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Wstęp
Oddaję w Państwa ręce 4 „książkę” jaką napisałem w swojej karierze triathlonowej. Specjalnie piszę w
cudzysłowie, bo nie uważam się za pisarza, który pisze książki. Tak jak poprzednie, jest to zbiór
felietonów napisanych i opublikowanych na www.niemaniemoge.pl w 2019r.
Zdecydowanie lepiej biegam, niż składam zdania. O interpunkcji nie wspominam (z litości dla siebie).
Żeby nie Anna Perkowska (której po raz kolejny dziękuję z całego serca), to pewnie nie dałoby się tego
czytać. A że się da, to wiem z Państwa komentarzy.
To był dobry dla mnie rok jako sportowca, średni dla mnie jako MKONa (czego daję wyraz w ostatnim
felietonie).
Dlaczego dobry dla sportowca? Po pierwsze nareszcie zacząłem biegać! I nie mówię tutaj o wynikach, ale
przede wszystkim o stylu biegania. Po drugie zwyciężyłem wagę. I to właściwie bezwysiłkowo. No i po
trzecie, z tego roku właśnie (przypomnę mam 47 lat) mam najlepsze wyniki (życiówki) z biegów
ulicznych! Prawie ze wszystkich dystansów. Niepotwierdzona (bo nie mam dostępu do wyników z 1994)
jest życiówka na 10km. Ale najważniejszy cel w życiu (SUb 2:30 w maratonie) zrealizowałem! Teraz czaję
się na życiówkę w półmaratonie. W planie sub 1h11:45. Głęboko wierzę, że jest ona w moim zasięgu.
Może nie na wiosnę, ale na jesień na 100%.
Słaby dla MKONa, bo czuję podskórnie, ze formuła triathlonowego trybuna ludowego (bo przecież nie
celebryty) się wyczerpuje. Mimo, że miałem więcej czasu (tylko bieganie) to napisałem mniej felietonów
(30 do 39 z 2018). Niektóre z nich mają odwołania do felietonów już napisanych – ergo – już o tym kiedyś
pisałem. Najbardziej jednak rozczarowujący jest niski „respons” w programie sMentorskim. Najwięcej
zgłoszeń, tyle samo osób przyjętych – najniższa aktywność padawanów. Wiem, że to pull, a nie push. Ale
może ta forma bezpłatnego dostępu do experta też powoli się wyczerpuje. A, że tristylerem, youtuberem
ani influencerem być nie mam zamiaru, to czas zrobić sobie #MKONdetox.
W roku 2019 wspierali mnie jak cholera:
SAE – szczególnie chciałbym podziękować Jackowi Nowakowskiemu za CAŁĄ pomoc przy starcie
maratońskim we Frankfurcie
New Balance Poland – za sprzęt oraz wsparcie finansowe Nidzickiego Funduszu Lokalnego
Enervit Polska – za extra odżywki. W szczególności za żele typu „one hand”, które genialnie pasują do
spodenek biegowych.
Sklep Wertykal, za cierpliwość i chęć do dalszej współpracy – mimo, ze mało triathlonowałem
Tripower.pl – jak wyżej. Choć naciągnąłem też Maćka na kilka ciuszków Huub, świetnie pasujących do
biegania.
Artneo – za realizację wszystkich moich zwariowanych pomysłów, a przede wszystkim za obsługę sklepu
na stronie www.niemaniemoge.pl
Daniel Godlewski i cała załoga CTMiR za trzymanie mnie przy życiu i dbanie o moje zdrowie.

BEKO Polska, za wspieranie finansowe moich akcji świątecznych.
Wojtek Suchowiecki – znany szerzej jako Prezes Klubu Sportowego NIEMANIEMOGE za wszystko!!! No i
oczywiście wszystkim Działaczom też kłaniam się w pas!
Tomkowi Kowalskiemu za prowadzenie mnie po sznurku od sukcesu do sukcesu
Na koniec jeszcze dwa podziękowania. Najważniejsze!
Dziękuję wszystkim organizatorom, którzy zaprosili mnie do startu w zawodach w tym roku.
No i dziękuję Wszystkim Państwu, którzy czytacie, komentujecie, udostępniacie i co naprawdę godne
podziwu wpłacacie pieniądze na wspierany przez nas Nidzicki Fundusz Lokalny. Dzięki Waszym wpłatom
(bezpośrednim lub z zakupu ciuszków) zebraliśmy środki na 35 rocznych stypendiów!
MKON aka Marcin Konieczny ;)
P.S tak jak w przypadku poprzednich „zbiorów”, ten jest również do dowolnej niekomercyjnej
dystrybucji.

Refleksje “między10dniówkowe”*
W trakcie trwania pierwszej 10dniówki MKONa aka “#cukierdetox” z dużym zaciekawieniem czytałem
komentarze ale i wiadomości jakie do mnie dochodziły. Generalny przekaz tych informacji był taki: minie
10 dni, jakoś to przeboleję, ale po tych 10 dniach, jak się nafutruję…
Trochę jak więzień, który nie może się doczekać wyjścia.
I chcę powiedzieć Państwu tak: na koniec tej pierwszej 10dniówki zaczynam zaraz kolejną. Gorszą. Bo ja
chcę zrzucić 5 kilo. I to chcę zrzucić 5 kilo eliminując z mojego codziennego jadłospisu rzeczy żywieniowo
zbędne. Bo cukier taką rzeczą jest. I nie jest to kwestia życia i śmierci. Jest to kwestia gustu i uzależnienia
od przyjemności. Czyli dopamina rządzi. A ja nie chcę, aby cokolwiek mną rządziło – a już na pewno nie
cukier.
Dochodzimy tutaj do sedna właściwie każdego wysiłku. Czyli odpowiedzi – 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, ze 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, bardziej
idiotycznego komentarza, w życiu nie usłyszałem. Tak jakby alkohol był MUST życia w szczęściu. A
kieliszeczek koniaku codziennie po pracy, ustawiał humor. Dla mnie to raczej miękki alkoholizm. Walę z
grubej rury, ale jako dziecko alkoholika akurat temat ten dla mnie nie istnieje. Chociaż mechanizmy są te
same. To, ze wtranżolę torcik wedlowski nie uczyni mnie szczęśliwszym. Z psychologicznego punktu
widzenia raczej spowoduje mega wyrzuty sumienia. Potem, zaczynamy się za to nie lubić itd. Ale to już
chyba znamiona czegoś głębszego.
Podczas tej 10dniówki padały też komentarze: nie mam problemu słodyczy, 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 też kwestia braku dostępności. I konsekwencji. Ale przede wszystkim konsekwencji w „chceniu” tego,
co chcemy za pomocą danej aktywności (w tym przypadku eliminacji słodyczy) osiągnąć.
Ja 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 będzie powiem, że osiągnąłem więcej niż zamierzam.
Z drugiej strony nieustannie słyszę od żony: „wszystko jest dla ludzi”. I bardzo się z tym zgadzam. Wszystko.
W umiarkowanych ilościach. Ale 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. Więc może wszystko jest również kwestią skali?

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 ;)
______________________________________________
* Ostatni felieton z 2018r. Zamieszczam go dlatego, bo uważam, ze #cukierdetox był jedną z podstaw
sukcesów roku 2019. Bez niego nie byłoby wyniku w Londynie, ani we Frankfurcie. O pośrednich
życiówkach nie ma co wspominać. Żeby oswoić siebie i innych z tą „dietą” organizowałem na FB
„dziesięciodniówki”. Kto wytrzymał 10 dni, ładował kolejną… i tak do startu głównego. Czyli w moim
przypadku – do kwietnia.

Dlaczego wytop jest potrzebny?
Kolejny maraton to kolejna analiza, dlaczego się nie udało. Wśród wniosków, jakie się pojawiły jeden rzuca
się w oczy. Bieganie to nie triathlon i tutaj każdy kg jednak robi różnicę. I tak jak na rowerze, zbyt niska
waga wpływa negatywnie na moją moc, tak w bieganiu niestety czuję, że to jednak przeszkadza.
Szczególnie na tak długim dystansie. W ironmanie, kiedy to prędkość maratonu oscyluje (u mnie) w
okolicach 4:10-4:30 ma to znikome znaczenie. Problemem jest następująca zależność. Wytop, czyli
ograniczenie podaży dostarczanych kalorii jest w sprzeczności z jakością treningu. Innymi słowy im większe
przycięcie posiłków, tym mniej siły mamy na trenowanie. Dlatego często słyszę: odchudzam się ale
jednocześnie nie mam siły na robienie treningów. Mam na to dwa sposoby. Mikro, to dobra „micha” w
dniu treningu jakościowego, sposób makro, to wytop w okresie roztrenowania. Wiem, że po długim
sezonie, bardzo kusi popuszczenie sobie szelek i rozpoczęcie wycieczek po „zakazanych rewirach
spożywczych”, ale jednocześnie akurat okres, w którym trenujemy mało a może i w ogóle wydaje się
idealny na zrzut zbędnych kg. Jeśli takowe po sezonie są. Bo jeśli nie ma to po co opychać się na zapas.
Owszem ktoś może powiedzieć: przez cały rok sobie odmawiałem, aby teraz… Ale tutaj zaraz włącza mi się
wątpliwość: kto kim rządzi. Słodycze (np.) nami, czy my słodyczami. Chociaż może ten problem to akurat
na inny felieton.
Chcąc w wiosennym maratonie uzyskać docelową wagę startową warto zacząć już teraz. I to zacząć na
serio. Im dłużej trwać będzie wytop tym mniej dokuczliwy on będzie.
Oto kilka moich sprawdzonych sposobów, które uprawiam w okresie najbardziej intensywnego wytopu:
1. Butelka wody mineralnej. Gazowanej. Przed każdym posiłkiem. Wiem, że ortodoksi zdrowego
odżywiania zaburzą się (tak jak gaz w tejże butelce), ale już samo odchudzanie się jest przez
niektórych uznawane za niezdrowe. Woda gazowana ma służyć przede wszystkim poczuciu sytości,
czyli napełnienia żołądka. Kalorycznie obojętna naprawdę zwiększa pojemność żołądka, a
szczególnie przed wieczornym posiłkiem mocno „zapycha”
2. Warzywa strączkowe. W sytuacji, kiedy jesteśmy na granicy dziennej podaży kalorii rozglądam się
za zapychaczami. Takimi są dla mnie wszystkie (no może poza kukurydzą) warzywa strączkowe.
Nie mam niestety na co dzień przestrzeni aby je gotować, więc posługuję się puszkami. Gwarantuję
Wam, że (po niewielkim przyprawieniu) puszka groszku albo fasoli zjedzona na raz potrafi nieźle
nie tylko zaspokoić głód, ale również nieźle zapchać żołądek
3. Staram się nie jadać węglowodanów w ostatnim posiłku dnia. Wolę zjeść kostkę twarogu albo
nawet 3 gotowane jajka niż smaczną kanapeczkę. W końcu to z węglowodanów pochodzi najwięcej
kalorii.
4. Sałaty, sałatki, sałateczki. Raz chciałem policzyć ile kalorii będzie miała sporządzona przeze mnie
miska (tak, miska) sałatki (sałata lodowa, cała cukinia, pieczarki, trochę oliwy do smaku). Okazało
się, ze zmieściłem się w 300 kaloriach na całą miskę (ok 1-2l) oczywiście nie przejadłem tego na
raz. Sałata lodowa, cukinia, grzyby. Mało kaloryczne ale bardzo pożywne – to kolejny mój hit
żywieniowy
5. Na koniec idzie to, co jest podstawą wszystkiego. Dzienny bilans kaloryczny. Ktoś powie: nie dam
rady bez pączka. Ja mówię: proszę bardzo. Ale te 300 kalorii musi spaść z wyznaczonej ilości na
dany dzień. Twój wybór. Chcesz wszamać całą czekoladę – wal. Ale te 500 kalorii odejmujesz od

tych xxxx, które danego dnia miałeś wsunąć. I tak ze wszystkim można. Nie jestem jakimś
ortodoksem liczenia kalorii ale warto według mnie porobić sobie schematy kaloryczne i
odejmować 200-300 od zaplanowanego dziennego spożycia. W końcu przecież najskuteczniejszą
dietą jest mniej żreć
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Dlaczego nie trenuję po 20.
Do napisania tego tekstu natchnęły mnie trzy rzeczy. Po pierwsze, trening pływacki z grupą Sebastiana
Najmowicza, który zakończyłem ok. 21.15. Po drugie, wymiana zdań z Ryśkiem, który 80% treningów
wykonuje po 20 (a część po 22). Po trzecie, dyskusja pod postem jednego z blogerów, który dość
bezpiecznie pisze: tak mam ja. Ja również często piszę, że jest to #mkonway, ale w kwestii tytułowej
chciałbym jednak coś zarekomendować. I potem postaram się tę tezę obronić.
Nie trenujmy po 20. Tak brzmi teza. I zanim przejdę do jej uzasadniania, posłużę się standardowym
przykładem pracującego 9-17 męża i ojca, który na 8 rano musi rozwieźć dzieci do szkoły, popołudniu
odrobić z nimi lekcje, czy też podzielić się innymi obowiązkami z małżonką. Jeśli dzieci są do 10 roku życia,
pewnie po 21 ma wolne. Jeśli są powyżej – wolne ma wcześniej (if you know what I mean).
Postaram się podać 4 kluczowe elementy mojej tezy i choć wiem, że możecie mieć setki przykładów osób,
które trenując po 20 – jednak dają radę, to ja piszę o osobach, które traktują trenowanie serio (stawiają
sobie cele i je konsekwentnie realizują). Nie piszę o osobach w stylu: a pójdę sobie pobiegać. Piszę o
osobach, dla których realizacja planu treningowego opiera się na codziennym balansowaniu na granicy
zmęczenia (wyczerpujący trening). Piszę też o osobach, dla których trening jest drugą, jeśli nie trzecią
rzeczą w życiu (po rodzinie i pracy). Nie chcę też dawać dobrych rad – myśli na ten temat z chęcią zderzę
w trakcie komentowania, sMentoringu albo po prostu gadania 1:1. Dla uproszczenia argumentacji posłużę
się tylko jednym sportem – bieganiem. Bieganiem do maratonu, czyli około 8 treningami w tygodniu, przy
jednym dniu wolnym (nie licząc sesji rozciągania oraz siłki), co w sumie daje ok 11h.
Żeby zaspokoić obie strony od razu, sam sobie będę zaprzeczał ;)
Oto argumenty broniące mojej tezy:
SEN
1. Sen jako regeneracja. Potrzebuję 6-8h snu. Jeśli mówimy o regeneracji, to raczej 8-9 a nie 6-7. Snu
prawdziwego, z powolnym zasypianiem, budzeniem się wyspanym. To jest sen regeneracyjny. Nie
wierzę w odsypianie, łapanie 15’ drzemek w ciągu dnia, itd. Oznacza to powolne zbliżanie się do
łóżka w okolicach 22 (jeśli przyjmiemy tezę, że biegamy rano).
2. Zakładając, że od 21 mamy 60’ – 90’ trening, to naprawdę konia z rzędem temu, kto solidnie się
porozciąga, zje i nie nabuzowany, ale przede wszystkim nie napchany, pójdzie spać ok. 23-23.30.
Ja niestety po solidnym treningu potrzebuję co najmniej 45’ na schłodzenie (też głowy). Niestety
wtedy te 45’ obcina sen potrzebny na regenerację.
JEDZENIE
Dziura węglowodanowa, superkompensacja, periodyzacja treningu. Są to rzeczy, o których przeczytacie w
każdym opracowaniu i pewnie każdy zna ich definicję. W kontekście trenowania po 20 największy zgryz
mam z posiłkiem potreningowym. Bo albo przyjmuję zasadę „dobrej michy”, która ma się przyczynić do
regeneracji, uzupełnienia glikogenu, odbudowania białek (ale trawi się 2h) albo idę w stronę protezy typu
koktajl. Ma wszystkie niezbędne składniki, trawi się znacznie krócej, ale „dobrą michą” nie jest. Kończysz

trening o 21.30 – kiedy możesz położyć się spać, aby twój organizm zajął się spaniem, a nie trawieniem. I
to jeszcze węglowodanów. 2h przed snem. Kupa czasu.
SEKS i inne sprawy małżeńskie
Nie wiem jak wygląda Wasze życie seksualne, ale dziecko/dzieci, obowiązki domowe, godziny poza
domem, trening, seks – to wszystko nie idzie w parze. Patrząc na moje doświadczenia w tej materii, czujne
rozglądanie się za małżonką rozpoczynało się dopiero jak bachory spały snem kamiennym. Przy planowaniu
trenowania po 20, wybieganie jak rozumiem jest priorytetem niż … A tak chyba być nie powinno. No chyba,
że macie bardzo cierpliwego partnera, który poczeka na to aż się porozciągacie, zjecie, porolujecie,
wykąpiecie… Jeśli tak, to zazdraszczam 
JAKOŚĆ TRENINGU
Ten temat zależy bezsprzecznie od pory dnia i rodzaju treningu, ale wszystkie moje eksperymenty pokazują
wyraźnie, że bieganie jak jest jasno jest jakościowo (tempo, komfort) lepsze niż jak jest ciemno. Nawet
przy najlepszym świetle z czołówki. Dodatkowo, patrząc na bieganie np. w Wawie, trening rano obarczony
jest znacznie mniejszą ilością smogu niż wieczorem. Poza tym, jak rano trening nie wyjdzie, to zawsze
można go powtórzyć… na wieczór ;)
Dobra. Na podsumowanie powtórzę swoją tezę: niech bieganie po 20 nie będzie dla Was standardem.
Oczywiście, bieganie rano nie powinno być też celem. Celem powinno być optymalizowanie czasu treningu
do wszystkich elementów życia. Może w tygodniu nie ma wyjścia, ale są to krótkie mało intensywne
treningi? A może mając na środę zaplanowany trening petarda, lepiej wynegocjować ze wszystkimi
odpowiednie okienko już na 2 tygodnie przed? A może po prostu zrobić sobie przerwę w trenowaniu, jeśli
nie można złapać wszystkich srok za ogon (przypominam o priorytetach). Zapraszam do dyskusji.
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Biblia Triathlonu MKONa
Tomek Kowalski (zbieżność nazwisk z moim trenerem przypadkowa) zasugerował, żebym wziął się w końcu
za pisanie biblii triathlonu MKONa. Sugestia dotyczyła kolejnej wrzutki, z którymś tam patentem. W tym
konkretnym przypadku chodziło akurat o rozciąganie. Pierwsza myśl była bardzo optymistyczna – bo
dlaczego nie?! Z drugiej jednak zeszło już trochę tego pozytywnego powietrza – bo czy to rzeczywiście ma
jakiś sens?
Poniżej chciałbym wytłumaczyć na kilku przykładach, dlaczego nieustanne tworzenie nowego kontentu
jest w rzeczy samej irracjonalne. Jak to przepięknie ktoś, gdzieś (Czujecie? Kto? Gdzie?) napisał: jesteśmy
przestymulowani (treścią). Za dużo danych, za dużo bodźców. Maciej, który zajmuje się bądź co bądź
dziennikarką bliską poradnikowej (część triathlonowa Biegania), twierdzi, że treści „poradnikowej” jest
tyle, że nie ma żadnej możliwości, żeby to wszystko można było przerobić. Ale moja niechęć do pisania
kolejnej merytorycznej cegły ze złotymi radami nie wynika tylko z tego.
Niemniej najpierw porozmawiajmy o podejściu.
1. Wszystko już było.
Po szkoleniu prowadzonym dla klienta w Dubaju podeszła do mnie Pani HR i powiedziała: „Marcin,
szkolenie super, fajnie prowadzone, tylko te treści o motywacji to takie trochę… stare. My tutaj
szukamy wszystkiego co jest up-to-date i nowoczesne”. Jej słowa dały mi do myślenia. Dlatego też
przy okazji realizacji projektu pod roboczą nazwą: „Jak współpracować z millenialsem”, zadałem
sobie trud zrobienia mini-badań dotyczących motywatorów tych młodych ludzi. I okazało się… że
różnic nie ma. Zasadniczych różnic. Rozbieżności pojawiają się przy formie wykorzystywania,
stosowania, czerpania. Ale generalnie 50, 30, 10 lat temu „kręciło nas” to samo. Według mnie
podobnie jest z treningiem. Po obserwacji zawodników – lekkoatletów w Monte Gordo, Tomek
Kowalski (tym razem ten Tomek Kowalski!) powiedział, że w zależności od rodzaju treningu można
nie patrzeć w kalendarz i wiadomo jaki jest dzień. We wtorek podbiegi, w środę akcent, w sobotę
akcent, w niedzielę długie wybieganie. Niezmiennie. Ja tak trenowałem w latach 80-tych. Myślicie,
że myśl trenerska diametralnie się zmieniła? Musiałaby się też zmienić fizjologia człowieka. A nie
podejrzewam, żeby tak było. Skąd więc ten pęd, aby ciągle proponować coś nowego? Czemu nie
wykorzystać czegoś, co działało i działa (najwyżej owinąć to w sreberko). Myślę, że to dlatego, że
podchodzimy do walki o wynik od dupy strony.
2. To fałszywe podejście nazywa się marginal gains. Słyszeliście? Generalnie, w dużym uproszczeniu,
chodzi o zdjęcie grama tam i tu, by uzyskać sumę dwóch gramów (np. z części roweru), które mogą
dać nam przewagę przy tym samym poziomie wytrenowania. Ja się z tym zgadzam i wiem, że
ostatniej części poprzedniego zdania ludzie nie czytają ze zrozumieniem. Najpierw idzie poziom
wytrenowania, a nie gramy. I nie mówię bynajmniej o zakupie sprzętu. Mówię o podejściu do
trenowania. Najpierw baza, potem szlif, potem marginal gains. Tak to idzie, a nie odwrotnie.
Dlatego jeśli coś działa u innych, a nie działa u Was, to może najpierw się weźcie za trenowanie, a
nie od razu zmieniajcie plan treningowy. Szczególnie, jeśli ten drugi wprowadza rewolucyjną
zmianę biegania, np. zamiast 10x1km to 10x1200m. Szukamy ciągle czegoś, co niestety ma zastąpić

