok.
Dla wszystkich, którzy dostali ode mnie dzisiaj naklejkę OZD. Symboliczne wpłaty na NON IRON, NFL albo
Rak’n’Roll. Nie jest to obligo ale wiecie, rozumiecie. Karma wraca. A kto nie wpłaci na tego właśnie
przejdą moje ciągle zapalone przyczepy 
Do zobaczenia na kolejnych zawodach. Obiecuję, że też będę stał ale po swoim skończonym biegu.
Aha i jeszcze jedna ważna rzecz. Moja kontuzja wzięła się m.in. z tego, że nie opanowałem dostatecznie
zarządzenia pożądaniem fejmu. Proszę o wybaczenie, ale wyłączam na chwilę potrzebę cotygodniowego
publikowania felietonów. Potrzebuję ogarnięcia się i chwili skupienia. W kwietniu, siłą inercji jeszcze dwie
akcje (już zaplanowane) ale potem może mnie być mniej.

1000ZATYSIAKA
Mówią, ze jeden obraz wart 1000 słów. Ten obraz wart jest 1000zł. Bo firma BEKO zdecydowała się
zapłacić na konto Programu Stypendialnego Nidzickiego Fuduszu Lokalnego taką właśnie kwotę. Zakład
był prosty: jeśli uda nam się zgormadzić 1000 treningów przez 2 świąteczne dni (niedziela i lany
poniedziałek) to wygrywamy. Jeśli nie – hmm, padały i takie pytania ale gotowy byłem wziąć przegraną
na klatę i zapłacić od siebie.
Czy byłem przekonany, że nam się uda? Pierwszego dnia tak do godz. 12 nie za bardzo. Pogoda była mało
sprzyjająca, cyferki na liczniku leciały słabo. Mniej więcej koło 20 napisał Prezes i obstawił, ze cyferblat po
1 dniu zatrzyma się na 550. Jak się potem okazało miał rację. Ale w sumie to Artneo zarządzało tym
licznikiem więc co się dziwię  Drugiego dnia chodziło mi po głowie zrobić wpis, ze nie tyle ciekaw
jestem czy się uda w ogóle, ale o której przekroczymy 1000 osób trenujących. Jak się potem okazało jak
„stachanowcy” zrobiliśmy 150% normy.
Bardzo wszystkim serdecznie dziękuję. Poza całym aspektem mobilizacyjnym i cyferkami – które
dokładnie zliczymy i jeszcze Wam pokażemy – najcudowniejsze jest to, że BEKO ma wobec stypendystów
NFL znacznie szersze plany. O szczegółach napiszę jak już się Basia Margol z Maćkiem Mienikiem
dogadają ale w grę wchodzą: zatrudnienie, praktyki, szkolenia. Czad co?
Zgodnie z obietnicą mam prezenty dla chętnych.
Ponieważ pływaliśmy, biegaliśmy oraz rowerowaliśmy – ufundowałem gadżety moich sponsorów.
I tak dla rowerujących mam rękawki rowerowa z logo WERTYKAL. Rozmiar S
Dla pływających mam okularki HUUB
Dla biegających mam kurtkę biegową marki New Balance – rozmiar S (obrandowana logo
Niemaniemogę)
Jeśli sekcja nordickwalkingowa byłaby zainteresowana to mam jeszcze kurtkę lifestylowo-biegową ale ta
mimo, że nie jest nowa i nosi ślady (stan 5/6) używania ma przepiękną naszywkę Klubu – rozmiar S/M
Wczoraj wymieniałem się sms z redaktorem Łoniewskim z redakcji sportowej radiowej Trójki i napisałem
mu coś, co otworzyło również mnie szeroko oczy. Otóż chwaląc się naszą akcją napisałem coś takiego:
„jeszcze tylko uruchomię program grantowy #rewanżMKONa i mogę zabierać się do trenowania”. Patrząc
na uciekający sezon sam nie jestem pewien. Ale też mam znacznie spokojniej w głowie niż przed
kontuzją. Kiedyś jeszcze wrócę ;)
Na koniec podziękowania.
Dziękuję Wojtkowi Suchowieckiemu za codzienne odbijanie myśli, dzięki któremu powstają takie
pomysły. Dziękuję firmie Artneo za pomoc w ogarnięciu strony technicznej przedsięwzięcia. Blaszce za
ufundowanie nagrody w postaci ciasta (może być beza). Moim sponsorom za to, ze mam gadżety dla Was
no i Maćkowi Mienikowi z Beko za dobre serce.
I do następnych świąt. Biegacie ze mną?

5 PORAD DLA DEBIUTANTÓW
1. Nie testuj nic nowego
Pamiętam, jak na Hawajach w 2017 tuż przed startem wszyscy pod strojami pływackimi (swim skin)
mieli pozwijane na biodrach stroje kolarskie. Jak zapytałem dlaczego, to dostałem odpowiedź: bo
tak szybciej i mniejszy opór w wodzie. Błyskawiczna decyzja – miałem oba stroje w pełni na sobie
– nie zmieniam. Zmienianie w ostatniej chwili, bo wszyscy „lepsi” tak mają, jest jednym z
największych błędów. Poza stresem przedstartowym dochodzi strach przed tym, że oni mają, a ja
nie mam. Olać to. Coś, co nie jest przećwiczone jest kolejnym niebezpieczeństwem, które cię czeka
w debiucie. Inni mają wpięte buty, a ty nie – olej to. Widzisz bidony za siodełkiem – czemu nie
kupić na expo i nie zamontować? Kup, ale zamontuj dopiero po zawodach. Niebezpieczeństwo, że
coś ci nie wyjdzie, jest zbyt poważne.
2. Przećwicz wszystko
Nie można wszystkiego przewidzieć i zaplanować, ale można ograniczyć ryzyko potencjalnej
wpadki. Dlatego przed zawodami powinieneś przećwiczyć WSZYSTKO. Wszystko? Dokładnie tak,
wszystko. Pływanie w piance niemożliwe, bo woda w jeziorze zimna? Wskocz do basenu. Co z tego,
że naleje ci się wody podczas nawrotów – nie rób nawrotów. Nie wiesz, jak poćwiczyć pływanie w
nogach – umów się z kimś na trening basenowy albo czyhaj na szybszych od siebie. Chcesz
poćwiczyć nawigację? Zmuś się do wyjrzenia i sprawdzenia czy ładna ratowniczka ciągle siedzi na
krzesełku – tak, co siódmy oddech. Pełno jest w internecie filmików, jak ćwiczyć T1 i T2. Wystarczy
poszukać jak się zachować i dzięki temu wyłączyć, to typowo polskie „jakoś to będzie”.
Potrzebujesz warunków okołostartowych? Proszę bardzo! Leć na stadion, przebiegnij się z
rowerem. Zobaczysz, jak łatwiej go prowadzić – za siodełko czy za kierownicę. Więcej? Przebiegnij
400m w pałę, potem 100m z rowerem i dopiero wtedy wsiadaj na niego albo zapinaj buty. Tartan
jest miękki, więc krzywdy sobie nie zrobisz, a tętno będzie zbliżone do tego w T1. Podobnie z
jedzeniem. Na zawodach powinieneś jeść to, co jadłeś na treningach. Nic nowego. I jeśli wpadłeś
na genialny pomysł przyklejenia żelu do ramy w inny sposób niż na treningach – zastanowiłbym
się. Im więcej rzeczy przećwiczysz, tym mniej cię zaskoczy.
3. Realizuj plan
Schodzisz z roweru i jest lepiej niż się spodziewałeś. Pierwsza myśl – można lecieć. Moja rada – nie,
właśnie nie. Realizuj swój plan. Postanowiłeś biec po 5’/km. Biegnij właśnie po tyle. Sam nie masz
pojęcia (w końcu to debiut), co czeka cię na 10 albo (jeśli to ½) na 15 km. Dlatego nie ma co się
spieszyć. Jeśli trenowałeś zakładki z takim właśnie tempem biegu, to nie ma co szaleć, bo skąd
nagle twoja forma ma wzrosnąć, przykładowo, o 30%. Podobnie na rowerze. Co z tego, że możesz
być mijany tabunami. Niech jadą, jeśli tylko ty potrafisz się powstrzymać i utrzymywać swoje waty
lub swój % HR MAX albo inny wskaźnik. Rób swoje – na tyle się wytrenowałeś.
4. Pierwszy start na zaliczenie
W mojej filozofii pierwszy start (debiut) jest na zaliczenie. Co to znaczy? Pamiętam swoje debiuty
na ½ czy w Ironman. Moja taktyka była prosta. Popłynę tyle, ile na treningu; pojadę tyle, ile na
treningu oraz pobiegnę tyle, ile na treningu. A, że jeszcze nigdy w życiu nie robiłem tego razem, to
ile wyjdzie, tyle będzie. Na zaliczenie nie oznacza nie staraj się albo nie ciśnij, ale nie wystartuj tak,
aby się zniechęcić. Bo właśnie drugi start jest o niebo ważniejszy. To tam, mając już jakieś
odniesienie, chcąc się poprawić, będziesz nie tylko trenować z głową, ale, co ważniejsze, będziesz
startować z pewną taktyką. Z natury rzeczy pierwszy start ma dać ci możliwość posmakowania
tego, w co brniesz i w co prawdopodobnie zaraz wsiąkniesz po pachy.
5. Miej z tego radość
Nie robisz tego dla nikogo innego poza sobą. Wiem, fajnie jest wypaść jak najlepiej, jednak z punktu
widzenia Mistrza Świata tenże świat ma w pompie czy byłeś 234 czy 243 ;) Przyjdzie czas, że
będziesz ścigał się o to jedno miejsce więcej i o to jedno miejsce wyżej, ale to dopiero czeka cię w

startach kolejnych. Poza tym, jak ktoś zaczyna z wysokiego C, to potem straaaasznie mu trudno
poprawić wynik 

NOWY TRENER KOLARSTWA
Do tego treningu szykowałem się kilka dobrych tygodni. Pewnego dnia Prezio wezwał mnie do gabinetu i
powiedział: „MKON, analizowałem twoje waty z Mistrzostw Świata i tak dalej nie może być. Musisz się
wziąć za ten rower, bo ja na drugi raz nie będę siedział do rana i gryzł paznokci czy ty na biegu nadrobisz,
czy nie. Ma być pewne już na rowerze. Mamy aż 5 lat, więc czasu sporo. Damy radę. Szykuj się
psychicznie, bo będzie bolało”
No to zacząłem się szykować. Przeczytałem: „Trening na Mocy”, „Wspomnienia Czesława Langa”,
wszystko o specyfice treningu kolarskiego. Jednak pierwsze zalecenie z dzisiejszego poranka zwaliło mnie
z nóg. Prezes przyjechał o 9 rano i powiedział: „zrób mi kawę, bo musimy mieć dużo energii na trasce.
Będzie ostro”. Jak zobaczyłem, ile Prezes ma enervitów to rzeczywiście zapowiadało się nie tylko mocno,
ale chyba i długo. Bo tyle batonów, to ja w ciągu 2 tygodni nie zjadam. Drugim sygnałem, że będzie
ciężko było to, że w super rowerze Prezia nie było koszyka na bidon. Zwróciłem Prezesowi uwagę, ale
spojrzał na mnie z politowaniem i powiedział: „mówiłem, że będzie ciężko – ty masz dwa koszyki.
Będziesz robił siłę”.
Ruszyliśmy. Dość silny wiatr czołowy na początku treningu spowodował, że głównym zaleceniem
treningowym w pierwszej części treningu miała być jazda na kole. Jak zapytałem jak jazda na kole ma się
do odcinka rowerowego w ironmanie uzyskałem odpowiedź, że chodzi o trening mentalny. Miałem
wizualizować sobie, że jadą za mną i nie chcą odpuścić a ja miałem cisnąć. Prezes trzymał się tak mniej
więcej do pierwszego podjazdu. Jak obejrzałem się na górce bo przestało mi coś dyszeć z tyłu okazało się,
że Prezesowi na dole spadł łańcuch. Zresztą coś z tym Prezesa rowerem jest nie tak – mimo że serwisuje
w MS BIKE – bo co większa górka to coś się działo. A to przerzutka nie działała prawidłowo, a to zacisnęła
się szczęka hamulcowa, a to obluzował się pedał. Za to z górki Prezes wyprzedzał mnie jak taczkę. Jak
dojeżdżałem do niego na dole to z dumą pokazywał mi jak masa ma się do prędkości.
Po godzinie Prezes postanowił wybawić mnie z ciężaru i przekazał mi pusty bidon (jak się okazało miał
jeden w tylnej kieszeni stroju), żeby było mi lżej jechać. Wtedy to też mniej więcej od 15’ zaczął się
nerwowo rozglądać po okolicy w poszukiwaniu odpowiedniego miejsca na coffee pauzę. Na moje pytanie
co to jest odpowiedział: „to niezbędny element treningowy kolarskich wyższych sfer”. Widocznie jestem
niższą sferą, bo jak zajechaliśmy do knajpy to ja czekałem, a Prezes uskuteczniał espresso a potem
podpiwek. Przyznaję, łyka dostałem – widocznie miałem zasmakować tego brejka i rozwijać się nie tylko
treningowo, ale też socjalnie.
Podczas treningu były też dwa momenty, które pokazały mi złożoność myśli szkoleniowej jaka została
wobec mnie zastosowana. Po pierwsze Prezes od czasu do czasu zakazywał mi odwracać się i
kontrolować, czy trzyma koło. Wtedy dobiegał mnie szelest papierków i ewidentne odgłosy bufetu. Na
moje pytanie, czy ja też mógłbym dostawałem odpowiedź, że ja mam ćwiczyć głód roweru. Na szczęście
miałem 2 banany, chociaż o tego drugiego dopominał się Prezes w 4h treningu. Wtedy ciągle jechaliśmy
na kole (mimo że wiatr się zmienił) bo Prezes powiedział, że z tyłu czuje się jakoś tak bezpieczniej patrząc
na mnie i kontrolując czy dobrze pracuję prawą nogą (antycypując ryzyko kontuzji).
Drugim momentem kluczowym w treningu był wymuszony postój na stacji benzynowej, bo podobno
zachciało mi się loda magnum. Nie wiedziałem, że mi się zachciało, ale rzeczywiście skonsumowaliśmy, a
Prezio pozwolił mi sobie go kupić. To naprawdę niesamowite ile człowiek może się dowiedzieć o swoich
podświadomych marzeniach. Prezes nie dość że jest dobrym kompanem, menedżerem i trenerem, to
jeszcze świetnie sprawdza się w roli psychologa – freudysty.
Podsumowując, z wielką nadzieją i optymizmem patrzę na tegoroczny sezon rowerowy. Wiem, że Prezes
szykuje już kolejny trening. Nazywa go „stówka z Preziem”. Na razie jeszcze nie jest znany termin, ale już

wiem, że mam za niego zapłacić 100zł na konto Nidzickiego Funduszu Lokalnego. A może są inni chętni,
żeby za charytatywną wpłatę na taki trening się zgłosić…

SRACZKA PRZEDSTARTOWA
Czasami trafiają mi się tematy, w których nie mam ani wykształcenia, ani wiedzy specjalistycznej.
Mam natomiast doświadczenie i znajomość tego, co działa u mnie. I tym właśnie chciałbym się z
Wami podzielić. Jednocześnie przepraszam za knajacki język, ale pisał facet do faceta bez
zbędnych ocieplaczy i ozdobników ;)
Pisze Karol (cytuję w całości):
„Ja z takim pytaniem i prośbą zarazem. Wiadomo, że patentów masz od ch*ja, chyba na wszystko
i ja się pytam czy masz coś na pobudzenie przedstartowe, na wkurwienie, na skok adrenaliny? W
sobotę biegnę HM, plan na PB i Trener mówi, żem przygotowany, a ja ni ch*ja nie czuje prądu,
zero nerwu, normalnie obojętność. Dziwne to, bo z treningami jest git, chce mi się jak psu wiesz
co, a tu zero. To pierwszy start w sezonie i warto, by fajnie zacząć.”
Moja odpowiedź była następująca:
„Słuchaj, moja recepta jest dość prosta, ale jest potrzebny prework. On polega na tym, żeby za
dużo sobie nie pieprzyć do ucha wewnętrznego. Nie zrobisz życiówki, i co? I chuj! Połóż się na
łóżku i zwizualizuj sobie następujący scenariusz. Wpadasz na metę i w ch*j nie jesteś zadowolony,
bo tyle przepracowane, a noga nie podawała. Zmuszałeś się 3 razy i gówno. Nic nie poszło. Cała
robota w pizdu. Poczuj to. Jak już poczujesz (mnie, to czasami aż idzie w żołądek), to będziesz
wiedział, że tak się właśnie czuje człowiek po porażce. A teraz wyjdź z wizualizacji, spójrz na siebie
i powiedz tak: Aha. Wiem, jak to będzie, jak będzie chuj*wo. Nic więc mnie nie zaskoczy. Czyli
wszystko co będzie lepiej od tego, co zwizualizowałem, będzie lepsze, bo chujowe już poczułem. Ja
to nazywam wizualizacją porażki, dzięki której odkrywam, jak tam jest, i nagle przestaję się tego
bać (bo już wiem i to znam).
A co do samego startu to plan jest prosty. Popatrz na wytyczne, pod które trenowałeś i od
pierwszych 500 m zacznij je realizować. Nie szybciej, nie wolniej. I nie ma znaczenia pulsometr ani
samopoczucie. Wytrenowany jesteś, więc realizuj to, na co się przygotowałeś.”
To teraz wyjaśnienie stanowiska. Bo odnieść chciałbym się do 3 kwestii.
Wizualizacja porażki
Pewnie cała redakcja psychologii sportu będzie miała kompletnie odmienne zdanie, ale ja
przećwiczyłem to już na sobie i na swoich dzieciach. Mowa o wizualizacji porażki. Wizualizujemy
głównie po to, aby oswoić się z lękiem przed potencjalnym niepowodzeniem. Jak się człowiek już
z nim zapozna, oswoi, to staje się on (dla mnie) mniej paraliżujący. Znam to uczucie, poczułem je,
wiem, jak to jest. Znajomość tej emocji i towarzyszących jej reakcji z ciała i umysłu automatycznie
sprawia, że mój strach staje się mniej „straszny”. Nie oznacza to, że nie wizualizuję sukcesu.
Wizualizuję, ale wolę być przezorny i dmuchać na zimne. I to akurat u mnie się sprawdza. Nie
wierzę bowiem w aktywności afirmacyjne, które mają spowodować, że stanie przed lustrem i
wmawianie sobie jestem zajebisty automatycznie przyniosą dobry (spodziewany) wynik. Jak
jestem dobry, to nie muszę sobie tego powtarzać. A jeśli nie jestem, to we wmówienie tego sobie
po prostu nie uwierzę. Za to strach potrafi być przerażający. Stąd pomysł, aby go oswajać.

Wywal pulsometr

Niski poziom wiary w siebie będzie powodował nadmierną kontrolę podczas wysiłku i śledzenie
parametrów, które z założenia będą dawały usprawiedliwienie tego, co Karol nazwał brakiem
energii. Na podstawie swoich obserwacji (siebie) widzę następujące korelacje między
zdarzeniami: jestem zesrany, to myślę, że jestem niedotrenowany; jestem niedotrenowany, to
spodziewam się, że będzie trudno już od początku; nogi ciężkie od samego startu, to na pewno
puls będzie podwyższony. Sprawdzam - puls podwyższony, więc jestem bez formy i już po 2 km
wiem, że posprzątane. Przestaję cisnąć.
Tak to mniej więcej działa. Dlatego od pewnego czasu nie startuję z pulsometrem. Wyznaję taką
zasadę, że jeśli treningi kontrolne pokazują, że jestem blisko oczekiwanego rezultatu, to biegnę
na tempo, a nie na puls. Dlaczego? Bo jeśli cisnę na dany wynik i na początku pulsometr pokaże
mi, że tętno za wysokie to co, zwolnię? Jeśli zwolnię, to szans na wynik nie będzie. Więc i tak, i tak
słabo. Dlatego cisnę i walczę z głową, a nie szukam uzasadnień tego, dlaczego jest ciężko. Chociaż
raz doświadczyłem czegoś całkowicie odwrotnego. Hawaje 2012. 15 km biegu. Gorąco, duszno,
noga nie podaje. Myślę sobie kaplica – organizm odmawia współpracy – znaczy zajechany jest.
Ale patrzę na pulsometr, a tam tętno w normie. I to mnie ożywiło. Tętno w normie znaczy trzeba
wyłączyć głowę i jechać dalej.
Practice makes perfect
Już tyle razy wygrałem i tyle razy przegrałem. Porażka, jak też i sukces jest wpisana w piękno tego,
co robimy. Dlatego warto… się nie przejmować. Wiem, że to łatwo powiedzieć. Wiem też, że łatwo
odtwarzać zachowania, które stosowaliśmy przed największymi sukcesami. Rutyny pomagają.
Ale, co w sytuacji kiedy stosowaliście te same rutyny i nie poszło? Niezależnie, czy pomaga, czy
nie, w dzień przed ważnym startem, a czasami i ciężkim treningiem jem pączka. Taką mam rutynę.
Wiem, że z moją formą nie ma to żadnego związku, ale jest to taką moją pozytywną kotwicą.
Jednocześnie nie wmawiam sobie: nie zjadłem pączka, na pewno mi nie pójdzie. Po prostu
uważam, że ze stresem przedstartowym, o którym pisał Karol, oswaja nas przede wszystkim
porządne wytrenowanie, a dopiero potem ilość doświadczeń. Taką mam przynajmniej nadzieję.

