
&w 

mecz 
< • 

\ i li i 11 i 
fi J i 4 ^r 

W Polsce triatlon uprawia już kilka 
tysięcy ludzi. Wszystko za sprawą 
kilku celebrytów i jednego 
zapaleńca. 
WOJCIECH STASZEWSKI 

H meryka pokochała triatlon, kie
dy w 1982 r. podczas telewizyj
nej transmisji piątej edycji Iron 

Mana na Hawajach - 3,8 km pływania, 
180 km na rowerze i 42-kilometrowy ma
raton - zobaczyła pełznącą do mety Julie 
Moss. Biegnąca pewnie po zwycięstwo za
wodniczka kilkadziesiąt metrów przed 
metą padła i zaczęła pełznąć, ale wyprze
dziła ją rywalka Kathleen McCartney. 

Transmisję innego triatlonu oglądał 
w amerykańskiej telewizji trzy lata temu 
Michał Drelich, szef firmy Sport Evolution. 
Zobaczył na finiszu Jennifer Lopez, Mat-
ta Damona i pomyślał: a dlaczego w Polsce 
celebryci nie mieliby promować triatlo
nu? Przypomniał mu się wywiad z Toma

szem Karolakiem, który mówił, że triadon 
jest jego marzeniem. Zaprosił go do startu 
w największych wówczas zawodach w Su
szu, a Karolak wciągnął Bartłomieja Topę 
i Piotra Adamczyka. 

- Dziś z tysiąc osób w Polsce trenuje 
triatlon dzięki Karolakowi - uważa dyrek
tor tamtej imprez}' Piotr Netter. - On nie 
ma sylwetki sportowca ani wielkiego za
pału do treningów, a daje radę ukończyć 
triatlon. Ludzie mówią: skoro on może, to 
ja też spróbuję. 

W lecie tego roku w Polsce w dwóch naj
większych triadonach w Gdyni i Poznaniu 
wystartowało po mniej więcej tysiąc osób. 
I to na wymagającym, tzw. długim dystan
sie - 1,9 km pływania, 90 km na rowerze 

i półmaraton. Karolak był 960. - z czasem 
7 godz. 9 minut. Najszybszy z ambasado
rów triatlonu Maciej Dowbor był 48. (4:47). 

Prawdziwy wybuch jednak dopie
ro przed nami. Drelich szacuje, że liczba 
triadonistów w Polsce może przekroczyć 
100 tys., bo w 80-milionowych Niemczech 
tę dyscyplinę trenuje 250 tys. osób. 

Kiekrz 
Zawodnicy wchodzą do wody w kąpielów
kach, bo pianek wtedy jeszcze u nas nie ma. 
Jest zimny dzień 14 lipca 1984 roku, w pod
poznańskim Kiekrzu odbywa się pierwszy 
triadon w Polsce. Staszek Zajfert, marynarz 
z Kędzierzyna-Koźla, z wody wychodzi na 
czwartym miejscu na 150 startujących. 
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BORYS SZYC 
na Majorce 
przygotowywał się 
w kwietniu tego roku 
do zawodów 
triatlonowych 
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Podczas części rowerowej wszyscy błądzą, 
bo przy trasie nie ma wolontariuszy, miesz
kańcy okolicznych wiosek różnie kierują 
kolarzy. Staszek trenował kolarstwo, więc 
wychodzi na drugie miejsce za ówczesnym 
mistrzem świata w pięcioboju nowoczes
nym Janem Olesińskim. 

- Dostałem puchar i myślałem, że to jed
norazowa zabawa - opowiada Zajfert. Do 
dziś ukończył 250 zawodów. 

Do dziś startuje też Jerzy Górski z Głogo
wa. Wtedy w Monarze wyleczyli go z nar
komanii, przestawił się nabieganie i rower, 
wybrał się w Polskę i pod Gdańskiem trafił 
na zawody triatlonowe. 

Na początku trenowali amatorzy. Po
tem pojawili się pięcioboiści. Później triat

lon stał się dyscypliną byłych sportowców: 
biegaczy, kolarzy, pływaków. I dopiero ce-
lebryci pokazali, że jest dla każdego. 

Zawodowcy 
Wojciech Olejniczak, europoseł SLD, tre
nuje pięć razy w tygodniu - najwięcej jest 
biegania (50-60 km), trochę roweru, na 
basen idzie w niedzielę. W czerwcu został 
prezesem Polskiego Związku Triathlonu. 

- Chciałbym, żebyśmy za kilka lat mieli 
zawodników na światowym poziomie. To 
otworzy serca Polaków na triatlon - uwa
ża Olejniczak. 

28-letni Mikołaj Luft, najlepszy z Pola
ków w Gdyni (zajął trzecie miejsce), tre
nuje od 13. roku życia. W tygodniu ma 

3-4 treningi pływackie (łącznie przepływa 
10-16 km), 5-6 rowerowych (w sumie ok. 
400 km), biega codziennie (do 100 km na 
tydzień). Wstaje przed dziewiątą, wycho
dzi na pierwszy trening, potem praca i dru
gi trening -wieczorem. Pracuje jako trener 
triatlonu. 