żmudną, trudną, nie przynoszącą ot tak natychmiast wyników. Najpierw baza, potem szlifowanie
formy. Choć, owszem czasami coś jednak trzeba zmienić.
3. Zmieniamy za szybko.
Rozmawiałem kiedyś, na początku naszej znajomości z redaktorem Gapińskim, który żalił mi się w
tamtym czasie, że po 3 latach jego życiówka w maratonie różni się o 1’. Moja rekomendacja –
zmienić podejście do treningu maratońskiego. Ale kolega Gapek, miał 3 lata na to, żeby się o tym
przekonać. Pod koniec zeszłego roku towarzysz Krasus, ogłosił, że na rok koncentruje się na
pływaniu. Też bym się skoncentrował, jeśli trenowanie pływania przez ostatnie 5 lat dawało
niesatysfakcjonujący progres. Jednak kiedy to zmieniać? Dla mnie (nie tylko w sporcie) takim
okresem jest rok, sezon, jak zwał tak zwał. Od otwarcia do zamknięcia. Podam Wam dwa przykłady.
Jak po 2 miesiącach managerowania na szkoleniu przychodzi do mnie uczestnik i mówi: „Marcin,
nie czuję tego tematu. Lepiej byłoby wrócić do kodowania”, to ja mu mówię: „Ciężko jest, ale
ponieważ zacząłeś niedawno, daj sobie czas. To naturalne, że nie wychodzi. Jak spędzisz z ludźmi
rok (od jednej rozmowy okresowej do kolejnej), to wtedy podejmij decyzję”. Doświadczenie
PEŁNEGO zakresu daje podstawę do powiedzenia sobie: zmieniam. Bo przerywanie w połowie
drogi nie ma sensu. Nie ma też sensu w związku z tym szukanie innego bardziej atrakcyjnego
kontentu.
Nie wierzycie? Odwołajcie się do swoich rodzicielskich doświadczeń. Przychodzi do Was dzieciak we
wrześniu i mówi: zapisałem się na kółko fotograficzne. Co robicie? Zwykle kupujemy aparat niezbędny
do zajęć. Jak jest to judo – jest łatwiej – judoga mniej kosztuje. Ale, jeśli dzieciak w połowie
października, zwykle orientując się, że innym idzie lepiej, przychodzi i mówi: „pieprzę te fotki, wolę
kółko muzyczne”. Co robicie? Odpalacie allegro i wpisujecie „saksofon second hand?” Czy
przekonujecie berbecia, żeby jeszcze trochę pochodził. Może się przełamie. Swoją drogą koszt zakupu
aparatu może w tym pomóc ;0.
Dokładnie tak samo jest z treningiem. Trzeba walczyć. Jak nie wychodzi, to na spokojnie usiąść i
przeanalizować dlaczego nie wychodzi. Dobry trener Wam w tym pomoże. Jeśli będzie Wam wciskał,
że (przy Waszej 100% realizacji) plan jest super, ale to Wy nie domagacie – dopiero wtedy proponuję
zmianę ;)
Żadnej książki pisać nie mam zamiaru. Nawet zastanawiając się nad kolejnymi felietonami
uświadamiam sobie, że ten temat już opisałem. Po jaką cholerę zmieniać coś, co działa. Ułamki
działają? Działają! Zasada 5 działa? Działa. Po co tworzyć niepotrzebne byty? Wystarczy wejść na
www.niemaniemoge.pl/mkon-books i voila.
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Trenowanie w „ciepłym”
Swego czasu napisałem tekst chwalący trenowanie “w zimnym”. Jak Rocky na Syberii zachwalałem zalety
uporu, zaciętości, męskości wynikające z trudnych warunków, jakie stwarza nam nasza polska aura. Upór,
zaciętość i męskość dalej została mi w głowie, ale 2 tygodnie w Monte Gordo przeformatowały
kompletnie moje podejście do trenowania „w ciepłym”. Do powiedzenia: „tylko krowa nie zmienia
poglądów” dodaję od siebie: „i MKON, choć trzeba go przekonać”.
Czemu sobie utrudniać jak można ułatwiać?
Jedziecie w nieznane miejsce i spieszycie się (ważny warunek) to kupujecie mapę, (bo to bardziej po
męsku, a ludzie już nie potrafią czytać map), czy włączycie google maps? Ja przez ostatnie 3 lata coraz
częściej rezygnuję z „kupowania mapy”. Głównie dlatego, że limit na błędy coraz mniejszy. Byłem
namawiany przez 3 lata do wystartowania w dużym maratonie, żeby zobaczyć jak biegnie się w dużej
grupie na 2:30. Nie dawałem się przekonać. Upór i ambicja brały górę. W końcu jak człowiek jest
przygotowany to i wiatr nie przeszkadza. Aż pojechałem do Frankfurtu i się przekonałem o zaletach
biegnięcia w grupie.
Podobnie było z moim pobytem w Portugalii. Decyzja o wyjeździe w ciepłe miała dwa źródła: kontuzja z
wiosny 2018 i kontrast jakościowy treningu maratońskiego jakiego doświadczyłem trenując latem 2018.
Plan był taki aby pojechać na tydzień i zobaczyć, jak będzie. Monte Gordo to w końcu „kultowa”
miejscówka Trinergy. Bardzo dobre warunki biegowe, rowerowe, kompleks sportowy z basenem i
stadionem. Pełen wypas. No i prawdopodobieństwo lepszej pogody niż w Polsce. Dodatkowo, dobroć
uczestników jednego z projektów szkoleniowych i przesunięcie szkolenia o tydzień dała możliwość
wygospodarowania dwóch tygodni. Pojechałem z otwartą głową i dużą chęcią uczciwej i solidnej pracy.
I się nie zawiodłem. Ani na miejscówce ani na swojej robocie.
Po pierwsze w Monte Gordo są albo emeryci albo sportowcy. Poza tym nikogo nie ma. Grudzień –
marzec to low season. Ceny są niskie (mówię to z całkowitą świadomością różnych definicji słowa
„niskie”) zarówno w pensjonatach jak i w restauracjach. Jeśli chcecie poleżeć na plaży albo na tarasie
restauracji i w ciągu 2 godzin nie spotkać NIKOGO to jest to takie właśnie miejsce.
Po drugie pogoda. Zeszłoroczne przygody pokazały, ze nie zawsze jest super słońce. Natomiast na pewno
jest na plusie i choć robienie treningów przed 8 rano oznacza bieganie „na długo” to już po 11 mamy
przynajmniej 15-17 stopni. Nam trafiło się idealnie. 18-20 stopni i codziennie słońce. Po każdym treningu
zalegałem na słońcu i robiłem wlewy z witaminy D. Serio. Miałem poczucie, jakbym miał jakieś
dodatkowe wspomaganie.
Po trzecie warunki techniczne. Potrzebuję słońca (choć nie jest ono must), fajnie biega się „na krótko”
(choć to też nie jest must). Ale niestety jak podczas biegania noga ucieka, albo jak „płakał” mi przez
telefon kolega Żywek: „wkurza mnie, że na każdym zakręcie podczas akcentu muszę uważać” to jednak
nie mówimy o idealnych warunkach do trenowania . W Monte Gordo mamy do wyboru albo bieganie po
asfalcie albo po żwirze. Albo po płaskim albo po crossie. Jak wszędzie. ALE najważniejsze, że nawet jak
jest zimno, to noga „nie ucieka”. I to jest dla mnie największy handicup jaki miałem w ciągu ostatnich 14

dni. Prawda, bieganie bez dodatkowych 1-2kg ciuchów na sobie to inna inszość, ale to przede wszystkim
podłoże i bonus w postaci słońca było/jest było dla mnie najważniejsze.
W pierwszym tygodniu 160km weszło jak nóż w masło. Drugi tydzień to 123km przy 2 dniach wolnych.
Nie twierdzę, ze każdy powinien jeździć „w ciepłe”. Broń Boże nie chcę postawić tezy, że bez trenowania
w „w ciepłym” nie ma szans na dobre wyniki. Jednak jest to naprawdę duże ułatwienie. No i mega
przyjemność siedzieć tak na tarasiku, samemu, czytając książkę w pełnym słońcu. A jak ktoś chce to
można i popracować. Dziękuję ci Unio Europejska za takie warunki roamingu!
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Masuj, zanim będzie za późno
Wysłuchałem ciekawego podcastu swimbikerun. Kolejny odcinek z kolejnym fizjoterapeutą. Każdy mówi
co innego, choćby w kwestii rolowania, rozciągania czy pracy z zimnem po treningu. Ale każdy mówi też to
samo w kwestii prewencyjnej pracy z fizjoterapeutą. Dołączając do grona opiniotwórczego, ja również
mam swoje zdanie w tym temacie.
Wczoraj leżąc na stole u Maćka we Wrocławiu, usłyszałem jeden z fajniejszych komplementów. Szło to
jakoś jakoś tak: „podziwiam Cię, że przy takim obciążeniu treningowym, jesteś tam mało pospinany”. I
wtedy mnie naszło. Uświadomiłem sobie, że w ciągu ostatnich 2 tygodni byłem u 4 fizjoterapetów w 4
różnych miastach. Dużo? Gęsto? Jak dla mnie standard. Mówimy o obciążeniu w okolicach 120-140km w
tygodniu. Nawet przy luźniejszych tygodniach staram się bywać przynajmniej raz na 2 tygodnie. Raz na
tydzień to miodzio. Dwa razy w tygodniu to „miód – malina”. I to, co według mnie najważniejsze – nie
pojawiam się u fizjo tylko jak coś boli, ale profilaktycznie i zapobiegawczo.
Dzisiaj Żonka mówi: zadzwoń do Daniela i mnie umów, bo czuję, że coś już mnie zaczyna łapać. Myślę, że
z fizjo jest podobnie jak z piciem podczas zawodów. Jeśli czujecie się spragnieni, to znaczy, że już jest lekko
za późno. Podobnie z fizjo. Jak jest ból, to może już być za późno. Mamy zatem do wyboru dwie postawy,
tzn.:
-

tak jak Krzysiek (nazwisko do wiadomości redakcji) zacisnąć zęby, wziąć ketonal i cisnąc dalej,
albo pojawić się tam gdzie trzeba.

Wrocław, Gdańsk, Olsztyn (wiadomo) i Poznań. Mam tam godnych polecenia fizjoterapeutów, z którymi
„współpracuję”, kiedy tylko tam jestem. A, że mam dość przewidywalne życie, to mogę pozwolić sobie na
telefon do Maćka w stylu: „za miesiąc będę szkolił i chciałbym wskoczyć. Da radę?”. Czasami z dnia na
dzień jest rzeczywiście trudno, ale z odpowiednim wyprzedzeniem wszystko się udaje.
Wracam do jednego z zeszłorocznych felietonów, gdzie wydatki na fizjo były ważniejszą pozycją w budżecie
triathlonisty niż np. karbonowe koła. To jest trudna inwestycja, bo jej nie widać. Ale to tak jak z fraszką
Kochanowskiego. Doceniamy zdrowie, dopiero w momencie, jak się zepsuje. I oczywiście moje częste
wizyty u fizjoterapeuty nie oznaczają 100% zabezpieczenia przed kontuzją. Przyznam jednak, że pozwala
mi to jednak odsunąć tę nieuchronność tak daleko w czasie, jak tylko się da.
Podoba mi się również podejście specjalistów, z którymi pracuję. Przede wszystkim, że nie są to masaże
sensu stricte. Jak potrzebuję, to jest rozciąganie. Jak terapeuta widzi taką potrzebę, to poza rozluźnieniem
pokazuje mi też ćwiczenia, które powinienem wykonywać samodzielnie. Obydwaj wiemy, że celem tego
działania jest to, aby napięcie w danym miejscu pojawiało się później. Owszem wygodniej byłoby mi pójść,
zapłacić, on/a rozluźni. Ale to jest rozwiązanie czasowe. Rozciąganie czwórek przy ścianie uratowało mi
zeszłoroczny sezon. A wystarczyła naprawdę minimalna podpowiedź dotycząca prostowania pleców.
Są też tacy, którzy poza prewencją potrafią naprawdę serio zadziałać quasi inwazyjnie. I choć za igłami nie
przepadam, to już np. praca z pinami, nie jest aż tak straszna.

Odwiedzając różne gabinety spotykam różne strategie terapii. Raz w Wwie Dr. Łokieć ;) powiedział mi: „ja
to robię tak, niezależnie od tego, jak to robią twoi terapeuci”. I ja to szanuję. Bo nie ma znaczenia czy on
robi to tak samo czy inaczej, jeśli ostatecznie osiąga skutek – w moim przypadku rozluźnienie.
A takiego, który nie umie nic innego niż „głaskanie po jajkach”, nazywając to masażem sportowym –
rozpoznaję po 15 ruchach.
Jak macie inne sprawdzone nazwiska, to dawajcie. Poza wymienionymi już Olsztynem, Wrocławiem,
Warszawą, Gdańskiem oraz Poznaniem, mam też super kontakt w Białymstoku. Mogę się podzielić.
Wszystkich mam zapisanych w telefonie pod kontaktem MASAŻ (MIASTO + Imię) ;)
I wszystkich spokojnie rekomenduję!
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Cukier w normie
Marcin,
dzięki za wytop challenge, brałem udział pierwszy raz i co prawda magnesu na lodówkę przyczepić nie
mogę (zabudowana) ale na mikrofalówce w widocznym miejscu odstrasza skutecznie (chyba).
To podsumowując, piszę w sumie chyba bardziej dla siebie niż dla Ciebie, ale jak taki mail daje Ci jakiś
zastrzyk
energii
to
uważam
że
warto!
- motywacja - przede wszystkim regularne trenowanie i zestawienie tego z bieganiem teraz vs. rok temu,
to jest jakiś kosmos ile daje mi te 3kg różnicy rok do roku. W końcu mam coś co naprawdę mnie nakręca i
działa, a nie muszę sobie niczego wmawiać
- droga do celu - startowałem z ponad 81kg po roztrenowaniu, nie mogę powiedzieć że dojście do tego
momentu nie kosztowało mnie wielu wyrzeczeń, ale pierwszy raz udało mi się to rozegrać w takim sposób
że dieta mnie nie zamęczyła (przygotowanie posiłków tak, że bardzo mi smakowały i miałem na nie ochotę,
szukanie trochę zdrowszych substytutów ulubionych guilty pleasure (chipsy -> opiekane ziemniaki, pizza ->
pizza domowej roboty gdzie panuję nad składnikami i omlety a'la pizza), regularne i świadome
rozplanowanie cheat mealów). Dużo się doedukowałem odnośnie samego żywienia i dowiedziałem o sobie
- co na mnie i w jaki sposób działa, tak żeby zapobiegać ssaniu w dni beztreningowe. Do tego staram się
wmawiać sobie i przekonywać siebie że zjedzenie 2x więcej niż potrzebuję skutkuje jedynie tym że będę się
źle czuł, będę miał gorsze wyniki, wydam więcej kasy itp itd. I jeszcze komplet nawyków w pakiecie!
- co dalej - udało się zejść z wagą trochę ponad 1kg/miesiąc przez 5 miesięcy i z perspektywy tego czasu
widzę że nie musi to być ciężki i pełen wyrzeczeń proces, z którym będę się musiał zmierzyć co roku. Poza
tym nie mam zamiaru wciąż się opierać i walczyć z głową gdy widzę przed sobą michę dostępnego żarcia,
które bardzo lubię. Zidentyfikowałem swój główny problem jedzeniowy - mianowicie lubię to chwilowe
uczucie przeżarcia, gdy czuję że już przemieliłem 200% normy. Uzbroiłem się w nowe metody walki z tym
problemem i wychodzę ze zrzucania mocniejszy niż jak zaczynałem, więc nie boję się że teraz skoro cel
osiągnięty to rzucę się na żarcie i przestanę zwracać uwagę na to co i ile jem. Trochę mi to przypomina
wyjście z palenia fajek, gdy rzuciłem na dobre dopiero wtedy jak znalazłem bardzo ważny dla mnie cel, w
którym faktycznie palenie przeszkadzało. Muszę jeszcze tylko popracować nad niecodziennymi dla mnie
sytuacjami (szkolenia, konferencje, hotele i szwedzkie stoły) na które nie mam wypracowanych
mechanizmów obronnych i często polegnę dokładając sobie 4 lub 5 porcję czegoś co wygląda przepysznie
a jeszcze tego nie spróbowałem...
A tak poza tym to trzeba jeść dokładnie tyle ile potrzebuję, bo jednak to tylko i wyłącznie paliwo do
realizowania celów które sobie stawiam w życiu, a nie cel sam w sobie.

Ten list właściwie mógłby być wystarczającym podsumowaniem akcji #wytopchallange 2018/2019, która,
chcąc nie chcąc, zamieniła się w #cukierdetox. Ponieważ jednak niedawno dostałem kolejnego maila i stoi

tam: „Jeszcze jedna prośba, bądź takim MKON'em jakiego wszyscy znają i nie próbuj nic zmieniać (no chyba
poza tym abyś pisał więcej felietonów, których wiecznie mi mało)”, to jednak dodam coś od siebie.

Wytop challenge organizowałem po raz 6-ty. Przez wszystkie edycje system działał w takiej oto formule:
Krzysiek Dietrich tworzył „odchudzający magnes”, produkowaliśmy go, sprzedawaliśmy z założeniem, że
całość dochodu zasili konto Nidzickiego Funduszu Lokalnego i będzie przeznaczona na stypendia.
Następnie każdy walczył ze swoją wagą, która niepostrzeżenie wędrowała do góry w okresie
roztrenowania. Całą dotychczasową strategię mocno (przynajmniej u mnie) zmieniły ostatnie miesiące. Po
zobaczeniu jak wyglądał wytop u Maćka Żywka w 2018 roku, postanowiłem zastosować wobec siebie jego
wersję alternatywną, tj. #cukierdetox. Co to znaczy? Znaczy to tyle, że zdecydowałem wyłączyć z diety to,
co do tej pory sprawiało mi nie lada trudność (łakomy jestem na słodycze), ale jednocześnie pozwalało
myśleć, że „przecież wszystko to w końcu przepalę”. Co roku jednak frustrowałem się niemiłosiernie,
starając się znaleźć dietę cud, bo albo waga nie spadała tak jakbym tego chciał albo, nie jedząc
odpowiednio dużo, nie miałem siły na realizację zadań głównych w treningu. #cukierdetox zakładał z kolei,
że wyłączenie ciast, słodyczy, napojów słodkich (poza 1 puszką coli do kawy dziennie), czekolady i innych
batonów spowoduje spadek tkanki tłuszczowej bez kombinowania z dietą w ogóle. I tak się właśnie stało.
Ważę najmniej w karierze, biega mi się szybciej (przy tym samym treningu), czuję się lżejszy, a i dane z wagi
pokazują znacznie mniej tkanki tłuszczowej, niż w latach ubiegłych.
I mimo że od tegorocznego startu A dzieli mnie jeszcze jeden miesiąc (Londyn Maraton), chciałbym odnieść
się do tego, co w cytowanym mailu napisał Paweł, pokazując też zaobserwowane przeze mnie
nadprogramowe czynniki, które także w liście uwzględniam.
1. Z założenia #cukierdetox miał być niekombinacyjną, bezobsługową i bezkosztową metodą
odchudzania. I tak jest. Oczywiście, jeśli kosztem tego wszystkiego nie są:
- bogate w szczegóły sny o cieście drożdżowym,
- ciągłe myślenie o tym, że zjadłoby się coś słodkiego
albo
- cierpienie podczas Świąt Bożego Narodzenia czy Wielkiej nocy, kiedy to cała rodzina opycha się
serniczkiem lub innym pleśniakiem.
O ile żaden z powyższych stanów lub wszystkie razem nie występują jednocześnie, to jest to prosta,
intuicyjna „dieta” (umyślnie zostawiona w cudzysłowie), która pokazuje, jak wiele cukru jest
dookoła nas.
2. Bo cukier jest wszędzie. I chyba na stałe i zewsząd nie da się go wyeliminować. Ale dodatkowy
„intake” już tak. I chyba o ten dodatkowy zestaw „wypełniający” mi chodziło. Te kilka miesięcy
pokazało mi, jak bardzo jestem od niego uzależniony. Naturalna chęć chwycenia „michałka” w
drodze z pokoju do pokoju via kuchnia, rutynowy (tak właśnie, rutynowy!) „deserek po posiłku”
czy w końcu standardowe przed zawodami napchanie się węglowodanami. Te rzeczy dzieją się
naprawdę, a odzwyczajenie się od nich pokazało mi ich prawdziwą skalę. Ja faktycznie jadłem dużo
ciast, czekolady i słodyczy w ogóle. Dużo za dużo.
3. Nieprawdą jest, że mnie nie ciągnie (jest przełom marca/kwietnia, a zaczynałem w listopadzie).
Ciągnie. Niekiedy mam nawet dni typowego „cukroholika” – gdzie nie spojrzę, tam widzę ciemną

czekoladę albo torcik wedlowski. Jak to zatem inaczej nazwać, jeśli nie fizjologicznym
uzależnieniem? Wiem, że wszystko jest dla ludzi i doprawdy marzę o stanie, w którym będę mógł
zjeść jednego michałka i spokojnie, kolejne cukierki z paczki zjeść dopiero w następnym… tygodniu,
a nie w następnej minucie.
4. Wiele osób, które równocześnie ze mną spróbowało detoxu, nie widzi (zupełnie jak ja) postępów
(czyli spadku wagi) przez pierwsze tygodnie. Niemniej ja niezależnie od jego skutków (lub ich
braku) postanowiłem wytrwać w #cukierdetox do maratonu w Londynie (28.04). Pierwsze 3
miesiące to gramowe, naprawdę gramowe wahania wagi. Dopiero włączenie mocnego treningu
(luty) spowodowało tąpnięcie. Waga poleciała z 73 na 69. Wiem, że są przypadki lepszych
wyników. Na przykład Krzyś Dietrich, który od listopada do półmaratonu w Gdyni schudł 20 kg. No,
ale my mieliśmy inny punkt startowy. Cierpliwość i robienie swojego – to klucz w tej „diecie”. A
właśnie, dlaczego piszę dieta w cudzysłowie – bo tak jak napisał Paweł w swoim liście, #cukierdetox
jednak staje się świadomym sposobem życia, a nie dietą. No chyba, że wegetarianizm ktoś nazywa
dietą ;)
5. Czy wrócę do słodyczy po maratonie? I tak, i nie. Z jednej strony niezależnie od wyniku startu
chciałbym się jakoś nagrodzić. Mam zaplanowane ciasta, które zamówię u swoich dziewczyn. Ale
jednocześnie ciągle pamiętam dumę z tego, że nie daję się skusić na najmniejszy kawałeczek
czekolady. I chyba nie wejdę z powrotem na taki poziom samocukrowania, jakiego byłem
przykładem w latach poprzednich. Nie wiem nadal jak w dłuższym terminie moja waga przełoży
się na jazdę na rowerze i pływanie. Wydaje się oczywiste, że siły na rowerze będę miał jednak
mniej. Pływanie sprawdzam od czasu do czasu i już widzę, że jest padaka. Tymczasem
podejrzewam, że może nie jest to kwestia spadku masy mięśniowej, a raczej braku
specjalistycznego treningu. Zauważyłem bowiem niebezpieczną tendencję w postrzeganiu celu,
jakim #cukierdetox miał nie być. Spadek wagi i zmniejszanie się tkanki tłuszczowej miały być
środkiem do szybszego biegania. Teraz przebierając nóżkami przed ostatnim ważeniem przed
Półmaratonem Warszawskim, boję się, czy pomiary nie będą wyższe niż podczas lutowego
ważenia. A to kompletnie bez sensu. Cukru dalej nie jem i do 28.04 jeść nie będę. Jem normalnie
to co jadłem przez ostatnie miesiące i nie mogę się wkręcić w „odchudzanie” tylko po to, żeby
ważyć kolejny kilogram mniej. Może właśnie (daj Boże) osiągnąłem swoją maksymalną wagę
startową…
Podsumowując. #cukierdetox okazał się naprawdę bezkosztową (poza głową), bezobsługową „dietą”,
która u wielu osób zamieniła się w sposób funkcjonowania. W całej akcji wytopowej właśnie cukier okazał
się największym „czyścicielem” w spadku całkowitej masy ciała. Przynajmniej ja jadłem normalnie i jadłem
wszystko to, co jadłem do tej pory. Trenowałem taką samą liczbę godzin, biegałem na tych samych
prędkościach, co w poprzednich BPS.
Czy przełoży się to na wynik końcowy? – zobaczymy. Wiązowna (1h11’44” – najlepszy czas od 2012 r.)
pokazała, że waga ma znaczenie. I tego się trzymajmy.
Dzięki za udział w zabawie i… trzymam za Państwa kciuki!
Marzec 2019

„Curry” on MKON
Tytuł felietonu wytłumaczę na końcu. Jeśli więc nie jesteście ciekawi samej imprezy, to możecie
przeskoczyć. Jeśli jesteście, to proszę uzbroić się w cierpliwość. Co więcej, większość rzeczy ważnych
powiedziałem już Marcinowi Dybukowi, który opisał je na portalu www.TriathlonLife.pl*. Stąd ten
felieton to tylko uzupełnienie. Kilka szczególików, trochę podsumowania i rozszyfrowanie „curry on”.
Londyn Marathon – 400.000 chętnych, 42k startujących. Śpiąc tuż pod startem trudno nie było się
obudzić mniej więcej o godz. 7.30. Pod oknami walił tłum. I to taki, że każda dotychczasowa impreza w
jakiej uczestniczyłem to właściwie zawody podwórkowe (pod względem frekwencji). Przed samą imprezą
miałem dwa lęki. Jeden dotyczył startu – że będę 41956 w kolejce do linii startu. Drugi związany był z
grupą, z którą będę biegł (z tegoż powodu). Pierwszy rozwiązałem w ten otóż sposób, że pojawiłem się w
swojej strefie (zielonej – były jeszcze 3) już na 45’ przed startem. Nie wiedziałem jak będzie
zorganizowana. Liczyłem się z ryzykiem nie zrobienia rozgrzewki, ale bycie blisko linii startu miało dla
mnie znaczenie. Wyobraźcie sobie kilka tysięcy osób zgromadzonych na boisku, którzy potem są
wprowadzani do korytarzy, gdzie czeka się 30’, a dopiero na 5’ przed startem każdy korytarz (mój miał nr
1) zapraszany jest na linię startu. Organizacja startu perfecto mimo, że rozgrzewkę robiłem na 100m
prostej po trawie między ludźmi. Fajne było też postrzeganie innych zawodników. Jako Janusz World
Majors myślałem, że wszyscy obok mnie to pro, więc byłem zdziwiony jak 8 z 10 zapytanych: „na ile
biegniesz” odpowiadało o marzeniach złamania 3h ;). Podpatrzyłem japoński patent sikania do butelki z
szeroką szyjką. Chyba jednak nie skorzystam ;)
Fajnie było też na pierwszych 500m. Biegnąc swoim tempem oczywiście z grupy wystartowałem jako
jeden z pierwszych i myśl jaka mi się pojawiła brzmiała: „qwa, gdzie te grupy? Znowu bieg na solo”. Jak
się okazało już za 100m przemieszani pomiędzy różne strefy, zawodnicy biegnący szybciej niż ja, dołączyli
do nas wbiegając z uliczki równoległej. I nagle spotkałem morze, naprawdę morze ludzi biegnących moim
tempem, a nawet znacznie to tempo przewyższającym. I przed sobą morze głów. Szybko się
zreflektowałem, że jednak będzie z kim biec. Pierwsze 5km z górki, więc nie byłem zaniepokojony widząc
na zegarku 17.30. Druga „piątka” w 17.42, czyli idealnie. Trzecia już trochę gorzej i ponieważ zwykle na
15-16km łapię pierwszy kryzys, to zagryzłem zęby i specjalnie urwałem swoją grupę, aby dobiec do tej
przed nami. Złapałem i postanowiłem nie puszczać. Półmaraton w 1:14.30 więc idealnie, ale potem
zaczęły się schody. Po pierwsze grupki się rozrzedziły, po drugie ludzie zaczęli z nich odpadać, a po trzecie
z „ławy” zrobiły się pociągi. I tutaj dochodzimy do kolejnej garminowej przygody. Garmin cały czas
pokazywał mi tempo odcinka (5km) w okolicach 3:30-32 więc miałem spokojną głowę. Jednak jak kolejna
piątka wypadła znacznie powyżej 17.45 to już lekko się wkurzyłem. Te pociągi pojawiły się jako
odpowiedź zawodników na „w mordę” wiatr, który pojawił się w II części dystansu. Ostatnie 10km to już
kalkulacja, choć i tak głowę miałem chłodną i spokojną, bo nawet przebiegnięcie ich po 4’/km dawałoby
mi życiówkę. Na spokojnie trzymałem tempo, biegnąc już z pojedynczymi zawodnikami. Ciągle starałem
się raczej trzymać plecy, a nie pchać się na prowadzenie. Jednak jak doganiałem zawodnika i chowałem
się za niego, to nie wiedziałem, czy komfort biegu wynika z przysłonienia mnie czy z tego, że ten
zawodnik po prostu biegnie wolniej. We Frankfurcie, kiedy to biegłem za facetami prowadzącymi
dziewczyny na 2:32, to jednak było wygodniej.