CELE – CZY JEST SIĘ CZYM PRZEJMOWAĆ?
Cześć MKON,
Ja wiem, że nie pod skrzydłami Twoimi, ale pytanie mam...
Czy to już jest tak zaklepane, że trenować trzeba „do czegoś” - do pełnego, do połówki, do
maratonu, półmaratonu, życiówki w pływaniu, do zgubienia kilogramów, życiówki w bieganiu,
cięższemu dźwiganiu, cudów na kiju?
Oczywiście mówię o „zawodnikach”, którzy (tak jak ja) powinni czerpać z tego frajdę, z trenowania,
o takich którzy trenują, bo jest to jakaś forma rekreacji, jest to utrzymanie sprawności i dobrego
samopoczucia, w tym zdrowia. Bo mam wrażenie, że gubią się oni w tych celach i jak trzeba cel
zmodyfikować, to okazuje się, że jest czarna dupa.
Bo jak muszę/musiałam zmodyfikować moje plany startowe, bo kontuzja, bo za słaba organizacja,
czas nie pozwalał mi się przygotować odpowiednio i musiałam poprzesuwać, to to po prostu
zrobiłam i świat mi się nie zawalił.
Czy to ja mam zbyt luźne podejście do tego, czy mi aż tak nie zależy, czy to jest jakieś „nie halo”
myślenie?
Czy zawsze trzeba wyznaczać cele, nawet jeśli nie są one realnie osiągalne?
Czy cele (sportowe) powinny być tylko takie, które możemy osiągnąć na satysfakcjonującym nas
poziomie?
Bo na pytania „a gdzie startujesz?” mam ochotę czasem odpowiedzieć: W DUPIE.
I nie mówię o triathlonie. Nie chcę tego zawężać do tej jednej dyscypliny.
Mówię ogólnie o sporcie. Ogólnie o tej formie spędzania wolnego czasu.
Pytanie więc brzmi, czy zawsze trzeba mieć marchewkę, by mieć motywację do trenowania?
Bo ja coraz częściej rezygnuję z tej marchewki...
W tym roku trenuję bez wyznaczonych celów - tylko weź zobacz, jak to brzmi.
Odpowiedziałem koleżance, ale jednocześnie postaram się odpowiedzieć… również sobie. Bo
akurat w tym temacie nawet w sobie znajduję lekkie sprzeczności.
1. Życie bez celu nie ma sensu
Tak odpowiedziałem jednemu z dziennikarzy, który po raz setny po Hawajach pytał mnie
co dalej. Dlaczego? Ponieważ cel to jest to, co mnie nakręca, coś, co powoduje, że
układam sobie pod to plan. Coś, co jest szkieletem mojego postępowania. Dzięki temu
jestem lepiej zorganizowany, nie jestem rozlazły, mam po co „coś” robić. Widzę sens i
motywuję się do działań. Oczywiście ze wszystkimi tego konsekwencjami, pozytywnymi i
negatywnymi. Wśród tych ostatnich dostrzegam dwie. Czasami ten cel staje się ważniejszy
niż inne, mniej atrakcyjne, choć tak samo ważne, jeśli nie ważniejsze, elementy życia.
Drugim jest, jak pisze powyżej koleżanka, nieumiejętność odróżnienia autorstwa tego celu.
Bo jeśli to jest mój cel, to mogę go modyfikować, zmieniać, realizować i w pompie mam,
co mówią inni. Jeśli cel postawiłem, bo… inni tak robią, to jakakolwiek forma jego
modyfikacji będzie związana z mega stresem i brakiem swobodnej w tym obszarze decyzji.
Pozytywnych nie wymieniam, bo internetu by zabrakło.
2. Każdy następny cel ma być ambitniejszy
To jest też 100% MKON. A właściwie było, bo teraz coraz częściej myślę o poziomie
dotychczasowym jego realizacji przy (niestety) przyspieszających procesach starzenia się.
I mimo, że życiówki kuszą (mentalnie), to jednak rzeczywistość i życie potrafią nieźle dać
w kość. I wtedy cel (realny) zamienia się w nierealne gonienie za iluzją. A jak wiadomo,
jeśli cel jest bardziej ambitny niż osiągalny, jest obarczony dużym niebezpieczeństwem
jego odpuszczenia już na początku drogi. W biznesie widzę to na co dzień. Postawienie
sobie celu zbyt ambitnego oznacza mega dużą ilość wysiłku i brak perspektywy
powodzenia. Przy jednoczesnym silnym oglądaniu się na innych (oznajmiam, że TO
zrobię) włącza mi się aspekt „co ludzie powiedzą” i… automatycznie staję się niewolnikiem
swojego hobby. Pamiętam na jednym ze szkoleń jak uczestnik podczas przerwy
powiedział biegam, ale jak ja tego nienawidzę ;) Robisz - nie płacz, płaczesz - nie rób. Po
jaką cholerę się zabijać…

3. W freestajlu też jest życie. Szczególnie pierwsze 3 tygodnie kontuzji pokazały mi, że w w
zwykłym, prostym ruszaniu się też jest życie. Ciężko było mi się zebrać do pierwszej
podróży służbowej znowu z całym tym „czemodanem”. Rower w bagażniku, odżywki,
trenażer, i gdzie to rozstawić, aby goście hotelowi nie narzekali, a kiedy i gdzie zrobię sobie
koktajl na „po”. Ta logistyka przerażała mnie, nasuwając następującą myśl „a może to
wszystko jebnąć i pojechać w Bieszczady”. Mimo kuszącej perspektywy ucieczki, po chwili
się zmobilizowałem, wdrożyłem i teraz już „jadę” z planem treningowym na 100%, bo patrz punkt 1. Mam kilka refleksji o których napisałem trenerowi: „Tomek, trenerze, ta
kontuzja BARDZO dobrze zrobiła mi na głowę. Mam perspektywę 2022 i wtedy ma być
ogień, szaleństwo, mistrzostwo świata. Młodszy nie będę, więc z pewnych rzeczy też
trzeba rezygnować. Wolę teraz odpocząć i spróbować maraton na jesieni, a potem w ogóle
go olać. A nawet przez myśl przechodzi mi pomysł, aby cały ten sezon odpuścić
ale to
na razie promyczek. USG Daniela po prostu nie było na tyle czułe, aby zobaczyć co
dokładnie z tymi przyczepami się stało. Sześć tygodni mija jutro. Jak nie wrócę do biegania
w ciągu trzech, to nic na siłę ”. Jeszcze lepsza była jego odpowiedź:
„Rozumiem, serio
Odbieram to na plus, jeśli to czasowe zjawisko, sportowo gorzej,
jak Ci takie podejście zostanie”. Jak widać wyznawcą punktu 1 tego felietonu jest
również mój trener ;) Ale zwracam wam uwagę na wyboldowane zdanie. Bo ono jest
kwintesencją następnego akapitu.
4. Nie ma życia pośrodku
Sportowo gorzej, jeśli ci takie podejście zostanie. Bo jeśli chcesz się ścigać (mniejsza o
poziom), to nie możesz freestajlować. Analogicznie, jeśli freestajlujesz, nie licz na to, że
twoje wyniki będą dawały poziom mistrzowski. I piszę to bynajmniej nie po to, aby oceniać,
ale żeby zwrócić (tak jak koleżance) uwagę, że mieszanie tych dwóch podejść będzie
MEGA frustrujące. To tak, jakby zawodnik żył ciągle przeszłością albo swoim talentem i
mówił „ale przecież mnie na to stać”. Nie trenuje, ale go stać. Jeśli chcesz osiągać wyniki,
to bez pracy nic się nie wydarzy. A freestajl pracą nie jest. Owszem, porównując się do
kolegów z pracy, na rowerze w weekend spędzasz pewnie więcej niż oni w całym tygodniu.
Ale nie jest to trening, który da ci wynik. I nie po to go chyba robisz. A jeśli nie po to, to się
nie frustruj, że wyników nie ma albo, że najlepszym miejscem do startu w tym roku będzie
W DUPIE. Taką miejscówkę sobie wybrałaś/eś. I dobrze. Nikomu nic do tego.

ZACIĄGI, ZACIĄGI
Dawno nie miałem takiej nerwowej i niespokojnej nocy. Wczorajszy popołudniowy sms od Prezesa o
treści: „MKON jutro o 6.30 startujemy ze stacji benzynowej na rower. Będzie zarząd i Działacz Dubaj!”
usztywnił mnie do tego stopnia, że obudziłem się o 5:50 bez zegarka. Dodatkowym stresem był kolejny
sms informujący mnie o koniecznych zakupach po drodze, ilościach przerw na selfie i dokumentację
treningu oraz rozmowy motywacyjne.
Na moje pytanie dlaczego tak wcześnie, usłyszałem: „musisz ćwiczyć wczesne kręcenie, IRONMAN
zaczyna się zwykle o 7 rano”. Na moją wątpliwość, że w tym roku nie startuję w IRONMANIE usłyszałem:
„ale ja startuję” 
Dojazd na stację zajął mi tradycyjnie 30’ i od razu zostałem zaatakowany przez Działacza Dubaja
pytaniem „czy na Orlenie (gdzie się umówiliśmy) mają dobrą kawę?” Już miałem lecieć ale zobaczyłem
dyskretny ruch głową Prezesa wyraźnie sugerujący, ze jemu kawy się nie chce. A może to po prostu jakaś
walka na górze?
Panowie z władz (mimo, że było tylko 6 stopni) stawili się w krótkich spodniach. Na moje pytanie
dlaczego Prezes nie założył długich spodni uzyskałem odpowiedź: „MKON, będę depilował nogi pędem”.
Pędem czego? Sosny? „Pędem powietrza” – powiedział Prezes. „Zaplanowałem szybkie prędkości zwane
potocznie zaciągami. Spodziewaj się ciężkiego treningu”.
Lekko przerażony ruszyłem pierwszy. Ponieważ jechałem czasowym argonem (ciągle wjeżdżam się w
obniżoną pozycję) mniej więcej po dwóch zakrętach i dwóch lekkich podjazdach zauważyłem, że nie ma,
ani Prezesa, ani Siefoł, ani kolegi Dubaja. Okazało się, że Prezesowi ktoś majstrował przy zegarku i ustawił
ogranicznik mocy w Feniksie i nie mógł rozwijać dowolnej prędkości. Nie wiem jak sobie Panowie z tym
poradzili, bo na feniksach to ja się nie znam, wiem natomiast dlaczego w pewnym momencie dołączyło
do nas dwóch innych kolarzy: Marcin i Krzysztof.
Okazało się bowiem, że Krzysztof został zamówiony przez Prezesa, aby zbierać na klatę wszystkie muchy
(z tego powodu założył o 2 numery za dużą wiatrówkę i jechał jako pierwszy) natomiast Marcin, który
reprezentuje służby mundurowe jechał jako ostatni. Wiadomo – obstawa. Ja dostałem zadanie typu
„herold”: miałem jechać swoim tempem i oznajmiać mieszkańcom o nadjeżdżającym Majestacie. Swoją
drogą, jak widać na filmiku poniżej, ustalona w statucie hierarchia obowiązuje również podczas jazd
grupowych. Czyli najpierw jedzie Prezes (o pomocnikach nie wspominam), potem Siefoł (czyli reszta
Zarządu), a na końcu jest miejsce dla Działaczy. W tym wypadku był to kolega Dubaj. Nie wiem tylko czy
czasami nie jest to tak jak jednym zdjęciu Stalina – że ten co ostatni to do odcięcia ze zdjęcia…
Po pewnym czasie uświadomiłem sobie, że „Majestat” chyba jednak nie poradził sobie z ograniczeniem
prędkości w feniksie i jechał swoim tempem. Po 65 km zdecydowałem się więc zawrócić, bo niepokoił
mnie nie tylko brak grupy na horyzoncie za mną, ale przede wszystkim martwiłem się czy Siefoł nie padł z
wycieńczenia. Okazało się bowiem, że do jego nowego roweru nie pasuje bidon jaki ma ze starego. Po
pewnym czasie zobaczyłem nadjeżdżającą grupę (w stałym szyku). Zdziwiłem się, że mimo zakupu nowej
czasówki Siefoł jedzie ciągle w pozycji szosowej. Na moje pytanie dlaczego tak robi odpowiedział: „MKON
nie po to kupowałem za klubowe najszybszą aerodynamiczną ramę, żeby teraz męczyć plecy leżąc na
aero barach”. Czyżby Siefoł kupił drugiego Argona 119+ do Klubu?
Nie zdążyłem zobaczyć, bo w tym momencie otrzymałem polecenie od Prezesa: „MKON, ćwiczymy. Ty
zaciągi a ja splendor. Przyhamuj, potem nas dogoń i jak będziesz nas mijał kibicuj mi, bo muszę poćwiczyć
jechanie w szpalerze kibiców”. Tak też się stało. Jak możecie usłyszeć na filmiku zaciągi kosztowały mnie
tyle, że musiałem niestety zrezygnować z dalszej jazdy z grupą. Zawróciłem i swoim tempem wróciłem do
domu. Grupa, z Prezesem na czele skręcała w kierunku najbliższej stacji Orlen. Słyszałem jak mówią do

siebie: espresso, kawka, pauza. Znaczy Prezes szykował jakiś odcinek tempowy o dziwnie brzmiącej
nazwie.
Ja szczęśliwie dotłukłem się do domu i po zjedzeniu śniadania usłyszałem od Działaczki Rokickiej:
„pojeździłabym na rowerze ale tak wieje, że potrzebuję jechać na kole. Ubieraj się Marcin – pójdziemy na
lekką stówkę”…
Ciężkie jest życie zawodnika w Klubie Sportowym NIEMANIEMOGĘ…

JAK OSWOIĆ HOTEL Z TRENAŻEREM?
W roku 2004, kiedy tworzyło się House of Skills doszło do spotkania się dwóch kultur. Formy
szkoleniowej Acceptus oraz Specialist&Friends. Dwie kompletnie różne kultury, które od tej pory miały
działać jako jedna firma szkoleniowa. Wtedy ciągle pracowałem jeszcze jako szef w olsztyńskim oddziale
FRDL ale ciekaw byłem tych nowych ludzi. I aby się poznać jeden z moich guru - Darek Chełmiński –
poprowadził warsztat jak on to wtedy nazwał: antycypacyjny.
Wtedy też po raz pierwszy usłyszałem to słowo i zachwyciłem się tym co za tym słowem stoim. W
psychologii antycypacja to “przewidywanie tego, co może nastąpić”. Wzajemne poznanie siebie oraz
nauczenie się „jak się czytać” stanowiło podstawę do tego jakim zespołem jesteśmy teraz.
Jaki ma to związek z trenażerem? Wielki. Bo za każdym razem jak melduję się w hotelu mają w planie
trening rowerowy „antycypuję” problemy z nim związane. Raz w życiu zdarzyło mi się, że w hotelu w
Łodzi przyszedł ochroniarz (zadziwiająco po południu) i poprosił mnie o zaprzestanie tego buczenia bo
goście narzekają.
W związku z tym chciałbym się z Wami podzielić moimi patentami na to, żeby uniknąć takiej sytuacji.
Wprawdzie to tylko jeden taki przypadek na 10 lat. Ale wydaje mi się, ze to TYLKO jeden bo działam tak
jak działam.
Zacznę od kwestii podstawowej: nie szukam alternatywy dla trenażera z oporem. Alternatywą jest: jazda
na zewnątrz (latem), inny – cichszy trenażer. Dlatego? Już odpowiadam.
Alternatywą dla jazdy na trenażerze jest wyjście na dwór. Jednak szkoląc w centrum miasta (a już
Warszawy w szczególności) mija się to z celem bo 30% treningu to wyjechanie z miasta i powrót do
niego. A treningu jakościowego na ścieżce rowerowej przecież się zrobić nie da. Inną kwestią jest kwestia
„przygodowa”. Raz zdarzyła mi się „przygoda” podczas porannego treningu i przyznam się, ze ilość stresu
pt.: „czy zdążę wrócić aby zacząć szkolenie na czas” nie jest warta komfortu jazdy na zewnątrz.
Alternatywą dla trenażera z mechanicznym oporem rolki (mam najtańszego, już 7 letniego tacx’a) jest
znacznie cichszy trenażer z kasetą. Taki (turbo muin) wypożyczył mi np. Krzychu Panfil. Używałem do
przez miesiąc i zdarzyło mi się nie obudzić żony śpiącej w tym samym pokoju. Znacznie cichszy. Ale
niestety (wiem, ze dla innych zabrzmi to kuriozalnie) logistyka transportu rower + trenażer do pokoju
hotelowego zamiast jednej podróży zamienia się w podróże dwie. Mając trenażer rolkowy, zakładam do
na tylne koło i zainspirowany przez Anię Sadowską idę z nim do pokoju w drugiej ręce trzymając wiatrak.
Turbo muin po pierwsze ciężki jak kowadło, po drugie nie zabieram koła tylnego więc i rower muszę nieść
zamiast go prowadzić. W przypadku zestawu muin + rower cisnąłem po prostu dwa razy. Wiem, że to
niedużo, ale mając w perspektywie trening + regenerację+ spakowanie + śniadanie + check out,
koniecznośc bycia na Sali szkoleniowej o 8.30 i niekoniecznie chęć wstawania o 4 rano (tak to wstaję o
5.30, żeby zacząć trening o 6) każda minuta ma znaczenie. Również ta, związana z ilością podróży na
trasie pokój – samochód. Wiem, ze są może jakieś nowe sprzęta ale po pierwsze stary działa a po drugie
jak zobaczyłem cenę tego, którego chciałbym mieć to chyba wolę risk management związany ze starym


Jak działam w związku z tym. Za każdym razem tak samo.
1. Proszę o pokój na parterze i najlepiej skrajny (od korytarza/schodów lub przy windzie). I tak śpię
w stoperach więc hałasy nie docierają

2. Jeśli jest taka opcja proszę o pokój bez kontaktu z sąsiadem. Czyli jeśli przyjeżdżam późno to
wyjaśniam recepcjoniście (zresztą stoję z rowerem) i mówię jak to istotne jest to aby od
ostatniego zameldowanego gościa dzielił mnie jeden lub dwa wolne pokoje
3. Jeśli trening mam dnia drugiego szkolenia a wiem, ze meldowani jesteśmy grupowo uprzedzam
uczestników o podejrzanym hałasie jaki będzie dochodził z mojego pokoju . Zwykle nie wierzą a
jak się potem spotkamy na śniadaniu to źli nie są (nawet jeśli nie słyszeli)
4. Szukam alternatywnego pomieszczenia – jeśli jest siłownia – zwykle rozstawiam się tam. Raz
zdarzyło mi się robić trening w parkingu podziemnym.
5. Jeśli człowieka nie znam – zdarza mi się odwiedzić „sąsiada” mieszkającego w pokoju obok i od
razu go przepraszam.
6. Kilka razy (w marnych hotelach z cienkimi ścianami) zdarzyło mi się ustawić rower w łazience, bo
dawała lepsza izolację hałasu.
7. Odłączam telefon hotelowy (wiem, jestem fjut)
8. Jak da radę (rzadko) robię rowerowy trening po południu
To wszystko co napisałem nie eliminuje hałasu. Nie powoduje, ze osoba, która mieszka za ścianą nie
słyszy tego buczenia. Ale przynajmniej unikam konfliktu jako pierwszej rzeczy z rana albo wizyty w trakcie
treningu ktoś przychodzi i mi go przerywa. Wiem, że świat idealny nie jest ale myślę, ze antycypacja jest
jedną z najlepszych strategii prewencji sytuacji trudnych.

30 SEKUND WSTYDU
Biegnący paker nr 1 zostaje zaczepiony przez siedzącego pakera nr 2:
- Zbychu to ty? KOPĘ lat. Poczekaj, pogadamy.
Biegnący paker nr 1 ciągle biegnąc: „nie mogę, spieszę się na trening”
- Zbychu zaczekaj, kopę lat cię nie widziałem– naciska już stojąc i za chwilę biegnąc za pakerem nr 1 ten z
nr 2 – kiedy wyszedłeś?
Paker nr 1 zwalnia prawie do marszu (czyli biegnie niewiele wolniej niż przedtem) i mówi: 3 miesiące
temu.
Zadanie matematyczne: ile siedział paker nr 1? Czyżby paker nr 2 liczył lata na kopy? Niemożliwe ;)
Taką sytuację obserwowałem sunąc po 6’/km dookoła kanałku przy Myśliwieckiej po pierwszym od
kontuzji BC2. Tomek zaordynował dzisiaj 3+12km BC2+2km z następującym założeniem: „tylko jedno
zalecenie - rozpędź! pierwsze 6-8km z wyraźną rezerwa, RPE nie mocniej niż 7/10”.
Na zewnątrz 33 stopnie więc plan był taki, aby pierwsze 6km polecieć spokojnie – po 4’/km, a potem 4
po 3:50, a ostatnie jak Bóg da.
Oczywiście #januszbieżni wszystko spierdolił i jazda zaczęła się już na pierwszych 500m. Ale od początku.
Ponieważ było gorąco, po rozgrzewce przeszedłem od auta zaparkowanego przy ASP (w cieniu) na
stadion z butlą enervit. Na łuku stadionu od strony wiaduktu stoi kontener na śmieci, w którego wrzucają
skoszoną z boiska stadionowego trawę więc stał się on moim naturalnym podajnikiem, na którym
postawiłem bidon. Wiedziałem, że pierwszy wodopój będzie w miarę komfortowy – mimo, że trzeba
będzie zrobić większy niż pierwszy to łuk, ale kamon. Miałem biec po 4’/km. Potem zaplanowałem
odrzucenie bidonu na boisko i schylanie się po niego mniej więcej po 3 km.
Jako, że bidon postawiłem na łuku, to stamtąd też rozpocząłem trening uprzednio wyłączywszy autolap
oraz gps. Stadion oznaczony co 100m, na 500 powinienem mieć 2’ – wszystko wyliczone. Luz w dupie.
Lecę i uświadamiam sobie, że na 500 mam 2:03. Kurcze, czyżby to ciepło aż tak dawało (nomen omen)
popalić? Miało być 7/10 jest ok.8. Cóż lecę dalej. Klikam na lapa po km jest 4:08. Kurwa se myślę – trzeba
jednak przyspieszyć. Przyspieszam, ale coś mi nie gra. Dlaczego jeśli startowałem na łuku, lapa kliknąłem
na „kratach”? Okazało się, że #janusz najpierw zmierzył 600m a nie 500, a potem 1100 a nie 1000.
Oczywiście zorientowałem się po tym jak 2km (już dobrze odmierzony) wyszedł w 3:39. I cały misterny
plan rozpędzania poszedł w pizdu. Zwolniłem wprawdzie, ale już wiedziałem, że będzie mnie to nieźle
kosztowało. Tym bardziej, że ciepło było.
Na szczęście pojawił się Hubert Duklanowski ze swoimi zawodnikami i na 5 km podał mi rzucony na
murawę bidon. Niestety potem zajął się swoimi dzieciakami, a ja nie miałem odwagi prosić go o drugi taki
ruch. Tym bardziej, że jak zobaczył jak wyglądam to opierdolił mnie, że nie biegam nad zacienionym
kanałkiem tylko na patelni Agrykoli. Ale jak się ma w perspektywie patelnię w Suszu – trzeba ćwiczyć.
Kilometry leciały, ze mnie odlatywało życie. Na 10km, po 100m schyliłem się po bidon, napiłem się i coś
we mnie pękło. Zatrzymałem się. Kurwa, tak mi było gorąco, że powiedziałem sobie: chuj, Kowalski jakoś
przeboleje te 2 km, których zabrakło. I tak biegałem za szybko.
Niezbadana jest jednak potęga wstydu. Postałem tak dokładnie 31 sekund, popatrzyłem na te dzieciaki i
pomyślałem sobie: kurwa ale wstyd, żeby nie ubiec 12km zwykłego ciągłego. Wystartowałem ponownie.
Ostatnie 2km w 3:40 (4:08 wraz z przerwą) i w 3:39. Dumny jestem jak cholera, chociaż duuuużo jeszcze
pracy przede mną.