- Cztery lata temu kolega, który pra
cował w kawiarni, zapytał, czybym nie 
poprowadził jego szefa. Zaczęliśmy 
współpracę: plany treningowe i zajęcia 
na basenie - opowiada Mikołaj. Dziś ma 
15 podopiecznych, każdy płaci 480 zł. - To 
ludzie spełnieni życiowo: właściciele firm, 
menedżerowie. Zwykle między 35- a 45. ro
kiem życia. Przebiegli maraton i pytają: co 
dalej? 

Tomasz Staśkiewicz, trener biznesu 
z Warszawy, płacze, kiedy ogląda w inter
necie relację z najsłynniejszego triatlonu 
w Kona na Hawajach. Nie może opano
wać wzruszenia, kiedy spiker każdego fi
niszującego zawodnika wita okrzykiem: 
„You are an iron man". 

Sam dwa razy przygotowywał się do star
tu w Iron Manie. - To jak praca na pół etatu. 
20 godzin treningów tygodniowo plus czas 
na regenerację - mówi Staśkiewicz. Żeby 
„natłuc" kilometrów na rowerze, przestał 
jeździć po mieście samochodem. Sportem 
żył od dziecka. Przez siedem lat biegał, za
liczył 14 maratonów. - Dobiegasz do mety 
i szukasz nowego wyzwania - mówi. 

Trening jego zdaniem jest ciekawszy niż 
w bieganiu - trzy konkurencje podstawo
we i dwie uzupełniające: gimnastyka si
łowa oraz odżywianie. - Musisz bardziej 
zwracać uwagę na jedzenie, bo w mara
tonie jesteś na trasie 3-4 godziny, a na po
łówce Iron Mana 5-6 godzin. Uczysz się 
własnego organizmu. 

Staśkiewicz uważa, że bieganie jest bar
dziej demokratyczne. Można zacząć z tym, 
co się ma w szafie. W triatlonie jest barie
ra finansowa na wejściu, kiedy trzeba ku
pić sprzęt. Potem też wszystko jest droższe 
- sprzęt trzeba serwisować, wpisowe jest 
kilka razy wyższe niż na maratony, a i tre
ningi kosztują (karnet na basen). 

- Nie każdego stać na triatlon czasowo. 
Trzeba mieć pracę, w której samemu za
rządza się swoim czasem - opowiada. • 
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• Wąsy 
Moi rozmówcy powtarzają, że triatlon 
to sport dla ludzi biznesu, nauki, kultu
ry. Wśród zawodników są menedżerowie, 
prawnicy, lekarze. Arkadiusz Miszczuk, in
struktor technik interwencji w warszaw
skiej straży miejskiej, jest więc wyjątkiem. 

Do 38. roku życia trenował kick-boxing, 
a potem żeby być w formie i mieć z kim 
rywalizować, zaczął biegać. Po 34 mara
tonach (w tym pięciu Maratonach Koman
dosa - z 10-kilogramowym plecakiem) 
pomyślał o triadonie. Poprzeczkę od razu 
zawiesił sobie wysoko: pełny Iron Man. Po 
pół roku przygotowań (po pracy 70 km na 
rowerze, urlop na Mazurach, żeby ćwiczyć 
pływanie w piance na otwartym akwenie) 
rok temu stanął na starcie w Borównie. 

Kiedy sędziowie zobaczyli jego miejski 
rower - dwa razy cięższy od maszyn innych 
zawodników - załamywali ręce. Na 27. ki
lometrze kończącego triatlon maratonu 
zasypiał ze zmęczenia. Ale dotarł do mety 
w 14 godzin 54 minuty. Poczuł się człowie
kiem z żelaza. 

* Rower triadonowy (sylwetka pochylo
na do przodu bardziej niż na zwykłym szo
sowym, żeby nogi pracowały bardziej z tyłu 
i żeby potem łatwiej się biegło) - od 5,6 tys. 
(aluminiowy) do 24 tys. zl (karbon). 

* Kask - może być zwykły, ale lepszy jest 
aerodynamiczny - 440-1500 zł. 

* Pianka - 840-4400 zł. Droższe są grub
sze w biodrach, żeby wynosiły nad wodę, 
a cieńsze na rękach i na nogach, żeby było 
łatwiej nimi ruszać. 

* Okulary do pływania w wodach otwar
tych, nie zniekształcają obrazu jak baseno
we - 70-220 zł. 

* Strój triatlonowy - 100-800 zł. 
* Sprzęt do treningu pływackiego (płe

twy, łapki, deska) - ok. 200 zl. 
* Buty triadonowe - ok. 700 zl. 
* Sznurówki, które zaciąga się jednym 

ruchem, kosztują 35 zł. 
Jeśli ktoś ma w domu rower, Nowicki 

poleca inwestycję minimum: cienkie opo
ny i tzw. lemondka na kierownicę, na któ
rej można oprzeć się w czasie jazdy, by 
uzyskać aerodynamiczną pozycję. Łącznie 

Tomasz Karolak nie ma sylwetki sportowca 
ani wielkiego zapału do treningów, 
a daje radę ukończyć triatlon. Ludzie mówią: 
skoro on może, to ja też spróbuję 

- Triadon to bardzo męski sport. Świa
towe Stowarzyszenie Maratonów (AIMS) 
podało, że 51 proc. osób startujących w ma
ratonach to kobiety. W triadonie 90 proc. 
to mężczyźni - zauważa Michał Drelich. 