Ostatnie 2km to już walka na całego. Wszyscy wypominają mi te 5”, ale ja mam je głęboko w dupie.
Jasne, że lepiej wyglądałoby 2:29 niż 2:30. Ja jednak wiem, że wystarczyłby inny tor biegu, ominięcie
jednego punktu odżywczego (np. tego na 40km) i spokojnie byłoby poniżej 2:30. I jak to napisał Darek
Dąbrowski – chyba zrobiłem to specjalnie, żeby był seaquel. Seaquel będzie, nawet jak byłoby 2:29:30.
Kilka spostrzeżeń o imprezie:
1. Zdecydowanie bardziej komfortowo pije się z butelek (małych) niż z kubeczków. Te foliówki z
glonów, z wodą i iso też dawały radę.
2. Miałem ze sobą 4 żele i 2 koncentraty. Jeden wypiłem tuż przed startem + 2 tabletki GT Enervit.
Wydaje mi się, że to optymalna ilość, biorąc pod uwagę ilość kieszonek, ciężar, etc. Żele brane z
punktów wykorzystywałem do oszukiwania głowy (wciskałem i wypluwałem) – działa.
3. Dawno nie byłem tak „nie zmęczony” po biegu. Nawet dzisiaj swobodnie chodzę po schodach.
Czy to oznacza, że za słabo pobiegłem? Nie – oznacza to, że byłem bardzo dobrze przygotowany
na ten wynik. Na wynik lepszy przygotuję się bardziej.
Teraz podziękowania:
1. Żonie, Prezesowi, sponsorom – wiadomo.
2. Asi i Mariuszowi, którzy swoją pomocą i serduchem stworzyli Działaczowi Godlewskiemu i mnie
najlepszą EVER strefę zawodnika. EVER. Nawet Asia „rozdziewiczyła” mnie z #cukierdetox
ciastem czekoladowym swojskiej roboty z cyferkami układającymi się w mój czas końcowy. Can
you believe? A czy przychodzi Wam do głowy fakt, że Mariusza poznałem na tydzień przed
imprezą, kiedy to obcy facet pisze do mnie: „MKON to ja Cię wezmę do domu po starcie”… Ale
okazało się, że Asia z Węgorzewa – to zapewne dlatego!
3. Dziękuję wszystkim kibicującym na trasie – tak tak – na trasie w Londynie! Wojtek,
tomasz_on_the_run, to naprawdę niesamowite w obcym mieście słyszeć: „ogień z dupy”.
4. Arturowi Pupce za danie dowodu na to, że nawet katarek nie musi być przeszkodą.
5. Tomkowi Kowalskiemu – trenerowi triathlonu piszącemu ZAJEBISTE plany biegowe. Nie
powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa.
Głębsze doświadczenia ostatnich 5 miesięcy opiszę w oddzielnym poście. A teraz „curry on MKON”.
No więc nawet najlepsze starty mają w sobie „januszową” historię. Po przylocie i dość delikatnym
zwiedzaniu (Działacz był pierwszy raz w Londynie) dojechaliśmy do ibisa w Greenwich. Na hasło:
„idziemy coś zjeść” usłyszałem: „idź sam – ja pojadę do centrum do hotelu Plaza, odbiorę Ci pakiet i
tam coś zjem”. Pewnie nie chce się dzielić dietą – pomyślałem. Będąc wdzięcznym, że nie muszę
jechać po pakiet (w końcu od czego są działacze), poszedłem szukać jakiejś knajpy w najbliższej
okolicy… podobnie jak chyba połowa zawodników, którzy jutro mieli biec. Zbliżała się powoli 20sta, a
kolejki się nie zmniejszały. Nagle zobaczyłem restaurację. Indyjską. Byłem już taki głodny, że
zamówiłem szybko i dopiero po 5 kęsie (przepysznego chicken tikka masala) zorientowałem się, że
curry trochę ostre. Co się działo w nocy nie pomnę ;) Na śniadanie zjadłem tylko suchy kawałek bułki,
bo się bałem zapodawać cokolwiek innego. Litr coli uratował mi skórę. I może dzięki temu ogień z
d*py był też później  na biegu. No i mamy cudowną zapowiedź sequela: „curry on MKON” ;)
____________________________________
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* link do wywiadu ze mną: http://triathlonlife.pl/mkon-z-londynu-za-duzo-sie-chowalem/

Old men can run. Ale trzeba sobie pomóc
Pierwszy raz w życiu pobiegłem poniżej 3’/km na sprawdzianie w 8 klasie podstawówki. Od tamtej pory
biegam z krótką, bo 17 letnią i 23 kilową przerwą. Oczywiście w tzw. międzyczasie podbiegiwałem. I, mimo
że na serio do sportu wróciłem dwanaście (duże liczby co?) lat temu, to ostatnie 5 miesięcy stanowią dla
mnie iście nowe doświadczenie. Oto krótkie jego podsumowanie.
1. Cukierdetox. Nie ma chyba na planecie osoby, która nie wie o co kaman. Ale, jeśli jeszcze ktoś się
znajdzie, to informuję, że nadrzędnym celem jest zmniejszenie wagi bez konieczności ponoszenia
innych wyrzeczeń niż tylko odstawienie słodyczy i ciasta. Dieta, a właściwie odżywianie jest
normalne. Jadłem wszystko co do tej pory. I wprawdzie waga nie szła aż tak w dół jak na początku,
a w szczególności po obozie w Monte Gordo, to jednak przedział 69,5-70,5 trzymałem mniej więcej
od lutego. Widocznie jest to moja waga startowa. Żeby pokazać niedowiarkom dowód, spójrzmy
na cyferki związane z moimi 3 biegami maratońskimi, gdzie uzyskiwałem wynik 2:34 (rok 2013,
2018 i tegoroczny). Waga odpowiednio (mam zapiski ;)): 73, 72 oraz 69,5.
Daje do myślenia?
2. Obóz w Monte Gordo – a właściwie obóz zimowy w ciepłym klimacie. Mówimy o przygotowaniu
się do wiosennego startu. Patrząc na plan na 2019 i prawdopodobny II start A w październiku,
spokojnie można zrobić wszystko w mega temperaturowym komforcie. Ale, planując start wiosną,
trzeba już uciekać w krainy, gdzie noga się nie ślizga. Bo to nie tylko o bieganie w krótkich
spodenkach chodzi. Ja mam przede wszystkim na uwadze komfort tego biegania. Wiosenna
kontuzja z 2018 to pokłosie biegania na tych samych prędkościach na zdecydowanie bardziej
śliskiej nawierzchni. A, że Portugalia wcale taka przykra cenowo nie jest, może warto się
zastanowić.
3. Kilometraż i trening. Patrząc na średnią ilość km jaką robiłem w tygodniu, to zauważam, że wahała
się ona między 110 a 160. Nie wliczam oczywiście tygodni startowych (Chomiczówka, Wiązowna,
PMW, Londyn) i wolnych wszystkich poniedziałków. Pominę też na razie kwestię tego, że nie
musiałem dokładać do tego pływania ani roweru. Zdaję sobie także sprawę, że, aby skoncentrować
się na marginal gains trzeba jednak z czegoś zrezygnować. Łapałem się na tym, wstając z łóżka na
10-cio km wybieganie. Z przerażeniem wtedy myślałem, że zamiast tego treningu miałbym
wieczorem wsiąść na rozstawiony na trenażerze rower i kręcić 120’. „Tylko bieganie” jest również
łatwiejsze logistycznie (choć dźwigałem podobne ilości do pokoju hotelowego) ;) Poza
kilometrażem trenowałem podobnie jak w dwóch ubiegłych latach. Standardem były treningi
podwójne. Na przykład. 2x 10/12/15 km jednego dnia lub akcenty typu 3x4km, 12/14/16/18 km
BC2. Oswajałem się z prędkością 3:33/km, aż doszedłem do momentu, w którym komfortowo (nie
oznacza łatwo) biegało mi się po 3:30. Londyn pobiegłem ze średnią 3:32.
4. Nareszcie rozwiązałem kwestię odżywiania podczas biegu. Wszystkie (!) maratony, które biegałem
dotychczas biegłem bez żadnego żelu. Jedynie Frankfurt pobiegłem z dwoma koncentratami. Po
pierwsze, nie mam pojęcia, jak to robiłem. Po drugie, to była ogromna głupota. Teraz wiem, ile i
czego. Bardzo mi się spodobały żele typu „onehand” Enervita, pięknie leżą w tylnych kieszonkach
spodenek. Do tego są łatwe do użycia i popicia. Mają odpowiednią konsystencję i skład. I co w tym
najważniejsze – wszystko to przećwiczyłem na startach pośrednich. W sumie to nie wiem dlaczego

dopiero w tym roku. Przecież na zawodach triathlonowych (przećwicz wszystko wcześniej) uznaję
to za MUST.
5. Regeneracja, masaże, rozciąganie. Biorąc pod uwagę wszystkie moje dotychczasowe przygody
(przodopochylenie miednicy, słabe mięśnie pośladkowe) cholernym game changerem było
ćwiczenie rozciągania mięśni dwugłowych oraz przyczepów pasma biodrowo-piszczelowego przy
ścianie. Pisałem o tym wielokrotnie. Maciek z Fizjoperfect ma tutaj mega duży udział. Wskazówki
otrzymałem od Rycha Biernata, ale dopiero Maciek, pokazał mi jak się z tym nie męczyć.
Rzeczywiście na początku łapałem się na tym, że nie robię tych ćwiczeń, bo są za trudne. Ale teraz
robię je tak jak kazał Rychu. Masaże u Emilki i Daniela w CTMiR to podstawa. Z Danielem, jako
osobą z pełnym grafikiem, zajętym na kilka tygodni do przodu też wypracowaliśmy dobrą formułę.
Kiedy coś się dzieje, znajduje mi wolnego slota albo przyjmuje po godzinach. Trzeba tylko wygnieść
albo rozluźnić – idę do rekomendowanego fizjo. O sprawdzonych i polecanych (Wrocław –
TAAAAK, Poznań – TAAAAK, Białystok, Warszawa) pisałem wielokrotnie – odgrzebiecie. Od
pewnego czasu wożę też ze sobą maszynkę do masażu limfatycznego. Kiedyś Michał Michałków
rozkochał mnie w tym urządzeniu, a że ma sprzęt profesjonalny, to zakochanie było szybkie, mocne
i głębokie. Niestety Klubu nie było stać na Normateca, więc kupiłem podróbę i teraz po każdym
treningu (w hotelu) staram się 30-45’ posiedzieć w rękawach. Professore Pupka twierdzi, że tego
przedawkować nie można, no to siedzę.
Miłego stosowania. To naprawdę działa.
Kwiecień 2019

Kiełbaska czy rodzynki
Pytanie dietetyczne, które pojawiło się od, jak sam się nazywa, „kanapowego fana sportu”. Zresztą sami
przeczytajcie:
„Cześć MKON
Nie gniewaj się, że pisze do Ciebie raz na jakiś czas z takimi błahymi problemami...
... Tak wiem, że nie jesteś dietetykiem, ale ja potrzebuję porady praktycznej. Dwa słowa i dziękuję, a nie
wykładu o mikro i makroskładnikach.
Więc byłem na cukier detoxie przez 40 dni. Tak... fest się tym przejąłem. Zero dodawanego cukru, zero...
Przez 40 dni waga nie spadła ani grama. Zakończyłem detox jakoś na święta i już mam 4 kg więcej. To jakaś
masakra. Postanowiłem zatem, że zacznę spokojnie od nowa. Przygotowałem sobie lekkie śniadanko na
dzisiaj, czyli: 30g płatków, 20g rodzynek, 20g orzechów, 15g słonecznika, 1 mus bez cukru, 1 jogurt
naturalny. Wszystko zbełtałem w jednym garnuszku i zjadłem. W sumie nie poczułem, abym był
najedzony... potem to liczę i wyszło mi, że przyjąłem 600 kcal. Dżizes, co ja robię nie tak ??? 600 kcali już o
8 rano, a jeszcze cały dzień przede mną... Z pewnością na moją wagę ma fakt, że dalej nie trenuje, ale
kończę budowę domu i mam czas dopiero o 23 jak dzieci pójdą spać. Niektórzy to ogarniają, ja jeszcze nie
umiem ...
Dobrego dzionka”.
Dietetykiem nie jestem, więc pewnie fachowo nie potrafię odpowiedzieć. Jednak zwróciłem uwagę na to,
co napisał Kolega w kontekście sytości takiego śniadania. Właściwie to zwróciłem uwagę na dwie rzeczy. A
ponieważ przećwiczyłem u siebie i na sobie już wszystko (!), to powiem Wam, że mnie miska płatków –
nawet tak „okraszonych” jak u Dawida – też długo nie trzyma ;)
Dlatego na śniadanie zawsze zjadam białko. I jeśli by się przyjrzeć motywacjom tej decyzji, to w pierwszej
kolejności idzie sytość, a nie walory smakowe (choć te również są ważne), ani odżywcze (te także, ale
mniej). Dodatkowym elementem, na który zwracam szczególną uwagę podczas posiłków (np. ostatni w
ciągu dnia), to, aby było dużo i syto. Taka puszka groszku lub fasoli spełnia te wymagania i będzie mnie
trzymała długo przy niskiej wartości kalorycznej. 3 jaja gotowane (nie smażone) podobnie. Wnioskując z
tych przykładów, możecie zauważyć, że w swoich wyborach żywieniowych szukam kombinacji duża
sytość/niska wartość kaloryczna. A patrząc na śniadanie Dawida widzę odwrotną strukturę priorytetów:
a) dużą wartość zdrowotną,
b) dużą wartość kaloryczną,
c) niską wartość sytości (jak dla mnie, i jak rozumiem dla Dawida).
Dodatkowo, Dawid nie trenuje, więc jego „intake” musi się mieścić w normie tabelkowej, a to już zmienia
postać sprawy. 600 kcal stanowi ¼ porcji dziennego zapotrzebowania kalorycznego dorosłego mężczyzny.
Przy niskim poziomie sytości stawiam, że już o 10 wjedzie kolejne 600 – a co jeść i jak żyć do 23?
Chciałbym być dobrze zrozumiany. To, co działa na mnie, nie musi działać na innych. Zresztą uważam, że
w niektórych przypadkach dieta redukcyjna nie idzie w parze ze zdrowym odchudzaniem. Nikt nie zdaje
sobie sprawy jak „zdrowy” chleb, bo z dodatkiem (np. słonecznika), wystrzeliwuje w górę w wartościach
kalorycznych. Oczywiście porównuję go w tym miejscu ze zwykłym chlebem. Podejrzewam, że 100 g
takiego, jaki piecze moja małżonka (dynia, otręby, słonecznik) ma znacznie więcej kalorii niż wartość
pokazywana w tabelach dietetycznych. Zresztą dla przykładu podzielę się z Wami krótką anegdotką. Sklep.

Starsza Pani (Babcia) stoi przede mną i mówi do sprzedawczyni: „To jeszcze poproszę jakiś baton dla
wnusia”. Sprzedawczyni podaje jej Snickersa i mówi: „Proszę wziąć ten. Jest z orzechami, czyli zdrowszy”.
Kolega w mailu zwraca uwagę na jeszcze jedną rzecz. Otóż, po 40 dniach „kuracji” #cukierdetox nie
odnotował żadnej różnicy w wadze. Kochani. Pisałem i uparcie jak osioł napiszę jeszcze raz. To nie działa
od razu. Na mnie #cukierdetox zadziałał dopiero po 3 miesiącach. I te 90 dni to ciągłe ważenie i frustracja,
że nic nie idzie. Choć w końcu rusza!
Dlatego też poza odstawieniem cukru polecam więcej niż odrobinę anielskiej wytrwałości w tej trudnej i
podstępnej walce z kaloriami i kilogramami.
Niech cierpliwość będzie z Wami!
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3x NIE po zawodach w Olsztynie*
Chciałbym powiedzieć 3 x NIE i to głośne - po wczorajszym kibicowaniu w Olsztynie. Wiem, ze to
pierwszy start, wiem, ze starty A przed Wami. Ale stanie obok, to generalnie dobra forma, aby złapać
perspektywę i poobserwować.
Pierwsze NIE: albo startujesz, albo żartujesz. Trenerka Ludwichowska z Gwardii Olsztyn miała taką
filozofię. Start – rzecz święta. A jeśli to start – to do pożygu. Nie twierdzę, ze każdy taki być powinien.
Są w końcu starty B, C.. Widzę jednak następującą przypadłość: „mocne nastawienie, poważne
podejście przed. A po wyścigu standardowe tłumaczenie, ze to start treningowy ”. Nie każdy ma takie
jaja jak Dowbor po wczorajszym treningu, który przyznaje: „już pierwszy start i tytuł frajera roku”.
Zabrakło mu sekund do podium. Jak policzę, ile razy zagadywał do mnie na trasie rowerowej, to
dokładnie te sekundy, których mu zabrakło. Więc wniosek mam jeden: jak startujesz serio – to serio.
Bez kozaczenia, rozpraszania się, śmieszkowania. Żeby potem nie żałować, albo żałośnie się nie
tłumaczyć. Moja małżonka ma dobry test tego czy mi dobrze idzie czy nie. Jak na pierwszej mijance
nie odmachuje jej – znaczy cisnę i nic mnie nie rozproszy. Szczerze rekomenduję zastosować.
Drugie NIE: waga piankowa (copyright by Krzysztof Dietrich). Podczas wieczornych Polaków rozmów
poszedł zakład między Maciejem Żywkiem a Redaktorem Gapińskim o to, czy 89 kilowy Redaktor
wejdzie w 80 kilowy (wedle tabel) model pianki. Biorąc pod uwagę, ze Redaktor odżywia się dietą
pudełkową to nie mam wątpliwości. Dodam, ze ostatnie pudełko (makaron z sosem wege) zjadł po 22
popijając 2 perłami miodnymi. Więc jak nie da rady? ;) Ale wagę piankową widać najlepiej nie tylko
patrząc na Państwa w piankach. Wtedy wszyscy wyglądają unisexowo-baleronowo. Najmocniej
uświadomiłem sobie potrzebę założenia KOLEJNEGO czelendżu cukierdetoxowego obserwując
część rowerową niedzielnych zawodów. A właściwie widząc różnicę między sobotą a niedzielą.
Szanowni Panowie. Sporo jeszcze roboty przed Wami. Posiadanie pianki, roweru i butów do bieganie
czyni z Was triathlonistę, ale lekko puszystego. Tego co wisi nad ramą Waszego mega roweru jest po
prostu za dużo. No chyba, ze to tak jak u Prezia – nerka z walutą. Do roboty. Serio. Gotowym dzielić
się doświadczeniem, mobilizować, popychać do przodu w spadku wagi. Bez tego trzecie NIE ciągle
będzie stało „ością w gardle”.
Trzecie NIE: tri men can’t run – ale można nad tym pracować. Wiem, że ostro to brzmi. Obserwując
jednak zarówno technikę jak i tempo biegu poszczególnych zawodników podczas niedzielnych
zawodów – podobnie jak z wagą – mamy sporo do roboty. Wiadomo: ujechani po rowerze a dystans
olimpijski. Jednak tylko dwóch zawodników złamało 40’ podczas wczorajszej dychy. Narzekamy na
prosów, sami biegając słabo. A przecież im dłuższy dystans, tym większe ono odgrywa znaczenie.
Zacząłbym od pracy nad techniką biegu, a w drugiej kolejności skoncentrowałbym się na pracy nad
formą. Bez tego pierwszego będzie trudno. Wiem, że ostro to brzmi i wiem, że łatwo mówić to z
perspektywy 2:30 w maratonie. Jednak piszę to przede wszystkim do moich przyjaciół mających
ambicje. Mega ambicje czyli Hawaje i te sprawy. Nikogo nie chcę obrażać. Powiem więcej – gotowym
(jak w punkcie 2) zauczestniczyć w aktywnościach smentoringowych, jeśli odczuwać będziecie taką
potrzebę…
______________________________
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* 19 maja 2019r w Olsztynie odbyła się kolejna (5 bodajże) edycja Elemental Triathlon. W sobotę
Puchar Europy, w niedzielę zawody dla amatorów na dystansie olimpijskim. Byłem tam w roli kibica.
Te felieton to moje refleksje po.