Leżę teraz na kanapce w pustej firmie i czekam aż przewali się masa luda wyjeżdżająca z rowerkami na
dachu w różne kierunki świata.
#niemaniemoge
P.S Nie znam prawidłowej odpowiedzi na zagadkę, bo mimo dreptania po 6’/km mignąłem obok pakerów
jak F1 ;) i nie usłyszałem końca konwersacji…
P.S II @Nat, jeśli jeszcze raz zobaczę Cię biegnącą z butelką obiecuję, że
a) zabiorę ci ją i postawię w krzakach na twoją drogę powrotną
b) zabiorę i wsadzę ją sobie za gacie i będę podawał ci biegnąć obok.
Szkoda dobrej techniki biegu dla biegania z czymś w ręce. TO mówiłem ja. Miszcz Świata

WEEKEND Z MKONEM, PRIORYTETY I
ANTYBIOTYK
To będzie felietonik 3 w 1, bo materie, o których chcę pisać chyba nie wystarczą do napisania całej
strony. Za to te 3 sprawy mają jeden mianownik – mojego padawana Radka Buszana. Na jego przykładzie
chciałbym napisać o priorytetach, o antybiotykach i o prezencie (to już drugim) jaki żona Radka – Iza
fundnęła mu w ten weekend.
Zacznę od końca. Jakiś czas temu dostałem wiadomość w stylu: „MKON, wpadłam na pomysł, żeby
ufundować Radkowi weekend z Tobą. Weź go gdzieś w góry i upodl. Wyjeździjcie się, wybiegajcie, czy
tam wypływajcie i będę go miała przynajmniej z głowy”. Wydrukowaliśmy w Artneo przepiękny voucher,
Radek go dostał, potem złapałem kontuzję więc przekładaliśmy, przekładaliśmy aż tutaj BACH – Boże
Ciało weekend. W planie były 4 dni ostrego haratania. I mimo że o weekendzie jako formie prezentowej
jeszcze napiszę, to dochodzimy do pierwszej wspominanej we wstępie kwestii, a mianowicie
PRIORYTETACH. Radek trenuje do IM Frankfurt, ja do Gdyni (to nasze starty A). Mamy odmienne
podejście do trenowania, inne możliwości i predyspozycje. Normalne było więc, że weekend z MKONem
to niby trenowanie razem, a jednak oddzielnie. Ale kiedy się dało - cisnęliśmy razem. Ćwicząc różne
rzeczy. Np. podczas 4h roweru (polecam najlepszą trasę na rower – dawną E7) ja jechałem swoje (zakres
endurance), a Radek ćwiczył tempo IM (chce jechać na 220-230 wat). Ćwiczyliśmy też tzw. dozwolony
draft. Ja jechałem przodem, Radek w przepisowej odległości. Ćwiczyliśmy odżywianie i inne zabawy. Jak
myślicie, ile razy się do siebie odezwaliśmy w czasie tego 4h roweru? Liczylem – tak z 5 zdań. I żadnemu z
nas to nie przeszkadzało, mimo że Radek pracuje w sprzedaży, a ja w szkoleniach . Wychodzi na to, że
albo się gada, albo trenuje. Ale co to ma wszystko wspólnego z priorytetami? Wszystko. Niby trenujemy
razem, ale jak się potem okazało (rower był w czwartek) piątek i sobotę każdy z nas przetrenował sam.
Usiedliśmy po tym rowerze i doszliśmy do wniosku, że piątkowy (mega dla mnie ciężki) rower to będą
zakresy ZUPEŁNIE nieprzydatne do treningu i startu głównego Radka. Podobnie w sobotę. Niby weekend
z MKONem, ale Iza zaprosiła gości, a moja małżonka wysłała nas do teściów. Ale i tak głównym daniem
miała być niedzielna zakładka: 2h roweru i 75’ biegu z akcentami. I znowu do gry weszły priorytety. Ja
miałem w planie biegać te 75’ z 3 minutowymi akcentami w okolicach tempa półmaratonu na sucho.
Więc po co one Radkowi? Szybko ugadaliśmy się, że on zamiast 10 x 3 będzie biegał 5 x 6 w tempie
swojego maratonu na sucho. Pojechaliśmy na rower, ja przygotowałem T2 (bo wiem, że chłopak MUSI
jeszcze więcej ćwiczyć odżywiania, a w szczególności nawadnianie na rowerze) i obaj w swoim tempie i
zakresie upodliliśmy się na tym biegu. Świetnie zrobiony trening, świetnie zakończony weekend. Niech o
„szczęśliwości” upodlonego świadczą słowa: „MKON ty jedź, ja jednak jeszcze chwilkę postoję na tej
Leśnej”.
Priorytety mają znaczenie i proszę się na mnie nie gniewać Drodzy Zawodnicy (a są tacy), jeśli piszę do
Was, że bez sensu jest startowanie w zawodach na ¼ jeśli w perspektywie IRONMAN. Równie trudno
będzie uznać za start A „połówkę” jeśli nie mamy wystarczającej ilości weekendów, aby zrobić np. 6h
rower albo 5h zakładkę. Priorytet to priorytet. #mkonway
Ale żeby nie było tak słodko to wezmę też kolegę Buszana na tapetę w drugiej sprawie. Chociaż tutaj
kandydatów mam kilku (włącznie z piszącym te słowa). Otóż po nieudanym dla siebie starcie w Olsztynie,
Radek na mecie mówi mi: wiem dlaczego tak słabo. Po antybiotyku jestem. Podobnie rzecz miała się z
kolegą Ruzikiem (w Olsztynie) oraz potencjalnym Zięciem, który po mega ciężkim rowerze mówi:
„myślałem, że nie uciągnę, bo ostatnie dni to jelitówka”. Panowie i Panie. Jeśli spojrzycie w lustrze sobie
głęboko w oczy, to to głupoty są. Nie jestem lekarzem, aby się wymądrzać ale według mnie lepiej coś
odpuścić i porządnie się wyleczyć niż przegapić ten moment, w którym może być tylko gorzej. W końcu
antybiotyk jakieś tam spustoszenie w organizmie robi. Wiem, że ambicja, chęć zaimponowania a może

zwykłe „sztubackie” zobaczymy – one biorą górę. Ale jeśli tak to albo – albo. Albo startujecie/trenujecie i
potem nie macie pretensji do nikogo (włącznie z sobą), bo wam nie poszło. Albo od razu traktujecie
start/trening wyłącznie jako rozrywkę. Nie można być w połowie w ciąży. Nie wierzę w aż taką potęgę
ambicji. Nie w tym sporcie. Może w biegu na 5km jeśli do pobicia masz życiówkę z 28 na 26’. Wtedy tak.
jeśli jednak trenujesz ostro i spodziewasz się poprawić wynik z zeszłego roku (kiedy też trenowałeś ostro)
a teraz jeszcze brałem antybiotyk, to według mnie lepiej z takiego startu zrezygnować. Ale to jest kolejny
przykład #mkonway.
Na koniec wracam do weekendów z MKONem. Iza była kolejną osobą, która „wykupiła” taki weekend.
Pierwszą była pani z TVN, która wykupiła trening ze mną dla swojego męża. Mąż nie wiem czy przerażony
czy prewencyjnie złamał nogę i na razie sprawa przycichła. A zapłaciła 200 na NFL. Bo tak to działa.
Chcecie – ja bardzo proszę. Ale ja trenuję swoje. Utrzymacie koło – zapraszam. Ja będę musiał Was gonić
– jeszcze lepiej, bo przynajmniej będę Was widział (a będę jechał swoje). Stawki do ugadania z Prezesem
K.S NIEMANIEMOGĘ – płatne oczywiście bezpośrednio na konto Nidzickiego Funduszu Lokalnego.

KOCHAM MIERNIK MOCY
Teza tego felietonu nie wszystkim się spodoba, jednak moje życie „kolarskie” zmieniło się odkąd zacząłem
jeździć z jednym urządzeniem. Urządzeniem, od którego prawdę mówiąc się uzależniłem. Powiem więcej
– nie wyobrażam sobie realizacji kosmicznego pomysłu mojego trenera, aby jechać najbliższe zawody z
zaklejonym garminem. Ale czy chodzi właśnie o zegarek? Nie, chodzi o cyferki, jakie tam się pokazują, a
dokładnie o pomiar mocy. Nie wyobrażam sobie już trenowania bez tego urządzenia.
Nie wiem, czy macie coś takiego na odcinku kolarskim, ale, jak tylko wjeżdżam na odcinku akcentowym na
górkę/wzniesienie, to tuż over the top czuję lekkie odpuszczenie. Lecę z górki i sam czuję w nogach, że jest
trochę lżej. I to jest moment, w którym bezwzględne cyferki raportujące, jak bardzo w tej chwili spada mi
moc chwilowa, uświadamiają mi, że do odpoczywania jest kanapa, a nie akcent. To jest pierwsza z trzech
najważniejszych dla mnie zalet miernika mocy. Bezwzględność. Jedziesz z wiatrem, jedziesz z górki –
prędkość jest zacna, ale co z tego, jeśli w założeniu miała być wartość xxx, a jest yyy (y > x). Samopoczucie
idzie w cholerę, a ty dostajesz sygnał – zadanie polega na przejechaniu odcinka z daną mocą, a nie daną
prędkością. Cały dobry humor mija w mgnieniu oka. I tak jest właściwie na każdym treningu. Mocno
zastanowisz się – skąd nagle jest lżej? – Już wiesz, moc spadła, i to znacznie. Czas nadrabiać. Bezwzględność
miernika przeraża, ale jednocześnie baaaardzo mobilizuje.
Drugą zaletą jest obiektywność. Już dawno jedynymi polami, jakie obserwuję są moc z 30 sekund, moc
średnia z odcinka, kadencja i czas odcinka. Prędkość jest tak niewymierna, że uważam ją wyłącznie za
rezultat. I dlatego niezależnie od warunków po prostu jadę „na średnią moc”. Oczywiście nie na pałę.
Trenując, wiem na ile mnie stać, ile będzie mnie kosztowało przejechanie danego odcinka na danej mocy i
mniej więcej ile to będzie km/h. Czasami nawet wiem ile minut ujadę na danej mocy. Od tego są testy FTP,
test godzinny jazdy na czas albo 2x8’. Albo po prostu czytanie historii. Ta obiektywność tego pomiaru
przydaje mi się zarówno w aspekcie fizycznym, jak i psychicznym treningu i zawodów. Fizycznym – bo nie
przejmuję się warunkami. Jeśli mocno wieje, a ja jadę po wiatr, to myślenie ile km/h będę miał jest
kompletnie bez sensu. Powiem więcej, od momentu trenowania z pomiarem wolę jeździć pod wiatr, bo
wtedy zdecydowanie łatwiej mi znieść te zalecone wartości. Podobnie jest z jeżdżeniem pod górkę.
Zdecydowanie wolę zrobić odcinek 10’ wspinania się w Szklarskiej ze średnią 320 wat, niż zrobienie tego
samego na płaskim. Jakoś wychodzą z tego inne waty. Psychicznie – waty pomagają mi „benchmarkować”
(jezu!) mój występ. Nie patrzę, jak jadą inni. Oceniam się vs coś zależnego tylko ode mnie. Chciałem
przejechać zawody w średnim tempie 265 (Hawaje 2017), no to tyle przejechałem. A co z tego wynika, to
już inna kwestia. Kwestia planowania i przygotowania.
Trzecią zaletą jest „hamulcowy”. Hamulcowym dla mnie jest % ponad założoną średnią, jaki wykręcam
podczas nieoczekiwanych momentów w wyścigu (podjazd, wyprzedzanie, przyspieszanie). Dlatego właśnie
taką znaczącą daną wartością na czujniku jest dla mnie średnia z odcinka. Dzięki temu mniej więcej wiem
na ile sobie mogę pozwolić podczas różnych harców. I jeśli górka jest spora, to staram się nie jechać więcej
niż +30 wat od założonego średniego czasu. Emil kiedyś mi tłumaczył, że chodzi o „spalanie zapałek”. Im
więcej wypalisz na początku wyścigu tym mniej ci zostanie na koniec. Średnie waty i utrzymywanie mniej
więcej tych samych wartości przez cały wyścig daje taką możliwość.
Na koniec, zanim zostanę wyśmiany przez prawdziwych kolarzy, chcę powiedzieć, że uczyłem się jeździć
rowerem szosowym nawet bez kadencji. Czujnik i dane RPM były dla mnie przełomem. Potem doszedł
czujnik tętna. Ale teraz królem jest moc. I mocno mi pomaga osiągać zamierzone cele. Pomaga, ale nogi
nie zastępuje ;)

WYJŚCIE Z KONTUZJI (Z) GŁOWĄ
Jak prowadzi się szkolenia z zarządzania zmianą (której nie jesteś autorem), to jednym z elementów knowhow, jaki się w ich trakcie pokazuje, to etapy przejścia przez zmianę. W skrócie wszystko to, co się dzieje
w głowie. Pierwej opisane przez panią Kubler-Ross z czasem ewoluowały w różne ładne obrazki. Generalnie
chodzi o to, że na początku jest szok. Zaprzeczanie. To się nie mogło zdarzyć. To się nie dzieje. Jak to? Noga
mnie boli, a wczoraj jeszcze nie bolała. Ten stan trwa chwile, a zaraz po nim pojawia się wkurw. Bunt,
niezgoda. No jak to, przecież tyle trenowałem, dlaczego przytrafia się to akurat mnie. Czasami ten nerw
przenosi się na osobę tuż obok i dostaje się najbliższym…
A jak już nam przejdą te wszystkie złości, niedowierzania i frustracje, to pojawia się faza próby zajęcia się
tym, na co wpływ mamy, czyli odnalezieniem się w nowej sytuacji. I o tym będzie ten felieton. Wiem, że
jestem z Marsa i moja żona tego nie potrafi zrozumieć (pewnie jest z Wenus), ale według mnie nie ma
sensu płakać nad rzeczami, na które nie ma się wpływu. Szybka metafora. Raz szkoląc ze zmiany,
usłyszałem fajną historyjkę. Zmiana to taki pociąg, który wjeżdża na peron pełen ludzi, na którym stoisz.
Nie sterujesz nim. Wiadomo dokąd pojedzie i mimo, że może ci się to nie podobać, on i tak w końcu
odjedzie. Jasne. Możesz nie wsiąść (zawsze jest alternatywa), ale jeśli będziesz stał i czekał, że może coś
się w międzyczasie wydarzy, to niestety wszystkie miejsca przy oknie i to w kierunku jazdy będą już zajęte.
Zostanie to przy kiblu. Stojące. Twój wybór.
Dlatego (znowu #mkonway) według mnie nie ma sensu płakać, tylko trzeba działać. W przypadku lutowej
kontuzji działałem według następujących założeń:
1. Mindset
Zapomnij o tym co mogłoby być, jeśli nie byłoby kontuzji. Ja zrezygnowałem z zaplanowanych
startów. Wiedziałem, że szanse są małe, a startować przygotowany na 70% nie miałem zamiaru.
W tym wypadku przyszłość może mieć tylko jeden wymiar – to, co będziesz robił teraz.
2. Znajdź alternatywę
W triathlonie to prosta sprawa. Boli noga i nie można biegać – idziesz pływać. Boli noga i nie można
jeździć – idziesz pływać i pozostałe, możliwe kombinacje. Ja pływałem, ale i kręciłem. Jak szalony.
Nie dlatego, że chciałem skompensować brak biegania i zamienić 60’ bieganie na 120’ kręcenie. Po
prostu wiedziałem, że plan A, czyli wiosenny maraton, trzeba wyrzucić do kosza i zacząć dłuższe
przygotowanie triathlonowe. Miałem to szczęście w nieszczęściu, że kontuzja umożliwiała mi
pływanie, a potem jeżdżenie. Bez akcentów, bez piłowania. Ale odzyskałem motywację. Powoli i
spokojnie. Zresztą, cieszyły mnie naprawdę małe rzeczy. Szczególnie po tym, jak dzień po zdarzeniu
okazało się, że wejście na schody jest nie lada wyzwaniem. Podobnie było z ćwiczeniami core.
Zgłosiłem się do fizjo i, mając do dyspozycji co najmniej 3 tygodnie, ustaliliśmy plan działań,
którego celem było… właściwie nic nie było. Ale ćwiczenia typu core jeszcze nikomu nie
zaszkodziły, a miały odwrócić moją głowę od kontuzji. I trochę tak się właśnie stało.
3. Nie
sprawdzaj
za
wcześnie
Oj, cholernie mnie kusiło. Nawet jak miałem już informację z USG, że wszystko zaleczone. Kusiło
mocno, żeby wypróbować. Ale wiedziałem, że tak, jak proces spadku formy był gwałtowny, to
proces powrotu do formy będzie powolny. Naprawdę nie próbowałem. Tym bardziej, że wtedy
rower wchodził już naprawdę dobrze.
Jak widać nie dotykam w tym felietonie żadnego tematu związanego z fizjologią wychodzenia z kontuzji.
Masaże, diagnostyka, chłodzenia, laser i inne dzikie węże powinny być wdrożone natychmiast i to w
konsultacji z tą osobą, która się Wami zajmuje. Jednak to trochę jak z chorobą. Jeśli głowa nie wyprzedzi
choroby, to trudniej będzie z niej wyjść.

DYSTANS GŁUPCZE!
Ten felieton piszę ku przestrodze. A dokładnie dla tych wszystkich, którzy trenują do czegoś innego i
spodziewają się, że „po drodze” uda się zrobić wynik marzeń.
Zaczęło się od wczorajszego telefonu od padawana, który „płakał”, jak to nie jest w stanie pocisnąć na
zawodach mocniej niż w prędkościach docelowych do dystansu, do jakiego się przygotowuje. Słuchając
go przypomniałem sobie siebie z początków mojej kariery sportowej, kiedy to co start – to życiówka.
Niezależnie od tego, że zwykle szykowałem się do dystansu pełnego to w tzw. startach pośrednich padała
życiówka za życiówką. Dzisiaj wiem, że było to wynikiem zarówno słabych życiówek poprzednich, jak też
upgareowania sprzętu w jakim startowałem. Czy mój padawan ma więc czym się przejmować – nie. A czy
się przejmuje? Tak. I traci na tym podwójnie. Po pierwsze, niepotrzebnie stresuje się przed swoim
startem głównym, po drugie (choć to kontrowersyjna teza – wiem), niepotrzebnie startuje na tzw.
przetarcie. O obydwu rzeczach w dalszej części felietonu.
Metodykiem treningu triathlonowego nie jestem więc „wyłożę swoje” na podstawie treningu na jakim
się znam –treningu biegowym. Podane cyferki będą cyferkami dookoła których kręcę się od dobrych kilku
lat. I bynajmniej nie podaję ich w kwestii samouwielbienia, czy wzbudzania zachwytu. Proporcje
„mocium panie”. Żeby pokazać czytelnikom perspektywę wspomnę tylko, że kiedy nasz „gwardyjski”
kolega Piotr Prusik na początku lat 90-tych wygrywał maraton w Wiedniu, to wszyscy mieliśmy z niego
bekę, że zrobił to z wynikiem coś lekko ponad 2:15. Więc moje 2:30 w maratonie to naprawdę średni
wynik.
Ale od początku. Przykłady będą trzy. Na pierwszy ogień idzie Jacek Nowakowski, który zakochany kiedyś
w dystansie pełnym, potem w olimpijce, teraz przerzucił się (z powodzeniem) na biegi średnie.
Wicemistrz Europy na 800m na hali, ostatnio zadzwonił do mnie i pochwalił się, że na treningu z Jakubem
Czają (jego trener) cisną 200-tki po 30”; 500 po 84” a samo sub 3’ w wyścigu na 1000m jest nie tylko
realne ale i powtarzalne. Przypomnę, mówimy o gościu z rocznika 66. Gdzie prędkość, jako jednostka
treningowa nie jest już łatwa, ani oczywista. Czy jest cyborgiem (pewnie trochę tak), czy raczej chodzi o
specyfikę treningu jaki fasuje mu Kuba. Ja uważam, że to drugie. Powiem więcej – jak porównać wyniki
Jacka na 800 (2:24) z biegiem na 10km (gdzie ledwo łamie 40’) to widać dysproporcję w „jakości” tych
wyników! Dlaczego? Bo to są ZUPEŁNIE inne konkurencje.
Dlatego dzwoniący do mnie padawan, MUSI zrozumieć, że jak się trenuje do dystansu pełnego to nie ma
co liczyć na dobre wyniki na dystansie o połowę, a tym bardziej o ¾ krótszym. BO TO ZUPEŁNIE INNE
treningi.
Potrzebujecie kolejnego dowodu? Proszę bardzo: mój felieton, więc narcystycznie będzie o mnie ;):
Na ostatnim treningu typu WT (wytrzymałość tempowa), po raz kolejny uświadomiłem sobie jaka
kolosalna różnica jest w bieganiu po 3:10-3:20/km a 4:20/km. To pierwsze tempo ciśnie się chcąc
przebiec maraton w sub 2:30, to drugie biegałem kiedy szykowałem się do Hawajów. To pierwsze jest
krótkie, intensywne i mocno obciążające układ oddechowy. To drugie jest długie, monotonne i mocniej
obciąża aparat ruchowy niż oddechowy. I właśnie podczas tego ostatniego (zeszły tydzień) treningu
przeszło mi przez głowę: „a może to j@bnąć i zająć się jednak monotonnym, długim ale jednak znacznie
bardziej komfortowym, w znaczeniu odczuć, treningiem do IM”. Czujecie różnicę? Bo ja tak. I doskonale
również zdaję sobie sprawę, że ambicja i chęci to jedno, a realne możliwości to druga sprawa.
Tak jak pisałem powyżej, nie uznaję sub 2:30 za wynik kosmiczny. Uważam, że jest on dobry. O gustach
się nie dyskutuje. Ale jest on bardzo dobrym wynikiem w MOIM WIEKU. I w moim wieku specjalizacja w
treningu to jeden z kluczowych aspektów wpływających na wynik. Poza wiekiem, innym aspektem jest
oczywiście to ILE nam brakuje. To trochę tak jak z kilogramami. Jeśli do wagi startowej brakuje 10 kg, to

pierwsze 7 naprawdę łatwo zrzucić. Podobnie tutaj. Jeśli przy specjalistycznym treningu (do połówki)
padawan od 2 lat kręci się w okolicach 4:29 to nie ma co liczyć, że w treningu do IM (znacznie większe
objętości i znacznie mniejsze intensywności) tę życiówkę zrobi. Owszem, mnie też się to zdarzało.
Życiówka w półmaratonie (1:11) zrobiłem z treningu maratońskiego (2:34). Ale według mnie zrobiłem ją
tylko dlatego, że poprzednią miałem bardzo słabą (1:14).
Podsumowanie.
Specjalizacja treningowa to ważna rzecz. Będąc w 90 percentylu naszych możliwości, powinniśmy
zdecydować się na docelowe dystanse, a co za tym idzie docelowy trening do tych zawodów. Nikomu nie
zabraniam polowania na życiówki „po drodze” ale wydaje mi się, że lepiej być pozytywnie
rozczarowanym niż niemiło zaskoczonym, że nie poszło. A czasami, lepiej z takiego startu po prostu
zrezygnować. Dlaczego? Przecież lepszy słaby start niż dobry trening. Gówno prawda. Mam dwa
argumenty.
1. Jeśli mam wyżyłowaną życiówkę, to moja próba zaatakowania tego wyniku (jeśli skuteczna)
skończy się moim zgonem, a co za tym idzie, co najmniej 10 dniową regeneracją organizmu. I
wtedy te 10 dni wypadają z przygotowań do IM. A jeśli nie dam z siebie wszystkiego, to po co ten
start? Lepiej zrobić specjalistyczny trening.
2. No bo jeśli w BPS do IM jest do zrobienia co najmniej 3-4-5 długich 5-7 godzinnych zakładek, to
kiedy planujecie je zrobić? Dzień przed startem w połówce? A może dzień po? Wtedy
musielibyście być koniem Darkiem Dąbrowskim*
To już tak na koniec: wiem, że teraz będziecie wrzucać przykłady, że da się robić życiówki po drodze.
Wiem, bo sam takie mam (4:09 w połówce z treningu do Roth 8:48;). Ale jeśli popatrzeć na poprzednie
życiówki to naprawdę były one ZNACZNIE słabsze (4:19 i 9:15 w IM). Poza tym, w tym wypadku im dalej
w las, tym niestety więcej drzew i coraz częściej znacznie trudniej te minuty urywać. Czego oczywiście
wszystkim (W/N)AM życzę.
*Jeśli jeszcze raz zobaczę jak ktoś będzie pomawiał Darka o nadzwyczajne formy regeneracji, to osobiście
pofatyguję się do autora. I wezmę go na rower.

