
Trzy razy wycisk 
Nastała moda na triathlon. Na zawodach ścisk, w promocję angażują się 

celebryci, a prezesem federacji został jeden z europosłów. 

• MARCIN PIĄTEK 

T r iathlonowego wirusa wśród aktorów najpierw 
złapał Tomasz Karolak. A było tak: Michał Drelich, 
szef agencji marketingu sportowego Sport Evolu
tion, oglądał transmisję zawodów z Malibu, pod

czas których globalna gwiazda estrady i ekranu Jennifer Lopez 
zbierała pieniądze na szczytny cel. - W Polsce mało kto o ta
kich zawodach słyszał, ale pomyślałem, że triathlon ma u nas 
potencjał, bo świat kocha go za widowiskowość i dramaturgię. 
Potrzebowałem jeszcze kogoś znanego do obsadzenia w roli am
basadora od reklamowania triathlonu. Najlepiej z jakąś akcją 
charytatywną w tle - mówi Michał Drelich. 

W tym samym czasie wpadło mu w ręce kolorowe czasopi
smo, gdzie zwierzał się aktor Tomasz Karolak: marzę o starcie 
i ukończeniu zawodów triathlonowych. To, że jest w typie mi-
siowatym, było, w ocenie Drelicha, okolicznością sprzyjającą. 
- Celem był przekaz: nie taki triathlon straszny, jak go malują. 
Skoro Karolak może, to każdy może. 

Karolak na początku potraktował propozycję jako żart: - Pra
cowałem po kilkanaście godzin dziennie. Ważyłem ze 120 kilo, 
byłem galaretą. Ale Michał i jego ludzie tak długo naciskali, aż 
w końcu się zgodziłem. 

Pewnego wieczoru spóźnił się na plan filmu, w którym grali 
z nim Piotr Adamczyk oraz Bartłomiej Topa. - Koledzy pytają, 
gdzie byłem?'Odpowiadam, że na treningu pływackim. Od słowa 
do słowa pojawił się temat mojego udziału w triathlonie. A oni 
na to: w takim razie my też chcemy. 

Za ambasadorami Karolakiem, Adamczykiem i Topą 
W Ślad posz l i kolejni. Z tych bardziej znanych: Magdale
na Boczarska, Marcin Dorociński, Maciej Stuhr, Borys Szyc, 
Robert Rozmus, Maciej Dowbor. - Po pewnym czasie gwiazdy 
same się do nas zgłaszały. Ale niektórym odmawialiśmy i wciąż 
odmawiamy. Nie zależy nam na herosach, a raczej typach nie
oczywistych, trochę niepokornych. Znanych z tego, że nie stronią 
od imprez, choć to oczywiście nie musi być reguła - nie kryje 
Michał Drelich. - To właśnie oni, jeśli tylko poddadzą się tre
ningowemu reżimowi i wystartują w zawodach, są dla ludzi 
bardziej wiarygodni. A przecież na końcu chodzi o to, by zrobić 
z triathlonu sport masowy. 

Krążące tu i ówdzie plotki, że rolę tzw. ambasadora każda 
z gwiazd wyceniła na okrągłą sumkę, Michał Drelich ucina 
krótko: - Nieprawda. Ale w treningowym trudzie i znoju nie są 
pozostawieni sami sobie: otrzymują sprzęt z wyższej półki, do
stęp do najlepszych rodzimych trenerów, odżywek. Sponsoruje 
się im zgrupowanie na Majorce, bez czego nie sposób się obejść, 
gdyż przygotowania do zawodów zaczynają się w październiku, 
a Polska zimą nie jest dla triathlonistów przyjazna. 
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Do masowości polskiemu triathlonowi jeszcze jednak daleko, 
niemniej postęp, mierzony liczbą uczestników w zawodach oraz 
towarzyszącego im rozgłosu, jest widoczny. - W pierwszej impre
zie, którą organizowaliśmy kilka lat temu, wzięło udział 100 osób. 
W tegorocznej edycji Herbalife Triathlon Gdynia wystartowało 
1300 uczestników- Michał Drelich nie kryje zadowolenia. 

Jego zdaniem na tym się nie skończy, co pokazuje popular
ność triathlonu w Europie Zachodniej (w Niemczech regularnie 
uprawia go ćwierć miliona ludzi, a mistrzowie są w czołówce 
klasyfikacji na sportowców roku). 