Definiowanie obaw, zamiast stawiania
celów
Jeśli w trakcie podróży służbowej zabraknie mi audiobooka, to następną, naturalną opcją wyboru jest
www.ted.com. I ostatnio jadąc sobie z Wrocławia, wpadłem na prezentację Tima Ferrisa (13 minut), która
jakoś brzmiała mi znajomo.
Jeśli czytaliście moje poprzednie felietony (w szczególności te poświęcone motywacji), to wiecie, że jedną
z najskuteczniejszych dla mnie strategii mobilizacyjnych jest antycypacja porażki. I mimo, że dystans do
swoich startów „A” mam coraz większy, to przyznaję – w chwilach największego strachu wyobrażam sobie,
ten moment, w którym się nie udaje. I czuję to ściskanie w żołądku. Wiem jak wtedy będę się czuł i wiem,
że oswojenie się z tym jest moim sposobem na zarządzenie tym paraliżem. Gorzej być nie może. Na mnie
to działa. Koleś, o którym wspominam powyżej rozwinął to nawet do fajnej strategii związanej z paraliżem
decyzyjnym, a właściwie analizą ryzyka. Znalazł też linki do stoicyzmu i genialny wątek polski (szukajcie na
końcu), który pokazuje, że moja Babcia z jej: robisz nie płacz, płaczesz nie rób – ma swoją alternatywną
wersję ;) (sami zobaczcie).
Ale o samym wystąpieniu słów kilka. Koleś po próbie próby samobójczej (tak, tak), chorujący na depresję,
przedstawia swój sposób nad zarządzeniem lękiem. A właściwie paraliżem przed sytuacją, która
potencjalnie może się wydarzyć. W swojej prezentacji rekomenduje skupienie się na oddzieleniu tego nad
czym mamy kontrolę od tego nad czym kontroli nie mamy, a potem ćwiczenie się w pracy nad tym
pierwszym. Brzmi znajomo? Dla mnie tak! W 2017, kiedy pojawiłem się na 14 dni przed startem na
Hawajach, codziennie tłumaczyłem sobie – pogoda się nie zmieni. Nie zmieni się również moje do niej
nastawienie (w chuj gorąco), nie przyzwyczaję się do niej, ani nie zaaklimatyzuję. Ale mogę zadziałać
prewencyjnie – czyli przyszykować się na radzenie sobie z jej skutkami dla mojego organizmu. Stąd np. w
żadnej minucie mojego tam pobytu nie używałem klimatyzacji.
Tim Ferris rekomenduje coś takiego, co stoicy nazywali PREMEDITATIO MALORUM, czyli przewidywanie
nieszczęść. Brzmi znajomo 2? Mnie bardzo. Przed pierwszym IM w Borównie największy lęk jaki miałem,
to guma na części rowerowej. Środek jaki zastosowałem – inwestycja 50 zł w godzinę pracy mechanika
rowerowego, który wpuścił mnie do swojego warsztatu, poinstruował i kolejna godzina na ćwiczeniach.
Czas początkowy zmiany dętki – 7’, czas końcowy około 90”. Pewnie dzisiaj musiałbym znowu poćwiczyć,
żeby zrobić to w 90”, ale zasada ta sama.
To przewidywanie nieszczęść, to w sumie dobrze mi znana sekwencja działań – „wizualizowanie w
szczegółach, najgorszych scenariuszy, których się boimy, co sprawia że podejmujemy działania, aby
przemóc paraliż strachu” – cytat z wystąpienia. No jakbym sam siebie słuchał ;)
W ujęciu znacznie szerszym niż tylko strach przed jutrzejszym startem, Ferris proponuje podejście
odwrotne niż stawianie celów. Nazywa to definiowaniem strachów/obaw.
1. Najpierw określ swoje obawy – to co cię paraliżuje (what if I,,,,): Co jeśli…. (to i to nastąpi)
2. Następnie określ (define) najgorszą rzecz(y) jaka się zdarzy jeśli podejmę ten krok

3. Zrób burzę mózgów do każdej z powyższych, która będzie zapobiegała jej wystąpieniu (prevent),
albo przynajmniej obniżeniu prawdopodobieństwa jej wystąpienia
4. Repair – co można zrobić, aby naprawić szkody albo kogo (zawsze sMentora ;)) poprosić o pomoc
Tutaj przychodzi mi do głowy następująca myśl. On (może nie wprost) bierze pod uwagę benefity nawet
podjęcia próby takiej analizy. Bo przecież ona nie wyeliminuje przeszkody/obawy. Ona ma zadziałać
prewencyjnie. Tak jak moja wizualizacja porażki. Boję się „co ludzie powiedzą” – to sobie to wyobrażam –
i już wiem, i już się tego nie boję – bo tego dotknąłem. Bottom line (albo celem minimum) tej techniki jest
spróbowanie, albo osiągnięcie częściowego sukcesu. Uważam, że każdy powinien mieć taki cel minimalny.
Ja za każdym razem zastanawiając się czy start się uda tłumaczę sobie: „ale przynajmniej jesteś szczupły –
w końcu dlatego zacząłeś tę całą przygodę”. To jest ten cel minimum.
Dalej Ferris pisze o kosztach (cenie) braku działania, ale dla mnie już za bardzo trąci to life coachingiem ;).
Jakoś nie wyobrażam sobie siebie, abym raz na kwartał (jak on sugeruje) siadać i określać w swoim życiu
coś więcej niż to, co każe mi żonka ;) oraz to, gdzie mam startować. Może prostota to klucz do szczęścia ;)
A teraz na koniec jeszcze jedna uwaga. Facet pokazuje źródła swojej techniki w stoicyzmie. Nie wiem czy
(jak większość tedowych prezenterów) robi to, aby „błysnąć”, czy stoicy też zastanawiali się jakie będą
skutki złapania gumy na ironmanie. Nie chce mi się zagłębiać. Ale jeśli to źródło jest rzeczywiste, to jest to
kolejna teza na to, że wszystko już zostało wymyślone. A my po prostu musimy nauczyć się wybierać z tego
zalewu marketingowego oceanu danych, dane właściwie – czyli dopasowane do nas.
Wizualizacja porażki działa na mnie. Na was nie musi. Więc może podziała „what if I…” ;)
Czerwiec 2019

Tak MKON kraje….
„Cześć Mkon. Od dwóch lat trenuje z trenerem i oczywiście daje z siebie wszystko jestem bardzo ambitny i
chce trenować jak najmocniej aby mieć coraz lepsze wyniki. Jak tylko zacząłem trenować to już chciałem
stawać na podium oczywiście mocno się zdziwiłem jak silna jest konkurencja i teraz wiem, że to nie jest
takie proste. Ale czym trudniej tym też lepiej. Regularnie wyniki mi się poprawiają i robię się coraz szybszy
ale prawda jest taka, że jeszcze kilka ładnych lat przede mną aby mieć naprawdę zadowalające wyniki i nie
ma co sie oszukiwać prosem nigdy nie będę i światowej sławy triathlonistom też nie będę a chciał bym
być. Do tej myśli od kilku miesięcy dochodzę, że konkurencja jest bardzo silna chłopaki trenują wiele lat i
nie ma siły żebym w dwa czy cztery lata ich dogonił.
I jak tu nie tracić motywacji do trenowania jeśli wiem, że przez najbliższy czas nie stanę na podium?
Kolejna rzecz jest taka, że mam dziecko w drodze (termin na grudzień) jeszcze buduje dom. czuje ogromną
presje, że muszę wszystko ogarnąć i tak połączyć kropi aby wszystko wyszło dobrze. Dobrze wiem, że będę
musiał ograniczyć starty i pewnie troche treningi. Żona oczywiście wie, że muszę trenować, Ona czuje że
trenowanie sprawia mi ogromna przyjemność. Ale moje ambicje nie pozwalają mi trenować z myślą, że i
tak będę przeciętny. Jak to ogarnąć? Jak znaleźć inne cele, które będą mnie motywować do treningów?”
Chciałbym tym felietonem opisać moją rozmowę z Adamem, bo do rozmowy doszło. Jadę ze szkolenia, nie
mam ciekawego audiobooka, to lepiej pogadać niż pisać na Messengerze czy odpisywać na maila.
Pokazując koniec „interwencji”, Adam powiedział: „nie wiedziałem, że to takie proste jest. Już wiem jak
mam działać”. No to ja mówię: „sMentor QWA”!
Ale od początku. Adam pisze o dwóch zupełnie różnych sprawach. Zaczynając od pierwszej, poprosiłem go
o dogłębne zidentyfikowanie tej potrzeby „wygrywania”. No, bo jeśli CHCĘ STANĄĆ NA PODIUM jest tak
krytyczne, to przy takiej ilości zawodów najprostszą kwestią będzie poszukać takich, których stosunek
wysiłku do wyniku będzie najbardziej korzystny. Z przykrością stwierdzam (chociaż nie potrafię
zidentyfikować powodów tego żalu), że podium w kategorii wiekowej się deprecjonuje z uwagi na ilość
osób startujących. Nie chcę podawać przykładów, ale jeśli na dystansie u organizatora A startuje
zawodników XX (specjalnie podaję dwucyfrowy przykład), to szansa na zajęcie miejsca na podium w
kategorii wiekowej wzrasta niemożebnie. Może, jeśli to rzeczywista potrzeba, należy zrobić taki program,
który na podstawie danych historycznych i aktualnych zapisów wyliczać będzie prawdopodobieństwo
zajęcia miejsca na podium. Taki „podiumomat”. W nim wpisujesz swój deklarowany wynik, wpisujesz datę
zawodów i booom, – program mówi: szansa na podium wynosi 90% ;)
Ale jak pogrzebaliśmy palcem w ranie, to okazało się – na szczęście! – że nie o podium tu chodzi. Ja
generalnie uważam, że przede wszystkim chodzi o ściganie się z samym sobą i czasem, a nie o medale i
puchary. To trochę tak, jak z finansową motywacją. Jeśli jesteś nastawiony na pieniądze, to często ich nie
ma. A jak traktujesz je jako owoc swojej pracy (rezultat), to są. Podobnie tutaj. Adam powinien myśleć o
celu związanym z czasem/formą, bo to da mu (albo nie da) miejsce na podium. Ale jeśli miejsca na podium
nie da, to przynajmniej zrealizuje swój cel podstawowy. Przykład: jakbym ja rozpisywał sobie cele na dany
rok, to patrząc na swoje siły, wolałbym określić: (a) łamię 2:30 w maratonie niż (b) jestem pierwszy w
kategorii wiekowej na MP w maratonie. A jest dla mnie ważniejsze niż B. Poza tym istnieje duże
prawdopodobieństwo, że realizacja A da również B. A jeśli zrealizuję A, a B mi nie wyjdzie, to z uwagi na

wagę celów i tak chyba będę zadowolony, prawda? Nie za skomplikowanie? Logikę miałem dawno – na
pierwszym roku studiów ;)
Teraz temat ważniejszy/trudniejszy. Jak to jest z tymi możliwościami. Adam pisze o żonie, ciąży, budowie
domu. Na szczęście już po kilku zdaniach usłyszałem wyraźnie: to są sprawy ważniejsze niż moje
trenowanie (uff). Gadaliśmy więc o alternatywie, a nie musiałem go przekonywać, że jednak oglądanie
pierwszych kroków dzieciaka jest ważniejsze niż start w Ironmanie ;)
Tutaj piłka była krótka. Najpierw problem makro. Znowu, jak poanalizowaliśmy przyczynę tych „lęków”, to
okazało się, ze Adam, jak większość Polaków (tak, uważam, że to kwestia bardzo charakterystyczna dla
naszej kultury) patrzy na zagadnienie zero – jedynkowo. Czarne lub białe. Albo jestem w 100%
zawodnikiem albo tatusiem, który obrasta tłuszczem i siedzi z browarem na kanapie, dając noworodkowi
od czasu do czasu łyka, żeby spał spokojnie i nie przeszkadzał w netfliksowaniu (żaaart taki). Wedlug mnie
(#mkonway) zapominamy, że między nie trenuję a trenuję na maksa jest suwak, który możemy przesuwać
po szarym polu.
I te ograniczniki mogą być różne. Sytuacja życiowa (przede wszystkim i najczęściej), zdrowie, pieniądze,
możliwości. O każdej z nich poniżej.
Rodzi się dziecko, żona wymaga pomocy – oczywistą oczywistością (cytując klasyka) jest to, że kończy się
czas na trenowanie po 20 godzin w tygodniu. Mamy tyle, ile dadzą nam okoliczności przyrody. Macie
7godzin/tydzień. Co robicie? Jeśli tri (bo tak jesteście zakochani w tej dyscyplinie), wyboru za bardzo nie
ma. Sprint, 1/8, ale na maksa. Jeśli nie tri? Pływanie? Bieganie – opcji jest masa. Jest jednak wspólny
mianownik tych wyborów. Cel musi być ustawiony na maksa (o tym dalej).
Zdrowie szwankuje? Proszę bardzo: chyba najbardziej klasyczny przykład z zeszłego roku – zepsuła mi się
noga do biegania – natychmiast włączyłem treningi rowerowe. Nie ma nogi do roweru – pewnie
natychmiast przeformatowałbym sobie cele w taki sposób, aby polepszyć się na pływaniu na maksa – czyli
przesuwamy suwaczek w polu możliwości.
Kolejny przykład: możliwości. Emil Wydarty jak jest na statku, to nie pływa (wiem, jak to brzmi). Ale co
robią z trenerem Waniewskim. Nak#rwiają gumami tyle, że po powrocie, wystarczy, że wskoczy na kilka
treningów na basen i voila – okolice 6’/400 zrobione. To naprawdę technicznie nie jest trudne. Wystarczy
wyjść z tej zaklętej osi 0 – 100. A właściwie nie tyle wyjść, ale uświadomić sobie, zę między 0 a 100 jest cała
masa stanów pośrednich. To jest ten suwak. A jeśli używamy metafory suwaka, to ustawiamy go zawsze
na maksa. W tym szarym polu, czyli, jeśli: zdrowie, możliwości, okoliczności przyrody, obowiązki, nie
pozwalają ci realizować celu marzenie, to go modyfikujesz do możliwości, ustawiając go na poziomie
średnio trudnym. Z Adamem mówiliśmy o 7h. Być może oznaczać to będzie tylko sprint. Być może oznaczać
to będzie tylko pływanie, może tylko bieganie. W każdym z powyższych przypadków cel powinien być mega
ambitny. Bo zapewniam Was, że mając tyle czasu, można zrobić piękne rzeczy. Na przykład ja, mając takie
możliwości trenowania, jakie czekają Adama, zdecydowałbym się na bieganie z celem docelowym –
złamanie 16’/5km. Możliwości – są, cel ambitny – także. Albo walczyłbym o 5:30/400m w pływaniu. Nie
ma co jednak gadać o cyferkach, bo tutaj każdy powinien wstawić swoje. Najważniejsze jest to, aby ten
suwak nauczyć się przesuwać. A nie tylko przeskakiwać z jednej skrajności w drugą.
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Podsumowanie Bydgoszczy

Podsumowanie Bydgoszczy
Nie pisuję sprawozdań ze startów, więc nie spodziewajcie się Państwo opisu, jak krok po kroku
pokonywałem kolejne km trasy, stając się w 1/8 Ironman’em. Chciałbym podzielić się jednak kilkoma
refleksjami i uwagami, które jako obserwator mam, i które kogoś może „obejdą”, albowiem mnie te sprawy
obchodzą, a jak kto woli, ruszają.
To był mój 3. start w Bydgoszczy. Uwielbiam tę imprezę. Mój pochwalny tekst można było przeczytać w
tegorocznym racebook’u. Poza tym, mimo że to rok „nietriathlonowy”, trudno jest nie startować w
zawodach, których organizatorzy i startujący zawodnicy oprócz biznesu czy życiówek robią jeszcze „dobro”.
W tym wypadku synergię dobra. To, ile kasy wspólnie z Krasusem oraz RunEatem nazbieraliśmy dzieki
Wam, pewnie będzie mowa w oddzielnym tekście.
Chciałbym też przeprosić konkurentów w swojej kategorii wiekowej za niepojawienie się na scenie podczas
dekoracji. Nie był to brak szacunku dla Was, ale logistyka życia. O 19 musiałem być w Olsztynie, bo do
miasta zawitała moja mała Królewna. A, że te wizyty coraz rzadsze, to i każda minuta audiencji mi droga.
Mam nadzieję, że godnie zastąpił mnie Zychu Gucwa.
A teraz do rzeczy. Chciałbym napisać o 4 sprawach i kilku odkryciach, jakich dokonałem w trakcie samych
zawodów.
Lotnisko
Zapomniałem, jak się „trajlonuje”. Serio, zapomniałem tych rutyn startowych – pakowania się, zbierania
się do wstawienia roweru itd. To pewnie dlatego czekając pod zadaszeniem wejścia do strefy wstawiania
rowerów widziałem kilka „słabych” scen na linii „gwiazdy polskiego TRI” – ochroniarze. I chciałbym być
dobrze zrozumiany. Pisząc gwiazdy, mam na myśli raczej osoby pokroju sióstr Godlewskich, a nie
zawodników PRO. Nie wiem czego nie rozumie człowiek, słyszący od ochroniarza „wchodzą tylko osoby z
opaskami”. Pomijam kwestię mało ogarniętych tatusiów, którzy przyjechali wstawić rower z berbeciem i
teraz z tym berbeciem jest problem (choć to raczej z rodzicem jest problem). Gorsze od tych są te
„gwiazdy”, które wydzierają się na ochroniarzy, licząc na to, że im głośniej, tym bardziej perswazyjnie. Z
zażenowaniem przyglądałem się mężowi (tak, tak pamiętam numer), który wprowadzając rower, tak się
zawzięcie kłócił o możliwość wpuszczenia swojej świty, a chyba miał z 4 żony, że usłyszałem dlaczego już
nie startuje w Gdyni i dlaczego prawdopodobnie również do Bydgoszczy już nie będzie jeździł… Słabe to!
Powiem tylko, że widziałem na Hawajach jak do awanturującego się kawalera podszedł sędzia i
przypieprzył mu karę czasową, i delikwent musiał zacząć T1 od 5’ kary… Podobnie było już na wejściu do
hali. Tam jednak pojawiła się cała masa negocjatorów, którzy bez czegoś (numeru biegowego, kasku)
zamiast cofnąć się w swoim gapiostwie (jak ja), to negocjowali. Biedni ci sędziowie. Biedni! Stąd podtytuł
tej części felietonu, bo Bydgoszcz szczyci się dużą ilością debiutantów i świeżych triathlonistów (masa ludzi
na 1/8 w końcu). Wiem, ze racebook, wiem, że odprawa, wiem, że na stronie internetowej. Ale może dodać
taką wielką tablicę przy wejściu z tekstem: TYLKO Z OPASKĄ, a poniżej piktogramy z 3 rzeczami, które
musisz mieć: ROWER, NUMER, OKLEJONY KASK. Jak na lotnisku przy security. Nie wyeliminuje to
oczywiście „gwiazd”, ani zapominalskich, ale może chociaż usprawni proces tak, żeby żona nie musiała
dymać do auta po zapomniane rzeczy.
Żona/mąż – twój „szerpa” ;)

Chociaż śródtytuł sugeruje równouprawnienie, to męża bym wykasował. Ale, jak już jest, to niech będzie,
choć o kobietach będzie przede wszystkim. O 5.30 wystartowałem na 1h45 biegu. Trening ważna rzecz.
Robiłem pętle po trasie biegowej (serdecznie dziękuję za masę pozdrowień), zahaczając co 5 km o strefę
startu 1/2IM (startowali o 7). I, mimo że już wiele razy to mówiłem – powiem jeszcze raz – przejebane być
kibicem/logistykiem/tragarzem osoby startującej. Chodzi nam z Prezesem pomysł, aby w Klubie zrobić
nagrodę dla Cierpliwej Żony. Vice – Kamil już pracuje nad taką specjalną plakietką – medalem, który będzie
(w obrysie) ilustrował postać osoby, która ma wypchany triathlonowy plecak, w ręku dzieciaka, pompkę
od roweru i jeszcze będzie ogarniała wózek i/lub drugiego dzieciaka. Takich „szerpów” widziałem sporo,
jak wracali z miejsca startu. Nie krytykuję. Podziwiam. Mam nadzieję, że taki triathlonista poza zachwytem
nad sobą naprawdę solidnie podziękuję żonce za taki trud i znój. A nie będzie miał pretensje, że ma słabe
zdjęcia z pływania czy wejścia do wody, bowiem ten „szerpa” jeszcze często jest obarczony tą właśnie
funkcją
funkcją
fotografa.
Do projektu wrócę. Stay tuned!
Bieganie w triathlonie
A jeśli mówimy o projektach i planach, to zaprawdę powiadam Wam drodzy triathloniści, czas zacząć
biegać w tym triathlonie, a nie tylko poruszać się do przodu. Poświecę temu oddzielny tekst, a tuż po
powrocie Prezesa z urlopu zaprosimy Was na obóz (a co!), gdzie temat biegania (głównie technika) zostanie
mocno poruszony. Uważam, że praca nad bieganiem to najlepszy price performance (stosunek inwestycji
do zysku) na każdym dystansie.
Czego osobiście dowiedziałem się podczas tego startu?
1. Nie biega się zbyt wygodnie między dużą ilością zawodników (startujących przed tobą), którzy idą
dumni jak pawie z rowerem i całym czemodanem trasa biegową, zważywszy, że szczególnie po
stronie hal traska ta nie jest za szeroka. Moim skromnym zdaniem chyba było tam za mało
wolontariuszy.
2. Nie da rady pojechać mocno i szybko bez trenowania roweru. Poszły różne zakłady i jak głupi,
zamiast kulturalnie wystartować „na lajcie”, to cisnąłem. A, że na Argonie jechałem po raz 2 w tym
roku, to i nogi bolały i plecy ;) Bez sensu – chociaż proszę o zgłaszanie się osoby, które się ze mną
założyły na cel charytatywny.
3. Wiem, że powrót do tri trochę mi zajmie i sam nie wiem, czy start w ostatniej fali, to edukacyjne
utrudnienie czy tylko głupota ;) Niby miałem godzinę więcej na odpoczynek (sam wybrałem tę falę
z uwagi na dłuższy okres od skończenia biegania), ale zapomniałem o tym, że doba hotelowa
szybko się kończy. Za to chociaż pokibicowaliśmy w opór.
Za rok nie wbiję do Bydgoszczy, choć chciałbym. Niemniej Już wiem, że startować będę w innej lokalizacji.
Chyba, że nie będzie konfliktu terminów. Zobaczymy!
Warto tutaj startować nie tylko z uwagi na szybkie pływanie ;) Alex i Kuba robią fajną robotę. Jeśli jednak
macie uwagi do orgów, to chętnie je przekażę.
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Komuś espresso na jutro?
Pisze Paweł na podstawie jednego z postów na FB: wstajesz 4:50 i 5:08 startujesz z treningiem... ale jak?
U mnie to min. 30’ żeby wstać, cokolwiek zjeść, złapać kibel i zrobić jakaś rozgrzewkę żeby się rozruszać i
moc cos robić następnego dnia, bez kontuzji. A mam 20 lat mniej, jak pytam ;)
Pytanie nr 2. Załóżmy ze zepnę się tak żeby wyjść w 15’ ale to już taki mocny pośpiech (jakbym 10’ zaspał),
No to nie jest zdrowe i niedobre w perspektywie treningów które robisz 1-2x dziennie przez 10-11 miesięcy,
odbije się na pewno i daleko do komfortu wyjścia na trening. Tzn. tak żeby ten trening nie kojarzył się z
nieprzyjemnym uczuciem pośpiechu (przynajmniej dla mnie)
A moja perspektywa też jest taka, że wstaje o 5 rano pon-pt i robię trening tak szybko jak tylko mogę się
ogarnąć / zabieram do pracy czy tak ogarniania innych rzeczy
Z tym że jednak 4/5 przypadków to trening, Wieszam poprzeczkę tak, żeby mi w długim okresie mógł robić
coś na relatywnie wysokim poziomie motywacji i stopniu zaangażowania. Mam dziwne wrażenie że są 2
odpowiedzi na to: A - czas / praca włożona w to żeby się spinać do wyjścia może nie być adekwatna do
uzysku czasowego, bo mówiąc wprost ja rano czasem przed biegiem 2-3x na kiblu siądę przed/po
rozgrzewce. A bardzo dobrze jem zaznaczę. Plus bez aktywacji mięśni przed bieganiem rano, skończę tego
samego dnia i następnego u Fizjo z problemem który mi trening zatrzyma. Więc może za duże obciążenie
vs 6,5-7h snu. Ale jak mogę te dodatkowe 15’ na rozruch zamienić na 15’ snu to za cholerę nie będzie to
tak efektywne ;)
Odpowiadam, jak ja to robię. I będzie też o kibelku ☺– wrażliwych uprzedzam i przepraszam.
Dla mnie wszystko jest kwestią przyzwyczajenia organizmu. Mnie łatwiej, bo:
a) jestem skowronkiem, a nie sową;
b) od lat mam wyćwiczoną rutynę „10’ i out”;
c) mogę sobie swobodnie pozwolić na zarządzanie czasem (dzieci duże, sporo czasu poza domem, żona
wiele wybaczająca).
Ta rutyna to po pierwsze 7-8h, a nie 6,5-7h snu. Co oznacza, że standardem dla mnie jest lulu nie później
niż o 22. Wszystkie wyjątki od tej reguły nie rujnują jednak całego podejścia do sprawy. Zdarzają się treningi
o 4.50, ale do nich szykuję się mentalnie, np. chodząc spać ok. 21 kilka dni przed zaplanowaną bardzo
wczesną pobudką. To, moi Państwo, nazywa się planowanie ;) I moje dziewczyny już się do tego
przyzwyczaiły i wiedzą, że jeśli tak się dzieje, to znaczy, że jakiś tego typu wyskok się szykuje. Druga kwestia
to poranne automatyzmy. Jak jeszcze nie trenowałem, a dzieci były małe (szczególnie Michał), to miałem
w zwyczaju po I dniu szkolenia wracać do Olsztyna (o ile miało ono miejsce na północy Wwy). Oczywiście
raczej latem niż zimą i oczywiście bez mordęgi. Dojechanie na 9 rano drugiego dnia oznaczało wstawanie
o 5 (4.30 w poniedziałek). A, żeby nie „marnować” czasu wyrobiłem sobie rutynę „10’ i out”, czyli
wstawałem, myłem zęby + wiadome rzeczy, ubierałem się w przygotowane wcześniej ubrania i… wszystko
inne robiłem już w samochodzie, m.in. porządnie się budziłem ;)
W momencie, w którym pojawił się sport, ta zasada nadal obowiązywała i obowiązuje. Nie jest mi już tak
łatwo wyrobić się w 10’, ale bardzo się staram. Jak mi to wychodzi? Mam 3 zasady, którymi się kieruję.