W SUSZU NIE SCHODZĘ!
Chciałbym domknąć SUSZ. Bo jak to moja żona mawia: “szewc bez butów chodzi” i są to zawody, w
których popełniłem tyle błędów nowicjusza (były debiutem w 2018r), że czas się do wszystkiego
przyznać. Za część z nich powinienem dostać dyskwę (przyznaję). Ale mam nadzieję, że żaden sędzia
czytać tego nie będzie ;)
Oczywiście nie wszystko poszło źle. Pływanie np. rewelacyjnie (jak na mnie). I po raz kolejny
uświadomiłem sobie, że ustawianie się skrajnie z brzegu ma swoje moooocne strony. Podstawową jest
brak pralki. A potem i tak się dopływa do tłumu ale jest już rzadziej. Wybieg z wody i… ale pozwólcie, ze
wymienię wszystkie błędy w kolejności zdarzeń:
1. Coś mnie podkusiło aby zdejmować piankę jeszcze przed wbiegnięciem na płytę stadionu. Nie
było nic do podparcia. W wyniku czego oczywiście ściąganie przez kostki zakończyło się
klasycznym pacnięciem na dupę. Dopiero na siedząco pianka jakoś zeszła.
2. Dostałem od Sklep Wertykal nowe buty triatlonowe LAKE. Nie przećwiczyłem zakładania ich na
rowerze. Nie chciałem eksperymentować więc zdecydowałem: zakładam buty, biegnę w nich –
dopiero potem wskakuję na rower. Jak Tomek zobaczył co odwalam powiedział: „dobrze, ze tego
nie nagrywam”. To „truchtanie w butach” było połączone z dobiegiem do belki. Nie zobaczyłem
gdzie jest belka i wsiadłem okrakiem na rower, aby buty wpiąć tak jak na treningu. Na spokojnie.
Niestety było to 2 metry przed belką właściwą. Na polecenie sędziego jak gejsza, z rowerem
między nogami dokuśtykałem do belki i dopiero wtedy wsiadłem.
3. Nie ubrałem przygotowanej bluzy na rower. Nie wiem czy coś by dała, ale koszmarne bóle
dolnego odcinka pleców jakie miałem (i mieli inni) chyba jednak były wynikiem niskiej
temperatury. Było zakładać.
4. Na rowerze, przy tej temperaturze, przygotowane i poporcjowane batony… zamarzły. No nie
dosłownie, ale zrobiły się twarde jak kamień. Postanowiłem więc, zamiast je rozgryzać, sporo pić.
A jak wiadomo jak jest zimno, pije się raczej mniej niż więcej. Wyniki: 3 razy sikanie na rowerze i
2 razy pauza „na szczocha” na biegu (oceniam total tak na 5’straty).
5. Na rowerze mój plan #315wat+ jednak wziął górę (kompletnie bez sensu). Umawiałem się z
Tomkiem, że ze względu na warunki odpuszczam waty na rzecz bezpieczeństwa. Zmieniłem dysk
na koła z obręczami) i każdy zjazd jechałem w górnym uchwycie strasznie „peniając się” co tam
będzie na dole. A potem ambicja brała górę i cisnąłem aby mieć jednak tę średnią. Idiotyczne to
było. Z górki 0 wat, pod górkę 400+. Napinałem przez to plecy, zajechałem się klasycznie już pod
koniec pierwszego kółka.
6. T2 to już w ogóle komedia. Najpierw na zjeździe z pętli ZNOWU nie sprawdziłem ile dojazdu
będzie i zdążyłem wyjąć nogę tylko z jednego buta. Kuśtykając dobiegłem do stojaka i zacząłem
zakładać skarpetki „ogień z dupy”, które do trenowania są super, ale w kontekście szybkiej
zmiany – do kitu. To są skarpetki kolarskie - więc długie. Siedziałem na dupie i się z nimi
szarpałem. Potem oczywiście jeszcze numer nie na tą stronę i trzeba było przekładać. Jak
klasyczny JANUSZ.
7. Na bieg schodziłem już mocno zmarnowany. Ale postanowiłem dobiec. Było to zresztą moje
najdłuższe rozbieganie od czasu kontuzji. I znowu walka między zdrowym rozsądkiem a ambicją.
Niby truchtam, ale widzę, że wyprzedzają mnie coraz to nowi zawodnicy to próbowałem cisnąć
po 3:55/4’ (plecy nie pozwalały na więcej). W końcu odpuściłem i jakoś dobiegłem.
W Suszu nie schodzę
Jeśli miałbym wskazać na jasne strony tego startu, to są dwie. Nie zszedłem. A pokusy były 2. Pierwsza po
pierwszym kole roweru. Zimno było jak „w psiarni”. Wtedy jednak wyprzedził mnie Marcin Lipowski,
który jechał w takim samym stroju i zagadał, ze jemu to jest właściwie temperaturowo jest ok. No to

pociągnąłem. Motywował mnie bardzo majaczący z przodu Marek Markowski, z którym czelendż polegał
na tym, aby złapać go pod koniec roweru. I jak już Marka powoli dochodziłem to obiecałem sobie: po
rowerze koniec. Tym bardziej, że jak tylko zszedłem na bieg to Marek wyleciał ze strefy jak pocisk a ja
bawiłem się w przebieranki. Druga pokusa to oczywiście początek biegu. No masakryczny ból „korzonków
lędźwiowych”. No i to szczanie co 2km. Obiecałem sobie, że skończę po 1 kole. Potem obietnica została
przesunięta na koło 2. Na szczęście potem te korzonki jakoś puściły i ostatnie metry to nawet skutecznie
goniłem Marcina L, który na 1 kole roweru mnie minął i odjechaaaaaał. Ja w tym czasie wiadomo czym
się zajmowałem 
Przyznaję bez bicia. Wyprzedanie przez innych miłe nie jest. Ale biegnąć po 4’15”/km przynajmniej
można pogadać. Dumny jestem, ze nie zlazłem. Chyba zresztą nie mógłbym tego zrobić orgom i kibicom –
ci jak zwykle byli wspaniali. #wsuszunieschodzę
A teraz dwie bardzo poważne sprawy na koniec. Start ten pokazał mi, ze mam bardzo groźny problem
motywacyjny Gdzieś zginęło to niemaKniemogę (szczególnie ta k…. w środku). Jak tylko było ciężko
(rower albo bieganie) to pojawiało się w głowie: Ale po co ci to? Co ty jeszcze chcesz komu udowadniać?
Mało ci? Jesteś miszczem świata…
Zlokalizowałem skurwiela i zaczynam się za niego zabierać. Czy wygram – nie wiem. Ale przynajmniej
chcę tę walkę podjąć.
Druga sprawa będzie bardzo delikatna. To mianowicie EGO. Otóż wkurza mnie jak przegrywam z
zawodnikami, z którymi nie przegrywałem do tej pory. Wkurza mnie, ale jednocześnie jestem z tego jakoś
tak dumny i uznaję to za jak najbardziej naturalne. Na razie jest ying/yang – czyli balans. Ale jak EGO
wygra i zacznę schodzić z tego powodu, że ktoś ze mną wygrał albo przegonił mnie w trakcie to chyba
będzie to dla mnie koniec kariery MKONa w sporcie. W ogóle. I żaden „kop w dupę” ani „karczycho do
przeglądu” nie pomoże.
Serdecznie tego Państwu nie życzę!

CO ZNACZY 20’ BARDZO MOCNO?
Za młodego biegaliśmy w Lesie Miejskim na słynnej w Olsztynie pętli 1100m. Często było to bieganie w
grupie. W jednym punkcie (czyli raz na 1100m) słyszeliśmy od trenera: za wolno (za szybko to raczej
nigdy ;)). Jak trening był szczególnie ciężki, to trenerowi zdarzało się przebiec na drugą stronę pętli i coś
tam podpowiedzieć po 600m. Generalnie trening odbywał się „na ślepo”, bo wtedy jedynym zegarkiem
(jaki np. miałem ja) to był komunijny „Sputnik”. I jakoś szło. Nikt nie śledził tętna, tempa. Po prostu się
leciało. Pamiętam też taki inny trening, jak to na poznańskiej Olimpii biegłem 6km biegu ciągłego. Z
chłopakami – z tym, ze oni po płaskim a ja na płotach. Wtedy szykowałem się do debiutu na 2000m z
przeszkodami. Zapytałem ich, mniej więcej po km „po ile biegniemy”. A jeden mi odpowiedział. „Na ch…j
ci wiedzieć i tak masz ciężej ;)”
Teraz jest inaczej. Śledzimy dokładnie każdą sekundę treningu i możemy kontrolować tempo i tętno
śledząc jak nam idzie. Mnie ta opcja odpowiada bardziej. Dlatego ciągle „kłócę się” z Tomkiem Kowalskim
jak dostaje od niego zadania typu: „15x1’mocno”. Wiem, że taki trening będzie bolał, ale jakoś mentalnie
wolałbym dostawać konkretne wartości. Bo jak nie dostaję to i tak sam sobie określam progi. Podczas
jednej z ostatnich wymian przed takim właśnie treningiem zauważyłem, że te „szacowane” wartości
podczas zadań biegowych zupełnie mi nie przeszkadzają. Wiem, ile wynosi BC2, ile wynosi tempo
startowe, jak mocno jest „mocno” podczas 10*1km. Podobnie podczas pływania. Po prostu
przeformatowałem sobie 75%; 85% i 90% na konkretne wartości.
Z rowerem jednak zawsze mam problem. I chociaż większość treningów Tomek zadaje na konkretną
wartość, albo jest ona określana przez progi w training peaks, to jak się pojawia „mocno”, to od razu u
mnie w głowie pojawia się kombinowanie. Przed tym zadanym treningiem napisałem do Tomka takie
słowa:
„Wracam do Ciebie choć przerwa kończy się za 10 minut. Generalnie czuję bluesa jeśli chodzi o
dostosowania możliwości do warunków i adaptacji treningu do momentu. Czuję też (podskórnie), ze
ambitni zawodnicy zawsze dookreślą sobie wyższą wartość tego, co to jest bardzo mocno. To trochę tak
jak z pracownikami w rozmowie oceniającej. Najpierw zawsze pyta się pracownika jak ocenia swoją
pracę, bo ludzie mają skłonność do oceniania siebie niżej niż w rzeczywistości. I to na dzień dobry jest
przewaga managera w rozmowie. Jestem jednak fanem balansu w smarcie między Ambitnym a
Realistycznym. Więc poszukuję cyferek, które będą takim wyznacznikiem. W świecie idealnym trener
patrząc na wykresy może określić przedział. Odpowiadając na pytanie: czy mnie to motywuje czy
demotywuje. Wprost trudno mi stwierdzić. Chyba łatwiej byłoby mi jakbym wiedział konkretnie ale w
przedziale. Racjonalizowanie "bardzo mocno" u mnie OBECNIE wygląda tak: na pewno nie 400 wat bo
tyle nie uciągnąłem w teście 2*8'. Na pewno nie 320 wat bo tyle przejechałem ostatnio 3x20'. Ujechałem
się ostatnio na 10'@320 i 5' @340 (średnia wyszła 328-330), więc pewnie jakaś dolna granica ale kusi
mnie above 340. ZOBACZYMY”
Jak widać kombinowanie z cyferkami zamiast określeń pomaga mi w realizacji celów treningowych. Znam
siebie i wiem na ile mnie stać. Rozumiem też postawę Tomka, który nie określając sufitu, chce zmusić
mnie trochę to wyjścia ze strefy przyzwyczajenia. Co oczywiście nie oznacza, ze rzucenie cyfrą od razu
spowoduje, że ją zrealizuję (vide 315+ watt na zawodach 70,3). Ale jest już jakąś granica i kotwica. Resztę
sobie dopracujemy i głęboko wierzę, że tam dojdziemy.
Dwie ciekawostki na koniec.
1. Jak zaczynaliśmy współpracę i dostałem taki właśnie trening rowerowy 90’ w tym 15x1’p.1’
bardzo mocno) to oczywiście zapytałem: „co to jest mocno”. I dostałem taką odpowiedź: „jak to
jest, że jak dziewczyny dostaną taki trening, to po prostu kręcą. A faceci muszą wiedzieć co do
wata”. Może rzeczywiście coś w tym jest. 

2. Dosłownie MINUTĘ po tym jak trening (90’ w tym 20’ bardzo mocno) zgrał się z zegarka dostałem
od Tomka krótką wiadomość: „BRAWO!” I tak się zastanawiam: czy ja trenuję dla wyników czy
dla tego BRAWO?  Ale to już na zupełnie inny felieton.

PARADOKS WYBORU
Podczas swojego wystąpienia na Tedzie Barry Schwartz mówi o paradoksie wyboru. Generalne przesłanie
jest takie: Posiadanie wyboru jest ważne. Ale jeśli wyborów jest zbyt wiele (30 rodzajów ciastek oreo)
albo jeśli to my mamy wybierać zamiast być pokierowanym – wtedy możemy mieć problem.
Pomysł na felieton wziął się z wczorajszej wymiany informacji z jednym z fejsbookowiczów. Zadał mi kilka
pytań odnośnie kół na jakich jeżdżę. I zadał pytanie najbardziej niewygodne dla mnie: dlaczego na takich?
Moja odpowiedź była (dla mnie) oczywista: jeżdżę na takich, bo takie dostałem od WERTYKALA. I nie
gadaliśmy o markach, ale raczej o ich specyfice. Dlaczego 70 a nie 80 z przodu? Dysk, a jeśli nie, to jaki
profil? Szosa czy rower czasowy? Albo dalej – mam obydwa rowery, na którym częściej trenować? Jeśli
na trenażerze, to jeździć w „oreo” czy w pozycji siedzącej? Tak wiele opcji…
Schwartz mówi: nie znasz się – zdajesz się na tych co się znają. I liczysz, że pokierują cię odpowiednio.
Sprzętowo jestem Janusz, więc zdaję się na innych (głównie Emila). Czasami cisnę ja (wymiana łożysk na
ceramiczne przed Hawajami), czasami cisną inni (Trener, który sugeruje taki start, a nie wybrany przeze
mnie). Generalnie wolę nie mieć zbyt szerokiego wyboru.
Poczułem to zresztą dzisiaj w sklepie. Dzień wolny od treningu więc pomagam jak mogę ;). Wchodzę do
sklepu spożywczego i myślę sobie tak: „dorosły jestem, nic mnie nie ogranicza budżetowo (sklep
spożywczy, nie salon porsche): „co by tu sobie kupić”? I jak zobaczyłem te zawalone półki przeróżnymi
rzeczami to… zrezygnowałem w ogóle. Zbyt szeroki wybór. Pomijam kwestię, że 80% (tak, 80%) regałów
to były regały zawalone rzeczami przecukrowanymi (począwszy od słodyczy, skończywszy na słodkich
jogurtach i piwach smakowych). Ale mając tak szeroki wybór nie podjąłem go w ogóle. Może aż tak
bardzo mnie nie przyparło?
Ten wybór zresztą trafia się w trenowaniu dość często. Zastanawiamy się czy ten akurat trening da ten
akurat efekt. A jeśli by zrobić inny trening, to czy efekt nie byłby lepszy. Podobnie ze sprzętem.
Pojechałem na tych kołach, a co by było jakbym pojechał na dysku? I inne tego typu historie. Czasami
sobie myślę, że (tak jak na początku kariery) miałem jedne koła to człowiek się nie zastanawiał i był
szczęśliwszy. Czy szybszy – nie. Ale na pewno nie męczył się aż tyle.
Wiem, że gadam teraz jak upasiony dobrobytem beneficjent kapitalizmu. Mający dostęp do wszystkiego.
Pytanie: co dzisiaj na obiad jest jednym z najbardziej wkurwiających nas pytań w naszej rodzinie. Za
młodego mama się nie pytała, bo jedliśmy to co udało się zdobyć, a w poniedziałek była pomidorówka.
Teraz? Tak wielki wybór, że tak jak ja dzisiaj w sklepie – nie podejmujemy decyzji.
Zresztą w kontekście tych dylematów związanych z wyborem mam jeszcze jedną obserwację, która
pomaga mi trochę opanować stres przedstartowy. Otóż doświadczenia ostatnich 2 lat uświadomiły mi, że
nie ma (ja nie mam) czegoś takiego jak optymalna forma co do dnia startowego. W poprzednich latach
starałem się trafić z wagą startową w TEN DZIEŃ. Podobnie myślałem o formie „startowej”. Żeby właśnie
trafić co do dnia to pojawiały się dylematy. A od pewnego czasu już tak nie myślę. Traktuję zarówno
wagę jak i formę jako pewien stabilny poziom z małymi (naprawdę minimalnymi) odchyłami od tzw.
standardu. A ten standard to powiedzmy 90% maksimum tego co bym chciał. Dzięki temu jakoś mniej się
przejmuję przed startem.
Podsumowując.
Warto mieć wybór, ale warto też wiedzieć jak z niego skorzystać. Czasami nie mając wyboru jest po
prostu łatwiej… podjąć decyzję.

O RYWALIZACJI
Mój biznesowy i trenerski mentor Henryk Puszcz przesłał mi ostatnio artykuł oraz 19 minutowy podcast o
rywalizacji. W tym pierwszym niejaki Gavin J. Kilduff stawia następującą tezę: „Rywalizacja niemal
automatycznie wpływa POZYTYWNIE na wyniki uzyskiwane przez sportowców”. Otóż, z jego obserwacji
wynika, iż wystarczy, żeby zawodnik WIEDZIAŁ, że w tych samych zawodach na 5 km startuje jego RYWAL
(definicja za chwilę), aby uzyskał lepszy wynik. Ba! Pan Gavin nawet to wszystko policzył i liczbami
udowodnił. Słabi oraz średni zawodnicy uzyskiwali do 25’’ szybsze czasy w startach z rywalem od startów
bez rywali, które realizowali tylko z celem lub tylko z zegarkiem. Zawodnicy z TOP dobijali do 5” na 5 km,
choć ci zapewne nie mieli z czego urywać. Sam artykuł w dużej części poświęcony jest modelom
statystycznym, udowadniającym właśnie tę tezę. Przyznaję, iż lekko się zgubiłem w rozumieniu tych
modeli, ale cyfry nie kłamią. A te cyfry opatrzone są przyjemnym tekstem, który zawiera wiele, naprawdę
wiele sensownych wniosków. Dodatkowo wskazanej na początku tezie wtóruje dołączony do artykułu
podcast, ukazujący różne paralelne przykłady, w tym ten najważniejszy, Alistara i Johny’ego B, czyli Prezesa
i mnie po drugiej stronie kanału. Podcast, w którym Johnny mówi: „bez brata nie byłbym w tym miejscu,
w którym jestem”. Podcast o tym, jak współpracują i jak czasami sobie NIE pomagają ;)
Rivalry vs. Competition
Rywalizacja vs. współzawodnictwo (w artykule mowa o RIVALRY vs. COMPETITION, co tłumaczyć można
także jako rywalizacja vs. zawody lub rywalizacja vs. konkurencja, a nawet bardziej dosadnie:
współzawodnictwo vs. konkurencja). Według autora istotą MOTYWUJĄCEJ rywalizacji jest kilka czynników.
A mianowicie, rywal, który jest na mniej więcej podobnym poziomie (jak Prezes i ja!), do tego
powtarzalność rywalizacji oraz relacja między „aktorami”. Tłumacząc ten ostatni, w ogólnym rozrachunku
zależy nam na reakcji tego drugiego, na tym, co powie, jak zareaguje. To jest naprawdę ciekawa teza i mam
na nią kilka przykładów. Jednym z nich będzie moja walka, która zresztą doprowadziła do kontuzji, z
nieznanym mi osobiście rywalu – Krzyśku (Bieganie po czterdziestce). Krzysiek pisze na FB: „Kilka lat temu,
patrząc na Koniecznego na najwyższym stopniu podium, marzyłem o tym, aby stanąć na jego miejscu.
Jesteśmy w tej samej kategorii wiekowej, więc jeśli on staje na jedynce, to ja niżej” ;) Mnie natomiast
zachwycił wynik Krzyśka z Biegu Chomiczówki, więc chcąc nie chcąc śledziłem jak mu w tym sporcie idzie.
Razem, chociaż bez tej świadomości, zapisaliśmy się na maraton w Manchesterze, mając w głowie
realizację tego samego celu. Razem też nie wystartowaliśmy ze względów zdrowotnych. Patrząc z
perspektywy czasu, ta papryczka ☺była bardzo motywująca. A jaki to ma związek z kontuzją? Prosty,
ponieważ, gdyby Krzysiek nie startował w Wiązownej, to i ja bym nie wystartował (bo bolało już przed
zawodami) i nie miałbym w konsekwencji 4 tygodniowej pauzy... Ale podkreślam jeszcze raz – to było, jest
i mam nadzieję, że będzie jesienią zachowanie mobilizujące, a nie usztywniające.
Przykład kolejny jest zdecydowanie bardziej triathlonowy. Pływanie. Jestem „lonely rider”. Treningi
grupowe w swoim aspekcie społecznym mnie męczą, choć zdaję sobie sprawę, że pływanie w grupie może
mieć dodatkowy aspekt mobilizujący. Mobilizujący do jeszcze większego wysiłku. I mimo, że w grupie nie
pływam, to np. śledzę mojego rywala – Marcina Lipowskiego, i widzę, jaki progres w pływaniu zrobił. No
to, mimo że pływanie jest przereklamowane, podświadomie przykładam się do każdego treningu.
Oczywiste dla mnie jest, że tak samo bym się przykładał, jeśli Marcin pływałby gorzej niż ja. Ale ponieważ
pływa lepiej, to ta „iskra” motywacyjna wyglądająca mniej więcej tak: „Qwa MKON, no pociśnij jeszcze!
Dzięki temu wyjdziesz nie 5 a 3 minuty za Marcinem”, właściwie nie gaśnie.
Rywalizacja z kimś a nie przeciwko komuś.
Swego czasu popełniłem artykuł o zazdrości w sporcie. Źródłem inspiracji do jego napisania był wynik etapu
rowerowego Michała Podsiadłowskiego w Sierakowie (2:00 lub 2:01 w zależności od strefy czasowej). To,
co wtedy napisałem bardzo linkuje mi się z tezami stawianymi przez p. Gavina. Rywalizacja jest
mobilizująca pod warunkiem, że to ty chcesz być lepszy, a nie liczysz na to, że ktoś może być gorszy, bo
tutaj chyba jest sens rywalizacji w ogóle. Podstawą jest chęć bycia lepszym. Dlatego też dla mnie najpierw

benchmarkiem jest mój cel. Dopiero potem dodatkowym motywatorem jest ten „ktoś”. A tych „ktosiów”
jest naprawdę sporo. I wiem, że dla wielu osób sam jestem kimś właśnie takim. I w sumie to dobrze, bo to
znaczy, że mamy relację ;)