Nie ma jednak co oszukiwać, że jest to rozrywka 
dla k a ż d e g o . Do tego sportu trzeba mieć końskie zdrowie 
- w końcu najbardziej popularna odmiana, według której od
bywają się zawody dla amatorów, składa się z 1,9 km pływania, 
90 km jazdy na rowerze oraz 21 km biegu. To tzw. half-Ironman, 
a jest jeszcze dystans dwukrotnie dłuższy, czyli Ironman, któ
rego pokonanie zawodowcom zajmuje 9-10 godzin. 

Łukasz Grass, dziennikarz, triathlonowy zapaleniec, założy
ciel portalu akademiatriathlonu.pl, uważa jednak, że ten sport 
należy traktować jako środek do celu, którym jest aktywny tryb 
życia. - Gdy już się zapiszesz na zawody, to musisz mieć plan 
treningowy i siego trzymać. Bez niego nie dasz rady. Zaczynając 
przygotowania do zawodów, harowałem w pracy jak wół. Okaza
ło się, że planowanie dnia wokół treningów nie tylko jest możliwe, 
ale porządkuje życie. Jak w chińskim powiedzeniu: jeśli brakuje 
ci czasu, znajdź sobie dodatkowe zajęcie-mówi. 

Grass, który określa siebie jako amatora zaawansowanego 
(jego czas w zawodach half-Ironman to około 4,5 godziny; re
kordziści schodzą poniżej czterech), teraz przeznacza na tre
ningi około 20 godzin tygodniowo. Jako przedstawiciel wolnego 
zawodu nie ma problemów z pogodzeniem pracy z przygotowa
niami. - Z moich doświadczeń wynika, że aby ukończyć zawo
dy, trzeba trenować minimum 10 godzin tygodniowo. Uważam, 
że to tylko i wyłącznie kwestia chęci oraz dobrego planu - pod
sumowuje. Dlatego też protestuje, kiedy słyszy, że triathlon 
jest dla ludzi, którzy z etapu dorabiania się przeszli do odci
nania kuponów. 

Da się jednak zauważyć, że pewną popularność sport ten 
zdobywa u nas nie tylko w kręgach aktorsko-celebryckich, ale 
również wśród biznesmenów. Udział w zawodach triathlono-
wych, oprócz oczywistych korzyści związanych ze zmianą 
stylu życia, niesie ze sobą również pewien towarzyski szpan 
- zwłaszcza że w wyższych sferach finansowych licytacja 
na drogie gadżety jest już nieco w złym guście. 

Piotr Netter, związany z tr iathlonem od 30 lat, swego cza
su trener kadry, a dziś m.in. roztaczający fachową opiekę nad 
„ambasadorami", nie kryje jednak, że jest to rozrywka nieco 
snobistyczna. Przede wszystkim dlatego, że kto ma do zawo
dów podejście ambitne, musi liczyć się z wydaniem na sprzęt 
co najmniej 8 tys. zł. - Staramy się, żeby tego szpanu i zadęcia 
było jak najmniej. Stąd też m.in. zaangażowanie naszych am
basadorów w akcje charytatywne. Dobry przykład dał Bartek 
Topa, od lat wspierający fundację Synapsis pomagającą dzieciom 
autystycznym. Niech ludzie widzą, że gwiazdy, z natury nieco 
egotyczne, robią coś dla innych - mówi Netter. 

Triathlonowe zawody rozciągnięte są na cały dzień, 
mają W s o b i e nastrój pikniku. Spotykają się różne poko
lenia, bo uczestnikom często towarzyszą rodziny. - Żony, part
nerki, mające nas za starych pierdzieli, na własne oczy widzą, 
że jakoś dajemy radę- śmieje się Karolak. Poza tym, jak podkre
śla Piotr Netter, to jest sport zarówno dla dwudziestolatków, jak 
i pięćdziesięciolatków. - Tu liczy się przede wszystkim wytrzy
małość organizmu. Ona utrzymuje się mniej więcej do 55 roku 
życia, więc jest kiedy bić własne rekordy. 

Po zawodach ożywiają się triathlonowe fora. Uczestnicy dzie
lą się głównie wrażeniami z morderczego wyzwania: „Umiera

łem trzy razy"; „Od dwóch dni palcem ruszyć nie mogę"; „Już 
wiem, co maratończycy określają jako ścianę"; „Gdyby nie ma
sażysta, nie wstałbym już za metą". Odżywa licytacja na życio
we rekordy, mnożą się pytania oraz rady związane ze sprzętem, 
który w tej mordędze ma nieco ulżyć. 