1. Nigdy nie przedkładam komfortu nad obowiązek. Innymi słowy, nie ma dla mnie dyskusji nad
kwestią czy wyspać się bardziej i przełożyć trening, czy budzić się z budzikiem. Jeśli leń (jeszcze raz
to napiszę, bo wszystkich Was to czeka – im człowiek starszy tym jest trudniej) zaczyna mnie
ciągnąć w stronę pościeli ;), to walczę z nim. O zasypianiu wcześniej napisałem wyżej. Drugim moim
sposobem jest światło. Im starszy się robię, tym częściej przeszkadza mi światło zewnętrzne. Mam
więc prosty sposób na obudzenie się przed budzikiem. Nie zasłaniam latem zasłon w sypialni.
Wtedy mam gwarancję, że na pewno obudzę się w okolicach brzasku.
2. Staram się nie realizować treningów akcentowych z samego rana. Paweł pisze o konieczności
rozkręcenia się. Coraz trudniej mogę sobie wyobrazić BC2 16 km w 25’ od wstania z łóżka (10’
toalety + 15’ rozgrzewki). Ciekawa rzecz ma się jednak z pływaniem i rowerem, bo wtedy te
akcenty mimo wszystko jakoś wchodzą. Z rowerem to już w ogóle bajka, bo stawiam rower przy
łóżku i po prostu przesiadam się z łóżka na tron, a z tronu na siodełko ;)
3. Robię sobie posiłek/przekąskę/kawę wieczorem. Jeśli wiem, że trening poranny będzie trwał
więcej niż 1h, to jem galaretkę enervita PRE, banana, trochę owsianki. Z kolei jeśli „trwa mać” do
15km, to jadę tylko na kawie z colą. Już do domowych porzekadeł weszło: „komu zrobić espresso
na jutro”. A co z toaletą? Nawiązując właśnie w tym miejscu do niej, Paweł pisze o łamaniu się. U
mnie perystaltykę uruchamia kawa z colą. Dzięki temu wszystkie kwestie udaje mi się załatwić w
10-15’ i wyjść o zaplanowanej porze z domu/hotelu. Oczywiście w takim przypadku sumienne
rozciąganie i rolowanie odpada i trafia jako element II sesji tego dnia albo tą II sesją samoistnie się
staje.
Tyle, jeśli chodzi o moje doświadczenie. Uważam przy tym, że do wszystkiego trzeba i można się
przyzwyczaić, choć w większości sytuacji i tak będziemy wybierać mniejsze zło. W końcu jesteśmy tylko
amatorami, którzy nie mają czasu na wszystko i nie mogą sobie swobodnie tym, co z tego czasu zostanie,
dysponować. Co nie?!
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Reglamentacja bólu 2
Po starcie dawny padawan* napisał do mnieżsłowa następującej treści: “Potrzebuję trenera mentalnego,
bo nie walczę o wynik w trakcie zawodów. Już 2 raz. Głowa odpuszcza”.
Nie pogadaliśmy, bo albo padawanowi przeszło, albo pojawiły się inne ważniejsze rzeczy. Mnie jednak
skłoniło to do analizy tego, co powinienem odpowiedzieć, jak jednak w końcu zadzwoni. A, że na pewno
to przeczyta, to będzie już o czym rozmawiać. Idąc od środka, używając przy tym metafory Simona Sinek’a
– „Start With WHY”, wydaje się, że jeśli głowa puszcza, to cel nie jest wystarczająco cisnący. Nie w sensie
ambicji (trudny), ale w kontekście wagi. Dam Wam przykład alternatywny. Szczególnie dla tych, którzy
mają dzieci. Wyobraźcie sobie, że wasze dziecko zachorowało i zbieracie pieniądze na jego leczenie. Nie
ma alternatywy. Ile razy dziennie wypuszczacie w świat informację o zbiórce? Czy jesteście w stanie
sprzedać auto, dom, zapożyczyć się, nie zważając na konsekwencje? Ja na pewno tak, bo waga tego
działania jest nienegocjowana. W porównaniu do tego cel w postaci przebiegnięcia 10 km poniżej 40’ na
niszowych zawodach może mieć znikomą wagę. A powinna być ona taka sama (jeśli jest to cel z kategorii
A). Wiem, że przykłady są nieadekwatne, jednakże o podejście tu chodzi, a nie o „content”. Jeżeli zatem
jestem mocno zdeterminowany, by osiągnąć pewien cel, jest to dla mnie ważne i widzę tego sens to trudno
będzie w trakcie realizacji znaleźć wymówki, by nie iść w tym kierunku. Zacznij od dlaczego – dla mnie jest
to podstawa.
Jednak już w trakcie realizacji, nawet solidne „dlaczego” zagrożone będzie „mielizną” męczenia i raf w
postaci strachu przed bólem. A w końcu brakiem ewidentnego świadectwa, że dobrze idzie. Wszystko to
znam z autopsji i przeżywam właściwie na każdym trudnym treningu, i na każdych trudnych zawodach. I
nauczyłem się z tym walczyć. O tym akurat możecie poczytać w moim wcześniejszym tekście:
http://niemaniemoge.pl/reglamentacja-bolu/. Teraz chciałbym dołożyć jeszcze dwie cegiełki. Takie, które
odkryłem na ostatnich zawodach.
Wracam do szybkiego biegania, mimo, że BPS przed maratonem się jeszcze nie zaczął. Nie mam zbyt wielu
treningów akcentowych i choć wiem, że punkt startowy przed jesiennym maratonem jest znacznie wyżej,
jeśli chodzi o formę, to na „życiówki” nie ma co liczyć. Bawię się więc sam ze sobą w próbowanie na ile
mnie stać i robię to całkowicie świadomie. Nazywam to celem kroczącym. Przykładem niech będą ostatnie
dwa biegi na 10 km. Dla mnie wyznacznikiem formy jest realizacja jednego ze sztandarowych treningów
Tomka 3x4km po 3:20/km. W sezonie, po pierwszym takim treningu, zwykle umieram przez pół dnia. Stąd
też, nie robiąc ani jednej takiej sesji w obecnym okresie treningowym, pierwsze zawody na 10 km miały
jeden cel pośredni: pobiec pierwsze 4 km po 3:20. I zadowolić się tym! A potem co będzie, to będzie.
Podobnie wyglądało to w trakcie dwóch zawodów. Tym razem plan był taki, aby pobiec pierwsze 6 km po
3:20. Potem kontrolować zgon do tego stopnia, aby nie zwolnić bardziej niż do 3:30. Przyznaję było ciężko.
Jednak minąwszy 6 km (jak też 4 km w pierwszych zawodach), głowa dostała super hipermotywacyjny
strzał. Wykonałeś plan minimum, a ile się da ugrać dalej – to się zobaczy! Oczywiście w obydwu
przypadkach na koniec nie było luzu. Była za to równia pochyła zarówno, jeśli chodzi o tempo, jak i o
samopoczucie. Jednak, jeśli mówimy o nieodpuszczaniu, to realizowanie celów pośrednich i SATYSFAKCJA
z ich ukończenia jest jednym z moich sposobów. Ustalcie sobie 50%/75%/85% dystansu jako cel pośredni
i koncentrujcie się na nim, bo perspektywa całości (szczególnie, jak nie idzie) może przerażać. Wracając do
mojego padawana – pierwsza podpowiedź byłaby taka: schodzisz z roweru i nie jest dobrze, nie myśl o

10km. Przebiegnij pierwsze 4 poniżej 4’/km. Zachwyć się tym, a dopiero potem martw się tym, co będzie
dalej.
Patent drugi, to 100% realizacji planu niezależnie do głowy. Tutaj wyzwanie jest trudniejsze, bo:
a) musimy mieć dowody, że jesteśmy przygotowani;
b) musimy to ściśle kontrolować.
Aby wiedzieć, że jest się dobrze przygotowanym dowody pojawiać muszą się w treningu. Startując na 10
km, robię to w dwóch celach. Pierwszy podstawowy – osiągam wynik. Drugi – dodatkowy – to benchmark
na przyszłe treningi. Naprawdę łatwo jest mi się zmobilizować do treningu np. 16 km BC@ po 3:30, jeśli
wiem z niedalekiej przeszłości, że na zawodach przebiegłem 10 km po 3:23/km. To jest właśnie ta bottom
line. Coś od czego odbijają się wszystkie moje lęki. 7 sekund wolniej na kilometrze przez pierwszych 10, a
potem jakoś te 6 jeszcze dociągnę. Co to oznacza drodzy zawodnicy i trenerzy? Że jeśli chce się szybko
biegać na zawodach, tych samych prędkości należy posmakować na treningach. Zasada 80%
wytrenowałem (i mam dowód) + 20% szaleństwa jest ok. Ale jeszcze lepszą jest „wytrenowałem 100% i
teraz tylko kontroluję plan”.
No właśnie kontrola. Od lat kłócę się z kolegą Żywkiem odnośnie wartości zegarka w trakcie startów. Nie
wyobrażam sobie biegnięcia maratonu bez czasomierza i kontrolowania co jakiś czas tempa. Oczywiście
ma się to nijak do czysto freestylowej taktyki, jaką również stosowałem (do połowy biegnę w czubie, bez
patrzenia na zegarek, a potem jak Bóg da), jednak generalnie jestem zaciekłym ambasadorem planów. Bo
w bieganiu to łatwo. W tri trudniej. Wielokrotnie „wypaliłem się” na rowerze, nie mając siły na bieg.
Kontrolowanie mocy odcinka rowerowego co do wata to podstawa. Potem na biegu to już tylko luz.
Ćwiczyłem dane tempo, więc je po prostu utrzymuję, kontrolując, żeby nie biec ani za szybko, ani za wolno.
Co odpowiedziałbym padawanowi w kwestii głowy? Patrz na zegarek i nie zawracaj sobie głowy „głową”.
Jeżeli Twoje tempo jest za niskie, to przyspiesz. Jeśli za wysokie – zwolnij. Wytrenowałeś? To znaczy, że to
zrobisz. Nie wytrenowałeś, to i tak będzie kicha. Ale bez tego podejścia kicha będzie na pewno. Co więc
tracisz? Nic ;)
_____________________________
*dawny padawan to trochę jak autentyczny fakt. Albo padawan albo dawny i wtedy nie padawan ;) bo
sMentoring może wyjść z Ciebie, ale ty nigdy ze sMentoringu nie wyjdziesz (przynajmniej dla mnie)
Lipiec 2019

Beż życiówki schodzę!*
Nie scrolluję tablicy na FB. Owszem, przeglądam oznaczenia, sprawdzam wiadomości i na nie odpowiadam.
Jednak postanowiłem zrobić pauzę od tego, że budzę się rano i muszę przeciągnąć parę razy palcem po
ekranie. MKON (jako strona) dalej żywy i aktywny, jednak Marcin Konieczny (chyba, że oznaczony) coraz
mniej. Z FOMO poradziłem sobie, subskrybując najciekawsze dla mnie strony (np. nienawiść.pl albo
hejterski przegląd). Jednak, jeśli coś jest ciekawego w sieci i realu, to na pewno się o tym dowiem – tak jak
dowiedziałem się o sportowej bzdurze roku albo przynajmniej kandydatce. Chodzi o wpis i moją rozmowę
z jego autorem, czyli o pomyśle na życie pt. „nie mam szans na życiówkę – schodzę”.
I mimo że uważam jej (bzdurzą – rodzaj żeński) autora za dobrego kolegę, to jednak moja niezgoda na takie
postawienie sprawy jest tak ogromna, że muszę się do tego odnieść. Każdy przecież ma swój pomysł na
życie. Kolega Redaktor, bo to On jest autorem, jest jednak trochę też trendsetterem (miliony tweetów i
retweetów, tysiące instastory, kilobajty zdjęć na FB), więc nie może nie być świadom, jak oddziaływać na
innych może takie postawienie sprawy.
Temat „życiówki” podejmowałem już w swoich felietonach http://niemaniemoge.pl/zyciowkazycioweczka/, nie będę go wałkował po raz kolejny. Myślenie – co start, to życiówka jest myśleniem
życzeniowym i możliwym tylko do pewnego momentu w karierze sportowca. Więcej: w przypadku
Redaktora (cel na Elbląg to złamanie 5h) musiałoby dojść do KONIUNKCJI wielu sprzyjających czynników,
aby cel ten zrealizować. Jako zawody MEGA DOMIERZONE (szacunek Panowie z LABOSPORT) liczy się tam
przede wszystkim FORMA. Nie szybkość pływania (patrz Bydgoszcz), nie długość trasy rowerowej (patrz
Sieraków) czy inne traso-sprzyjające okoliczności. Ważąc tyle, ile Redaktor waży, trenując tyle ile trenuje,
mając tyle obowiązków (dzieci, rodzina, praca) i będąc tak sumiennym jakim jest (sumiennie zjada ostatnie
pudełko nawet po 22), złamanie 5h na ½ jest naprawdę wysoko postawionym celem. Może nawet
nierealistycznym.
Niedawno Prezes wrócił z Roth i mówi: „jeszcze bardziej szanuję twój wynik z 2014. Szykowałem się na sub
10h, szykowałem, ale to wcale tak łatwo nie przyjdzie”. Przypomnę, że mówimy tutaj o zawodniku, który
cały czas ma 5 z przodu na ½ IM.
Podsumowując – nie wystarczy trenować, aby niezmiennie osiągać życiówki. W pewnym momencie
dochodzimy do ściany naszych możliwości i progres staje się mniejszy, a czasami (jak na przykład u mnie)
progresem jest brak regresu.
Czytam ten wpis (Redaktora) i poza „syndromem oblężonej twierdzy” widzę jeszcze pewną niespójność
logiczną. „Dla mnie wyścig na dystansie od 1/2 IM ma sens tylko wtedy, gdy walczę o najlepszy czas w
życiu”. Pomijając „dla mnie”, to trudno mi sobie wyobrazić sytuację, kiedy trzymając się tej filozofii, biegnę
w Bydgoszczy (zeszłoroczny start) jako drugi, mijam prowadzącego zawodnika, patrzę na zegarek – szans
na życiówkę nie mam – bach – schodzę ;). Co z sytuacjami na granicy? Ryzykuję, czy raczej pragmatycznie
(jak pisze Redaktor) schodzę?
I chciałbym być dobrze odebrany. Nie o schodzenie tutaj chodzi. Każdy ma prawo do podejmowania
suwerennych decyzji. Zejście z trasy jest czasami mniejszym złem. Ale powód jaki podał Redaktor w ogóle
mnie nie przekonuje. Powiem więcej. Jest on powodem na wskroś złym. Wprost prowadzącym z na

kanapę. Bo trzymając się tej tezy, to czas (a zbliża się taki DO KAŻDEGO Z NAS), kiedy to życiówki będą już
tylko wspomnieniem oznaczać będzie zaprzestanie jakiejkolwiek aktywności. A chyba nie o to chodzi.
Tak więc Drogi Gapku. Nie pierd@l, mimo żeś zmęczony ;) Bierz się do roboty i ciśnij dalej. A jak będziesz
schodził, to raczej z innego powodu niż brak szans na życiówkę. Czego Ci oczywiście nie życzę.
O podróżach z kanapy na… kanapę też już pisałem tutaj: http://niemaniemoge.pl/z-kanapy-na-kanape/
________________________________________
* Po tym artykule spotkaliśmy się z Gapkiem i Łukaszem Grass w studio Weszło.FM, aby sobie różne
sprawy wyjaśnić. Ostro było! Audycja do odsłuchania tutaj: https://weszlo.fm/audycje/trigapa-extra/

Jadę swoje waty
Pewien rokujący zawodnik skontaktował się ze mną z pytaniem: „co to znaczy jechać swoje waty?”.
Pierwsza automatyczna odpowiedź brzmiała: „no pewnie tyle ile założyłeś”, lecz w trakcie dyskusji,
okazało się, ze nie o stałość wysiłku chodzi, ale raczej o to jak „te swoje waty” wyliczyć.
Metodykiem treningu nie jestem. Jeżdżę to, co zada mi Tomek. I nawet jak czasami zadaje mi wartości
kosmiczne to staram się jechać przynajmniej ich 90-95%. Co, jeśli tak jak Pytający, nie macie trenera, lub
chcecie skonfrontować to co daje on z Waszymi możliwościami? Najprostszym sposobem wydaje się
spojrzenie w książkę, empiria albo analogia. No i potem kalkulator. Przyznaję, nie przeczytałem w życiu
żadnej książki o treningu. Ani o treningu tri ani biegowej. %FTP jest dla mnie czarną magią. Jak Pytający
zadał mi pytanie: „jakie masz 20’ FTP” to odpowiedź brzmiała: „nie robiłem”. Dopiero potem, podczas
analizy danych historycznych, okazało się, że zadania jakie dawał mi Tomek brzmiące swojsko: „godzinę z
największą możliwą intensywnością” było de facto testem FTP. I że potem robiłem je również w wersji
20’. Odpowiadając jednak na główne zadanie pytanie (również Państwu) nie chcę podać konkretnych
procentów. Chciałbym pokazać jakbym je liczył, nie mając trenera. Pomocy użyłbym przeszłych
doświadczeń zarówno z roweru jak i z biegania. Dla uproszczenia posłużę się tylko dystansem ½ IM w tri,
w bieganiu będzie to zarówno półmaraton jak i maraton. Zapraszam wszystkich metodyków do
wytykania błędów w tym podejściu – serio. W odróżnieniu do „bez życiówki nie schodzę”, w tej materii
nie jestem ortodoksem (np. do BNP można mnie przekonać).
Bieganie.
Jak wyliczam biegowe tempo startowe? Tutaj sprawa jest banalnie prosta. Patrzę na wynik końcowy i
dzielę sobie na poszczególne km. Chcę pobiec maraton w sub 2:30 – muszę każdy kilometr pobiec po
3:33. Albo odwrotnie. Chcę każdą piątkę pobiec po 17:30 – to wiadomo ile wtedy wyjdzie na końcu ;)
(ciii, nie mówcie trenerowi ;)). Ale jak wtedy wyliczyć sobie np. tempo BC2? Czy tętno może być
wyznacznikiem? I tak i nie. Po 30 latach biegania wiem jakie jest moje tętno na BC2. Jest to zwykle zakres
155-160. Trening do 166 uznaję za ciężki BC2. Ale i tak większość tych treningów biegałbym z tempem
startowym. Czasami, na początku okresu treningowego dostaję zadania na samopoczucie lub na tempo
startowe minus 5-10 sekund. Dlatego w bieganiu tętno jest mi niepotrzebne, a pasek MUSZĘ zakładać, bo
każe trener – do późniejszej analizy. Bo na startach (półmaraton i maraton) dane av HRpokazują, że jest
to wysiłek treningowy właśnie z zakresu BC2 (163 Wiązowna, 165 Warszawa; 153 Londyn). Jeśli nie
miałbym trenera i miałbym sobie rozpisać treningi akcentowe typu BC2 (bardzo ważne: pomijam WT,
BC3 i inne takie) to byłyby to tylko 2 rodzaje treningów. Długie biegi ciągłe w tempie 3:42-3:38 (długie
czyli powyżej 12-14km) i podwójne ciągłe na 4-5’ przerwie (np. 2x8; 2x10) z prędkością startową.
Rower.
Tutaj też nie używałbym tętna. Używałbym pomiaru mocy i excela/kalkulatora. Wnioskowanie
przeprowadziłbym na podstawie wyników przeszłych. Spójrzmy na 2 lata (2017 i 2018 od kontuzji do
Gdyni). Patrzę tylko na starty ½ vs. testy w jakich uczestniczyłem.