TRIATHLONOWE PODSUMOWANIE
SEZONU
Triathlonowy cel na rok 2018 został osiągnięty, więc powoli czas zamykać i podsumowywać sezon w
moim wykonaniu. 3 starty (Susz, Bydgoszcz i Gdynia jako start A). Na każdym z nich inna historia (pisałem
oddzielnie – nie będę się powtarzał). Gdynia to start już z treningu maratońskiego. I choć na szczęście,
powoli nabieram motywacyjnego głodu do biegania , to triathlonowo ostatnie 2 tygodnie to ciągłe
powtarzanie sobie: o, to już ostatni taki trening na basenie. A teraz ostatni długi rower w tym sezonie.
Jednak KONA mnie psychicznie zmęczyła. I to mocno.
Sama Gdynia, do której przyjechałem na zaproszenie organizatora, start powiedzmy, POPRAWNY.
Pływanie bardzo dobrze, mimo, że nawigacyjnie 2 razy przywaliłem w białą bojkę. Rower poprawnie –
starałem się raczej trzymać aero i nie upalić nóg niż cisnąć tak jak w zeszłym roku. Na 80km miałem czas
dający szansę na zamknięcie części rowerowej w okolicach 2:12-2:15. Wtedy jednak (na szczęście już po
zjechaniu do miasta) przyszła burza i szansa się skończyła. Większą część wyścigu jechałem sam i z dalszej
perspektywy widziałem przed sobą jadące grupki. Jak do nich podjeżdżałem to albo się rozjeżdżały, albo
myliła mnie perspektywa. Będę powtarzał to ciągle: jeśli po zawodach jesteś w stanie spojrzeć w sobie w
oczy - znaczy jechałeś uczciwie. Jeśli nie jechałeś to czas w dowód wpisać sobie bezwstydna szuja ;)
Start miał jeden cel – zdobycie slota. Ktoś powiedział mi, że w mojej kategorii są trzy, więc miałem luz.
Żonka krzyknęła mi który jestem po rowerze i mimo, że trzymałem się rywala z I miejsca przez pierwsze 2
kółka to potem… potem włączyła mi się opcja – odpoczywamy. Przyznaję bez bicia. Mógłbym się zagiąć i
cisnąć z gościem 3 kółko. I pewnie jeśli włączyłbym #niemaniemoge mógłbym wbiec przed nim na metę.
Ale ponieważ ze względu na rolling start i tak to on miałby lepszy czas ode mnie to wykalkulowałem… że
mi się nie opłaca. Ale dzięki temu dzisiaj chodzę jakbym wczoraj zrobił po prostu długie wybieganie ;) To
fajne i niefajne jednocześnie. Bo takie kalkulowanie towarzyszyło każdemu mojemu startowi w tym roku.
I jest to raczej powód do niepokoju niż do radości. Z jednej strony racjonalizm przeważa nad ułańską
fantazją. Jednak z drugiej brakuje mi tego „zagięcia”. Odpuszczam, wyliczam zamiast zamknąć oczy i
cisnąć do przodu. Ale może wróci w części biegowej sezonu.
Na podsumowanie chciałbym wspomnieć o 3 rzeczach, które są moimi lessons learned w tri AD 2018.
1. Warto pracować nad techniką pływania.
Kilka lekcji z Sebastianem Najmowiczem i właściwie na każdych zawodach pływam w okolicy 30’. Ciągle
uważam, że na dystansie IM pływanie jest przereklamowane, jednak mając w planie MŚ w Nicei, będę
musiał zbliżyć się do 27-28’. Sporo roboty przede mną, ale są perspektywy. Podobnie sprzętowo. Susz i
Bydgoszcz płynąłem w starym (dwuletnim) Archimedes 2 by Huub. Gdynię już w Archimedes 3 i nie wiem
czy to kwestia rozciągnięcia, czy „startości” neoprenu ale czułem mega różnicę. To pierwsza pianka, gdzie
tak wyraźnie odczuwam grubość neoprenu na nogach i dupie (grubszy) od części górnej (cieńszy). Luz w
barach jakbym miał koszulkę. Wprawdzie kolega sponsor twierdzi, że zaraz przez to ją rozwalę, ale
prawidłowego zakładanie też się kiedyś nauczę. Polecam. Zarówno Sebastiana jako trenera pływania, jak
też Maćka jako dealera sprzętu (jest to zresztą nasz kolejny rok współpracy).
2. Niżej i węziej - znaczy szybciej.
Wiem, pisałem już, ale jeszcze raz: obniżenie pozycji na rowerze to hicior 2018r. Jak doszły do tego
również zwężone pady to powstał układ kosmiczny. Niższe waty, wyższa prędkość. W 2019 trzeba będzie
dołożyć do tego nogę i technikę zjazdów i powinno być dobrze. Bardzo polecam Państwu ustawienie
sobie tego jeszcze przed sezonem zimowym i trenowanie, wjeżdżanie się w tę pozycję, na trenażerze.
Słyszałem oczywiście kontrargument o tym, że jak pady są wąsko to zmniejsza się powierzchnia

oddechowa. Ja mam tak wyrobioną przeponę, że jak zassam powietrze to sięgam pępkiem biodu na
ramie. Więc luz ;)
3. Priorytety.
Ten rok pokazał mi, że niestety nie można już łapać wszystkich srok za ogon. Ktoś powie: tylko 3 starty?
Mało. Tak – dla mnie mało. Jednak dużo startów i dużo treningów skończyło się wiosenną kontuzją, która
odbijała mi się czkawką (a może i dalej się odbija). Więc może to dobry pomysł, aby przyszykować sobie
nie tylko listę ABC jeśli chodzi o starty. Może warto również pomyśleć o tym który z dystansów jest tym
docelowym. Bo ja np. czuję, że coraz słabiej podchodzi mi intensywny wysiłek. Zdecydowanie lepiej
znosiłem ten do IM niż ten do maratonu czy 1/2IM. I wiem, że kłóci się to z perspektywą najważniejszego
startu 2019r. Ale daje sobie kolejną (może ostatnią) szansę. Tak jak zresztą w jesiennym starcie A.
Chciałbym bardzo podziękować moim sponsorom: Wertykal, który 2 lata musiał czekać na wyrok w
sprawie roweru (ale się doczekał), Huub Polska, no i Butik Optique.
O Enervit i New Balance jeszcze będę dużo pisał, bo sezon biegowy dla mnie właściwie dopiero się
rozpoczyna. Niemaniemogę, Alleluja Prezesie i Artneo i do przodu 

KONIEC 4 EDYCJI SMENTORINGU
No i zakończyła się 4 edycja sMentoringu. W 2017/2018r. pracowałem z 16 osobami. Przypomnę, że
założeniem projektu jak gorozpoczynałem były 3 osoby. Ale jak wybrać 3 jak spływa ponad 40 zgłoszeń.
Realnie pracowaliśmy intensywnie z 8. Bo jak co roku Jak co roku niektórzy korzystali więcej, inni mniej.
Były interwencje bardziej „dogłębne”, czasami ocierające się to o działania pozamentorskie. Były pytania,
wątpliwości, podawanie swoich pomysłów i weryfikowanie innych. Były burze mózgów, konsultowanie.
Było też odmawianie z mojej strony. Nie wszyscy biorą chyba do głowy, że mentor, a już na pewno
sMentor nie podpowiada, a już na pewno nie pisze planów treningowych. Był jeden przypadek, który jest
dla mnie przypadkiem najtrudniejszym jeśli chodzi o mentoring jako taki. Jeden z padawanów jest
zawodnikiem ultra. Co na się na ultra znam? Nic. A jednak po każdym starcie dostawałem pozytywnego
maila według schematu: pogadaliśmy, wymyśliłem, spróbowałem – zadziałało! I o to w tej zabawie
chodzi.
Wiele nowych/starych znajomości, ale też sytuacje, kiedy ktoś podchodzi do mnie na zawodach i mówi:
jestem twoim Padawanem . Zaproszenie na scenę, gdzie Kuba podczas TRI Bydgoszcz mówił do tłumu,
co to znaczy być Padawanem i według mnie idealna współpraca w trójącie On, jego Trener, ja. Bo to
zawsze dla mnie jest wyzwanie. Jak sMentorzyć jeśli padawan posiada trenera. To właśnie trener
powinien być osobą pierwszego kontaktu. Nam się jednak udało. Jak? O to już pytajcie kolegę
Kubińskiego.
Pracowaliśmy intensywnie w znacznej mierze online. Przez telefon i maila. I tak też będzie w edycji piątej.
Ale formalne zaproszenie do składania podań jeszcze nie teraz. Na razie chciałbym pokazać wycinek z
listu jaki dostałem od jednego z Padawanów, który jest według mnie kwintesencją procesu
sMentoringowego:
„Dziękuję za to jak dzięki Tobie udało się stać nieco bardziej świadomym trithlonistą. Oczywiście natura
ciągłego ulepszacza dobrego, czasami bierze górę i wiele rzeczy trzeba sprawdzić na własnej skórze i się
sprarzyć, ale właśnie ta mieszanka ciągłego odkrywania w połączeniu z Twoim doświadczeniem,
mądrością, wsparciem i pomocą tworzy coś całkiem nowego, czyli mnie…. Na początku zasypywałem
pytaniami i wątpliwościami Ciebie. Im dalej, tym mniej tego było, a starałem się sam dochodzić do wielu
rzeczy, bo to jedyna moim zdaniem droga do rozwoju, czyli przez zdobywanie doświadczenia. Wsparcie
które jednak zawsze było od Ciebie i wiedziałem, że w każdej chwili mogę na Ciebie liczyć”.
I chyba ten „shadowing” cieszy mnie najbardziej. Dwa inne listy wprost mówią: „dzięki za nominacje,
niby nic ale cały czas siedziało mi to w głowie i działało in plus; nieświadomie byleś wsparciem cały
czas” albo: „A bardzo często o Tobie myślę, towarzyszysz mi chociażby w treningach i na zawodach, ale
nie tylko.”
Bo według mnie o to tutaj chodzi. Nie o „myślenie o tobie, nie tylko”;) ale raczej o to aby chcąc korzystać
– korzystać a jeśli nie ma odwagi lub potrzeby mieć po prostu osobę, która będzie w tzw. dostępności. I
to jest sens mentoringu jako procesu w ogóle. Cieszę się, ze mogę dzielić się z innymi swoimi
doświadczeniami. Cieszę się, ze uczycie się na moich błędach. A, że ciągle jest ich sporo, to materiału do
dzielenia się na pewno w najbliższym czasie nie zabraknie.
Agato, Aniu, Justyno, Marto, Alex; Ewo; Maju; Darku, Michale, Grześku, Michale, Robercie, Kubo; Karolu;
Kubo; Pawle, dzięki za wzajemne inspiracje. Miejcie świadomość, że Padawanem zostaje się na całe życie
a teraz macie już doświadczenia, z których skorzystać mogą też inni.
Ciao

P.S jeśli świadectwem „jakości” sMentoringu w triathlonie jest uczestnictwo padawanów w MŚ na
Hawajach to ja mogę się pochwalić już 2 osobami 

CIESZĘ SIĘ JAK WARIAT
No to zaczynamy. Prawdziwe trenowanie do maratonu. Bo choć trening maratoński zacząłem już przed
Gdynią, to dopiero ostatnie tygodnie pozwoliły mi doświadczyć tego „czegoś”. Kilka dni temu napisałem
do Tomka: „CHCE MI SIĘ TRENOWAĆ”. Więc chyba wróciło. A właściwie wróciło kilka rzeczy. Na pewno
motywacja. Chce mi się wychodzić na treningi. I mimo Tomkowych wątpliwości, nasza umowa: „zrobię
wszystko co mi napiszesz”, na razie wychodzi. I po raz kolejny (nie chcę chwalić dnia przed zachodem)
okazuje się, ze pomysł na mnie chłopak ma. Bo jak zobaczyłem plan na końcówkę sierpnia i połowę
września to miałem wrażenie, ze szykujemy się do 5km a nie do maratonu. Rozpędzamy się. Tak brzmiał
cel na ten okres. I rzeczywiście się rozpędzaliśmy. Każdy „mocny” trening na stadionie, na każdym czułem
„wiatr we włosach”, na żadnym na razie nie poczułem dzwona. Poczułem, za to, ze bieganie dwusetek,
pięćsetek, odcinków minutowych i dwuminutowych naprawdę mnie buduje. Buduje prędkość ale i
psychę. Bo to druga rzecz, która wróciła. Wiara, ze mogę biegać szybko. Wiem doskonale, ze bieganie
500 po 1:30 nie przełoży się na bieganie kilometrów po 3’ ALE ile to robi dla głowy! Inną kwestią jest
całkowita zmiana mojego podejścia do wybiegań. Dostałem zadanie, aby każde robić 1’ wolniej niż
przewidywane tempo maratonu. I mimo, że pierwsze 2km to ZAWSZE jakaś masakra to udaje mi się
trzymać tempo wybiegań w okolicach 4:30. Niezależnie czy jest to 10km czy 24km. Mobilizuję się na
każdy taki trening. Okazuje się, po raz kolejny, że zadania „średnio-trudne” kręcą nas najbardziej.
Podam przykład z dzisiaj. Start kontrolny w Braniewie na 10km. Bez założeń. A właściwie z jednym – jak
najdłużej biec jak najszybciej. A potem dobiec w czasie maratonu. Bez patrzenia na zegarek do 5km.
Potem też nie. Zobaczymy gdzie jesteśmy. Mimo, braku założeń cel minimum: sub 35, cel marzenie sub
34.
I poszło. Do dzisiaj najdłuższy ciągły to 4km. Więc czułem, że na piątkę na pewno będzie „życiówka”. Tym
bardziej, że pierwszy kilometr ruszyłem za czołówką. Na drugim km też mnie kusiło, aby ich trzymać to
jednak włączyło się „hold your horses”. Było szybko, czułem to, ale ciągle było to „zarządzalne”. Na 5km
zegarek pokazał 16:40 . Uśmiechnąłem się szeroko, bo wiedziałem dzięki temu, że zaraz będzie dzwon,
ale wiedziałem również, że trening 3x4km po 3:20 już nigdy mnie nie przerazi . Owszem będzie
wymagający, ale nie będę przed nim srał po gaciach. No jeśli na zawodach pierwszą piątkę lecę po 3:21 i
jeszcze żyję, to w treningu będzie tylko lepiej (czytaj: lżej). Dzwon przyszedł na 7km, ale też był to dzwon
kontrolowalny. Pilnowałem tempa, żeby nie zwalniać zbyt mocno, pilnowałem miejsca, pilnowałem
przede wszystkim techniki biegu. Bo właśnie technika to, rzecz nad którą pochylam się za każdym razem
jak latam trening na stadionie. Przykład. Dwusetki latane normalnie, przez piętę – latam ok.35”. Te,
latane na śródstopiu latam po 31. Żadna inwestycja. Wystarczy się podnieść w biodrach. Oczywiście na
zawodach nie biegam ze śródstopia, ale pilnuję bioder, pilnuję mocnej pracy rąk, pilnuję długości kroku.
Na razie to wszystko daje radę. Ciekawe co będzie jak zaczną się większe obciążenia, większy kilometraż.
Już wiem np. że niektóre treningi na stadionie dość mocno „domsują” mi mięśnie czworogłowe i pasmo.
Trzeba będzie coś z tym zrobić, bo jeśli czuję je pod koniec 10km, to co będzie na 35km maratonu? Ale
podchodzę do tego z luźną głową, i naprawdę mocno zmotywowany do kolejnych treningów. Po prostu
straaaaaaasznie chce mi się biegać i trenować w ogóle.
Dzisiaj na tym 5km to było mega uczucie. Po pierwsze uwierzyłem, że jestem w stanie (kiedyś) pobiec
10km po 3:20/km. Po drugie, śledząc poczynania zawodników w Afryce, jakoś nie tęskniłem za trajlonem.
Może wmówiłem sobie, że zanim nie wrócę do „normalnego” biegania, to nie ma sensu ściągać się w
triathlonie. Bo bieganie, takie jak biegałem w tym roku to chyba mnie nie interesuje. Ale jeszcze wrócę ;)
Z niecierpliwością czekam na kolejny trudny trening. Mobilizuję się, kręci mnie to i mega się cieszę, że
MKON is back (tfu, tfu, żeby nic się nie zesrało – proszę trzymać kciuki).

ROMAN KANTUJE
Zostałem poproszony o wyrażenie opinii w poniższej kwestii:
„Siema MKON, nie znalazłam u Ciebie na niemaniemoge.pl felietonu na temat oszukiwania na treningach,
więc piszę, bo jak zwykle interesuje mnie, co Twoja mądra głowa na to? Temat akurat w naszej crossfitowej
społeczności (ale myślę, że dotyczy to każdej dziedziny sportu) ciągnie się odkąd trenuję, padają teksty w
stylu: jak ktoś oszukuje, to oszukuje siebie, że to jego sprawa, że to słabe, bywały też hejty w tym temacie,
bywało nawet zwracanie uwagi, gównoburze itp.
Nie od dzisiaj wiadomo, że jak za przeproszeniem przycinasz w chuja, to efektów nie będzie i ja osobiście
miałam na to znieczulicę (na to, że ktoś oszukuje - jego/jej sprawa), ale wczoraj mi się prawie ulało, ale
skoro znów nie wiedziałam jak zareagować, więc stałam tylko i liczyłam kolesiowi...
Bo wyobraź sobie, przychodzi (nazwijmy go ROMAN) Roman na trening grupowy, mało tego gość trenuje
już kilka miesięcy, może nawet dłużej, a wpycha swoje 4 litery na klasę dla osób nowych, dla
BEGINNERSÓW, dla tych którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z crossfitem. I wiadomo, że ten oto
delikwent skończy trening pierwszy, bo przecież jest szybszy, zna ruchy, a oni się dopiero uczą i to ich
pierwsze kroki...
Ale nie w tym rzecz, przychodzi i OSZUKUJE, w każdej rundzie upierdala kilka powtórzeń... SERIO?
Pomysłów na moje wkurwienie mam kilka, jeden z nich to odpuścić i olać, jak to dotąd robiłam, ale od
wczoraj mielę to w głowie, bo ja się na to po prostu nie zgadzam i nie chcę patrzeć na to i znów nie robić
nic! Ot co! Co zrobić?”
Odpowiem na to zapytanie dwupoziomowo. W pierwszej części będę się wymądrzał (jak to robię na
szkoleniach). W drugiej pokażę, jak ja bym w takiej sytuacji zadziałał.
Otóż, kiedy prowadzimy szkolenia z rozwiązywaniu konfliktów, to zawsze pojawia się część o tym, gdzie w
tych wszystkich sytuacjach leży granica lub gdzie ją postawić. Granica między czterema kluczowymi w
zdrowym życiu psychicznym postawami. Agresją ulokowaną po jednej stronie spektrum a uległością po
drugiej oraz mityczną asertywnością znajdującą się pomiędzy nimi. W zarysowanej przestrzeni funkcjonuje
także manipulacja (ja nie ok, ty nie ok).
„Stanowczo, łagodnie, bez lęku” Majki Król-Fijewskiej to chyba najlepsza książka o asertywności.
Konkretna, bez upiększaczy. Dowiecie się z niej, że asertywność wcale nie jest idealnym rozwiązaniem,
tylko jedną z postaw. A co równie istotne, w zależności od sytuacji jedną z postaw do wyboru. Wszak, kiedy
wiem, że mam następnego dnia start, a jestem właśnie w drodze przez ciemny tunel, widząc zmierzających
z naprzeciwka trzech szerokich w barach panów, do tego łypiących spod oka i zaciskających pieści,
ewidentnie nie dających mi przejść środkiem, to raczej wybiorę uległość (usunę się na bok), a nie
asertywność (mam prawo tędy przechodzić), czy tym bardziej agresję (o wy…). Wybór. To jest klucz. Są
sytuacje, kiedy naprawdę warto olać (jak koleżanka do tej pory) i są momenty, kiedy mimo wszystko chcesz
zareagować (jak koleżanka ma w planach).
Tyle z lekcji teorii, a jak wyglądałoby to w praktyce?
Z uległością wiadomo jak jest: zauważyłem, ale olewam. Ma to oczywiście swój koszt, który jest wpisany w
tę postawę.
Agresja (tutaj przecudowna paleta zachowań). Zaczynając od wersji passive, czyli dla przykładu zakupienia
Panu sztangi ze styropianu i podarowania mu jej, wygłaszając głośny komentarz: „tą jeszcze łatwiej” i, jak
gdyby nigdy nic, pozostawienia go samemu sobie. Z myślami i ciężarem. Albo liczenia głośno jego
powtórzeń, bijąc mu na koniec brawo. Kreatywność nie zna granic. Z kolei wersja active, to po prostu
jebnięcie gościowi z liścia z wykrzyczeniem mu jakim to jest takim i owakim (konieczny komunikat TY).
Asertywność: na pewno zwrócenie uwagi w formie komunikatu Ja, opisującego, co JEGO zachowanie robi
Wam. Tyle.
Ponieważ koleżanka pyta o moją opinię brzmi ona tak: ja bym olał. Mam 46 lat, wychowałem 2
niepatologicznych dzieci i czekam na wnuki. Mam w dupie wychowywanie innych. Trenuję dla siebie i
naprawdę, jak ktoś robi takie jaja, jak opisany ROMAN, to wzbudza to raczej moją litość, aniżeli potrzebę
konfrontacji. Ale jeśli Roman zrobiłby więcej powtórzeń (oszukanych) niż ja ;) , to wtedy byśmy inaczej
pogadali. Ma może ktoś namiary na producenta styropianowych sztang? ;)