Przed startem często zapuszczają sumia
ste „wąsy mocy". - Chyba jest coś w tych wą
sach mocy, bo pojechałem na oparach nad 
morze na lody, a wróciłem z dwoma meda
lami mistrzostw Polski - pisze na swoim 
blogu triadonista Filip Przymusiński. 

Pieniądze 
Triatlon jest drogi. Staszek Zajfert wyli
cza, że na sport wyda w tym roku 10 tys. zl 
- wyjazdy na zawody, noclegi (z żoną), re
nowacja sprzętu i wpisowe za start. Jest na 
emeryturze, przyznaje, że bez pensji żony 
nie dałby rady tyle startować. 

Na sprzęt można spokojnie wydać kil
kanaście tysięcy złotych. Piotr Nowicki ze 
sklepu Tricarbon.pl wylicza: 

260 zl. A zamiast pianki kąpielówki. 
- Ale to chyba niemożliwe, bo triadoni-

ści lubią gadżety - dodaje Nowicki. - Nasz 
klient jest raczej dobrze sytuowany. Nie 
chodzi o pieniądze, ale o czas. Trzeba mieć 
wszystko poukładane, żeby sobie pozwolić 
na siedem dni treningów w tygodniu. 

Uzależnienie 
- Czy zna pan takie uzależnienie jak triat
lon? - pytam. 

- Znam uzależnienie od aktywności fi
zycznej. Fala endorfin, która się przy tym 
wyzwala, jest porównywalna z orgazmem 
- odpowiada Robert Rutkowski, terapeu
ta uzależnień. - Polska jest w europejskiej 
czołówce, jeśli chodzi o konsumpcję che
mii zewnętrznej, czyli narkotyków. Ale jest 
też coraz większa grupa tych, którzy upra
wiają sport. Powstaje polaryzacja: jedni 
uciekają w chemię, a drudzy w zdrowy styl 
życia. 

- Uciekają? 
- Top menedżerowie w kryzysie często 

mówią mi, że uciekają w sport. Ludzie na 
stanowiskach lepiej odpoczywają przez ad
renalinę niż przez relaksację. 

- To dobrze? 
- Olimpijska zasada „szybciej, wyżej, 

mocniej" jest wpisana w skrypt człowieka. 
Takie samodoskonalenie, rozwój. 

- Ale czasem to źle? 
- Uzależnienie zaczyna się dopiero, kiedy 

pojawia się strata. Żona mówi: „Mieliśmy 
iść do kina, a ty znowu bierzesz dres". Póki 
tak nie jest, sport to zdrowie. Trzeba umie
jętnie zarządzać swoimi przyjemnościami. 

Taniec 
Wirus rozprzestrzenia się także wśród cele-
brytów, od których się zaczęła mania triat-
lonowa. Kiedy Marcin Dorociński wstawał 
na planie „Obławy" o piątej rano, żeby po
biegać przed rozpoczęciem zdjęć, reszta 
ekipy stukała się w głowę. W tym roku do 
grona ambasadorów triationu dołączył Ma
ciej Stuhr, który też grał w tamtym filmie. 

- Zarzucają nam, że razem z gwiazdami 
zrobiliśmy „Taniec z triadonem" - przyzna
je Michał Drelich. - Ale o ile z telewizyj
nego show niewiele wynika, to tu skutki 
obecności celebrytów są świetne. Benefi
cjentami są wszyscy - i organizatorzy, i za
wodowcy, i amatorzy. 

Flagowy polski triadon - od tego roku 
przeniesiony do Gdyni - Marcin Dorociń
ski ukończył w 5:58, Maciej Stuhr w 5:50. 
Szybszy od nich był Bartłomiej Topa - 5:21. 

- Triatlon zmienił całą moją codzien
ność, plan każdego dnia. Potrzeby cia
ła i ich rozumienie. Teraz mam nie tylko 
serce i mózg, ale też mięśnie - opowiada 
Topa. - Jak serce pompuje więcej krwi do 
mózgu, to on jest lepiej dodeniony i lepiej 
się myśli. I można robić wszystkie rzeczy, 
które siedzą człowiekowi w kręgosłupie. 

Czy po ukończeniu triatlonu nie czuje 
się większy w oczach innych ludzi? 

- To mnie kompletnie nie interesuje, jaki 
jestem w oczach innych ludzi - odpowiada 
Topa. - Stopa mi się zrobiła większa o pół 
centymetra. Rozklepała się od biegania? 
Może, muszę teraz kupować większe buty. 

^ ^ 

Więcej o triatlonie stuchaj 
w „Dzień dobry bardzo" w poranku 
Radia ZET, we wtorek 27 sierpnia 
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