Rok 2017 – test 1h ciągłej jazdy (w ciągu 3h treningu) – test pokazuje 331w (średnia). Z tego jadę 280 w
Lidzbarku i 284 w Malborku. Ile to procent tego testu? Wychodzi 85%. Co mówią książki? Nie wiem, ale
intuicyjnie czuję, ze podobnie.
Rok 2018 – test 20’ ciągłej jazdy (w ciągu 90’ treningu) – test pokazuje 340w (średnia). Z tego jadę Susz
280w i 286w Bydgoszcz. Ale co ciekawe, jak dostaję zadania „20’ na subiektywnej mocy połówki” to
kozaczę i jadę 296. Oczywiście tutaj procenty są lekko wyższe, ale test 20’ to nie 1h.
Gdybym nie miał w pamięci treningów, jakie rozpisuje mi Tomek oraz jeśli TP nie podpowiadał mi
zakresów (endurance, tempo, SS) to nie miałbym pojęcia jak mają wyglądać treningi akcentowe na
rowerze. Ale Pytający nie o to pytał. Pytał o sposób wyliczenia zakresów.
Mój pomysł na dany BPS (powiedzmy 3miesiące): Test FTP 20’ na początku okresu trenowania. Potem
pewnie powtórka po 40 dniach. I z tego wyliczałbym jakieś tam procenty, które wraz z wzrostem formy
przesuwałyby (pewnie) granice zakresów. Chociaż TP wylicza to sam. A ja wsłuchuję się w te zakresy i jak
dostaję zadanie np. 3x20’ w zakresie TEMPO to jadę w środku tego wyliczonego zakresu. Czyli jeśli TP
mówi, że zakres to od 300 do 340 to jadę 320.
A co do trzymania tempa na zawodach to śledzę to na zegarku. 3 pola: kadencja; średnie waty z odcinka
oraz moc chwilowa. Łatwiej jest wtedy kontrolować to co się dzieje i rzeczywiście jechać „swoje waty”.
Podsumowując. Jeśli znajdujecie się w takiej komfortowej sytuacji, że trenujecie z kompetentnym
trenerem (jak ja), to wykonuje on za Was większość pracy merytorycznej. Jeśli nie – ja bym liczył swój II
zakres i tempo startowe tak jak powyżej. Niestety jednostek treningowych prowadzących nas do mega
perfekcyjnej jest zdecydowanie więcej ;) I dlatego jest to takie skomplikowane ;)
Sierpień 2019

Jedna sekunda robi różnicę
Czy jedna sekunda może robić aż taką różnicę? Takie oto pytanie zadawałem sobie na dzisiejszym treningu
między 5 a 15 czterysetką. Robiła ogromną zarówno obiektywnie (tętno), jak i subiektywnie (sposób
rezonowania treningu). Ale zacznijmy od początku.
W trakcie przygotowań do maratonu trening 10x400 jest standardem. Początkowo mój trening wyglądał
klasycznie, czyli 10x400 p.1’ biernie. Tak biegałem w każdym secie przygotowawczym, a nie tylko u Tomka.
Zwykle z tej minuty, czas na nabranie oddechu (tempo zawsze było mocne, jeśli nie b. mocne) to 10-15”;
reszta – na psychiczne przygotowanie się do kolejnych odcinków. Bądźmy szczerzy, nie jest to przyjemny
trening. Generalnie treningi na dużym zakwaszeniu nie cieszą się (u mnie przynajmniej) jakimś szalonym
wzięciem, a nawet wzięciem w ogóle. Pamiętam, jeszcze za juniorskich czasów, u Trenera
Ludwichowskiego taki set, którego szczerze nienawidziłem. Uwaga! – 4x1km na płotkach (sic!) po 3:05/km
przerwa 2’.
No wyrzyg!
Obecnie, wraz ze wzrostem prędkości treningowej (ogólnie) pojawiły się modyfikacje tego treningu. Po
pierwsze, w menu jest 10, potem 12. Na horyzoncie były już 2x15, teraz widzę 20x400. Po drugie, przerwa
zmieniła się z 1’ biernie na 10 sekund na podratowanie życia, a potem 200 w truchcie. Ostatnie 2 treningi
pokazały mi, że żądana prędkość (circa 1’10/400) jest tak cholernie wymagająca, że mimo iż w truchcie
przerwa wydłużała się do 1:40-45”, a dodatkowo pomiędzy odcinkami do 6-12/15, to musiałem zrobić co
najmniej dwie przerwy stojąc w miejscu. Po prostu nie było z czego tych 200m przetruchtać. Po ostatnim
treningu, który uznałem za najtrudniejsze doświadczenie treningowe EVER, dostałem takie oto zalecenie:
zmniejsz tempo, zadbaj o 200 truchtu w przerwie. Zanim się jednak podzielę efektami dzisiejszych efektów,
to wskażę uprzednio jedną uwagę. A mianowicie, analizując, dotychczasowe zadania, złapałem się na tym,
że circa 1:10 czytam jak sub 1:10. Stąd też pierwszą kozaczyłem (zwykle w okolicach 1:07) i zaczynał się
bal. A organizmu się nie oszuka. Kras brał górę i trening mniej więcej od 6 odcinka zamieniał się w mordęgę
(o czym już pisałem na MKONie przynajmniej 2 razu).
Dzisiaj postanowiłem podejść do tematu bardziej zdyscyplinowany. Po pierwsze, wystartowałem na
trening rano. Wcześnie rano. Po drugie, byłem przygotowany izotonicznie, bo miałem ze sobą 2
koncentraty i jeden isotonic żel Enervita. Po trzecie, okoliczności przyrody sprzyjały. Biegałem na stadionie
w Dywitach, gdzie bieżnia ma 333m. Ażeby zatem zrobić 400m okrążenie, startuje się mniej więcej z
wysokości startu na 100m na normalnym stadionie i kończy się normalnie – na kratach. Prostą
startowo/finishową biegnie się wiec 2 razy. I na każdym kółku te dwa razy były pod wiatr. Trzeba było się
mobilizować. Ostatni element „sukcesu” tego treningu to znacznie wolniejsze niż zwykle rozpoczęcie. Tym
razem circa przetłumaczyłem sobie na powyżej 1:10 i pierwsze 3 skończyłem w 1:12. Pozostałe 9 –
wszystkie równiutko po 1:11, a żeby zobaczyć, jak wyglądam z tempem – ostatnie 3 w tempie 1:09. I gdyby
nie te ostatnie 3, to w skali RPE dałbym temu treningowi 7 (5 to luźne wybieganie – 10 bardzo wymagający
trening). Ostatnie 3 odcinki mnie zmęczyły, ale ciągle był to trening na poziomie 8-9/10, a nie 11 tak jak to
było w Szklarskiej ;)
Tak, wolniej zacząłem i inaczej zaadoptowałem się do tego treningu. Tak, zmuszałem się, aby po każdych
trzech brać łyk koncentratu (to są płynne żele). Tak, po każdym odcinku oddychałem mocno 10”, ale potem

swobodnie truchtałem ok. 200m (przerwa wychodziła 1:30). W swoim mocnym trenowaniu mam taki
papierek lakmusowy, który nazywam oddechem przeponowym. Jeśli biegnę bardzo mocno i zarówno w
trakcie odcinka/zawodów, jak też w trakcie przerwy, potrafię wziąć głęboki wdech, naprawdę głęboki –
taki uruchamiający przeponę – to znaczy, że organizm pracuje na pełnych obrotach, ale nie jest zajechany.
Tutaj swobodnie brałem taki oddech zarówno na 200 metrze, jak też tuż po skończeniu odcinka. Przede
mną jeszcze co najmniej jedna 400 metrowa przygoda. Wiem, że będzie to 20x400, ale wiem też, że będzie
wolniej. Dzisiaj średnio wolniej było o 1 sekundę, ale ta sekunda zrobiła dużą różnicę. Więc, nawet jeśli
miałoby to być 1:12, to spokojnie to ubiegnę ;)
Sierpień 2019

Cukiereczka?
Napisał do mnie Łukasz:
„Sorry Marcin, mam już dość #cukierdetox propagandy a #chlebdetox* przelał czarę goryczy. Pora się
rozprawić z tym nieludzkim odchudzaniem ludzi.
Jeśli pozwolisz mam taki pomysł: odpalam grupę w stylu "nie możesz, a ja to zjem"** Codziennie z
wcześniej wrzuconych np zdjęć słodyczy, wybieram jedną propozycję i to zjadam dokumentując to na fb,
może być innego rodzaju "łakoć".
Deal jest taki, że z dzisiejszego 83,3kg zjeżdżam do 79,xx. Za każde 100g powyżej płacę 10zł, za każde
poniżej 80 płacę ja plus grupowicze, którzy wrzucali zdjęcia. Czas do ustalenia, proponuję 24.12.2019 .
Dodam, że takiej wagi blisko 80 nie było u mnie nigdy. Najniżej zjeżdżam do +-82kg. I nie mówię to o
ważeniu na odwodnieniu…. Uważam właśnie że cukierdetox jest przesadą, ale każdy robi jak chce.
Wystarczy liczyć kalorie i wiesz ile masz zjeść, ale rozumiem że dla niektórych liczenie jest przesadą .
Wg mnie podejście wszystko albo nic jest na krótką metę. Przetestowałem na sobie i co z tego że przez 8
miesięcy nie jadłem słodyczy i nie piłem alko, potem z czasem waga wróciła i nawyki żywieniowe też. Ja też
jestem łasuchem, ale widzę że na dłuższą metę działa u mnie zróżnicowana dieta, czyli jak najwięcej
urozmaiceń, a chudnięcie nieważne jakimi sposobami nie było nigdy łatwe. W paradę nie będę wchodził
cukierdetoxczykom, ale sam nie dam się namówić i po cichu będę obserwował co ląduje na co mogłem a
nie zjadłem z zamiarem konsumpcji a mój cel się nie zmienia.”
Cóż, każdy „orze jak może”. I, żeby nie było, ja się z Łukaszem zgadzam w 100%. Przy czym jednocześnie
kompletnie się z nim nie zgadzam ☺Na pewno akceptuję kwestię „zróżnicowanej diety”, choć w mojej
ocenie słodycze nie wchodzą w jej skład ;) Natomiast nie przytakuję opisanym przez Kolegę nawykom
żywieniowym, bo w #cukierdetox nie chodzi o efekt jo-jo. Tu chodzi o rzeczywistą zmianę. Ja nie robię tego
po to, aby schudnąć do maratonu, a potem opychać się pączkami. Podjąłem się tego wyzwania, aby tych
pączków już potem nie jeść wcale. Podobnie z czekoladą, ciastem, czy ciastkami. I tak, z pełną
świadomością stosuję wobec siebie zasadę „wszystko albo nic”, ponieważ jestem UZALEŻNIONY od
słodyczy. Gwoli wyjaśnienia, pochodzę z rodziny, gdzie uzależnienie od alkoholu było na porządku
dziennym, potrafię zatem rozpoznać ten stan nie tylko u innych, ale także u siebie. I ja, proszę Państwa, na
takową przypadłość choruję. Nie ma u mnie jednego kawałka ciasta. Chcę kolejnego i kolejnego. Nie ma u
mnie braku chęci na twixa. Jakbym mógł, wpierdoliłbym całą paczkę, a pakowane są po 20 ;) To właśnie
tak działa. Trzęsące się ręce, ciągłe myślenie o tym, że coś by się zjadło, skrupulatne realizowanie nawyków
w postaci: zjadłem obiadek – NALEŻY mi się coś słodkiego. Zrobiłem dobry trening – musze nagrodzić się
czymś słodkim. To są symptomy uzależnienia. A mnie wkurwia, jak coś mną rządzi, a nie ja rządzę tym. I
dopóki nie będę potrafił się zatrzymać, to będzie „…. albo nic”.
A teraz wyłączmy emocje (serce), a włączmy rozum. Co, poza zaspokajaniem przyjemności, daje ci
zjedzenie snickersa? Jakie wartości odżywcze ma przepyszne ciasto drożdżowe, które ma w sobie szklankę
tłuszczu? Jakie walory regenerujące mają bezy, które robi się z kilogram cukru? Żadne. I nie dla mnie są
argumenty, że w życiu trzeba mieć przyjemności. Pisałem to już kilka razy, powtórzę po raz kolejny,
zdecydowanie większą przyjemność miałem z biegania 5x2km po 3’10” na 80% niż ze zjedzenia murzynka.
Sorry, ale tak to u mnie działa.

A, że cukier robi nam w głowie burdel, dowiecie się z poniższych dwóch filmów:
1. https://www.youtube.com/watch?v=lEXBxijQREo – co cukier robi w mózgu
2. The sugar film - https://www.filmweb.pl/video/Zwiastun/nr+1+polski-38206
Smacznego!
I jeszcze raz jedno zdanie na podsumowanie: moja żona mawia: “wszystko jest dla ludzi”. Całkowicie się z
tym zgadzam. Choć dla mnie brzmi ono następująco: „wszystko jest dla ludzi, którzy potrafią to wszystko
kontrolować”. Ja nie potrafię.
_______________________________
* Zostałem poproszony o mobilizację do niejedzenia chleba. W celu schudnięcia. Ja w to nie wchodzę, bo
a) nie stosuję żadnych diet poza #cukierdetox b) #cukierdetox działa, a każda moja dieta do tej pory
kończyła się kontuzją przy sub 70.
** funkcjonująca na FB grupa: „mogłam zjeść a nie zjadłam” ma wspierać Natalię Czerwonka w niejedzeniu
cukru.
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Kiedy ma Pan endorfiny?
Prowadziłem wczoraj prezentację o rozwoju osobistym (ze szczególnym uwzględnieniem roli
trenera/coacha/managera) i dostałem z Sali pytanie: „Jak zmuszam się do treningów?”.
Przy okazji padawanka, szykująca się do jesiennego maratonu, pyta mnie: „Jak wytrzymać jeszcze
miesiąc treningów, jakich sztuczek wobec siebie używać?”. Będąc na szkoleniu z design thinking,
próbuje prototypować zamiast najpierw porządnie skończyć etap empatyzacji.
Inny Padawan pisze o potrzebie mobilizowania się do treningów:
„Widze, że mam trudność z wejściem w trudne jednostki treningowe. Plan zazwyczaj mam na cały
tydzień już w niedziele wieczorem, oczekuje go zawsze z niecierpliwością żeby zaplanować
szczególnie poniedziałek, ale przeglądam oczywiście cały tydzień. Wybiegania, Podbiegi, rytmy,
zabawy biegowe nie robią wielkiego wrażenia, ale jak widzę hasło „bieg ciągły” załóżmy 12km (po
3km rozgrzewki) w jakimś trudnym dla mnie tempie, to już od niedzieli się boje i kombinuje.
Przychodzi dzień treningu, przekładam go z godziny na godzinę, kombinuje, a jak już wychodzę to
często od samego początku mam wątpliwość czy dam radę� niby wiem, że trening czasami musi
boleć, ale kombinuje jakby ten ból ominąć 😂 chciałbym postępu i wiem ile daje mi satysfakcji jak
go osiągam, ale ciężko mi czasem takie jednostki treningowe dokończyć”
Na wszystkie powyższe dociekania chciałbym odpowiedzieć na dwóch poziomach. Poziom ogólny
obejmie dotknięcie tego, czym jest „zmuszanie się”. Idźmy tropem padawanki, która chce
prototypować swoje podejście do jesiennego maratonu. W mojej ocenie popełnia fundamentalny
błąd pomijając empatyzację. Empatyzacja w design thinking polega na tym, aby wejść w skórę
użytkownika zanim zaczniemy wymyślać. Po co? Aby zrozumieć jego potrzeby i problemy,
rozpoznać ukryte i intuicyjne czynniki, które mają wpływ na dane wybory i zachowania. Czyli de
facto wracamy do starego i dobrze znanego PO CO to robię. Po jaką cholerę mi ten jesienny
maraton. Jak ten konkretny trening ma się do niego? Ale cel to dopiero połowa drogi. Jest taki
koncept w zarządzaniu zespołami, który nazywa się modelem PERFORM. Przedstawia on 7
kluczowych cech jakie powinien posiadać zespół, aby uznać go za zespół idealny. Pierwsza
(Purpose and Values) mówi nie tylko o konieczności świadomości (znajomości celu), ale również
o utożsamianiu się z nim, a w konsekwencji posiadaniu i życiu (!) stosownie z wartościami, które
ten cel wspierają. Myślę, że z silnym „po co” i świadomości „jestem przekonany, że to ma sens”
zmuszanie się nie będzie występowało.
Zaprezentuję to na alternatywnym przykładzie. Jeden z uczestników pyta mnie: „po którym km
pojawiają się u Pana endorfiny, bo słyszałem, ze im więcej ktoś biega tym później się pojawiają”.
Pomijam prawdziwość lub fałsz tej tezy, ale odpowiedziałem na to pytanie w kompletnie inny
sposób. U mnie endorfiny pojawiają się PRZED bieganiem. Widząc jaki mam trening, jak jest on
ważny, a czasami po prostu trudny, na kilka godzin przed, przebieram nogami, nie mogąc się go
doczekać. W samochodzie nie potrzebuję puszczać sobie muzyki, aby się do niego zmobilizować.
Raczej nie mogę się doczekać, kiedy skończy się rozgrzewka. Gdybyśmy rozłożyli to na czynniki
pierwsze, to na pewno nie jest to efekt spożycia ani kawy, ani kreski, ani redbulla. Stawiam na
wyzwanie (trudność), sens i poczucie satysfakcji, które gdzieś tam na horyzoncie.

Poziom techniczny pytania padawana opiszę za pomocą trzech kluczowych dla mnie elementów
technicznych pracy ze swoim strachem (przed treningiem – wyzwaniem), ponieważ miałem tak
samo. Jak dostawałem od Tomka (jeszcze w zeszłym roku) bardzo trudny trening, to srałem po
nogach. Nie spałem, bo się po prostu bałem.
Pomogły mi w tym 3 rzeczy.
1. bottom line - trochę taki punkt startowy - odniesienie. Ono bierze się z dużej ilości startów
kontrolnych (tak je nazwijmy) zwanych również kamieniami milowymi. Ta bottom line pozwala mi
ustalić punkt odniesienia do potencjalnej trudności - wysiłku. Przykład. Jeśli podczas zawodów w
Suszu na 10km potrafiłem przebiec pierwsze 4km (z 10) w tempie 3:20/km, to myślę o nich przy
treningu 5x2km po 3:20-3:15. I tak się przekonuję - tam potrafiłem jeszcze wytrzymać 6km, a tutaj
będę miał przerwę 2:30. I to raczej nie jest kwestia luzu, ale daje jakąś perspektywę.
2.
Duża
ilość
takich
treningów.
Jeśli nie masz w planie sporej ilości treningów wymagających (głównie po to, aby oswoić się z
prędkością/wysiłkiem/wyzwaniem), to każdy taki trening będzie stresogenny. Ale stresogenny w
sensie paraliżujący, a nie mobilizujący. Po to właśnie biega się w tempie startowym. A im tego
biegania więcej, tym lepiej.
3. Dla mnie taki trening to zawsze zawody.
Serio. Szykuję się do nich dokładnie tak jak do zawodów. Tomek wie, kiedy taki trening powinien
być w kalendarz (raczej nie w dniu, kiedy mam do przejechania 1000km i jedno z najtrudniejszych
szkoleń). Wstaję odpowiednio wcześnie, jem i mobilizuję się tak jak do startu. Na mnie działa.
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Za dużo grzybów w barszczu
Cześć Marcinie, przede wszystkim chciałbym jeszcze raz podziękować za podjęcie współpracy ze
mną. Sporo myślałem nad treścią pytań z którymi bym mógł się zwrócić do Ciebie i uświadomiłem
ze potrzebuje porady w planowaniu sezonu 2020, przede wszystkim samego celu. Obecny sezon był
dość intensywny pod względem startowym - łącznie zaliczyłem około 12 startów, gdzie głównym
był debiut na dystansie IM, który uważam za bardzo udany (11:XX:48), ponieważ celowałem w
złamanie 12h.
Przyznam się, ze myślałem, ze po IM będę miał już "dość" sportu i chętnie zacznę roztrenowanie,
aczkolwiek już następnego dnia po zawodach czułem się świetnie i żeby pokryć "niedosyt", zrobiłem
jeszcze polówkę, 3 tyg po IM. W trakcie tego startu zrozumiałem, ze jednak mam pewne "zmęczenie
materiału", gdy zrozumiałem ze mógłbym mocniej zrobić 1/4 niż się "męczyć" na średnim
dystansie. Tydzień po połówce biegłem w sztafecie na 1/4 IM, kiedy udało się wywalczyć pierwsze
w moim życiu pudło, odrabiając 2 min straty po rowerze i kończąc start z 26 sek przewaga nad
4msc wyprzedzając na ostatnim km.
Wszystko powyżej opisuje dość detalicznie, ponieważ start w IM dal mi dość duża pewność siebie
i własnych sil w sporcie. Obecnie jestem zapisany na mój pierwszy bieg ultra. W ramach treningu
wystartowałem w maratonie Warszawskim, który był moim drugim oficjalnie i 3m licząc IM
maratonem. Podszedłem do tego startu na pewnym luzie, bo dzień przed zrobiłem mocne 5km na
bieżni w ramach sztafety z moja uczelnia, aczkolwiek i tak udało się zrobić całkiem spoko czas,
biorąc pod uwagę, ze nie miałem jeszcze roztrenowania po IM (max przerwa była chyba 3-4 dni
bez treningów). W tej chwili czuje, ze mam dość spore ambicje na zrobienie kolejnego "Wow" w
sezonie 2020. Jako "ultimate goal" mam kwalifikacje na Kone oraz na M.S. 70.3. jeszcze w obecnej
AG (M25), jestem 1993 rocznik. Jednak, kilka dni temu sprawdziłem internet i się okazało, ze
mógłbym zostać drugim i najmłodszym zawodnikiem z (pada nazwa kraju z którego padawan
pochodzi), który ukończy podwójnego IM. Ewentualnie miałbym szanse zostać i najszybszym
teoretycznie. Long story short - mam różne "zachcianki" co do wyników w 2020. Jestem świadomy,
ze slot na Kone nie byłbym jeszcze w stanie wywalczyć w przyszłym sezonie, dlatego lista jest taka:
1. Slot na MS 70.3 -> polówka w ok. 4.40
2. Sub 10h na pelnym dystansie
3. Pudlo w indywidualnym starcie w tri
4. Podwójny IM
5. Start w Karkonoszman'ie (ciezki gorski start jako wyzwanie mocno kusi..).
6. Półmaraton sub 1.25 (obecna zyciowka 1.32.30)
7. Maraton - jak najbliżej 3h.
8. Ukończenie 100km w ultra

Dodam, ze 4 lata temu zacząłem swoja przygodę z bieganiem i to moj 3 sezon w tri. Z każdym
sezonem mam pewien progres i najlepiej sie czuje w bieganiu. Za kilka miesięcy zaczynam prace
w konsultingu i będę przez kilka lat pracować na projekcie za granicą i jeszcze nie wiem jak będzie
wyglądała sytuacja z work-life balance oraz logistyka treningowa i okolotreningowa, szczególnie
na początku na nowym miejscu.
I co byście Państwo temu Panu odpisali? Moja pierwsza myśl była taka, że „fajnie jest mieć 25
lat” ;) Wtedy nie ma żadnych granic.
Druga – jak czytałem ten „zestaw”, to pomyślałem o rozmowie między Padawanem a Jego
Trenerem i przyszła mi do głowy scena, w której uczestnikom szkoleń tłumaczę, co to jest metoda
negocjacji na „optyka z Brooklynu”. No więc Trenerze zróbmy Ironman’a. OK. Ale podwójnego.
No… OK, ale zaraz po 100 km w ultra ;)
Trzecia myśl – już napisana do Padawana – chyba jednak za dużo grzybów w tym barszczu, jeśli
chodzi o listę celów na 2020. No, chyba że ja z perspektywy 47 letniego dziada mam już
ograniczone potrzeby.
Nie zabraniam nikomu szerokiego podchodzenia do startów. Jeśli się tym bawimy, to dlaczego po
IM nie wystartować w biegu na ultra na 100 km?! W końcu to długotrwały wysiłek, do którego
trening ajronmenowy nas szykował. Problem pojawia się (wyczytuję go również w liście do mnie),
jak chodzi o coś więcej niż tylko ukończenie. Półmaraton w 1.25? 1/2IM w 4:40? Sub 10 na
pełnym? No way Jose. Myślę, że nie da rady zrobić tego wszystkiego, dodając do tego bieg na 100
km w ultra, maraton, podwójnego IM, i wszystko w ciągu jednego sezonu. Dlaczego?
Tak odpisałem Padawanowi: Co do planów i celów jedno jest pewne. Jak chcesz osiągnąć WOW
to nie możesz planowasz wszystkiego. Albo określę to inaczej – nie możesz liczyć, ze tym samym
treningiem osiągniesz cele tak odległe jak podwójny IM albo sub 4:40 w 1/2 IM. To są
KOMPLETNIE inne strategie treningowe. Podam ci tylko przykład. W trenowaniu do 4:40 musisz
być przygotowany na dużo jednostek w dużej intensywności, ale pewnie żadna z nich nie bedzie
przekraczała 3h. W podwójnym (nie znam się, więc przypuszczam tylko) musisz się przygotowac
na to, ze minimalna długość treningu będzie trwała 3h. Minimalna!
Inny przykład: jeśli celujesz w 1.25 w półmaratonie a postawmy taką tezę – jest to cel bardzo
ambitny, możliwe, ze na jakiś czas będziesz musiał odstawić rower i pływanie. Tak się to dzieje u
mnie obecnie bo cel sub 2:30 jest dla mnie BARDZO AMBITNY w kontekście możliwości.
Wydaje mi się, że ustalenie celu będącego priorytetem na 2020 to jednak kwestia możliwości i
zasobów (przede wszystkim czasowych) a nie tylko ambicji i planów. Stąd poczekaj na projekt za
granicą i dopiero wtedy, jak już będziesz wiedział na ile cię stać (czasowo) zrób sobie za i przeciw
każdego z opisanych poniżej celów.
Może nie bezpośrednio, ale temat priorytetów, które będą determinowały to jak będziemy trenować
w nadchodzącym roku opisałem już w 2016. Miłego czytania! http://niemaniemoge.pl/priorytetywybory-dylematy/
Październik 2019