TY GRUBASIE
‘Nie umówię się z Tobą, za gruby jesteś”. Właściwie od tego tekstu zaczęła się moja świadoma przygoda ze
sportem. Byłem w siódmej klasie podstawówki, kiedy - naturalnie, aby schudnąć - zacząłem codziennie
biegać po 20’. Rok później, kiedy chciałem swoim tempem pobiec sprawdzian na 1 km, okazało się, że
klasowy grubasek jest szybszy od tych, którzy zawsze byli najlepsi. Potem to już jakoś poszło. Oczywiście
ze sportem miałem do czynienia zdecydowanie wcześniej.
Pierwszy rok w SP 2 wiązał się z obowiązkową nauką pływania. Nie zdałem jednak egzaminu końcowego,
więc je sobie odpuściłem. Następnie była piła, ale po miesiącu mi się znudziła, bo nie byłem brany do
pierwszego składu. Potem siatka, ale informację o wzroście mojego Ojca trener skomentował następująco:
„odpuść sobie”. Odpuszczali też moi rodzice, którym chyba brakowało cierpliwości, choć Ojciec
nieprzerwanie i niestrudzenie ciągał mnie na swoje „pracowe” spotkania przy siatce. Wynudziłem się na
nich jak mops i chyba na jakiś czas zniechęciłem do sportu. Na szczęście nie było wtedy playstejszyn, a gra
w gry planszowe albo układanie drewnianych klocków do mojego hobby nie należało. Naturalnym zatem
było latanie za gałą po podwórku. I wtedy bycie wybieranym jako ostatni tak już mi nie przeszkadzało.
Skąd ten tekst i ta historia w ogóle? Otóż powody są dwa. Pierwszy pojawił się wczoraj, kiedy Jan Frodeno
po pływaniu i mega rowerze pobiegł półmaraton w 1h06. Poza klasycznymi komentarzami – na koksie,
kosmita i inne, zaczęła się dyskusja skąd takie wyniki i czy u nas są na to jakiekolwiek szanse skoro nawet
„na sucho” niewielu zawodników tak biega. Jednym z tematów dyskusji był następujący wątek – młodzi
nie trenują, to jak mają mieć wyniki starzy. Zgodnie z polską tradycją rozmowa w końcu skręciła w stronę
epitetów z grupy ty taki i owaki, i się na szczęście zakończyła. Swoją drogą rytm tej wymiany wyraźnie
pokazuje rolę rodziców w kształtowaniu dzieci. Wracając jednak do istoty sprawy, powód drugi to
obserwacje otoczenia. W robocie, na ulicy, na plaży, w górach. WSZĘDZIE. A już punktem przełomowym
była scena na lotnisku, kiedy to (UWAGA! BĘDZIE BARDZO OBRAŹLIWIE) lekko przymroczony spóźniającym
się samolotem, spojrzałem na siedzącą obok mnie pannę typu millenials i musiałem mocno się zastanowić
czy dobrze widzę, bo miała dwie piersi. Tak DWIE. Tyle że jedną pod drugą. I ta niższa była większa niż ta
wyższa… O panach co powinni staniki nosić lub takich, którzy nie widzą własnego „Johnsona” inaczej niż w
lustrze – szkoda gadać. Od razu nadmienię, że mówię przede wszystkim o ludziach młodych. Tak do 40-tki.
To są te dwa powody, które popchnęły mnie do napisania niniejszego tekstu, który można nazwać moją
niezgodą na „grubość”. Nie „otyłość”, bo ta może być stanem chorobowym, ale grubość, czyli coś, co
powoli przestaje nam przeszkadzać. Nie tylko społeczeństwu, ale po prostu ludziom. Nie twierdzę, że
„chomiczki” nie są przyjemne (prawda, Ewa?! ;)), ale chomiki to nie qwa „koło ratunkowe”, które wystaje
za kanapę podczas poobiedniej drzemki.
Skąd się to bierze? Przyczyn jest kilka, ja wymienię trzy według mnie najważniejsze:
1. Rodzice i szkoła
Dyskusja pod wpisem o Frodeno pokazała mi niebezpieczną tendencję komentujących: Moim
dzieciom się nie chce. Szybko się zniechęcają, a ja nie mam sumienia ich „pędzić”. Jest w tym dużo
racji. Nie mnie oceniać proces wychowawczy. Jednak, jak przypominam sobie swoją SZKOŁĘ, to
Ojciec równo opierdzielał za niezaliczony dwutakt, a za dwóję z WF-u można było po prostu nie
zdać do kolejnej klasy. Pomijam oczywiście „ostracyzm” społeczny wynikający z tego, że człowiek
po prostu był słaby. A teraz? Wydaje mi się, że normą stało się unikanie zajęć sportowych w szkole.
Całoroczne zwolnienie – proszę bardzo! Kupuję argument, że dziecko może mieć inne talenty, ale
uważam, że średnie powinno być ze wszystkiego. Również z biegania, skakania, grania w jedną czy
drugą piłkę. A tego nie da się zrobić nie tylko bez szkoły, ale i bez rodziców. Rodziców, którzy
niestety odpuszczają. Dzieciak przychodzi po miesiącu chodzenia na judo, jak już nie jest tak
atrakcyjnie, i mówi: judo już nie, teraz kółko fotograficzne. Rodzic więc leci z językiem na brodzie
do Decathlonu oddać judogę, a za chwilę kupić Canona, bo tak jest wszystkim łatwiej. Przeciwwagą

jest ta oto historia. Spędziliśmy z Ewą wakacje z przyjaciółmi. Mają dwójkę dzieci, 13-letniego
Michała i 17-letnią Izę. Pierwsza rzecz jaka przyszła mi do głowy, kiedy zobaczyłem ich bagażnik,
to: „jebnięci”. Na jego wyposażeniu było wszystko do grania. Piłka do kosza, do siatki, plażowa, do
nogi, rakietki do kometki razem z siatką itd. Butów nie wymieniam, bo to element oczywisty. I oni
z tymi dzieciakami w to wszystko rzeczywiście rżnęli. Powiem więcej, zdarzały się chwile, w których
zamiast (tak jak ja) leżeć na kocyku i popijać piwko, Iwona (mama) mówiła „idziemy na plażę
poćwiczyć core” (!). Czujecie? CORE, kurwa! Który z rodziców potrafi odróżnić core od kory leżącej
u niego na łóżku?! I to nie jest tak, że te dzieci leciały na tę plażę przeszczęśliwe i uradowane.
Stękały, to jasne! Szczególnie Iza, ale szły, ćwiczyły i to ich nie zabiło. Tak samo, jak nie zabija ich
relacji z rodzicami, ani rodzicielskiego autorytetu. Ale to wymaga inicjatywy, aktywności i
konsekwencji. A w dzisiejszym świecie łatwiej jest usprawiedliwiać i dzieci i siebie, aniżeli działać i
motywować. Nie chcesz wstawać na 5 rano na basen? Oj, to dobrze, bo mi też się nie chce…
2. Normy (społeczne)
Jestem ciekaw, w którym momencie bogatej historii człowieka bycie grubym stało się normą. I to
do tego normą usankcjonowaną, społecznie akceptowalną. Pamiętacie słynne przesunięcie indexu
BMI w Stanach, bo się ludzie w nim nie mieścili? No właśnie. Ostatnio podczas biegania Wujek
podzielił się z nami swoim kolejnym przemyśleniem. Kiedyś w klasie, jak był jakiś grubas, to była z
niego beka na maksa. Teraz wszyscy są grubi i nawet nie ma się z kogo śmiać. Poza tym, obecnie
śmianie się z kogoś jest „politycznie niepoprawne”. I to jest chyba świadectwo naszych czasów.
Lepiej zaakceptować stan obecny niż próbować się z nim zmierzyć. Wiem, że świat się zmienia, za
chwilę wyrośnie nam dodatkowy palec do obsługi ekranów dotykowych i 3 oko na czole do
jednoczesnego patrzenia na drogę, więc może i ten dodatkowy poziom dolnych cycek jest efektem
zmian genetycznych. Nie twierdzę, że śmianie się z kogoś jest w porządku, ale, jako że w latach
1980-1978 śmiano się ze mnie permanentnie (wprost lub za plecami), to wiem, że może to działać
mobilizująco i w konsekwencji można zdecydować coś ze sobą zrobić. Szczególnie, jak ma się taki
dostęp do asysty, jaki ma się obecnie. Teoretycznie jest zatem łatwiej. Trzeba tylko chcieć, ale czy
chcenie nie zaczyna się za późno? Kiedy +20kg nie będzie już normą? Kiedy nie będę dostawał
spodenek z New Balance w rozmiarze S, w których się topię, bo to norma amerykańska? Kiedy TE
sprawy będziemy nazywać po imieniu, bo gruby to gruby, a leniwy to leniwy, a nie potrzebujący
wyzwań? Zresztą sam zauważam ten zatrważający dryf na odpuszczanie. Wystarczy odrobina
trudności czy zniechęcenia i odpuszczamy. I jasne, tacy jak Radek Buszan, czyli szczypiory z natury,
mają łatwiej. Ale jeśli jesteś poniżej 40 roku życia, to naprawdę nie powinieneś wyglądać jak
wańka-wstańka. Bo zrobienie 50 pompek, przebiegnięcie 5 km, przejechanie na rowerze 50 km to
NORMA, a nie wyczyn… Kto z Was podciągnął się ostatnio na drążku? RAZ! A kto zrobił wymyk?
Choć raz w życiu? Z bagażem 5 kg gówna w jelitach to bardzo trudna sprawa.
3. To teraz o tym „gównie”
Tak jak normą stała się otyłość, to normą stało się, że jesteśmy karmieni syfem jak małpa kitem,
choć chyba lepszym określeniem byłoby „jak gęś rurą”. Pokaże to na swoim przykładzie, żeby nie
było. Ostatnio zreflektowałem się, że jak wkładam do gęby gumy w drażetkach, to dwie. Dlaczego?
Bo Pani na reklamach tak robi. Jak chce mi się spać podczas jazdy, to nie robię przystanku, chwili
przerwy, ale sięgam po red bulla. Jak chcę się napić, to nie wody, tylko koniecznie czegoś słodkiego.
Pisać dalej? Dajemy się Szanowni Państwo tuczyć jak tuczniki. Tym bardziej, że za chwilę kupujemy
tabletki na odchudzanie, które „zrobią to za nas”. I podpisuję się obiema rękoma pod tym, co
twierdzi moja żona – wszystko jest dla ludzi. Tylko, że nie zdajemy sobie sprawy ile „rzeczy” jest
przemycanych zarówno w reklamach, jak i w produktach. Jogurt naturalny? Słodzony. Chleb?
Słodzony. Woda (to już hit) słodzona. Nosz kurwa. I my to wszystko „łykamy”. I tyjemy.
Podsumowując, bo od czegoś to się zaczęło
Medale MŚ w triathlonie przyjdą z masy. Masy zawodników, a nie masy zawodnika. W tym roku
było 80 osób w Afryce, a tendencja jest wzrostowa. To są trenujący rodzice, na których wzorować
się będą (i wzorują) ich dzieci. I te, jeśli rodzice im nie odpuszczą, będą szły w sport. Możliwe, że z

niego w pewnym momencie zrezygnują, ale zrobią to dopiero wtedy, jak pozaliczają wszystko na
WF-ie. Świadomie. I z tej masy będziemy mieli Mistrza. Mam nadzieję, że nie tylko w kategorii
wiekowej!

NIEMANIEMOGE W LOZANNIE
Dzisiaj po raz kolejny przekonałem się, że to co na papierze wygląda łatwo, ładnie i spokojnie, w
rzeczywistości potrafi dać w kość. Ale nie ukrywam, piszę ten felieton nabuzowany. Nabuzowany, bo
przeżyłem dzisiaj coś, co pozwala mi wrócić do dawnych dobrych czasów. Nie tylko motywacja wróciła,
ale wróciła również walka. Walka o wynik.
Trening, który (jeśli spojrzeć tylko na kilometraż total) to w ogóle miał być jakimś ogórkiem. 11 km total.
Oczywiście znam Tomka i wiem, ze jeśli objętościowo w TP jest mało, to jak się wejdzie w bebechy
zadania, to na pewno czekają tam jakieś kwiatki. Dzisiaj ten kwiatek to 12x400 po 1:10. Ale pierwsze
wrażenie się kotwiczy. 11km i do domu. Poza tym myślałem sobie tak: jeśli trening 10x200 biegam
średnio po 32” i jakoś strasznie się nie męczę, to 2x32” daje 1:04 i mam jeszcze 6” zapasu. Prawie rok
świetlny! Spoko – dam radę.
Stadion w Lozannie wyczaiłem już dawno. Wiedziałem gdzie będę biegał, trasę TAM opanowałem już
wczoraj, poleciałem. I żeby nie było – wiedziałem, że będzie wymagająco. Zwykle 400 biegam w tempie
3:20/km (1:20/odcinek). Ale jak pisałem wyżej – planowałem zapas. Niestety już po 2 odcinku
uświadomiłem sobie, że przerwa 1’ pomiędzy 400tkami bieganymi po 70” to nie przerwa 2 minutowa
między 200tkami bieganymi nawet po 32-33”. Na trzeciej uświadomiłem sobie, że ta minuta to właściwie
nic nie pomaga. Oddech uspakajał mi się mniej więcej w 55” i zaraz trzeba było odpalać kolejny odcinek.
Na czwartym próbowałem włączyć „ułamki MKONa” (4 czyli mamy już 1/3 całości), ale gówno to dawało.
Na piątej chciałem złazić. Jak debil spojrzałem na tętno i zobaczyłem, ze na odcinku mam 164 a pod
koniec przerwy mam 161. Czyli jakbym dalej biegł. Postanowiłem zrobić połowę – czyli 6. Ale włączyło się
niemaniemogę. Postanowiłem siódmą polecieć ze śródstopia – czyli trzymać technikę. Starczyło mi jej tak
do 130 metra. Mniej więcej od 4 usztywnienie (zwane za młodego „Bułgar Stojanow”) przesuwało się
niebezpiecznie coraz bliżej trzysetki. Na początku zadania stawiało mnie na kratach, a po 7 poczułem
usztywnienie już po 250m. Lekko przestraszony, postanowiłem zrobić 10. I ostatnie 2 odpuścić. Ale to i
tak wtedy były jeszcze 3 do zrobienia. Na ósmej zatrzymałem się z wylatującym sercem z klaty i…
popuściłem w gacie z wysiłku. Literalnie. Nie wiem, czy czas zakupić pieluchy dla mężczyzn, ale ta
wstydliwa bądź co bądź i na dodatek niekontrolowana czynność popchnęła mnie dalej. Po 9 obaliłem się
na tartan, żeby przeleżeć te 60” ale nic to nie dawało. Było tak samo ciężko. Po 10 powiedziałem sobie
KONIEC. Nareszcie. Tym bardziej, że 9 i 10 przeleciałem wolniej. Odpowiednio w 1:11 i 1:12. Więc jest
uzasadnienie dla przerwania treningu. Nie idzie wytrzymać – zajechany jestem. Jednak w 59”
pomyślałem – a może jednak? Tym bardziej, że ułatwiłem sobie zdejmując okulary (miało być lżej).
Zobaczmy tę ostatnią pomyślałem i wystartowałem. Bach 1:10. No to jak została ostatnia to ch&j tam.
Przeciez to lubię ;) i poleciałem w 1:09. Potem padłem na amen.
Podbiegła wtedy do mnie para, która truchtała na II torze i cos tam „sawa, sawa”? Popatrzyłem na nich i
odpowiedziełem: „komsikomiskomsi komsa” ;) Popatrzyli na mnie jak na debila, ale wyjaśniłem im, że tak
sobie chwilkę jeszcze poleżę i potem się roztuchtam. Drogę do metra pokonałem emeryckim tempem,
ludzie biegnący pewnie myśleli „więcej sprzętu niż talenu”. Cały w New Balance a powłóczy nogami po
6:30/km. Potem jeszcze w metrze zastanawiałem się o co kaman i dopiero pod prysznicem
uświadomiłem sobie, ze byłem cały pooblepiany tartanowymi kulkami.
Ale ubiegłem. Na pewno w treningu nie pomagało to, ze pierwszą zamiast 1:10 poleciałem w 1:06. Na
pewno przerwy 90” a nie 60” zrobiłyby ten trening bardziej znośnym. Jednak DAŁEM RADĘ i jestem z
siebie cholernie dumny. Niemaniemoge is back!

Dwie refleksje na koniec:

1. Stadion miejski w Lozannie. Kiedy biegałem odbywały się zajęcia dla dzieci. Duża grupa (myślę, ze
koło 20 dzieci). Trenerzy (3 osoby) rozstawiają dla nich wszystko co się da i te dzieci – trochę tak
jak na stacyjkach ćwiczą w grupach wszystko – przechodząc od skoku w dal do skoku w zwyż,
przez sprinty (ze startem z bloków) na kulę. Oszczepu nie widziałem. Myślę, ze to fajny sposób na
podejrzenie gdzie jaki dzieciak ma potencjał. Ale najfajniejsza rzecz odbywała się na trybunach.
Otóż czekających rodziców „obsługiwał) czwarty trener. Tłumacząc rodzicom co robią ich
dzieciaki i robił normalną prezentację o sposobach treningu (i jak się domyślam) roli rodziców w
nim. Ciekawe!
2. To czego możecie mi zazdrościć w takiej robocie jak moja to fakt, ze po takim mózgobitnym
treningu kąpię się, idę do restauracji, zamawiam jedzenie, wracam do pokoju i… idę w kimę. W
domu (a jest 20.15) pewnie też bym poszedł spać koło 21 ale ile byłoby przy tym gadania ;)

PO SPOTKANIU W PZTRI W SPRAWIE
DOPINGU
Słyszeliście kiedyś o “Biegu Jacka”. Ja tylko z internetu. Paweł Janiak z PZTRi jest z Siedlec, a jest moim
znajomym, więc to co on zalajkuje, to ja jakoś widzę. Ale „Bieg Jacka” jakoś ani mnie nie kręcił, ani nie
interesował, bo ile takich biegów jest w Polsce? 100? 200? 500? Mówimy o imprezie, gdzie w biegu na
5km staruje 600 osób a w półmaratonie między 300 a 400. Imprezie, gdzie opłata startowa to nie 350700 jak w trajlonach ale 35/50 do 100zł (w dniu zawodów). Impreza porównywalna z tri ilością
uczestników, prawdopodobnie nieporównywalna budżetem z imprezami triathlonowymi. Skąd pomysł,
aby informację o tym jako poszło spotkanie w PZTRi nt dopingu zaczynać od imprezy biegowej?
Stąd:
Czaicie? Żadnego patronatu PZLA, żadnej akcji społecznej. Organizator z własnej nieprzymuszonej woli od
kilku lat zaprasza POLADA i bada zwycięzców. Bo chce być fair. Bo chce być postrzegany jako dbający o
jakość, bo chce być profesjonalistą a nie tylko profesjonalnym pieniądzozarabiaczem. Nie wiem kto za to
płaci. Nie wiem, czy opłata za badanie jest włączona w opłatę startową. Ale wyobraźcie sobie, ze jest.
Płacicie 35/50 zł w pierwszym terminie. Czujecie CIĘŻAR tego podatku od czystości zawodów? Zajebiście
ciężki co?
Zaczynam od „Bieg Jacka” bo spotkanie w PZTRi, na które zaproszono również przedstawiciela POLADA
uświadomiło mi, ze problem badań antydopingowych w tri to problem, którego NIE MA. Serio – nie ma.
Bieg Jacka przebadał 6 osób w tym roku. POLADA mówi, że przy 2 kontrolerach są w stanie przebadać
realnie 8-12 na imprezie. Dużo? Mało? Dla mnie nie ma znaczenia. Znaczenie dla mnie ma to, ze to się
dzieje. Że zawsze jest szansa, że to akurat ty zostaniesz zbadany.
Bo o to chodzi w całym moim pomyśle. Uruchommy badania. Piotr Wójcik z Departamentu Kontroli
Antydopingowej i Zarządzania Wynikami POLADA powiedział, że rocznie przeprowadzają 3000 badań. I
nie ścigają wyłącznie olimpijczyków. Większość badań to właśnie takie „biegi jacka”. Gdzie organizator
bierze na siebie te 750zł za próbkę + koszty dojazdu kontrolera i jakoś przeżywa. Bez patronatu i zaleceń
PZLA. Bo chce aby ludzie u niego startujący grali fair.
Dyskusja z Pawłem Jarskim, Krzysztofem Spyrą, Pawłem Janiakiem pokazała wyraźnie, że zainteresowanie
do „wejścia” w kontrolę ze strony PZTRi jest. I to duże. Według mnie problem pieniędzy jest
wyolbrzymiany. Na szybko wyliczyliśmy, że jeśli wziąć pod uwagę wykupione w tym roku licencję to, aby
zrealizować badania w budżecie jaki potrzebujemy wystarczy dopłacić do licencji ZETA. 1zł! Za 2 zł mamy
100% więcej kontroli próbek niż przewidziane w moim pomyśle. A i tak jeszcze decyzja o tym nie zapadła,
bo wszystko zależy od zabudżetowowania PZTRi przez Ministerstwo Sportu. Jest więc szansa na to, ze
projekt ruszy BEZ konieczności dodatkowego finansowania. Choć jeszcze raz chcę podkreślić. NIE KUPUJĘ
argumentu orgów: będą kontrole – zawodnicy pójdą startować gdzie indziej. Ja odwrócę trend. Będziesz
miał kontrolę drogi Organizatorze – masz moją darmową reklamę imprezy. Może to jest sposób aby
zachęcić Państwa. I nie oglądajmy się na PZTRi – to amatorzy się koksują, nie prezesi. ;)
Podsumowując:
1. Materiały edukacyjne POLADA o dopingu (gadamy też o większej powszechności ich działalności
edukacyjnej) tutaj
2. Spodziewajcie się kontroli podczas imprez mistrzowskich a jak budżet pozwoli to może i szerzej
3. Daję temu swoją gębę, ale uważam, że moja rola właśnie się kończy bo ziarno zasiałem – teraz
będę się przyglądał kiełkowaniu

4. Konieczne wydaje się dodanie zapisu o kontroli i ich skutkach do zapisów licencji ale i regulaminu
zawodów – można to zrobić już teraz!
5. Dla tych, którzy krzyczą – niech doperzy płacą. Doperzy płacą. Za próbkę B. Z tym, ze ta kosztuje
nie 750 a 1500 za każdą ujawnioną substancję. Twój sik wykarze dwie – chcesz się odwołać –
płacisz 3000. Myślicie, ze będzie się opłacać?
6. Namawiam wszystkich organizatorów to spojrzenia w lustro. Bądźcie jak „Bieg Jacka”
Na koniec. Nie zbawię świata, nie rozwiążę problemu dopingu. Jeśli Lance przez tyle lat się ukrywał to co
dopiero tri amator spod miasta X. Ale uważam, że albo profesjonalizujemy tę dyscyplinę albo olewamy i
mówimy: o dobry wynik – na pewno się koksował. Bo bardzo niebezpiecznie przypomina to narzekanie
na polityków przy jednoczesnej absencji w wyborach.