Są też triathloniści w typie Tomasza Karolaka, którzy podcho -
dzą do zawodów w duchu ojców olimpizmu - liczy się udział. 
- W porównaniu z kolegami jestem treningowym lamusem, 
co nie znaczy, że nie ćwiczę systematycznie. Ale jakoś ten bę
ben na trasie ciągnę. Tylko że jak mocniej przycisnę na rowerze, 
to potem odcina mi paliwo na biegu. Więc zakładam kapelusz, 
maszeruję, gawędzę sobie z ludźmi. Muszę też popracować nad 
odżywianiem podczas zawodów. Ostatnio w Ełku ruszyłem 
do biegu dopiero, jak się najadłem w bufecie - wspomina aktor, 
który boleje nieco, że z powodu konieczności utrzymywania 
na potrzeby serialu Rodzinka.pl wizerunku misiowatego tatusia 
mógł schudnąć tylko 18 kg. 

Kto triathlon ukończył, mówi o euforii, eksplozji hormonów 
szczęścia - zjawisku, które do tej pory wydawało mu się tak 
prawdopodobne jak istnienie yeti. Łukasz Grass: - Dla mnie 
ukończenie triathlonowych zawodów, pobicie własnych rekor
dów, daje niesamowitego kopa na co dzień. Bo skoro dokona
łem czegoś, co na pierwszy rzut oka wydaje się poza zasięgiem 
zwykłego śmiertelnika, to granica niemożliwego się przesuwa. 

Zdaniem Karolaka, w szeroko rozumianej triathlono-
wej rodzinie zapanował teraz nastrój zadowolenia 
z tego, że sport ten wreszcie się przebił. - Nieskromnie 
mówiąc, trochę się do tego przyczyniliśmy. Zresztą na początku 
naszemu - mord z telewizora - zaangażowaniu towarzyszyła 
nieufność ze strony wyczynowych triathlonistów. Chyba podej
rzewali, że prędzej ten sport ośmieszymy, niż mu pomożemy 
- opowiada. 

Triathlon to nie tylko próba charakteru i sił dla amatorów, ale 
również dyscyplina olimpijska-w skróconej formule, bo dłużej 
niż przez dwie godziny trudno utrzymać ludzi przed telewizo -
rami. Mieliśmy swoich reprezentantów na igrzyskach w Pekinie 
oraz Londynie, jednak ich udział przeszedł niezauważony. 

Rola reprezentanta kraju bywa trudna i nieprzyjemna. Po
wód jest banalny: gdy rozdziela się środki z budżetu Mini
sterstwa Sportu, triathlon jest na szarym końcu. Zdarzało się 
w przeszłości, że sportowcy za granicą w hotelowej recepcji 
dowiadywali się, że rezerwacji nie ma z powodu braku zaliczki, 
a w Australii zostali nawet zatrzymani do wyjaśnienia przez 
policję, ponieważ ich pobyt nie został opłacony. Maria Cześnik, 
obok Agnieszki Jerzyk najlepsza polska zawodniczka, aby przy
gotować się do Pekinu, wzięła 50 tys. zł pożyczki. 

Piotr Netter, dziś w rozkroku między triathlonem popularno-
rozry wkowym a wyczynowym, liczy po cichu na to, że rosnące 
zainteresowanie wokół zawodów dla amatorów przełoży się 
na poprawę doli wyczynowców. Zresztą pierwsze oferty pry
watnego sponsoringu dla zawodowców- owoce kontaktów 
zadzierzgniętych podczas zawodów-już się pojawiają. 

Nadzieją na lepsze jutro są wybrane w czerwcu nowe wła
dze Polskiego Związku Triathlonu, z prezesem Wojciechem 
Olejniczakiem, europosłem SLD na czele. Złośliwi twierdzą, 
że Olejniczak wystartował w wyborach po to, żeby zdobyć przy-
czółek w Polskim Komitecie Olimpijskim (jako prezes związku 
automatycznie wchodzi do zarządu PKOl), przygotowując sobie 
opcję rezerwową, gdyby jego kariera w europarlamencie zakoń
czyła się w kolejnych wyborach. - Najpierw zaraziłem się tria
thlonem, a myśl, żeby zostać prezesem, przyszła później-mówi. 

Jak przystało na zapobiegliwego polityka, Olejniczak w ramach 
kampanii odwiedził delegatów w każdym klubie. Wybory wygrał 
wyraźnie, nadzieje związane z jego znajomościami i pozycją są 
duże. Zastał związek zadłużony na ponad 200 tys. zł, ale ma plan 
naprawczy. Trójboiści to ludzie cierpliwi i wytrzymali. Więc może 
dopłyną (dojadą, dobiegną) do lepszych czasów? • 
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