“Noga” first, “głowa” will follow
Ostatnie treningi przed maratonem, mają dwa cele. Podstawowy to oczywiście adaptacja organizmu do
tempa startowego. Drugi (jaki sam sobie dodaję), to poczucie, ze jest to trening na 80% możliwości.
Pamiętam jeden z treningów z 2014r, kiedy to miałem przebiec 26km (3 tygodnie przed maratonem) w
przewidywanym tempie maratonu. Start zaplanowany był na kwiecień (Orlen), a tego dnia kiedy
zaplanowany był trening akurat spadł śnieg. I zamiast zmodyfikować tempo i dystans poleciałem „do
odcięcia”. I wprawdzie zrobiłem na maratonie 2h34 (życiówkę o 8’), ale od 22km biegłem jak żywy trup.
Oczywiście byłem dumny z wykonanego treningu, ale jak rozmawiałem potem z bardziej doświadczonymi
zawodnikami, to właśnie ten trening to był przysłowiowy gwóźdź do trumny. I już na 20km można było się
pożegnać z sub 2:30. Ale trening był odbyty ;)
Trenując u Tomka zwracamy straszną uwagę na RPE - czyli odczuwalna trudność treningu. I jak mam
poczucie, ze w skali 5-10 (5 to wybieganie bez zegarka, 10 to start do wyrzygu) mocny trening robię na 8 –
znaczy noga jest, a głowa zapamięta to tempo jako „możliwe do utrzymania w dalszej części wyścigu”.
Piszę o tym, bo oczywistą sprawą jest, że bez „nogi” nie można byłoby się skupiać na głowie. Jeśli natomiast
„noga” jest to to psychiczne odczucie jest dodatkowym aspektem motywującym.
Podsumowując swój nieudany start na Hawajach, Darek Dąbrowski stwierdził, że nogę miał, tylko głowa
nie dała rady. Ja śmiem twierdzić inaczej. Jeśli miałby nogę, to i głowę by przełamał w momencie
największego kryzysu.
W zeszłym tygodniu miałem trening akcentowy 2x10km p.3’ w tempie 3:30/km. Obydwa odcinki
poleciałem sub 35’. I teoretycznie powinienem się cieszyć, bo per capita trening oceniałem na 8/10. Jednak
na drugim 10km odcinku, niestety ostatnie 1000m to było charczenie. Mam racjonalne powody, aby to
charczenie wytłumaczyć. Pierwszy km w 3:18 (zamiast w 3:30). Ostatnie 1,5km to gonienie pary biegnącej
przede mną (pieprzone ego) i tempo 3:24 na 800m do mety (pod górkę). Jednak niesmak w głowie
pozostał. Zamiast być mega zadowolony to byłem lekko zaniepokojony. Tym bardziej, że za tydzień (czyli
dzisiaj) w dzienniczku stało 24km w planowanym tempie maratonu. Więc te zeszłotygodniowe 2x10km (i
to bez przerwy) + jeszcze 4km. Trening z jednej strony mega mobilizujący, ale jeśli maraton mam tak
pobiec, to poza mobilizacją nie powinno być żadnych innych przeszkód w jego realizacji. Ale jest cel
dodatkowy: głowa. Głowa nie może na koniec (tak jak w 2014) powiedzieć: „nie ma szans, żebym jeszcze
pobiegł w tym tempie kolejne 18km”.
Ktoś może powiedzieć: po co dokładać sobie dodatkowy cel. A ja mówię: właśnie po to, aby subiektywnie
móc sobie powiedzieć na zawodach: „spokojnie, noga jest do tego przygotowana. Już to robiłeś”.
I rzeczywiście. Po dzisiejszym treningu, wiem, że jestem w stanie przebiec 24km w tempie maratonu. I jak
myślę o pozostałych 18 to szanse oceniam bardzo wysoko. Na pewno nie był to trening na 6-7/10. Raczej
mocne 8,5/10. Ale już w jego trakcie poczułem, co to znaczy zastrzyk motywacji od głowy do nóg.
Tradycyjny kryzys na 15km, został przełamany całkowicie na 21km. Dlaczego? Bo zobaczyłem na zegarku
1h13’14”. Can u believe? Niektóre czasy z półmaratonów miałem gorsze ;)
Na koniec chciałbym powiedzieć dwa słowa, o planowaniu. Poza tym, że psychicznie nastawiałem się na
ten trening od zeszłej niedzieli, to chciałem odtworzyć maksymalnie warunki startowe. Przygotowałem

sobie kubeczki plastikowe (tak będą podawali picie we Frankfurcie), przygotowałem odpowiednią ilość żeli
Enervita, biegłem w stroju startowym, w jakim będę biegł (o butach chyba nie muszę wspominać).
Rozstawione 4 punkty odżywcze, 3 żele w kieszonkach na 6, 12 i 18km. Jedne niestety mi wypadł (na 11km)
i nawet chciałem po niego sięgnąć w drodze powrotnej, ale już ktoś go sprzątnął (mam nadzieję, ze
smakował). Trening zakończyłem na samym końcu ul. Leśnej i 4km roztruchtanie z powrotem to
jednocześnie zbieranie śmieci, jakie zostawiłem po sobie.
Do idealnego odtworzenia warunków startowych zabrakło tylko godziny rozpoczęcia, ale to wina siatkarzy,
którzy zamiast rozprawić się podczas Pucharu świata z Brazylią 3:0 to cisnęli aż 5 setów.
Trening bardzo udany. Zostawił mi w głowie bardzo duży handicup na same zawody.
Darek – noga jest to i głowa za nią nadąży. Zrobię ci taką koszulkę ;)
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Najwazniejsze: nie panikować!
Scena 1. Pisze padawan: „mój październik miał wyglądać zupełnie inaczej. Cały sierpień i początek
września, po zakończeniu tri sezonu (ostatni start w Elblągu, gdzie na biegu nazwałeś mnie cieniasem, ale
przybiłeś pione 😆) przygotowywałem się do maratonu w Poznaniu (20.10). Niestety na początku września
po bieganiu zacząłem odczuwać ból w prawej łydce, który później czułem nawet chodząc. Po wizycie u fizjo
stwierdziliśmy że jest to zapalenie ścięgna Achillesa. Miałem 2 tyg odpuścić, porobić ćwiczenia, schładzać
scięgno itp, później spróbować potruchtać, ale dalej bolało, kolejna wizyta u fizjo i mam odpuścić maraton,
bo więcej krzywdy z tego będzie aniżeli pożytku i frajdy z robienia wyniku... Po maratonie chciałem
odpocząć i rozpocząć w listopadzie przygotowania do kolejnego tri sezonu. W tej sytuacji muszę całkowicie
przeorganizować swoje plany. Można by powiedzieć w tej sytuacji że moje roztrenowanie trwa już od
początku września. Podczas biegania i kręcenia na rowerze nadal odczuwam lekki ból ścięgna, do fizjo
chodzę, roluje, rozciągam, wykonuje ćwiczenia.” Na moje pytanie czy było USG, które mogłoby stwierdzić
przyczynę bólu (który nie przechodzi po 2 tygodniach) odpowiedź brzmiała: „NIE”. No to musiałem
posłużyć się metaforą. Wyobraźcie sobie, że samochód stanął Wam na środku drogi. Podjeżdża fachowiec,
otwieracie maskę i… wszyscy stoicie patrząc się na silnik próbując „na oko” oszacować co się spieprzyło.
Dopiero to namówiło padawana na USG. Czekam na ciąg dalszy
Scena 2. Rozmawiam z moim Przyjacielem (przez duże P), który żali mi się, ze przez tydzień po niedzielnym
treningu bolało go kolano i, ze musiał odpuścić treningi, ale że w końcu po tygodniu puściło. Pytam się, czy
nie byłoby szybciej jakby mój Przyjaciel (przez duże P) w poniedziałek poszedł do fizjo, który by rozpoznał,
rozmasował i w środę byłoby prawdopodobnie po sprawie. Usłyszałem: „czy ty nie mógłbyś się chociaż raz
zamknąć? Ja wiedziałem jaka będzie Twoja odpowiedź, już w trakcie opowiadania tej historii”. Przyjaciel.
W końcu mnie zna
Scena 3. Tym razem mój kejs. Kończę wczorajsze 32km w stanie „dobry +”. Niestety odczuwam lekki ból w
wierzchniej części stopy. Wracają wszystkie koszmary, z poprzednich okresów przygotowawczych do
maratonu. W 2015 to właśnie stopa wyeliminowała mnie z maratonu w Krakowie, w kolejnych okresach
przygotowawczych towarzyszył mi o nią strach. Szczególnie przez ostatnie 3 lata. Nie jest tragicznie, bo
bolą mnie obydwie stopy, więc podejrzewam zmęczenie a nie kontuzję. Jednak mentalnie, idę tropem
Przyjaciela (przez duże P), bo na tygodniowy wyjazd pakuję nowe buty podejrzewając, że może stare są
sklepane. Ostatnim „rzutem rozsądku na taśmę” uświadamiam sobie, ze po drodze z Olsztyna do Oławy
jest Wwa, a tam Dr. Łokieć. Wbijam się na 11. Tam Martyna uciska mi piszczelowy tak, że wywołuje tenże
ból stopy. I już wiemy co jest grane. Potem Mateusz dokłada się jeszcze ze swoim „bum-gun” i wychodzę
z gabinetu na „miękkich nogach”. Miejmy nadzieję, ze fizjo + dzisiejsze wolne od treningu temat zakończy.
Choć do maratonu biegam tylko w nowych butach ;)
Jaka nauka z tego płynie? Po pierwsze nie panikować. Po drugie iść do fizjo. Po trzecie, jak nie przychodzi,
szukać prawdziwej przyczyny bólu. W końcu dobrzy fizjo jest tak samo istotny jak dobry trener.
Pozdrawiam z drogi a Mateuszowi dziękuję za elastyczność kalendarzową!
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Po Frankfurcie*
Wiem, że zabrzmi to strasznie, ale spieprzyłem wczorajszy start we Frankfurcie. Jeśli nie zaniedbałbym
ćwiczeń pleców przez ostatnie 2 tygodnie, albo chociaż nie zapomniał, że mam tego cholernego garba to…
Bo dokładnie w tym samym miejscu wyścigu z taką samą intensywnością odezwał się mięsień dwugłowy.
W zeszłym roku skończyło się to przystankiem na 37km. W tym roku jednak włączyłem tryb ZOMBIE i jakoś
dobiegłem. Ale słaby to był bieg. A o ostatnich 7km to chciałbym zapomnieć. Radości po przekroczeniu
mety od cholery, bo mam to, ale była szansa na znacznie lepszy wyniki.
Trudno. Jest kilka lekcji, które wykorzystam w następnych startach.
Lekcja 1 – Klubowy Fizjo robi robotę.
Tak, dostałem opierdziel od Daniela Godlewskiego, ze nie zwróciłem my uwagi 3 tygodnie temu na moje
plecy. Wprawdzie koleżanka, do której mnie wysyłał na masaże o nogi zadbała, ale obaj zapomnieliśmy, ze
u mnie złą robotę robi właśnie odcinek lędźwiowy. Rano, jak poprosiłem, aby spojrzał na mnie, bo coś czuję
w prawej nodze, to dostałem profeska ćwiczenia rozluźniające. I dopiero po wyścigu zdradził mi – „czułem,
ze będzie na limicie”. Niestety, tak się dzieje, jak wpada się w magię cyferek, wyników pośrednich na
treningach, jak po prostu idzie wyśmienicie. Zapomina się o antycypacji. A ja z plecami od zawsze mam
problem, i on po prostu wrócił w najmniej spodziewanym momencie. Trudno – trzeba zakontraktować
Działacza na kolejne starty i po prostu NIE ZAPOMINAĆ o rzeczach ważnych. Niezależnie jak dobrze idą
przygotowania.
Lekcja 2 – JEST ZAPAS, jest impreza na koniec.
Przygotowany byłem, aby każdą piątkę przebiec po 17:30. Co daje sub 229. Po cichutku, widząc czas na
połówce (w Londynie 1:14;30, tutaj 1:14:01), i mój komfort biegu w tym momencie, liczyłem, że może uda
się coś przyspieszyć na odcinku 31-36 (trasa i prognoza pokazywała, ze będzie wtedy było lekko z wiatrem),
ale nie wyszło. I od 33, jak zobaczyłem jak spada moje średnie tempo na km, miałem ogromnego stracha.
Na wspominanym powyżej 37 miałem już panikę w oczach, bo prawie rozpoznawałem te krawężniki, o
które rozciągałem w zeszłym roku nogę. Wiedziałem, że mam zapas, ale nie wiedziałem jak szybko go
„rozmienię”. Myślę, ze od 35 do 40 km pobiegłem tylko głową. Starałem się utrzymywać najdłuższy
możliwy krok bez dyskomfortu i zwiększania przykurczu. Świadomość, że nie jest to kontuzja pomagała.
Nie bałem się jej „pogłębiania”. I właściwie dopiero na 40km, jak zobaczyłem zegar, który pokazywał
2:21:14 to coś mi w głowie puściło. 2km po 4:30 – kurde na jednej nodze dam radę.
Obserwując działaczowski Tour de Frankfurt Knajpa po maratonie miałem refleksję o wadze tych 36
sekund. Jak mało dzieli szczęście od nieszczęścia. Po zeszłorocznym Frankfurcie, podczas podkastu w
Tripower, Maciej Żywek zapytał Tomka Kowalskiego i mnie, dlaczego szykujemy się na 2:30 a nie na np. na
2:28. No to się przyszykowaliśmy ;)
Lekcja 3 – Zając robi robotę.
Pierwszy raz w życiu biegłem z prywatnym zającem. Do 30km, miałem zakontraktowanego młodego
biegacza z Warszawy – Daniela Żochowskiego. Doświadczony z zającowania w Orlenie, polecony i
OPŁACONY przez Jacka Nowakowskiego (o tym jeszcze niżej) zrobił robotę. Miałem jak pączek w maśle.

Wprawdzie na 228 biegło jeszcze z 30 zawodników (w tym 3 zawodniczki, które miały 6 formalnych
pacemakerów), ale świadomość, że ktoś właśnie o Ciebie dba naprawdę daje duży komfort. Daniel –
zajebista robota! Tzw. porady życiowe od Działaczy w trakcie wyjazdu – w gratisie. Mam paru znajomych
psychoterapeutów jakbyś potrzebował ;)
Podziękowania.
Nie udałoby się to bez bardzo ważnych cegiełek.
Prezes i Działacze Klubu Sportowego NIEMANIEMOGĘ. Ich odwaga w wyznaczaniu mi celów, gotowość do
poświęceń no i przede wszystkim wytrzymałość wątroby robią na mnie wrażenie od dawna. Jedyna
wątpliwość jaką mam, to czy podziękowania dla żony umieszczać w tym akapicie, czy poniżej ;)
Rodzinka, od której słyszałem przez ostatnie kilka tygodni – zrób już to bo stajesz się trudny do
wytrzymania. Która jeszcze nie wie co ją czeka w latach kolejnych – do października 2021 można przecież
jeszcze poeksperymentować (wtedy chcę złapać kwalifikacje na 2022)
Jacek Nowakowski, wiecznie aspirujący do grona Działaczy Sponsor Klubu i płatnik, który uwierzył we mnie
– perspektywicznego zawodnika, i który ciśnie mnie do zmierzenia się z Rekordem Polski 50 latków!
Mój Trener Tomek Kowalski, który po prostu bardzo dobrze mnie do tych zawodów przygotował (tak jak
też do całego tego sezonu biegowego). Dzięki Tomek, za to, ze pokazałeś mi frajdę z szybkiego biegania i z
góry przepraszam za plany na 2020 ;)
New Balance Polska – za sprzęt jaki dostaję, Maciej Żywek – za pomoc logistyczną tam na miejscu i singlet
HUUB, w którym pobiegłem, Enervit Polska za żele typu „onehand” – tych zeżarłem 6 w trakcie wyścigu i
wszystkie odżywki w okresie przygotowawczym. I wszystkim Państwu kibicującym online, po trasie,
bezpośrednio przed i po zawodach, uzdrawiającym (dziękuję Professore i Aniu J) wpłacającym za
czelendże, opaski, gadżety –robicie mega robotę!
Najczęściej zadawanym mi wczoraj pytaniem było: czy wracasz do triathlonu. Ja nigdzie nie wracam, ja
stamtąd nie odchodziłem, choć bieganie ciągnie mnie jeszcze w stronę sub 228 i 1h10 ;) Ale przecież sub
3h na IRONMAN to też dobre bieganie ;)
Na koniec dla wszystkich życzących mi miłego słodkiego obżarstwa. Miejcie świadomość, że poza
„sernikowym pierdolcem” które nastąpi jutro/pojutrze i pewnie blachą kruszonki – jak tylko córcia zjedzie
do Olsztyna, do lutowych MŚ w łyżwiarstwie szybkim ja nie odpuszczam #cukierdetox. Jakbym mógł nie
być role modelem dla swoich padawanów ;)
________________________________
* 2:29:43 tyle wynosi moja życiówka w maratonie. Walczyłem o nią od 6 lat. Uważam, że jest większe
osiągnięcie niż złamanie 9h w Ironmanie. Ale chcę więcej! Znaczy szybciej ;)
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Najbardziej intymny wpis
Prawdopodobnie będzie to najbardziej intymny wpis jaki popełnię na tym blogu. Często w procesie
sMentoringowym padawani czują się lepiej jak „wyrzygają” się na mnie, więc jeśli Państwo pozwolą, ja
zrobię to tutaj. Skąd taka potrzeba? Otóż czuję się jakbym stał w rozkroku. Rozkroku pomiędzy bieganiem
a triathlonem. Tak, zakochałem się w bieganiu. A przecież jestem triathlonistą. Z poważnymi planami i
bardzo poważnym celem. Celem życia bym powiedział. Bieganie jest jak kochanka. Jednorazowy skok w
bok, z pełnym zatopieniem się w pseudomiłości. Żarliwa i mega atrakcyjna. A triathlon to przecież to co
kocham i w czym osiągnąłem swój największy sukces. I mam zamiar go powtórzyć w 2020. Jednak jak
słucham wracających z Nica i Hawajów, albo opowieści po IM w Marakeszu to czuję, że… nie jest to mój
klimat. I strasznie mnie to martwi. Bo bez pasji i zakochania się nie ma motywacji. A bez motywacji nie ma
sensu. Bez sensu nie będzie wyniku. Wiem to. Jest nawet o tym przepiękna książka. Pokazuje wprawdzie
ona inny schemat i dotyczy spraw relacji w zespole. Ale tak samo jak w moim przypadku brak
zaangażowania członków w życie zespołu kończy się zwykle brakiem dbałości o wyniki. Zainteresowanych
odsyłam do Patricka Lencioniego i jego „5 dysfunkcji pracy zespołu”.
Jasne, podszedłem do tego jakbym sam był swoim coachem. Zadałem sobie najprostsze pytania: dlaczego
bieganie jest bardziej atrakcyjne niż triathlon? A co w triathlonie jest takiego, ze jest on mniej atrakcyjny.
I na oba mam dość sprecyzowane odpowiedzi.
Bieganie jest lepsze niż triatlon bo jest jednowymiarowe. Startujesz, biegniesz, walczysz z czasem,
wygrywasz albo przegrywasz. Nie ma zagrożenia złapaniem gumy, skróconej trasy, niebezpieczeństwa
zjazdów etc. Jest zdecydowanie mniej zmiennych do zarządzania. Uczciwsza praca, bo mniej zależy od
sprzętu. Liczy się wyłącznie noga.
Triathlon jest mniej aktakcyjny bo bardziej skomplikowany. Wymaga większego poświecenia czasu,
środków, zaangażowania w ogóle. Ma też w sobie to coś, co zaczęło mi doskwierać jakiś czas temu.
Nazywam to: „podziwiaj mnie bo jestę trajlonistą”. Nie potrafię dokładnie sprecyzować co mam na myśli,
ale jakoś podświadomie mnie to odrzuca. Trudno jest mi również zaakcentować fakt, że w triathlonie
pojęcie życiówki jest umowne. A ściganie na miejsca (poza Hawajami w 2020) właściwie mnie mało
interesuje. Zawsze zresztą uważałem, ściganie z zegarkiem za ważniejsze niż ściganie z innymi.
I tak stoję pomiędzy*. Rozmawiałem z trenerem. Wyszedłem z tej rozmowy jeszcze bardziej
skonfudowany. Bo dowiedziałem się, ze zrobienie kolejnego roku przerwy w tri, może zakończyć się
katastrofą w 2021 (wtedy musimy się zakwalifikować na Hawaje). Poza tym pojawiła się propozycja (już
opłacona przez NB) wystartowania w Roth.
Na dzisiaj znalazłem kompromis, choć czuję się z nim tak jak dzieciak we wrześniu już czekający na wakacje.
Po roztrenowaniu siadam na rower i wskakuję do basenu. Szykujemy się do Roth. Wprawdzie jest ono
dopiero w lipcu, ale ponad 14 miesięcy nie triathlonowałem. Światełkiem w tunelu jest cel wiosenny.
Umówiłem się z Tomkiem, ze z treningu triathlonowego staramy się w marcu/kwietniu osiągnąć porządny
wynik w półmaratonie. Co to będzie? Sam nie wiem. Życiówka byłaby celem realnym. Sub 1:10.30
wymarzonym. Potem Roth. Chyba jedyny na poważnie start triathlonowy. Potem roztrenowanie. A potem?
Wracam do Frankfurtu. TAAAAAAAK. Jacek Nowakowski nawet zakontraktował już wstępnie Daniela
Żochowskiego. Wracam, żeby zrobić to, do czego byłem przygotowany w tym roku.