JANUSZ BIEGANIA NADAJE Z ŁOWICZA
Nie lubię pisać, ale i czytać opisów startów, bo zwykle widzę następujący schemat:
1. Przed zawodami byłem zajebiście przygotowany, mój trener mnie mega trenuje, coś się stało
kilka dni przed i jechałem z myślą, że nie pójdzie mi dobrze (załamany).
2. Potem następuje opis kilometra po kilometrze, z walką wewnętrzną podmiotu lirycznego.
3. Potem koniec albo lepszy (pokonałem trudności) albo gorszy (dlatego mi nie poszło)
4. No i konieczna deklaracja dalszej walki 
Wiem, bo sam tak wielokrotnie pisałem ;). O wczorajszym starcie w Łowiczu chciałbym napisać jednak
trochę inaczej. Chciałbym napisać jak dałem się po raz kolejny zrobić jak junior przez swoją głowę ale nie
tylko. Czyli #januszbiegania nadaje.
Zacznę od wieczornej wiadomości od Tomka, który przegląda cyferki. Pisze: „Gdyby to nie były zawody to
bym powiedział ze jest zajebiście. Bieg o 12-17 uderzeń serca na minutę niżej niż 3 ostatnie półmaratony
na których miałeś pulsometr, czyli tętno nawet ciut niższe niż masz mieć na maratonie, tempo się
zgadza...”. No tak ale qwa wynik na końcu się nie zgadza. Chciałem nabiegać sub 1:13 i patrząc na
zegarek w trakcie miałem to pod kontrolą i w planie. Jeszcze na 20tym km. A potem? Potem się okazało,
ze to co pokazywał garmin, a co pokazywały km na pętlach mocno się rozjechało. Dla mnie spora nauczka
– nie ufać garminowi. Maciek Żywek mi to dobrze przetłumaczył. Dużo odbiorników, cztery 5km pętle,
sporo zakrętów w mieście –gps ma gdzie zwariować. No to zwariował. A, że padło mi też na łeb to
trudno. Niestety km oznaczone tylko co pętle. Pierwszego oznaczenia 5km to nawet nie zauważyłem. Ale
patrząc na średnią 3:24-25 wiedziałem, że jestem „w planie”. 10km „kliknęło mi” szybciej niż bieg na
10km w Braniewie 2 tygodnie temu – jest dobrze. Wprawdzie powinno mnie zaniepokoić, ze 15km
miałem najszybsze, niż najszybszy do tej pory „Bieg Chomiczówki”, ale myślałem, ze jest po prostu
dobrze ;)
Oczywiście jakby trzymał tempo pierwszej 10km do końca, to by nie było 1:14. Jednak włączyło mi się
kalkulowanie w stylu: ok na 12 mam lekką bombę ale wystarczy jak dociągnę po sub 3:30 i będzie 1:12:45
no to w „komforcie” biegłem.
Jaki w związku z tym plan na Frankfurt? Biec z tempem garminowskim, ale mieć wypisane „piątki” na
przedramieniu i sprawdzać to po trasie. Nie podejmę się liczenia w pamięci bo wiecie, rozumicie.
#januszbiegania jest też #januszemmatematyki
Drugim frajerstwem wczorajszego dnia były buty. A właściwie sposób, w jaki zareagowały one na mokry
asfalt. Jakoś tak się stało, że do tej pory wszystkie treningi akcentowe biegałem na suchym asfalcie albo
na asfalcie, który spływał wodą (mocno padający deszcz). Buty, w jakich mam/miałem zamiar startować
we Franku to NB Fuel Cell Impulse. Lepsze do startu niż Zante (lżejsze) a jeszcze nie klasyczne startówki
v1400 czy v1500. Na rozgrzewce biegnę – jest ok (ale biegnę po chodniku), na stadionie robię przebieżki
– jest ok. Wybiegam na asfalt (mokry) – qwa jak na łyżwach. Przebiegamy po kostce brukowej –
lodowisko. Na pierwszej pętli uważałem (na rondach i zakrętach), żeby nie pociągnąć szlifa jak na
rowerze. Serio. Długi, 2 km odcinek prostej biegnę nie po asfalcie, ale po równoległym chodniku z kostki
bauma, bo tam po prostu noga mi się nie ślizga. Muszę wprawdzie wymijać lekko przechodniów i
kibiców, ale przez pierwsze 2 pętle jakoś daje to radę. Na 3 już nie trzeba bo tłum ludzi przede mną
obsuszył jezdnię. Zdarzały mi się jednak odcinki, które pokonywałem środkiem drogi zamiast
optymalnym torem biegu, bo tam noga mi nie uciekała. Frajer ze mnie, bo powinienem sprawdzić to i
natychmiast wymienić buty nawet 5’ przed startem. No ale drugich nie miałem… Czy zabiorę do
Frankfurtu dwie pary – tak. A może i zabiorę trzy. Bo zgłosiwszy problem do NB usłyszałem odpowiedź:
„zanim zaczniesz ścierać podeszwy papierem ściernym daj nam szansę. Prześlemy ci nowe na testy”.
Skarb nie sponsor!

Zapowiada się deszczowy okres, więc będzie pełno okazji do testowania. Jak nie – zawsze mogę wrócić
do moich sprawdzonych rozwiązań. W końcu nakupowałem zante FF na zapas :)
W chwili zwątpienia wydałem z siebie wpis o tym, ze może sub 2:30 to jednak czas nie realistyczny
(przemknęło mi to przez głowę – przyznaję). Ale ilość wkurwu jaki mnie opanował po czytaniu tych
fejsbookowych słodkich komentarzy (nic do nich nie mam!!!!! – dziękuję za nie), a właściwie sposób w
jaki ja na nie reaguję ściska mi mooocno dupę do dalszej pracy. Ja to jestem jednak zimnego chowu. Jeśli
mówię Tomkowi, że jeśli jesienią nie pójdzie to odpuszczamy na zawsze i słyszę: „nie pierdol” to chyba
już wiem, co będę robił na wiosnę 
O samej imprezie: kameralna, miła, mała. Niestety z jednym mankamentem. 5km pętle (dla mnie)
stwarzają masę przygód typu wyprzedzanie dużej grupy pasem, który jest przeznaczony do ruchu
samochodowego z jadącymi z naprzeciwka autami. Niebezpieczne. Biegnący na 1:40-2h biegną szeroką
ławą. O dostępie w tym samym czasie do punktów odżywczych nie wspomnę….
Czołem ;)

KIESZONKOWE TRIATHLONISTY
Zasiadłem w końcu do przygotowania budżetu na 2019 rok i zadałem sobie jedno pytanie: „a jeśli byłbym
początkującym triathlonistą, to co byłoby w pakiecie MUST, a co w pakiecie CAN?”. No, i dlaczego akurat
właśnie to.
Z wielu głębokich przemyśleń powstała lista moich MUST, od których bym zaczął. Ale zanim rozpocznę od
miejsca pierwszego, antycypuję zdania odmienne. Po 11 latach trenowania tego sportu wiem, że są to
rzeczy, które najbardziej mi się sprawdziły. Ceny podaję wyłącznie w wersji szacunkowej. Zdaję sobie
przecież sprawę, że zamiast odżywki R2 Enervitu można wypić wodę z miodem. Stąd też dwa warianty
podawania szacunków: „na malucha” i w wersji deluxe.
Miejsce 1.
Trener. Myślę, że razem z rowerem zajmuje pierwsze miejsce „egzekwo”. Wersja „na malucha” to
oczywiście plany treningowe dostępne w internecie, znajomość własnej historii, głosy z forum. Jeśli
decydujesz się na takie rozwiązanie, to proponuję następujący przebieg zdarzeń:
a) Określ start docelowy
Może nawet starty. Ale jeśli mają to być starty A, to nie może ich być więcej niż 2 w roku.
b) Wybierz/ustal/wymierz/zaplanuj w jakim czasie chcesz zrealizować te starty
c) Wybierz starty pośrednie
d) Obuduj te starty mikrocyklami dostępnymi w internecie, odpowiednio modyfikując czasy
treningowe do czasów docelowych
e) Wolne przestrzenie zapchaj treningami tlenowymi
Tak bym zadziałał. Wersja deluxe zakłada pkt. A, B, C i delegowanie zadania D i E na trenera, za którego
trzeba zapłacić, jak znam rynek, od 200 zł/miesiąc wzwyż. Nie chcę podawać górnej granicy, bo według
mnie takowej nie ma. Jeśli potrzebujesz trenera „na zawołanie”, bo akurat nie wiesz jak zinterpretować
skok tętna na treningu X o wartość Y, który dodatkowo będzie pełnił obowiązki „terapeuty”, to nie dziw
się, że musisz zapłacić więcej.
2. Rower czasowy
Wiem, pisałem o tym wielokrotnie: lepszy najtańszy model ramy czasowej niż najwyższy szosy (oczywiście
do startowania w triathlonie). Szukamy więc najtańszego w cenie od 3.000 w górę. Wariantów de luxe
nawet nie chcę podawać, bo wiem ile na wystawie stoi mój Argon 18 v 199+, z elektryką, dyskiem i tymi
wszystkimi innymi bajerami 119+. Jak dla mnie opcja podstawowa to rama, koła takie, jakie dają, osprzęt
choćby 105 z karbonowym widelcem. I tyle. Bidon na ramę można zrobić ze zwykłego i wstawić do niego
rurkę. Na początek nie szalałbym z kołami, a raczej skróciłbym paski przy kasku. Upgrade roweru też w
następującej kolejności:
- kask czasowy
- bidon na kierownicę
- koszyk za kierownicę
- dysk
- koła wysoki profil
- te takie kółka ceramiczne (wózek) i łańcuch jako zestaw startowy.
U Emila taniej niż w Ceramic Speed.

3. Pianka.
Nie oszukujmy się. Bez pianki (nawet najtańszej) nie ma czego szukać na zawodach. I nie mówię o technice
pływania, a o komforcie temperaturowym. No chyba, że ktoś jest mega pływakiem i planuje starty tylko w
późnym lecie. Zważywszy jednak, że początkujący mogą tak nie mieć, to rekomenduję rozejrzeć się za
podstawowym modelem na pierwszy sezon. Dlaczego podstawowym – wiadomo – najtaniej i zwykle nie
szkoda „puścić” jej po I sezonie, kiedy umiejętności wzrastają, a postura się zmniejsza, więc pianka okazuje
się za duża. Wersja budżetowa – pianka wypożyczona. Jeśli jesteście odważni, to nie bałbym się
wypożyczać pianki wyłącznie na dni startowe (jeden trening przed i oddajemy po starcie), zamiast
kupować. Przykładowo piankę Huub można wypożyczyć u Bogdana Serwińskiego za 120 na tydzień, a za
najtańsza jaką znajdziecie w sklepie TRIPOWER zapłacicie koło tysiaka. Nie bałbym się pianek używanych,
bałbym się tylko gaci wypornościowych. W końcu po tym poznać triathlonistę.
Podsumowując miejsce pierwsze, wersja budżetowa to koszt wysokości 1000 (pianka) + rower 3500. Przy
wersji deluxe idziemy już w kilkadziesiąt tysięcy.
Ja rower mam, piankę mam, za trenera będę musiał wywalić (choć robię to z wielką przyjemnością).
Miejsce 4.
I tutaj może być może będzie zaskoczenie, ale wpisuję w tabelkę masażystę/fizjo (jak zwał, tak zwał).
Wersja budżetowa to jednorazowy wydatek na piłki, roller (taniej u Bolka – ten zrobiony z korka i rury PCV)
i inne sprzęty. Myślę, że w tym wariancie zamkniemy się w sumie 200 - 300 zł. Wersja de luxe to oczywiście
4-5 razy w miesiącu w okresie BPS i 3-4 wizyty w miesiącu w innym okresie. Uznajmy zatem, że jest to
uśredniony koszt rzędu 50 - 100 zł. Przy założeniu, że mamy 10 miesięcy efektywnego zapieprzu, to daje
nam 5000 (10 x 5 x 100). Przypomnę tylko, że mówimy tu o wersji deluxe!
Miejsce 5 to trenażer
Będzie krótko i zwięźle. Jeśli masz łeb i nie potrzebujesz ulepszaczy w postaci ZWIFT i pokazywania ci na
komórce ile jedziesz, to najtańszy, ale z oporem, da radę. Ja do dzisiaj trenuję na zwykłym TACX za 500 zł
kupionym w AIRBIKE. W kontekście treningów zimowych, to lepszy trenażer niż rower przełajowy ;)
Miejsce 6 to buty
I teraz uwaga – 100% #mkonway. Jak trenujesz triathlon, to nie kupuj butów szosowych. Nawet
najdroższych, robionych na miarę LAKE. Po co? Na rower ich nie założysz. Podobnie z rowerem – najtańszy,
ale triathlonowy jest lepszy niż najlepszy szosowy. Cena? Od 200 do grubo ponad 1000. Nie bój się
używanych. W przypadku tych ostatnich sprawy, na które bym zwrócił szczególną uwagę są następujące:
czy rzepy mocno trzymają, czy jest wystarczająco duża „dziura” na wsuwanie nogi, no i czy ten dzyndzel za
piętą się nie urywa. Co do butów biegowych (wiadomej marki ;)), to trzeba liczyć co najmniej 2-3 pary.
Jedną do tupania (w tym także te zimowe), drugą do tupania szybszego, a trzecią - startówkę. Mamy więc
lekko licząc od 600zł (nbsklep.pl/outlet na pewno będą buty za 200ziko) do 1500, jeżeli zdecydujemy się
na zakup najnowszych modeli.
Miejsce 7. Odżywki.
Dość daleko, ale tutaj mamy największą przestrzeń w wersji „na malucha”. Wprawdzie, aby zaspokoić
popyt organizmu po treningu na BCAA, które otrzymuje w 7 tabletkach, musiałbym zeżreć kilo wołowiny
(co nie wiem, czy wyjdzie taniej). Są różne szkoły. Dla mnie kluczem w odżywkach są te, które jem na
zawodach (batony, koncentraty, tabletki do ssania) i te, które wykorzystuję w procesie regeneracji (BCAA).
Ograniczyłem odżywkowanie do tych dwóch źródeł. Ale i tak, licząc lekką ręką, zżeram jedno opakowanie
BCAA (75 zł) w ciągu miesiąca. Kupując batony tylko na zawody i na najważniejsze treningi, kupiłbym w
tym roku 100 sztuk (9 zł jeden) oraz wypiłbym 5-6 puszek R2 (135zł) i zjadłbym 4-5 opakowań tabletek GT
(rozpuszczalne – 30 zł). Do tego 1-2 pudełka koncentratów (16 ziko sztuka). Total za odżywki zapłaciłbym
w tym roku ponad 3000. Z tego miejsca dziękuję Enervit Polska za to, że za mnie taką kasę wykłada.

8 miejsce to pływanie (jako forma treningu nie jako oddzielny trener – choć też)
A właściwie te wszystkie cholerne wejścia basenowe. Lekko licząc 10 miesięcy x 120 ziko za benefita to
kwota wiadoma. Jeśli dodatkowo bierzesz trenera pływania (według mnie warto) przynajmniej na 1-2 razy
w miesiącu, to trzeba liczyć 50 ziko za spotkanie. Mamy więc w tej pozycji (10x120) + 500.
9. Wyjazdy na zawody
Mocna pozycja budżetowa. Średnio (razem z noclegiem oraz opłatą startową oraz wyżywieniem) liczę koszt
600-700/zawody w Polsce. Przyjmując, że jedziesz swoim autem na 5-6 zawodów w roku daje to kwotę
4200. Imprez zagranicznych nie liczę, bo mnie to przeraża. O Hawajach nawet nie wspominam!
10. Przeglądy roweru, części zamienne itd.
Nie wiem za bardzo jak to policzyć, ale zakładając, że trenujesz do ½ IM, musisz się liczyć z wymianą
łańcucha (150), a co za tym idzie i kasety (280). Pewnie przed zawodami przydałoby się zrobić przegląd
(wersja „na malucha” to samodzielnie, wersja w serwisie 100-200). Może nie przed wszystkimi zawodami,
ale jeśli mamy jeden rower, to im bardziej o niego dbamy, tym lepiej. Total (dętki, opony, przeglądy i inne
pierdoły) szacuję na 1000-1200/sezon.
Miejsce 11 to strój startowy
Tutaj bym nie demonizował. Wersja budżetowa to 100. Następnie szyte na miarę za 500 i najwyższe
topowe modele robione ze skórek mysich penisików ze specjalnymi aerodynamicznymi wypustkami, a’la
cięte dziecięcymi nożyczkami papiery z bloku technicznego. 2000. Wasz wybór. Ja mam ciągle kupiony na
stronie NB triathlonowy strój bawełniany. O stroju retro nie wspominam. Poza strojem startowym ubiór
kolarski. Chociaż tak naprawdę w cudowną wersję „na malucha” wchodzi jeden strój startowy, z którego
korzystam przez całą zimę, jeżdżąc tylko na trenażerze. Bo a) po co wydawać kasę na strój zimowy, b) po
co jeździć zimą i marznąć ;)
Miejsce ostatnie – 12 zajmuje obóz
Nie ma znaczenia gdzie - czy w PL, czy za granicą. Nie chcę szacować kosztów, ale nawet najtańszy wyjazd
do Szklarskiej Poręby to wydatek rzędu 50-100 zł za dzień z wyżywieniem. Za granicę – pewnie 1500-2000
za tydzień. Z kosztami dojazdu.
Aż boję się podsumowywać, ale wychodzi na to, że będąc w mojej sytuacji: rower mam wypożyczony z
Wertykal, piankę mam „po prezesie” a odżywki „funduje mi” Enervit, to niniejszy zestaw:
a) Trener
b) Benefit
c) Dojazdy na zawody (w 2019 startem A będzie Nicea)
d) Przeglądy roweru
e) Obóz (mimo że ostatnie miejsce)
Kosztuje grubo ponad 10.000 zł.

JESTĘ MISTRZĘ
Wpisy podsumowujące rok ścielą się gęsto. Po raz kolejny zapewniam, że też takie pisałem i pewnie napiszę
kolejny w 2019. Czytając jednak niektóre z nich, a w szczególności te z konkretnych zawodów, zauważam
pewną przypadłość. Otóż, nie wystarcza już nam podanie miejsca OPEN, ani tego w kategorii wiekowej.
Pojawiają się również miejsca „wśród Polaków”, „wśród amatorów”, „wśród niemających trenera”, „wśród
jadących na szosie, a nie na rowerze tri” i wszystkie inne takie.
Zresztą, wczytując się głębiej, aż chce się powtórzyć za Kubą Bieleckim (gdzieś tam u Niego wyczytałem):
„zająłeś pierwsze miejsce wśród zawodników kontuzjowanych, ale tych, co wystartowali”. Cytat nie jest
dosłowny, ale chyba oddaje komentarz do tekstu zawodnika, który miał kontuzję, wystartował i jakieś tam
miejsce zajął. Podobnie jest z tekstami jednego z biegaczy, który opisując swoje osiągnięcia, notorycznie
pisze: „po wczorajszym półmaratonie dzisiaj zająłem trzecie miejsce open”.
Czy wkurzają mnie takie teksty? Chyba już coraz mniej, ale jako osoba siedząca w biznesie szkoleniowym,
od pewnego czasu zastanawiam się po co to nam? Czy piszemy, aby jednak „wygrać” w jakiejś kategorii,
czy raczej podświadomie chcemy innym jeszcze bardziej przypierdzielić?
Popatrzmy na mój start w Klagenfurcie w 2010 r. Zająłem tam 11 miejsce z czasem 9:15. Naturalnie
komunikowałem ten wynik jako „najlepszy z Polaków, 4 w historii triathlonu”. Ale jak teraz się nad tym
zastanawiam, to myślę, że podświadomie robiłem to, aby jednak przykryć oczywisty fakt, że cel jaki wtedy
miałem – zakwalifikować się na Hawaje – nie został osiągnięty. Potrzebowałem jakiegoś dodatkowego
„głaska” dla swojego ego. Zresztą cały triathlon – jako sport – wybrałem dlatego, że nikt inny w 2007 roku
nie ukończył w moim województwie Ironmana. Czyli, bądź co bądź, chodzi o wyróżnienie się, wywyższenie.
Bo mimo wszystko w czymś chcemy być najlepsi. Oczywiście jeśli walczymy o miejsca, a nie o czasy. Stąd
niekiedy te śmieszne pseudo kategorie. Nie wygrałem OPEN, daleko jestem w wiekowej, to zobaczmy jak
daleko jestem wśród tych, którzy mi imponują. I najlepiej uznajmy, że oni są PRO, a ja jestem amator, bo
dopiero wtedy będzie tę różnicę wyraźnie widać (na moją korzyść aż nadto!). Podam kolejny przykład z
życia. Jest rok 2009. Startuję w Borównie, chcąc ukończyć start w limicie czasu. Wygrywam te zawody na
ostatnim kilometrze z Jackiem Gardenerem, daleko w tyle zostawiając ikonę dla mnie – Marcina
Waniewskiego (Wania, sorry za daleko, nie za ikonę). Andrzej Kostka, zajmując miejsce 3, uzupełnia
podium. Sukces niebywały. Wracam do Olsztyna i dziennikarz wysłuchawszy mojej opowieści o zawodach
daje taki tytuł, który jeszcze bardziej podbija fakt zwycięstwa. Kumacie czaczę? Waniewski, Kostka,
Gardener – zawodnicy PRO? Śmiech na sali. Jasne, że wtedy przy mnie byli PRO do kwadratu, ale, qwa,
jacy PRO… Nie oszukujmy się. Chcemy się wyróżnić. A może nawet odbić się od tych, z którymi
wygraliśmy/byliśmy lepsi.
Swoją drogą, osoby, szczególnie te, które piszą: „wygrałem mimo kontuzji”, „żeby nie wczorajszy
półmaraton, to dzisiaj byłoby lepiej niż 3 miejsce OPEN”, „jechałem jedyny na szosie”, nie zdają sobie chyba
sprawy, że te teksty zamiast świadczyć o ich kompetencji oraz jakości wyścigu, mogę niestety świadczyć o
ich… małości (tak to może zostać odebrane). Wygrałeś to się ciesz. Ale nie deprecjonuj innych. Zająłeś 3
miejsce, biegnąc półmaratona dzień wcześniej? Pięknie. Część zapewne pomyśli: „ale gość ma petardę w
nogach”. Inni skomentują pod nosem: „to na cholerę biegłeś ten półmaraton”? A jeśli biegłeś i było to w
planie, to po co o tym gadać?
Podobnie z kontuzją. Wracając do komentarza Kuby. Myślę, że jakby wprowadzić kategorię: „z katarem”,
to mielibyśmy sporo potencjalnych zwycięzców. Masz kontuzję – nie startuj. Startujesz – nie chwal się. No
chyba, że masz jakiś ukryty cel.

Ja, osobiście, patrzę na to z perspektywy dwóch zjawisk. Bufora i kontrastu. Bufor to oczywiście
zabezpieczanie się. Miałem kontuzję, zająłem II miejsce, a nie I – mam usprawiedliwienie. Kontrast – to
ukazanie siebie jeszcze lepszym, niż jestem w rzeczywistości (polecam wygooglowanie reguły kontrastu).
Jeśli zająłeś 167 miejsce w kategorii wiekowej, ale szybko przeglądasz zdjęcia i widzisz po numerach, że
byłeś jedyną osobą jadącą na szosie, to od razu jesteś od tych 166 lepszy. Znacznie lepszy, bo wprowadzasz
sobie kryterium, które dla Ciebie ma ogromne znaczenie, dla innych – żadne. Ale właśnie dzięki temu
wygrywasz i jesteś z tego i z siebie zadowolony.
I tak oto powoli filterkowa, instagramowa rzeczywistość staje się faktem. I nie ma znaczenia, że na
wynikach stoi jak byk: 167. Nie ma znaczenia, że czas na zegarku pokazuje gorzej niż założony plan. Ważne
jest to, że wszystko sobie pięknie zracjonalizowałeś i masz jakąś „wygraną kategorię”. To jednak głęboka i
szeroka iluzja. Nie idźmy tą drogą. To oszustwo szczególnie wobec samego siebie. No chyba, że taki był
plan, aby wygrać kategorię: „niewyspanych wegan z lekko naciągniętym achillesem”. W takim wypadku,
chapeau bas!