Długofalowo, jeśli zdrowie pozwoli, to wyznaczam sobie inny, nowy cel. Chcę pobić Rekord Polski Pana
Marczaka w kategorii M50 w maratonie.
Oczywiście to wszystko będzie można do kosza wyrzucić jeśli okaże się, ze za chwilę złapię kontuzję, albo
starość weźmie górę. Ale życie bez celu jest bez sensu. Jakby miał przewegetować ścigając się o dobre
wyniki w tri na imprezach na jakich już startowałem to naprawdę nie miałbym z tego satysfakcji.
Już samo napisanie tego tekstu mi pomogło. Dziękuję Wam bardzo! Komentarzy raczej nie rekomentuję.
___________________
* możliwe, że jak wsiadę na rower i poczuję wiatr we włosach albo chlor stanie się moją perfumą, to z
powrotem w tri się zakocham. Szczerze mówiąc to trochę na to liczę ;)
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Czego nauczyło mnie 16 miesięcy biegania?
Cukier krzepi!
Nie, nie krzepi. A nawet uzależnia. I dla mnie #cukierdetox okazał się najlepszą dietą EVER. Przede
wszystkim pokazała mi, jak mocno jestem od cukru uzależniony. Nie liczyłem kalorii, nie patrzyłem na to
co jadłem. Owoce wchodziły jak ta lala (nie po 18), był boczek, mięso, białe pieczywo, przetwory mleczne.
I skończyłem na 68kg. I co najważniejsze 69 utrzymywało się właściwie przez cały okres treningowy
(poprzednio sub 70 zawsze kończyło się kontuzją). Będę kontynuować. Bo ten tygodniowy luz od detoxu
uświadomił mi, że nagroda w postaci nie posiadania tej jeb@nej opony nad bioderkami jest bardziej
atrakcyjna niż słodkości sernika (mimo, ze KOCHAM nad życie).
Constant czelendż
Ten ciągły czelendż cukrowy odpowiada też chyba mojemu charakterowi. Nie posiadam się z radości, jak
słyszę od Trenera o kolejnym ciężkim treningu. I na razie spycham w nieświadomość pytanie jakie zadał mi
jeden z (byłych) padawanów: „czy już zwariowałeś na roztrenowaniu”? Jeszcze nie zwariowałem bo jeszcze
11.11 i Bieg Niepodległości. Ale już od 12.11 mam zaplanowane różne działania, które nie dadzą mi
sczeznąć. Bo bez ognia pod dupą się nudzę. Przyznaję. Ale zaczyna się sezon saunowy, więc do wiosny jakoś
przeżyję 
Wytop po szaleństwie roztrenowania
Ostanie dwie jesienie po MŚ w 2017 to totalna zmiana standardowego wydaje się procesu. Sezon pełen
koncentracji, wyrzeczeń, diety, wysiłku… i tuż po, roztrenowanie pełną gębą. Żarcie, hulanki, swawole,
kebab na grubym (nie cienkim). Od 2 lat tak nie jest. Po co nabierać +5kg, aby potem frustrować się podczas
wytopu. To w jaki odczuwam wagę jaką mam (i staram się utrzymać) jest przezajebiste. Pracowałem na
tym sporo (głównie głową), więc po jaką cholerę z tego rezygnować. Poza tym – nie oszukujmy się –
amatorzy, generalnie ważymy ZA DUŻO. Jaki jest więc sens dokładać sobie jeszcze dodatkowy ciężar
„zgrzewki wody” all over. I to w krótkim czasie.
Carbolading
Jest to kolejny sezon, podczas którego nie używam carboloadingu jako formy, hmmm właściwie czego?
Poza zwiększoną ilością g@wna w dzień startu, to nie widzę z niego żadnego pożytku. Poza oczywiście
wydarzeniem towarzyskim, które oczywiście jest mega. Mam nadzieję, ze dobrze się zrozumiemy. Jeśli
codziennie nie jadam po 18, to dlaczego mam to robić w dzień przed startem? Jeśli codziennie nie jadam
ciasta – to dlaczego mam to robić dzień przed startem? Czy zjedzenie podwójnej porcji makaronu na pasta
party zrobi mi formę? Nie. Nawet bardzo nie.
Zrobić nogę, głowa nadąży
Ostatnie 24 miesięce to kolejny okres, w którym „rozciągałem głowę”. Cyferki, które widziałem w planie
treningowym w zeszłym roku mnie przerażały, a w tym już podchodziłem do nich „na spokojnie”. Uważam,
że powiedzenie: „wszystko jest w głowie” jest prawdziwe, ale niepełne. Pełniej byłoby: „w głowie i w
nogach”. Oswojenie się z prędkościami na treningach wpływa bardzo pozytywnie na zmierzenie się ze
startem. Wystarczy realizować założenia treningowe, a potem to utrzymać na zawodach . Jednak nie ma

co liczyć, że bez szybkich prędkości polecimy to na zawodach tylko z powietrza. Tak więc działa to w jedną
stronę (jest noga, będzie głowa), a w drugą już niekoniecznie.
Trenowanie w ciepłym/na bieżni
Zrewidowałem też swoje podejście do miejsca trenowania. Nie chcę już być Rocky trenującym na Syberii
przed walką z Drago. Chce być efektywny. Chcę, żeby noga nie ślizgała mi się na szybszych prędkościach.
Nie chcę biegać z kilogramami ciuchów na sobie. Nie chce uważać gdzie stawiam stopę, bo czołówka nie
doświetla wszystkiego. Klimat jaki mamy każdy widzi. Ale ja nauczyłem się nie pieprzyć się ze swoimi
ograniczeniami w głowie. Jest opcja MAX – czyli obóz w ciepłym – idźcie w to. Właśnie planuję (ciekawe
czy wyjdzie) miesięczny obóz w Monte Gordo. Tak. Ja, który pracuje na swoim rozrachunku. Który jeśli
mnie nie ma na sali szkoleniowej, to nie dość, ze nie zarabia, to jeszcze liczy potencjalnie utracone korzyści.
Ale są samoloty. Policzyłem, ze samolot Monte Gordo – Wwa-MG to zaledwie 20% większy koszt niż
kilometrówka Olsztyn-Wwa-Olsztyn. Więc może uda się być tam i przylatywać na szkolenia. Jeśli nie to
zawsze (i z tego jestem najbardziej zadowolony) jest opcja budżetowa – można iść pobiegać na bieżni
mechanicznej. Inną opcją, jest podróż samochodem w miejsce (zwykle na południe od Olsztyna), gdzie
temperatura jest podobna, ale na ulicy nie ma tego białego gówna. Zdarzało mi się i jak znam życie, to
zdarzać się to będzie jeszcze wielokrotnie. W końcu wystarczy odjechać 100km i mamy temperaturowo
podobne, ale nawierzchniowo znacznie lepsze warunki (mówię o moim mieście).
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Taktyka na Biegu Niepodległości*
Właściwie nie czytam relacji z wyścigów, sam też nie uważam, żeby były one jakoś specjalnie zajmujące.
Jednak z zawodów na zawody nabieram coraz większego doświadczenia taktycznego. I może kiedyś się
nauczę. O tym doświadczeniu teraz.
Plan na 31 Bieg Niepodległości był taki, aby maksymalnie wykorzystać kompensację. Po 4 dniach
pomaratońskiego „nicnierobienia” (poza jednym 45’ rowerem) zacząłem biegać i to od razu normalnie.
Żadnego zwalniania, trzymania wolniejszego tempa czy coś w podobie. Zresztą mając w pamięci moje
kwietniowe roztrenowanie nie za bardzo chcę (nawet tej zimy) schodzić z prędkości wybiegań.
Przyzwyczaiłem się do biegania po 4:30/km i mam nadzieję, że tak zostanie. W końcu marcowy półmaraton
staje się startem A I części sezonu. Choć już pierwszy i ostatni trening akcentowy (3/2/1 zamiast 2x3km po
3:10) przed tym startem okazał się zbyt wyczerpujący. Albo maraton jeszcze trzymał, albo wiara mojego
trenera jednak zbyt wielka.
Dlatego do biegu przystąpiłem właściwie bez planu. Właściwie, bo na Instagramie zostałem zaczepiony i
zaproszony przez Bartka do biegu w grupie na sub 33’.
Jak się okazało, „zaproszony” byłem też przez organizatorów, więc jak się pojawiłem w poniedziałek o 7
rano odebrać numer, to zdziwiony skonstatowałem, ze nie ma mnie na normalnej liście opłaconych „po
bożemu”. Dostałem numer ze swoim rokiem urodzenia! Naprawdę szacun!
Wiele dobrego słyszałem o samej imprezie. Potwierdzam. Trasa banalna, szybka, sporo osób biegnących
w zacnym tempie – jest szansa biec w grupie. Słabo wyglądało masowe przeskakiwanie przez barierki tuż
przed startem. Jeśli jest opcja wejścia „z boku” zrobiłbym furtkę dla „elity i znajomych króliczka”. Inaczej
to szkoda jajek, bo aż mnie moje bolały jak widziałem co wyprawiają niektórzy Panowie.
Start w masie. Biegło nas jednym tempem pewnie z 30 osób. Potem się ta grupa rozciągnęła i mając Bartka
Olszewskiego za przewodnika biegliśmy spokojnie pierwsze 1,5km. Od początku przekręciłem zegarek na
wewnętrzną stronę ręki. Nie chciałem śledzić, monitorować. Albo biegnę z grupą, albo na gps. Zresztą już
tyle razy ten GPS mnie oszukiwał…. A biegnąć w dużej grupie on dodatkowo wariuje. Nie patrzyłem w
każdym razie. Bartek, który mnie zaprosił wystrzelił z przodu, więc mając do wyboru czoło grupy czy
drugiego Bartka (Olszewskiego) przebiłem się na przód. Trochę tłoczno, trochę szarpanym tempem,
dobiegliśmy do wiaduktu przy dworcu. Z tymi podbiegami i zbiegami jakoś u mnie nie jest dobrze. Na
podbiegu wszystkich wyprzedzam, na zbiegu wszyscy wyprzedzają mnie. Podobnie było tutaj. Ale wtedy
byłem już w 2 rzędzie. I wtedy też podjąłem decyzję, że biegnę w trupa. Serio. Wynik w okolicach 33’ to
taki wynik ni w kij ni w oko. Jeśli miałem się sprawdzić na koniec to trzeba było zaryzykować. Po drodze
jeszcze usłyszałem kibicującego INNYM Krasusa, który nie rozpoznał mnie w grupie (mnie, swojego
sMentora!). Mając przed sobą nawrót postanowiłem potraktować go triathlonowo. Czyli zamiast
szerokiego, łagodnego dla nóg łuku, jak najbliżej wewnętrznej krawędzi i prawie z zatrzymania…
Wyszedłem z niego mając 3-4 metry przewagi. I zacząłem cisnąć. I tutaj kolejna taktyczna nauczka. Wybór
pomiędzy biegnięciem swojego (pod lekki wiatr) czy poczekania na grupę, której uciekłem. Wybrałem
poczekanie. Akurat dobiegliśmy do Krasusa, który tym razem „zwyzywał mnie” od emerytów. 6-7 km to
już mocne zmęczenie. I kolejny wiadukt, i kolejna zagwozdka. Jak go pobiec? Biegnie nas czterech. Jeśli
pobiegnę swoje to znowu Panów wyprzedzę, a oni mi odbiegną na zbiegu. Jeśli pobiegnę z nimi to pewnie

będzie luz na podbiegu, ale jeszcze dalej mi odbiegną na zbiegu. Wybrałem to drugie. I, wiem, że to nie do
uwierzenia, ale subiektywnie, na podbiegu odpoczywałem. Te 80 metrów wydały mi się truchtaniem. Ale
nawet TP mówi, ze zaczynaliśmy go po 3:20 a kończyliśmy po 3:29. No spacer. I to był dobry wybór. Bo
ostatnie 2km to już rzeźnia. Wprawdzie złapałem Panów na rondzie ONZ, ale nie było już biegu w grupie.
Boczny wiatr, lekko zasłaniające nas przed nim wieżowce, potem ostatnie 800 z górki. Każdy bieg swoje.
Mocna praca rąk, tradycyjne odliczanie od 40 (na treningach po każdych 40 oddechach patrzę na średnie
tempo odcinka). Ktoś tam krzyczy i dopinguje, ja słabo słyszę, ale za to świadomie żałuję tego dodatkowego
„roztrenowaniowanego” kilograma na dupie. W końcu wpadam na metę i naprawdę mam fulla. Myślę, ze
ostatnie 2km to 10/10 wyścigu. Za to taktycznie 5/5. Wiem, ze jest dobrze, ale ile nabiegałem patrzę
dopiero na 2km rozbiegania. 16.11 na 5km to moja życiówka ;). Tak jak 32.34 (netto) jest moim najlepszym
czasem na 10km.
Nie wiem ile miałem „za młodego” bo nie mogę dobić się do orgów z Grudziądza, żeby sprawdzili wyniki z
94 albo 95 roku. Na pewno nie było szybciej niż 32. Myślę sobie, że kompensacja kompensacją, ale
nareszcie wróciłem do biegania „bez głowy”. Bez kombinowania, bez stresu (też specyfika wyścigu), z
wiarą, że można pobiec szybko. Właściwie jedynym lękiem jaki mam/miałem to, żeby nie zbyt mocno
bolało na powrocie. Ale przecież lubię to , a 10km to krótki wyścig.
A ja teraz wycinam sobie ostatnie 4km i wrzucam jako swój wynik do Triathlonu Korespondencyjnego za
listopad ;)
Listopad 2019
___________________________________
* Od tego startu moja życiówka na 10km wynosi 32:37

Bieganie w grupie na 1:30, czyli czego
naoglądałem się „zającując”
Półmaraton w Gdańsku to bycie pace-makerem dla Kamila Gapińskiego. Przyjęty na to wydarzenie cel, czyli
złamanie 1:31, nie był dla mnie tempem progowym, miałem więc okazję przyjrzeć się z bliska, jak wyglądają
te obszary, których do tej pory nie oglądałem albo oglądałem dawno temu.
Wyglądają podobnie jak w strefie na sub 1:15, z małymi jednak różnicami. I o nich właśnie ten tekst.
Startuję czy biegnę treningowo?
Każdy ma swój cel i swoje tempo startowe. Jeżeli jednak nie był to trening, to zadziwiająco dużo osób
ubrało się tego ranka dokładnie jak na trening. Grube rajtki, długi rękaw, czapki, bufki i 7 stopni na starcie.
A w ciągu wyścigu temperatura rosła, nie malała. Idąc za ciosem, druga uwaga w tym temacie. Jasne! –
każdy ma swoją wrażliwość na temperaturę, ale, jeśli biegniemy na limicie prędkości, to każdy kg ma
znaczenie. I wszystko rozumiem, że można się rozbierać w trakcie. Wyrzucać rękawiczki, czapki, bufki, bluzy
etc. Ale po pierwsze, za dużo zrzucających nie widziałem, a po drugie – trudno jest mi sobie wyobrazić
„zrzucającego” rajtki w trakcie wyścigu. Moja rekomendacja: jeśli jest to start na życiówkę, zamiast rajtek
namawiam na maść rozgrzewającą. Zamiast rękawiczek za 100 zł, polecam foliówki. Jeśli koniecznie
potrzebujesz coś na głowę (ta w trakcie biegu rozgrzeje się najszybciej) to weź starą czapkę. Zamiast bluzy
weź rękawki (albo obetnij dziecięce rajstopy) i wywal je, jak zrobi ci się ciepło.
Odżywianie z punktów „w tłumie”
Zającowany kolega Gapiński miał w trakcie tego biegu jak pączek w maśle. Otóż, sprawdziwszy wcześniej
rozmieszczenie punktów odżywczych, kilometr przed składał mi zamówienie. Następnie ja biegłem
sprintem do punktu, w którym brałem, co chciał, stawałem maksymalnie z boku i biegłem obok, sycąc
spragnionego zawodnika. To czekanie na Kamila pokazało mi jednak, jaką walkę muszą stoczyć biegnący
za balonikiem zawodnicy. Z luźnych rachunków mi wyszło, że wraz z balonikiem biegło ok. 20-25 osób.
Wszyscy na raz do wodopoju – niemożliwe. Nie widziałem jednak tego, czego doświadczyłem podczas
maratonu w Londynie – podawania sobie kubków przez tych, który biegli bezpośrednio przy punkcie. W
końcu biegnie się w grupie, prawda?! Można się umówić i… współpracować. A jak się nie współpracuje, to
dochodzi do scen walki o wodę/iso/czekoladę. Moje rekomendacja: nie bój się odbiec przed balonik albo
udać się na koniec stawki, aby spokojnie sięgnąć po to, czego potrzebujesz. Te 2-3 sekundy nadrobisz bez
żadnego problemu. Inną opcją, najlepszą, jest jeszcze praca w grupie. W końcu biegniecie w tej grupie
razem, dlaczego by nie umówić się między sobą, że przed punktem zamiast biec ławą, ustawiacie się w
piękne trójki i podajecie sobie, co trzeba. A przy następnym punkcie odżywczym zmieniacie się miejscami.
Proste, łatwe i przyjemne.
Inną sprawą jest to, że niekoniecznie wszystko, co podają na punktach odżywczych trzeba jeść. Przyznaję,
że byłem mocno zdziwiony obecnością czekolady na prawdopodobnie 5km. A jeszcze bardziej zdziwiony,
jak zobaczyłem walkę o nią. Która, swoją drogą, skończyła się zrzuceniem całej patery na ziemię. Przy czym,
patrząc m.in na „zającowanego”, ale i dużą część biegnących obok, wydaję mi się, że większość dystansu
można pobiec na zapasach jakie zgromadziło się na boczkach, a niekoniecznie na 4 pożartych żelach.

Negative split tylko dla wybranych
Chyba jeszcze nigdy nie udało mi się świadomie pobiec długiego dystansu techniką negative split. Tempo
startowe jak dla mnie, to stała prędkość, która zwykle pod koniec spada. I tutaj było podobnie. Zającowany
naturalnie opadł z sił i przyznaję, że z przerażeniem obserwowałem jak wraz ze spadkiem siły spada
wszystko inne. Motywacja, technika biegu, wiara w osiągnięcie rezultatu. A jeśli zawodnik miał siłę, żeby
„pierdolić”, że nie da rady, to w rzeczywistości siły jeszcze miał całkiem sporo. Moja rekomendacja: nie
zajmować się głupotami na ostatnich km. Zamiast tego wyłączyć głowę, wizualizować metę, starać się biec
stałym tempem. A dodatkowo TRZYMAĆ technikę biegu. Mocna praca rękoma oznacza, że łokcie mają być
zamachowym (mają machać do tyłu nie na boki). Biegnąc pod górkę – nie patrzeć, ile jeszcze do szczytu,
ale spoglądać pod nogi (pochylić głowę, a co za tym idzie lekko korpus); z górki zbiegać na maksa. Nie ma
co chować sił na ostatnie 100m. Tam, poza przepięknym upodleniem do zdjęcia, nic się nie wydarzy.
A jeśli jesteś w 60 percetylu biegaczy, to najlepiej po prostu biec za balonikiem. Po co kombinować? No
chyba, że stać cię na paceMKONmakera. Wtedy daj znać ;)
Listopad 2019

Odciski po okularkach – moje patenty
Kiedyś, podczas kolejnej z podróży na szkolenie, w kiblu na stacji benzynowej spotkałem jednego z
redaktorów telewizyjnych, smarującego sobie coś pod okiem. Jak zapytałem co robi, dostałem odpowiedź:
zaraz wchodzę na wizję, i nie chcę, żeby było widać, ze mam podmęczone oczy.
Z kolei wczoraj dostałem ciekawe mentorskie pytanie: jak radzę sobie z odciskami od okularów po basenie.
No bo przecież większość z nas, z basenu leci od razu do roboty. Ja tam lecę albo na spotkanie z klientem,
albo na salę szkoleniową.
Trudne pytanie, a odpowiedź nie jest jednoznaczna. Napiszę więc co robię, co według mnie można robić,
oraz zaproszę Was do zdradzenia swoich patentów ;)
Co robię ja?
1. Używam sprawdzony okularków. Sprawdzonych, dla mnie oznacza wygodnych. Ja akurat
korzystam z modelu Aphotic HUUB, bo są komfortowe. Serio. Jeszcze ani razu nie udało mi się w
nich skoczyć na główkę tak, żeby mi nie spadły. Ale za to mają tyle gumy dookoła szkieł, że nawet
4 kilometry treningu nie powodują bólu dookoła oczu. Czy rozwiązują problem odcisków?
Częściowo. Wydaje mi się, że trening ok 2km nie zostawia żadnych śladów. Trening dłuższy
zostawia.
2. Przed każdym szkoleniem robię rozgrzewkę. Elementem rozgrzewki jest masaż twarzy. Odnosząc
się do tematu felietonu, od pewnego czasu tuż po wyjściu z basenu mocno masuję policzki i miejsca
dookoła oczu.
3. Nie stosuję żadnych kremów ani maści maskujących. Ciągle jakoś mentalnie nie mogę przełamać
swojego archetypu mężczyzny i krem się w nim nie zawiera ;)
Co można zrobić?
4. Antycypowanie trudności. Nie wiem czy w gronie osób czytających tego bloga są rekruterzy, ale
prawdopodobnie przed najważniejszą dla mnie rozmową rekrutacyjną na długi basen bym nie
poszedł. Na pierwsze spotkanie sprzedażowe też nie. Szczególnie jeśli analiza potencjalnego
partnera pokazuje, ze po drugiej strony stołu negocjacyjnego siedzi osoba raczej w sport nie
wkręcona.
5. Informowanie wprost. Przykładem dla mnie jest prowadzone przeze mnie szkolenie. Szczególnie II
dnia. Rozstając się z uczestnikami pod koniec I części zajęć, po prostu uprzedzam o swojej lekko
pokancerowanej twarzy dnia następnego.
6. Próbowałem pływać w „szwedkach”. Wydają się najmniejsze obwodem, więc teoretycznie nie
powinny robić zbyt dużych odcisków. Brak komfortu jaki mam, jest jednak dla mnie nieadektwatny
do potencjalnego „zysku”.
7. Słyszałem o osobach, które „podsmarowują” miejsca wrażliwe na dotyk wazeliną.
Grudzień 2019

Roztrenowanie czy rozczarowanie 2019?
Życiówka w maratonie i upragnione sub 2:30 we Frankfurcie, oraz na dokładkę (z kompensacji) życiówka
na 10km 11.11.2019 rozpoczęła roztrenowanie. Najtrudniejsze jakie miałem w całej mojej karierze. Plan
jaki otrzymałem, to 3 jednostki treningowe w tygodniu, po jednej z każdej z dyscyplin. Maksymalnie 60’
trwania jednostki. Trenowałem to solidnie. Pilnowałem tego, aby na żadnym z tych treningów nie patrzeć
na zegarek i tylko w 3 przypadkach dochodziło tam do wysiłku progowego. Bo raportowanie treningów do
Triathlonu Korespondencyjnego zobowiązuje. Przydarzyło mi się wiec rowerowe 10km w 320 wat, po
którym cały dzień przechodziłem jak śnięty, 400m na 50m basenie w 6:46 (wiem, straszny czas). Drugie
rowerowe 10km – już w znacznie lepszej formie, choć waty podobne (321w).
Do tego doszło odstawienie wszystkich bodźców jakie stosowałem w okresie treningowym. Żadnego BCAA,
koktajli owocowo-mlecznych z maką”, nie wchodziłem w rękawy do masaży limfatycznego oraz nie
chodziłem do fizjo. Jedynym uzupełnieniem „treningów” były 30’ zestawy ćwiczeń siłowych oraz
rozpoczęcie sezonu saunowego.
Brak bodźców treningowych skompensowałem sobie projektem: „FAQmkon”, albo „MKONonTour”.
Odwiedziłem 6 miast, gdzie szkoliłem (wyjątkiem Bielsko-Biała), gdzie wieczorami, po I dniu szkolenia
spotykałem się z triathlonistami i biegaczami na sesję Q&A. Wystawiałem słoiczek oznaczony „zbiórką
publiczną” i liczyłem na wrzutki za gadżety klubowe. Każde takie spotkanie było mega energetyzujące. Ale
ze spotkania na spotkanie czułem, jak wiele mnie one kosztują. Dociągnąłem do Buratlonu (na początku
grudnia) i w ten sposób zebraliśmy środki na co najmniej 1 roczne stypendium dla dzieciaka. Czy kiedyś to
powtórzę? Nie wiem. Tym bardziej, że przede mną całkowita zmiana tego, czego doświadczałem przez
ostatnie 18 miesięcy.
No właśnie. Od poniedziałku rozpoczynam plan do Roth 2020. Nie wiem w jaki sposób trenuje się bez celu.
A, że celem jest życiówka, to trzeba się brać za porządną robotę od samego początku. Wychodząc z
poziomu maks. 8 treningów biegowych/tydzień (z ostatnich miesięcy), mój trener mówi: rozpoczniemy
luźno. Trzy pływania, trzy biegania trzy rowery. Do tego 2 sesje ćwiczeń siłowych. I nagle, zupełnie
niespodziewanie w pipeline pojawiło się 11 treningów. A w rzeczach do zapakowania, w korytarzu stoją:
rower, trenażer, wiatrak, walizka. Pełen serwis. Mam nadzieję, ze jak najszybciej wdrożę się w ten rygor.
Bo mocno się rozleniwiłem.
A, że zaczynam z dobrego punktu startowego to czuję i wiem. Przy właściwie miesięcznym nicnierobieniu,
dzisiejszy Bieg Mikołajkowy, na wcale nie takiej łatwej trasie na 5km robię w sub 17’. Przy mięśniach
(szczególnie pośladków) zmasakrowanych przez czwartkową sesję siłową, jaką zafasował mi trener w
czwartek. Oraz dzień po kolejnym KOMie na rowerze (wspomniane wyżej 10km).
Wchodzenie w rytm to też zmiana przyzwyczajeń logistycznych. Zamiast jutro jechać na szkolenie, jadę
dzisiaj, aby zrobić rano trening basenowy. Jedzenie robię tradycyjnie – na 2 dni do przodu. Na szczęście
zima, więc auto działa jak lodówka.
Co się nie zmienia? Moje plany. Ciągle chcę mocno triathlonować, biegać i robić coraz lepsze wyniki. Jest
jedna rzecz, którą jednak muszę zmienić. Czas na #MKONdetox. Wydaje mi się, że w tej formule się
wyczerpał. A jak będzie wyglądała nowa – będziecie pierwszymi, którzy się dowiedzą.