ROZLICZANIE PO FRANKFURCIE
Wczoraj zostałem zaproszony przez Maćka Żywka z TRIPOWER Podcast do omówienia na gorąco mojego
startu we Frankfurcie. I po raz kolejny zdałem sobie sprawę, jak wiele można przenieść ze świata biznesu i
szkoleń, które prowadzę, do świata sportu (a może nawet odwrotnie). Zacznijmy od szkolenia, bo na
szkoleniu (tego samego dnia) wywiązała się między uczestnikami ciekawa dyskusja, czy liczy się tylko wynik,
czy należy doceniać także effort. Najlepszym słowem, które będzie tłumaczyło tu ten „effort” jest chyba
„staranie się”, a w szerokim rozumieniu „wysiłek, jaki włożyłem w osiągnięcie wyniku”.
Zaobserwowałem bowiem w tym temacie dwie ścierające się szkoły. Pierwsza, w której liczą się dwie
skrajne wariacje dotyczące wyniku końcowego, tj. świetnie, kiedy go osiągniemy; słabo, jeżeli nam do niego
zabrakło. I druga, w której przy nieosiągnięciu wyniku warto docenić wysiłek, co w konsekwencji może
zmobilizować pracownika do poszukiwania motywacji przy kolejnym wyzwaniu. Będąc jednak osobą
„zimnego chowu”, realizacja celu jest dla mnie czymś podstawowym. Naturalnym zatem było, że zająłem
stanowisko związane z postawą głoszoną przez szkołę pierwszą. Broniąc go zaciekle, korzystałem z
koronnego argumentu: „na koniec dnia udziałowcy rozliczają cię z excela, a nie z ‘effortu’”…
Niemniej, jakże przewrotnie, omawiając niedzielny start, reprezentowałem tę druga szkołę ☺. Przyznam
szczerze, był to mój najlepszy start maratoński ever. W całości kontrolowany pod względem taktyki,
pierwszy raz w takim gronie biegaczy (de facto w grupie), świetnie przygotowany pod względem
rozgrzewki, spraw przedstartowych etc. Ale tym razem nie pykło. Skąd więc to zadowolenie? Podczas
nagrywania podcastu uświadomiłem sobie, że są 3 przyczyny mojego zadowolenia z niezadowalającego
wyniku.
1. Zeszło ze mnie powietrze, czyli dystans do wyniku. Przypominam sobie wymianę zdań z Grześkiem
Pilarzem po nieudanym meczu Polska – Argentyna podczas ostatnich MŚ. Grzesiek w wiadomości
na FB napisał: „Marcin ja tyle razy przegrałem, że po prostu wiem, że nie zawsze się wygrywa”.
Podobnie miałem przed tym maratonem. Nie, że się nie mobilizowałem albo nie chciałem
zrealizować wyniku. Chciałem. Dzień przed nie mogłem się doczekać startu. Ale jednocześnie
wiedziałem też, że jeśli nie wyjdzie, to świat się nie zawali. Po prostu będę cisnął dalej. Żadnej
załamki. Daje to niesamowity komfort psychiczny. Porównując do startu sprzed 2 lat, kiedy to
miałem nerwobóle ze zdenerwowania, w niedzielę miała miejsce zupełnie inna sytuacja. Ten luz
mógł wynikać też trochę z przeświadczenia, że może jednak 2:30 jest lekko ponad moje siły, ale
2:32 już nie. Oczywiście czułem się lekko niedotrenowany i brakowało mi kilku treningów
specjalistycznych, jakie zrobiłem choćby w przygotowaniu wiosennym.
2. To z kolei prowadzi nas do drugiego wniosku: wiemy, co nie pykło i wiemy, jak to naprawić. Dużym
zaskoczeniem podczas wczorajszego podcastu była obecność Tomka Kowalskiego. Miałem
pogadać z nim osobno, a tutaj proszę, Żywson z zaskoczenia, przed mikrofonem doprowadza do
sytuacji, w której na gorąco pierwsze refleksje na linii trener – zawodnik odbywają się właściwie
na forum publicznym. Niemniej warto tu podkreślić, że moja relacja z Tomkiem, a właściwie
zaufanie do jego metod treningowych jest tak wielkie, jak moja gotowość do dawania mu
feedbacku. Poleciały więc w eter informacje o tym, czego mi zabrakło, a co było super na etapie
przygotowań. Generalnie, będąc jedynym tak sfocusowanym maratończykiem w grupie
triathlonowej Trinergy (teraz dochodzi jeszcze Piotr Maj), Tomek może mieć ze mną wyzwanie,
które łączy się z koniecznością szukania spersonalizowanych metod treningowych. Jakby nie było
mamy już za sobą 2 próby (2016 to jednak przede wszystkim trening Piotrka Rostkowskiego), a ja
mam poczucie, że do 3 razy sztuka. Ewidentnie zabrakło mi w tym roku treningów typu 2x10km
po 35’, a także większej ilości podbiegów. No, i biegów w tempie maratońskim dłuższych niż 1214km. Poznając zamysł trenera (tłumaczył mi dlaczego biegamy 200tki po 31’ a 400 po 1:08),
kumałem „czaczę”. Ale tym razem nie pykło. Rozliczać gościa? Przyjmując szkołę „liczy się tylko

wynik”, jak najbardziej tak. Tylko, jakby nie złapał mnie skurcz na 36 km i nie musiałbym się
zatrzymać, to pewnie nabiegałbym te 2:32. A to już jest zupełnie inny obraz wydarzenia. Zatem nie
mam zamiaru nikogo rozliczać. Bardziej zależy mi na podsunięciu kilka wskazówek, które według
mnie zadziałają. Bo (i tutaj powód #3) liczy się zarówno perspektywa, jak też i… fun.
3. Chcę zostać mistrzem świata w 2022r. To jest cel „uber alles”. Chcę też złamać 2:30 w maratonie.
To jest cel drugi w hierarchii ważności. Ale zdaję sobie doskonale sprawę, że, aby to osiągnąć, nie
mogę robić ciągle tego samego. Już Darek Sidor w roku 2012 pokazał mi, że jeśli chcę być szybszym
na ½ (był to przeskok z życiówki na poziomie 4:19 na 4:08), to muszę odpuścić tłuczenie dystansu
IM na rzecz ¼ oraz trochę innego rodzaju treningu. I mam poczucie, że w tym roku trochę tego
spróbowaliśmy z Tomkiem. Zgadzam się z jego stwierdzeniem, że organizm przyzwyczaja się do
bodźców i one nie zawsze działają tak, jak mają działać. Zatem skoro nie kijem, to pałką. Mając w
perspektywie wrzesień 2019, kiedy to trzeba będzie pobiec 21km w tempie sub 1:20, mając też w
pamięci (nie tylko mięśniowej), to co robiłem w tym roku nie wydaje mi się to szczególnie trudne.
Biegając trening typu 3x4km po sub 4:20km, nagle otwiera mi się w głowie myśl: „pobiegnę tak
całe 10km, a może i półmaraton” Czemu nie? Trening do Frankfurtu wiele mi zmienił w głowie. A
właściwie nieźle mi ją rozciągnął. Pokazał mi też deficyty. Wiem, że nie mogę liczyć wyłącznie na
ocieplenie klimatu, jeśli chcę solidnie przygotować się do maratonu wiosennego. Trzeba będzie
wobec tego wybrać się w ciepłe rejony. Wiem też, że muszą pojawić się te treningi, których trochę
mi zabrakło w letniej rozpisce. Wiem również, jakim debilem byłem, nie wykorzystując do tej pory
dużych imprez, aby nabiegać satysfakcjonujący mnie wynik. No, i najważniejsze, nikt poza mną nie
wie ile pozytywnego motywacyjnie zrobiła mi „przegrana” we Frankfurcie.
Wnioski i podsumowanie.
Cel nie został osiągnięty i nie ma żadnego ALE. Jest za to dużo wniosków i lekcji, które chcę wykorzystać w
kolejnej próbie. Przede mną dylemat, czy 2019 to rok biegania czy triathlonowania. Motywacyjnie jestem
w sztosie, co do formy – się wypracuje. Oby tylko była słaba zima i zdrowie ;)

10 DNIÓWKI MKONa
Nie wiem, czy zauważyliście, ale w podcaście podsumowującym start we Frankfurcie
(niemaniemoge.pl/mkon-TiWi) starły się dwie szkoły. Trener Kowalski mówił o strategii bycia 2kg +
powyżej wagi startowej, właściwie przez cały okres treningowy, Maciej Żywek mówił o wycieniowaniu i
długim utrzymywaniu tej wagi w okresie przygotowawczym.
Jak zwykle ja jestem pomiędzy, ale chcę zaeksperymentować podczas roztrenowania i okresu
wdrożeniowego do kwietniowego maratonu. Kilogramy w bieganiu odgrywają dużą rolę. Wiem, że mam
z nimi problem (miałem na pewno we Frankfurcie). Jednak zawsze w treningu, który połączony jest z
intensywnym wytopem odczuwam następujący układ zależności: mało jem, dużo (albo inaczej –
normalnie) trenuję, a w konsekwencji nie mam siły na zadania. Szczególnie na rowerze. Dlaczego by więc
nie połączyć odchudzania z okresem najniższej intensywności (listopad/grudzień)? Przygotować organizm
do mniejszej podaży żarcia, a potem jak przyjdzie już większe trenowanie – jeść normalnie.
Inna kwestia, jaka została mi w głowie, po podcaście to pytanie Maćka: dlaczego nie trenowaliśmy pod
2:25, a akurat na 2:30? Jeśli trening byłby intensywniejszy – byłby większy zakres prędkości i może
większy zapas. Zostało mi to w głowie. A co, jeśli zamiast zrzucać wagę do 69, nastawić się na zrzucenie
do 65-67? I zrobić to od razu, a nie czekać przez całe roztrenowanie? Wiem, że kuszą te wszystkie rzeczy,
których sobie odmawialiśmy. Ale rozmawiając z Maćkiem o tym, co zrobimy po maratonie, od razu też
stwierdziliśmy: no dobrze, rzucisz się na czekoladę (on) i torcik wedlowski (ja), ale przecież wiesz, jak to
będzie smakować. I czy fakt najedzenia się na maksa, rzeczywiście sprawi ci taką radość? Bo chyba nie o
to ile jemy (choć też), ale przede wszystkim co jemy tutaj idzie. I o głowę. To głowę przyzwyczailiśmy do
tego, że musimy jej dostarczyć coli, nutelli, redbulla, czekolady. To nie jest tak, że komórki twojego
organizmu krzyczą: jeśli nie zjesz czipsa w tym tygodniu, to się pochorujemy! Gówno prawda. Sami sobie
w głowie taki „nałóg” zrobiliśmy.
Kiedy pytałem Maćka o to, jak tak schudł przed maratonem, usłyszałem dwie znane mi od lat rzeczy: nie
jadłem słodyczy i w ogóle wyeliminowałem cukier oraz na śniadanie nie jadłem chleba. Facet przy
wzroście prawie 2m ważył 78kg. Możecie uwierzyć? Ja też tak chcę. Chcę spróbować. Bo zaczynają
powoli wkurzać mnie dni, kiedy nerwowo chodzę po domu i MUSZĘ zjeść coś słodkiego. Zachowuję się
jak alkoholik i wiem, że jest to nienormalne. Muszę zacząć dzień od kawy z colą, do chleba musi być
wędlina, bo inaczej to nie jest kanapka, a po obiedzie musi być coś słodkiego. To nie jest normalne. Chcę
złamać te schematy, a przy okazji zobaczyć, jaki skutek one przyniosą.
Jedną wygraną walkę za sobą mam – walkę z energetykami. Od poziomu 4 dziennie zszedłem do
poziomu 1-2 w miesiącu (choć tylko w kwestii smakowej, bo i tak nic nie dają). Wygrałem z redbullem,
może wygram z innymi rzeczami. Uważam, że każdy ma swojego demona. Moim jest cukier. I on idzie na
pierwszy ogień.
Jak chcę to zrobić i do czego Was zapraszam? Tradycyjnie do czelendży jedzeniowych. Magnesów już
prawie nie ma, a dla tej 100-tki, która je kupiła obiecałem dodatkowe atrakcje. No to jedziemy!
Proponuję, począwszy od 5.11, rozpocząć regularnie 10dniówki MKON’a. Podczas każdej
dziesięciodniówki eliminować będę jeden z produktów. I zobaczę jak mi z tym. Akcja przede wszystkim na
głowę, a nie po to aby po 50 dniach (czyli 5 akcjach) wyeliminować 5 produktów.
Jak pisałem wyżej, zaczynam od cukru. Na FB pojawi się za chwilę wydarzenie, które odbywać się będzie
5-15.11, którego celem będzie wyeliminowanie słodyczy z codziennej diety. Potem pogadamy co dalej,
ale według mnie będą to napoje słodkie (cola, soki), potem pewnie mięso (a, co!). Więc plan na najbliższe
30 dni mam. Co dalej – zobaczymy.

Chcecie wejść – zapraszam serdecznie. Ale niech będzie to podjęcie rękawicy na serio. W końcu
walczymy z sobą. Wchodzisz – starasz się jak możesz. Nie wychodzi – płacisz stówę na stypendia w
ramach Nidzickiego Funduszu Lokalnego.

REFLEKSJE 10 DNIÓWKOWE
W trakcie trwania pierwszej 10dniówki MKONa aka “#cukierdetox” z dużym zaciekawieniem czytałem
komentarze, jak też wiadomości, które do mnie dochodziły. Generalny przekaz tych informacji był taki:
minie 10 dni, jakoś to przeboleję, ale po tych 10 dniach jak ja się nafutruję…
Trochę jak więzień, który nie może się doczekać wyjścia.
I chcę powiedzieć Państwu tak: na koniec tej pierwszej 10dniówki zaczynam kolejną. Gorszą. Bo ja chcę
zrzucić 5 kilo. I to chcę zrzucić 5 kilo, eliminując z mojego codziennego jadłospisu składniki żywieniowo
zbędne. A cukier taki właśnie jest. I nie jest to kwestia życia i śmierci. Jest to kwestia gustu i uzależnienia
od przyjemności. Dopamina rządzi, prawda?! A ja nie chcę, aby cokolwiek mną rządziło – a już na pewno
nie cukier.
Dochodzimy tutaj do sedna właściwie każdego wysiłku, czyli odpowiedzi na podstawowe pytanie po co to
robimy. Zacząłeś 10 dniowy detox po to, aby potem do niego wrócić z większym przytupem? To po co
zaczynać w ogóle. A może te 10 dni uświadomiły ci, że po prostu nie możesz/potrafisz żyć bez słodyczy. I
tutaj jest pies pogrzebany.
Na jednym ze szkoleń, po wymianie zdań odnośnie nawyków żywieniowych usłyszałem: „Pan to musi mieć
strasznie smutne życie”. Mój „smutek” miał dotyczyć niepicia przeze mnie alkoholu. Przyznam, że bardziej
idiotycznego komentarza w życiu nie usłyszałem. Tak jakby alkohol był niezbędny do życia w szczęściu, a
kieliszeczek koniaku codziennie po pracy ustawiał humor i dobre samopoczucie. Dla mnie to raczej miękki
alkoholizm. Walę z grubej rury, ale jako dziecko alkoholika akurat ten temat dla mnie nie istnieje. Chociaż
mechanizmy są te same. To, że wtranżolę torcik wedlowski nie uczyni mnie szczęśliwszym. Z
psychologicznego punktu widzenia raczej spowoduje mega wyrzuty sumienia, które w następstwie
skutkować będą brakiem sympatii do samego siebie oraz szeregiem innych efektów ubocznych. Choć to
już chyba znamiona czegoś głębszego.
Podczas tej 10dniówki padały też komentarze: nie mam problemu ze słodyczami, bo po prostu ich nie lubię.
Chciałbym tak. I wydaje mi się, że jest to tylko kwestia zwykłego odstawienia i odzwyczajenia się, a nie
pewnych, jak chce mi się to wmówić, mód czy przymusu. Nie potrzebuję ciastka do kawy (chociaż ciasta
uwielbiam). Nie lubię tortów, więc jak na imprezie są tylko takie, to po prostu nie jem. Może to w takim
razie kwestia braku dostępności i konsekwencji. Ale przede wszystkim wytrwałości w „chceniu” tego, co
chcemy za pomocą danej aktywności (w tym przypadku eliminacji słodyczy) osiągnąć.
Chcę wyeliminować słodycze, bo wierzę, że prowadzić mnie to będzie do celu nadrzędnego, czyli zrzucenia
5kg do kwietnia 2019. Jeśli uda się przy tej okazji doprowadzić mój organizm do zaakceptowania musu
wtranżalania czekolady, lodów, ciast, to uznam, że osiągnąłem więcej niż zamierzam.
Z drugiej strony, nieustannie słyszę od żony: „wszystko jest dla ludzi”. I bardzo się z tym zgadzam.
Wszystko. Wszystko w umiarkowanych ilościach. Tylko może na początku zdefiniujmy umiarkowaną ilość,
bo, jak rozmawiając kiedyś z Krzysiem Dietrichem, usłyszałem: „10 pączków do kawy”, to pomyślałem
sobie, że mój jeden przed zawodami to niezły wynik. Zatem może to wszystko jest także kwestią skali?
Hm.
Nie, chyba jednak pójdę w stronę ortodoksji. Chcę wyeliminować ze swojej diety słodycze albo
przynajmniej spowodować, aby były one tylko dodatkiem. I do tego służyć mają 10dniówki. Zauważyliście
liczbę mnogą? To dobrze ;)

BIEGANIE JEST LEPSZE NIŻ TRIATHLON?
W zeszłą środę pojawiłem się na basenie aby strzelić 400m pływania w ramach listopadowej edycji
Triathlonu Korespondencyjnego. Podobnie z rowerem. Nie pływałem od sierpnia. Od sierpnia też nie
jeździłem jakoś zasadniczo na rowerze. Te kilka miesięcy pokazało mi, jak wiele różni triathlon i bieganie
właśnie. Dalej jestem trajlonistą, dalej mam cel, aby zostać mistrzem świata Ironman M50 (2022), ale czy
na dzisiaj bardziej kręci mnie bieganie czy multisport – sam nie wiem. Piszę ten felieton nie po to, aby
Was drodzy przyjaciele triathloniści zniechęcać. Ale samo bieganie też ma swoje plusy. Jakie? Poczytajcie.
Czas przeznaczony na trening
To jedna z podstawowych różnic. W okresie największych obciążeń biegowych (robiąc po 150 km), przy
jednym dniu wolnym w tygodniu, trenowałem połowę swoich regularnych obciążeń godzinowych w
triathlonie. 80 h w sierpniu 2017 (BPS do IM w 2017) vs. 36 h we wrześniu (BPS do maratonu 2018).
Niesamowite jest to, jak zdecydowanie więcej czasu wolnego jest, kiedy trenuje się jedną, a nie 3
dyscypliny. Jest czas na rozciąganie, oddzielne sesje streczingowe, normalne wstawanie. Nawet
największe kobyły treningowe (biegowe) zabierają zaledwie 2,5h (32 km). W porównaniu do klasycznej
„Kowalskiej” zakładki 5+2 albo 3+2 to naprawdę znaczna różnica.
Logistyka wyjazdów.
Jak wiecie dużo podróżuję. Pakowanie się na wyjazd (czy to służbowy czy na zawody) to koszmar. Mimo,
że mam większość rzeczy przećwiczonych, już z bólem dupy zastanawiam się nad pakowaniem walizki
rowerowej i potem targaniem jej do centrum Nicea. W bieganiu? Tygodniowa delegacja (nawet teraz –
zimą) to 2 komplety strojów biegowych. I nawet w największym wypasie są to 2 pary rajtek, 2 kurtki
biegowe, 2 koszulki i… tyle. Reszty rzeczy nie liczę, bo wszystko mieści się w buty biegowe. Czy mam
wymieniać co należałoby zabrać na tygodniową delegację podczas treningu triathlonowego? Kolejna
rzecz związana z logistyką to sprzęt treningowy. Nie muszę pakować trenażera, wiatraka, zastanawiać się
gdzie basen. Właściwie potrzebuję wyłącznie siłowni (bo bieżnia) albo kawałka asfaltu lub lasu. No ok.
czasami w treningu biegowym wyzwaniem jest stadion. Cudowne jest jechanie na zawody ze sprzętem,
który mieści się… w reklamówce ;)
Popularność dyscypliny i zadęcie.
Najtrudniejszy do opisania punkt. Ale piszę też o sobie, więc mogę. Na zawodach biegowych i na formach
biegowych widzę… zdecydowanie mniej nadęcia niż wśród triathlonistów. Wiem, że tri jest trudniejszym
sportem (tak uważam – choć patrz pkt poniżej) ale zaczyna mnie powoli wkurzać to postrzeganie
sportowego świata dookoła na zasadzie: biegasz? Phi, nie uprawiasz trajlonu – co ty wiesz o sporcie ;)
Ostatnio miałem ciekawą rozmowę z moim guru triathlonowym. Ten, zapytany przeze mnie, kiedy
zamierza wrócić do tri odpowiedział: na razie nie mam zamiaru, bo za dużo mistrzów w tym sporcie ;).
Nie wiem jak to jest ale rzeczywiście coś jest na rzeczy. Mimo, że najlepiej obsadzona impreza
triathlonowa (nawet na wszystkich dystansach w oba dni) to zaledwie średnia frekwencja na imprezie
biegowej. Startowałem w Braniewie w biegu na 10 km (naprawdę ogórkowe zawody). Wystartowało 600
osób. Znajdźcie mi triathlon tej rangi z taką frekwencją. Jednak tej egalitarności w bieganiu jest więcej.
Nie mówię o kosztach startów w obu dyscyplinach, bo są nieporównywalne. A czy inne pod względem
sportowym? Nie.
Bieganie jest trudniejsze wynikowo niż triathlon (dla mnie)
Patrząc na wyniki „graniczne” śmiem twierdzić, że tak jak łatwiej jest złamać 3 h w maratonie niż 5 h w
1/2 IM, to zdecydowanie trudniej jest złamać 2:30 w maratonie niż 9 h w IM. Wiem, bo opieram to na
swoim osobistym doświadczeniu. Bieganie na poziomie 3:20 - 3:30 na kilometr jest według mnie inną

dyscypliną niż bieganie w triathlonie. Zresztą nie oszukujmy się, bieganie (nie człapanie) w IM już w samo
w sobie jest sukcesem. Mój serdeczny przyjaciel opisując mi swój ostatni występ w IM z dumą mówił:
zrobiłem maraton w 5h a i tak byłem w 1/3 najlepszych wyników. Jeśli więc potrzebujecie
„triathlonowych” wyzwań (w sensie takich trudnych) w bieganiu – wystarczy pocisnąć na lepszy wynik.
Zapewniam Was, że próbując złamać 35’/10 km doznacie niezłego orbitowania poza strefę komfortu.
Bieganie nie wymaga żadnego sprzętu i talentu.
Technikę biegową (jeśli macie jakiś przeszkadzający nawyk) zmienicie w miesiąc. Wyobrażacie sobie to z
pływaniem? Ja nie. Sprzęt w bieganiu odgrywa znikome znaczenie. A w tri? Kolosalne. Biegacz w
trampkach vs biegacz w najnowszych njubalansach mają podobne szanse (obaj podobnie wytrenowani).
Triathlonista na szosie i triathlonista na argonie czasowym (podobnie wytrenowani) już nie tak bardzo.
Bieganie jest prymitywnym sportem i wymaga prostego treningu. A, że jest nudne, to co poradzisz?
Nudniejsze jest pływanie ;)
Jak widać mocno wkręciłem się w bieganie. Na tyle mocno, że na wiosnę po raz kolejny zaatakuję 2:30. A
jak mi się nie uda, to naprawdę mocno mnie kusi lajtowe wystartowanie w Nicea po to, aby porządnie
przygotować się do jesiennego Frankfurtu.
Aha i żeby nie było, że bieganie ma tylko same przewagi nad triathlonem, to next week napiszę o jego
wadach względem multisportu.

